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Θ'. ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
1. —Δυσμενής υποδοχή τής ’Αστυνομίας Πόλεων είς Πάτρας.
2. —Ή  άπανθράκωσις τον άστνφ. Καζή εις την μεγάλ.ην πνρκαϊάν μεταβάλει τά αισθή

ματα τον Πατραϊκον λαού είς δάνμασμόν διά την ’Αστυνομίαν Πόλεων.
3. —Δράσις τής ’Αστυνομίας Πατρών κατά τόν Έ λληνο- Ιταλικόν πόλεμον 1940— 1941.
4. —Ή  κατοχή και οί αστυνομικοί (1941— 1944).
5. —Περίοδος ’Εαμοκρατίας.
6. — Έγκληματικότης.

1. Μετά τήν Κέρκυραν, ώς είναι γνωστόν, ή ’Αστυνομία Πόλεων έπεξετάθη 
είς τάς Πάτρας. ~Ητο άνοιξις τότε (9-4-1922). Οί τοποθετηθέντες είς τήν δύναμιν 
τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών, ήσαν όλοι άπόφοιτοι τής Α' καί Β' έκπαι-

Αποψις τής Παραλίας Πατρών
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δεικτικής περιόδου τής Αστυνομικής Σχολής, νέοι μέ διάθεσιν προς εργασίαν, μέ 
ζήλον καί μέ την άπόφασιν να επιτύχουν. Εύρέθησαν όμως εις ένα περιβάλλον, 
προκατειλημμένον καί έτοιμον να τούς ύποδεχθή μέ όχι καλάς διαθέσεις.

Οί νέοι άστυνομικοί έχοντες ύπ’ οψιν τάς διδασκαλίας καί οδηγίας τής ’Αγγλι
κής ’Οργανωτικής ’Αποστολής, δέν ήσαν βεβαίως διατεθειμένοι να κάμουν συμβι
βασμούς μέ *τήν συνείδησίν των, πολύ δέ περισσότερον μέ τα άντιμαχόμενα τότε 
πολιτικά Κόμματα. Τά Κόμματα όμως εΐχον ποικίλας άπαιτήσεις καί σοβαράς αξιώ
σεις. Το Τμήμα ’Ασφαλείας, το όποιον άντικατέστησε τό Τμήμα Καταδιώξεως τής 
Χωροφυλακής, έπαυσε νά δέχεται όχι μόνον διαταγάς άπό το Πολιτικόν Γραφεΐον, 
άλλ’ ούτε καί παρακλήσεις, διά ζητήματα έξερχόμενα των αΰστηρώς υπηρεσιακών 
καθηκόντων του.

Ουτω ήρχισε ένας άμείλικτος πόλεμος έναντίον του Σώματος. Οί τής έπο- 
χής έκείνης θά ενθυμούνται ότι μερίς τού έγχωρίου τύπου μέ μεγάλα γράμματα εις 
την πρώτην σελίδα προσεκάλει όσους ήθελον νά γράψουν έναντίον τής ’Αστυ
νομίας δωρεάν. ’Ακόμη καί αυτός ό Είσαγγελεύς των Πλημμελειοδικών κ. Κωνσταν
τίνου, ό μετέπειτα άκραιφνής τής ’Αστυνομίας φίλος, εΐχεν έπηρεασθή άπό τάς δια- 
βολάς καί τάς δυσφημιστικάς ένεργείας. Τάς πρώτας ήμέρας πού άνέλαβον τά καθή- 
κοντά των οί άστυνομικοί μετέβη εις τό Τμήμα ’Ασφαλείας καί έψεξε δριμύτατα τήν 
διοίκησιν τούτου, διότι έκρατεϊτο εις κρατητήριον παιδίον έπτά δήθεν έτών. Έπεδείχθη 
εις αύτόν άπόφασις τού Πταισματοδικείου δι’ ής κατεδικάσθη τό παιδί αυτό εις κρά- 
τησιν τριών ήμερων καί τώ άνεφέρθη, ώς άλλως τε άνεγράφετο καί εις τήν άπόφασιν, 
ότι τό παιδί ήτο 13 έτών καί οότω άνεχώρησε μέ πικρίαν.

2. Ά λλ’ ό πόλεμος αυτός δέν άπεγοήτευσε τούς νέους άστυνομικούς, άντιθέ- 
τως έχαλύβδωσε τά νεύρα των καί τούς ήνάγκασε νά έκτελοΰν μέ περισσότερον ζήλον 
καί ένδιαφέρον τό καθήκον των. “Ολην αυτήν τήν πολεμικήν καί τον θόρυβον έναν
τίον τής ’Αστυνομίας, ήλθε νά μεταβάλη εις αγάπην, εις στοργήν καί έκτίμησιν ή 
μεγάλη πυρκαϊά, πού έξερράγη εις τήν οδόν Ά γ . Άνδρέου. Τήν 25-6-1922 καί ώραν 
1.30' π.μ. (μετά τό μεσονύκτιον) ήκούσθη ό διαπεραστικός ήχος τής άστυνομικής συ- 
ρίκτρας. Τήν έποχήν έκείνην ό ήχος τής άστυνομικής συρίκτρας ήλέκτριζε τούς πάν- 
τας, οί όποιοι έσπευδον έκεΐ όπου έκαλοΰντο ταχύτατα. “Ολοι οί άστυνομικοί τότε 
εύρέθησαν εις τον δρόμον ήμίγυμνοι καί έτρεχον προς τό μέρος άπό τό όποιον ήρχετο 
ό ήχος τής συρίκτρας. “Οταν έφθασαν εις τήν οδόν Ά γ . Άνδρέου, έναντι τής μεγάλης 
οικίας Φραγκοπούλου, άντελήφθησαν ότι έπρόκειτο περί πυρκαϊας. Τό πΰρ 
εΐχεν εστίαν έντός ισογείου καταστήματος άποικιακών. Άνωθεν τού καταστήματος 
υπήρχε κατοικία. Πρώτη μέριμνα αυτών υπήρξε ν’ άπομακρύνουν τούς ένοικους. 
Τούτου γενομένου ήθέλησαν νά έξαγάγουν άπό τό οΐκημα διάφορα έπιπλα καί σκεύη. 
Καί ή μέν πρώτη άπόπειρα έπέτυχεν έξαχθέντων άρκετών έπίπλων, κατά τήν δευτέ- 
ραν όμως είσοδον ήμποδίσθησαν άπό τούς άποπνηκτικούς καπνούς. Κατελθόντες 
τότε τής οικίας ήθέλησαν ν’ άνοίξουν τό κατάστημα, δπέρ έκλείετο διά ρολών. ’Επειδή 
δέ δέν εΐχεν άνευρεθή εισέτι ό καταστηματάρχης, θά παρεβίαζον τά κλείθρα. Προς 
τούτο εις λεμβούχος, Καλογερατος όνόματι, έσπευσε καί προσεκόμισε μεγάλον μο
χλόν (λοστόν). Δι’ αυτού έπετεύχθη ή θραΰσις τού σιδηρού λουκέτου. Ακολούθως 
τή βοήθεια τών άστυνομικών έσηκώθή τό ρολόν περί τό ήμισυ μέτρον. Εις τήν γω 
νίαν δεξιά τής θύρας εύρίσκετο εις σάκκος πλήρης. Έ π ’ αυτού τότε ό λεμβούχος έστή- 
ριξε τον λοστόν διά νά σηκώση περισσότερον τό ρολόν. Μόλις έγένετο τούτο γλώσσα 
πυρός πελώρια έξήλθε τού καταστήματος, ταυτοχρόνως δέ ήκούσθη τρομακτική 
έκρηξις, ήτις εΐχεν ώς άποτέλεσμα τήν κατάρρευσιν τού οικήματος. Τ ί συνέβη ; 
'Ο καταστηματάρχης εΐχεν έναποθηκεύση εις τό κατάστημά του μεγάλην ποσότητα 
δυναμίτιδος ήτις έξερράγη. Ά παντες οί προ τού οικήματος άστυνομικοί εύρέθησαν 
άμέσως εις κόλασιν πυρός.
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Ό  άστυφύλαξ Καζής καί ό λεμβούχος Καλαγεράτος, έκαλύφθησαν ύπό τά 
ερείπια τοΰ άνατιναχθέντος οικήματος. Δεκαπέντε άλλοι αστυνομικοί ύπέστησαν 
διάφορα εγκαύματα εις το πρόσωπον, χεϊρας καί λοιπά μέρη τοΰ σώματός των. 'Η  
πυρκαΐά έξηκολούθησε μέχρι πρωίας. Καθ’ ολον δέ τοΰτο το διάστημα οί άστυνομικοί 
έπεδείξαντο τοιοΰτον ζήλον καί ένδιαφέρον διά την έντόπισιν τοΰ πυρός, ώστε ολό
κληρος ή μέχρι τότε πολεμική έναντίον της ’Αστυνομίας νά μεταβληθή εις θαυμα
σμόν καί έπαίνους δι’ αυτήν. 'Ο άτυχης Καζής έπλήρωσε διά τής ζωής του τήν 
έδραίωσιν τής ’Αστυνομίας Πόλεων εις Πάτρας. 'Όταν τήν έπομένην έγένετο ή κη
δεία τοΰ άστυφύλακος δστις είχε κυριολεκτικώς άπανθρακωθή, σύσσωμος ό Πατρα- 
ϊκός λαός συμμετέσχεν είς τήν νεκρώσιμον πομπήν καί τό πένθος. Στέφανοι κατετέ- 
θησαν έκ μέρους όλων των οργανώσεων των, Πατρών καί βαρύτιμος τοιοΰτος έκ μέ
ρους τοΰ Είσαγγελέως Κωνσταντίνου, δστις καί έξεφώνησε τον έπικήδειον. ’Από 
τότε ακριβώς καί ό Είσαγγελεύς Κωνσταντίνου, έγένετο εις έκ τών θερμοτέρων φί
λων τής ’Αστυνομίας.

Έ κτοτε ή ’Αστυνομία έκτελεΐ καί έν Πάτραις τό καθήκον της άπερίσπα- 
στος περιφρονοΰσα τάς διαβολάς καί μή ύποκειμένη είς κομματικάς συναλλαγάς, 
διότι έχει υπέρ αύτής τήν αγάπην καί τήν έκτίμησιν τοΰ Πατραϊκοΰ λαοΰ.

3. Κατά τό έτος 1926 ύπό τής τότε Κυβερνήσεως Παγκάλου άφαιρεΐται από 
τήν ’Αστυνομίαν ή Δημοσία ’Ασφάλεια καί άνατίθεται είς τήν Χωροφυλακήν. Τοΰτο 
άπεγοήτευσεν τούς άστυνομικούς καί προς στιγμήν έχαλαρώθη ό ζήλος των, πλήν 
δμως μετ’ ολίγον ήρχισαν καί πάλιν έντατικήν εργασίαν, μέ άποτέλεσμα ν’ άνατεθή 
καί πάλιν είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων ή Δημοσία ’Ασφάλεια.

’Έκτοτε ή μία επιτυχία τής ’Αστυνομίας διαδέχεται τήν άλλην καί τά έτη 
παρέρχονται διά νά φθάσωμεν είς τήν πολεμικήν περίοδον τών ετών 1940—1941. 
Τήν πρώτην ημέραν τής κηρύξεως τοΰ Έλληνο—Ίταλικοΰ πολέμου, ή ’Αστυνομία καί 
ό πληθυσμός τών Πατρών εύρέθησαν απροειδοποίητοι. "Ενεκα τούτου ούδέν έκτακτον 
μέτρον εϊχε ληφθή. Τά σχολεία έλειτούργησαν, τά εργοστάσια είργάσθησαν, ώς 
καί τήν ειρηνικήν εποχήν καί αί Δημόσιαι καί ΐδιωτικαί έπιχειρήσεις άνέλαβον έργα- 
σίαν ώς πάντοτε. Δεν έλήφθη πρόνοια έπανδρώσεως ούτε αυτών τών σειρήνων τής 
Παθητικής Άεραμύνης. 'Όταν λοιπόν περί ώραν ΙΟην π.μ. τής 28 ’Οκτωβρίου άνε- 
φάνησαν τά πρώτα εχθρικά αεροπλάνα ό πληθυσμός έπίστευσεν ότι έπρόκειτο περί 
φιλίων τοιούτων καί μόνον δταν ήκούσθησαν αί εκρήξεις τών ριπτομένων βομβών καί 
έθεάθησαν τά πρώτα θύματα έγένετο άντιληπτή ή πραγματικότης. Τότε ό πληθυσμός 
έξαλλος, έξήρχετο τής πόλεως, ένώ εκατοντάδες πτωμάτων καί τραυματιών εύρί- 
σκοντο παντοΰ.

'Η  ’Αστυνομία συνελθοΰσα ταχύτατα έκ τής πρώτης καταπλήξεως, ήρχισε 
περισυλλέγουσα τά πτώματα καί τούς τραυματίας, ένώ άλλο ειδικόν τμήμα αύτής, 
ήσχολεΐτο μέ τήν σύλληψιν τών έν τή πόλει ’Ιταλών άνερχομένων είς άρκετάς έκα- 
τοντάδας. Είς τό έργον της τοΰτο εύρέθη προ τεραστίων δυσκολιών κυρίως συνεπεία 
τής έλλείψεως μεταφορικών μέσων. Τήν περισυλλογήν τών πτωμάτων καί μεταφοράν 
προς ταφήν ένήργησαν ’Αστυνομικοί, οί όποιοι ήσαν καί οί μόνοι κάτοικοι τής πόλεως 
κατά τάς πρώτας ημέρας τοΰ πολέμου καί ιδία κατά τάς νυκτερινάς ώρας. Μετά 
πάροδον αρκετών ημερών ήρχισαν ν’ άντιμετωπίζωνται δυσκολίαι είς τήν διατροφήν 
τοΰ πληθυσμοΰ, συνεστήθη ή ' Υπηρεσία Παθητικής Άεραμύνης καί τά πάντα έλα- 
βον πλέον τήν πΛ.εμικήν δψιν, δεδομένου δτι ή πόλις ύφίστατο συχνούς βομβαρδισμούς 
παρ’ Ιταλικών άεροπλάνων. 'Η  ’Αστυνομία έμεινεν είς τάς έπάλξεις τοΰ άγώνος καί 
προσέφερεν άγογγύστως τάς ύπηρεσίας της, έκτελοΰσα προθύμως καί μέτ’ ένθουσι- 
ασμοΰ τά νέα αύτής καθήκοντα, πολεμικά πλέον καί δχι ειρηνικά, τά όποια ή Πολιτεία 
άνέθηκεν είς αύτήν. Καί άφοΰ παρέλαβεν καί ώδήγησεν είς Στρατόπεδα συγκεντρώσεως 
χιλιάδας ’Ιταλών στρατιωτών αιχμαλώτων καί έπανηγύρισεν τάς κατά τών ύπερφιά-
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λων κατακτητών νίκας, έπέπρωτο νά γευθή των πικρών της δουλείας εις τούς κα- 
τακτητάς, καί τά δεινά αυτής.

4. Κατά την κατοχήν, ή άποστολή της ’Αστυνομίας αλλάζει μορφήν, λόγω τής 
έγκαταστάσεως των ’Ιταλικών άρχών. Τά νέα της καθήκοντα καθωρίζοντο σαφώς εις 
διαβιβασθεΐσαν κατά την κατάρρευσιν του μετώπου έγκύκλιον τοϋ 'Υπουργείου Δημο
σίας ’Ασφαλείας. Είναι ή παραμονή τών άστυνομικών εις τάς θέσεις των καί κυρία 
άποστολή, ή παροχή κάθε δυνατής βοήθειας εις τον δεινώς χειμαζόμενον Ελληνικόν 
Λαόν. ’Έργον δύσκολον καί τιτάνειον. 'Η  Δ/νσις τής ’Αστυνομίας Πατρών ύπό την 
αύτοπρόσωπον έποπτείαν τοϋ Διευθυντοϋ της, άναλαμβάνει τήν έποπτείαν έπί τής 
κανονικής λειτουργίας τών λαϊκών συσσιτίων, άπό τά όποια χιλιάδες πεινόντων πολι
τών τροφοδοτούνται εις δ,τι είναι δυνατόν νά τούς παρασχεθή ως τροφή διά τήν συντή- 
ρησίν των. Τό Τμήμα ’Αγορανομίας καταβάλλει ύπερανθρώπους προσπάθειας διά 
την επισιτιστικήν βελτίωσιν τής πόλεως. Τά Τμήματα Τάξεως καί τό Τμήμα Γεν. 
’Ασφαλείας έπιβλέπωσι διά τήν τήρησιν τής Δημοσίας Τάξεως καί ’Ασφαλείας, ήτις 
ήμέρφ τή ημέρα βαίνει έπί τά χείρω, λόγω τής δημιουργίας εύνοϊκών συνθηκών δρά- 
σεως τών έγκληματιών. ’Απαιτούνται προσπάθειαι έντονοι, δύναμις άνδρών έπαρκής 
ήτις δεν υπάρχει καί μεταφορικά μέσα, έπίσης μή υπάρχοντα πλέον. Έ ν  τούτοις οί 
άστυνομικοί δεν άπογοητεύονται. Τό Τμήμα δέ Γεν. ’Ασφαλείας δέν άρκεϊται εις τήν 
άποστολήν του ταύτην, άλλ’ άναλαμβάνει καί έτέραν άρκετά επικίνδυνον. Είναι γνω
στόν ότι μερικοί, ελάχιστοι εύτυχώς, κακοί "Ελληνες, εχοντες ήλαττωμένην τήν 
’Εθνικήν των συνείδησιν συνειργάζοντο μέ τούς κατακτητάς έπί τώ σκοπώ κυρίως 
νά προσπορισθώσι τά προς τό ζήν άναγκαϊα. ’Ό χ ι ολίγοι, διά τών στρατευμάτων κα
τοχής, έπεχείρουν έκβιασμούς εις βάρος ΐδίφ χωρικών. Τούς κακούς τούτους 'Έλληνας 
έθηκεν ώς άποστολήν του τό Τμήμα Γεν. ’Ασφαλείας νά έξοντώση, τό έπραξεν ,δέ 
παρά τούς κινδύνους, οδς διέτρεχον οί διοικοΰντες τήν υπηρεσίαν ταύτην καί ό ’Αστυ
νομικός Διευθυντής. Ουτω παρεπέμφθησαν εις ’Επιτροπήν Δημοσίας ’Ασφαλείας 
προς έκτόπισιν διάφοροι συνεργάται τών κατακτητών, έτεροι δέ παρεπέμφθησαν εις 
τήν 'Ελληνικήν δικαιοσύνην διά διάφορα κοινά άδικήματα καί ώς έπικίνδυνοι εις 
τήν Δημοσίαν ’Ασφάλειαν. ’Αλλά πριν άκόμη οί κατακτηταί έγκαταλείψουν τό έδαφος 
τών Πατρών ή έρυθρά όργάνωσις τοϋ Ε.Α.Μ. δημιουργεί νέαν κατάστασιν διά τήν 
’Αστυνομίαν.

5. Π ερίοδος ’Ε αμοκρατίας. Κατά τήν πρώτην έμφάνισιν τοϋ Ε.Α.Μ.
έν Πάτραις καί έκ τών πρώτων προκηρύξεών του έγεννήθησαν άμφιβολίαι εις πάντας 
διά τήν πατριωτικήν του άποστολήν. 'Η  βιαία διάλυσις τών ’Εθνικιστικών ομάδων, 
ολίγον έξωθι τών Πατρών καί ή έκτέλεσις τών ήγητόρων αύτών ώς καί ή μετέπειτα 
έκτέλεσις ύπερτεσσαράκοντα άστυνομικών παρά τών κομμουνιστών, εδραίωσαν τάς 
ύπονοίας ότι δέν έπρόκειτο περί ’Εθνικής έξεγέρσεως, άλλά περί έξεγέρσεως σκοπούσης 
τήν ύποδούλωσιν τής Ελλάδος καί τήν μεταβολήν τοϋ κοινωνικού μας καθεστώτος. 
Πολλοί έθνικόφρονες πολΐται έξηπατήθησαν καί προσεχώρησαν εις τήν όργάνωσιν 
ταύτην τών άστυνομικών όμως ή θέσις ήτο δεινή. Ποιαν τακτικήν έδει ν’ άκολουθή- 
σωσι ; Ν’ άντιστοϋν εις τάς πράξεις καί τάς θελήσεις τοϋ λεγομένου κινήματος 
’Εθνικής άντιστάσεως, δπερ ήτο καθαρώς κομμουνιστικόν, ή ν’ άνεχθοΰν αυτό ; 
Ζητοΰνται όδηγίαι έξ ’Αθηνών έγγραφοι καί προφορικαί, πλήν ούδεμία συγκεκριμμένη 
άπάντησις δίδεται. Έ ν  τούτοις χάρις εις τον πατριωτισμόν τών άστυνομικών έπε- 
τεύχθη καί μετά τήν είσοδον τών κομμουνιστών έν Πάτραις ή μή διάλυσις τής ’Αστυ
νομίας μέ τήν συνδρομήν καί τών ’Άγγλων. ’Επίσης χάρις εις τήν ψύχραιμον άντι- 
μετώπισιν τής κρίσιμου ταύτης περιόδου παρά πάντων τών άστυνομικών άνωτέρων 
καί κατωτέρων, οίτινες πιστοί είς τό καθήκον των καί τήν Πατρίδα, ύπέστησαν μέν 
έπιθέσεις καί προπηλακισμούς, διετήρησαν όμως άμείωτον τό έθνικόν των φρόνημα, 
έπετεύχθη ή έπαναφορά τής τάξεως καί τής άσφαλείας εις τήν πόλιν.
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6. Έ γκληματικότης. Ό  έναντι πίναξ των διαπραχθέντων έν Πάτραις 
κακουργημάτων καί πλημμελημάτων κατά τα έτη 1935’—1945 μαρτυρούν περί 
της δραστηριότητος της ’Αστυνομίας έν τη καταπολεμήσει του εγκλήματος, εις περι
όδους μάλιστα, ώς ή της κατοχής καί τοϋ κομμουνιστικού συμμοριτισμού, αί όποϊαι 
εύνόησαν τούς πάσης φύσεως έγκληματίας εις την διάπραξιν άδικημάτων.

Το ότι κατωρθώθη λίαν συντόμως καί μετά τήν άπελευθέρωσιν ν’ άποκα- 
τασταθή ή ασφάλεια έν Πάτραις, το ότι κατά τήν περίοδον 1945—1949, ότε ό κομμου
νιστικός συμμοριτισμός έφθασε εις τήν μεγαλυτέραν του έντασιν δεν κατώρθωσαν 
οί κομμουνισταί ν’ άναλάβουν πρωτοβουλίαν εις τήν περιοχήν των Πατρών καί νά 
ένεργήσουν έγκληματικάς πράξεις έντός τής πόλεως, άποτελεΐ τίτλον τιμής διά τους 
άστυνομικούς των Πατρών.

Έ κ  τοΰ πίνακος τούτου καταφαίνεται ότι ή τάξις καί ή άσφάλεια έν Πάτραις 
κατά τήν ειρηνικήν περίοδον των έτών 1935—1940 εύρίσκετο εις λίαν εύχάριστον 
σημεΐον, κατά τήν πολεμικήν όμως περίοδον των έτών 1940—41 καί κατά τά 
μετέπειτα έτη τής κατοχής, ώς καί τά μετά τήν άπελευθέρωσιν έτη, ή έγκληματικότης 
ηύξήθη . Οΰτω κατά τήν ειρηνικήν περίοδον τών έτών 1935—1939 όσον άφορα μέν 
τά κακουργήματα ό άριθμός τούτων είναι έλάχιστος, ό δέ άριθμός τών άγνώστων έξι- 
σοΰται προς τό μηδέν, όσον άφορα δέ τά Πλημμελήματα τών ιδίων έτών, τ’ άδική- 
ματα κατά τής περιουσίας είναι έλάχιστα έν συγκρίσει μέ τήν πολεμικήν περίοδον, 
αί δέ παραβάσεις αί βεβαιωθεϊσαι διά διαφόρους ειδικούς Νόμους, είναι τόσαι τον 
άριθμόν καί τοιαϋται κατ’ είδος, ώστε νά έξάγη τις τό ασφαλές συμπέρασμα ότι ή 
’Αστυνομία δέν είργάζετο μόνον διά τήν διασφάλισιν τής ζωής καί τής περιουσίας 
τοϋ κοινού, άλλά καί διά τήν έφαρμογήν τών Κοινωνικών Νόμων, 'Υγειονομικών δια
τάξεων κ.λ.π.

Έ τ ο ς  19 4 0  : Ή  αΰξησις τής έγκληματικότητος καί ιδία τών κλοπών οφεί
λεται είς πολλούς καί ποικίλους λόγους. Είναι γνωστόν ότι τήν 28ην ’Οκτωβρίου 
1940 πρώτην ήμέραν τής κηρύξεως τοΰ Έλληνοϊταλικοΰ Πολέμου, ’Ιταλικά άερο- 
πλάνα έβομβάρδισαν τάς πρωϊνάς καί άπογευματινάς ώρας τήν πόλιν τών Πατρών 
φονευθέντων καί τραυματισθέντων άρκετών εκατοντάδων πολιτών. ’Αποτέλεσμα τού
των ύπήρξεν, ολόκληρος ό άστικός πληθυσμός νά έξέλθη τής πόλεως, έγκαταλείπων 
τά πάντα είς τήν διάθεσιν τοϋ πρώτου τυχόντος κακοποιού. Πολλαί οίκίαι καί κατα
στήματα ήσαν άνοικτά λόγω τής πιέσεως τών άερίων τών βομβών, τά δέ συσταθέντα 
μετά πάροδον άρκετών ήμερών συνεργεία, διασφαλίσεως οικιών καί καταστημάτων, 
τής Παθητικής Άεραμύνης είργάζοντο έντατικώς προς διασφάλισιν των. Έπηκολού- 
θησαν καί έτεροι βομβαρδισμοί τής πόλεως παρ’ άεροπλάνων μέ άποτέλεσμα τήν παρά- 
τασιν τής παραμονής τοΰ άστικοΰ πληθυσμού έξω τής πόλεως.

Έ τ ο ς  1941 : Κατά τό έτος τοΰτο παρατηρεϊται άκόμη μεγαλυτέρα αΰξησις 
τής έγκληματικότητος καί ιδίως είς τά κατά τής περιουσίας άδικήματα.

'Η  αΰξησις οφείλεται είς τούς αυτούς ώς άνω λόγους τοΰ έτους 1940 ήτοι τήν 
απουσίαν τών ιδιοκτητών συνεπεία τών βομβαρδισμών καί τό έπικρατοΰν σκότος, ών 
έπωφελοΰντο οί κακοποιοί. Πολλαί κλοπαί διαπράχθησαν παρά στρατιωτών, ιδία 
κατά τήν έποχήν τής έπιστροφής έκ τοΰ μετώπου τής ’Αλβανίας, οπότε νήστεις καί 
ρακένδυτοι κατέφθανον είς τήν πόλιν καί παρέμενον προς άνεύρεσιν μεταφορικών μέσων 
διά τήν μετάβασίν των είς τάς ιδιαιτέρας των πατρίδας. ’Επίσης πολλαί κλοπαί διε- 
πράχθησαν καί παρά στρατιωτών τοΰ Στρατοΰ κατοχής. 'Ομοίως δραπέται φυλακών 
ιδία τής Κεφαλληνίας καταφυγόντες είς Πάτρας, έπεδόθησαν είς συστηματικήν 
διάπραξιν κλοπών. Έ κτος τών άνωτέρω, σπουδαίως συνετέλεσαν είς τήν αΰξησιν 
τής έγκληματικότητος καί ή τότε άρχίσασα νά μαστίζη τον πληθυσμόν δυστυχία 
συνεπεία τής παντελούς έλλείψεως τροφίμων, ιδία κατά τούς χειμερινούς μήνας τοΰ 
έτους τούτου.
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Δέον νά σημειωθή δτι εις τάς κλοπάς βαθμού Κακουργήματος παρατηρεΐται 
μεγάλη αΰξησις του ποσοστού διά τον λόγον δτι συνεπείς της πτώσεως τής αξίας της 
δραχμής καί μικροαντικείμενον άκόμη, είχεν άξίαν μεγαλυτέραν των 10.000 δραχμών, 
ην άπήτει ό Νόμος, ΐνα χαρακτηρισθή ή πράξις ώς κακούργημα.

Έ τ ο ς  1942  : Κατά τό έτος τοϋτο ή έγκληματικότης εις τά κατά τής περι
ουσίας αδικήματα παρουσιάζεται ηύξημένη κατά τι του προηγουμένου έτους. Τό 
γεγονός τοϋτο οφείλεται κυρίως εις την μεγίστην δυστυχίαν την οποίαν διήλθεν ό πλη
θυσμός τής πόλεως συνεπεία τής παντελούς έλλείψεως τροφίμων, κατά τούς πρώτους 
ίδια μήνας του έτους τούτου καί είς την έλλειψιν φωτισμού. 'Ομοίως συνετέλεσεν 
τά μέγιστα καί τό ληφθέν Κυβερνητικόν μέτρον τής επί έγγυήσει άπολύσεως των είς 
τάς φυλακάς κρατουμένων δι’ άδικήματα κοινού Π .Ν ., επί τώ λόγω δτι ό επισιτι
σμός των ήτο αδύνατος.

Έ τ ο ς  1943  : Κατά τό έτος τοϋτο ήρχισεν νά παρουσιάζεται αισθητή ΰφεσις 
είς τά άδικήματα κατά τής περιουσίας. Τά άδικήματα των κλοπών περιωρίσθησαν 
είς ποσοστόν κάτω τοΰ ήμίσεος τών προηγουμένων 2 ετών. Τοϋτο οφείλεται είς τάς 
όπερανθρώπους προσπάθειας τής Αστυνομίας καί είς την βελτιωθεΐσαν επισιτιστι
κήν κατάστασιν τής πόλεως.

’Έ τ ο ς  19 4 4  : Κατά τό έτος τοϋτο παρατηρεΐται μικρά βελτίωσις είς τ ’ άδι
κήματα τά στρεφόμενα κατά τής περιουσίας. Είς τήν πραγματικότητα μετά τήν 
άπελευθέρωσιν τής πόλεως καί τήν είσοδον τών κομμουνιστών, ή ’Αστυνομία ήτο 
άνίσχυρος νά έπιληφθή οίασδήποτε ύποθέσεως κλοπής, πολλαί δέ κλοπαί διεπράχθη- 
σαν παρά κακοποιών, οίτινες εΐχον προσχωρήσει είς τάς κομμουνιστικάς συμμορίας.

Έ τ ο ς  1945  : Κατά τό έτος τοϋτο παρατηρεΐται μείωσις τών άδικημάτων 
κλοπής είς βαθμόν Κακουργήματος καί 
αυξησις τών είς βαθμόν Πλημμελήματος 
τοιούτων. 'Η  αδξησιςτών άδικημάτων γε
νικώς όφείλεται.είς τό δτι ταΰτα εΐχον δια- 
πραχθή κυρίως κατά τήν περίοδον τής ει
σόδου τών κομμουνιστών είς τήν πόλιν, κα- 
τηγγέλθησαν δέ είς τήν ’Αστυνομίαν μετά 
τήν καταστολήν τής Δεκεμβριανής στά
σεως καί δή μετά τήν έκ τών Πατρών 
άπομάκρυνσιν τών συμμοριτών.

'Ο αριθμός τών έγκλημάτων τοΰ φό
νου, παρουσιάζεται ηυξημένος εξαιρετικά.
Τοϋτο οφείλεται είς ύποβληθείσας μηνύ
σεις παρ’ ιδιωτών κατά κομμουνιστών συμ- 
σοριτών δι’ ’ εκτελέσεις, πλεΐσται τών 
οποίων έλαβον χώραν κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ συμμοριτοπολέμου έξω τών ορίων τής 
’Αστυνομικής Διευθύνσεως. Τάς μηνύσεις 
ταύτας έδέχετο ή ’Αστυνομία επί τώ λόγω 
δτι είς τήν ύπαιθρον δεν ύπήρχεν Χωροφυ
λακή ίνα δεχθή ταύτας, κατά τήν εποχήν 
έκείνην.

Διά τάς δολοφονίας, αίτινες εντός τών 
Πατρών διεπράχθησαν ύπό κομμουνιστών, 
ή ’Αστυνομία ένήργησεν πάντοτε μετά τα- ΚΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άστυφύλαξ 
χύτητος καί σταθερότητος καί παρέδωσεν Τό πρώτον θϋμα της ’Αστυνομίας Πόλεων 
τούς δράστας είς τήν δικαιοσύνην. έν Πάτραις
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ ™  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ

• Υπό χ . Δ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ ’Α στυνόμου Β'

(Συνέχεια από το προηγονμενον)

Α .—Γενικά διά την όργάνωπιν τής αστυνομίας έν 'Αγγλία.

Γ Ή  έκτέλεσις της υπηρεσίας των αστυφυλάκων εις την σκοπιάν, ώς άναφέρο- 
μεν καί άλλαχοϋ δεν είναι πλέον ή προκαθωρισμένη καί χρονομετρημένη πορεία την 
οποίαν ύποχρεοΰται νά άκολουθήση επακριβώς ό σκοπός άστυφύλαξ. Τό σύστημα 
τοΰτο έγκατελείφθη προ πολλών ετών άπό την ’Αγγλικήν άστυνομίαν. Σήμερον ό 
σκοπός άκολουθεΐ δρομολόγιου κατά τήν έλευθέραν βούλησίν του καί ύποχρεοΰται 
νά εύρίσκεται μόνον εις τά προκαθωρισμένα σημεία συναντήσεως, τά όποια του δί-

Αίθουσα έστιατορίου ’Αστυνομικού Καταστήματος.

δονται προ της εξόδου του έκ τοϋ Τμήματος, κατά τήν ώραν της συντάξεως της άλ- 
λαγής, ύπό τοϋ Προϊσταμένου του βαθμοφόρου. Τά σημεία συναντήσεως δύνανται νά 
είναι δύο, τρία ή περισσότερα καί δίδονται εις διάφορα σημεία της σκοπιάς. Έ κτος 
δμως τών σημείων συναντήσεως ό σκοπός άστυφύλαξ δύναται νά άναζητηθή άνά πά
σαν στιγμήν καί δι’ άλλου τρόπου, ήτοι διά τοϋ τηλεφώνου, καί έξηγοΰμαι : Εις έκά- 
στην σκοπιάν όλων τών πόλεων τής ’Αγγλίας καί εις διάφορα σημεία τών οδών ύπάρ- 
χουσι τηλεφωνικοί θάλαμοι, μικροί καί μεγάλοι. Οί θάλαμοι ούτοι εχουσι συνδεθή 
μέ τό τηλεφωνικόν κέντρον τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως τής πόλεως. Αί 'Υποδι
ευθύνσεις εχουσι συνδεθή μέ τό κέντρον τών ’Αστυνομικών Τμημάτων τής δικαιοδο
σίας των, τά δέ Τμήματα μέ τούς θαλάμους τών σκοπιών τής περιφερείας των.

Οδτω άνά παν λεπτόν ή διοίκησις καί γενικώς ή προίσταμένη άρχή δύναται 
νά διαβιβάση μίαν ή περισσοτέρας διαταγάς προς άπαντα τά έν υπηρεσία εύρισκό-
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μένα αστυνομικά όργανα ή εις ώρισμένα έξ αυτών, γενικώς δέ νά ίκανοποιήση αυτο
μάτως, ούτως εΐπεϊν, πάσαν υπηρεσιακήν ανάγκην.

'Ο άριθμδς των τηλεφωνικών θαλάμων είναι άνάλογος μέ τήν σπουδαιότητα 
της σκοπιάς, δηλαδή τοϋ άριθμοϋ της κινήσεως τών πεζών καί οχημάτων, τοϋ εί
δους τών καταστημάτων, τών κέντρων συγκοινωνιών, κ.λ.π. 'Ο πεζός άστυφύλαξ 
άντιλαμβάνεται δτι καλείται ύπδ της υπηρεσίας του, δταν βλέπη νά άνάπτη ό άνωθεν 
τοϋ τηλεφωνικού θαλάμου μικρός φάρος αύτοΰ μέ τό κίτρινον φώς. Τοΰτο είναι τα 
ένδεικτικόν σημειον τής κλήσεως. Σπεύδει άμέσως προς τον τηλεφωνικόν θάλαμον 
καί διά της ειδικής κλειδός.μέ τήν οποίαν είναι έφωδιασμένοι άπαντες οί έν τή πόλει. 
άστυνομικοί, άνοίγει καί εισέρχεται εντός αύτοΰ καί επικοινωνεί με τον καλέσαντα,

«  Μ2 *""**‘11̂ : '■• ■V λ ν 
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Αίθουσα άναπαυτηρίου ’Αστυνομικού οικήματος

λαμβάνων οΰτω γνώσιν τοϋ σκοπού τής κλήσεώς του. "Οταν έγείρη τις τό άκουστικόν 
τοϋ τηλεφώνου τό άνωθεν τοϋ θαλάμου φώς σβέννυται αύτομάτως. 'Υπάρχουσι δύα 
ειδών τηλεφωνικοί θάλαμοι, μικροί καί μεγάλοι. Οί μικροί είναι ώς οί παρ’ ήμΐν, 
εΐς τινα σημεία της πόλεως, τηλεφωνικοί θάλαμοι.

Εις τούς μεγαλειτέρους τηλεφωνικούς θαλάμους φυλάσσονται καί διάφορα είδη 
τών ύπαλλήλων, ώς άδιάβροχα, κράνη, ποδήλατα, κ.λ.π., έτι δέ συντάσσουσι ούτοι 
έκεϊ τάς άναφοράς των, λαμβάνουσι τό τσάι των, διέρχονται τήν 45λεπτον άνάπαυ- 
σίν των, καί λαμβάνουσι γνώσιν διαφόρων εγγράφων διαταγών, τάς οποίας προς 
τον σκοπόν τούτον’ έ'χει άποστείλει έκεϊ ή υπηρεσία των.

Εΐς μερικάς πόλεις ή άνάληψις καί παράδοσις τής υπηρεσίας άπό τούς σκοπούς 
άστυφύλακας γίνεται άπό τούς μεγάλους αύτούς τηλεφωνικούς θαλάμους εΐς τούς 
οποίους, ώς προείπομεν, λαμβάνουσι γνώσιν άπάντων τών ζητημάτων καί διαταγών 
αί όποΐαι τούς άφοροΰν. Ά πό  τούς τηλεφωνικούς δέ αύτούς θαλάμους εΐδοποεϊ καί 
τό κοινόν τήν άστυνομίαν, διά διάπραξιν άδικήματός τίνος ώς καί τήν πυροσβεστικήν 
υπηρεσίαν, διά έναρξιν πυρκαϊάς. Δέν εισέρχονται δμως οί πολιται εντός τοϋ θαλά
μου, άλλ’ άπ’ έξωθεν σύρουν, έν μικρόν—δίκην μικροτάτου παραθυροφύλλου άντι-
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Κείμενον—καί αυτομάτως συνδέονται μετά τοΰ κέντρου της ’Αστυνομικής Διευθύν- 
σεως καί άναφέρουν τό συμβάν, δίδοντες πάσαν δυνατήν πληροφορίαν, δηλαδή τό

Η άστυφύλαξ ρυθμιστής τής κινήσεως πεζών καί οχημάτων
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i
είδος τοΐ> αδικήματος, τήν ακριβή διεύθυνσιν καί τά στοιχεία τής ταυτότητάς των. 
’Εννοείται ότι οί διάφοροι επιτήδειοι (φαρσέρ) έπωφελοΰνται των μέσων αυτών καί 
άπασχολοΰσι τάς διαφόρους υπηρεσίας αδίκως, ιδίως δέ τήν Πυροσβεστικήν 'Υ 
πηρεσίαν. 'Ά μα τή λήψει τής είδοποιήσεως οί αρμόδιοι δίδουσι τάς διαταγάς, 
αίτινες καί πάλιν μεταδίδονται διά του ασυρμάτου προ; άπαντας τούς έν τή πόλει 
ευρισκομένους έν υπηρεσία έπ’ αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών καί τούς δι* ειδικών 
πλοιαρίων έκτελοϋντας περιπολίαν έπί του ποταμού Ταμέσεως.

Καί όσοι μέν έκτελοΰν ύπηρεσίαν δι’ αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών καί πλοιαρίων 
«κούουσι τήν μεταδιδομένην διαταγήν έκτου μεγάφωνου τής συσκευής του άσυρμά- 
του τού οχήματος των καί ούδέν έτερον έχουσι νά πράξωσι εις μή νά πιέσωσι το κομ- 
βίον του άκουστικοΰ του άσυρμάτου των καί νά άναφέρωσι τήν λήψιν τής διαταγής, 
οί δέ έπί τών ποδηλάτων καί πεζοί έκ τού άνωθεν τών τηλεφωνικών θαλάμων φωτός, 
το όποιον έχει είδικώς συνδεθή διά του έντός τοϋ θαλάμου τηλεφώνου καί έφ’ όσον 
κατά τον χρόνον τής κλήσεως έκ τοϋ τηλεφωνικού κέντρου δέν παρίσταται αστυνο
μικός υπάλληλος, ΐνα έγείρη τό ακουστικόν καί λάβη γνώσιν τοϋ σκοπού τής κλή
σεως, τό φώς τοϋτο άνάπτει καί σβένυται συνεχώς.

’ Εάν παρέλθη αρκετόν χρονικόν διάστημα καί δέν συνδεθή τό κέντρον μετά τίνος 
ή μετά τινων έκ τών τηλεφωνικών θαλάμων, τότε διατάσσεται τό πλησιέστερον προς 
τό σημείο; αύτό ευρισκόμενον αύτοκίνητον ή μοτοσυκλέττα, όπως μεταβή καί άνα- 
φέρη αν άνεϋρεν ή ού τον σκοπόν, τούς λόγους τής άπουσίας καί τήν διαβίβασιν τής 
διαταγής. Τοϋτο συμβαίνει ιδίως, όταν ό σκοπός έχει άνέλθει είς πολυκατοικίαν ή 
έχει είσέλθει είς κατάστημα διά λόγους υπηρεσίας ή έχει έγκαταλείψει τήν σκοπιάν 
του διά νά μεταφέρη τραυματισθέν άτομον έκ τροχαίου δυστυχήματος κλπ.

’Εκ τών άνωτέρω καταφαίνεται ότι ούδείς σκοπός δύναται νά εγκατάλειψη 
τήν σκοπιάν του άνευ δεδικαιολογημένου λόγου, διότι γνωρίζει μέν τό μέρος καί τήν 
ώραν τών σημείων συναντήσεως, άλλ’ είναι άγνωστος ή ώρα καί τό σημεΐον τής 
εκτάκτου άναζητήσεώς του.

'Η  διαταγή δέν διαβιβάζεται συγχρόνως, αλλά βραδύτερον είς τούς έχοντας 
τήν 45λεπτον άνάπαυσιν. Πόσοι κατά τον χρόνον τής μεταβιβάσεως τής διαταγής 
έχουσι άνάπαυσιν είναι γνωστόν είς τό κέντρον έκ τοϋ οποίου μεταδίδονται γενικώς 
αί διαταγαί καί όδηγίαι, ως καί τό μέρος είς τό όποιον διέρχονται ταύτην. Πάντως 
παρ’ δλας τάς άναφερομένας δυσκολίας τό χρονικόν διάστημα πού μεσολαβεί άπό 
τήν ώραν τής διαβιβάσεως τής διαταγής διά τοϋ άσυρμάτου καί τής άναφοράς περί 
τής λήψεως αυτής παρά πάντων τών έν τή πόλει ευρισκομένων έν υπηρεσία, άστυνο- 
μικών ύπαλλήλων, έποχουμένων τε καί πεζών δέν υπερβαίνει τά 5' λεπτά τής ώρας.

"Οθεν, ευκόλως, νομίζω, δύναταί τις ν' άντιληφθή τήν τελειότητα τών μέσων 
διαβιβάσεως τής ’Αγγλικής άστυνομίας, τά όποια τής παρέχουσι τήν δυνατότητα 
τής άστραπιαίας σχεδόν διαβιβάσεως τών διαταγών της προς όλους τούς έν υπηρεσία 
υπαλλήλους της καί ώς έκ τούτου τήν κεραυνοβόλον έπέμβασίν της προς άμεσον κατα
στολήν τών πάσης φύσεως τελουμένων άδικημάτων, είς τήν όντως τεραστίαν άπό άπό- 
ψεως πληθυσμού καί έκτάσεως άστυνομευομένην περιοχήν τής Μητροπόλεως τής 
’Αγγλικής Κοινοπολιτείας.

(Συνεχίζεται)
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(Ο ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ) *
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Καθηγητοΰ ’Ιατροδικαστικής

1. ·—Ή  ομολογία ώς μέσον άποκαλνιρεως τής αλήθειας.—Άπόσπασις αυτής διά βίαιων
ή άλλων βασανιστικών μέσων.

2. —'Η  έξέτασις τον υποσυνειδήτου διά την άνακάλνψιν τής αλήθειας υπό νάρκωσιν
(ναρκοανάλ.νσις). »

3. —  Μέθοδος ναρκοαναλύσεως.
4. —■’Αντιρρήσεις κατά τής ναρκοαναλύσεως.

1. Ή  ομολογία ώς μέσον άποκαλύψεως τής αλήθειας.
Ή  Δικαιοσύνη έν τη προσπαθείς της προς άπονομήν τοϋ Δικαίου έπιζητεΐ 

νά διαφωτισθή διά των έν τη ίσχυούση νυν Ποινική Δικονομία καί έν τώ άρθρω 178 
διαλαμβανομένων μέσων. Μεταξύ τούτων περιλαμβάνεται καί ή ομολογία τοϋ κατη
γορουμένου. Αϋτη άνέκαθεν έθεωρήθη άναγκαία καί προσεπάθουν κατά τάς πρώτας 
έποχάς τής έφαρμογής τοϋ Δικαίου ύπό τής Πολιτείας νά άποσπάσωσι τοιαύτην διά 
διαφόρων βασάνων, έάν αύτοβούλως δεν έδιδε τοιαύτην ό κατηγορούμενος καί δη 
συμφωνούσαν προς τάς έσχηματισμένας γνώμας τής κατηγορίας.

’Αποτελεί τιμήν διά το άρχαιον ’Αττικόν Δίκαιον δτι οί έλεύθεροι πολΐται δεν 
ύπεβάλλοντο εις βασάνους προς ομολογίαν, ύπεβάλλοντο δμως δυστυχώς οί δούλοι. 
Έθεωροΰντο ούτοι τότε ώς κατωτέρας άξίας άνθρωποι, μέχρις δτου ήλθε τδ κήρυγμα 
τοϋ Χριστιανισμοΰ, ό όποιος διά τοϋ στόματος τοϋ ’Αποστόλου Παύλου διεκήρυξεν 
δτι : ούκ έ'νι δοΰλος ή ελεύθερος.

Δυστυχώς ή έφαρμογή τών βασάνων προς ομολογίαν έξηκολούθησεν, έπισήμως 
άνεγνωρισμένη, μέχρι τής μεγάλης Γαλλικής Έπαναστάσεως, οπότε έπισήμως 
τουλάχιστον κατηργήθη, χωρίς βεβαίως νά μή έμφανίζωνται περιπτώσεις, καθ’ άς 
οί κατηγορούμενοι—άλλά καί μάρτυρες—ύπεβλήθησαν εις βασάνους προς άπόσπασιν 
ομολογιών, πλειστάκις τών συμφερουσών εις την κατηγορίαν.

Την μετά βασάνων άνάκρισιν άντικατέστησε βαθμηδόν ή έπί ώρας συνεχείς 
άνάκρισις, έναλασσομένων τών άνακρινόντων, είς τάς χώρας δέ τοϋ σιδηροΰ παραπε
τάσματος, ίσως καί άλλαχοϋ, μετά έπιρρίψεως κατά τοϋ προσώπου τοϋ έξεταζομένου 
έκτυφλωτικών προβολέων, προκαλούντων άνυπόφορον καί πράγματι βασανιστικήν 
ύπερθέρμανσιν τοϋ προσώπου. 'Υπό τό κράτος τών τοιούτων μεταχειρίσεων ό έξετα- 
ζόμενος αναγκάζεται είτε νά όμολογήση τήν πραγματικήν άλήθειαν, είτε συχνότερον, 
νά δίδη οίανδήποτε ομολογίαν έπιβαρύνουσαν αυτόν, προς τον άθέλητον σκοπόν ν’ 
απαλλαγή, έστω καί προσωρινώς τών βασάνων.

Εύνόητον δτι ομολογία ή μαρτυρία ύπό τοιαύτας άνακριτικάς συνθήκας δεν 
δύναται νά έχη ύπόληψιν καί δικαίως κατακρίνονται τοιαΰται έκβιαστικαί μέθοδοι.

(Παραλείπομεν ν’ άναφέρομεν διάφορα μηχανήματα χρησιμοποιούμενα προς 
άνάκρισιν, ώς ό άνιχνευτής ψεύδους καί άλλα, περί ών ήσχολήθη ό κ. Γιώτης είς σχε- 
τικάς δημοσιεύσεις του).

2. 'Η έξέτασις υποσυνειδήτου ύπό νάρκωσιν (ναρκοανάλυσις).
Κατά τήν τελευταίαν περίοδον τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου έφηρμόσθη 

νέα τις άνακριτική μέθοδος, ή ύπό ναρκοανάλυσιν (Ν .Α .) τοϋ έξεταζομένου ένεργου-
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μένη. Κατά ταύτην έπιχειρεΐται ή έξέτασις ούχί του ενσυνειδήτου εγώ τοΰ έξεταζο- 
μένου, άλλα του υποσυνειδήτου αύτοΰ, καταστελλομενού τοϋ ένσυνειδήτου διά της 
ναρκώσεως.

'Η  έξέτασις τοϋ υποσυνειδήτου προς άνακριτικοΰς σκοπούς είχε και πρότερον 
έπιχειρηθή διά τοΰ ύπνοτισμοΰ τοΰ έξεταζομένου· διά τά βεβαιωθέντα δμως σφα
λερά καί κατ’ άνάγκην επικίνδυνα έξαγόμενα ή μέθοδος τοΰ ύπνωτισμοΰ έγκατε- 
λείφθη.

3. Μέθοδος ναρκοαναλύσεως (Ν.Α.).
'Η  μέθοδος τής διά Ν.Α. έξετάσεως τοΰ υποσυνειδήτου έφηρμόσθη, ώς έν αρχή 

ε’ίπομεν, κατά την πολεμικήν περίοδον καί τοΰτο, έφ’ δσον γνωρίζομεν υπό των 
Άγγλοσαξώνων ιατρών προς διαγνωστικούς καί θεραπευτικούς σκοπούς,

Αί σκληραί διά τύν άνθρωπον συνθήκαι παντός πολέμου, των συγχρόνων ιδίως, 
μέ τούς βομβαρδισμούς διά μεγάλων οβίδων, μέ τον άπεριγράπτου έντάσεως τουφε- 
κοβολισμόν, μέ τά άεροπλάνα καί τά τάνκς, μέ τάς νάρκας καί άλλα άνθρωποφθόρα 
μηχανήματα, έγένοντο άφορμή ούχί μόνον τραυμάτων, θανατηφόρων ή μή, αλλά καί 
συνταξάρεως τοΰ νευρικοΰ συστήματος, έξ ής διάφοροι εκδηλώσεις άπό τε των νεύρων 
καί τής ψυχής τοΰ στρατιώτου. Παραπλεύρως δμως των πράγματι παθόντων, άνε- 
πτύχθη άλλη τις τάξις, των φυγοστράτων. Οδτοι, έν τή πραγματικότητι ούδέν ή έλά- 
χιστόν τι παθόντες, ύποκρίνονται βαρείας παθήσεις των νεύρων ή τής ψυχής, έμφανί- 
ζοντες άλλος μέν παραλύσεις, άλλος κωφαλαλίαν, άλλος μελαγχολίαν ή μανίαν ή επι
ληψίαν, ή άλλο τι. 'Υποκρίνονται δέ ταΰτα διά νά δοθή είς αύτούς άδεια ή καί άπαλλαγή 
μετά, δπερ καί σπουδαιότερον δι’ αυτούς, συντάξεως παθόντος έν τή υπηρεσία καί 
ενεκα ταύτης μετά των συνεπακολούθων τιμητικών αναγνωρίσεων.

Ή  στρατιωτική δμως υπηρεσία κατ’ άνάγκην επιστρατεύει εναντίον τών ύπο- 
κρινομένων την 'Υγειονομικήν 'Υπηρεσίαν τοΰ Στρατεύματος προς αποτροπήν πραγ- 
γματικοΰ κινδύνου, διότι έπιτυχία ύποκρινομένου τίνος θά γίνη παράδειγμα είς άλλους 
μιμήσεως καί έξασθενήσεως ουτω τής μαχητικής δυνάμεως τοΰ Στρατεύματος.

Τοιαΰται πράξεις ύποκρίσεως λαμβάνουν χώραν καί έν καιρώ ειρήνης, πολλών 
έπιχειρούντων νά άπαλλαγώσι τής στρατιωτικής ύποχρεώσεως διά τής ύποκρίσεως 
διαφόρων νόσων.

Είς τά μέσα τά χρησιμοποιούμενα υπό τών ιατρών προς άποκάλυψιν ύποκρί
σεως οί Άγγλοσάξωνες στρατιωτικοί ιατροί προσέθηκαν τήν ύπο ναρκοανάλυσιν 
{Ν.Α) έξέτασιν τοΰ ύποσυνειδήτου τοΰ στρατιώτου.

Τοιαύτη τις έξέτασις είχε προταθή προ έτών διά τής ένέσεως είς τον έξεταζό- 
μενον τοΰ άλκαλοειδοΰς σ κ ο π ο λ α μ ίνη . Οί πρώτοι έφαρμόσαντες τήν σκοπολαμίνην 
προς έξέτασιν τοΰ ύποσυνειδήτου κατά τήν δι’ αυτής ναρκωσιν, έπιτυχόντες εύνοϊκά 
άποτελέσματα, έπωνόμασαν τήν διά σκοπολαμίνης νάρκωσιν Ό ρ ο ν  ’Α λ ή θ ε ια ς  καί 
ύπο το δνομα τοΰτο φέρεται πάσα ναρκανάλυσις διά φαρμάκου τίνος έπιτυγχανομένη, 
Ό  δρος, Ό ρ ο ς  Ά λ η θ ε ία ς  δέν άνταποκρίνεται πάντοτε προς τήν άλήθειαν, ώς 
θέλομεν ήδη, διό χρησιμοποιείται κυρίως ό δρος Ναρκοανάλυσις (Ν .Α .) καί τοΰτον 
τοΰ λοιποΰ θέλομεν χρησιμοποιεί.

Τήν σκοπολαμίνην, διά κινδύνους δηλητηριάσεως, τούς οποίους παρουσιάζει, 
άντικατέστησαν δι’ άλλων φαρμάκων, τήν κοινήν δμως έκτίμησιν άπέκτησεν ή ύπο 
τό δνομα Πεντοτάλη (P en to thal) φερομένη βαρβιτουρική ενωσις, ή τόσον έσχάτως 
χρησιμοποιουμένη ώς ναρκωτικόν μέσον προς εγχειρήσεις.

Παραλείποντες τάς προς εγχειρήσεις χρησιμοποιουμένας δόσεις, θέλομεν 
άσχοληθή μόνον περί τήν τεχνικήν τής χορηγήσεως τής Πεντοτάλης προς τον σκοπόν 
Ναρκοαναλύσεως. Συνίσταται αΰτη είς τά εξής : Σχηματίζεται διάλυμα τοΰ Πεντοτάλ 
είς άραίωσιν 2,50 %  έν άπεσταγμένω καί άπεστειρωμένω ΰδατι. Έ κ  τοΰ διαλύματος 
τούτου ένεργεΐται ένδοφλέβιος ένεσις, τοΰ φαρμάκου είσαγομένου βραδύτατα. "Οταν
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ό έξεταζόμενος άρχίση δεικνύων τάσιν προς υπνηλίαν, δείγμα δτι κατεβλήθη 7) 
έλευθέρα θέλησις τοΰ έξεταζομένου—δηλαδή του ενσυνειδήτου εγώ—άρχεται ή άνά- 
κρισις του υποσυνειδήτου. Κατά ταύτην 6 έξεταζόμενος άποκαλύπτει πράξεις ή 
διαθέσεις τάς οποίας, επ’ ούδενί λόγω, θά έπεθύμει νά γνωσθώσιν ύπό άλλων.

'Η οδτως είπεϊν άνάκρισις του έξεταζομένου άπατεΐ ΐατρδν-ψυχίατρον, ικανόν 
προς τοιαύτας έξετάσεις, πλήρως κατέχοντα τάς έπιστημονικάς γνώσεις καί τήν τεχνι
κήν τής εισαγωγής του φαρμάκου. Προσκαλείται έπιτηδείως ό έξεταζόμενος ν’ άφηγηθή 
μόνος τά τοΰ βίου του, τοΰ ΐατροΰ έντέχνως έπαναφέροντος αυτόν εις τήν άφήγησιν 
των σχετικών προς τήν ύπόθεσιν διά τήν οποίαν ένεργεΐται ή ναρκοανάλυσις.

Πολλάκις έπιτυγχάνει ή πράγματι έξέτασις τοΰ υποσυνειδήτου, διότι μικρο- 
τέρα τοΰ δέοντος ποσότης τοΰ φαρμάκου είσήχθη καί έν τή πραγματικότητι ό έξετα
ζόμενος δεν άπώλεσε τήν έλευθέραν του θέλησιν καί συμφώνως προς ταύτην άπαντα 
εις τάς τιθεμένας προς αυτόν έρωτήσεις.

’Άλλοι έρευνηταί, σπανιώτερον δμως, προτιμοΰν νά χορηγήσουν δόσιν προκα- 
λοΰσαν πράγματι έλαφρόν δπνον καί κατά τήν άφύπνισιν, ή πριν ή ό ναρκωθείς άνανή- 
ψει τελείως ένεργοΰσι τήν έξέτασιν. ’Επισπεύδουν δέ τήν άφύπνησιν ένεργοΰντες εις 
τον ναρκωθέντα ένέσεις καφεΐνης ή κοραμίνης, κλπ.

'Η Ν.Α. δι’ οίονδήποτε τρόπον ένεργουμένη έφάνη εις τούς Άγγλοσάξωνας 
ιατρούς χρησιμοτάτη εΐτε προς διάγνωσιν πράγματι ύπαρχουσών παθήσεων καί έφαρ- 
μογήν άναλόγου θεραπείας, εΐτε πρός άποκάλυψιν ύποκρινομένων νόσων, οπότε άνα- 
λογος τιμωρία έπήρχετο.

'Η έφαρμογή τής Ν.Α. έν τφ  Στρατφ καί δή κατά δεινάς πολεμικάς περιόδους 
δεν συνήντησεν, έκ τοΰ έμφανοΰς τουλάχιστον, αντιρρήσεις, τοΰ συμφέροντος τοΰ 
Στρατεύματος τιθεμένου ύπεράνω τοΰ συμφέροντος παντός άτόμου.

’Επίσης δεν συνήντησεν άντιρρήσεις ή ύπό ιδιώτου ΐατροΰ ένέργεια Ν.Α. έπί 
άρρώστου τίνος πρός διαγνωστικόν καί θεραπευτικόν σκοπόν.

4. ’Αντιρρήσεις κατά τής ναρκοαναλύσεως.
"Οταν δμως έγένετο άρχή ένεργείας τής Ν.Α. πρός τον σκοπόν τής διαφωτίσεως 

καί έξυπηρετήσεως τής Δικαιοσύνης, τότε κραυγαί άγανακτήσεως έξερράγησαν καί. 
ήρχισαν αί κατακρίσεις τής έφαρμογής τής Ν.Α. έπί ιατροδικαστικών πραγματογνω
μοσυνών. ’Ιδιαιτέρως σφοδρά ύπήρξεν ή κατά τής Ν.Α. άντίδρασις έν Γαλλία, 
άλλά καί άλλαχοΰ. Κατηγόρησαν ταύτην διότι αποτελεί βιασμόν τής συνειδή- 
σεως, προσβολήν τής άτομικής έλευθερίας καί τών δικαιωμάτων τοΰ ανθρώπου,, 
προσβολήν τής ύποχρεώσεως τοΰ ΐατροΰ, πρός τήρησιν τοΰ έπαγγελματικοΰ άπορρήτου. 
Προσήψαν δ’ έπί πλέον καί άλλας κατηγορίας, περί τών οποίων βραδύτερον θέλομεν 
άσχοληθή.

Εύρέθησαν δμως καί οί ύπερασπισθέντες τήν έφαρμογήν τής Ν.Α. καί έν αύτή 
τή Γαλλία. ’Εκεί τρεις τών έξεχόντων ψυχιάτρων τών Παρισίων, κατόπιν έντολής 
τής Δικαστικής ’Αρχής έξήτασαν άνθρωπόν τινα παρουσιάζοντα κωφαλαλίαν. Οί 
πρκγματογνώμονές έφαρμόσαντες τήν Ν.Α. καί διά ταύτης βεβαιωθέντες περί τής 
ύποκρίσεως τοΰ έξετασθέντος έγνώρισαν έν τή πρός τήν ’Αρχήν έκθέσει των τά τής 
ένεργείας των καί τήν βεβαίωσιν ότι περί ύποκρινομένου έπρόκειτο. Έμηνύθησαν τότε 
ύπό τοΰ έξετασθέντος, διότι ή Ν.Α. ένηργήθη χωρίς αύτός νά δώση τήν συγκατάθεσίν 
του δι’ ένέργειαν άπαιτοΰσαν σωματικόν τραΰμα (δηλαδή τον διά βελόνης νυγμόν 
πρός ένέργειαν τής ένέσεως τοΰ P en to thal), διότι παρεβιάσθη τ ό ’Ιατρικόν άπόρρη
τόν, διότι έφηρμόσθη μέθοδος μή άναγραφομένη έν τή Ποινική Δικονομία καί δ ι’ 
άλλας άκόμη παραβάσεις. Τό Δικαστήριον δμως άπήλλαξε τής κατηγορίας τούς ψυ
χιάτρους άναγνωρίσαν δτι ούτοι ώς πραγματογνώμονές εΐχον τό δικαίωμα νά έφαρ- 
μόσουν οίανδήποτε μέθοδον, πρός διαφώτισίν των καί εΐχον τήν ύποχρέωσιν νά άνα- 
φέρουν έν τή έκθέσει των πλήρη τήν άλήθειαν. (Συνεχίζεται)



ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΗΘΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

' Υπό κ. Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
ΚαΟηγητοΰ του Πανεπιστημίου

['Υ π ό  τοΰ καθηγητοϋ τοΰ Πανεπιστημίου κ. Γ . Σακελλαρίου 
εδόθη διάλεξις την 30-6-1954 έν τη Φιλοσοφική Σχολή προς τούς 
’Αξιωματικούς τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ής περίληψιν γενομένην 
υπό τοΰ Ά στυν. Δ)ντον Β' κ. Γ. Γερανέα δημοσιεύομεν κατωτέρω'].

Έ κ  των στατιστικών τοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης τής τελευταίας τετραε-. 
τίας, καί ών τούς άρ:θμούς άνέφερεν, προκύπτει δτι ή έγκληματικότης τής νεαρας 
ηλικίας παρουσιάζεται ηύξημένη, καθώς καί ή υποτροπή.

Έξεταστέον ποια είναι τα αίτια καί ποία ή θεραπεία τοΰ κακοϋ. Τα αίτιος 
είναι κυρίως ψυχολογικά. Οί νεαροί έγκληματίαι είναι νευρωτικοί τύποι ή έστερημένοι 
ηθικών κριτηρίων καί συνειδήσεως, τά όποια καλοΰμεν υπερεγώ. ’Άλλοι είναι παρα
νοϊκοί, καί άλλοι παθολογικώς επιρρεπείς εις τό έγκλημα.

Τό κοινωνικόν περιβάλλον ασκεί μεγάλην έπίδρασιν. Ε πίσης ή οικογένεια 
έν διαστάσει καί διαλύσει.

'Η  πτωχεία καί ή άνεργία δέν είναι πάντοτε τά αίτια ούτε τά μόνα αίτια.
Συναίτια είναι αί κακαί παρορμήσεις, τά άντεθνικά καί άνήθικα κηρύγματα 

ώς τό «κάτω ή παρθενία», ή διχόνοια εις τήν οικογένειαν, ό συμμοριτοπόλεμος 
καθ’ όν δέν έλειτούργησαν οί νόμοι ούτε τά σχολεία. Επίσης ή άνοργάνωτος ελευ
θερία άπασχολήσεως τών νέων. Σπανίως ό πεινών ή ριγών καταφεύγει εις τήν κλοπήν, 
διότι κλοπάς διαπράττουσι κατά ίσον ποσοστόν καί παιδία καλών καί εύπορων οικο
γενειών.

'Η  βελτίωσις τών οικονομικών συνθηκών άναμφιβόλως περιορίζει τό έγκλημα 
δέν πρέπει όμως νά άγνοήται ό ψυχολογικός παράγων.

'Η  οικογένεια, τό σχολεΐον καί ή εκκλησία δέον νά συμβάλλωσιν εις τό έ'ργον. 
Δέν άρκεΐ ή απλή χορήγησις τροφής καί στέγης νά άποτρέψη τούς νέους άπό τό έγ
κλημα.

Κατά τάς πιερόδους τής μεγάλης οικονομικής ευημερίας ή τής μεγάλης οικο
νομικής δυσπραγίας παρατηρεΐται αυξησις τής έγκληματικότητος.

Άντιθέτως, όταν ή οικονομική κατάστασις έν μια κοινωνία εύρίσκεται εις τό 
μέσον τών δύο άκρων, παρατηρεΐται μείωσις τής έγκληματικότητος.

"Ετερον αίτιον συντελούν εις τήν έγκληματικότητα τών νέων, είναι ό έν φυ- 
λακαΐς συμφυρμός τούτων μετά παλαιών κακοποιών, οίτινες είναι καί οί διδάσκαλοι 
τοΰ έγκλήματος. Ή  νομοθεσία καί ή πολιτεία ήδη, τείνουν είς τον διαχωρισμόν τών 
νεαρών έγκληματιών.

Αί άνεξέλεγκτοι σχέσεις τών νέων μετά συμμοριών κακοποιών, ώς οί ύπαρ- 
ξισταί, είναι έπίσης εν αίτιον έπιτάσεως τής .νεανικής έγκληματικότητος.

Ε π ίσ ης τό σύστημα τής έκπαιδεύσεως, τό όποιον δίδει είς τούς νέους γνώσεις 
ούχί όμως καί ήθικήν διαμόρφωσιν τοΰ χαρακτήρος.
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Κατά τον Πλάτωνα σκοπός τής αγωγής εΐναι ή μόρφωσις χαρακτήρος, τον 
όποιον άπαρτίζουν αί άρεταί.

Εις τήν Ελλάδα ή νεότης έπί δεκαετίαν έγκατελείφθη λόγω τοϋ πολέμου, τής 
κατοχής καί του συμμοριτοπολέμου καί έγένετο ερμεον των υλιστικών κηρυγμάτων.

"Ετερος λόγος έπιφέρων άναστάτωσιν εις τήν νεότητα εΐναι ή γοργή έξέλιξις 
όφειλομένη εις τάς πολλάς εφευρέσεις των τελευταίων δεκαετιών, ήτις παρωθεί τον 
άνθρωπον εις τάς ύλιστικάς έπιδιώξεις.

Πρέπει νά εύρεθή τό άντίδοτον καί νά καθοδηγηθή ή νεότης προς τον Ε λλη
νοχριστιανικόν πολιτισμόν, διότι ή νεότης έπί δεκαετίαν έμεινεν άνευ πυξίδος, κενή 
ιδανικών καί μέ τάσεις κριτικής δλων τών θεσμών καί τών άξιών.

’Επίσης ή νεότης παραμένει άκαθοδήγητος εις τά γεννετήσια ζητήματα. 
Πολλοί ιατροί έγκληματικώς προωθοϋσι τούς γονείς όπως άπό τρυφεράς ήλικίας 
καταστήσωσι τούς υιούς των πελάτας τών οΐκων άνοχής καταστρέφοντες τήν αγνό
τητα τούτων.

Εις τό παραπέτασμα φανατίζουν τήν νεότητα εις τάς ιδέας των διά συνθη
μάτων, τά όποια είναι άποτέλεσμα ενδελεχούς ψυχολογικής μελέτης. Εΐναι τά νέα 
όπλα τών κομμουνιστών, έναντι τών όποιων, ό δυτικός κόσμος παραμένει άδρανής 
καί ανοργάνωτος, εις τον πόλεμον τούτον τών ιδεών.

'Η  κομμουνιστική ιδεολογία ελκύει τήν νεότητα διότι τής υπόσχεται άφειδώς 
τάς ύλικάς άπολαύσεις τών οποίων στερείται. Εις τούτο οφείλεται ή άναβίωσις τής 
ΕΠΟΝ καί τής Νεολαίας τής ΕΔΑ.

'Η  νεότης πρέπει νά διαπαιδαγωγηθή μέ τά κριτήρια τής αγάπης, τής κοινω
νικής άλληλεγγύης, τής έντιμότητος, τής άνιδιοτελείας καί τής συμβολής εις τό γε
νικόν καλόν.

Ούτω μόνον δημιουργεΐται ό πραγματικός άνθρωπος, ήτις λέξις κατά τον 
Πλάτωνα σημαίνει ό άναθρών, ήτοι ό άποβλέπων εις τούς πνευματικούς ορίζοντας 
τής σκέψεως. 'Ο σκεπτόμενος άπό τό διάφραγμα τού σώματος καί άνω, τά κάτω 
τού διαφράγματος μέρη εΐναι τά μέσα τά φέροντα καί άγοντα εις τήν πνευμάτωσιν.

Τί έπετύχωμεν έως τώρα ; νά έχωμεν νέους οί όποιοι κατά τά 9/10 δεν έχουν 
ιδανικά, ούτε προορισμόν, ούτε άσκησιν προς τό πράττειν τό καλόν.

Πρέπει ό νέος νά διαπαιδαγωγηθή είς τήν ήθικήν, εις τό δίκαιον εις τό έπι- 
,τρεπτόν, εις τήν κοινωνικήν αλληλεγγύην, είς τον σεβασμόν προς τήν οικογένειαν, 
είς τήν άγάπην προς τήν πατρίδα, διά νά φθάση είς τον έβδομον κύκλον τής τελειοποιή- 
σεως, διαπλάσσων εαυτόν κατά τό πρότυπον τού δημιουργού καί γενόμενος συνερ
γάτης τούτου καί συνδημιουργός.

'Η  όργάνωσις «’Ηθικός εξοπλισμός τής νεότητος» έπικαλεϊται τήν συνδρομήν 
τής ’Αστυνομίας είς τό άναληφθέν έργον, μέρος τού όποιου αποτελεί ή έκτύπωσις 
συνθημάτων ήθικών, τοποθετουμένων είς τά λεωφορεία καί τών οποίων ή έπίδρασις 
είς τό πειραματικόν έργαστήριον απέδειξε ότι άνέρχεται είς 40 % παρορμώσα τούς 
νέους είς καλάς πράξεις ή άποτρέπουσα τούτους άπό τάς κακάς.

’Επίσης τό πειραματικόν έργαστήριον συνέταξε πίνακα μέ 10 έρωτήματα διά 
τό βραβεϊον άρετής.

Είς τά έρωτήματα ό μαθητής βαθμολογεί εαυτόν παρουσία όμως τών άλλων, 
ή δημοσιότης δ’ αΰτη καί ή τών άλλων κριτική άναγκάζει τον νέον είς αύστηράν κρί- 
σιν προς τον εαυτόν του καί βελτιώνει σημαντικώτατα τον χαρακτήρα του διά τής 
αυτογνωσίας.



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΤΑ ΒΟΥ.ΝΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΡΥΛΟΥΣ

"Υπό κ . ΑΓΤ. Α θ . ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗ

«Καλοκαίρι μου χρυσό :
Οϋθε πάω καί μασώ!
Καί χειμώνα μου γρουσούζη :
Οϋθε πάω καί με τσούζει!...».

δογματίζει παραστατικά το δημιούργημα του Λαοΰ μας. Μά το «χρυσό καλό- 
καίρι» δεν έχει πλεονεχτήματα μόνο. Σέρνει καί μειονεχτηματα δίπλα στις 
πολλές του καί πολυζήλεφτες χάρες. *Ισως όμως νά μην του βρίσκαμε κανένα 
κουσούρι αν έλειπε το μαρτύριο της ζέστης.

Ή  ζέστη όμως μάς τά χαλάει... Ό  καλοκαιριάτικος ήλιος τά περιχύνει 
όλα με τις φλογισμένες τον δέσμες. Σιγά σιγά τά κάνει κι άναφοπυρώνουν όλα : 
μέταλλα, ξύλα, χώματα, πέτρες, ισιώματα κι όχτοι. Καί το καθένα τους 
ύστερα γίνεται σώμα πυροφόρο! Θαρρείς καί τά θρυλούμενα καζάνια τής κό
λασης, ξέχειλα τώρα, χύνουν παντού την άναμένη πίσσα καί τά κατάντησαν 
όλα διάφλεγο καμίνι, πού σιγοφήνει κάθε ζωντανό πλάσμα...

’Από την πυρίπνοη τούτη λάβρα είναι φυσικό νά κακοπαθαίνουν εκείνοι 
πού κατοικούνε στούς πολυσύχναστους τόπους μέ τά πυκνοχτισμένα σπίτια 
περσότερο απ’ όσους διαμένουνε στην ϋπαιθρη χώρα. Κι ό λόγος είναι γιατί 
τούς τελευταίους τούς δροσολογάν οι μυρωμένες βουνησιες αύρες, πού κατεβαί
νουν από τις φηλές κορφές καί περνούν από τά γαργαρόνερα λαγκάδια μέ τά 
τουφωτά καί μεγαλόκορμα δέντρα. "Ετσι εξηγείται τό γιατί μακαρίζουμε τούς 
συγγενείς μας, πού εξακολουθούνε νά παραμένουν ακόμα στα κορφοβούνια 
της πατρογονικής μας αφετηρίας : νοσταλγούμε την ευλογημένη δροσοβολιά 
τού τόπου, πού γυρίζει διαρκώς στο νοΰ μας ιδίως όταν μάς τσουρουφλάν  
οι κατακαλόκαιρες ζέστες...

Βέβαια τά βουνά τά προτιμούμε καί γιά τον επιπρόσθετο λόγο πώς ήσαντε 
λίκνο τής εθνικής μας ’Ελευθερίας, ρίζα καί μετερίζι τής αρχαίας καί τής νέας 
μας 'Ιστορίας, πού τριγυρίζει πάντα σέ δαΰτα καί μάς καλεΐ ολοένα στα πολυ- 
ξακουσμένα λημέρια της γιά νά μάς άναβαφτίζει στα νάματά της. Μάς γνέφει, 
λοιπόν, καί τώρα κι όλο μάς προσελκύζει στα μυρόλουστα καί μυριοδοξασμένα 
βουνά τής ’Αρκαδίας. Καί ποιος μπορεί ν’ άντισταθεΐ στο κάλεσμά της μια 
κ είναι συνδυασμένο καί μέ τόσο δροσάτες προσδοκίες ;

Πρ ώτο δροσόλουτρο πήραμε στην περίφημη καί κοσμοξακουσμένη πρω
τεύουσα τής ’Αρκαδικής βουνοχώρας. Μέ την πρώτη ματιά καταλαβαίνει κα
νείς πώς έκεΐ επικρατεί νοικοκυρωσύνη καί τάξη. Κατόπι κατατοπίζεται πιο 
καλά καί πληροφορείται πώς οι ’Αρκάδες όλοι, ντόπιοι καί ξενητεμένοι, παρα-
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βγαίνουν αναμεταξύ τους ολοένα ποιος θα προικίσει την Τρίπολη με κάτι και
νούριο ανώτερο και παραπάνου, πού καί τις ανάγκες των κατοίκων να θερα- 
πεβει καί συνάμα νά γίνεται καί περίμορφο στολίδι τοΰ τόπον.

Ατομική καί ομαδική καλαισθησία, δηλαδή, διακρίνει τούς φιλοπρό
οδους Τριπολιτσιώτες. Κι ανάλογα είναι καί τά έργα, με τα όποια κοσμούνε 
την αγαπητή τους πολιτεία. Κατά συνέπεια με τις πεντακάθαρες πλατείες, 
τά φροντισμένα πάρκα, τις πλούσιες δενδροστοιχίες, τ ' ασύγκριτα ξενοδοχεία„ 
τό τοπικά τους θέατρο, τ ' αναγνωστήρια καί το περίφημο καί τέλειο σ' όλα 
Παναρκαδικό τους νοσοκομείο ( έργο των ’Αρκάδων τής ’Αμερικής) άναδεί- 
ξανε την πρωτεύουσα τοΰ νομού τους αξιοζήλευτη καί αξιέπαινη πόλη.

Χτισμένη στούς πρόποδες τοΰ Μαίναλου ( ΰφόμετρο 655), πιάνει αρκετό 
διάστημα τού καλλιεργημένου αρκαδικού οροπεδίου κι αποτελεί εμπορικό 
επίκεντρο γιά τό δικόνε της περίγυρο, καθώς καί γιά τις χερσαίες μεταφορές 
τής γειτονικής Λακωνίας. Οί δρόμοι, πού καταλήγουνε στον περίβλεπτο μητρο- 
πολιτικό της Άγιοβασίλη, μοιάζουνε σάν αχτίνες ενός ιδεατού περίκυκλου καί 
θυμίζουνε την αγωνιστική πορεία, πού ακολούθησαν τά ηρωικά φουσάτα τού 
Στρατηλάτη Κολοκοτρώνη γιά νάν την περικλείσουνε στενά καί νάν την κυριέ- 
φουνε κατόπι. ,

Ό  θρυλικός Γέρος τοΰ Μόριά την είχε νιώσει τη σπουδαία σημασία τής 
πολιτείας. Κι αμέσως, από την αρχή τής ’Εθνεγερσίας :

«Στά Τρίκορφα, μες στήν κορφή,
Κολοκοτρώνης ρίνει όρδί...
Στή Ντρομπολιτσά στή μέση 
Θελα κάμει τό λημέρι!
Καί στή μέση στήν πλατέα 
Θελα στήσει τή σημαία!...»

καθώς έτραγούδησε τότες ή Λαϊκή μούσα, πού παρακολουθούσε τά πολεμικά 
κατορθώματα των Ελλήνων κ εξυμνούσε τούς ηρωισμούς των αντάξια με 
τήν ομηρική όμότεχνή της.

Καί προς αυτά τά πολυθρύλητα Τρίκορφα βαδίζουμε τώρα. Τ' αυτοκί
νητο τρέχει κι ανεβαίνει στις πρώτες ανηφορικές κορδέλες, μέ τά φιλοχτι- 
σμένα τους άναχωματικά καί προφυλαχτικά τειχία. Δεξιά μας ξεπροβάλλουν οί 
ασπρισμένοι τοίχοι τοΰ μοναστηριού τής Άπάνου Χρέπας (ΰφόμετρο 1559). 
Σέ λίγο βρισκόμαστε άπάνου στο πολύκορφο καί φαλακρό πετροβούνι. Μέ τήν 
άντηλιάδα, πού π υ ρ π υ ρ ίζ ε ι στά μικρά καί μεγάλα του καταράχια, ξεγελιέ
ται κανείς καί νομίζει πώς άναστηθήκαν οί άντρειωμένοι τοΰ Μεγάλου ξεση
κωμού καί στήσαν άϋλους χορούς στούς τιμημένους χώρους τής γιγαντομα- 
χίας.

Γιά νά ξεφύγουμε τή γύμνια καί τήν ξέρα τοΰ τοπίου, πού γεννάει αγκούσα 
στήν φυχή, γυρίζουμε τή ματιά μας προς τον κάμπο τής Τεγέας. Καθώς τον 
έχουνε δενδροφυτεμένο, ή πρασινάδα του ξαλαφρώνει τήν φυχή καί ξεκουράζει
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τά μάτια. ’Ακόμα κι από δώ πάνου, τις ξεμακρυσμένες φηλες κορφές, διακρί- 
νουνται τά εφτά χωριά της και δίνουνε την έντύπωσι πως εΐν εφτά λαμπρο- 
στόλιστες νυφάδες, ετοιμες γιά τό χοροστάσι.

'Ένα ένα τό Βουνό, οΐ Ρίζες, τό Θάνα, Πιαλί, Στρίγκου, Αχούρια, Κερα- 
σίτσα.

Στο σύνολό τους φαίνουνται σάν ισάριθμες βραγιές, πού ανήκουν όλες 
στο ίδιο παραδεισιακό περιβόλι. Ναι, σε πραγματικό παράδεισο τά ’χει μετα- 
βάλει των κατοίκων η φιλοπονία! Μαγευτικό τοπίο και συνάμα πλούσιο κέν
τρο παραγωγής προϊόντων, πού ’ναι απαραίτητα γιά τη διαβίωση των αν
θρώπων.

Παρόμοια πλούσιο κέντρο φαίνεται πώς ήταν καί στους αρχαίους χρόνους. 
Κ ’ έτσι κατάφεραν οι τοτεσινοί Τεγεάτες νά χτίσουνε στον τόπο τους τον ξα
κουσμένο Ναό τής Άλέας ’Αθήνας—από τούς μεγαλύτερους τής Πελοπόννη
σου καί μέ άρχιτέχτονα τον περίφημο Πάριο καλλιτέχνη Σκόπα. Ό  ίδιο?, 
υποθέτουν είχε τεχνουργήσει καί τάγάλματα του ’Ασκληπιού καί τής ' Υ γ ίε ια ς ,  
πού ή κεφαλή της είναι άφταστη σέ παράσταση, φυσικότητα, μεγαλείο καί, 
χάρη —πραγματικό υπόδειγμα καί πρότυπο τής υγείας.

Οπως στην Τρίπολη, έτσι καί στά χωριά τής Τεγέας, οί ξενητεμένοι προεξάρ- 
χουνε στο στολισμό των κατοικημένων κέντρων με χτήρια παραπλήσια μέ 
τής είδωλολατρικής εποχής, τό Ναό τής ’Αθήνας καί τής ’Επισκοπής τής χρι
στιανικής Τεγέας, πού ’ναι από τούς θαυμάσιους ναούς βυζαντινής τεχνοτρο
πίας. ”Εργα, δηλαδή, απαραίτητα γιά τον τόπο καί προϊόντα χρήσιμα γιά τον 
κόσμο —τέτια μονάχα φτειάνουνε στην Τεγέα. Τά χρήσιμα καί ωφέλιμα είναι 
ή παντοτινή τους ασχολία, μέριμνα καί φροντίδα...

Κατηφορίζοντας τώρα βλέπουμε αριστερά μας τή Συλήμνα. Γιά μιά καφο- 
καρδοΰσα κάτοικό της τραγουδούσε κάποιος βαλαντωμένος :

«Συλη—Συλημνιώτισσα,
Σύ μ’ έκαμες κι άρρώστησα!»

Δεξιά μας βλέπουμε την οροσειρά τού Μαίναλου καί στο βάθος διακρί- 
νουνται τά βουνά τής Γορτυνίας. Μά δεν είναι γυμνά καί τούτα, σάν τού Τρί
κορφου τα καταράχια. Τώρα ξεπροβάλλουν παντού πανήφυλες κορφές ελα- 
τοσκεπασμένες. Ετσι, καί πιο πυκνά, θά ήσαν δασωμένα καί στ’ αρχαία 
χρόνια, γιατί σ’ αυτά κυνηγούσε την ’Έλαφο τής Άρτέμιδας ό 'Ηρακλής ολό
κληρο χρόνο. ~Ηταν υποχρεωμένος, σύμφωνα μέ τις επιταγές των Θεών, νάν 
την πάει στον Εύρυσθέα, τον έντολέα των 12 μεγάλων ηράκλειων άθλων.

Σ τά ίδια κορφοβούνια τοποθετούσαν οι αρχαίοι θρύλοι τή γέννηση τού παν
τοδύναμου Δία, τού φτεροπόδη 'Ερμή καί τού τραγοπόδαρου Πάνα. ’Αρκαδι
κές θεότητες τούς θέλουνε καί τούς τρεις οί σχετικές πανάρχαιες παραδόσεις, 
καί τά θρυλούμενά τους άνακατέβουνται τώρα μέ παραπλήσιες δοξασίες των 
χριστιανικών χρόνων.

’Απόδειξη τού συμφυρμού των αρχαίων καί των νέων παραδόσεων βρί-
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σκουμε στα σχετικά, για «τοΰ Παπά τ ’ αλώνι». ’Εκεί στής Νταβιάς τον κάμπο, 
αριστερά καθώς προχωρούμε προς τά ψηλώματα της Γορτυνίας, υπάρχει 
ακόμα (κι από πότε δε θυμάται κανένας) ένα βαθούλω μα, σάν αλώνι. Σύμ
φωνα με τις τοπικές παραδόσεις αλώνιζε κάποτε κάποιος παπάς σε κείνο το 
μέρος.

— Γιατί αλωνίζεις σήμερα, πού είναι της Ά γ ια  Μαρίνας ; τόνε ρώτησε 
μιά γυναίκα, πού ξαφνοφάνηκε μπροστά του.

—"Ετσι θέλω κι αλωνίζω κι ούτε θά σοΰ δώσω λόγο ! της κάνει αγριεμένος 
εκείνος. Ό  άγριος τόνος της φωνής του ήταν ένδειχτικός γιά την ένοχη του. 
Γιατί φωνάζει κάνεις δυνατά γιά νά σκεπάσει κάποια παράβαση του.....

Μά πριν τελειώσει κακά καλά τοΰ παραβάτη 6 λόγος ακούστηκε μιά δυ
νατή βουή και ταρακουνήθηκε όλος ό τόπος. Κι όσο νά είπεΐς «τρία» παρου
σιάστηκε μιά βαθειά καταβόθρα στον τόπο τάλωνιοΰ και χαντοβούλιαξαν όλα 
μέσα σε δαύτη : παπάς, σιτάρι και ζώα. Πάνε άπατα όλα!... Το βούλιαγμα 
κεΐνο, πού γιομίζει σιγά σιγά, τό λεν ακόμα καί τώρα «τοΰ Παπά τ ’ αλώνι». 
Ά λλοι λένε πώς ητανε νεράιδα η γυναίκα, πού την έστειλε η τρανή Κυρά 
γιά νά χαντακώσει τον παπά, γιατί έχούγιαζε ντάλα μεσημέρι καί χάλαγε την 
ησυχία τών νεράϊδωνε, πού είχαν τραπέζι παραπέρα···».

Ξεπερνάμε «τοΰ Παπά τ  αλώνι» κι όλο προχωροΰμε. ’Αριστερά μας 
εΐναι τό τραγουδημένο τ ’ Άρκουδόρεμα, η κοιτίδα τών Κολοκοτρωναίων, 
πού φορούσαν :

«....τις πέντε αράδες τά κουμπιά, τις δέκα τά τσαπράζια....
Νόπου δεν καταδέχουνται τη γης γιά νά πατήσουν,
Καβάλα πάν στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε,
Καβάλα παίρν' άντίδερο νάπ’ τοΰ παπά τό χέρι......

Ψηλά κι αντίκρυ δεξιά μας εΐναι τό Ροϊνό, με τον όνομαστό του Άγιώργη  — 
όνομαστό κατά τις παλιές παραδόσεις, πού άναφέρουνε σχετικές παρακλήσεις 
τών άναγκεμένων στις θαυματουργές εκκλησίες :

«“Αγιε μ ’ Άγιώ ργη, όχ τό Ροϊνό,
Κι Ά γ ια  Σόφιά, αχ τη Πόλη,
Καί χρυσοσπηλαιώτισσα 
Δεξιά τοΰ Καλαβρύτου......

Λίγο παραπέρα δεν κοιτάμε ψηλά, γιά νά είδοΰμε τά δάση. Τώρα πιά τά 
έλατα φυτρώνουνε δίπλα στο δρόμο. Ξεπετιοΰνται στη μιά μεριά καί στην άλλη, 
μεγάλα, πανηψυλα, μέ τον ίσιο κορμό τους καί μέ τις σταυρωτές τους κλάρες. 
Καί σά νά μάς καλωσορίζουν μέ τά τρυφερά τους φύλλα. Κάπου κάπου ξεπρο
βάλλει άνάμεσά τους καί κανένα κέδρο. «Κέντρα» τά λέει ό κόσμος, γιατί κεν
τρίζουν, μέ τά σκληρά μυτερά τους φύλλα. Μά «ούδέν κακόν αμιγές καλού/», 
καθώς διαλαλοΰν οι προγονικές παροιμίες. “Ετσι καί τά «κέντρα» έχουν μο- 
σχομύριστο ξύλο, πού ’ναι περιζήτητο πάντα. Μέ τέτοιο ξύλο φτειάχνανε τά



Στα βουνά μέ τούς θρύλους 1347

-περίφημα κι αρωματικά ξυλοκάνατα , σαν εκείνο πού ζηλεβε κάποιος πο
θοπλανταγμένος καί του τραγουδούσε :

«Κανάτι, ξυλοκάνατο, νά είχα το ριζικό σου,
Πού σε κρατούνε γοί όμορφες και πίνουν το νερό σου!».

Σε λίγο περνούμε κι από την Άλωνίσταινα με τα φημισμένα τυριά καί τις 
φηλόκορμες καί γεροδεμένες κοπέλες. Είναι φηλές σάν τις άσημόφυλλες λεύ
κες της ρεματιάς τους κι όμορφες σάν τά κρύα νερά τους. Μά κι ας είναι σάν 
τις νεράιδες των παραδόσεων κι ας έχουνε μάτια «σκιζομυγδαλάτα» δε μάς 
κρατούνε. Μόνο τη σκέφη μας αιχμαλωτίζουν. Τό σώμα βιάζεται νά φτάσει 
στο Διάσελο, μέ τις δροσοφορτωμένες αύρες. Μετά τις κορδέλες—θαύμα μη
χανικής ! π ' ανεβαίνουν όλο καί πιά φηλά σταματούμε στο ζυγό, γιά νά προ
σκυνήσουμε τον προστάτη τού δάσους, πού τό γλύτωσε από την καταστροφή 
της τρικυμισμένης δεκαετίας.

Κι άξίζ ει τό προσκύνημά μας, ταιριάζει καί ή καμαρωμένη χαρά μας. 
Σ ' αυτό τό μέρος είναι τά έλατα δασιά καί πιά γιά νά κερδίσουνε φως κι ά- 
γέρα ξεπετάνε βραστάρια τού φήλου πάντα. Τού φήλου καί παραπάνου, κα
ταντάει νά μη βλέπει κανένας την κορφή τους!

— Θαυμάσιο ! φιθυρίζει εκστατικός ο συνοδός μου.
—Κι ακόμα πιο εξαιρετικά είναι τά Χριστούγεννα ! τού κάνω, ικανοποιη

μένος πού είχα την Ιδέα τής εκδρομής μας καί την έμπνευση τού σταματημοϋ 
μας σ' αυτή τό λακούλα. Είκοσι φορές καί παραπάνου έχω γιορτάσει μέ άθη- 
ναϊκές παρέες έδώ Χριστούγεννα καί Πάσχα. Κι όλοι τους έμειναν ενθουσια
σμένοι __

Γιά λίγη ώρα δέ μιλούμε. Ό  καθένας άκολουθάει τούς θαυμαστικούς στο
χασμούς του.

—- Αέν αντέχω στον πειρασμό νά μη λοξοδρομήσω ! λέω κατόπι στο φίλ- 
τατο σύντροφό μου. Θέλω νά πιω νερό από την Κοκκινόβρυση καί θά πεζοπο
ρήσω λίγο, διατί δέν πάει αυτοκίνητο σέ δαύτη.

— Θά 'ρθω μαζί σου ! μού κάνει κι ό συνοδός μου. Κι ό τόνος τής φωνής 
του δείχνει ολοπρόθυμη διάθεση καί νοσταλγία.

Σ ' ένα τέταρτο, λίγο παραπάνου, φτάσαμε στη βρύση.
— Κανένα φυγεΐο'δέ φτάνει τούς βαθμούς της ! φωνάζει ό σύντροφός μου, 

πού δοκίμασε πρώτος. Μέ λίγες γλουκιές παγώνουν τά δόντια κ είν' άνάγκη 
νά σταματήσει κανένας, αλλιώς....

Σταματάει τά λόγια καί ξαναπίνει νερό, παρακινημένος, θαρρείς, από μιά 
πρωτόγνωρη γοητεία. Ή  ακατανίκητη αυτή γοητεία επενεργεί καί σέ μένα. 
Δοκιμάζω καί ξαναδοκιμάζω. Μ' ευχαρίστηση βρέχω καί τό μέτωπό μου. Ή  
παγωμένη αίσθηση μέ γεμίζει ευεξία. Καί τότε λέω .%

— Γιά τό παγωμένο καί νόστιμο χωνευτικό νερό της άξιζει κάθε κόπος. 
'Αφήνω τή μαγεία πού δίνουν οί έλατοσκέπαστες τούτες έχτάσεις στήν όραση, 
τή βασανισμένη από τήν ξεραΐλα, καί τήν απαλή άχολογιά, πού κατευχαριστεΐ
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τήν ακοή, ξεθεωμένη άττό τούς ακατάστατους θόρυβους τής πολιτείας.... Δέν
τρα, βουνά, λαγκαδιές, κορδέλες και ήχοι συνεπαίρνουν τή σκέφη και την ελα
φρύνουν από τις σκοτούρες__

Σέ λίγο, μέ κατηφορικές κορδέλες τώρα, φτάνουμε στη Βυτίνα. ’Εξαί
ρετη καλοκαιρινή διαμονή στον καιρό μας. Παλιότερα ήτανε πλούσιο φυτώριο 
μεγάλων πνευματικών αξιών ( ιστορικών, ποιητών καί νομοδιδασκάλων, 
όπως είναι οί Κ. καί Π. Παπαρηγόπουλοι, Κ. Οίκονομίδης κι άλλοι), μέ πα
νελλήνια—καί γιατί όχι : παγκόσμια ; φήμη.

Ή  πρόοδος στον πνευματικό τομέα ήτανε φυσικό επακόλουθο για τον ορει
νό φτωχότοπο, πού περνούσαν μέ περιωρισμένα υλικά, μα πλούσια πνευματικά, 
εδέσματα τότε, κείνα τα χρόνια. ’Ατράνταχτη μαρτυρία yta τή στέρηση στα 
φαγοπότια καί τήν ύπερεπάρκεια στα πνευματικά εφόδια συναποτελεΐ καί τό 
τοπικό δημιούργημα της λαϊκής σοφίας, όπως μάς φανερώνεται μέ τις ριμαρι- 
σμένες ερωταποκρίσεις :

— Ρέ παιδιά, από τή Βυτίνα :
Πώς περνάτε από τήν πείνα ;

— Μέ κουκιά καί μέ ρεβύθια
καί μέ χ ίλ ια  παραμύθια!. . . .  ».

Ά π ’ αυτά τά 1000 παραμύθια τής πνευματικής τους πανδαισίας συγκέν
τρωσε πάρα πολλά ο ίερολογ ι.ώτατος αρχιμανδρίτης Π. Παπαζαφειρόπουλος 
καί τά δημοσίεφε στήν «Περισυναγωγή» του ( Πάτρα, 1887). Μά δέν έμει
ναν τά πρωτεία τής συλλεκτικής στή Βυτίνα. Τής τά πήρε 6 ακαταπόνητος, 
Νικ. Λάσκαρης, ο Λασταΐος ή Λαστοχαβαραΐος, καθώς υπογραφότανε στις 
Μοραΐτικες εφημερίδες (Πάτρας, Τρίπολης, Πύργου κι Άμαλιάδας). Κατα
γόταν από τήν άντικρυνή, μισοερημωμένη τώρα, Λάστα καί κατοικούσε στο 
Χάβαρι (Λασταίικη αποικία στούς κάμπους τής ’Ηλείας) καί στήν 'Αμαλιάδα. 
Συνταξιούχος δάσκαλος εργάστηκε στον ίδιο τομέα μέ τό Σχολάρχη Παπαζα- 
φειρόπουλο καί δημοσίεφε δωδεκάτευχο έργο μέ τίτλο « Ή  Λάστα καί τά μνη
μεία της ή Λάστας πανόραμα» ( Πύργος, 1902—1930).

Καί τά Μαγούλιανα, όπου τραβάμε κατόπιν, είχαν πνευματικές αντιζηλίες 
μέ τή Βυτίνα. Φιλονικούσαν γιά τό πού γεννήθηκε 6 Δίας τών ’Αρκάδων. 
Στο «θαυμάσιον όρος» έλεγαν οί παλιές παραδόσεις. Μά ποιο νά ήταν αυτό 
τό θαυμάσιο ; Δέν ήταν ξεκαθαρισμένο μέ τήν αρχαία γεωγραφία. Γι’ αύτό 
τρωγόσαν οί Βυτιναίοι μέ τούς Μαγουλιανΐτες.

—Ή  δική μας Μαδάρα είναι τό «θαυμάσιο» τών αρχαίων ! έλεγαν οί 
Μαγουλιανΐτες. Ό  Δίας, λοιπόν, έγεννήθηκε στή Μαγουλιανίτικη Μαδάρα 
καί «βαφτίστηκε» στής Καρκαλούς τό κεφαλάρι. Γι αύτό κι ονομάστηκε 
Λούσιος τό Δημητσανίτικο ποτάμι, πού ξεκινάει άπ’ αύτό τό κεφαλάρι__

—“Οχι! άντιτείναν οί Βυτινιώτες. Τό «θαυμάσιο» τών αρχαίων είναι 
ή δική μας ή Πατερίτσα. Σ ’ αύτή, λοιπόν έγεννήθηκε ό Δίας....
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Ό  καθένας υποστήριζε το βουνό της περιοχής του κι ας ανήκαν και τα 
δυο στην οροσειρά τοΰ Μαίναλου. Ετσι νομίζανε πως θά κερδίσουνε τοπική 
αποκλειστικότητα ό καθένας και θά κολλήσουν άπο την δόξα τοΰ μεγαλοδύ- 
ναμου Δία κι ότι θά αποκομίσουνε κέρδη άπο τά θεϊκά του μεγαλεία. Μά τώρα, 
φυσικά, τις παρατήσαν αυτές τις άνωφέλευτες διαφωνίες, καθώς άχρηστέφανε 
και τά σανατόρια πού ξεφύτρωσαν πριν από 30 περίπου χρόνια στις ηλιόλουστες 
πλαγιές και στ’ άπαγγερά λακούλια τοΰ τόπου. Σκεφτήκανε πώς τούς έφτανε 
ή φτώχεια, μά συντροφεμένη μέ την υγεία, πού τούς χαρίζει ό πεντακάθαρος 
καί φιλτραρισμένος αέρας. Γιατί, λοιπόν, νά φέρουνε κοντά τους καί τά σανα
τόρια τής άστένειας ; Κ ’ έτσι τάχρηστοποιήσανε τά σανατόρια καί οί Birrι- 
ναΐοι καί οί Μαγουλιανΐτες.

Οί τελευταίοι σκαρώσανε τη φωλιά τους στο πιο φηλό καί ξάγναντο μέ
ρος τής Πελοποννήσου. Βέβαια δέν είναι τόσα φηλά (1800 μέτρα) πού λένε. 
Μά είναι φηλότερ’ από τάλλα κατοικημένα μέρη. Δίπλα στην έκκλησιά τους 
είναι ή μικρή τους πλατεία, μέ τον αιωνόβιο πλάτανο, πού ’ναι καλοθρεμένος 
όσο καί τραγουδημένος. Οί ρίζες του ποτίζονται από τό κεφαλάρι, πού άναβλύ- 
ζει μπόλικο νερό, γάργαρο καί κρύο.

Έ κεΐ πήγαιναν οί «κοντυλογραμμένες» Μαγουλιανίτισσες νά προμηθευ- 
τοΰνε νερό για τό σπιτικό τους. Καί στά κλεφτά μπορούσαν καί νά συναντη- 
θοΰνε μέ τον καλό τους. Γιατί στις βρύσες, κυρίως, γινόταν εκείνα τά χρόνια 
ταντάμωμα των έρωτοχτυπημένων. 'Οδηγημένοι δήθεν από τη δίφα, πού ήταν 
ομοια φυσική ανάγκη κι ακατανίκητο αίσθημα σ’ όλους, εσμίγανε στή βρύση. 
Κι ανάλογα μέ τήν ευκαιρία καί τή μ ονά ξ ια , πού πετύχαιναν μπορούσανε 
νά παρηγορήσουν τήν καρδιά τους μ ’ ένα δυο σαϊτοφόρες ματιές καί ποθο
πλάνταχτα λόγια. Γιά κείνη τήν εποχή δογμάτιζε ή παροιμία :

«Καί τ ’ άγνάντεμα καλό ’ναι,
Καί τό Είδί παρηγοριά».

Φώς φανερό, λοιπόν, ότι σέ μεγαλύτερη τύχη αλλάζανε στά πεταχτά καί 
κανένα φιλί, καυτό κι όλόγλυκο σά μέλι, καθώς δηλώνει ένα τοπικό τραγούδι. 
Τό φιλί τους, κλεφτό, βιαστικό κι α πα γορεμένο  γιά τήν ώρα, γινότανε προ
ζύμι γιά τό φούντωμα τής ’Αγάπης καί παρακινητικό διά τήν επιμονή της ώς 
πού νά βγάλει πέρα τό σκοπό τής ζωής μέ τή διαιώνιση τοΰ είδους. Κι άν αρ
γότερα δείχνανε διάθεση νάν τούς παρατήσουν οί καλές τους, ό πριν διαλεχτός 
τους τραγουδούσε—παράπονο μαζί καί φοβέρα :

— Μωρή Μαγουλιανίτισσα, τ ί τό κουνάς τό χέρι ;
Μαζί θάν τό γλεντήσουμε τούτο τό Καλοκαίρι !
Θυμάσαι, πού σέ φίλησα στον πλάταν’ άπουκάτου 
Καί βάλαμε καί μάρτυρες τά φύλλα τοΰ πλατάνου ;

— Τώρα τά φύλλα πέσανε καί ποιος θά μαρτυρήσει ;
— Θά μαρτυρήσει 6 πλάτανος αντάμα μέ τή βρύση!...».
’Εμείς, καθώς είναι φυσικό, δέν έχουμε καιρό νά περάσουμε τό καλό-
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καίρι στο ψηλότερο κατοικημένο μέρος. Θα είττεΐς__ δε δια  θετόν με καί καμιά.
Μαγονλιανίτισσα νεράιδα για το καλοκαιριάτικο γλέντι και χαροκόπι. Αυτό 
ειν άλλος λόγος... 1C έπειτα δε θέλουμε να χαλάσουμε και το πρόγραμμά μας. 
Γι’ αυτό ξεκινάμε βιαστικά γιά τό Βαλτεσινίκο, βουνήσιο κεφαλοχώρι της 
Γορτυνίας. Καθώς καβαλλ&με τό Διάσελλο με τ ’ αλώνια, βλέπουμε την Κορ- 
ψοξυλιά, με της Ά γ ια  Παρασκευής τό κρύο νερό και με τό σανατόριό της Μά
νας. Μά τίποτ απ' αυτά δε με τραβάει, πού ζητώ νά σταματήσουμε λίγο. 
Θέλω ν’ ακούσω στον τόπο του και στο φυσικό του περίγυρο τό κλέφτικο τρα
γούδι :

«...Θέ μου, καί τι νά γίνηκαν οί δυο καλοί λεβέντες :
Ό  Σπήλιος της Κορφοξυλιάς κι ό Δήμος 6 Κλεισιούνης ;».

'Από τις ενδόμυχες σκέψεις μου μ ’ έκαμαν νά πεταχτώ  τά θαυμαστικά επι
φωνήματα του συνοδού μου. νΗσαν γιά τό Βαλτεσινίκο, πού πανοραματικό 
προβάλλει απέναντι μας με τά ψηλά του σπίτια σκορπισμένα μέσα στις πλα- 
τύκλαδες καί θεριεμένες καρυδιές, στις ψηλόκορμες λεύκες καί στούς χιλιό
χρονους κισσοντυμένους πρίνους των εκκλησιών του. Μαζί με την υπέροχη 
θέα καί την αρμενισμένη εναλλαγή τού πράσινου των κήπων με τάσπρο 
των αρχοντικών του μάς έχάρισε κι απόλαυση εξαίσια μέ τό διπλόηχο άκουσμα 
των άηδονιών στις ρεματιές καί τών κοριτσών τούς κελαηδισμούς από μπαλ
κόνι σε μπαλκόνι....

Παρά τό θελγητρικό περιβάλλον καί τις ειδυλλιακές συνθήκες τού Βαλ- 
τεσινίκου έπιμένω νά προχωρήσουμε γιά τό Λάδωνα: πού μέ τά έκτελούμενα 
έργα εΐναι πηγή ελπίδων γιά τό μέλλον τής Χώρας.

— ’Εδώ σταματάει ό στρωμένος δρόμος, μοΰ δηλώνει ό φίλτατος σύντροφός
μου. Καί νά θέλεις δεν προχωρεί τ ’ αύτοκίνητο παραπέρα__

— Νά πάμε μέ ζώα ! τού προτείνω.
— Μέ ζώα τρεις ολόκληρες ώρες; μοΰ φωνάζει... Δέν είμαστε δά καί στή 

νεανική μας ήλικία γιά νά ΰποστοΰμε τετια ταλαιπωρία....
Ύποτάζουμαι στήν αδιαφιλονίκητη διαπίστωσή του καί δέχουμαι νά πάμε 

μόνον ώς τά μισά τού δρόμον.
—’Από τον "^4yio Θόδωρο τής Γλανιτσιάς θά είδοΰμε τά έργα !
— Εΐναι καί τό πανηγύρι τής ’Ανάληψης αύριο ! μάς θυμίζει χαρούμενα 

μιά πιτσιρίκα, πού ακούει τή συζήτησή μας.
— Τόσο το καλύτερο! λέω. Θά βρεθούμε καί στο πανηγύρι, ανάμεσα στούς

φιλόξενους Γλανιτσιώτες__
—Ώ ς που νά βραδυάσει νά κοιμηθούμε πάμε στή ράχη, μοΰ λέει ό σύν

τροφός μου. “Ετσι θά περάσει κ ευχάριστα ή ώρα.
Σκαρφαλώνουμε στήν απότομη καί δασοφυτεμένη πλαγιά κι ανεβαίνουμε 

στή ράχη. Ξανοίγεται υπέροχο θέαμα μπροστά μας κ’ αιχμαλωτίζει τήν 
προσοχή μου. Καθώς σταματάω τό βήμα μοΰ λεν οί συνοδοί μου :

—“Εχεις καιρό νά θαυμάσεις... Πάμε γιά τό προσκύνημα πρώτα.
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Καί μέ οδηγούν σ’ ένα ζωτικό εκκλησάκι, κρυμένο μέσα σε πουρνάρια 
καί πατουλιές, πού ευωδιάζουν. Ευλαβικά μπαίνουμε μέσα κι άνασπαζόμαστε 
τις εικόνες. Στο προσκυνητάρι βλέπω την εικόνα, πού δίνει την ονομασία στην 
όμορφη έκκλησίτσα. Σκυφτώ καί διαβάζω : «"Α γιος Θεράπων».

—*Α! συλλογιέμαι... Γι’ αυτό μ’ οδήγησαν εδώ πρώτα...
"Επειτα με πήγανε στο Ψηλό Κοτρώνι. ’Από το θεόρατο βράχο, που ’ναι 

μια φυσική βίγλα, ή ματιά φτάνει ανεμπόδιστα ώς τά δυτικά παράλια τής Πε
λοπόννησου καί χάνεται σ’ ένα γαλάζιο σόθαμπο, πού δεν έχει τέλος. Είναι 
το απέραντο καί γλαυκά τοΰ Ίονίου πελάγους, οπού σε λίγο βουτάει κι ο ήλιος 
σε μιά αποθέωση χρωμάτων...

—"Αν ήτανε καταζάστερη ατμόσφαιρα θά βλέπαμε καί τη Ζάκυνθο ! 
με πληροφορεί κάποιος άπο την παρέα, πού παραστέκουν μέ την έζυπηρετική 
τους προθυμία. Αυτό μέ παρακινάει νάγναντέφω μέ τά κιάλια.

— Τώρα μοιάζεις μέ τον Κολοκοτρώνη ! μου λεν όλοι κι αμέσως πλούσια 
καί καλόκαρδα αντηχούνε γέλοια, πού μόνο στ’απόκεντρα μέρη τ ’ άκοΰς ακόμα.

Καί καθώς τούς κοιτάζω χωρίς νά καταλαβαίνω καλά το λόγο τής χαράς 
τους, μοΰ λέει κάποιος :

— Ναι! Είσαι σάν το Κολοκοτρωνη ! "Ετσι καί κείνος, καθώς λέει τά 
παλιά τραγούδι :

«Ό  Θοδωράκης κάθεται στη Ζάκυνθο, στο κάστρο.
Βάνει τά κιάλι καί τηράει κι άντίπερ’ άγναντέβει.
Γλέπει τή θάλασσα πλατειά καί τά Μόριά νάλάργα...
Καί τά λημέρια των κλεφτών πολύ χορταριασμένα !».
— Τά δικό μας τά Παλιόκαστρο είδε χορταριασμένο ! μοΰ λένε. Νά το, 

μΑ χωρίς χορτάρι τώρα !...
Γυρίζω πράς τά μέρος, πού δείχνουν, καί βλέπω μιά μυτερή, βραχοκορφή, 

τυλιγμένη στα τριανταφυλλένια μαγνάδια τής δύσης.
—’Από κεΐ φαίνεται δίχως γυαλιά ή Ζάκυνθο ! μοΰ λένε.
— Μά ποιος νά σκαρφαλώσει σέ τόσο φήλος : προσθέτει κάποιος, καθώς 

εγώ κοιτάζω πότε αύτούς καί πότε την κορφή γιά νά υπολογίσω τά ύφος. 
Ό  υπαινιγμός τής αμφιβολίας είναι γιά μάς, «τούς ’Αθηναίους», γιατί τούς 
ίδιους δεν τούς φοβίζουν οι ανηφόρες μέ τις κουραστικές πεζοπορίες....

Πρ ίν ζημερώσει την άλλη μέρα πεταχτή κάμε όλοι στο πόδι ! Οί γυναίκες 
σκόρπισαν γιά νά μαζέφουν τά γιατροβότανα τής χρονιάς τους, πού μέ την Ά -  
νάληφη άποχτάνε πρόσθετη δύναμη στη θεραπευτική τους. ’Εμείς, καβάλλα στα 
δυνατά μουλάρια, κατηφορίζουμε πράς τά Γλανιτσιώτικο πανηγύρι.

— Νά πεταχτοΰμε στ’ αρχαία ! προτείνω.
— Θά φάμε μιά ώρα μέ τή λοζοδρομία ! παραπονιέται κάποιος άπά τούς

αγωγιάτες. Καί το πανηγύρι__
— Θάν το προφτάσουμε καί τά πανηγύρι ! τον βεβαιώνω. Μή φοβάσαι

καί δεν θάν τά χάσεις τά γλέντι!__
"Ετσι σταματάν οί μουρμούρες καί τραβάμε γιά την Ά γ ια  Παρασκευή
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τής Γλανιτσάς, όπου είναι το κάστρο μέ τά κυκλώπεια τείχη. Για. νά πάμε 
περνάμε από τον πλατύ κάμπο τοΰ Βαλτεσινίκου. Ό  μίσος είναι καλλιεργημένος 
με σιτάρια κι αραποσίτια. Ό  άλλος μισός είναι φυτεμένος αμπέλια. Καί στα 
όφιμα καί στα πρώιμα σιτηρά, καθώς καί στ’ αμπέλια ξεχωρίζει κανείς τη 
φροντίδα των καλλιεργητών τους. Με την ακούραστη φιλοπονία προετοιμά
ζουνε τάγαθά της ζωής τους. Σε λίγο θά σοόιάσουν τάπαραίτητα για δλον τό 
χρόνο....

Στην άκρη τοΰ κάμπου, καθώς τελειώνει τό πλάτωμα κι αρχίζουν οι όχτοι 
τοΰ κατήφορου, βλέπουμε τά θεμέλια τοΰ χτιρίου με τις μεγάλες κοτρώνες. 
Ξεχωρίζουν οι δυο γωνίες καί ή μία πλευρά του. Κάπου 50 μέτρα τό μάκρος 
καί 4—5 ύφος. Κανείς ακόμα δεν ξέρει τι νά ήταν καί τι χρειαζόταν. Πολλές 
παραδόσεις υπάρχουν γιά τον καιρό τής τουρκοκρατίας καί γιά τη μεγάλη 
πηγή, πού χάθηκε τάχα τό νερό της. Κάπου κάπου ξεβγαίνουν από τό χώμα, 
πού ’ναι θαμμένα κομμάτια από παμπάλαια δοχεία. Πάντως δεν έχουνε γίνει 
άνασκαφικές εργασίες.... Καί θά κρύβει πολλά τό χώμα καί σ’ αύτό τό μέρος__

Οι αγωγιάτες παρακολουθούνε τον περιεργασμό μας στα χαλάσματα κι ά- 
δημονοΰνε γιά την αργοπορία. Μέσα τους ίσως μάς ελεεινολογούν γιατί προ
σέχουμε πιο πολύ στις «πέτρες» τών αρχαίων ερειπίων καί δίνουμε λιγώτερη 
σημασία στο πανηγύρι τής ημέρας. ’Από κάποια πλευρά μπορεί καί νάχουνε 
δίκιο. Γι’ αύτό, κι άφοΰ εμείς έπήραμε μιά ιδέα γιά τό δυνατό καστρόπυργο, 
δεν άφίνω σε πολυχρονιώτερη δοκιμασία τη γλεντιστική τους αδημονία καί 
καβαλικέβω. “Ετσι τραβούμε γιά τον Ά γιο  Θόδωρο, κέντρο θρησκευτικό μά 
καί λημέρι τών κλεφτών στα χρόνια τής δουλείας.

Σέ λίγο φτάνουμε στο γραφικό του εκκλησάκι, πού τό περιβάλλουν αιω
νόβια δέντρα. Αυτά τοΰ δίνουν Ιδιαίτερη χάρη, καθώς γίνεται σ' όλα τά ξωκλή
σια. Σήμερα όμως τό φουμίζουν καί οί προσκυνητές μέ τούς ταματαραίους, 
πού τό γιομίζουν. Ειν’ όλοι τους λαμπροντυμένοι, γιατί θά προσκυνήσουν μά 
θά χορέφουνε κιόλας. Αύτό εξαναγκάζει τον παπά νά δώσει γλήγορο ρυθμό 
στη λειτουργία. Δέ θέλει κι αυτά? νά παρατείνει τη δοκιμασία τών πιστών, πού 
νιάζονται γιά τό χαροκόπι κ’ επιτείνουν την αδημονία τους οί όργανοπαΐχτες 
μέ τις έτοιμαστικές δοκιμές τους. Τραβηγμένοι πιο πέρα σιγανοπαίζουν γιά νά 
συντονίσουν τά όργανά τους. "Ομως, όσο σιγά κι άν κάνουν την πρόβα, ή προ- 
σοχή τών έκκλησιαζομένων φεύγει από τά τροπάρια τής λειτουργίας καί πάει 
στά μαργιολεμένα τραγούδια, πού τής θυμίζουν οί πενιές τοΰ μπουζουκιού, 
τοΰ βιολιοΰ οί δοξαριές καί τοΰ κλαρίνου οί γλυκόμολποι φθόγγοι.

Μέ την απόλυση τής εκκλησίας αμέσως οί νέοι τό στήσανε τό γλέντι. 
Πιασμένοι χέρι μέ χέρι, παληκάρια καί κοπέλες, φέρνουνε γοργοφτέρωτους 
γύρους, άρμονισμένους μέ τούς ελληνικούς σκοπούς μά καί μέ το αισθητικό 
καί γιορταστικό περιβάλλον πού φύση κι άνθρώποι συναπαρτίζουν. Οί ντόπιοι 
μοιράζουν καλοψημένους μεζέδες καί δίνουν κι από μιά ποτηριά στον καθένα, 
πού πριν το πιει χαιρετάει :
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—«Ές υγεία μας,
Χρόνια πολλά και καλά
Νά δίνει ο Θεός κι ή Παναγιά......

Πίνουμε και μεΐς το μερτικό μας, παρακολουθούμε γιά λίγο καί τις περί
τεχνες χορευτικές φιγούρες. Σ ’ αυτές δά δεν τούς φτάνει κανένας τούς Γλανι- 
τσιώτες : Ό  σκοπός μας όμως δεν είναι ν' άφεθοΰμε στοΰ χορού τά ελκυστικά 
μαγνητοφόρα ! Γι' αυτό τραβιόμαστε σε λίγο, βγαίνουμε παραπέρα στά ξά
γναντα φρύδια της βουνοπλαγιάς και κοιτάμε τό Λάδωνα, καθώς άργοσαλέβει 
μέσα στην περίφημη κοιλάδα του, πού 'ναι κατάφυτη από κάθε λογής όλοφούν- 
τωτα δέντρα. Ή  κοίτη του είναι περιγραμμένη μέ δάφνες, μελιούς, ιτιές καί 
θεριεμένα πλατάνια. Κι όλα τους είναι ντυμένα μέ μουντοπράσινους κισσούς 
κι άριόκλωνες κληματίδες.

"Οσο πυκνό κι αν είναι τό φύλλωμά τους διαπερνούν οι αχτίδες τού ήλιου 
καί παιχνιδίζουνε μέσα στά γάργαρα καί κρύα νερά τού ποταμού, πού φαίνουν- 
ται σά νά μην κινούνται. Ά πό  τά νωχελικά φίλη μ ατά τους ξεπηδοΰνε πλήθος 
διαμαντένιες δέσμες κι αντιφεγγίζουν όλογύρω. Μέ τό φεγγερό τους άντιλάμ- 
πισμά φέρνουν στο νού μας τούς πανάρχαιους θρύλους γιά τον ’Απόλλωνα πού 
κυνηγούσε την πανόμορφη Δάφνη. Κ ’ εκείνη γιά νά γλυτώσει μεταμορφώθηκε 
στ ομώνυμο δέντρο, πού πολλαπλασιασμένο στολίζει τού ποταμού τις όχτες.

Τού συγκαιρινού μας'Απόλλωνα όμως—της Τ εχν ική ς—ή Δάφνη πού κυ
νηγάει δεν της ξεφεύγει. ”Οπου καί νά 'ναι θά γίνει λίμνη τού Λάδωνα η κοιλά
δα. Θά συγκεντρώνεται τό νερό ανάμεσα Κιάρνη καί Συριάμου κι άπό τό πε
ρίφημο γιοφύρι της Κυράς καί κάτου. Κ ’ έτσι, μέ τον εναγκαλισμό τού Νέου 
’Απόλλωνα, η καινούργια Δάφνη θά γεννήσει τό φως πού μαζί μέ τά σκοτάδια 
της νύκτας θά διώχνει καί τά φοβιστικά μαγνάδια—κάθε τι σκοταστικό π’ άπλω
ναν ολόγυρα στην φυχη των ανθρώπων οί δεισιδαιμονικές δοξασίες καί οί παρα
δόσεις γιά τά στοιχιά καί τις λάμιες...

Μέ τό σουρούπωμα νά μας πάλι στην ξεκουραστικη δροσιά τού Βαλτεσι- 
σινίκου. ’Ελάχιστες ώρες άρκέσανε γιά νά χορτάσουμε τον ύπνο κι ανάλαφροι 
τώρα ξεκινάμε, πριν ξημερώσει, καί τραβάμε γιά τη Δημητσάνα. Μέ την ’Α 
νατολή βαδίζουμε δίπλα στο Λούσιο. Κι όπως άγναντεύουμε δεξιά μας βλέ
πουμε στοΰ Σέρβου" της γριάς τάπολιθωμένα κοπάδια. Είναι γνωστός ό μύ
θος της γριάς, πού γιά την καταφρόνηση της στο Μάρτη τιμωρήθηκε σκληρά 
καί πέτρωσε μαζί μέ τά ζωντανά της. Σ ’ όλη την Ευρώπη, σχεδόν, υπάρχουνε 
σχετικές παραδόσεις. Οί ελληνικές περιφέρειες πάλι, δείχνουνε στην πετρό- 
σπαρτη περιοχή τους κάποιο σωρό πού δίνει άπό μακρυά την εντύπωση της 
γριάς καί τού πετρωμένου κοπαδιού της. Τού Σέρβου όμως οί δυο σωροί ( τά 
γίδια καί τά πρόβατα χώρια)! έχουν περσότερες ομοιότητες μέ τον ιστορού
μενο θρύλο.

Μά τ ’ αυτοκίνητο δε σταματάει σαν τις επίμονες σκέφεις. Καί σέ μιά στροφή 
μάς φέρνει μπροστά στη Δημητσάνα. Χτισμένη σέ μιά τοποθεσία, πού μοιάζει
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μέ σαμάρι αλόγου, καμαρώνει με τα φηλά της καμπαναριά καθώς καί με τα 
πνκνογτισμένα σπίτια. Δεξιά, προς τη Ζάτουνα, την πατρίδα τοΰ Στάϊκου Σταϊ- 
κόπουλου, τοΰ θρυλικόν καπετάνιου, πού κυρίεφε το φοβερό Παλαμήδι, ξε
χωρίζει καί της Δημητσάνας τό κάστρο, πάνω από την απότομη χαράδρα 
τοΰ Λουσιου.

Για νά κάμουνε δρόμο σ’ αυτό τό βραχότοπο καί για νά θεμελιώσουν εκ
κλησίες καί κατοικίες φτειάσανε τεχνικά έργα καί τεχνητές επιχωματώσεις, 
πού γεννούνε θαυμαστικό δέος, παραπλήσιο με τον ίλιγγο πού φερνουν. Κι δμχυς 
αυτός ό βραχότοπος έγινε φυτώριο σημαντικών προσώπων της εκκλησιαστι
κής Ιεραρχίας, πού πρώτοι σελαγίζουν ανάμεσα τους ό Παλαιών Πατρών Γερ
μανός καί ο Πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε ', στον κορυφαίο θρόνο τη ς’Ορθοδοξίας.

Τά πρόσωπα καθώς καί τά πράγματα ταιριάζουν πάντα με τό περιβάλλον. 
Καί ή Δημητσάνα είχε άνεκαθε θρησκευτικό περιβάλλον. Πολλές καί καλά 
τεχνουργημένες εκκλησίες με πρώτη τους την ”Αγια Κυριακή—μητρόπολη 
τους. Κοντά της υπάρχουνε καί τά δυο σχολικά οικοδομήματα, κυφέλες τών 
πιτσιρίκων τής μικρής, μά φημισμένης πολιτείας, καί στέγαστρο τών βιβλίων 
πού σώθηκαν από την όνομαστή, πριν τό 21, βιβλιοθήκη τής Δημητσάνας.

Κοντά στις μικρές καί μεγάλες εκκλησίες υπάρχουν καί μοναστήρια— 
δείγμα κι αυτό τών θρησκευτικών αίσθημάτων, πού διακρίνουνε τούς κατοί
κους τής περιφέρειας. Πέρα φαντάζει, σφηνωμένη ατούς βράχους, ή περίφημη 
«Μονή Φιλοσόφου». Κι αντίκρυ της, μετά τό Παλιοχώρι, όπου ήσαν οι μπα- 
ρουτόμυλοι τής Εθνεγερσίας, πιο χαμηλά, μά παρόμοια σε άγρια βραχοχα
ράδρα, είναι κρυμμένο τό μοναστήρι τής Αίμυαλοΰς, γνωστό από την προδοσία 
τοΰ «Καλόγερου πού κλάδεβε» κι από τό κάφιμο μέσα στο ληνό τών πεινα- 
σμένων κλεφτών, τοΰ Γιάννη Ζορμπά καί τοΰ Γιώργη—τών Κολοκοτρωναίων.

«....Κι ο Θοδωρής άγνάντεβε φηλά ’πό την Κληνίτσα,
Τής συντροφιάς του μίλησε καί τοΰν καπεταναίων :
— Σηκώτε νά φορτώσουμε, στη Ζάκυνθο νά πάμε,
τ ί μάς έζώσαν τά σκυλιά, οί άπιστοι μουρτάτες !....».
Ή  Κληνίτσα τοΰ τραγουδιοΰ ύφώνεται απέναντι μας ( ύφόμετρο 1548 μ .). 

Ύφοΰς ονομάζεται στις γεωγραφίες, καθώς καί ή Στεμνίτσα πού τη διαφεν- 
τέβει. Περνώντας από τό βάραθρο τοΰ χειμάρου, πού ροβόλάει από τό Ζυγο- 
βίστι, μπαίνουμε στά όρια τής Στεμνίτσας, τής πολιτείας μέ τις πολλές βυ
ζαντινές εκκλησίες.

Ή  πρώτη πρώτη, ποΰ συναντούμε, πριν μπούμε ακόμα στην πολιτεία, 
εΐν’ ό φημισμένος Άγιοδημήτρης. Φημισμένος καί γιά την καλλιτεχνική του 
αρμονία καί την αισθητική του χάρη, μά καί γιά την ειδυλλιακή τοποθεσία που 
’ναι χτισμένος. Μέ τά δέντρα, πού τον τριγυρίζουν καί τά νερά πού τρέχουν αση
μένια πάνου στήν πράσινη χλόη, τό τοπίο γίνεται ξωτικό καί παραδεισένιο.

Παρόμοιο χάρμα τών ματιών αποτελεί το σύνολο τής Στεμνίτσας. Μέ 
τά μικρά καί μεγάλα της σπίτια, σπαρμένα μέσα στούς δεντρόφυτους χώρους
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καί τά ποτιστικά της περιβόλια, δείχνει σαν πίνακας φημισμένου ζωγράφυο. 
*Ιδιαίτερα αισθητικά στοιχεία προσθέτουνε τά πανηφυλα καμπαναριά της, 
όπως ξαμώνουν στο χάος και στον άέρα. Θαρρείς καί φηλώνουν ώς νάκουμπή- 
σουν στον ουρανό, για νά λουστούνε στο διάφανο γαλανό του χρώμα, πού λάμ
πει σαν πολύτιμο πετράδι.

’Από τόσο ξάστερη και λαγαρή ατμόσφαιρα είναι φανερό πώς θά προέλ- 
θουν άνθρωποι με πνεύμα δημιουργικό, στοχαστικές Ικανότητες, καλλιτεχνικό 
αισθητήριο και συνθετική φαντασία. Καί τέτοια κι άλλα, παραπλήσια, προσόντα, 
κοσμούνε τούς Στεμνιτσιώτες. Καί μ ’ αυτά τά εφόδια καταχτήσανε την τέχνη 
κ έφτασαν την άσημοχρυσουργία στο τέλειο. Κ ' έτσι κέρδισαν επάξια την τιμη
τική προσωνυμία τού «Χρυσικοΰ» μέ τη σημασία τού ανυπέρβλητου τεχνίτη. 
Λένε μάλιστα ότι γιά την άφταστη τεχνική τους—των γυναικών στην κατερ
γασία τού μεταξιού καί τών άντρων στο χρυσάφι—συνταιριάξανε κάποιοι πα
λιοί καί τούτο το πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι :

«Τ’ Άγιοθοδώρου το βουνό καί τ ’ Άγιοκωσταντίνου 
Μάειτε πουλί τάνέβαίνε, μάειτε καί περιστέρι.
Μιά λυγερή τανέβαινε πλέγοντας το γαϊτάνι.
Πλέγοντας κι ανεβαίνοντας καί λιανοτραγουδώντας !
Κι ό Χρυσικός π' άγνάντεβε νάπό το παραθύρι :
—Έφτοΰ σοΰ στέλνω, λυγερή, ένα τσικλί μετάξι,
Νά φτιάσεις μπόλιες δώδεκα, μαντήλια δεκαπέντε,
Κι αν σ’ άνεμείνει τίποτα φτιάσε μο ’να ζωνάρι,
Νάξίζει τό ζωνάρι μου πέντε χιλιάδες γρόσια!».
Καί ή λυγερή, μέ τό σπιρτόζικο πνεύμα σάν τον κατακάθαρο περίγυρο 

τού τόπου, τού τάντιστρέφει έτσι :
«Έφτοΰ σοΰ στέλνω, Χρυσικέ, ένα δραμάκι ασήμι,
Νά φτειάσεις γκόλφι καί σταυρό, σταυρό καί δαχτυλίδι,
Κι αν σ’ άνεμείνει τίποτα φτειάσε μου μι άρεβώνα,
Νάξίζει γη άρεβώνα μου πέντε χιλιάδες γρόσια!».

2 Ιο υλ ίο υ  1954 Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  ΑΘ Α Ν .  Κ Α Ε Ι  Σ Ι  Ο Υ Ν  Η  Σ



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙ ΟΝ ΑΣΤΤΦΤΛΑΚΟΣ

Μέτρα  Τάξεως ...
’Ιούνιος 1 9 5 ...
« . . .  .’Από πολύ πρωί 

φλογερό ήλιο.
'Η  ζέστη έχει πιά άρχινήσει νά γίνεται ένοχλητική__  καί μέσα στο πλήθος

πού συγκεντρώθηκε κυριαρχούσαν τά κονταμάνικα πουκάμισα.
Τό Τμήμα μου έκτελοΰσε υπηρεσία στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.
Πριν νά παραλάβουμε υπηρεσία ε’ίχαμε προσεχτικά έπιθεωρηθή άπό τούς έπί 

κεφαλής αξιωματικούς μας.
Καί τώρα, συνταγμένοι σε παράταξη κατά μήκος τού πεζοδρομίου, αναμένουμε 

τη διέλευση τού Μεγάλου Ξένου μας.
Σέ δυο ώρες θά περάση ό Πρωθυπουργός—Στρατάρχης τής φίλης χώρας.
Καί ή επίγνωση τής λεπτής άποστολής μας, μάς άναγκάζει νά δεκαπλασιά

ζουμε τήν προσοχή μας....
Αυτός πού έχει έπισκεφθή τη Χώρα μας είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο γιά τον 

Ελεύθερο Κόσμο....
Είναι ό Σεμνός Στρατιώτης τής ’Ελευθερίας πού πρώτος έσπασε τά κόκκινα 

χαλινάρια πού είχαν ζώσει άσφυκτικά τό λαό του καί γκρέμισε τά Σιδερένια Τείχη 
τής συμφοράς πού τον χώριζαν άπό τούς Λαούς τής Δημοκρατίας.......

Τό τρίπτυχο τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας των πολιτών απλώνει 
σήμερα πανέμορφο γιά ν’ άγκαλιάση εκατομμύρια ζωές, τιμές καί περιουσίες.

Τά ιδανικά πού προστατεύουμε σήμερα είναι πανανθρώπινα. Καί ή ομορφιά 
αύτής τής άπλής στιγμής περνά αθόρυβα στο κατώφλι τής 'Ιστορίας.

’Εδώ ό ξένος Στρατάρχης, κινήθηκεν άνετα, γιατί κοντά στο Λαό μας βρήκε 
την επίσημη κατανόηση τής άπέραντης άξίας του. Είναι αύτός, ό Μεγάλος φίλος 
μας, πού άγαπήθηκεν είλικρινά άπό έκατομμύρια καρδιές καί γίνηκε τό Σύμβολο 
τής τιμής, μέσα σ’ ένα κόσμο πού χαροπαλαίει άνάμεσα στήν υλη καί τό πνεύμα.

Μέσα στή σιωπή τής ψεύτικης έτούτης ειρήνης, πού φωτίζεται άπό Κορέες 
καί Ίνδοκίνες, ή φωνή του άκούστηκε σάν μήνυμα γλυκειάς ελπίδας : ’Ό χ ι ! Δέν
βρίσκεται έκεΐ ή ειρήνη. Αύτοί οί άνθρωποι μέ τά ματοβαμμένα χόρια άπεργάζονται 
τήν καταστροφή.

Κι’ έμοιαζαν αύτά τά λόγια σάν κάποιου παράξενου προφήτη πού ήλθε σταλ
μένος άπ’ τό Θεό νά ξυπνήση τούς άλυσσοδεμένους λαούς τού παραπετάσματος.

Α υτός.... ό Γενναίος Στρατάρχης.... Θά διάσχιση σέ λίγο μέ τ ’ αύτοκίνητό 
του, αυτή τήν ολοκάθαρη. λεωφόρο τής ’Αθήνας, καθώς άπ’ τό πεζοδρόμιο ένας 
στριμωγμένος λαός θά τού στέλνη τήν εύχή το υ ....

Μέτρα τά ξεω ς....
Δέν είναι ή πρώτη φορά.........
’Ά ν ένας αγύρτης, άπ’ αύτούς τούς χολεριασμένους τής κομμούνας σηκώση 

βέβηλο χέρι στο συνετό κυβερνήτη τού σύμμαχου κράτους μας ; εμείς σάν ’Αστυ
νομία θά ύποστοΰμε μιά άνυπόφορη ταπείνωσι.

Μά ’Ό χ ι ! ’Ό χι. Κανείς δέν θά περάση.
’Ελάτε όποιοι θέλετε νά καμαρώσετε τον άνθρωπο πού έσήμανε τό εθνικό προσ

κλητήριο στις τάξεις τών κομμουνιστών, άλλ’ όσοι έχετε ύποπτες διαθέσεις, ώ ! 
βγάλτε το άπό τό μυαλό σας. Είμαστε έμεϊς έδώ. 'Η  άσπίδα τού Κράτους. Κι’ όποιος 
άμφιβάλλει ας δοκιμάση.

Μέτρα τάξεως.
Μιά τέτοια μέρα είναι μέρα ύπερεντάσεως τών δυνάμεών μας. 'Ολόκληρος ό 

’Αστυνομικός ’Οργανισμός κινητοποιείται σέ1 μιά υπεράνθρωπη προσπάθεια: νά δοθή

βρέθηκα σ’ αύτό έδώ τό πεζοδρόμιο. . . .  κάτω άπό ένα
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τό χρώμα τό έορταστικό, καί ή άνεση ή πανηγυρική, άλλα καί να τεθή ή σφραγίδα 
της Νομιμότητος σ’ δλες τής έκδηλώσεις τοΰ συγκεντρωμένου κόσμου.

Ε μ ε ίς  αγωνιστήκαμε να φτιάξουμε όμορφη αυτή τή στιγμή. Ε μ ε ίς  κοπιάσαμε 
εντατικά για νά εξασφαλίσουμε όσα χρειάζονται αυτές οί ώρες.

Κι’ όμως----  Στέκουμε τώρα ψυχροί παρατηρηταί αυτής τής ζωής, πού οί
ίδιοι άποτελοϋμε τον παλμό της, την ώρα πού οί άλλοι χαίρονται το έορταστικό με
γαλείο, άπολαμβάνουν την λαμπερή μεγαλοπρέπεια, σκιρτούν στους ήχους τής στρα
τιωτικής μουσικής.

’Ώ ! "Αν ήξεραν, αν μπορούσαν νά μαντεύσουν αυτοί πού τρώνε καλαμπουρί
ζοντας τό παγωτό τους στο πεζοδρόμιο τί στοίχισε σέ μάς αυτή ή μέρα καί πόσες
δυνάμεις καταναλώθηκαν για νά φτιαχθή ετούτο τό Εθνικό έορταστικό πλαίσιο__ αν
ήξεραν, αν μπορούσαν νά μαντεύσουν αυτοί πού στριμωγμένοι σέ μια γωνιά σκοτώ
νουν την ώρα τους φλυαρώντας, τί σημαίνει γιά μάς έτούτη ή επίσημη μέρα___άν
ήξερε, άν μπορούσε νά μαντεύση όλο αυτό τό άνώνυμο πλήθος, πόση άγωνία, πόση 
ορθοστασία, πόσες φροντίδες, πόσοι κόποι άπαιτήθησαν γιά νά δοθή ή ευκαιρία στον 
κάθε 'Έλληνα πολίτη νά έκδηλώση πολιτισμένα τον ενθουσιασμό καί την αγάπη 
του στον γενναίο φιλοξενούμενο μ α ς ....  μετά τη λήξη τής γιορτής, όταν σιγοΰσαν 
οί σάλπιγγες κι’ έκαναν νά καλπάζουν τά μεγαλόσωμα άλογα τής άνακτορικής φρου
ράς, θά έκανε ένός λεπτού σιγή γιά κείνους πού έδοσαν τήν μεγάλη μάχη καί τήν κέρ
δισαν θριαμβευτικά___

’Αλλά εμείς μένουμε πάντα οί άγνωστοι ήρωες τοΰ καθήκοντος.
Στέκουμε στο περιθώριο, γινόμαστε καί «ενοχλητικοί» πολλές φορές μέ τις 

άπαγορεύσεις μας. . . .
Μέτρα τάξεως.
Πολλοί συνάδελφοί μου (ίσως οί πιο πολλοί) θά σπεύσουν λαίμαργα ν’ άνα- 

ζητήσουν στις γραμμές μου αύτό πού έχουν τήν έσφαλμένη έντύπωση πολλές φορές 
ότι δέν τούς άπονέμεται : τήν άναγνώριση τών κόπων του, μιάν «εύφημο μνεία» 
ας πούμε γιά όσα έκτελοΰν μεγάλα αύτές τις μέρες.ώρες.

Είδα κι" άκουσα συναδέλφους μου νά ψελλίζουν κάποιο παράπονο γ ι’ αύτές 
τις πολύωρες ταλαιπωρίες καί τις πρόσθετες υπηρεσίες πού τούς ζητούν έπιτακτικά. 
Κι’ ένοιωσα τον έαυτό μου σάν πληγωμένο κάποιες στιγμές πού άκουσα νά μεμψι- 
μοιροΰν όταν βρέθηκαν κάτω άπό ένα φλογερό ήλιο ή μιά καταρρακτώδη βροχή, 
περιμένοντας στο πεζοδρόμιο κάποιον επίσημο πού λές καί γιά πείσμα άργοΰσε νά 
περάση.

Μέτρα τάξεω ς . . . .  δυο λέξεις κοινές γιά τον καθένα, μά πού άντιπροσωπεύουν 
μιάν άσυνήθιστη ταλαιπωρία'.. . .

Δέν είναι μονάχα ή ορθοστασία, ή κούραση, ή στάση προσοχής.... Είναι κι’ 
αύτές οί ώρες πού φαίνονται άτέλειωτες σ’ αύτές τις περιπτώσεις.

Πηγαίνουμε πάντα 2 καί 3 ώρες πιο μπροστά, καί φεύγουμε τελευταίοι, άφού 
διαλυθή καί ή τελευταία παρέα.

Θίγω αύτό τό «έπίμαχο» θέμα τού κάθε συναδέλφου μου μέ τήν βεβαιότητα 
ότι τού προσφέρω μιά θετική βοήθεια, άλλά καί μέ τήν παράκκληση ν’ άκούση καί
τον τρίτο «άνθρωπο» πού ήλθε νά μοΰ κρατήση συντροφιά___ καθώς στεκόμουν
άντικρυ στο βασιλικό κήπο___

Ό  τρίτος άνθρωπος___ Ό  κριτής μου___ ’Ίσως καί ή συνείδησίς μου___
Δέν ξέρω ποιος ήταν άκριβώς καί ποιος τον έστειλε. ’Ηλθεν όμως τήν ώρα, πού 

είχα άρχινήσει νά λυγίζω.
Ε ίχα  καιρό νά λάβω μέρος σέ «μέτρα τάξεως».
Καί μού κακοφάνηκε κάπως, όταν διάβασα καί τ’ όνομά μου στήν Η μερήσια 

Διαταγή.
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’Έ τσι προκατειλημμένος στάθηκα στήν λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας__
Κι’ έτσι προδιατεθειμένος άσχημα αΐσθάνθηκα πιο έντονη την κούραση, τήν 

ζέστη, τήν___πείνα.
Και τί δέν θάδινα για ένα τσιγάρο, για μιά γουλιά νερό, για ένα κάθισμα, γιά 

ένα κουλούρι, γιά λίγη σκιά!!!
Είχα άρχινήσει νά δείχνω σημεία «κοπώσεως».
Τά πόδια μου μέ δυσκολία στεκόταν τεντωμένα.......
Ό  ίδρωτας είχε μουσκέψει τό σώμα μου.......
'Η  δίψα μέ τυραννοϋσε___
'Υπέκυπτα σιγά-σιγά σέ τόσους άόρατους εχθρούς__
Κι’ δσο κι’ αν ήταν τό πνεύμα πρόθυμο, ή σάρκα είχε νοσήσει σοβαρά.
“Ετσι είχαν τά πράγματα___ δτα ν ....
"Οταν ήλθε καί στάθηκε δίπλα μου, στο πεζοδρόμιο__ ό τρίτος άνθρωπος____

Δέν τον έβλεπα μά άκουγα τά λόγια του πού τάλεγε άργά—αργά, ένα-ένα, ήσυχα 
μά δσο παίρνει βαρειά___

« ____  Έ  ψιτ φίλε ! Κουράστηκες ; δέν ντρέπεσαι ; κουράγιο. . . .  κουρά
γ ιο ___ είπα......

Μή μέ ντροπιάζης. Είμαι εγώ ή φωνή της ψυχής σου___'Ο άρχάγγελος τοϋ
ουρανού της καρδιάς σου__ κι’ ήλθα νά σοΰ πω τό «χαΐρε»___  Ν αί! Χαμογέλασε...

Ψηλά τό κεφάλι. Ψηλά τό σώμα. “Ισα__ Ακόμη πιο ίσα. Κυπαρίσσι σέ θέλω.
Χαμογέλασε».......

Χαμογέλασα μά__  ειρωνικά___
«Μά μήπως πρόκειται νά φωτογραφηθώ;» τον ρώτησα.
«Ν αί! Ν αί! μοΰ άπάντησε εκείνος γλυκά «θά φωτογραφηθής. Κοίταξε πόσοι 

φωτογραφικοί φακοί είναι στραμμένοι έπάνω σου. Δ έ ς ... .  Κάθε ζευγάρι μάτια 
είναι καί μιά φωτογραφική μηχανή.

Καί σέ παίρνουν σέ δλες τις πόζες, σέ δλες τις στάσεις, σέ δλες τις θέσεις___
καί προφίλ___καί άνφάς____

"Υστερα ή πλάκα θά έμφανισθή στο σκοτεινό θάλαμο τής λογικής κάθε 
πολίτη καί δλες μαζί οί φωτογραφίες θά άποτελέσουν μιά μεγάλη-μεγάλη φωτο
γραφία τής ’Αστυνομίας. ’Από σένα έξαρτάται αύτή τή στιγμή ή αξιοπρέπεια, 
ή δπαρξη δλου τού ’Αστυνομικού Σώματος.

Σέ βαθμολογεί καθένας τους. Κι’ υστέρα ό βαθμός αυτός μπαίνει στο μεγάλο
βιβλίο τής κοινής γνώμης καί δέν σβήνει ποτέ__

Πρέπει νά πάρης άριστα .... καί μάλιστα.... μετ’ επαίνων. Ψηλά τό κεφάλι
ντέ.

Έ τσ ι μπράβο.
Κοίτα αυτός έκεΐ ό μεσόκοπος. Γιά σένα μιλάει μέ τή γυναίκα του. Σέ βα

θμολογούν. Κι’ αν κρίνω άπό τό ύφος τους τήν πέρασες κατά πολύ τήν βάση.
“Ισα τό κορμί. Νέος είσαι. Δέν σέ πήραν τά χρόνια. 'Ύψωσε τό ανάστημά σου.

Δείξε τήν πελώρια δύναμη πού πρέπει νάχης σάν άστυνομικός υπάλληλος........
Πιο ζωηρό τό δφος σου, άκόμη λίγο.
“Ετσι μπράβο__ Τώρα μάλιστα. Τώρα άξίζεις. Κοίτα σέ καμαρώνουν—“Ακου...

αύτός ό πιτσιρίκος λέει στον μπαμπά του πώς θέλει νά γίνη άστυφύλακας___
“Εγινε λίγες στιγμές ήσυχία__  Στο μεταξύ τά πεζοδρόμια είχαν γεμίσει

κόσμο___
«Θεέ μου—φωτογραφικές μηχανές» συλλογίστηκα χαμογελώντας. Τότε ξανά

ό τρίτος άνθρωπος έσκυψε στ’ αυτί μου συνεχίζοντας τήν κουβέντα του___
« ___Ναί, φωτογραφικές μηχανές___ ’Απ’ αυτές έξαρτάται τό μέλλον σου.
Είσαι υπηρέτης τού κοινού.
Γιά σκέψου.
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Οί πρώτοι αστυνομικοί__ τά έδωσαν δλα για την ’Αστυνομία.
Θυσίασαν τή ζωή τους γιά τά ’Ιδανικά της.
Είναι άμαρτία, είναι άτιμία, είναι έγκλημα νά καταστρέφης έσύ αυτήν την 

ολόλαμπρη ιστορία πού γράψανε....
Καί πώς δουλεύανε έκεϊνοι__  Δεν έμαθες στη Σχολή ;
Σκληρά υπεράνθρωπα δούλεψαν γιά νά μεγαλώση τό άστυνομικό δέντρο. 

Δεν είχαν τις ανέσεις πού έχετε εσείς σήμερα. Γι’ αύτό οί άξιωματικοί σου πονάνε 
έτσι τό Σώμα. Γιατί γνωρίζουν την ιστορία του. Καί ξέρουν πόσο αίμα χύθηκε γιά 
νά σταθή στά πόδια της ή ’Αστυνομία καί νά γίνη αύτό τό υγιέστατο παλληκάρι πού 
έγινε σήμερα. Μην καταστρέφης ξένους κόπους. ’Ά ν δεν μπορής νά βάλης ένα λι
θαράκι στο ’Αστυνομικό Οικοδόμημα, μην γκρεμίζης τουλάχιστον δ,τι χτίσανε οί 
άλλοι μέ τό αίμα τους.

Δεν μπορεί ό άστυφύλακας νά παρουσιάζεται σέ τέτοιες στιγμές, μπροστά σέ 
χιλιάδες μάτια, κακομοίρης, παράλυτος, γερασμένος, τεμπέλης, οκνηρός.

Πρέπει νάναι λεβέντης. Κι’ ή λεβεντιά του ν’ άστράφτη. Παιδάκι είσαι άκόμη. 
Σπουδαίο είναι νά σταθής λίγες ώρες στο πεζοδρόμιο ;___».

Έγίνηκε καί πάλι ήσυχία.
Τώρα ολόκληρος ό χώρος είχε άσφυκτικά πλημμυρίσει κόσμο. Κοιτώ τό 

ρολόι μου. ’Έχουμε άκόμη μιά ώρα καιρό. ’Αλλά ό τρίτος άνθρωπος θέλει νά μοϋ κρα- 
τήση συντροφιά. Νά λοιπόν τί μοϋ ξανάπε.

« ......... Σ ’ έφερε κανείς μέ τό ζόρι στήν ’Αστυνομία ; ’Ό χ ι βέβαια. Μονά
χος σου ήλθες. Κι’ άφοΰ ήλθες μόνος σου γιατί παραπονιέσαι ; Ν α ί! Είναι Σταυρός 
βαρύς σ’ ένα άνηφορικό Γολγοθά. Ά λλ’ άκολουθεΐ μονάχα δποιος θέλει κι’ δποιος 
αντέχει. Παραπονιέσαι γιά τά μέτρα τάξεως. Ά λλ’ αύτά είναι άκριβώς έκεϊνα πού 
σέ φέρνουν στήν κρίση τοϋ κόσμου, σέ κάνουν νά στέκης άντικρύ του, κι’ ό άλλος 
θέλει νά καμαρώνη τήν Αστυνομία του. . . .

Μήπως είσαι μόνος σου; Κοίταξε... .Μέτρησε πόσοι Άρχιφύλακες, Άνθυπα- 
στυνόμοι, 'Υπαστυνόμοι, Διευθυνταί ολόγυρά σου. "Ολες οί υπηρεσίες είναι στο πόδι. 
’Από τό 'Υπουργείο καί ’Αρχηγείο ίσαμε τό πιο ακραίο Τμήμα.

Κι’ δχι μονάχα συνάδελφοί σου. ’Αλλά καί άξ/κοί ήλικιωμένοι, μέ οικογένεια,
μέ παιδιά, μέ ένα σωρό προβλήματα στο μυαλό__  Στέκουν κοντά σου στον ήλιο
χωρίς νά παραπονιούνται. Δέν τούς βλέπεις ; Ά λλ’ δχι. "Ο χι! Συνεννοηθήκαμε. 
Τό ξέρω δτι άγαπάς τό Σώμα σου κι’ δλα αύτά στά είπα μονάχα γιά νά σου κρατήσω 
συντροφιά. Θά τά ξαναποΰμε άλλοτε—σέ άλλα μέτρα τάξεως—τώρα πρέπει νά φύγω, 
γιατί άπό μακρυά φαίνεται ό Στρατάρχης καί πρέπει νά σ’ άφίσω νά κάνης τή δουλειά 
σου----  Μήν ξεχνάς δμως τις φωτογραφικές μηχανές»...................................................

Τά μέτρα τάξεως έληξαν κατά τις 2 . . .
Φεύγοντας δμως είχαμε πάρει διαταγή νά έπανέλθουμε στις θέσεις μας στις 

4 τό άπόγευμα.
’Έφυγα άνάλαφρος χωρίς νά αίσθάνουμαι τον παραμικρό κόπο.
Τό λέω υπεύθυνα : τον παραμικρό κόπο.
Ό  τρίτος άνθρωπος μέ γέμισε πίστη κι’ ενθουσιασμό.
Είχε δίκηο— (ιδίως γιά τις φωτογραφικές μηχανές).

Ά πό  τό σπίτι μου ξεκίνησα στις 3 καί τέταρτο.
Μά πριν κλείσω τήν πόρτα κάτι θυμήθηκα καί ξαναγύρισα χαμογελώντας.
Μπήκα στο δωμάτιό μου καί επιθεώρησα μπροστά στον καθρέπτη τον εαυτό μου.
Κι’ έφυγα τρέχοντας γιά νά πάω ν ά ... .  φωτογραφηθώ.

ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 
Σ. Κ. Π.
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'Υπό χ. Χ .Π Α ΤΣΟΥ ΡΗ, Ύπαστυνόμου Α'

1. —Ή  σύγχρονος αρχή.
2. —Πώς αϋτη προβάλλεται εις την ’Αστυνομικήν προσπάθειαν.
3. —Το μέσον πραγματώαεως.
4. —Τά αναμενόμενα εξ αυτής.
5. —Ή  ίφαρμογή της.

1. Ή  σύγχρονος άρχή.
Τό άτομον ώς μέλος μιας καλώς (οργανωμένης Κοινωνίας, πρέπει να είναι, 

δπως γενικώς παραδεδεγμένη άρχή της εποχής μας απαιτεί, δχι μέρος «Μηχανικού 
τίνος Συνόλου» άλλά τό ένεργώς, συμμετέχον μέλος «’Οργανικής Όλότητος», τής 
μερικωτέρας δηλαδή έκείνης όλότητος, ήτις τό περιβάλλει καί εις τάς τάξεις τής 
οποίας έκ διαφόρων λόγων έχει ένταχθή καί άποτελεΐ, μέ τη σειρά της, ’Οργανικόν 
Μέλος τής Γενικής Όλότητος.

'Η  οργανική αύτή έξάρτησις του άτόμου—μέλους, έκ τής μερικωτέρας όλό
τητος καί τής τελευταίας αυτής έκ τής Γενικής, καθορίζει τά πλαίσια έντός τών οποίων 
κάθε προσπάθεια πρέπει να κινηθή καί έκ τών οποίων κάθε μελλοντική προοπτική 
θά ξεκινήση.

Οί απλές καί αυταπόδεικτες αύτές άρχές άποτελοϋν τήν γεννήτριαν καί τήν 
έκφρασιν ώρισμένων έπιταγών, ή έφαρμογή τών οποίων θά έχη*—θά πρέπη νά έχη— 
ώς άποτέλεσμα, τον πλήρη έλεγχον τής πραγματικότητος, προς τήν οποίαν μία προσ
πάθεια προβάλλεται καί τήν συμφωνίαν τής λεγομένης Διοικητικής Τάξεως καί 
Πραγματικής Καταστάσεως.

Μία έκ τών κυριωτέρων ή μάλλον ή κυριωτέρα έπιταγή των, είναι δτι τά μέλη 
μιας όλότητος πρέπει νά καταστούν π ρ ο σ ω π ικ ό τη τε ς  καί νά διαθέτουν έπάρκειαν 
εις όλους τούς τομείς, πού καλύπτονται υπό τής « Π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς » .

2. Πώς αυτή προβάλλεται εις τήν ’Αστυνομικήν προσπάθειαν.
'Η  ’Αστυνομία, ή όποια άποτελεΐ μερικωτέραν ολότητα καί έχει τήν γνω

στήν εις όλους μας γενικήν άποστολήν, συνιστά σαφές παράδειγμα έφαρμογής τών 
προαναφερθέντων. « Ό  κάθε ’Αστυνομικός» λέγει ό Sir R ichard Mayne, ένας έκ τών 
δύο πρώτων ’Αστυνομικών Δ/ντών τής ’Αγγλικής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας 
«πρέπει νά ένθυμεΐται πάντοτε ότι τό κύριον αυτού καθήκον είναι νά προστατεύη 
» καί νά βοηθά τούς πολίτας καί έπί πλέον νά διώκη νομίμως τούς παραβάτας. Κατ’ 
» άκολουθίαν, έν τή συνεχή έτοιμότητι αυτού, όπως προλαμβάνη τό έγκλημα καί 
» συλλαμβάνη τούς έγκληματίας, έχει ύποχρέωσιν νά θεωρή τόν έαυτόν του ώς ύπη- 
» ρέτην καί φύλακα τού κοινού καί ώς προστάτην τών φιλησύχων πολιτών, άνεξαρ- 
» τήτως τής κοινωνικής αυτών θέσεως, μ ε τ ’ ά στε ιρ ε ύ το υ  υ π ο μ ο ν ής  κ α ί  εό-  
» γενείας».

Ή  μεγάλη αύτή ιδέα πού περιλαμβάνεται στις λίγες αύτές λέξεις, ή οποία 
δέν είναι καθόλου ’Αγγλική κατά τήν καταγωγήν καί ή όποια δέν θά παραμείνη 
μόνον άναλλοίωτος, όσες κι’ αν περάσουν έκατονταετηρίδες άλλά καί θά ένισχύεται 
εις τάς βάσεις της, έπιβάλλει τήν άναγωγήν κάθε ’Αστυνομικού εις «προσωπικότητα» 
καί τήν άνύψωσιν αυτού εις τάς παρυφάς τής τελειότητος.
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Ά λλ’ ό αναγνώστης πού έ'φθασε μέχρις έδώ δυνατόν νά έρωτηθή. Δεν είναι 
καλά έτσι τά πράγματα, άφοΰ το Σώμα μας διαφέρει άπό τα παλαιά ’Αστυνομικά 
Σώματα, πού έχουν διάφορον χαρακτήρα ; Δεν είναι αύτοπιστικές αυτές οί απαιτή
σεις καί κατά συνέπειαν άνεφάρμοστες ;

Ή  άπάντησις, δσο κι’ αν είναι κοινή διά τάς δύο έρωτήσεις, δεν μπορεί νά 
είναι ένα ξερό ναι ή δχι. Βεβαίως γίνεται μία άξιοσημείωτος εργασία, πού προσπαθεί 
νά φέρη το Σώμα στις άρχικές του βάσεις, οί όποιες έχουν άνέβει άπό πολύ καιρό 
στά 'Ιστορικά έδρανα καί άποτελοΰν σήμερα ένα καλό παρελθόν καί μία ένδοξη ιστο
ρία. Δεν είναι δμως άρκετόν νά έχωμεν άπομεμακρυσμένην ένδοξον ιστορίαν καί νά 
βασιζόμεθα έπ’ αυτής. Πρέπει έκμεταλλευόμενοι καί άξιοποιοϋντες τό παρόν νά 
δημιουργοϋμεν μέλλον καί νά χαράσσωμεν σταθεράν προοπτικήν κατά τρόπον μελε- 
τημένον καί σύγχρονον, εις την όποιαν δλοι  μας  νά συ μ β ά λ ω μ εν .  Νά γιατί, 
όπως έχουν τά πράγματα δεν βαθμολογούνται μέ άριστα. Ή  ηγεσία είναι αδύνατον 
νά έκτελέση ένα πρόγραμμα καί νά έπιβάλη τό πνεύμα της, αν προηγουμένως δλοι 
έμεΐς ή τουλάχιστον ή μεγάλη πλειονότης δεν καταστώμεν απολύτως κατάλληλοι 
καί επάξιοι τής αποστολής καί τής θέσεως εις τήν όποιαν ό καθένας εύρίσκεται καί 
δεν γίνομεν άριστοι καί ικανοί νά κατανοήσωμεν τήν πραγματικήν κατάστασιν δπως 
είναι.

3. Τό μέσον πραγματώσεως.
Τό δτι δέν είναι ούτοπιστικές οί σκέψεις αυτές καταδεικνύεται άπό τήν μέ

θοδον πραγματώσεως των. Καί αυτή δέν είναι άλλη άπό τήν συνεχή ,  μ εθο δικήν  
καί  μ ελ ετημ έν ην  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ τών ’Αστυνομικών. Ποιον ρόλον παίζει 
ή έκπαίδευσις στή ζωή μας γενικώς είναι γνωστόν εις δλους καί δέν νομίζομεν δτι 
χρειάζεται ειδική άνάπτυξις. "Ο,τι δμως είναι απαραίτητον νά τονισθή σχετικώς μέ 
τό Σώμα, είναι δτι ή έκπαίδευσις τών ’Αστυνομικών πρέπει νά είναι :

α ') Σ υ ν ε χ ή ς :  Πόσοι έξ ήμών δέν έχομεν έγκαταλείψει τά βιβλία άπό τότε 
πού άφίσαμε τήν ’Αστυνομική Σχολή; Καί πόσοι, ιδία κατώτεροι, πέρασαν μιά ή 
δυο δεκαετίες ’Αστυνομικού βίου, χωρίς νά μάθουν τίποτε άλλο σχετικόν μέ τήν έκτέ- 
λεσιν τών καθηκόντων άπό τά στοιχειώδη πού τούς έδίδαξε ή πρώτη ’Αστυνομική 
Σχολή ; Πώς είναι δυνατή ή συνεννόησις μέ άνθρώπους, πού μέ τόση πνευματική 
άπόστασι χωρίζονται άπό τό κέντρο τους; Καί πώς είναι δυνατή ή συνεννόησις μεταξύ 
τών νεοξερχομένων άπό τάς Άστυνομικάς Σχολάς μέ τούς «παλαιούς» άφοΰ ένα με
γάλο χάσμα τούς χωρίζει ; Μά δυνατόν νά γεννηθή τό ερώτημα. Αί έβδομαδιαΐαι 
συγκεντρώσεις καί ή διά διαταγών έπικοινωνία δέν είναι άρκεταί ;

Ά λλ’ αυτό ας τό άφήσωμεν άναπάντητον προς τό παρόν, δεδομένου δτι είναι 
θέμα συνδεόμενον μέ τον τρόπον κατά τον όποιον, άπόψεις επί ενός θέματος είναι 
δυνατόν νά μεταδοθούν καί νά άφομοιωθοΰν μέ τάς μεθόδους έκπαιδεύσεως.

β ') Μ εθ ο δ ικ ή :  Δέν άρκεϊ νά διδαχθή ένα θέμα άλλ’ είναι άπαραίτητον 
κάθε θέμα ν’ άναπτύσσεται κατά τρόπον ψυχολογημένον καί προσαρμοζόμενον εις 

■τον άνθρωπον τής μέσης στάθμης, επί πλέον δέ νά ελέγχεται, δχι μίαν φοράν, άλλά 
συχνάκις, ό βαθμός τής άφομοιώσεως καί ή δυνατότης έφαρμογής τών διδαχθέντων.

γ )  Μ ε λ ε τημ έ ν η  : Νά έχη δηλαδή καλώς έπιλε-/ ΰλη που μας εν
διαφέρει, νά έχη σαφώς καθορισθή ό τρόπος έναπτύξεώς της καί νά έχουν έπαρκώς 
καταρτισθή καί προπαρασκευσθή οί έντεταλμένοι διά τήν έργασίαν αυτήν.

4. Τά αναμενόμενα έξ αύτής.
Διά τής έκπαιδεύσεως καί μόνον κάθε ’Αστυνομικός θά καταστή «προσω- 

πικότης» διαθέτουσα τάς βάσεις διά τήν έπαρκή άντιμετώπισιν οίασδήποτε περι- 
πτώσεως.

Μόνον έτσι δλοι μας θ’ άφομοιώσωμε τό «Σύγχρονον πνεύμα» καί τάς «Συγ-
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
'Υπό τοϋ ΠΩΛ ΜΑΚ Γ Κ Ο Υ Α Ι Ρ
Μετάφρασις άπό τ’ ’Αγγλικά  Η .  Σ Α Γ Ι Α

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Προχώρησε άπό τήν άλλη πόρτα, στα πίσω της έπαύλεως κι’ έσκάλισε τό 
σύρτη.

— Μπά, είναι ανοικτά, έκανε έκπληκτος.
'Ο Κάμμινγκς έβγαλε άπ’ τήν τσέπη του τήν άδεια έρεύνης και τήν έδειξε 

σ’ όλους.
—· Αύτό για νάχετε ήσυχη τήν συνείδησί σας, είπε.
Μπήκαν μέσα σέ μιά εύρύχωρη κουζίνα φρεσκοασβεστωμένη. Στο βάθος 

υπήρχε μιά ήλεκτρική κουζίνα. Στον τοίχο ένα ντουλάπι μοντέρνο ήταν ότι έπρεπε 
σέ άρμονία μέ τό περιβάλλον.

Τό πάτωμα ήταν καλυμμένο άπό λάστιχο.
—’Ά ς ρίξουμε μιά γρήγορη ματιά, είπε ό Κάμμινγκς κι’ ύστερα θά έξετά- 

σουμε κάθε πράγμα λεπτομερώς. Μάρφυ καί σύ Λοχία, πηγαίνετε νά πάρετε όλα τ’ 
άποτυπώματα πού θά βρήτε στούς τοίχους, στις πόρτες καί στο ταβάνι άκόμη.

— Καί σημειώστε μέ άκρίβεια τά σημεία όπου υπάρχουν άποτυπώματα. ’Εμείς 
θά κάνουμε μιά βόλτα στο σπίτι καί στο γκαράζ. Ή  τραπεζαρία ήτανε μικρή άλλά 
κόμοδη. ’Ή τανε όμορφα έπιπλωμένη καί μέ καθίσματα παλαιού στύλ. Άντιθέτως 
τό καπνιστήριο ήτανε τέλειο. 'Όλα τά έπιπλα ταίριαζαν μεταξύ τους. Πολύφωτα, 
μαξιλάρια, μιά έλαφρά έπίπλωσις, άκουαρέλλες στούς τοίχους κι’ ή τραπεζαρία έδι
ναν ένα τόνο χαρούμενο στο δωμάτιο.

'Ο Κάμμινγκς πλησίασε τό τζάκι καί τό εξέτασε μέ προσοχή.
— Δεν υπάρχει ίχνος σφαίρας. ’Αλλά θά πρέπει νά υπάρχει κι’ άλλο τζάκι. 

"Ας άνέβουμε επάνω.

χρόνους άρχάς» κατά τρόπον ουσιαστικόν καί θά κατανοήσωμεν ότι, ή άξια της άπλής 
μεταφράσεως οίασδήποτε άρχής δέν άπέχει καί πολύ άπό τό μηδέν, αν δέν κατανοηθή 
εις τό σύνολον της ουσίας της καί δέν καταστή άναπόσπαστον τμήμα της προσωπι- 
κότητος τοϋ εφαρμοστού της.

Μόνον διά τής συνεχούς, τής μεθοδικής καί μελετωμένης έκπαιδεύσεως θ’ ά- 
ναπτυχθή τό ένιαΐον δόγμα, πού θ’ άποτελέση τήν βάσιν τής άπολύτου κατανοήσεως 
τού πνεύματος τής Η γεσίας, διά τής δημιουργίας «’Αστυνομικής λογικής» καί 
«’Αστυνομικού τρόπου σκέπτεσθαι» έπί τών οποίων θά έδρεωθή ή κατά τον τρόπον 
αυτόν δημιουργουμένη ώφελιμοτάτη «παράδοσις» καί ό χρησιμότατος «θρύ
λος», βασικαί προϋποθέσεις, κατά τήν γνώμην μας, διά τήν γόνιμον σύνδεσιν τού πα
ρόντος μέ τό παρελθόν.

5. Ή εφαρμογή της.
Ή  κατά τ ’ άνωτέρω έκπαίδευσις, είτε γενική, είτε ειδική είναι αυτή, έχει 

γίνει παντού δεκτή, ιδία, όπως βλέπομεν, εις τάς Ενόπλους Δυνάμεις.
Κάτι άνάλογον θά ήτο δυνατόν νά πραγματοποιήσωμεν καί ημείς.
Ή  κατά έξάμηνον ή έτος φοίτησις όλων τών ’Αξιωματικών μας, διά βραχύ 

χρονικόν διάστημα π .χ .—μιας έβδομάδος—εις Σχολεΐον Γενικής ή Ειδικής έκπαι- 
δεύσεως καί ή όργάνωσις ύπ’ αύτών εις τάς 'Υπηρεσίας των εΐδικώτερα Σχολεία, 
πλήρως παρακολουθούμενα ύπό τού Κέντρου, νομίζομεν ότι θά συμβάλη κατά πολύ 
εις τήν άνύψωσιν τού Σώματος. Χ Ρ .  Π Α Τ Σ Ο Υ Ρ Η Σ
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Μέ την συνοδεία των συντρόφων του ό Κάμμινγκς ανέβηκε μια στενή σκάλα 
μέ δρύινα σκαλοπάτια. Στο έπάνω πάτωμα, μια σειρά δωματίων συγκοινωνούσε με
ταξύ τους. Τό κεντρικό ήτανε αίθουσα μπάνιου. Ό  έπιθεωρητής τά διέτρεξε όλα γρή
γορα κι’ έφθασε στο πέμπτο όπου καί ικανοποιήθηκε. Σέ μιά άκρη του δωματίου, 
υπήρχε ένα όμοιο τζάκι όπως τό κάτω, βαμένο μέ ζωηρό χρώμα. Τό έξήτασε κι’ 
αυτό προσεκτικά καί ξαφνικά φώναξε.

— Τό βρήκα.
Μέ τό δάκτυλό του έδειχνε μιά τρύπα πάνω στήν πέτρα.
— Τό βλήμα δέν σφηνώθηκε βαθειά, παρετήρησε ό Ούΐττλερ.
—’Αρκετά, πάντως, μουρμούρισε ό Φίλλινγκερ, ώστε νά χρειαστούν κάποιο 

αιχμηρό άντικείμενο μετάλλινο γιά νά μπορέσουν νά τό άφαιρέσουν.
Καί ρίχνοντας μιά ματιά γύρω του προσέθεσε :
—’Εδώ λοιπόν ό Ούΐλτων Φλούρρυ δολοφονήθηκε. Θά πρέπει νά ομολογήσω 

Κάμμινγκς, ότι δέν μαντεύεις άσχημα. Τέλος πάντων θά μας πής τί σ’ έσπρωξε νά 
ρθοϋμε έδώ;

— Σάς τώπα : Πολύ πιθανόν ό Κόλγκαν. Μάρφυ, θάκανες καλά νομίζω νά φω- 
τογραφήσης τήν τρύπα αύτή πού έκανε ή σφαίρα. Τό ύψος όπου βρίσκεται μάς δείχνει 
ότι ό Φλούρρυ δολοφονήθηκε ένώ ήτανε καθισμένος πάνω σέ μιά καρέκλα. Νά σ’ 
αυτήν έδώ τήν καρέκλα πού κάθεστε τώρα, Φίλλινγκερ. Ρίχτε μιά ματιά.

'Ο άστυνόμος σηκώθηκε άμέσιος κι’ άρχισε νά παρατηρή τήν καρέκλα όπου κα
θότανε.

— Μπά, τής έβγαλαν τήν ταπετσαρία. Καί μάλιστα μέ κάποια βιαιότητα. 
Υπολείμματα ταπετσαρίας έχουν μείνει μισοσχισμένα στά σημεία πού ήτανε καρ
φωμένη.

—’’Εχει δίκηο, είπε ό Κάμμινγκς. "Αν πραγματικά τον σκότωσαν πάνω σ’ αύτή 
τήν καρέκλα, κι’ αίμα χύθηκε πάνω στήν ταπετσαρία, τό πρώτο πράγμα πού θάπρεπε 
νά κάνουν ήτανε νά τήν άφαιρέσουν.

— Σάν τελειώσουμε νά στείλουμε τήν καρέκλα αύτή στο έργαστήριο γιά έξέ- 
τασι. Νά πώς έγώ έξηγώ τήν περίπτωσι τού Φλούρρυ. Γιά τον ένα ή τον άλλο λόγο 
θάχε γίνει άνεπιθύμητος γιά τήν παρέα του μετά τήν νύκτα, τού εγκλήματος. 
Κι’ αύτοί θάθελαν νά τον ξεφορτωθούν. Τον ώδήγησαν λοιπόν έδώ πέρα καί τον κρά
τησαν φυλακισμένον, είτε μέσα σ’ αύτό τό δωμάτιο ή κάπου άλλου. Το σπίτι είναι 
άρκετά άπομονωμένο άπό κίνησι. ’Έ τσι ό φυλακισμένος βρέθηκε ξαφνικά χωρίς τό 
ναρκωτικό του. Θά νόμισαν πώς ίσως θά ύπέκυπτε άπό τήν έλλειψι είτε καί πώς 
θά αύτοκτονοΰσε. Παρατηρήστε αυτό τό παράθυρο πού έχει ύψος δέκα οκτώ πόδια 
άπό τό έδαφος..’Από κάτω έχει πλακόστρωτο. ’Αλλά καί μέσα στο δωμάτιο ύπάρχουν 
πολλά πράγματα μέ τά όποια θά ήτανε δυνατόν νά κόψη τό λαιμό του ή τις φλέβες του. 
Μπορεί κι’ όλας νά τού άφησαν καί κανένα περίστροφο γεμάτο, πού νά τώβρισκε εύ
κολα. Τον έκλεισαν λοιπόν έδώ χωρίς τροφή, χωρίς ναρκωτικό, χωρίς τίποτα. Κι ’ή 
μόνη του διέξοδος ήτανε τό παράθυρο, σέ ΰψος δέκα οκτώ ποδών (Σημ. : Τό άγ- 
γλικό πόδι άντιστοιχεΐ μέ 0,30,4μ.). Τί συνέβηκε λοιπόν; Έ γώ  πάντως δέν νομίζω 
ότι ό φουκαράς ό Φλούρρου αύτοκτόνησε. Οί έκθέσεις τών γιατρών άναφέρουν ότι 
βρισκότανε σέ τέτοια χάλια άδυναμίας πού δέν θά μπορούσε νά παρουσιάση μιά τέ- 
τια ένεργητικότητα. Θά σερνότατε άσφαλώς μέσα δώ σάν τό λιοντάρι στο κλουβί. 
Γιά κυττάχτε αυτά τά σπασμένα γυαλικά. Κι’ άσφαλώς θά ξέχασαν κι’ άλλα μικρο
πράγματα. Οί κρίσεις μιάς τέτοιας παραφροσύνης είναι συχνά πολύ έντονες.

— Καί τό κρεββάτι έχει συρθεί. Νά κι’ άλλα γυαλικά σπασμένα. Ό  άνθρω
πος πού είχεν έπιφορτιστεΐ νά τακτοποιήση τά πράγματα όλα έδώ, σ’ αύτό τό σπίτι 
πρέπει νάναι ό ίδιος πού διετάχθη νά μεταφέρη τό πτώμα τού Φλούρρυ στο δωμάτιο 
τού Μιούς. Καί μά τήν άλήθεια ήτανε πολύ άτζαμής. Τό άφεντικό τής ύποθέ-
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σεως θά έλλειπε. Ό  Τζίμμυ, πάντα δουλεύει καλά, άλλα φυλάγεται άπο τις κακοτο
πιές. Αύτές τις άναθέτει σέ άλλους. Αύτός είναι κι’ ό λόγος για τον όποιο κατόρθωσε 
πάντοτε να τα σκαπουλέρνη.

— Τις δουλειές αυτές φαντάζομαι πώς τις αναθέτει στον Κόλκγαν, είπε ό Κάμ-
μιγκς-

— Κι’ ακόμα δέν τον πιάσατε ; γκρίνιαξε ό Φίλλινγκερ.
—■’Ό χι, είπε άπότομα ό Κάμμινγκς. Κα'ι τώρα θά κάνω μιά βόλτα στο γκαράζ. 

’Εσύ Μούρφυ, συνέχισε καλλίτερα τή δουλειά σου έδώ πέρα. Φρόντισε νά άνακαλύψης 
όσα δακτυλικά αποτυπώματα υπάρχουν. Θαρθήτε μαζί μου Φίλλιγκερ καί Ούίττλερ ; 

Το γκαράζ ήταν πολύ ευρύχωρο. Ά νετα  χωρούσε τρία άμάξια. '
Ό  Κάμμινγκς παρατήρησε ότι οί πόρτες ήτανε ανοικτές.
—"Ολα αυτά μου δίνουν την έντύπωσι ότι δέν άποκλείεται νά δούμε καί κανέ- 

ναν Επισκέπτη νά μάς καταφθάνει. Οί άνθρωποι πού φεύγουν δέν άφίνουν συνήθως 
άνοιχτές τις πόρτες.

Μπαίνοντας μέσα στο γκαράζ είπε μ’ έκλπηξι.
— Μπά, δέν υπάρχει μόνο ένα αυτοκίνητο.
Χάμω υπάρχουν τρεΐς-τέσσαρες λεκέδες άπο λάδι, πού είχαν γίνει τώρα γρή

γορα. Ό  ένας άπ’ αυτούς ήτανε πολύ μπρος, σχεδόν στην είσοδο.
—"Αν ύποτεθή ότι τό λάδι ξέφυγε άπο τό πίσω μέρος τού αύτοκινήτου αύτο 

δείχνει πώς οί διαστάσεις τού άμαξιοΰ ήτανε μεγαλύτερες άπ’ τά συνηθισμένα. 
’Έ τσι εξηγείται καί γιατί δέν έκλειναν οί πόρτες τού γκαράζ.

—Τό μυλό σου πάει στο καμιόνι των μεταφορών ; Ρώτησε ό Φίλλινγκερ.
— Δέν θά μέ έξέπλητε. Πάντως είναι περίεργο. Κι’ όλα αυτά τά σημάδια είναι 

πρόσφατα.
— Αύτο κι’ έγώ λέω μέσα τόση ώρα.
— Καί πού θέλετε νά καταλήξετε ;
—’Εκεί πού καταλήγετε καί σεις. Πώς άφησαν όλα αύτά τά πράγματα έδώ 

γιά νά τά βρούμε μεΐς. Πολύ ώραϊο γιά νάναι πραγματικότης. Σέ λίγο θά μοΰ πητε 
πώς τό άπάνω μέρος τού καμιονιού έχει κανένα σημάδι δυνατού χτυπήματος κι’ ότι 
ταιριάζει στο γκρεμισμένο κομμάτι τού σοβά πουχει γίνει έδώ πάνω άπ’ την 
πόρτα.

Ό  Κάμμινγκς κύτταξε προς τά έπάνω.
— Κι’ όμως υπάρχει κάτι τέτοιο. Θυμάμαι καλά πώς ό Μάρφυ μοΰ τό άνέ-

φερε.
—'Ένα αυτοκίνητο πλησίασε τό κιγκλίδωμα της εισόδου, είπε ξαφνικά ό 

ό Ούίττλερ. Κρυφτητε, αν κάνει πώς έρχεται κατά δώ. Ναι, έρχεται.
Ό  Κάμμινγκς παραμέρισε τον Φίλλινγκερ κι’ είπε στον Ούίττλερ :
— Δήτε ποιος είναι καί τί θέλει.
Ό  Ούίττλερ κύτταξε τ’ αύτοκίνητο πού κατευθύνετο κατ’ εύθεΐαν προς αύτόν. 

"Ητανε ένα άμάξι «Μπέντλεϋ» μοντέλλο σπόρ χρώματος σκούρου μπλέ. Στηρίχτηκε 
στον έξωτερικό τοίχο τού γκαράζ καί μειδίασε εύγενικά.

— Καλημέρα Τζέϊμς, είπε.
Ό  νεαρός πού κρατούσε τό τιμόνι στά χέρια του έβγαλε τό καπέλλο του.
— Μπά, ό Ούίττλερ. Πώς είσθε; Πού οφείλεται ή τιμή τής έπισκέψεώς σας; 
—"Ηθελα άπλώς νά σάς ρωτήσω αν τελευταία παρακολουθήσατε μιά ταινία

πολύ διδακτική, πού νομίζω ότι σάς ταίριαζε ιδιαίτερα.
Είχε γιά τίτλο τήν «’Αγχόνη». Ή  ταινία περιγράφει μέ λεπτομέρειες πού .δέν 

έχω όμολογουμένως ξαναδεΐ τόσο παραστατικές, μιά ένοπλη έπίθεσι. Τόσο ζωηρές 
ήτανε οί σκηνές πού παρ’ ολίγο νά βγάλω τήν σφυρίχτρα μου νά σημάνω συναγερμό.

( Ή  συνέχεια εις τό  έπόμενον)
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ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

(Διά τον Αστυφύλακα)

'Υπό Έ μ μ . Άρχοντουλάκη, ’Αστυνόμου Α \

ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ—ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΑΥΤΩΝ *

§ 65. Είδη ποινικών δικογράφων.

Ποινικά δικόγραφα καλούνται τα έγγραφα τά όποια έχουν σχέσιν μέ την ποι
νικήν δίκην.

Τά κυριώτερα ποινικά δικόγραφα είναι :
1) ΑΙ κλήσεις. Δι’ αυτών καλούνται οί μάρτυρες καί κατηγορούμενοι όπως 

παρουσιασθοϋν ενώπιον των άνακριτικών ύπαλλήλων ή τοϋ Άνακριτοΰ ή τοϋ Δικα
στικού Συμβουλίου πρός έξέτασιν.

Διά κλήσεων καλούνται επίσης οί μάρτυρες όπως έμφανισθοϋν ενώπιον των 
Δικαστηρίων πρός έξέτασιν.

Τάς κλήσεις εκδίδουν οί άνακριτικοί υπάλληλοι, ό ’Ανακριτής, ό Εΐσαγγελεύς 
καί ό Δημόσιος Κατήγορος.

’Επί αυτοφώρων εγκλημάτων δέν έκδίδονται κλήσεις, άλλ’ ό μέν κατηγορούμενος 
συλλαμβάνεται, οί δέ μάρτυρες καλούνται προφορικώς όπως προσέλθουν είς τό οΐ- 
κεϊον άστυνομικόν τμήμα πρός έξέτασιν.

‘Υπόδειγμα Κλήσεως :
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Κ  Λ Η Σ I Σ
Άριθ.

Έ ν Όνόματι τοϋ Νόμου
'Ο παρά τφ  έν........... Πταισματοδικείω Δημόσιος Κατήγορος.
Δυνάμει των άρθρων 213 καί 327 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας.
Καλοΰμεν τ ο ν ............................... έπαγγέλματος.....................κάτοικον................

νά έμφανισθή αυτοπροσώπως είς τό άκροατήριον τοϋ Πταισματοδικείου......................
τήν-----  . .  τοϋ μηνός..................έ.έ. ήμέραν.................... καί ώραν ............ ,?να έξε-
τασθή ώς μάρτυς είς τήν κατά τοϋ........................ ποινικήν δίκην.

’Εν περιπτώσει μή έμφανίσεώς του ειδοποιείται ό είρημένος μάρτυς ότι θέλου- 
σιν ένεργηθή κατ’ αυτού τά υπό τοϋ άρθρου 231 τοϋ Κώδ. Ποιν. Δικονομίας διατασ- 
σόμενα.

Έ ν ....................τ ή ....................... 1 9 5 . . .
*0 Δημόσιος Κατήγορος

2) Τά κλητήρια θεσπίσματα. Δι’ αυτών καλούνται οί κατηγορούμενοι όπως 
παρουσιασθοϋν ένώπιον τών Ποινικών Δικαστηρίων, ίνα δικασθοΰν δι’ ώρισμένον 
Ιγκλημα.
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Τά κλητήρια θεσπίσματα διά μέν τούς κατηγορουμένους ένώπιον των Πταισμα
τοδικείων έκδίδει ό Δημόσιος Κατήγορος, διά δέ τούς κατηγορουμένους ένώπιον των 
άλλων Δικαστηρίων ό άρμόδιος Εΐσαγγελεύς.

'Υπόδειγμα Κλητηρίου Θεσπίσματος:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Άριθ.

ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑ

Έ ν Όνόματι τοϋ Νόμου
'Ο παρά τώ Πταισματοδικείο!..................Δημόσιος Κατήγορος.
Δυνάμει των άρθρων 245, 320 καί 321 τοϋ Κώδ. Ποιν. Δικόν. Καλοϋμεν τον

..................επαγγέλματος..................., κάτοικον...................νά έμφανισθή αύτοπροσώ-
πως εις τό άκροατήριον τοϋ Πταισματοδικείου..................τ ή ν ............ τοϋ μηνος..........
έ.έ. ημέραν........... καί ώ ρ α ν ............ , ίνα δικασθή ώς ύπαίτιος τοϋ ότι την...................
κατελήφθη έν..................νά..................... ,ήτοι κατά παράβασιν της ύπ’ άριθ...............
’Αστυνομικής Διατάξεως καί τοϋ άρθρου........... τοϋ Ποιν. Κώδικος. Έ ν περιπτώσει
μη έμφανίσεώς του ειδοποιείται ότι θέλει δικασθή ώσεί ήτο παρών κατά το άρθρον 
340 τοϋ Κώδ. Ποιν. Δικονομίας.

Έ ν ..................τή ...................195.
3) ΑΙ αποφάσεις Ποινικών Δικαστηρίων κατά λιπομαρτύρων. Αί

άποφάσεις αυται έκδίδονται ύπο των ποινικών Δικαστηρίων κατά των μαρτύρων έκεί- 
νων, οίτινες, καίτοι έκλητεύθησαν νομίμως καί έμπροθέσμως, δεν ένεφανίσθησαν ένώ
πιον αυτών προς έξέτασιν. Δι’ αυτών έπιβάλλεται πρόστιμον ή καί φυλάκισις, προς 
δέ διατάσσεται καί ή βιαία προσαγωγή των. Άντίγραφον τής άποφάσεως έπιδίδεται 
εις τον λιπομάρτυρα.

'Ο καταδικασθείς λιπομάρτυς δικαιούται έντος 15 ήμερών άπο τής έπιδόσεως 
νά άνακόψη τήν άπόφασιν, δηλ. νά ίσχυρισθή ότι ένεκα νομίμου κωλύματος (άσθε- 
νείας, διακοπής συγκοινωνίας κ .λ .π .) δέν ήδυνήθη νά παρουσιασθή ένώπιον τοϋ δικα
στηρίου.

Έ π ί τής άνακοπής άποφαίνεται τό δικαστήριον. Έ άν ή άνακοπή άπορριφθή 
ή άπόφασις έκτελεΐται.

4) Αί αποφάσεις Ποινικών Δικαστηρίων κατ’ άπόντων κατηγορου
μένων. Έ π ί πταισμάτων καί πλημμελημάτων, ό νομίμως καί έμπροθέσμως κλητευ- 
θείς κατηγορούμενος, έάν δέν έμφανισθή ένώπιον τοϋ Δικαστηρίου, δικάζεται ώς έάν 
ήτο παρών. Εις τινας-έπίσης περιπτώσεις ό κατηγορούμενος δικάζεται έν άπουσία 
καί μάλιστα χωρίς προηγουμένως νά κλητευθή.

Αί έν άπουσία τοϋ κατηγορουμένου έκδιδόμεναι άποφάσεις έπιδίδονται .εις 
αύτόν, όστις δικαιούται νά ζητήση τήν άκύρωσιν αύτών. Έάν γίνη δεκτή ή αίτησις, 
άκυροΰται ή άπόφασις καί γίνεται νέα δίκη, άλλως ή άπόφασις έκτελεΐται.

Εις τά κακουργήματα δέν έπιτρέπεται νά γίνη δίκη έν άπουσία τοϋ κατηγορου
μένου. Ή  δίκη άναβάλλεται μέχρις ότου συλληφθή ή παρουσιασθή ό κατηγορού
μενος.

5) Τά Βουλεύματα. Βουλεύματα καλούνται αί άποφάσεις τών Δικαστι
κών Συμβουλίων.

Τά Δικαστικά Συμβούλια είναι δύο. Τό Συμβούλιον τών Πλημμελειοδικών καί 
τό Συμβούλιον τών Έφετών. Ταΰτα άποτελοΰνται άπό τρεις δικαστάς καί τον Γραμ
ματέα. Εΐσαγγελεύς δέν μετέχει εις αύτά.

Τά Συμβούλια έξετάζουν τάς υποθέσεις, τάς οποίας παραπέμπει εις αύτά ό
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Εΐσαγγελεύς καί άποφασίζουν άν πρέπει ή οχι νά παραπεμφθή ό κατηγορούμενος 
εις τό Δικαστήριον.

Έ άν άέτοφασίσουν νά παραπεμφθή, ή άπόφασίς των, δη λ. το Βούλευμα, καλεί
ται «παραπεμπτικόν», έάν δέ οχι «απαλλακτικόν».

Τά Βουλεύματα έπιδίδονται εις τόν κατηγορούμενον καί τούς λοιπούς δια- 
δίκους.

§ 66. ’Όργανα καί τρόποι έπιδόσεως ποινικών δικο
γράφων.

Α) Τάκυριώτερα όργανα έπιδόσεως των ποινικών δικογράφων είναι οί ποινικοί 
ή δικαστικοί κλητήρες, τά όργανα της Χωροφυλακής καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
ό Πρόεδρος της Κοινότητος κ.λ.π.

Β) Οί τρόποι δέ έπιδόσεως των ποινικών δικογράφων είναι οί έξης : 
α) Εις χεϊρας του προς δ ή έπίδοσις προσώπου.
β) Εις χεϊρας τών συνοίκων ή ύπηρετών ή θυρωρών τής οικίας του καλουμένου. 
γ )  Διά θυροκολλήσεως εις την οικίαν τοϋ καλουμένου. 
δ) Εις τό κατάστημα ή γραφεϊον τοΰ καλουμένου. 
ε) Εις τό Ξενοδοχείου ή Οικοτροφείου, εις δ διαμένει ό καλούμενος, 

στ) Εις τούς στενούς συγγενείς τοϋ καλουμένου. 
ζ) Εις τόν Δήμαρχον ή Πρόεδρον Κοινότητος ή 'Ιερέα.
Έκαστον τών τρόπων τούτων θά έξετάσο^μεν κατωτέρω.

§ 67. Έπίδοσις εις χεϊρας τοϋ προς δν ή έπίδοσις.
'Ο  άστυνομικός μεταβαίνει εις τήν κατοικίαν τοϋ προσώπου, εις τό όποιον 

πρέπει νά γίνη ή έπίδοσις τής κλήσεως, τοΰ κλητηρίου θεσπίσματος κ.λ.π. καί δίδει 
εις χεΐράς του τό δικόγραφον.

Έάν τό πρόσωπον εύρεθή εις άλλο μέρος π.χ. εις τό καφφενεΐον, εις την οδόν 
κ.λ.π., έπιτρέπεται νά τοΰ έπιδώση τό δικόγραφον καί εις τά μέρη αύτά, άν τό δέ
χεται. Έ άν δέν τό δέχεται τότε ό άστυνομικός πρέπει νά μεταβή εις την κατοικίαν 
του καί έκεΐ νά ένεργήση τήν έπίδοσιν.

'Όταν τό δικόγραφον δίδεται εις χεϊρας τοΰ καλουμένου προσώπου, συντάσσεται 
τό έξής άποδεικτικόν έπιδόσεως.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ

(εις χεϊρας τοΰ καλουμένου)

Έ ν ...........σήμερον............ τήν. . .τοϋ μηνός............ τοΰ έτους............ ήμέραν τής
έβδομάδος........... καί ώραν............ ό υπογεγραμμένος........................................................
τη παραγγελία τ ο ΰ ........... μετέβην εις τήν ένταΰθα καί έπί τής όδοΰ............ άριθ.. . .
κατοικίαν τοΰ ................................... καί έπέδωκα εις χεϊρας του :

Τό ύπ’ άριθ...........έ.έ. κλητήριον θέσπισμα τοΰ Είσαγγελέως Έ φ ε τ ώ ν ..........,
δι’ ού καλεϊ αυτόν νά έμφανισθή αυτοπροσώπως εις τό άκροατήριον τοΰ Έφετείου
........... τήν ..........  τοΰ μηνός........... τοΰ έτους............ήμέραν............καί ώ ρ α ν . . . .
ίνα δικασθή ώς υπαίτιος τής έν αύτώ άναγραφομένης πράξεως.
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’Ή
Την ύπ’ άριθ. . . . έ .έ .  κλήσιν τοΰ Είσαγγελέως Έφετών ......... , St.’ ής καλεϊ

αυτόν νά έμφανισθή αυτοπροσώπως εις τό άκροατήριον τοΰ Έφετείου....................
τή ν .........τοΰ μηνός............ τοΰ έτους..........ημέραν............καί ώραν..........  ΐνα έξε-
τασθή ώς μάρτυς εις τήν κατά τοΰ................ποινικήν δίκην.

Είς τούτον ά ν ε κ ο ί ν ω σ α  τό περιεχόμενον τοΰ έπιδοθέντος έγγράφου.
Έ φ ’ ώ συνετάγη τό παρόν καί υπογράφεται ώς έπεται :

'Ο  Παραλαβών 'Ο έπιδούς
Σημείωσις α'. : Έάν ό παραλαβών είναι αγράμματος ή γνωρίζη άλλά άρνεϊται 

νά ύπογράψη ή αδύνατή νά ύπογράψη, τότε τό δικόγραφον παραδίδεται καί πάλιν είς 
χεϊρας τοΰ προσώπου έπί παρουσία δμως ενός έγγραμμάτου κατά τό δυνατόν μάρτυρος, 
τοΰ οποίου τά στοιχεία μνημονεύονται είς τό άποδεικτικόν έπιδόσεως, τό όποιον τότε 
θά κλείση είς τό τέλος ώς έξης :

Ε πειδή δμως ούτος (ό παραλαβών δηλαδή) μοί έδήλωσεν άγνοιαν γραμμάτων 
ή δτι αδυνατεί νά ύπογράψη ή επειδή ήρνήθη νά ύπογράψη, διά τοΰτο παρέδωσα είς 
χεϊράς του τό έγγραφον έπί παρουσία τοΰ μάρτυρος...............................

Έ φ ’ ώ συνετάγη τό παρόν καί ύπογράφεται ώς έπεται :
Ό  παραλαβών Ό  Μάρτυς Ό  Έπιδούς
(αγράμματος)

Σημείωσις β ' Έάν καί ό μάρτυς είναι άγράμματος γίνεται περί τούτου 
μνεία είς τό τέλος τοΰ άποδεικτικοΰ έπιδόσεως ώς έξης :

Ε πειδή δμως ούτος (ό παραλαβών) μοί έδήλωσεν άγνοιαν γραμμάτων ή δτι
....................................διά τοΰτο παρέδωκα είς χεϊρας του τό έγγραφον έπί παρουσία
τοΰ μάρτυρος ........................ , πλήν καί ούτος μοί έδήλωσεν άγνοιαν γραμμάτων.

Έ φ ’ ώ συνετάγη τό παρόν καί ύπογράφεται ώς έπεται :
Ό  Παραλαβών Ό  Μάρτυς Ό  Έπιδούς

(άγράμματος) (άγράμματος)

§ 68. Έπίδοσις είς χεϊρας των συνοίκων ή υπηρετών ή 
θυρωρών της οικίας.

Έ άν ό άστυνομικός δέν εύρίσκη τό καλούμενον πρόσωπον εις τήν κατοικίαν του 
τότε δίδει τό δικόγραφον είς ένα άπό τούς παρόντας έκείνην τήν στιγμήν συνοίκους 
του ή ύπηρέτας της οικίας ή προς τον θυρωρόν της οικίας (άδιακρίτως).

Σύνοικοι θεωρούνται πάντα τά πρόσωπα ("Ελληνες, άλλοδαποί, άρρενες ,θή- 
λεις, συγγενείς ή μή),τά όποια κατοικοΰσιν έν τη αυτή οικία, είς τήν όποιαν κατοικεί 
καί ό προς δν ή έπίδοσις.

Έ π ί πολυκατοικίας σύνοικοι θεωρούνται οί κατοικοΰντες είς τό αυτό διαμέρι
σμα (δχι δροφον).

Συγγενείς, οί όποιοι δέν διαμένουσιν είς τήν αυτήν οικίαν δέν είναι σύνοικοι 
καί δέν δύναται νά γίνη πρός αυτούς ή έπίδοσις, έστω καί αν εύρεθώσι κατά τον 
χρόνον τής έπιδόσεως είς τήν οικίαν τοΰ πρός δν ή έπίδοσις, χάριν έπισκέψεως ή 
άλλης αιτίας.

Οί σύνοικοι, ύπηρέται καί θυρωροί πρέπει νά είναι ήλικίας ούχί κατωτέρας των 
17 έτών, νά είναι ύγιεΐς τον νοΰν, νά μή είναι μεθυσμένοι καί νά μή είναι μηνυταί 
τής ύποθέσεως ή κατηγορούμενοι δι’ αυτήν.

'Όταν τό δικόγραφον δίδεται είς χεϊρας συνοίκου κ.λ.π. συντάσσεται τό έξης 
αποδεικτικόν έπιδόσεως :
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ

(είς χεϊρας συνο ίκου ή υπηρέτου ή θυρωρού)

Έ ν ...........σήμερον.............. τήν . . . .  τοϋ μηνός.......... τοϋ έτους..............
ημέραν της έβδομάδος........... καί ώραν ..........ό υπογεγραμμένος..........................
τη  παραγγελία τ ο ΰ ..................μετέβην εις τήν ενταύθα καί επί της όδοΰ.....................
άριθ........... κατοικίαν τοϋ .........................Ενα έ π ι δ ώ σ ω  προς αύτδν τό ύπ’ άριθ.
........... έ.έ. κλητήριον θέσπισμα τοΰ Δημοσίου Κατηγόρου............ .. δι’ ου καλεϊ
αύτόν να έμφανισθή αυτοπροσώπως εις τό άκροατήριον τοΰ Πταισματοδικείου...........
την........... τοΰ μ η ν ό ς .............. τοΰ έτους. . . . ημέραν............ καί ώραν. . . .Ενα δικα-
σθή ώς υπαίτιος της έν αύτω άναγραφομένης πράξεως.

"Η
Τήν ύπ’ άριθ............. έ.έ. κλήσιν τοΰ Δημοσίου Κατηγόρου................ , δι’ ής

καλεϊ αύτόν να έμφανισθή αυτοπροσώπως εις τό άκροατήριον τοΰ Πταισματοδικείου
................τ ή ν ..........τοΰ μ η ν ό ς . . . . . .  τοΰ έτους ..........ημέραν..........καί ώ ρ α ν . . . .
Ενα έξετασθή ώς μάρτυς εις τήν κατά τ ο ΰ ...................... ποινικήν δίκην.

Καί μή ευρών αύτόν εις τήν ώς άνω κατοικίαν του έπέδωκα τό δικόγραφον εις
τόν παρόντα σύνοικόν του...........................ή εις τον υπηρέτην τής οικίας του................
ή εις τόν θυρωρόν της οικίας του................

Εις τοΰτον ά ν ε κ ο ί ν ω σ α  τό περιεχόμενον τοΰ έπιδοθέντος έγγράφου.
Έ φ ’ ώ συνετάγη τό παρόν καί υπογράφεται ώς έπεται :

Ό  Παραλαβών σύνοικος ή υπηρέτης ή θυρωρός Ό  Έπιδούς
Σ ημ είω σ ις : ’Εάν ό παραλαβών σύνοικος ή υπηρέτης ή θυρωρός είναι άγράμ- 

,ματος ή γνωρίζη άλλ’ άρνεϊται ή άδυνατεϊ νά ύπογράψη, έφαρμόζονται τά έν τή ση
μειώσει α' της § 67 οριζόμενα, έάν δέ καί ό μάρτυς είναι άγράμματος τά έν τή 
■σημειώσει β', της αύτής παραγράφου άναφερόμενα.

§ 69. Θυροκόλλησις έγγράφου.
’Εάν ό άστυνομικός δεν εύρίσκη εις τήν οικίαν ούτε το προς δ ή έπίδοσις πρό- 

σωπον, ούτε συγκάτοικον, ή υπηρέτην, ή θυρωρόν ή εύρίσκη τούτους, άλλ’ άρνοΰνται 
νά παραλάβουν τό δικόγραφον, τότε ό άστυνομικός κολλά τό. δικόγραφον είς τήν θύραν 
τής οικίας τοΰ καλουμένου, έπί παρουσία ενός έγγραμμάτου κατάτό δυνατόν μάρτυρος 
καί συντάσσει τό κατωτέρω άποδεικτικόν θυροκολλήσεως :

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

Έ ν ........... σήμερον τήν............ τοΰ μηνός............ τοΰ έ τ ο υ ς ............ήμέραν τής
έβδομάδος........... καί ώ ρ α ν . . . .  ό ύπογεγραμμένος................... τή παραγγελία τοΰ
........... μετέβην είς τήν ένταΰθα καί έπί τής όδοΰ............ άριθ............κατοικίαν τοΰ
........... Ενα έπιδώσω πρός αύτόν :

Τό ύπ’ άριθ.............έ.έ. κλητήριον θέσπισμα τοΰ Εΐσαγγελέως Πλημμελειοδι-
κώ ν........... , δι’ ού καλεϊ αύτόν νά έμφανισθή αύτοπροσώπως είς τό άκροατήριον τοΰ
Μονομελοΰς Πλημμελειοδικείου........... τήν ............ τοΰ μηνός............  τοΰ έτους. . . .
ήμέραν........... καί ώραν............ , Ενα δικασθή ώς ύπαίτιος τής έν αύτω άναφερομένης
•πράξεως.

* Η
Τήν ύπ’ άριθ.............κλήσιν τοΰ Εΐσαγγελέως Πλημμελειοδικών............ , δι’ ής

καλεϊ αύτόν νά έμφανισθή αύτοπροσώπως είς τό άκροατήριον τοΰ Τριμελοΰς Πλημ-
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μελειοδικείου........... τ ή ν ............ του μηνός............ του έτους............ ήμέραν............ καί
ώραν......... , ίνα έξετασθή ώς μάρτυς εις τήν κατά του...................ποινικήν δίκην.

Ευρών δέ αυτόν έν τη ώς άνω κατοικία του τον προσεκάλεσα νά παραλάβη 
τό άνωτέρω δικόγραφον καί ύπογράψη τό παρόν, ούτος όμως ήρνήθη νατό παραλάβη, 
τούτου δ’ ένεκα έκόλλησα αύτό εις τήν θύραν τής κατοικίας του, έπί παρουσία τοϋ· 
μάρτυρος......... ...................................

’Έ
Μ ή ευρώ ν  δέ αυτόν έν τη ώς άνω κατοικία του, άλλά τον σύνοικόν του όνό-

ματι..................ή τον υπηρέτην της οικίας του όνόματι...................ή τον θυρωρόν τής
οικίας του όνόματι.................. προσεκάλεσα αυτόν νά παραλάβη τό άνωτέρω δικό
γραφον, ουτος όμως ήρνήθη νά τό παραλάβη, τούτου δ’ ένεκα έκόλλησα αύτό εις τήν 
θύραν τής κατοικίας του έπί παρουσία τοΰ μάρτυρος....................

"Η
Μ ή ευρώ ν  τον ίδιον, ούτε άλλον τινά σύνοικον αύτοϋ ή υπηρέτην, ή θυρωρόν 

τής οικίας του, έκόλλησα τό άνωτέρω δικόγραφον είς τήν θύραν τής κατοικίας του,
έπί παρουσία τοϋ μάρτυρος.....................

Έ φ ’ ώ συνετάγη τό παρόν καί υπογράφεται ώς επεται :
Ό  Θυροκολλήσας Ό  Μάρτυς

Σημείωσις : Έάν ό μάρτυς είναι άγράμματος τό άποδεικτικόν θυροκολλή- 
σεως θά κλείση ώς εξής :

Έ φ ’ ώ συνετάγη τό παρόν καί υπογράφεται ώς έπεται, πλήν τοΰ μάρτυρος δη- 
λώσαντος άγνοιαν γραμμάτων.

Ό  Θυροκολλήσας . 'Ο Μάρτυς
(άγράμματος)

§ 70. Έπίδοσις είς κατάστημα ή γραφεΐον.
α) Έ άν ό άστυνομικός μεταβάς είς τήν κατοικίαν τοϋ προς όν ή έπίδοσις 

πληροφορηθή δτι ούτος μετώκησεν είς άγνωστον διεύθυνσιν(*),γνωρίζει δμως 
ή πληροφορείται τό κατάστημα ή έργοστάσιον ή γραφεΐον (δημόσιον ή ιδιωτικόν), 
έν ώ ούτος άσκεΐ τό έπάγγεμά του, μεταβαίνει έκεΐ καί έπιδίδει είς χεΐρας του 
τό δικόγραφον, συντάσσει δέ άποδεικτικόν έπιδόσεως κατά τό υπόδειγμα τής 1ης 
περιπτώσεως.

β) Έ άν δέν εύρίσκη τοΰτον είς τό κατάστημα ή γραφεΐον του, έπιδίδει τό έγ
γραφον πρός τινα των παρόντων υπαλλήλων τοΰ καταστήματος ή γραφείου. 'Ο  παρα- 
λαμβάνων ύπάλληλος πρέπει νά είναι ήλικίας ούχί κατωτέρας των 17 έτών, νά είναι

1) Έ άν ό αστυνομικός μεταβάς είς τήν κατοικίαν τοΰ πρός δν ή έπίδοσις, έπληροφορήθη 
δτι ούτος μετώκησεν είς άλλην γνωστήν οικίαν έντός δμως τής περιφερείας του, μεταβαίνει είς αύ- 
τήν καί ένεργεϊ τήν έπίδοοιν κατά τά άνωτέρω.

Έάν δμως ό πρός δν ή έπίδοσις μετώκησεν είς τήν περιφέρειαν έτέρου Τμήματος ή έτέρας 
’Αστυνομικής Διευθύνσεως, τό άστυνομικόν δργανον ένεργεϊ δπισθεν τοϋ έγγράφου σχετικήν βε- 
βαίωσιν καί έπιστρέφει τοϋτο άμέσως είς τήν'Υπηρεσίαν του, ήτις τό διαβιβάζει είς τήν αστυνο
μίαν τοΰ τόπου τής νέας κατοικίας τοΰ καλούμενου πρός έπίδοσιν είς αυτόν.

Έ άν ό πρός δν ή έπίδοσις μετώκησεν είς άγνωστον διεύθυνσιν, είναι δέ άγνωστος καί ο  
τόπος είς δν έργάζεται, τότε τό άστυνομικόν δργανον έπιστρέφειείς τήν 'Υπηρεσίαν του άνεπίδο- 
τον τό έγγραφον μετά σχετικής.βεβαιώσεως περί τοΰ δτι τυγχάνει τελείως άγνωστος ό τόπος τής 
κατοικίας, διαμονής καί έργασίας τοΰ καλουμένου.

Τό έγγραφον μετά τής βεβαιώσεως τοΰ άστυνομικοΰ έπιστρέφεται ύπό τής ’Αστυνομίας είς 
τον έκδόσαντα τοΰτο Εισαγγελέα, Δημόσιον Κατήγορον κ.λ.π.
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■υγιής τον νοΰν, νά μή είναι μεθυσμένος καί νά μή είναι μηνυτής τής ύποθέσεως ή 
κατηγορούμενος Si’ αυτήν.

γ )  Έ άν δ προς δν ή έπίδοσις ή οί υπάλληλοι τοϋ καταστήματος ή του γρα
φείου άρνηθώσι νά παραλάβωσι τό έγγραφον ή έάν ούδείς τούτων εύρίσκεται εις τδ 
κατάστημα ή γραφεϊον, ό άστυνομικδς κολλά τούτο εις τήν θύραν τοϋ καταστήματος 
ή  γραφείου επί παρουσία μάρτυρος.

Κατά τάς άνωτέρω (α, β καί γ ) περιπτώσεις συντάσσεται τδ άνάλογον άπο- 
δεικτικδν έπιδόσεως κατά τά υποδείγματα των § § 67, 68 καί 69.

§ 71. Έπίδοσις εις Ξενοδοχειον ή Οικοτροφείου.
α) Έ άν ό πρδς δν ή έπίδοσις κατοική ή διαμένη εις Ξενοδοχειον ή Οίκοτρο- 

φείον, ό άστυνομικδς μεταβαίνει είς αύτδ καί επιδίδει τδ δικόγραφον εις χεϊρας τοϋ 
.καλουμένου.

β) Έάν δέν εύρίσκη τοΰτον (διότι άπουσιάζει πρδς στιγμήν καί ούχί διότι 
άνεχώρησεν όριστικώς έξ αύτοΰ), έπιδίδει τδ δικόγραφον πρός τινα των παρόντων 
υπαλλήλων τοϋ Ξενοδοχείου ή Οικοτροφείου. 'Ο υπάλληλος δέν πρέπει νά είναι ήλι- 
κίας κάτω των 17 έτών, ή μεθυσμένος κ.λ.π.

γ ) Έάν ό πρδς δν ή έπίδοσις ή οί υπάλληλοι τοϋ Ξενοδοχείου ή Οικοτροφείου 
άρνηθώσι νά παραλάβωσι τδ δικόγραφον, ή ούδείς τούτων εύρίσκεται έκεΐ, ό έπιδίδων 
κολλά τδ έγγραφον είς τήν θύραν τοϋ δωματίου, έν ώ διαμένει ό πρδς δν ή έπίδοσις, 
επί παρουσία ένδς έγγραμμάτου κατά τδ δυνατόν μάρτυρος.

Κατά τάς άνωτέρω (α, β καί γ )  περιπτώσεις θά συνταχθή τδ άνάλογον άπο- 
•δεικτικόν έπιδόσεως (§ § 67, 68 καί 69).

§ 72. Έπίδοσις είς στενούς συγγενείς ή πρός τον Δήμαρ
χον ή Πρόεδρον Κοινότητος ή πρός τον 'Ιερέα τής 
Ενορίας.

α) Έάν είς τδ πρδς έπίδοσιν έγγραφον άναγράφεται ύπδ τοϋ Είσαγγελέως, δτι 
ό πρός δν ή έπίδοσις είναι άγνώστου διαμονής, τότε τδ άστυνομικόν οργανον θά άνα- 
ζητήση ένα στενόν συγγενή του καί θά έπιδώση τό έγγραφον είς χεΐράς του.

'Ως στενοί συγγενείς θεωρούνται ό σύζυγος ή ή σύζυγος, τέκνα, γονείς, άδελφοί, 
πάππος, μάμμη, πενθερός, πενθερά, γυναικάδελφος, γυναικαδέλφη, άνδράδελφος, 
άνδραδέλφη καί οί πρώτοι θείοι (δηλ. ό άδελφός τοϋ πατρδς ή μητρδς ή πενθεροΰ ή 
πενθεράς) τοϋ καλουμένου. 'Η  έπίδοσις θά γίνη είς ένα άπό τούς άνωτέρω συγγενείς, 
άδιακρίτως. 'Ο  παραλαμβάνων συγγενής δέν πρέπει νά είναι ήλικίας κατωτέρας τών 
17 έτών ή μεθυσμένος κ.λ.π.

β) Έάν ,οί άνωτέρω συγγενείς άρνηθώσι νά παραλάβωσι τδ έγγραφον ή έάν 
ούδείς τούτων εύρίσκηται έν τη οικία, τώ καταστήματι ή τώ γραφείω του, γίνεται 
θυροκόλλησις τοϋ έγγράφου έν τη οικία, καταστήματι ή γραφείω τοϋ συγγενούς, έπί 
παρουσία ένδς έγγραμμάτου κατά τδ δυνατόν μάρτυρος.

γ )  Έ άν ή κατοικία ή διαμονή τών στενών συγγενών είναι άγνωστος ή έάν δέν 
ύπάρχουν τοιοΰτοι συγγενείς, ή έπίδοσις γίνεται πρδς τδν Δήμαρχον ή τδν Πρόεδρον 
τής Κοινότητος ή πρδς τδν 'Ιερέα τής ένορίας τής τελευταίας κατοικίας ή διαμονής τοϋ 
πρδς όν ή έπίδοσις, οΐτινες τοιχοκολλοΰν τδ έγγραφον είς τδ δημοσιώτερον μέρος καί 
πέμπουν βεβαίωσιν περί τής τοιχοκολλήσεως είς τήν παραγγείλασαν τήν έπίδοσιν 
’Αρχήν.

Κατά τάς άνωτέρω (α, β καί γ ) περιπτώσεις συντάσσεται τδ άνάλογον άπο- 
δεικτικόν έπιδόσεως (§ § 67, 68 καί 69).
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§ 73. Είδικα'ι περιπτώσεις έπιδόσεως.
α) Έπίδοσις είς κρατουμένους. ’Εάν ό προς δν ή έπίδοσις κρατήται έν 

φυλακή ή άλλω τόπω προσδιωρισμένω προς κράτησιν, ή έπίδοσις γίνεται έν τω τόπω 
τούτω, ώς σύνοικοι' δέ θεωρούνται ό διευθυντής τής φυλακής ή του καταστήματος 
ή ό άναπληρωτής αύτοΰ.

β) Έπίδοσις πρός τούς Στρατιωτικούς καί πρός τούς τω ν Σωμάτων  
’Ασφαλείας. Ή έπίδοσις πρός αυτούς γίνεται διά τοΰ διοικητοΰ των, πρός δν δια
βιβάζονται τά δικόγραφα ύπό του Είσαγγελέως καί του Δημοσίου Κατηγόρου.

γ) Έπίδοσις πρός τούς μή έχοντας κατοικίαν ή γνωστόν οίκημα 
διανυκτερεύσεως. Ή  έπίδοσις πρός αυτούς γίνεται έκεΐ οπού ήθελον άνευρεθή. 
Έ άν δέ οδτοι άρνώνται νά παραλάβωσι τό δικόγραφον θά συνταχθή άποδεικτικόν, 
έν τω όποίω θά βεβαιωθή τό γεγονός τής άρνήσεως παραλαβής, οπότε ή έπίδοσις 
θεωρείται έγκυρος.

§ 74. Άνακοίνωσις τοΰ περιεχομένου τοϋ επιδιδόμενου 
εγγράφου και σημείωσις επ’ αύτοΰ της χρονολογίας 
καί τόπου έπιδόσεως.

α) Ό  έπιδίδων οφείλει νά άνακοινοί τό περιεχόμενον τοϋ έπιδιδομένου έγ- 
γράφου είς τον πρός δν ή έπίδοσις καί νά ποιήται μνείαν τούτου έν τω έπιδοτηρίω. 
Τοΰτο είναι ιδιαιτέρως χρήσιμον, οσάκις ό παραλαμβάνων είναι άγράμματος.

*Η παράλειψις τής άνακοινώσεως ταύτης συνεπάγεται τήν πειθαρχικήν τιμω
ρίαν τοϋ υπαιτίου.

β) Ό  έπιδίδων οφείλει έπίσης νά σημειώση έπί τοΰ έπιδιδομένου έγγράφου 
τήν χρονολογίαν καί τον τόπον τής έπιδόσεως καί τό πρόσωπον, είς δ παρεδόθη 
καί νά ΰπογράψη τήν σημείωσιν ταύτην.

'Η  σημείωσις αδτη χρησιμεύει,είς τον πρός δν ή έπίδοσις,πρός γνώσιν καίάπέ- 
δειξιν τής ήμερομηνίας έπιδόσεως. Έάν δεν γίνη ή σημείωσις αυτή, ό παραλαβών 
δεν θά ένθυμεΐται άργότερον τήν ήμερομηνίαν τής έπιδόσεως τοΰ έγγράφου καί ιδίως 
δταν δεν έπεδόθη τοΰτο είς χεΐράς του. Καί δμως ή ήμερομηνία έπιδόσεως τοΰ είναι 
χρήσιμος είτε διά νά άσκήση έμπροθέσμως έν ένδικον μέσον, είτε διά νά άποδείξη 
δτι έκπροθέσμως τοΰ έγένετο ή έπίδοσις.

§ 75. Κοινοποίησις έγγραφων.
Κοινοποίησις έγγράφου καλείται ή ύπό τοΰ άστυνομικοΰ άνακοίνωσις τοΰ περι

εχομένου αύτοΰ είς ώρισμένον πρόσωπον, ένω έπίδοσις είναι ή παράδοσις τοΰ έγ
γράφου είς τό πρόσωπον.

Ή  κοινοποίησις τοΰ έγγράφου άποδεικνύεται διά τής ύπογραφής τοΰ προσώ
που έπί τοΰ έγγράφου, μέ τήν δήλωσιν δτι έλαβε γνώσιν.

§ 76. Προθεσμίαι έπιδόσεως.
1) Προθεσμίαι πρός εμφάνισ ιν είς τό άκροατήριον. Τά έγγραφα 

πρός έμφάνισιν των κατηγορουμένων, μαρτύρων, πραγματογνωμόνων κ.λ.π. είς μέν
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τό άκροατήριον τοϋ Πταισματοδικείου καί τοϋ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου επι
δίδονται τρεις τουλάχιστον ήμέρας προ τής δικασίμου, εις δέ τδ άκροατήριον των λοι
πών δικαστηρίων προ οκτώ τουλάχιστον ήμερων.

Παράτασις προθεσμίας. Έ άν δμως ό κλητευόμενος κατοική έκτος τής έδρας 
τοϋ δικαστηρίου, άλλ’ έντδς τής περιφερείας του, προστίθενται εις τάς ανωτέρω προ
θεσμίας 4 είσέτι ήμέραι, έάν δέ κατοική έκτος τής περιφερείας* τοΰ δικαστηρίου, 
8 ήμέραι.

Διά τάς άνωτέρω παρατάσεις των προθεσμιών αί περιφέρειαι τών Πρωτοδι
κείων ’Αθηνών καί Πειραιώς λογίζονται ώς περιφέρειαι ένδς καί τοϋ αύτοΰ δικαστη
ρίου καί συνεπώς δέν γεννάται ζήτημα δημέρου παρατάσεως τής προθεσμίας έν σχί
σει προς τάς δύο ταύτας περιφερείας.

Συνεπώς ό κάτοικος Πειραιώς κλητεύεται εις τά Δικαστήρια τών ’Αθηνών 
προ 7 ή 12 ήμερών, καθώς καί ό κάτοικος ’Αθηνών εις τά Δικαστήρια Πειραιώς.

Εις τάς άνωτέρω (Α  καί Β) προθεσμίας δέν υπολογίζεται ούτε ή ήμέρα τής έπι- 
δόσεως ούτε ή ήμέρα τής δικασίμου.

2) Γίροθεσμίαι έμφανίσεω ς ενώπιον άνακριτικών υπαλλήλων. Ό  κατη
γορούμενος, οί μάρτυρες καί οί λοιποί διάδικοι κλητεύονται προς έξέτασιν, κατά τήν 
άνάκρισιν έπί μή αυτοφώρου έγκλήματος, 24 ώρας τούλάχιστον προ τής προς έμφά- 
νισιν ώρισμένης ήμέρας.

’Επί αύτοφώρων έγκλημάτων, οί κατηγορούμενοι συλλαμβάνονται καί οί μάρ
τυρες προσκαλούνται άμέσως εις το οίκεΐον ’Αστυνομικόν Τμήμα.

3) Προθεσμίαι έμφανίσεως άγνωστου διαμονής κατηγορουμένων. Έάν
ό κατηγορούμενος είναι άγνώστου διαμονής, ή έπίδοσις τοΰ έγγράφου θά γίνη, ώς 
άνωτέρω (§ 72) έλέχθη, εις τούς στενούς συγγενείς του ή εις τον Δήμαρχον ή 
Πρόεδρον Κοινότητος ή είς τον 'Ιερέα. 'Η  προθεσμία έπιδόσεως έν τή περιπτώσει 
ταύτη ορίζεται είς ένα μήνα.

4) Προθεσμίαι έπιδόσεως προς τούς έν τή αλλοδαπή διαμένοντας.
Έ άν ό κατηγορούμενος έχει γνωστήν διαμονήν έν Εύρώπη καί Αίγύπτω, ή προθε
σμία έπιδόσεως είναι ενός  μ η ν ό ς  έάν δέ έν άλλη Ή πείρω τ ρ ι ώ ν  μ η ν ώ ν .

§ 77. Πίναξ προθεσμιών προς έμφάνισιν.

Ενώπιον Πταισματοδικείου καί 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.. . .

Ε ντός έδρας 
δικαστηρίου 

προ 3 ήμερών

Έκτος έδρας, Έ κτος περιφε- 
άλλ’έντόςπερι-: ρείας δικαστ. 
φερείαςδικαστ.;πρό 11 ήμερών 
προ 7 ήμερών !

Ενώπιον λοιπών δικαστηρίων . . . . προ 8 ήμερών 

προ 24 ώρών

προ 12 ήμερών προ 16 ήμερών

Ενώπιον άνακριτ. ύπαλλήλων... . . . προ 5 ήμερών; προ 9 ήμερών

Έπίδοσις προς κατηγορούμενον 
άγνώστου διαμονής .......................... προ μηνός

Έπίδοσις προς κατηγορούμενον 
διαμένο.ντα έν Εύρώπη ή Αΐγύ
πτω ....................................................... ; προ μηνός

Έπίδοσις προς κατηγορούμενον
διαμένοντα έν άλλη Ή π ε ίρ ω ............ ί προ 3 μηνών
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§ 78. Εμπρόθεσμος καί εκπρόθεσμος έπίδοσις.

Τά όργανα έπιδόσεως όφείλουσι να ένεργώσι τάς επιδόσεις προ των ανωτέρω 
όριζομένων ήμερων. 'Η  έπίδοσις δύναται να γίνη καί πολύ περισσοτέρας ημέρας προ 
των ανωτέρω όριζομένων.

"Οταν ή έπίδοσις γίνεται προ των ύπό τοϋ νόμου όριζομένων ήμερων, ή έπί- 
δοσις καλείται έμπρόθεσμος, όταν δέ δέν γίνεται προ των ύπό τοϋ νόμου όριζομένων 
ήμερων καλείται έκπρόθεσμος.

’Εάν έπιδίδεται εις τινα δικόγραφον οΰχί προ των ανωτέρω προθεσμιών δέν 
ύποχρεοϋται νά τό παραλάβη, ό δέ αστυνομικός τό έπιστρέφει τότε εις τήν υπηρεσίαν 
του ώς έκπρόθεσμον.

Έ άν όμως ό προς δν τό δικόγραφον τό παραλάβη, καίτοι τοϋ έπιδίδεται ούχί 
προ των άνωτέρω προθεσμιών, τότε ή έπίδοσις είναι νόμιμος, έφ’ όσον βεβαίως δέν 
έχει περάσει ή ήμέρα της παρουσιάσεως ένώπιον τοϋ δικαστηρίου, διότι άν έχη πε
ράσει έπιστρέφεται οπωσδήποτε ώς έκπρόθεσμον.

Έ άν έν δικόγραφον έπιδοθή έκπροθέσμως, έξ ύπαιτιότητος τοϋ οργάνου έπι
δόσεως, τότε τοΰτο τιμωρείται κατά τά έν τή επομένη παραγράφω (§ 79) οριζόμενα.

§ 79. Παραβάσεις περί τήν έπίδοσιν.
α) Ή  ύπό τοϋ έπιδίδοντος οργάνου έξ  ασύγγνωστου άμελείας παρά- 

βασις τών περί έπιδόσεως διατάξεων τιμωρείται πειθαρχικώς, ή δέ έκ προθέσεως 
ποινικώς. "Οταν π.χ. έξ άμελείας του τό όργανον έπιδόσεως δέν έπιδώση τό έγγραφον 
έμπροθέσμως θά τιμωρηθή πειθαρχικώς, ένώ έάν έκ προθέσεως δέν ένήργησεν έμπρό- 
θεσμον έπίδοσιν διά νά ματαιώση τήν δίκην θά τιμωρηθή ποινικώς.

β) Οί ύποχρεούμενοι νά παραλάβωσι τό έπιδιδόμενον έγγραφον ή νά 
ύπογράψωσιτόάποδεικτικόν, έάν άρνηθοΰν, τιμωρούνται έπ ί ά πε ιθε ία  κατά τάς διατά
ξεις τοϋ Ποινικοΰ Κωδικός. ’Απαγορεύεται όμως ή άσκησις βίας προς παραλαβήν 
τών έγγράφων.

'Τποχρεοΰνται προς παραλαβήν οί έν τοϊς § § 67—73 άναφερόμενοι, ήτοι ό 
προς δν ή έπίδοσις, οί σύνοικοι, ύπηρέται, θυρωροί, υπάλληλοι Ξενοδοχείων, Οικο
τροφείων, γραφείων, καταστημάτων, οί στενοί συγγενείς, ό Δήμαρχος, Πρόεδρος 
Κοινότητος, 'Ιερεύς καί ό Διευθυντής Φυλακής ή ό άναπληρωτής του.

Έ άν τις τών άνωτέρω άρνηθή νά παραλάβη τό έγγραφον, προσκαλείται έπί 
τόπου εις μάρτυς, έπί παρουσία τοϋ οποίου καλείται έκ νέου ό προς δν ή έπίδοσις 
νά παραλάβη τό έγγραφον. Έάν καί έπί παρουσία τοϋ μάρτυρος άρνηθή νά τό παρα
λάβη, τότε γίνεται θυροκόλλησις, μετά δέ τήν υπογραφήν τοϋ άποδεικτικοΰ θυροκολλή- 
σεως ύπό τοϋ μάρτυρος είναι πλέον άποδεδειγμένη ή άπείθεια καί δικαιολογείται ή 
άμεσος σύλληψις τοϋ άπειθήσαντος, καθ’ όσον πρόκειται περί αύτοφώρου πλημμελή
ματος.

γ) 'Ο άρνούμενος νά χρησιμεύση ώς μάρτυς κατά τάς έπιδόσεις δέν 
τιμωρείται, διότι ούδείς νόμος ύποχρεοΐ τούτον προς τοΰτο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 48.

((Περί τηρήσεως 'Υπηρεσιακών Β ιβλίων».
(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III.

Βιβλία Ειδικών Υ πηρεσιών
Μ έ ρ ο ς  Κ Γ .

Τ μημάτω ν Γενικής ’Α σφ α λε ία ς

’Άρθρον 127. Είς το Τμήμα Γενικής’Ασφαλείας, πλήν των άλλων 'Υπηρεσιακών Βιβλίων 
τηρούνται και τά έξής ειδικά Βιβλία :

1) Βιβλίον Φυγοδίκων
2) » Φυγόποινων.
3) » Τεχνικών καί μικτών παιγνίων.
4) » τών ύπδ άστυνομικήν έπιτήρησιν προσώπων.
5) » Βρεφών.

’Άρθρον 128. Τά τών Φυγοδίκων καί Φυγόποινων είναι τοΰ αύτοϋ τύπου, ό άριθμός αυτών 
άλλάσσει κατ’ έτος, αί δέ έγγραφαί αύτών εύρετηριάζονται είς ίδιον άλφαβητικδν εύρετήριον δι’ 
έκαστον βιβλίον.

' Υ π ό δ ε ι γ μ α  Β ι β λ ί ο υ  Φ υ γ ο δ ί κ ω ν  ή Φ υ γ ό π ο ι ν ω ν  
("Ορα υπόδειγμα 12 είς σελ. 1378-1379)

Β ιβλίον Τ εχνικώ ν κα ί Μ ικτώ ν Π αιγνίω ν

Ά ρθρον 129 . Τό βιβλίον τεχνικών και μικτών παιγνίων άλλάσσει έπίσης κατ’ έτος, χω
ρίζεται δέ κατ’ άναλόγους δι’ έκαστον γράμμα τοΰ άλφαβήτου σελίδας, έν εϊδει όνομαστικοϋ 
ευρετηρίου, ένθα καταχωροϋνται άλφαβητικώς τά στοιχεία τών, άδειούχων καταστηματαρχών. 
Είς τήν πρώτην σελίδα τοΰ βιβλίου, καταχωροϋνται κατ’ άλφαβητικήν σειράν τά όνόματα ταϋτα 
έν συνεχείς δ’ αύτών ό άριθμός τών σελίδων όπου έγένοντο αί σχετικαί έγγραφαί.

Είς τά Τμήματα Γενικής ’Ασφαλείας τηρούνται καί τά ΰπό τοΰ Κανονισμού τής Δ/σεως 
Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών προβλεπόμενα Βιβλία: 1) Σημαινομένων άτόμων, 2) Φωτο
γραφουμένων άτόμων.

' Υ π ό δ ε ι γ μ α  Β ι β λ ί ο υ  Τ ε χ ν ι κ ώ ν  κ α ί  Μ ι κ τ ώ ν  Π α ι γ ν ί ω ν  
("Ορα υπόδειγμα 13 είς σελ. 1378—1379)

Β ιβλίον τώ ν  ύπό Ά σ τυ νο μ ικ ή ν  Έ π ιτήρησ ιν Προσώπων

Ά ρθρον 130 . Τό βιβλίον τοϋτο τηρείται κατά τό κατωτέρω υπόδειγμα.

Είς αύτό καταχωροϋνται τά ύπό έκτόπισιν ή ύπό άστυνομικήν έπιτήρησιν, διατελοΰντα ά
τομα τά όποια άποστέλλονται ύπό Δικαστικής ή Διοικητικής τίνος ’Αρχής τοΰ Κράτους, προς έκ- 
τισιν τής προσθέτου ταύτης ποινής, είς πόλιν δικαιοδοσίας τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
, ’Άρθρον 13 1 . Είς την στήλην «Παροΰσα Διεύθυνσις» άναγράφεται ή άκριβής διαμονή 
του, ώς έπίσης καί ή έπιχείρησις είς ήν τυχόν έκάστοτε έργάζεται.

Είς τήν στήλην «Χρονολογία παρουσιάσεως κλπ.» καταχωροϋνται συνοπτικώς αί ήμερο- 
μηνίαι παρουσιάσεώς του, μονογραφούνται ύπό τοΰ Διοικητοΰ τής 'Υπηρεσίας, είς δέ τάς« Παρα-
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τηρήσεις» γίνεται μνεία περί των γενομένων αναζητήσεων εις περιπτώσεις διακοπής τής έπιτη- 
ρήσεως καί τών ύποβαλλομένων κατ’ αύτοϋ μηνύσεων.

’Άρθρον 132. Δι’ έκαστον χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότεραι σελίδες.
Αί έγγραφαί λαμβάνουσιν-αΰξοντα αριθμόν μή άνανεούμενον κατ’ έτος, εύρετηριάζονται δέ 

εις ονομαστικόν εύρετήριον.
Μετά την λήξιν τοϋ χρόνου της έπιτηρήσεως, ή έγγραφή διαγράφεται διά μιας έρυθρας δια

γώνιου γραμμής γιγνομένης καί μνείας περί τής λήξεως τής έκτοπίσεως εις τάς «Παρατηρήσεις».

Υ π ό δ ε ι γ μ α  Β ι β λ ί ο υ  τ ω ν  ύ π ό  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Έ π ι τ ή ρ η σ ι ν  π ρ ο σ ώ π ω ν  

("Ορα υπόδειγμα 14 είς σελ. 1378-1379)

Β ιβλίον Β ρεφώ ν

’Άρθρον 133. Τοϋτο τηρείται καί ύπό των παραρτημάτων ’Ασφαλείας όπου λειτουργούν 
τοιαϋτα κατά τό κατωτέρω υπόδειγμα.

'Ο αΰξων άριθμός των καταχωρουμένων βρεφών άλλάσσει κατ’ έτος, ειδική δέ καταβάλλεται 
μέριμνα διά τήν παρακολούθησιν των νόθων βρεφών, είτε δι’ ύπαλλήλου, είτε δι’ άλληλογραφίας 
μέ τάς Άρχάς τών Επαρχιών, γιγνομένης περί τούτου μνείας είς τήν οίκείαν στήλην.

‘Υ π ό δ ε ι γ μ α  Βι β λ ί ο υ  Β ρ ε φ ώ ν  

(“Ορα ύπόδειγμα 15 είς σελ. 1380-1381)

Τμήματα .’Ηθών

Ά ρθρον 134 . Είς τά Τμήματα ταϋτα τηρούνται καί τά έξής ειδικά βιβλία κατά τά κατω
τέρω υποδείγματα :

1) Βιβλίον πανσιόν.
2) Μητρφον Κοινών Γυναικών.
Ά ρθρον 135 . Είς τάς στήλας τού πρώτου άναγράφονται κατά σειράν, ή Διευθύντρια τού 

οίκου, άφίενται άρκεταί κεναί γραμμαί, διά τήν εύχερή συμπλήρωσιν πάσης μεταβολής καί άκο- 
λουθοΰν τά στοιχεία τού ύπηρετικοΰ προσωπικού, μετά τινας δέ έπίσης κενάς γραμμάς, άναγρά- 
φονται κατά σειράν τά όνόματα κλπ. στοιχεία τών ίεροδούλων.

Είς τάς «Παρατηρήσεις» τού βιβλίου καταχωρεΐται πασα μεταβολή τής κατοικίας τών γυ
ναικών.

Δι’ έκάστην Πανσιόν χρησιμοποιείται μία ή περισσότεραι σελίδες τού βιβλίου, αί έγγραφαί 
δέ εύρετηριάζονται είς_ ίδιον άλφαβητικόν εύρετήριον διά καρτών.

Είς τήν πρώτην σελίδα τού βιβλίου, αναγράφονται κατά σειράν αί Πανσιόν μετά τής θέ- 
σεως είς ήν κεΐνται, έν συνεχεία δέ ό άριθμός τής σελίδος είς ήν εύρηται ή σχετική έγγραφή.

Ό  αΰξων άριθμός τού βιβλίου είναι μόνιμος καί δέν άλλάσσει κατ’ έτος.

Υ π ό δ ε ι γ μ α  β ι β λ ί ο υ  Π α ν σ ι ό ν

Σελίς.............  Πανσιόν.................

Έπώνυμ. “Ονομα Πατρώ-
νυμον

Τόπος γεν- 
νήσεως

Χρονολ.
γεννή-
σεως

Έθνικό-
της

Δ/νσις
οδός

άριθμός
Ίδιότης Μεταβολαί
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Μητρώον Κ ο ινώ ν Γ υνα ικώ ν

’Άρθρον 136 . Δι’ έκάστην έγγραφήν έν τω βιβλίω τούτω χρησιμοποιούνται αί δύο συνεχό- 
μεναι σελίδες τοϋ βιβλίου, ύπό τάς οικείας δέ στήλας αύτοΰ καταχωροϋνται τά ύπ’ αύτών προ- 
βλεπόμενα στοιχεία.

Είς τήν «Β» στήλην έπικολλώνται φωτογραφία ι ή μία κατά μέτωπον ή δέ άλλη κατά το
μήν, ύπ’ αύτάς ,δέ ό άριθμός Μητρώου τής Υγειονομικής Έπιθεωρήσεως.

Ό  αύξων άριθμός τοϋ βιβλίου άλλάσσει κατ’ έτος, αί δέ έγγραφαί εύρετηριάζονται είς ίδιον 
ονομαστικών εύρετήριον διά καρτών.

Υ π ό δ ε ι γ μ α  Β ι β λ ί ο υ  Μ η τ ρ φ ο υ  Κ ο ι ν ώ ν  Γ υ ν α ι κ ώ ν  

("Ορα υπόδειγμα 16 είς σελ. 1380-1381)

Μ έ ρ ο ς  Κ Δ '.

Τροχαία Κ ίνη σ ις

’Άρθρον 137. Είς έκαστον Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως πλήν τών άλλων υπηρεσιακών βι
βλίων τηρούνται καί τά κάτωθι ειδικά τοιαϋτα :

1) Βιβλίον ιδιοκτητών αυτοκινήτων.
2) )) οδηγών αύτοκινήτων.
3) )) ιδιοκτητών φορτηγών κάρρων, σουστών κλπ.
4) )) βιβλίων οδηγών φορτηγών κάρρων, σουστών κλπ.
5) » ιδιοκτητών έπιβατηγών αμαξών.
6) )) οδηγών έπιβατηγών αμαξών.
7) » προσωρινών άδειών ήνιοχείας.
8) )) ιδιοκτητών καί οδηγών ποδηλάτων (άπλών).
9) )) ποδηλάτων καί οδηγών μετά κινητήρος.

10) )) λεωφορείων.
11) )) δυναμικότητος άστικών γραμμών.
12) » δυναμικότητος ύπεραστικών γραμμών.
13) » φωτογραφιών οδηγών αύτοκινήτων.

Β ιβλίον ’ Ιδ ιοκτητώ ν Α υτοκ ινήτω ν

’Άρθρον 138 . Είς τό βιβλίον ιδιοκτητών αύτοκινήτων, καταχωροϋνται κατά δύο συνεχομέ- 
νας σελίδας, δι’ ένα έκαστον, τά στοιχεία τοϋ κατόχου έκώστου αύτοκινήτου καί πάσα άλλη λε7*το- 
,μέρεια προβλεπομένη ύπό τών οικείων στηλών. _____

Τό βιβλίον τοΰτο λαμβάνει αΰξοντα άριθμόν συνεχώς καί μονίμως οΰτως ώστε άμα τή συμ
πληρώσει ένός βιβλίου νά συνεχίζωνται είς έτερον τοιοΰτον αί έγγραφαί ύπό τόν αύτόν αΰξοντα 
άριθμόν.

’Άρθρον 139 . ' ϊπ ό  τήν αρχικήν έγγραφήν έκάστης σελίδος γίνονται πάσαι αί μεταβολαί 
είς περίπτωσιν άλλαγής κυριότητος τοϋ αυτοκινήτου ή άλλαγής κατοικίας τοϋ κατόχου αυτοΰ, 
έν περιπτώσει δέ συμπληρώσεως τών δύο συνεχομένων σελίδων, ή μερις τοϋ αυτοκίνητου μεταφέ- 
ρεται είς άλλην σελίδα ή άλλον βιβλίον, συσχετιζομένης τής τελευταίας ταύτης σελίδος μέ τήν 
πρώτην.

Είς τήν στήλην «συνήθης τόπος σταθμεύσεως» αί έγγραφαί γίνονται δια μολυβδϊδος, δια τήν 
εύχέρειαν τών μεταβολών. ___________

"Αν τό αύτοκίνητον είναι λεωφορεϊον, άνωθεν του αριστερού αυτοΰ είς την οικείαν στηλην, 
γίνεται δι’ έρυθρας μελάνης μνεία τής γραμμής είς ήν κυκλοφορεί, αναγραφεται δέ καί ο άριθμός 
τοϋ Βιβλίου Λεωφορείων κάτωθεν τοϋ άριθμοΰ.

' Υ π ό δ ε ι γ μ α  Β ι β λ ί ο υ  ’Ι δ ι ο κ τ η τ ώ ν  Α ύ τ ο κ ι ν ή τ ω ν  
('Όρα ύπόδειγμα 17 είς σελ. 1380-1381)
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ΒΡΕΦΩΝ

Τοϋ Πατρός Τής Μητρός Μαίας ή Μαιευτήρος
1 ) Ημερομηνία καθ’ άς 
έγένετο άναζήτησιςπρός 
έξακρίβωσιν, άν τό βρέ- 
φοςεύρίσκεταιέν ζωήκαί 
δεν έξετέθη, 2) αριθμός 
περιλαιμίουένεργήσαντος 
την άναζήτησιν άστυφ., 
3 ) αποτέλεσμα άναζη- 
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Μ ε τ α β ο λ α ί Χρονολογία χαρακτηρισμού 
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Παρατηρήσεις
Είς ποιαν Πανσιόν ή 

οίκον άνοχής έργάζεται 'Ημέρα Μήν " Ετ ο ς
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Άνανέωσις ’Αστυνομικής καταχωρήσεως
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Ή  συνέχεια τοϋ Κανονισμού εις τό έπόμενον)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Παρητήθησαν τοΰ Άστυν. Σώματος, ό Ά ρχιφ . Χουρδάκης Ν. καί ό άστυφ. 
Λουκάτος ’Αλ.

—Άπελύθησαν του Άστυν. Σώματος διά λόγους πειθαρχίας, οί αστυφύλακες 
Μουρνάς I., Γιαννακόπουλος Χρ., Χρυσικόπουλος Ν. και Σεψάς Β.

#

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ

Τήν 30-6-1954 έξήλθον της Αστυνομικής Σχολής Αστυφυλάκων, κατόπιν 
εξαμήνου εύδοκίμου φοιτήσεως 52 νέοι μαθητευόμενοι άστυφύλακες, τούς οποίους 
ό Διοικητής της Σχολής, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α '. κ. ’Αρχιμανδρίτης Ν., προσε- 
φώνησε ώς έξης :

«Νέοι άστυφύλακες,
«’Από τη στιγμή αύτή, πού έδώσατε τον 8ρκο πίστεως προς τήν Πατρίδα 

καί τον Βασιλέα, έγίνατε δημόσιοι υπάλληλοι καί μάλιστα άστυφύλακες.
«’Αποτελείτε βεβαίως τήν πρώτη βαθμίδα της υπαλληλικής ιεραρχίας, 

» άλλά στην ’Αστυνομία Πόλεων ή έπιτυχία τής αποστολής της οφείλεται κατά κύριο 
» λόγο σέ σάς τούς άστυφύλακας. ’Από τήν ευσυνείδητη καί πιστή έκτέλεσι των κα
ί) θηκόντων σας, άπό τήν ευγένεια τής συμπεριφοράς σας, άπό τήν άφοσίωσι πρός 
» τήν Πατρίδα καί τήν άπόφασι τής θυσίας καί αυτής τής ζωής σας, όταν χρειασθή, 
» έξαρτάται ή τήρησις τής Δημοσίας Τάξεως καί ’Ασφαλείας καί ή άντιμετώπισις 
» των έσωτερικών εχθρών.

«Βλέπετε λοιπόν ότι έχετε σοβαρωτάτην άποστολήν καί έπομένως πρέπει νά 
» εΐσθε υπερήφανοι γιά τήν τιμή, οτι ή Πολιτεία σάς έτοποθέτησε στο σπουδαιότερο 
« τομέα τής Κρατικής μηχανής, σέ μιά έκλεκτή υπηρεσία, τήν ’Αστυνομία των Πό- 
» λέων, στήν οποία, όταν θελήσετε νά έργασθήτε, μπορείτε νά σταδιοδρομήσετε καί 
» ν’ άναδειχθήτε, πράγμα πού σάς εύχόμεθα μέ όλη μας τήν καρδιά».

Οί έξελθόντες 52 νέοι μαθητευόμενοι άστυφύλακες είναι οί άκόλουθοι :
Ά γγελής Γ., Άγγελόπουλος X., Άλεβιζάκος Β., Άλιγιζάκης "Ομ., ’Ανα

γνώστου Β., Άναστασιάδης Ά ν., Άντωνόπουλος Λ., Άποστολάκο’ς Νικ., Ά ργυ- 
ρόπουλος Ά νδρ., Βασίλης Ά λ ., Βιττώρος Στ., Γαλλίκας Γ., Γαρδούνης Ή λ. 
Γιαννόπουλος Ί . ,  Δανιήλ Θ., Δημάκης Π., Δουκάκης Κ., Ζαφειρόπουλος Σ ., 
Θωμάς I., 'Ιπποκράτης Μ., Καββαθάς Σπ., Καλαφατάκης Στ., Κολοβός Λέων., 
Κόνιαρης Σ ., Κυπριάδης Κων., Κυριακουλάκος I., Κωνσταντόπουλος Β., Λαζαρί- 
δης Λ., Λαμπρόπουλος Σπ., Λάμπρου Μ., Λεουτσάκος Ί . ,  Λουγιάκης Ί . ,  Λυμ- 
περόπουλος X., Λύρης Π., Μάρκου Π., Μπαζιωτόπουλος Δ., Μπελέσης Θ., 
Μπιζίμης X., Νιάσκος X., Νικολόπουλος Θ., Παπαδόπουλος Δ., Παππάς Β., 
Πέππας Ν., Ρΐζος Θ., Ροϋσσος Π ., Σιώρης Ά ν., Σταθόπουλος Κ., Στούπας Δ., 
Τοτόμης Γ., Φίλιας Β., Χαραλαμπόπουλος Δ., Χονδρός Μ.



01 όρκισθέντες τήν 30-6-1954, 52 νέοι άστυφύλακες, φωτογραφούμενοι μετά 
τοϋ Διοικητοϋ τής Σχολής καί των Άξ/κών αυτής.

ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
— Τήν 19ην ’Ιουνίου έ.ε., ή ’Αστυνομική όμάς Καλαθοσφαίρας, συνηντήϋη 

εις το έν Ν. Σμύρνη Γήπεδον άθλοπαιδιών του Πανιωνίου Γ.Σ. εις αγώνα Μπάσκετ 
μέ τήν γηπεδοΰχο ομάδα. Νικήτρια άνεδείχθη ή Άστυν. όμάς μέ σκορ 40—34,

— Τήν 23ην ’Ιουνίου έ.έ'., εις τό Γήπεδον Ποδοσφαίρου του Φωστήρος έτε- 
λέσθη φιλικός ποδοσφαιρικός άγων μεταξύ τής ’Αστυνομικής Ποδοσφαιρικής όμά- 
δος καί τής όμάδος τοϋ Φωστήρος, 'Η  Άστυν. όμάς έξήλθε νικήτρια μέ σκορ 4—3.

— Τήν 26ην ’Ιουνίου έ.ε., εις τό Γήπεδον ’Αθλοπαιδιών Α, Ο. Τρίτωνος, ή 
’Αστυνομική όμάς Καλαθοσφαίρας συνηντήθη εις φιλικόν άγώνα μπάσκετ μέ τήν 
ομάδα Α' Κατηγορίας Α.Ε. ’Αμπελοκήπων. Νικήτρια έξήλθε ή ’Αστυνομική όμάς, 
μέ σκορ 54—45.

— Τήν 26ην καί 27ην ’Ιουνίου έ.ε., εις τό έν Νέα Σμύρνη Στάδιον τοϋ Πανι
ωνίου Γ.Σ. έτελέσθησαν οί έτήσιοι αθλητικοί άγώνες τά Δάλλεια, εις ους μετέσχον 
καί οί κάτωθι άστυφύλακες άθληταί έπιτυχόντες τάς άκολούθους έπιδόσεις :

1) Παπαγεωργίου Δήμος, άκόντιον 60,51 μ., 2) Άναστασόπουλος Άνδρέας, 
54” 2/10 εις 400μ. καί 64" 2/10 εις 400 μ. μετ’ εμποδίων, 3) Παραγεωργίου Άνδρ. 
άκόντιον 50,58μ., '4) Κόρμαλης Λεωνίδας, 51” εις 400μ. καί 22” 8/10 εις 200μ.,
5) Τρουλινός Εμμανουήλ, 42,66μ. είς σφυροβολίαν, 6) Κούκης Ή λίας, 13,25μ., 
εις άλμα τριπλοΰν, 7) Παπακωνσταντίνου Προκόπιος, 1Γ 7/10 είς δρόμον ΙΟΟμ, 
καί 8) Κωτσαύτης Δημ., 2Ό3" 3/10 είς δρόμον 800μ,

#
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Άστυφ. Ν. Ρουμαναν ,  Γράφετε άρκετά καλά. Φροντίσατε νά καθορίζετε 
μέ σαφήνειαν τό άντικείμενον έκάστης μελέτης καί τον σκοπόν τον όποιον θά έξυπη- 
ρετή αυτή. Κατόπιν νά διατυπώνετε άπλα, άβίαστα καί μέ λογική σειρά τις ιδέες σας.

Πιστεύω 8τι μέ μικρή προσπάθεια θά έπιτύχετε νά γράψετε μελέτες κατάλλη
λες γιά τά «’Αστυνομικά Χρονικά»,
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