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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1954)
Ύπο χ .Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Α*

ΙΓ.' Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗΝ
(1941 - 1944)
1. —Ένέργειαι τής ’Αστυνομίας κατά την είσοδον των Γερμανών εις τάς 'Αθήνας.
2. —■'Εναρξις διώξεως τών αστυνομικών υπό τών Γερμανών.
3. —Ό φασιστικός ιταλικός στρατός εις 'Αθήνας.
4. —Εικόνες από τήν κοτοχή.—01 "Ελληνες χωρίς αυτοκίνητο .—Ή πείνα.

«Πολύτιμος προστάτης τών πολιτών καί
βοηθός εις τον αγώνα άντιστάσεως».
1 . ’Ενέργεια τής ’Αστυνομίας κατά τήν είσοδο τών Γερμανών εις
’Αθήνας
Τον ’Απρίλιο τοϋ 1941, ένώ στά οχυρά τής Μακεδονίας μας οί Γερμανοί
κατάπληκτοι άπό τήν άνδρείαν τών υπερασπιστών των, παρετάχθησαν καί παρου
σίαζαν τα δπλα γιά να περάσουν οί Γενναίοι μας ώς νικηταί, γιατί πραγματικά
ή σαν νικηταί, οί πρώτες μηχανοκίνητες δυνάμεις μέ τά ρομπότ του Χίτλερ έμπαι
ναν άπό τήν Λεωφόρον Κηφισσίας στήν ’Αθήνα.
Οί άστυνομικοί μας μέ σφιγμένη καρδιά βγήκαν έξω γιά νά κάμουν τό κα
θήκόν των.
’Αλλά ποιο καθήκον;
Νά συστήσουν πρώτα - πρώτα καταλλήλως στους ’Αθηναίους, δπως παρά
τη διαταγή τής Γερμανικής Πρεσβείας, δπως υποδεχθούν τούς Γερμανούς, μείνουν
στά σπίτια των μέ κλειστά παράθυρα καί μή κυττάζουν έστω καί γιά περιέργεια,
τά περίεργα πραγματικά αότά δντα. 'Ύστερα ν’ άναβοϋν μαζί μέ τούς Γερμανούς
στρατιώτες στήν ’Ακρόπολη, νά τυλίξουν ευλαβικά καί νά βρέξουν μέ τά δάκρυα
τους τη σημαία μας, πού κατέβασαν άπό τον ιστόν της οί Ούνοι, γιά ν’ απλώσουν
εκεί τύ δικό τους σύμβολο τής βίας καί τής τυραννίας.
Μαζί μέ τούς άστυνομικούς πόσα μάτια δέν δάκρυσαν τή στιγμή εκείνη πί
σω άπό τά παραθυρόφυλλα!
’Έτσι άρχισαν τά ψυχικά μαρτύρια τών άστυνομικών. Καί τά επεισόδια άκολουθοΰσαν τό ένα ύστερα άπό τύ άλλο.
Οί διαταγές του Γερμανού Φρουράρχου άρχισαν νά έκδίδωνται ή μία πίσω
άπό τήν άλλη «απαγορεύω νά κυκλοφορούν "Ελληνες Στρατιώται! ’Εντέλ-
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λομαι άμεσον εφαρμογήν! Οί κυκλοφοροΰντες μέ στολήν στρατιώται θά
συλλαμβάνω νται».
Τρέχουν τότε οί άστυνομικοί μας καί ειδοποιούν τούς στρατιώτες, τ’ άδέλφια τους, πού τόσον πολύ ένοχλοϋσαν τούς Γερμανούς μέ τήν έμφάνισίν τους. Φρον
τίζουν νά τούς ντύσουν μέ πολιτικά καί νά τούς προωθήσουν στα σπίτια τους.
Τήν ΐδια μέρα κάποια ομάδα ’Άγγλων στρατιωτών φθάνει μ’ ένα αυτοκί
νητο καί σταθμεύει έξαφνα στή γωνία τής Λεωφόρου ’Αμαλίας, μπρος άπο τό μέ
γαρο οπού είναι σήμερα ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών.
Οί ’Άγγλοι κατεβαίνουν άπο τό αύτοκίνητο καί βλέπουν έξαφνα δτι στο ξε
νοδοχείο «Μεγάλη Βρεττάνια» έχουν έγκατασταθή σκοποί Γερμανοί. Οί άστυνο—
νομικοί άμέσως τούς βάζουν μέσα στο μέγαρο Άθανασούλη καί άπο έκεΐ τούς στέλ
νουν σέ άσφαλές μέρος γιά νά μή πιαστούν άπο τούς Γερμανούς.
2. Έ ναρξις διώξεως των αστυνομικών υπό των Γερμανών
Τήν έπομένην ήμέραν μερικά αυτοκίνητα μέ Άγγλους αιχμαλώτους περ
νούν στήν οδόν Πανεπιστημίου καί οί διαβάτες τούς δίδουν γλυκίσματα καί άνθη.
Οί Γερμανοί έξαγριώνονται καί ξεσπούν στήν ’Αστυνομία, πού δέν ήμπόδισε τά
αισθήματα αύτά φιλίας προς τούς Άγγλους αιχμαλώτους.
’Απολύεται άμέσως ό Διοικητής τού Τμήματος καί οί ’Αξιωματικοί του.
Τήν ’ίδια νύκτα κάποιος νέος σκαρφαλώνει τό βράδυ στήν ’Ακρόπολη, ξεκρεμάει τή σημαία τού Χίτλερ καί τήν κυλάει στο βούρκο. Ξεσπάει τότε σέ άγριοφωνές ό Γερμανός Φρούραρχος.
'Ο Διοικητής τού Β' Τμή μάγος τής ’Αστυνομίας παύεται άμέσως καί άπολύονται όλοι οί άστυνομικοί, πού ήσαν υπηρεσία τήν νύκτα εκείνην.
’Έτσι μέρα μέ τήν ήμέρα αύξάνουν τά μαρτύρια τών αστυνομικών μας. Σκέ
πτονται νά παραιτηθούν, μά οί εκπρόσωποι τού λαού ζητούν ώς χάριν νά μείνουν.
Δέν άπέμεινε κανείς συμπαραστάτης στή δυστυχία, πού μέ τόση ταχύτητα διεδέχθη τούς θριάμβους καί τις χαρές, πού είχαμε νοιώσει στον τιτάνιο άγώνα μας.
3 . 'Ο φασιστικός ιταλικός στρατός έΐς Α θήνας
'Ο κατακτητής, όσο πέρνα ό χρόνος, γίνεται άγριώτερος. Λεηλατεί μέ επιστημο
νικό τρόπο τά πάντα. Σέ λίγο φέρνει στήν ’Αθήνα καί τούς κωμικούς τού Μουσσολίνι.
Έ ! Αυτοί ήσαν πού ήσαν! Μέσα στήν θλίψι τους οί ’Αθηναίοι εύθυμοΰν
καί τούς καλαμπουρίζουν. Κατά τρόπο περίεργο, λαλούν τις μέρες εκείνες συνεχώς
τά κοκκάρια. 'Όταν κατάλαβαν οί κοκκορόφτεροι ότι δέν λαλοΰσαν κοκκάρια γιατί
δέν υπήρχαν πιά, άλλά οί ’Αθηναίοι, γιά νά τούς κοροϊδέψουν, ξέσπασαν σ’ ένα κυ
νηγητό τών άνθρώπων αύτών μέ άπειρα κωμικοτραγικά, πολλές φορές, επεισόδια.
’Αρχίζουν οί πρώτες δίκες επί έξυβρίσει τών ’Ιταλών στρατιωτών.
,
'Η ’Αστυνομία μας, έντέλλεται νά σταματήση τό λάλημα τών « π ετεινώ ν» .
Σιγά - σιγά σταμάτησε καί αύτό γιατί ή πείνα τού χειμώνα τού 1941 έσβυσε τή φωνή όλων μας.
Οί ’Αστυνομικοί σερνόμενοι καί αυτοί σάν σκιές, άρχίσανε άλλο έργο. Νά μα
ζεύουν άπο τούς δρόμους τά πτώματα τών παιδιών, τών γερόντων καί τών άνδρών
ακόμη, πού ήτο πλέον τό πιο συχνό θέαμα.
Μέσα σέ μιά κόλαση, όπου όμοια δέν είδε καμμιά φυλή, μαραίνονται τά Ε λ 
ληνικά νειάτα.
Ά λλ’ ας άφήσουμε τό φωτογραφικό φακό νά μάς έξιστορήση μέ ζωντάνια
τά μαρτύρια τού Ελληνικού λαού. Οί εικόνες είναι παρμένες άπο τό φωτογραφι
κό συνεργείο τ ή ς ’Αστυνομίας (Διευθύνσεως Έγκληματολογικών Υπηρεσιών) τούοποίου προίσταται ό ’Αστυνόμος κ. Δημήτριος Κατσιμαγκλής.

Ή ’Αστυνομία κατά την κατοχήν ( 1941—1944)

4.
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Εικόνες άπό τήν κατοχή. Οί Έ λληνες χωρίς αύτοκίνητα. Ή πείνα.

Μόλις μπήκαν οί Γερμανοί στην ’Αθήνα άφήρεσαν όλα τά μεταφορικά μέσα [κι’ έτσι!
οί Αθηναίοι οδοιπορούσαν άπό τό πρω ϊ μέχρι τό βράδυ, γιά νά πάνε στην εργασία τους j

Τά λίγα άχρηστα αύτοκίνητα,πού άφησαν οί κατακτηταί στά χέρια των 'Ελλήνων, γίνονται )
γκαζοζέν καί μέ αύτά καταβάλλεται προσπάθεια νά εξυπηρετηθούν κάπως οί πολιται. j

’Αλλά άμέσως τά καροτσάκια μπήκαν σέ χρήσι. 'Εκατοντάδες άπό αύτά παρουσιάστηκαν.
ΚΓ έτσι, έκεϊ ποΰ άλλοτε έστάθμευον τά πολυτελή αυτοκίνητα, τά φορτηγά, τά λεωφο
ρεία καί τά ταξί, τώρα έστάθμευεν σειρά ατέλειωτη άπό καροτσάκια.
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Oi έπαγγελματίαι, άνεργοι πλέον, έφωδιάθησαν μ’ ένα καροτσάκι. Τα παιδιά καί ο! γ υ 
ναίκες μέ τό μέσο αΰτό προσπαθούν νά κερδίσουν κάτι γιά νά ζήσουν.

Οί άρρωστοι μεταφέρονται στους γιατρούς ή σέ κάποιο Νοσοκομείο» ή ’Ιατρείο πού άπέμειναν στά χέρια τω ν Ελλήνων, μέ καροτσάκια. "Ολα τά Νοσοκομειακά αυτοκίνητα τά
πήρε ό καταχτητής.

Καί ενώ ή Γερμανική προπαγάνδα διεκήρυττεν ότι οί Ούνοι θά είναι οί νικηταί,
έτρεμαν μπρος στην πίστη των Συμ
μάχων μας γιά τή νίκη τοϋ Δικαίου.
Έ τσ ι διέταξαν νά παραδοθοΰν τά ραδιό
φωνα γιά νά μή άκοϋν οί "Ελληνες τή φωνή
των ελευθέρων λαών τής Γής. Πολλοί παράδωσαν τά ραδιόφωνά των, άλλά καί
πολλοί τά έκρυψαν καί έτσι άκουγαν τις
ειδήσεις τών έλευθέρων λαών καί τά νέα γιά
τήν Ιξέλιξη του πολέμου πού τά μετέδιδαν
άπό στόμα σέ στόμα.

Ή ’Αστυνομία κατά τήν κατοχήν (1941—1944)
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Ό λ α τά τρόφιμα καί όλα τά είδη ρουχισμού κλιτ. τά ξεσήκωσαν οί Γερμανοί αμέσως .
μόλις μπήκαν στήν Ελλάδα. Έ τσ ι από τις πρώτες μέρες άρχισε τό μαρτύριο τής ούράς.
’Ατέλειωτες ουρές για μιά λαχανίδα καί γιά ένα τσιγάρο.

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ. — Κάτω άπό τά μέγαρα στά όποια έστρατωνίσθησαν
οι Γερμανοί, πεινασμένα παιδιά καί γέροντες μαλώνουν γιά νά πάρουν κανένα ξεροκόματο,
πού τό πετοϋν οί ήρωες αυτοί γιά νά διασκεδάσουν.

Μαζί μέ τούς σκύλους, άνασκαλεύουν τά σκουπίδια τά Ελληνόπουλα, μήπως εΰρουν
κανένα φαγώσιμο ή κανένα κόκκαλο, άπό τά άπορρίμματα των στρατιωτικών καταυλισμών
τών κατακτητών. ΤΗλθε όμως ή έποχή, πού καί ο! Γερμανοί ένοιωσαν τή φρίκη αύτή στή
χώρα τους, πού τά νικηφόρα όπλα τών συμμάχων συνέτριψαν.

'Ιστορικά της ’Αστυνομίας Πόλεων
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Τά άθώα αυτά 'Ελληνόπουλα περίλυπα
καί πεινασμένα γυρίζουν από κάποιον κα
ταυλισμό των κατακτηκών μέ άδεια τά
πιάτα tous. Δεν βρέθηκε τίποτε, μήτε απο
φάγι γιά τά δυστυχισμένα αυτά πλάσμα
τα, πού σιγά-σιγά άργοπέθαιναν, έλειωναν,
σάν τά κεράκια, κυττάζοντας περίλυπα στό
άπειρο.
Sk

’Έ τσι άρχισε νά έφαρμόζεται ή νέα τάξη πραγμάτων καί στην Ελλάδα,
την οποία θέλησε όΧίτλερ νά σβύση άπό τδ χάρτη της Ευρώπης, δπως έπεχείρησαν νά κάνουν καί οί κομμουνισταί υστέρα άπ’ αύτούς.
( Συνεχίζεται)

"Ολοι δσοι διαβάζουν τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ
ΝΙΚΑ» πρέπει νά συστήσουν μέ θέρμη και νά πείσουν τους συναδέλφους των, που δεν είναι συνδρομηταί μας,

δτι διαπράττουν

μεγάλο σφάλμα

κατά τού έαυτοΰ των καί τού Σώματος ολοκλή
ρου, δταν δεν φροντίζουν γιά την πνευματική τους
μόρφωση.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ο

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ

- Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ Ύπό

τής Κας ΘΑΛΕΙΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ

1. —'Ο αλκοολισμός τό μεγαλύτερο πρόβλημα τής Κοινωνικής ’Ιατρικής και τής
Δημοσίας ' Υγείας.
2. —Δυσμενής ενέργεια των οινοπνευματωδών ποτών εις τον ανθρώπινον οργανισμόν.
3. —Τό οινόπνευμα ώς ένισχυτικόν τής μυϊκής δννάμεως και ώς θερμαντικόν.
4. —' Υπάρχει εις τήν Ε λλάδα Αλκοολισμός;
5. —Άσθένειαι καί ψνχοπάθειαι αλκοολικών.
6. —’Αλκοολισμός και έγκλημα.
7. —Κοινωνικά εγκλήματα τών Αλκοολικών.
8. —Ό μύθος τής θρεπτικότητας τού οίνον.
9. —Ό ύμνος τών ποιητών γιά τό κρασί, ψυχικόν φάρμακον;
10. —Ή χρήσις τού οίνου διά τήν καταπολέμησιν τού Αλκοολισμού.
11. — Τό Αλκοόλ δεν άποτελή εθνικόν εισόδημα αλλά οικονομικήν καί γενικήν εθνικήν
ζημίαν.
12. — ’Αγών κατά τού Αλκοολισμού ατά διάφορα Κράτη.

1 . Ό αλκοολισμός τό μεγαλύτερον πρόβλημα τής Κοινωνικής, ’Ια
τρικής καί τής Δημοσίας 'Υγείας
'Ο άλκοολισμός είναι πρόβλημα, ’Ιατρικόν, Κοινωνικόν, ’Ηθικόν καί Οικονο
μικόν άπό τα μεγαλύτερα τής Κοινωνικής ’Ιατρικής καί τής Δημοσίας 'Τγείας.
Είναι μία μάστιγξ, πιο μεγάλη άπό τήν φυματίωσιν, τήν σύφιλιν, τον καρκίνον πού
ευνοεί τήν άνάπτυξιν τών άσθενειών τούτων καί τών λοιπών λοιμωδών νοσημάτων.
Τό 1)3 ή τό ήμισυ τών άσθενών πού εύρίσκονται εις τά άσυλα τών φρενοβλαβών,
ώδηγήθησαν έκεϊ άπό τον άλκοολισμόν των, ή τον άλκοολισμόν τών γονέων των.
Τό ήμισυ ή τά 2)3 τών εγκλημάτων καί τών άδικημάτων γίνονται ύπό τήν επή
ρειαν τής μέθης ή τήν κατάπτωσιν καί τον έκφυλισμόν, πού προκαλεϊ ό άλκοολισμός. Διότι έκτος τών άσθενών, τών τρελλών καί τών μεθύσων, ήδη πολυαρίθμων,
υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος άριθμός ατόμων, περίπου τά 2)3 τών άνδρών καί
τό 1 )3 τών γυναικών εις ώρισμένας περιοχάς, άτινα, χωρίς ποτέ νά μεθύσκωνται
λαμβάνουν καθημερινώς μίαν δόσιν οινοπνευματωδών ποτών, συνηθέστερον Οίνου,
ζύθου, Ούζου καί λοιπών άπεριτίφ, καί εμφανίζουν έκ τοϋ. λόγου τούτου νευρικάς
εκδηλώσεις, μεταξύ τών οποίων συνηθέστεραι είναι ή άπώλεια τής έπαγγελματικής συνειδήσεως καί τής ήθικής ένοίας. Τά παιδιά τών άλκοολικών είναι πάντοτε
εκφυλισμένα μέ έγκληματικάς τάσεις, έπιρεπή εις τάς άσθενείας (ιδία τήν φύματίωσιν). Τά παιδιά τών ποιούντων μετρίαν χρήσιν οινοπνευματωδών ποτών πα
ρουσιάζουν συνήθως έξασθένησιν του ήπατος καί τοϋ νευρικού συστήματος. Εις τό
Σχολεϊον εμφανίζονται ταΰτα ώς διηγερμένα καί άνίκανα προς συγκέντρωσιν τής
προσοχής των.
2 . Δυσμενής ένέργεια τών οινοπνευματωδών ποτών είς τον ανθρώ
πινον όργανισμόν
Ούδεμία ουσιώδης διαφορά ύπάρχει μεταξύ τών διαφόρων οινοπνευματω
δών ποτών, όσον αφόρα τούς κινδύνους. Έάν μάλιστα πρόκειται περί τών αύτών
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δόσεων, τά έξ άποστάξεως οινοπνευματώδη ποτά, είναι περισσότερα και περισ
σότερον επικίνδυνα, άπό τά έκ ζυμώσεως προερχόμενα.
Επειδή όμως τά έκ ζυμώσεως προερχόμενα μέ έπί κεφαλής τον Οίνον, είναι
περισσότερον διαδεδομένα διά τοϋτο είναι καί κατ’ έξοχήν αίτιον τοϋ άλκοολισμοϋ.
Εκείνο πού παίζει μέγιστον ρόλον είναι τό ήμερησίως άπορροφώμενον ποσόν τοϋ οινοπνεύματος ύπό οίανδήποτε μορφήν καί αν λαμβάνεται. 'Η έπιτρεπτέα
δόσις οινοπνεύματος δι’ ένήλικον δεν πρέπει νά ύπερβαίνη τό 1 γραμ. κατά χιλιόγραμμον βάρους, π. χ. δι’ ένήλικα ζυγίζοντα 70 χιλ/μα έπιτρέπεται νά λαμβάνη
όλιγότερον τοϋ λίτρου κρασιοΰ, πυκνότητος 10 ο)ο εις οινόπνευμα.
Τά άσθενικά άτομα, αί γυναίκες καί οί έφηβοι έπιτρέπεται νά λαμβάνουν
μόνον 1)2 λίτρον οινοπνευματωδών ποτών περιεχόντων ποσοστόν 10 ο)ο οινοπνεύ
ματος.
Τό νευρικόν σύστημα, καί οί άδένες τοϋ άνθρωπίνου σώματος, είναι κατ’ έ
ξοχήν εύαίσθητα όργανα εις τό οινόπνευμα. Διά τόν λόγον τοϋτον τά παιδιά δεν έπιτρέπεται νά λαμ
βάνουν οίονδήποτε
οίνοπνευ ματοΰχον
ποτόν καί έκ τών
πλέον έλαφρών άκόμη, μέχρις ήλικίας 16 έτών.(ξ
Τά ^γενετήσια
κύτταρα, ήτοι τό
σπερματο ζ ωάριον
καί τό ώάριον, εί
ναι κατ’ έξοχήν
εύαίσθητα εις τό
οινόπνευμα. Πέν
τε λεπτά μετά
τήν λήψιν του, τό
οινόπνευμα άνιχνεύεται είς τό
σπερματικόν
υ
γρόν, δύναται δέ
νά έχη ώς συνέ
πειαν τήν δημι
ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ. — 1. Φυσιολογικόν.—2. Τομή.—3. Θρόμβο; αίμάτιυος
ουργίαν ενός παι
συνεπεία αλκοολισμού.
διού άνωμάλου,
καθυστερη μ έ ν ου,
έξησθενημένου, ραχητικοΰ,νευρικού, καί γενικώς φέροντος'δλ α τά στίγματα της βαρείας
αυτής νόσου καί σεσημασμένου υπό νευρικών έκδηλώσεων, άσχέτως έάν οί γονείς τελούσι ύπό τήν έπήρειαν οινοπνευματώδους ποτοΰ έφ’ άπαξ ή λόγω συνεχούς οινο
πνευματώδους έπιδράσεως. Διά τοϋτο ό A tw ater λέγει ότι ό Οίνος, ή μπύρα καί
όλα τά οινοπνευματώδη ποτά, δύνανται νά έχουν μικράν τροφικήν ικανότητα, ή τροφή
όμως αύτή είναι άηδής καί δηλητηριώδης. Ό δέ Καθηγητής τού ’Εθνικού ήμών Πανε
πιστημίου καί’Ακαδημαϊκός κ. Γ. Ίωακείμογλου, άναφέρει έπί λέξει|0τι «τό έλάχιστον
»ποσόν οινοπνεύματος, τό όποιον δύναται νά λαμβάνη άνθρωπος μή έθισθείς είς
»τήν χρήσιν οινοπνευματωδών, χωρίς νά έχη φαρμακολογικάς ένεργείας, άνέρχε»ται είς 30 γραμ. ήμερησίως, τό όποιον άντιστοιχεΐ προς 210 θερμίδας, δηλ. προς
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)>τό 1)10 τοϋ ήμερησίως άναγκαιοΰντος ποσοΰ θερμίδων δι’ ένήλικα έκτελοΰντα
«σωματικήν εργασίαν».
'Η παρουσία τοϋ οίνου, τοϋ ζύθου καί των λοιπών οινοπνευματωδών ποτών
εις την τροφικήν μερίδα, δεν είναι ποτέ χρήσιμος καθόσον τα ύδροξύδεια τοϋ άνθρακος καί τα λίπη, παίζουν τον αυτόν ρόλον, χωρίς όμως τα μειονεκτήματα καί
τάς άλλοιώσεις τάς οποίας προκαλεϊ τό οινόπνευμα είς τα κύτταρα.«Gley».
Διά τοΰτο οί άνθρωποι πρέπει να λαμβάνουν ζάκχαρον καί λίπη, τα όποια
είναι άκίνδυνα καί όχι οινοπνευματώδη ποτά, τά όποια όπως λέγει ό Newman δεν
δύνανται να θεω
ρηθούν ως θρεπτι
κή ούσία, καί πρέ
πει νά χρη σιμοπο ιώνται όση) τό δυ
νατόν όλιγώτερον.
'Ο Kraepelin
καί οί μαθηταί του,
έφαρμόζοντες την
μέθοδον τής πει
ραματικής ψυχο
λογίας έκαμαν δι
άφορα πειράματα
ώς άκολούθως :
Παρήγγειλαν
εις ώρισμένα άτο
μα ν’ άποστηθίσουν σειράν άρι—
θμών χωρίς νά
έχουν χρησιμοποι
ήσει οινοπνευμα
Παιδί γονέων άλκοολικών μέ καταφανή εκφυλισμόν (-ηλιθιότητα).
τώδη ποτά καί
έν συνεχεία ν’ άποστηθίσουν
οί
ίδιοι σειράν άριθμών κατόπιν λήψεως ώρισμένης ποσότητος οινοπνεύματος.
Παρετήρησαν ότι μετά τήν χορήγησιν 20 - 40 γραμ. οινοπνεύματος, τά άτομα τότε
ένεφάνιζαν έλάττωσιν τής άποδόσεως τής εργασίας αυτής καί έξασθένησιν τής μνή
μης καί τής άντιλήψεως. Είς τά αύτά ύπό έξέτασιν άτομα, επιδεικνύεται ταινία μέ
φωτεινάς-λέξεις. Παρατηρεΐται τότε ότι τά άτομα ,εΐς τά όποια έχει χορηγηθή
οινόπνευμα, δεν άντιλαμβάνονται τήν σειράν τών λέξεων άλλά Συγχέουν ταύτας.
3 . Τό οινόπνευμα ώς ένισχυτικόν της μυϊκής δυνάμέως καί ώς
θερμαντικόν
’Επίσης τά οινοπνευματώδη ποτά, ό ζΰθος, ό οίνος, ή ρακή καί όλα τά άλλα,
δεν εύνοοΰν μήτε ένισχύουν ώς νομίζεται, τήν μυϊκήν εργασίαν, άλλ’ άντιθέτως συν
τελούν είς τήν έλάττωσιν τής άποδόσεως καί τής άκριβείας, έν τη έκτελέσει οίουδήποτε έργου.
Τό ότι έπί τής μυϊκής εργασίας δρα δυσμενώς τό οινόπνευμα άπέδειξαν περίτράνως τά πειράματα τοϋ ΤΕΟΤΤΜΑΝΝ. Τό οινόπνευμα είς ούδένα βαθμόν χρη
σιμοποιείται άπό τούς μΰς, έν άντιθέσει μέ τά ζάκχαρα, τά όποια είναι ή πραγμα
τική καί άληθής τροφή τών μυών, (άνθραξ τών μυών).
’Εκτός τούτου τά οινοπνευματώδη ποτά θεωρούνται ώς θερμαντικά. Τό άλη-
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ϋές όμως είναι δτι ταϋτα, εις οίανδήποτε ποσότητα και αν ληφθοΰν, δεν προκαλοΰν
θέρμανσιν του σώματος άλλ’ άντιθέτως εύνοοϋν την άπώλειαν θερμότητος, λόγω
διευρύνσεως των περιφερειακών άγγείων. Διά τούτο συχνά παρατηρούνται θάνα
τοι έκ ψύξεως άτόμων, τά όποια κατέπεσαν λόγω υπερβολικής μέθης άναίσθητα
εις μέρη, όπόθεν δεν κατέστη δυνατόν νά συλλέγουν ζώντα, ούτε έσώθησαν έκ
τής ψύξεως καίτοι εΐχον άποθηκεύσει εις τον οργανισμόν των μεγάλην ποσότητα
οινοπνεύματος.
4 . 'Υπάρχει εις την Ε λλά δα αλκοολισμός;
Ά λλ’ έφ’ οσον όμιλοϋμεν περ'ι άλκοολισμοΰ, είναι σκόπιμον νά έξετάσωμεν,
έάν ύπάρχη ή δεν υπάρχει άλκοολισμός εις την χώραν μας.
Ευρέως διαδίδεται δτι δεν υπάρχει εις τήν χώραν μας αλκοολισμός. Τούτο
δέν είναι άληθές. ’Αλκοολισμός υπάρχει εις τήν χώραν μας καί έχει βεβαιωθή άπό
τό Άνώτατον 'Υγειονομικόν Συμβούλιον τό 1933, τό όποιον κατέληξε εις τό συμ
πέρασμα, δτι ή χώρα μας πάσχει άπό τον κρύφιον λεγόμενον αλκοολισμόν .Τά
πορίσματα αυτά τού Α.Υ.Σ. συνέλεξε καί έξέδωκε εις φυλλάδιον ό διαπρεπής ’Ια
τρός κ. Κων. Κατσαράς. Πληροφορούμεθα δέ έκ τού ίδιου Α.Υ.Σ., δτι ή έτησία
καί κατά κάτοικον άναλογοϋσα ποσότης οινοπνεύματος έκυμαίνετο τότε εις 3-4
κ. έκ. ποσόν λίαν άνησυχητικόν, έάν ληφθή ύπ’ δψιν δτι τοϋτο κατενέμετο κυρίως
μεταξύ των άρρένων.
'Η κατάστασις αΰτη είναι άκόμη χειροτέρα εις ώρισμένας περιφέρειας τής
χώρας, δπου παρατηρεΐται μεγαλυτέρα άκράτεια, δπως είναι ή ’Ήπειρος, ή Μακε
δονία, ή Θράκη καί τά νησιά. ’Εκεί ή εκατοστιαία αναλογία είναι άκόμη μεγαλυ
τέρα, διότι γίνεται χρήσις Οΰζου, Λικέρ, Κονιάκ κ.λ.π. Είχε φθάσει δέ προ τού
πολέμου εις 13—14 κ. έκ. κατ’ άτομον, δπερ σημαίνει έτησίαν κατανάλωσιν 50
χιλιογρ. περίπου οινοπνεύματος, κατά κάτοικον. Τοϋτο διαπιστοϋται καί έκ τής
τελευταίας στατιστικής τού 'Υπουργείου Γεωργίας, κατά τήν όποιαν ή έτησία πα
ραγωγή Οίνου κατά τό λήξαν οίνολογικόν έτος 1953—54 ήτο 410.000 τόννοι, έκ
των όποιων οί 365.000 διετέθησαν εις τήν έσωτερικήν κατανάλωσιν, ήτοι 48,09
χιλιογρ. κατά κάτοικον, μόνον κρασιού. ’Εάν δέ ύπολογίσωμεν καί τ ’ άλλα οινοπνευ
ματώδη, ήτοι ούζο, μπύραν κλπ., ή άναλογία υπερβαίνει κατά πολύ τήν προπολεμικήν.
5 . Άσθένειαι καί ψυχοπάθειαι αλκοολικών.
Είχε διαπιστωθή επίσης ύπό τού αυτού Συμβουλίου δτι ή άναλογία των άλ-

Ό μεγαλοβιομήχανος Γάλλος C.... όπως ήτο ώς κοινωνικός τύπος των Παρισίων καί όπως
είναι σήμερον αλκοολικός εις άσυλον τής Γαλλίας.
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κοολικών ψυχοπαθών, έκυμαίνετο μεταξύ 8—10 τοϊς έκατόν. ’Εάν ληφθή ύπ’ οψιν ό πόλεμος, ή κατοχή καί αί έκ τής έσωθεν έπιβουλής ταραχαί, ή αναμφισβή
τητος όπισθοχώρησις τής περί ήθικής άντιλήψεως καί ή έξέλιξις τής Βιομηχανίας
Οινοπνευματωδών ποτών, ώς καί ή άτυχής μίμησις τών ξένων, άποτελοΰν παρά
γοντας πείθοντας, δτι ή κατάστασις εις τήν χώραν μας βαίνει έπί τα χείρω.
'Υπάρχουν έπίσης αί διαγνώσεις τών άσκούντων τήν γενικήν ’Ιατρικήν ιδιω
τών ’Ιατρών, αίτινες βεβαιοϋν οτι αί έκ τών οινοπνευματωδών ποτών γαστρίτιδες,
άρτιοσκληρύνσεις καρδιοπάθειαι, νευρίτιδες καί αί κυρώσεις τοΰ ήπατος ώς καί ή
φυματίωσις έχουν αυξηθή έπικινδύνως. 'Ως καί τών νευρολόγων ψυχιάτρων, οί ο
ποίοι ώσάύτως μάς βεβαιοϋν δτι αί άλκοολικαί ψυχοπάθειαι έχουν ύπερβεΐ το προ
πολεμικόν 10 ο )ο.
Ηύξήθη δέ έπικινδύνως καί ό άριθμός τών άνωμάλων, καθυστερημένων και
παραστρατημένων παιδιών, καταστάσεις ώφειλόμεναι κατά ένα ποσοστόν εις τον
αλκοολισμόν.
6 . ’Αλκοολισμός και έγκλημα
'Υπάρχουν δμως καί άλλα πειστήρια. Είναι τό έγκλημα τό όποιον οφείλε
ται εις τον άλκοολισμόν. 'Ο ήμερήσιος τύπος καθημερινώς άναγράφει στυγερά εγ
κλήματα διαπραχθέντα υπό άλκοολικών ή έν μέθη διατελούντων άτόμων. Διότι
τό οινόπνευμα είναι δηλητήριον τοΰ κεντρικού νευρικού συστήματος καί βλάπτει
δλα τά κύτταρα τοΰ έγκεφάλου. Τά άλκοολικά άτομα πάσχουν άπό ψευδαισθή
σεις ύπό τήν έπήρειαν τών οποίων σκοτώνουν τις γυναίκες των, διότι νομίζουν ότι
τούς άπατοΰν, ή τά παιδιά τους διότι νομίζουν δτι είναι νόθα. Διαπράττουν δέ καί
δλων τών άλλων ειδών αξιοποίνους πράξεις.
’Επί 787 κρατουμένων διά φόνους, ιδία πατροκτονίας, παιδοκτονίας κ.λ.π.
εύρέθη δτι οί 649 ήτοι 82,4 ο)ο ήσαν μέθυσοι.
Έ π ί 3359 κρατουμένων διά διάφορα άδικήματα, ήτοι άπάτας, καταχρήσεις,
πλαστογραφίας, παραχαράξεις, δολίας χρεωκοπίας κ.λ.π., οί 2199 ήτοι 64 ο )ο ήσαν
μέθυσοι.
Έ π ί 683 καταδικασθέντων δι’ έγκλήματα κατά τών ήθών, οί 352 ήσαν αλ
κοολικοί.
Έ π ί 433 καταδικασθέντων έπί έπαιτεία, οί 352 ήτοι 81 ο)ο ήσαν άλκοολικοί.
Έ π ί 133 γυναικών συληφθεισών διά μέθην, αί 62 ήσαν έλευθερίων ήθών.
Τά βαρέα έγκλήματα, πού διαπράττωνται άπό άλκοολικούς ή οίνοπότας, άνέρχονται εις 82 ο)ο.
•’Αλλά καί ή θνησιμότης είναι λίαν ηύξημένη. Εις 1669 άνέρχονται οί έκ τών
οινοπνευματωδών ποτών θάνατοι έναντι τών 1000 έξ δλων τών άλλων νοσημά
των. Έ ξ άλλου πλεΐστα αύτοκινητιστικά άτυχήματα καί ' αύτοκτονίαι οφείλον
ται εις τό άλκοόλ.
7 . Κοινωνικά έγκλήματα τών άλκοολικών
Καί δεν είναι μόνον οί άλκοολικοί έκεΐνοι πού μεθούν καί έγκληματοΰν. Ε ί
ναι καί δλοι οί άλλοι, δσοι έχουν συνηθίσει νά πίνουν καί δεν βλέπουν τήν ώραν πότε
νά φύγουν άπό τις δουλιές των γιά νά περάσουν άπό τήν ταβέρνα γιά νά πάρουν τά
σχετικά ποτηράκια τους. ’Αλκοολικά γίνονται καί τά παιδιά, δταν οί γονείς τούς
έπιτρέπουν νά πίνουν κάθε μέρα ποτά οινοπνευματώδη.
Τό ποτό τά δηλητηριάζει λίγο—λίγο, χωρίς νά τό καταλάβουν. Ή ομορφιά
τής ζωής, τό γέλιο, τό κέφι γιά δουλειά καί δλα τά άλλα έξαρτώνται άπό τό πιοτό.
"Ολα αύτά άποτελοΰν άπόδειξιν δτι ό άλκοολισμός σοβεί καί εις τήν χώραν μας
καί μάλιστα έπεκτείνεται έπικινδύνως.

1730

Θάλειας Ποταμιάνου

'Ο άλκοολισμός δεν είναι άπλώς μία άσθένεια. Είναι μία μάστιγξ. Είναι ένα
σύμπλεγμα παθολογικών εκδηλώσεων, το όποιον δεν σταματά είς τον πάσχοντα.
Διότι έάν ό άλκοολικός έβλαπτε μόνον τον εαυτόν του θά ήτο άξιος της τύχης του.
Άλλα δυστυχώς εκείνοι, πού τά πληρώνουν είναι τα παιδιά του, ή γυναίκα του,
ή Κοινωνία ολόκληρη.
Διότι όπως έχει άποδειχθή άπό μελέτας ερευνητών, τά παιδιά τών άλκοολικών γίνονται καί αυτά κατά 60 ο )ο άλκοολικοί καί έτσι ή οικογένεια της φοβε
ρής αύτής μάστιγος αυξάνει διότι προστίθενται καί οί κατιώντες.
Πόσες φορές δεν είδαμε άνθρώπους νά πίνουν καί νά δίνουν καί στά παιδιά
τους νά πιουν; 'Υπάρχει δυστυχώς περιοχή του τόπου μας όπου τό γάλα
χρησιμοποιείται ώς φάρμακο μόνον καί έπειδή δεν μπορεί νά καταναλωθή τό κάμνουν βούτυρο, άντί δέ προγεύματος δίδουν στά παιδιά τους κρασί (κρασοπαπάρα)
καί μάλιστα βρασμένο, άλλου δέ ούζο γιά θερμαντικό.
Γι’ αύτό άκριβώς διαπράττουν μέγιστο έγκλημα όσοι έχουν ύποχρέωσιν καί
οφείλουν νά διαφωτίζουν τον λαόν επ' αψτοΰ καί δέν τό πράττουν.
Τό κακό όμως αύτό στον τόπο μας άρχίζει συνήθως άπό τήν βρεφικήν ήλικίαν,
άπό τήν ήμέραν δηλ. κατά τήν οποίαν ή άδιαπαιδαγώγητος μητέρα, διά νά αύξηθή
τό άνεπαρκές διά τήν διατροφήν του τέκνου γάλα πίνει ποσότητα οίνου, ζύθου καί
οΰζου πιστεύουσα οτι θά άποκτήση περισσότερο γάλα. Τό γάλα της όμως αύτό εί
ναι δηλητήριον διά τόν τρυφερόν οργανισμόν του βρέφους της.
Οί καθηγηταί ΡΟΣ καί ΜΟΥΡΙΓΚΑΝ καυτηριάζουν τήν κακήν αύτήν συ
νήθειαν. Διότι διά του θηλασμού τό παιδί δέν παίρνει μόνον υλικήν τροφήν, άλλά
καί πνευματικήν. Παίρνει τήν στοργήν καί τήν άγάπην άπό τήν μητέρα, αί όποΐαι
τού μεταβιβάζονται ύποσυνειδήτως διά τού γάλακτος. "Οταν ή μητέρα παίρνει άλκοόλ, αύτό έπιδρα έπί τών εύγενών κυττάρων τού εγκεφάλου τού παιδιού, τά ο
ποία είναι έντεταλμένα διά τάς άνωτέρας πνευματικάς καί ψυχικάς λειτουργίας καί
άλλοιώνουν τά κύτταρα αύτά, μέ άποτέλεσμα τάς πνευματικάς καί ψυχικάς διαταραχάς τού παιδιού (παιδική έγκληματικότης).
'Ο ιατρός καί έρευνητής ΛΕΓΚΡΕΝ παρετήρησεν έπίσης ότι έπί 761 άπογόνων άλκοολικών γονέων, οί 322 φέρουν κληρονομικά στίγματα. Δηλ. τά παιδιά
αύτά είναι βλάκες, πάσχουν στρέβλωσιν, προσωπικήν άσυμμετρίαν, κάμψιν της σπον
δυλικής στήλης, παιδικήν εγκεφαλικήν σκλήρυνσιν, καί προ παντός έχουν έγκληματικάς τάσεις.
’Αλλά τά κατά τού άλκοολισμού δέν σταματούν εδώ.
Οικογένειες ολόκληρες στις όποιες άλλοτε άνθοΰσε τό γέλοιο, ή χαρά καί ή
εύτυχία, έχουν καταστραφή καί έκμηδενισθή άπό τό άλκοόλ.
Πόσα παιδιά δέν περιμένουν τόν πατέρα τους άπό τό έργοστάσιο γιά νά
τούς φέρη λίγο ψωμάκι, καί αύτός σκλάβος τού ποτού άφήνει όλα τά μεροκά
ματά του στήν Ταβέρνα καί τό Ούζοπωλείο, γιά νά γυρίση στο στίτι του μέ τό
μπουκάλι στο χέρι, σέ κατάστασιν κτήνους;
8 . 'Ο μΰθος της θρεπτικότητος τοϋ οίνου
'Υπάρχουν όμως καί εκείνοι, οί όποιοι πιστεύουν, οτι διά τού Οίνου ύποβοηθεΐται καί συμπληροΰται ή έν τώ όργανισμώ άνταλλαγή τής όλης, διότι ύπό τήν
μορφήν τού οινοπνεύματος είσάγονται είς τόν οργανισμόν θρεπτικαί καί έν γένει.
ώφέλιμοι, ώς συμπλήρωμα τής θρέψεως, ούσίαι καί συνιστοΰν λέγοντες «Πάρτε
τό πιοτό σας, δέν βλάπτει, συμπληρώνετε τήν τροφήν σας». 'Η διακηρυσσομένη οΰτω ώφελιμότης τού Οίνου καί άλλων οινοπνευματωδών, άποτελεί καθαρώς μύθον. Διότι τό οινόπνευμα, εισερχόμενου καί είς έλαχίστην άκόμη ποσότητα
εις το οργανισμόν, προκαλεΐ λιπώδη έκφύλισιν τών κυττάρων τού ήπατος, τών
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νεφρών κα'ι τοϋ στομάχου, όπως άπέδειξαν αί έργασίαι πολλών διακεκριμένων
επιστημόνων ώς αί τοϋ ΡΟΣ, ΜΠΙΚΕ καί ΜΟΥΡΙΓΚΑΝ.
’Εκείνοι όμως πού πιστεύουν εις τάς άπατηλάς αύτάς θεωρίας τής δήθεν θρε
πτικής ΐδιότητος των οινοπνευματωδών καί άρχίζουν λίγο—λίγο, νά συμπληρώνουν
το φτωχικό τους φαγάκι μέ αύτό, δεν βραδύνουν, συνηθίζουν καί έτσι έρχεται ή η
μέρα οπότε ή τα
βέρνα τούς άπομυζα ολόκληρο το
ημερομίσθιο, ή υ
γεία τους κλονί
ζεται καί άρχίζει
τότε ή φτώχεια, ή
γκρίνια, το ξύλο
καί τελικώς ή διάλυσις τής οικο
γένειας.
Ποΰ μπορεί
νά φθάση τό άνθρωποκτόνον κή
ρυγμα,
ότι το
κρασί
αποτελεί
τροφήν, μαρτυρεί
το κατάντημα τής
Γαλλίας, όπου καί
εκεί οί καλούμενοι
«’Ιατροί φίλοι τοϋ
οίνου» έδίδασκον
καί διδάσκουν τα
αύτά πράγματα,
όπως καί εις την 1.- Ή π α ρ ύγιέζ. 2.—Κήρωσίξ αύτοΟ λ ό γω άλκοολισμοϋ. ί- Ή παρ
άτροφικόν συνεπεία αλκοολισμού.
χώραν μας μερι-'
κοί επιστήμονες.
Κατά το άντιαλκοολικον Συνέδριον τών Παρισσίων συνελθον κατά Σεπτέμ
βριον τοϋ 1952, εις τό όποιον είχον την τιμήν νά μετάσχω ώς αντιπρόσωπος τής
Ελλάδος, άνεφέρθη ύπό τοϋ ίδιου 'Υπουργού τής 'Υγιεινής τής Γαλλίας «ότι εις τήν
χώραν τάύτην διατίθενται έτησίως 200.000 νοσηλευτικαί ήμέραι διά τήν περίθαλψιν τών άλκοολικών, προκεχωρημένων σταδίων καί ότι έάν ή μάστιγξ τοϋ άλκοολισμοΰ δεν καταπολεμηθή άμέσως καί έντόνως, ή Γαλλική φυλή λίαν συντόμως θά
έξουθενωθή έκ τοϋ οινοπνεύματος, καί ότι ή θεωρία τής θρεπτικής ΐδιότητος τοϋ
οίνου έχει προξενήσει πολύ μεγάλο κακό εις τον τόπον μας».
Τά οινοπνευματώδη λοιπόν ποτά καί τό κρασί δεν είναι τροφή, είναι δηλη
τήριο καί αύτό πρέπει νά τό φωνάζωμε παντού μέ όλην τήν δύναμιν τής ψυχής μας
9 . 'Ο ύμνος τών ποιητών για τό κρασί. Ψ υχικόν φάρμακον;
Τά οινοπνευματώδη έχουν ύμνηθή καί ώς ψυχικόν φάρμακον άπό διαφόρους
άνατόμους τής άνθρωπίνης ψυχής καί άπό τούς ποιητάς. 'Ο έξ ’Εφέσου Ροΰφος
γράφει «δύναται γάρ οίνος καί τής ψυχής διάθεσιν τινά παρασχεΐν τό γάρ φάρ
μακον έστί».
Τό άτύχημα όμως είναι ότι τό φάρμακον αύτό είναι κομπογιαννίτικο. Καί
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άντί νά όδηγήση τά θύματά του εις τούς υπεσχημένους ψευδείς παραδείσους, τά
οδηγεί εις την καταστροφήν, την έκμηδένισιν τον θάνατον.
Θύμα τής απατηλής αύτής θεωρίας είναι καί δ γνωστός ποιητής μας Λάμ
προς Πορφύρας. Έξεκίνησε άπό μικρός άκόμη, άπό μαθητής στή Χιό, μέ τραγού
δια γεμάτα δροσιά καί αισιοδοξία. Έμπλακείς δμως εις τούς ψευδείς κόσμους τής
νάρκης, ώδηγήθη ύπ’ αυτών εις τά καταγώγεια τής Φρεατίδος καί έκεϊ άντί νά προσφέρη τούς χυμούς τής καρδιάς καί του πνεύματός του, μέ τούς όποιους τον είχε
προικίσει ό Θεός,άντί νά δώση φως καί χαρά στήν άνθρωπότητα, έγινε δούλος τού
σκότους καί έσβυσε στά 50 του χρόνια μονολογώντας «Κι’ αν ελθη ό χάρος νά σέ
βρή, κι’ αύτόν νά τον κεράσης».
Είναι καί αύτό μία τρανή άπόδειξις τής άποχαυνώσεως, εις τήν όποιαν περι
πίπτει ό άλκοολικός.
'Η μελέτη τού χρονίου άλκοολισμοϋ ήρχισε προ ένός καί ήμίσεως αίώνος πε
ρίπου μόνον. "Αλλωστε φαίνεται ότι ό χρόνιος άλκοολισμός είναι νοσηρόν φαινόμενον τών νεωτέρων χρόνων. ’Ενώ ό οξύς άλκοολισμός, ή μέθη, ήτο γνωστός άπό
βαθυτάτης άρχαιότητος καί άπη σχόλη σε όλους σχεδόν τούς μεγάλους "Ελληνας
σοφούς άπό τού Πιττακοϋ μέχρι τού Γαληνού καί άπό τού Σόλωνος μέχρι τοΰ’Ανακρέοντος, ό όποιος ώς γνωστόν ένώ υπήρξε μέγας καί άπαράμιλλος υμνητής τής
ευθυμίας, έν τούτοις δεν παρέλειψε νά καυτηριάζη τά έλεεινά άποτελέσματα τού
ποτού. Οί δέ Σπαρτιάται έμέθυσκον τούς δούλους μέ τον σκοπόν νά παραδειγματί
ζονται οί νέοι έκ τού καταντήματος καί νά γίνονται εγκρατείς.
’Αλλά καί ό ’Απόστολος Παύλος εις επιστολήν του προς τούς Έφεσίους λέ
γει (Κεφ. Ε' έδαφ. 18-19) «καί μή μεθύσκεσθε οίνω έν ώ έστίν άσωτία...».
Καί ένώ οί άρχαϊοι πρόγονοί μας κατεπολέμουν καί έκαυτηρίαζον καί τήν
άπλήν άκόμη μέθην, οί σύγχρονοι "Ελληνες, ύπολογίζοντες εις ολίγα εκατομμύρια
διοργανώνουν συνέδρια καί έκθέσεις διά νά βραβεύσουν τούς καλλιτέρους οίνους,
μιμούμενοι άτυχώς ξένα πρότυπα.
10. Χρήσις του οίνου διά τήν καταπολέμησιν τοϋ αλκοολισμού
αποτελεί πλάνην
Εύρέως επίσης διαδίδεται ότι διά τής χρήσεως οίνου θεραπεύεται ό άλκοολισμός. 'Η ομοιοπαθητική αυτή θεραπεία είχε πολύ κακά άποτελέσματα διά τον
λαόν μας. Καί έρωτώμεν, πώς είναι δυνατόν νά καταπολεμηθή ό άλκοολισμός μέ
τό κρασί, άφοΰ καί αύτό περιέχει άλκοόλ 8-18 ο )ο.
Τό σύνθημα «Οίνος κατά τοΰ αλκοόλ» έχαρακτηρίσθη ύπό τών Γάλλων
καθηγητών AURIGNE καί ΠΕΡΡΕΝ καί άλλων ώς «αναλήθεια και επιστημονική
α νοη σία ».'Η παραδεχομένη μέτρια χρήσις νοθεύει τό όλον πρόβλημα.’Επιτρέπει
δέ εις ένα έκαστον νά έρμηνεύη καί νά δικαιολογή τάς προσωπικάς του συνήθειας.
Έ φ ’ όσον πρακτικώς είναι άδύνατον νά προσδιορίσωμεν άπό ποιου σημείου ή χρή
σις κινδυνεύει νά μεταβληθή εις κατάχρησιν, είναι άπείρως προτιμώτερον νά μή
όμιλώμεν περί μέτριας χρήσεως, άφοΰ άλλως τε έχει άποδειχθή άπό μελέτας δια
πρεπών έπιστημόνων, ότι τό οινόπνευμα εισερχόμενου εις τον οργανισμόν δέν άφομοιοΰται καί ώς έκ τούτου ούδεμίαν θρεπτικήν ικανότητα έχει.
Πράγματι πολλοί σοφοί ώς ό "Αγγλος καθηγητής ΑΛΕΞΑΝΔΕΡ, ό ΜΟΥΡΙΚΑΝ, ό ΡΟΣ κλπ. ήσχολήθησαν μέ τό ίδιον έρώτημα ήτοι «Βλάπτει ή ω φελεί
τό κρασί;» καί ή άπάντησις υπήρξε «Τό οινόπνευμα είναι δηλητήριον».
11. Τό άλκοόλ δέν άποτελεΐ εθνικόν εισόδημα άλλά οικονομικήν
και γενικώς εθνικήν ζημίαν. ’Αγών κατά τοϋ άλκοολισμοϋ
στά διάφορα Κράτη
'Η ’Εθνική Οικονομία ένός τόπου, δέν ώφελεϊται όταν ή υγεία τοΰ λαού βλά-
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πτεται. 'Η Γαλλία ένώ εισπράττει περί τα 6 δισεκατομμύρια φράγκων έτησίως άπό
φόρους κρασιού, δαπανά 9 δισεκατομμύρια διά να διατηρή ειδικά θεραπευτήρια
διά τούς άλκοολικούς (κατ’ έπίσημον στατιστικήν τοϋ 'Υπουργείου 'Υγείας τής
Γαλλίας άνακοινωθεΐσαν κατά το 24ον Διεθνές Συνέδριον κατά τοϋ άλκοολισμοϋ
έν Παρισίοις το 1951).
Καί τώρα ας δοΰμε τί γίνεται στά διάφορα Κράτη διά την καταπολέμησιν
τοϋ άλκοολισμοϋ.
Στη Γαλλία σήμερα, τον άντιαλκοολικον άγώνα δηλ. την διαφώτισιν τοϋ λαοϋ
διά τά ολέθρια άποτελέσματα τής χρήσεως των οινοπνευματωδών ποτών, άνέλαβε
προσωπικώς ό πρωθυπουργός αύτής κ. Μαντές Φράνς, ό όποιος, διά νά περιορίση
τήν κατασκευήν τοιούτων ποτών διέταξε
νά έκριζωθοΰν όλα
τά τεύτλα, τά όποια
έχρησιμοποιοΰντο ώς
πρώτη ΰλη προς έξαγωγήν οινοπνεύματος
καί νά καλλιεργοΰνται μόνον όσα χρειά
ζονται διά τήν παρα
σκευήν ζακχάρεως.
Ένίσχυσε δέ τούς
παραγωγούς οικονο
μικούς, διά νά καλλι
εργήσουν άλλα προϊ
όντα ώφέλιμα. Διά
τήν καταπολέμησιν
τοϋ παιδικού άλκοολισμοΰ διέταξε όπως
εις τά Σχολεία τής
Γαλλίας χορηγείται
εις όλα τά παιδιά
καθ’ έκάστην ενα πο
τήρι γαλα μεγάλο εμΤό κρασί γκρεμίζει σπίτια ολόκληρα,
πλουτισμένον μέ βι
ταμίνες.
Εις τήν ’Αμερικήν, έψηφίσθη τελευταίως νόμος κατά τον όποιον άπαγορεύεται νά διορίζωνται δημόσιοι υπάλληλοι οί κάμνοντες χρήσιν οινοπνευματωδών
ποτών.
Εις τήν ’Ελβετίαν, τό Κράτος, διά νά καταπολεμήση τον άλκοολισμόν έχει
προαγάγει εις ύψιστον σημείον τήν φρουτοκαλλιέργειαν καί τήν παραγωγήν χυμών
φρούτων. Κατώρθωσεν ώστε σήμερον ν’ άναλογοΰν εις κάθε κάτοικον ’Ελβετόν 16
καρποφόρα δένδρα. ’Επίσης διέδωσε πάρα πολύ τήν σταφυλοκαλλιέργειαν καί, διά
νά προάσπιση τήν υγείαν τών πολιτών του άπό τής χρήσεως τοϋ οίνου, παραλλήλως δ’ ένισχύσει τούς σταφυλοπαραγωγούς άγοράζει τά σταφύλια άπό αυτούς
τό ίδιον τό Κράτος καί τά μεταπωλεΐ εις τό κοινόν εύθυνότερα. Τοιουτοτρόπως οΰτε
ή υγεία τών πολιτών βλάπτεται, οΰτε οί παραγωγοί ζημειοΰνται.
Εις τήν χώραν μας, προβάλλεται κατά τοϋ άντιαλκοολικοΰ κηρύγματος ό
ισχυρισμός ότι, είς έκτεταμένας περιοχάς ή διά τών οινοπνευματωδών ποτών διασκέδασις άποτελεΐ τήν μόνην ψυχαγωγείαν τοϋ πληθυσμού καί συνεπώς δεν πρέ-
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πει νά κηρύττωμεν την κατάργησιν της χρήσεως τούτων. Είναι πρόδηλος ή πλάνη
ένός τοιούτου έπιχειρήματος, διότι ή διατήρησις μιας κακής συνήθειας δεν είναι
δυνατόν νά θεωρηθή συνετή πράξις. Υπάρχουν πολλά άλλα είδη ψυχαγωγίας ποός
τά όποια πρέπει νά στρέψωμεν τον στερούμενον πράγματι ψυχαγωγίας λαόν μας.
Αί φονικαί άλλως τε συμπλοκαί, εις τάς οποίας συχνά καταλήγουν άτυχώς αί σπονδαί εις τον Βάκχον, αί αίμομιξίαι καί άλλα είδεγχθή εγκλήματα άνατρέπουν πλή
ρως την θεωρίαν «περί της διά των οινοπνευματωδών ψυχαγωγίας του λαοϋ».
Δι’ αύτό άκριβώς όλοι οί 'Έλληνες υπάλληλοι καί προ παντός οί άνήκοντες
εις τά Σώματα ’Ασφαλείας, οί όποιοι περισσότερον παντός άλλου ΐστανται παρά
τό πλευρόν τοϋ λαοϋ καί διά τον όποιον θυσιάζουν καί αυτήν τήν ζωήν των πολλές
φορές, πρέπει νά έγκωλπισθοϋν τό άντιαλκοολικόν κήρυγμα καί νά βοηθήσουν διά
νά σωθή ό λαός μας άπό τήν μάστιγα αυτή, βέβαιοι ότι οΰτω προσφέρουν ύψίστην
υπηρεσίαν εις τήν κοινωνίαν, είς τήν Ελληνικήν φυλήν καί εις τήν άθάνατην Ε λ 
λάδα μας.

Φωτογραφία άπό τήν πρώτην έκ τής σειράς διαλέξεων, τάς όποιας οργανώνει ή «Ένωσις
Γυναικών, διά τήν ήθικήν έξύψωσιν τοϋ Ελληνικού Λαοΰ», ήτις έγένετο εις τήν αίθουσαν
«Παρνασσός» μέ θέμα τόν αγώνα κατά τοϋ άλκοολισμοϋ καί όμιλήτριαν τήν ιατρόν Καν
Ποταμιάνου.

ΚΥΠΡΟΣ
ΚυπριωτοττοΟλα μ’ όμορφη μέ τά θλιμμένα μάτια,
τί λυπημένη καρτερείς στής θάλασσας την άκρη
στοϋ Ποσειδώνα του τρανού τ ’ άπύθμενα παλάτια;
γ ια τί σταλάζει πύρινο τό μαύρο σου τό δάκρυ;

Γιατί μέ τό μουρμουρητό τού κύματος, πού σπάζει
μ’ ένα άποήχι μαγικό στο βράχο κι’ άγριεύει
καί ή δική σου ή ψυχή πικρά άναστενάζει
μέ πόνο, πού συθέμελα κάθε καρδιά λαγγεύει;

Τής λευτεριάς σου ή αύγή άκόμα νά ροδίση*
μά μές στό μισοσκόταδο πού γύρ ω σου λουφάζει,
θ’ άρθη τό φως τού λυτρωμοϋ, πά λ ι θά ξανανθίση
τής λευτεριάς ό κρίνανθος, πού τόσο ευωδιάζει.

Ό σπαραγμός σου θά π ν ιγ ή μές σέ χαράς γιορτάσι,
σάν—τό βραχνά πού σέ κρατεί—μισέψει ή άγριάδα,
όταν σέ λίγο ή ΚΥΠΡΟΣ μας Θερμά θέ ν’ άγκαλιάση
μέ άσπασμό άναστάσιμο τήν μάννα της ΕΛΛΑΔΑ.
Πέτρος Η. Γιολδασέας
Ά στυφύλαξ ΚΒ 39

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΕΞΙΧΝΙΑΣΕΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
Ύ πο κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΑ Ύτταστυνόμου Α'.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

— Τά εγκλήματα σήμερον.
—Ό πτικ α ί μέθοδοι προς ίξιχνίασιν άδικων πράξεων.
—Περ'ι φωτογραφίας γενικώς.
—Ή αξία τής φωτογραφίας.
—Φωτογραφική συσκευή τοϋ Ρομπινώφ.
—Εφαρμογή τής φωτογραφίας προς ίξιχνίασιν εγκλημάτων.
—Ή φωτογραφία ώς μέσον διαπράξεως εγκλημάτων.
—Ή φωτογραφική μηχανή απαραίτητον δργανον παντός ’Αστυνομικού.

1. Τά εγκλήματα τής σήμερον
1. Τά έγκλήματα τής σήμερον.
Σήμερον ύπδ τήν έπίδρασιν τοϋ νεωτέρου πολιτισμού τδ έγκλημα τής βίας
βαίνει έλαττούμενον, ένω τδ έγκλημα τοϋ δόλου έξ άντιθέτου αυξάνει. Έ ν τή πα
νούργο) εποχή μας ό άγων περί τής ζωής χρησιμοποιεί τήν πονηριάν καί τήν άπάτην. Έ ν τώ οΐκονομικώ μάλιστα άγώνι ή άπάτη έγένετο ή βασίλισσα των κοινω
νικών μαχών.
'Ο Roche Joucauls ισχυρίζεται δτι ή άπάτη είναι μία κοινωνική άνάγκη.
Οί άνθρωποι δεν θά έζων, λέγει έπί πολύ έν κοινωνία έάν οί μέν δεν ήσαν τά παίγνια
τών δέ.
Πράγματι δ άνθρωπος δεικνύει μεγαλυτέραν έγκαρτέρησιν πρδ τής δολίας
πράξεως, ήτις τδν καθιστά πενέστερον παρά ενώπιον τοϋ πλήγματος τής βίας
καί τοΰτο διότι ό δόλος χρησιμοποιεί τδν χρόνον ώς υπνωτιστήν, ένω ή βία οφεί
λει νά δράση ταχέως καί μετ’ άγριότητος.
Κατόπιν τών άνωτέρω σήμερον αί διωκτικαί τοϋ έγκλήματος άρχαί, ΰπέρποτε άλλοτε καλοϋνται νά έξιχνιάσουν έγκλήματα δόλου καί άπάτης, άτινα κατά
στρατηγικόν τρόπον κατεστρώθησαν καί διεπράχθησαν κατά τέλειον τοιοϋτον.
Πλήν δμως τών έγκλημάτων δόλου καί άπάτης καί παρά τήν άνάπτυξιν τοϋ
πολιτισμοΰ, ούχί σπανίως διαπράττονται στυγερά καί ειδεχθή έγκλήματα, άτινα
συγκλονίζουν τήν κοινωνίαν καί πλεΐστα δσο σοβαρά προβλήματα θέτουν πρδ τών
προανακριτικών καί άνακριτικών υπαλλήλων, ών τήν έπίλυσιν μέ άγωνίαν άναμένει τδ κοινόν.
2 . Ό πτικαί μέθοδοι προς έξιχνίασιν άδικων πράξεων
Πρδς έπιτυχίαν τοϋ έργου των, ήτοι τής έξιχνιάσεως διαφόρων έγκλημάτων,
αί Άστυνομικαί Άρχαί απάντων τών πεπολιτισμένων Κρατών βοηθοΰνται παρά
τών συνεργαζομένων μετ’ αύτών έπιστημόνων: Έγκληματολόγων, Γραφολόγων,
’Ιατροδικαστών, Χημικών, Φυσικών κλπ. χρησιμοποιοΰσαι διαφόρους έπιστημονικάς μεθόδους μεταξύ τών οποίων καί τάς όπτικάς καλουμένας τοιαύτας. Αί κυριώτεραι έκ τών οπτικών μεθόδων είναι, ή μικροσκοπική, ή φωτογραφία, ή φασματο
σκοπία ή πολυσυμετρία, ή διαθλασιμετρία κλπ.
Ά πασαι αί έν λόγιο μέθοδοι άποκαλοΰνται όπτικαί, διότι τά κατ’ αύτάς
χρησιμοποιούμενα όργανα έρείδονται έπί τών άρχών τής οπτικής καί τών ιδιοτήτων
τών φακών. Έ κ τών ώς άνω μεθόδων ή μάλλον άπαραίτητος έν τή έπιστημονική
’Αστυνομία είναι ή φωτογραφία, ής εύρύτάτη είναι ή χρησιμοποίησις καί ή έφαρμογή αύτής έν τή έγκληματολογική χημεία καί άλλαχοϋ.
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3 . Περί φωτογραφίας γενικώς
'Η φωτογραφία παρήχθη το πρώτον τώ 1828 ύπό τοΰ Γάλλου Νικηφόρου
Νίζ έπί μεταλλικής πλακάς. 'Η μέθοδος του Νίζ έτελειοποιήθη ύπό τοΰ τής αύτής
έθνικότητος ζωγράφου Δαγέρ τώ 1838. Ή ξηρά φωτογραφική πλάξ έφευρέθη τώ
1871 καί τό φιλμ τώ 1887.
'Η φωτογραφία έρείδεται έπί τής αρχής καθ’ ήν ή φωτοπαθής επιφάνεια τής
φωτογραφικής πλακάς ύφίσταται άλλοίωσιν άνάλογον τοΰ' έπ’ αύτής προσπίπτοντος φωτός. Αΰτη έχει το πλεονέκτημα ν’ άποδίδη έν τώ είδώλω την φυσικήν άκρίβειαν τοΰ φωτογραφουμένου άντικειμένου.
Ή λήψις τής φωτογραφίας διενεργεΐται τή βοήθεια τής φωτογραφικής μη
χανής, ήτις άποτελείται έκ σκοτεινοΰ θαλάμου, φωτογραφικοΰ φακοΰ καί ύαλίνης πλακάς προοριζομένης νά δέχεται τά διά τοΰ φακοΰ προβαλλόμενα είδωλα τών
πράς φωτογράφησιν άντικειμένων.
4 . Ή αξία τής φωτογραφίας
Ή φωτογράφησις άντικειμένων ή προσώπων κατά τά παρελθάν έθεωρεϊτο
ώς έπάγγελμα ή ώς μέσον προς άπασχόλησιν άργοσχόλων. Βραδύτερον αΰτη έξειλίχθη είς έπιστήμην. Σήμερον άποτελεΐ άνθρωπίνην έκδήλωσιν συγγενεύουσαν πράς
τάς καλάς τέχνας, καθ’ δσον δημιουργεί προϊόντα άγνής ώραιότητος καί μεγίστης
έπιστημονικής άξίας.
Ή φωτογραφία λόγω τής πολυσχιδοΰς χρησιμοποιήσεώς της καί τών διά
ταύτης έπιτυγχανομένων λαμπρών άποτελεσμάτων, συνεπεία τής ίκανότητος τοΰ
φωτογραφικοΰ φακοΰ νά συλλαμβάνη λεπτομέρειας, αί όποΐαι είναι άδύνατον νά
ύποπέσουν είς τήν άντίληψιν τοΰ φυσικοΰ όφθαλμοΰ άφ’ ένάς καί άφ’ ετέρου συνε
πεία τοΰ γεγονότος δτι δύναται άνά πάσαν στιγμήν ν’ άποδώση οίανδήποτε εικόνα,
τήν οποίαν είδε κατά τά παρελθόν, κατέστη αύτόχρημα άναντικατάστατος παρα
στάτης τών ’Αστυνομικών ’Αρχών καί σπουδαιότατος βοηθάς διαφόρων έπιστημόνων, δι’ δ πολύ δικαίως προυκάλεσε τό ενδιαφέρον τών ειδικών, ώστε ικανός άριθμάς σοφών επιστημόνων καί άλλων τεχνικών, καθ’ έκάστην ν’ άσχολοΰνται μέ
τήν τελειοποίησιν τών μηχανημάτων λήψεως φωτογραφιών κατά τρόπον, ώστε νά
έπιτευχθή είς τά Πανεπιστημιακόν Ίνστιτοΰτον οπτικής τοΰ ΡΟ ΝΤΖΕΣΤΕΡ ή
κατασκευή νέας φωτογραφικής μηχανής κινηματογραφικής λήψεως δυναμένης νά
συλαμβάνη 5.000.000 εικόνας κατά δευτερόλεπτον.
5 . Φωτογραφική συσκευή τοΰ Ρομπινώφ
Τελευταίως ό Γάλλος εφευρέτης ΡΟΜΠΙΝΩΦ κατεσκεύασεν ίδιότυπον φω
τογραφικήν συσκευήν, δι’ής θά έπιφέρη άναστάτωσιν είς τάς Άστυνομικάς άνιχνευτικάς μεθόδους. Διά τής έν λόγω συσκευής έπιτυγχάνεται ή άποτύπωσις τοΰ σκε
λετού τοΰ ανθρωπίνου σώματος έπί μικρών φωτογραφικών -πλακών.
Ή νέα αΰτη μέθοδος προώρισται νά συμπληρώση τήν δακτυλοσκοπικήν σήμανσιν καί νά καταστήση τελειοτέραν τήν φωτογραφικήν τοιαύτην, διά τής προσθή
κης είς τον φάκελλον έκάστου κακοποιού πλήν τών άλλων άναγνωριστικών ειδικών
στοιχείων καί τής φωτογραφίας τοΰ σκελετού των. Οΰτω πας κακοποιός θά άναγνωρίζεται καί έάν άκόμη έχει άλλοιώσει τά πρόσωπόν του διά πλαστικής έγχειρίσεως ή έχει έξαφανίσει προσκαίρως τάς θηλοειδείς τών δακτύλων του γραμμάς
διά χημικών ούσιών ή άλλως πως.
6 . ‘Η εφαρμογή τής φωτογραφίας πρός εξιχνίασιν εγκλημάτων
Ή φωτογραφία χρησιμοποιείται παρά πασών σχεδόν τών έπιστημών, τών
τεχνικών τής Βιομηχανίας κλάδων, τών Γενικών ’Επιτελείων τών ένοπλων Δυνά-
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μεων των διαφόρων Χωρών, των ’Αστυνομικών ’Αρχών καί παρά παντός ιδιώτου
ικανού προς τοϋτο.
'Η εφαρμογή τής φωτογραφικής τέχνης έν ταΐς έγκληματολογικαΐς έρεύναις τυγχάνει λεπτοτάτη άπαιτοΰσα έπιστημονικάς γνώσεις καί πείραν ικανήν, δι’
δ οί περί τά τοιαϋτα άσχολούμενοι δέον να τυγχάνωσιν ειδήμονες μέ άρτιας έπιστη
μονικάς γνώσεις καί εύρεΐαν άντίληψιν.
Τής φωτογραφίας εύρυτάτη χρήσις γίνεται ωσαύτως έν τή έγκληματολογική
χημεία καί τή έπιστημονική ’Αστυνομία. Είδικώτερον αυτή χρησιμοποιείται :
α) Διά την φωτογραφικήν σήμανσιν διαφόρων εγκληματιών,
β) Διά τήν φωτογράφησιν, διατήρησιν καί μεγέθυνσιν δακτυλικών άποτυμάτων.
γ) Διά τήν φωτογραφικήν άπεικόνισιν έν συνόλω τοϋ χώρου διαπράξεως τοϋ
εγκλήματος.
δ) Διά τον άκριβή καθορισμόν τής θέσεως τοϋ άντικειμένου τοϋ έγκλήματος
έν σχέσει μέ τά περιβάλλοντα αύτώ άντικείμενα.
ε) Διά τήν άπεικόνισιν τών ιχνών τοϋ έγκλήματος ώς καί τών τυχόν χρησιμοποιηθέντων μέσων προς διάπραξιν αύτοϋ (π.χ. κηλίδων αίματος, διαρρηκτικών
εργαλείων κ.λ.π.).
στ) Διά τήν άποτύπωσιν καί διατήρησιν τοϋ περιεχομένου ένοχοποιητικών έπιστολών καί άλλων έγγράφων.
ζ) Διά τήν άναγνώρισιν καί σύλληψιν καταζητουμένων προσώπων,
η) Διά τήν άναπροσαρμογήν τοϋ άρχικοΰ κειμένου έγγράφου ή λέξεων αότοΰ, αΐτινες έξηλείφθησαν δι’άποξέσεως.'Ο Cross κατώρθωσε χρησιμοποιών χρωμολιθικάς πλάκας ν’ άναγνώση αρχαίους παπύρους έντελώς λευκούς.
θ) Διά τήν άπόδειξιν τής γνησιότητος ή μή ένός έγγράφου, ήτις έπιτυγχάνεται διά τοϋ προσδιορισμοΰ τής τυχόν ύπαρχούσης άποξέσεως έν αύτώ.
ι) Διά τήν άποτύπωσιν. τοϋ κειμένου κλειστής έντός φακέλλου έπιστολής
(μέθοδος Plotikow). Διά τοϋ τρόπου τούτου δύνανταιν’ άποκαλυφθώσι κεκρυμμένα
έντός έπιστολών χαρτονομίσματα κ.λ.π.
ια) Διά τήν άνακάλυψιν καί άνάγνωσιν άοράτων γραφών (μέθοδος Denste rt καί Schorff).
ιβ) Διά τήν φωτογράφησιν ήλεκτρομαγνητικών κυμάνσεων δλων τών συχνο
τήτων.
ιγ) Διά τήν άποκάλυψιν τυχόν ύπαρχουσών διαγραφών καί τροποποιήσεων
εις τό περιεχόμενον έγγράφων, υπόπτων τίτλων ή πλαστογραφημένων πινάκων.
ιδ) Διά τήν άνάγνωσιν κειμένου βιβλίου, έγγράφου κλπ., τελείως δυσαναγνώστου. Τοϋτο έπιτυγχάνεται δι’ έπιθέσεως έπί τοϋ έν λόγω κειμένου φωτογρα
φικής πλακός εύαισθήτου είς τάς υπερύθρους άκτίνας.
ιε) Διά τήν άνακάλυψιν άλλοιώσεως κειμένου έγγράφου διά προσθήκης με
ταξύ τής τελευταίας παραγράφου καί τής ύπογραφής. Τοϋτο έπιτυγχάνεται διά τής
μικροφωτογραφίας.
ιστ) Διά τήν άποκάλυψιν λέξεων κειμένου, αίτινες έκαλύφθησαν διά τής με
λάνης τοϋ κειμένου ή άλλης παρεμφεροΰς.
ιζ) ’Επί άνωνυμογραφίας προς σύγκρισιν τοϋ χάρτου τής έπιστολής προς άλ
λον τοιοϋτον άνήκοντα είς τον φερόμενον ώς ύποπτον. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην
ή φωτογραφία ύποβοηθεϊ είς τον καθορισμόν τών διαφορών τών ύπαρχουσών είς
τάς έπιφανείας τών παραβαλλομένων τεμαχίων χάρτου ώς καί είς τήν έξέτασιν
φής διατάξεως τής τυχόν ύπαρχούσης υδατογραφίας.
ιη) Διά τήν παραβολήν τής έπί 'Ισπανικού κηρού ύποπτου δέματος ή φακέλ
λου εύρισκομένης σφραγΐδος προς τήν γνησίαν τοιαύτην καί
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ιθ) Διά τήν διαπίστωσιν διπλής χρήσεως κινητών γραμματοσήμων.
Σήμερον τή βοήθεια ήλεκτρικών εκπομπών ένσυρμάτως ή άσυρμάτως διαβιβάζομεν άπό τίνος στάθμου έκπομπής πρός τινα σταθμόν λήψεως εικόνας έκ μεγά
λων αποστάσεων. Οδτω : α) διά τής τηλεφωτογραφίας άποστέλλονται πρός παρα
βολήν δακτυλικά άποτυπώματα ύποπτου άτόμου π.χ. άπό τό Λονδΐνον εις τήν.Αυ
στραλίαν και εντός 30' τής ώρας λαμβάνεται ή άπάντησις. Τοιουτοτρόπως έπιτυγχάνεται ή άμεσος σύλληψις άτόμου ευρισκομένου εκατοντάδας χιλιομέτρων μακράν
τής ’Αρχής παρ’ ής διώκεται.
β ) Μεταδίδεται ή φωτογραφία ενός τσεκ άπό τής μιας ’Ηπείρου εις τήν άλλην
πρός έλεγχον τής γνησιότητος αύτοΰ καί
γ ) Μεταδίδονται αί προσωπογραφίαι έπικινδύνων διεθνών έγκλη ματιών έπιτυγχανομένης οΰτω τής άνευρέσεως καί συλλήψεώς των.
7 . ‘Η φωτογραφία ώς μέσον διαπράξεως έγκλημάτων
Τέλος ένίοτε ή φωτογραφία χρησιμοποιείται παρά διαφόρων έγκληματιών
ή άλλων άτόμων ώς μέσον διαπράξεως διαφόρων έγκλημάτων. Ούτω: α) Διά τών
φωτογραφιών γίνεται ούχί σπανίως κρυφή συνεννόησις διαφόρων άτόμων, ιδίως
κατασκόπων, π.χ. επί έτοιμης ζελατινούχου φωτογραφίας άναγράφεται τό προς
μετάδοσιν κείμενον διά διαλείμματος τανίνης ή στυπτηρίας ή φορμόλης, όπερ μετά
τήν άποξήρανσιν καθίσταται άόρατον. Έάν ή οδτω παρασκευασθεΐσα φωτογραφία
μετά του έπ’ αυτής άοράτου κειμένου τεθή είς θερμόν δδωρ ή έπιφάνεια τής ζελατίνης τήκεται, πλήν τών σημείων ένθα τά γράμματα, άτινα καθίστανται λίαν όρατα
καί ευανάγνωστα.
β) Διά τής λήψεως φωτογραφιών οχυρωματικών έργων, άεροδρομίων κλπ.,
διαπράττεται τό έγκλημα τής κατασκοπίας.
γ) Διά φωτογραφιών διαπράττεται τό έγκλημα τής προσβολής τής αίδοϋς
καί δι’ αύτών άποδεικνύεται ή άθέμιτος σχέσις δύο έτεροφύλων προσώπων και
δ) Ή φωτογραφία προσφέρεται πρός διάπραξιν παρά τοϋ κατέχοντος ταύτην,
τοΰ εγκλήματος τοϋ έκβιασμοΰ. Σχετικώς περί τούτου ό Ρεπόρτερ λέγει:
Προ ήμερών συνέλαβον τά μέλη μιας μαφίας
πού καθ’ οδόν τραβούσανε πλάκες φωτογραφίας
καί βάσει τούτων έπειτα χωρίς πολλές κορδέλλες
εκβιασμό έκάνανε ιδίως στις κοπέλλες.
8 . Ή φωτογραφική μηχανή απαραίτητον οργανον παντός ’Αστυ
νομικού
Έ κ τών άνωτέρω σαφώς καταδείκνυνται αί μεγίστης άξίας ύπηρεσίαι τάς ο
ποίας προσφέρει ή φωτογραφία εις τήν ’Επιστημονικήν ’Αστυνομίαν καί είς τήν
τής καταδιώξεως τοιαύτην, ώς καί αί πολυπληθείς καί παντοειδείς ταύτης χρησι
μοποιήσεις έν τή ’Επιστήμη τής άποκαλύψεως καί τής διαπιστώσεως τών έγκλη
μάτων, ώστε πολύ δικαίως ν’ άποτελή αδτη έν ίσως καί τό σπουδαιότερον έκ τών
χρησιμοποιουμένων μέσων, πρός έξιχνίασιν καί άποκάλυψιν τών έγκλτηματικών
πράξεων.
Διά τήν άξίαν τής φωτογραφίας ό άνήσυχος φωτογράφος ΤΣΑ ΡΛ ΕΎ '
ΜΠΛΟΤ (Μανχάτον Ν. Ύόρκης) είπεν. «Μία είκών είναι ένας σιωπηλός μάρτυς
καί άξίζει περισσότερον άπό ένα έκατομμύριον λέξεις».
"Ενεκα τών άνωτέρω ή φωτογραφική μηχανή έπιβάλλεται νά καταστή άναπόσπαστον οργανον καί έφόδιον παντός άσχολουμένου μέ τήν δίωξιν τών άθεμίτων
πράξεων πρός σταθεροποίησιν τών φευγαλέων φαινομένων, πρός άπόδειξιν τών
πραγματικών τοιούτων διά τής άναπαραστάσεως αύτών άνά πάσαν στιγμήν, έπ’
άγαθώ τοΰ δικαίου καί τής κοινωνίας ολοκλήρου.
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Νοέμβριος 1 9 4 ....
« __ ’Απόψε βρέθηκα νωρ'ις—νωρίς στην καμαρούλα μου, τσακισμένος άπό
την''κούραση τής χτεσινής νύχτας............
Καί πριν πέσω νά κοιμηθώ ξαναδιαβάζω, για μια άκόμη φορά, στήν εφημε
ρίδα πού κρατώ, κάποιες γραμμές μέ μικρά γράμματα, στήν τρίτη σελίδα πού δό
θηκαν γιά δημοσίευσι άπό έναν χοντρό, μέ πολύ άσχημη συμπεριφορά κύριο, σή
μερα τ ’ άπόγευμα ένώ άπ’ τ’ άνοιχτό ράδιο μιά άπαλή μουσική ύπογραμμίζει χα
ρούμενα μιά—μιά την κάθε λέξη του :
« __ 'Ο υπογεγραμμένος Δ. Μ., εύχαριστώ δημοσία τον Διοικητήν, τούς ’Α
ξιωματικούς καί άστυφύλακας του τά δε’Αστυνομικού Τμήματος, διά τούς ύπερανθρώπους κόπους των, τάς καταβληθείσας όλως έξαιρετικάς προσπάθειας των καί
τήν ύποδειγματικήν άφοσίωσίν των εις τό καθήκον, χάρις εις τήν οποίαν έν μια νυκτί καί μέ ζηλευτήν μεθοδικότητα, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τού δρά
στου, θρασυτάτης εις βάρος μου κλοπής, σεσημασμένου κλέπτου Α. Γ., καί τής
νεαράς σύνεργού του, οΐτινες................... )>
'Ημερήσια Διαταγή τής κοινής γνώμης: «Έπαινοΰμεν τήν άστυνομικήν δύναμιν τού τάδε Τμήματος διότι............ »
"Ενα γαλάζιο παράσημο στά στήθη τής ’Αστυνομίας.
---- Μά μέσα στο λακωνικό αύτό άνακοινωθέν κρύβεται μιά ολόκληρη ίστοτία.: Ή ιστορία τής χτεσινής νύχτας............
Άνοίγοντας τό 'Ημερολόγιό μου νοιώθω τήν άνάγκη νά ξεχάσω τήν κούρα
ση καί νά θυμηθώ μονάχα ότι είμαι χρονογράφος τού έαυτοΰ μου, στήν κοινή υπη
ρεσία τών ’Αστυνομικών ’Ιδανικών.....................................
Ή ταν βράδυ... κόντευαν μεσάνυχτα καθώς περιπολοΰσα σ’ εναν κεντρικό,
ασφαλτοστρωμένο δρόμο... "Ολα ήσυχα, σιωπηλά καί παγωμένα... Τίποτε δέν μέ
απασχόλησε καί κανένα συμβάν δέν τάραξε τή σιωπή τής κρύας νύχτας.
Ησυχία... ’Απόλυτη ήσυχία. Αύτό άνάφερα στον 'Υπαστυνόμο πού ήλθε να
μ’ έπιθεωρήση σέ κάποιο σταυροδρόμι. Ά λλ’ εκείνος δέν συμφώνησε μαζί μου. 'Η 
συχία, ναί... Ά λλ’ όχι άπόλυτη...
Καί νά γιατί:
« ----Κάτι συμβαίνει στό άπέναντι σπίτι, μού είπεν ό Προϊστάμενος μου δεί
χνοντας ένα γκριζωτό, διόροφο σπίτι στή γωνία τού δρόμου.
Καί πρόσθεσε :
« ----Δέν μπορώ νά σοΰ έξηγήσω περισσότερα, άλλά κάτι μαγειρεύεται εκεί
μέσα. "Ισως καμμιά κλοπή. "Ισως καμμιά παράνομη συγκέντρωση. Δίχως νά κυττάξης λοιπόν καθόλου κατά κεΐ, συνέχισε τό δρομολόγιό σου άδιάφορα, γιά νά σέ
δοΰν νά περνάς καί νά ήσυχάσουν, κι’ ύστερα στρίψε άριστερά στήν τρίτη γωνία και
απο τον πίσω δρόμο γύρισε έδώ πάλι γλήγορα , ...»
"Ετσι κι’ έγινε.
Συνέχισα τό δρομολόγιό μου μέ άργό βήμα σάν νά μήν συνέβαινε τίποτε,
έστριψα στήν τρίτη άριστερή γωνία καί ξαναγύρισα μέ γλήγορο βήμα κοντά στον
Υπαστυνόμο πού μέ περίμενε κρυμμένος πίσω άπό ένα μισοχαλασμένο μανδρότοιχο.
’Έμεινα εκεί άκίνητος κοντά του παρακολουθώντας τό σπίτι...
Πέρασαν έτσι δύο, τρία, τέσσαρα λεπτά χωρίς νά συμβή τίπ ο τε....
Κάποια στιγμή όμως άναψε ένα φώς στό κάτω πάτωμα, έμεινε γιά λίγο α
ναμμένο καί ξανάσβυσε γλήγορα. Στή συνέχεια άνοιξεν ή πόρτα κι’ένας άντρας
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φάνηκε κρατώντας στα χέρια του ένα δέμα... Στάθηκε στο κατώφλι παρατηρώντας
ερευνητικά τριγύρω κι’ ύστερα, κλείνωντας την πόρτα δσο έπαιρνε άθόρυβα, τράβηξε
στη γωνία κυττάζοντας τό ρολόι του.
Κινηθήκαμε κι’ οί δύο προς την κατεύθυνσιν του. Ά λλ’ ενώ δεν εΐχαμε κάνει
ούτε τρία βήματα, ένα αύτοκίνητο ήλθε άπό τήν άντίθετη κατεύθυνση μέ άστραπιαϊα ταχύτητα, στάθηκε άπότομα μπροστά στον άγνωστο, τον παρέλαβε καί στρί
βοντας δεξιά έξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα. 'Όλα αύτά έγιναν μέ τόσο μεγάλη τα
χύτητα καί τόσο ξαφνικά ώστε ούτε χαρακτηριστικά τοϋ άγνωστου μπορέσαμε νά
διακρίνουμε ούτε ολόκληρο τον άριθμό τοϋ αυτοκινήτου, έκτος άπό τά δύο τελευταία
του νούμερα.
Τρέξαμε στή γωνία άλλά τό αύτοκίνητο δεν φαινότανε πιά. Κυττάξαμε προς
τό σπίτι. Ά λλ’ αύτό σκοτεινό κι’ αινιγματικό, σάν τήν Σφίγγα, φύλαγε ζηλότυπα
τό μυστικό του.
’Απέναντι διανυκτέρευε ένα φαρμακείο. ’Από έκεϊ ό Ύπαστυνόμος τηλεφώνησε
στο Τμήμα, ένώ έγώ έμεινα έξω άπό τό «μυστηριώδες» σπίτι άκίνητος.
Ό 'Υπαστυνόμος ξαναγύρισε γλήγορα καί πλησιάσαμε στην πόρτα. Τό σπίτι
βουβό καί σκοτεινό έστεκε άφωνος μάρτυρας μιας πράξεως πού μάς άφοροϋσε καί
μάς ένδιέφερε, γιατί ήταν σκοτεινή σάν τή νύχτα πού μάς περιτριγύριζε...
Χτυπήσαμε τό κουδούνι. Κι’ ό ήχος του άντήχησε μακάβριος μες στή σιωπή.
Μάς άπάντησε ένα σκυλί πού οΰρλιαξε άγριεμμένο μέ τό θράσος μας.
« __ Παρατήρησες τίποτε;» μέ ρώτησεν ό προϊστάμενος.
«Μάλιστα κύριε Ύπαστυνόμε» άπάντησα. «'Όταν έφευγεν ό άγνωστος τό
σκυλί δέν γαύγισε. Αύτό σημαίνει δτι, άν δέν ήταν ό ιδιοκτήτης τοϋ σπιτιού, ήταν
τουλάχιστον κάποιος φίλος του πού έρχεται συχνά....»
« __ Σ ς ς ς . . . . » μέ διέκοψεν άπότομα ό ’Αξιωματικός μου..........
Καί πρόσθεσε χαμηλώνοντας δσο μπορούσε τή φωνή του :
«’Έ χε έτοιμο τό περίστροφό σου γιατί υπάρχει κάτι πού δέν τό παρατήρησες.
Πίσω άπό τις γρίλλιες τοϋ παραθύρου κάποιος μάς παρακολουθεί....»
Κύτταξα προσεκτικά άλλά δέν είδα τίποτα. Κι’ δμως είχα τήν έντύπωση
δτι δύο μάτια άγριεμμένα μάς κατασκόπευαν__
Τήν ’ίδιαν ώρα ό 'Υπαστυνόμος τράβηξε τό περίστροφο, φώτισε μέ τό φα
νάρι του τις γρίλλιες τοϋ παραθύρου καί φώναξε άπότομα:
« __ Έ ν όνόματι τοϋ Νόμου άνοιξε». Στάθηκε λίγο κι’ ύστερα σταθερά κι’
αποφασιστικά συμπλήρωσε: «άλλοιώς πυροβολώ.........»
Πίσω άπό τό παράθυρο άκούστηκαν βήματα ν’ άπομακρύνωνται... Κάποιος
άναψε τό φώς τής κάμαρας... Τά βήματα ξαναπλησίασαν .. τό παράθυρο έτριξε καί
άνοίγοντας παρουσιάστηκε άπρόοπτα, μπροστά στά κατάπληκτα μάτια μας, ένα...
ένα κορίτσι... Έ να δμορφο κορίτσι, μέ άμυγδαλωτά εκφραστικά μάτια....
Δέν θάταν πάρα πάνω άπό 18 χρόνων καί δέν φαινόταν νά ξύπνησε έκείνη τή
στιγμή. ΤΗταν καλοχτενισμένη καί ντυμένη...
'Η δψη της έδειχνε άνθρωπο κυριευμένο άπό φόβο.
«Τί.... τί θέλετε; ποιόν.... ζητάτε;» ρώτησε τρομοκρατημένη.
«Ποιος ήταν ό άνθρωπος πού έφυγε πριν λίγη ώρα μ’ ένα δέμα στο χέρι; ρώ
τησε κοφτά ό 'Υπαστυνόμος. «Ποιος μένει σ’ αύτό τό σπίτι; ’Εσύ ποιά είσαι; ’Έ 
χεις ταυτότητα; Γιατί μάς παρακολουθούσες άπό τό παράθυρο; Γιατί δέν άνοιξες
τήν πόρτα δταν κτυπήσαμε;
Έ ν τώ μεταξύ ό σκύλος είχε χαλάσει τον κόσμο.
Αύτή λεγότανε Σμαράγδα, καί ήταν υπηρέτρια στο σπίτι. Τό άφεντικό της—
βυρσοδέψης τό επάγγελμα καί μεσήλικας τήν ήλικία—έλειπε.
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Ήμερολόγιον Άστυφύλακος

Αυτά μονάχα μάς είπε. "Οσο για τ ’ άλλα τ ’ άρνήθηκε δλα. Ούτε άνδρας βγή
κε άπδ τό σπίτι ούτε αύτή κρυφοκυττοΰσε άπδ τις γρίλλιες...
Περίεργο. Μιλούσε μέ τόση άθώα πειστικότητα ώστε διερωτήθηκα μήπως
είχαμε κάνει λάθος. ’Αλλά ό 'Υπαστυνόμος δεν φάνηκε νά άπορή. Έπέμενε στην ά
ποψή του.
Σέ λίγο ήλθεν ό άρχιφύλακας άπό τό Τμήμα μέ 5—6 αστυφύλακες πού περι
ζώσανε τό σπίτι.
Ζητήσαμε άπό την υπηρέτρια ν’ άνοιξη τό σπίτι. ’Εκείνη στην αρχή άρνή
θηκε, άλλά στο τέλος άνοιξε. Καί μπήκαμε μέσα (Τό Γ' ψήφισμα έπιτρέπει την ε
ρευνά τό βράδυ άπό δυο άνακριτικούς υπαλλήλους). ’Ερευνήσαμε μιά—μιά τις κά
μαρες, τό λουτρό, τήν κουζίνα, τό γραφείο, τούς βοηθητικούς χώρους, άνεβήκαμε
στήν ταράτσα, κατεβήκαμε καί στήν αυλή, άλλά τίποτε δεν πρόδιδε δτι κάποιος εί
χε παραβιάσει ένα δωμάτιο.
Τά κρεβάτια ήταν στρωμένα, οί κάμαρες σιγυρισμένες, οί καρέκλες τοποθε
τημένες μέ τάξη, τά σταχτοδοχεία άδειανά.
Γυρίσαμε πάλι στο δωμάτιο τής Σμαράγδας... ’Αλλά κι’ έκεϊ τίποτε δέν υπήρ
χε πού νά δυναμώση τις ύπόνοιές μας.
Κι’ δμως ένας άνδρας είχε βγή λίγα λεπτά άπό τό σπίτι... Κι’ έφυγε τρέχοντάς σάν κλέφτης μέ τη βοήθεια ενός ύποπτου αυτοκινήτου μέ σβυσμένα φώτα.
Γιατί άράγε τ ’ άρνεΐται ή υπηρέτρια;
Άξαφνα ό 'Υπαστυνόμος έσκυψε κάτω καί σήκωσε άπό τό πάτωμα έναν άναπτήρα, κρατώντας τον άπό τις άκρες μέ τό μαντήλι του.
«Αυτό τίνος είναι; ρώτησε τήν Σμαράγδα κυττάζοντάς την στά μάτια.
«Μά...κανενός...δηλαδή τοϋ άφεντικοΰ μου...”Οχι...δικό μου.,.Τί σάς νοιάζει;»
'Η Σμαράγδα μετεφέρθη στο Τμήμα. ΤΗλθεν ό Διοικητής. Κι’ ένώ ή περιέρ
γεια δλων μας είχε φτάσει στο κατακόρυφο, ή Σμαράγδα άρχισε ν’ άνακρίνεται,
επαναλαμβάνοντας πάντα τό ίδιο τροπάριο: «Δέν ξέρω τίποτε».
Πέρασε έτσι μίση ώρα... δταν ... δταν ξέσπασε μιά άπροσδόκητη θύελλα....
Κατέφθασε τό άφεντικό τής Σμαράγδας—ένας χοντρός, έξαλος άπό τό θυμό,
άνδρας— μέ τήν κούρσα του.
Μπήκεν χειρονομώντας στο Τμήμα. ’Έβρισε τον σκοπό στήν πόρτα, έσπρωξε
τον άστυφύλακα πού ήταν έξω άπό τό γραφείο τοϋ Διοικητοϋ, άνοιξε, χωρίς νά
κτυπήση, καί μπήκε σάν Ταύρος μαινόμενος σέ ύαλοπωλεΐο. Ή φωνή του ήταν
στριγκή καί κακόηχη. Καί τό τί είπε αυτή ή φωνοΰλα δέν λέγεται. Μάς άπεκάλεσε «Γερμανούς,» «Τρομοκράτες» «Χυδαίους». Μάς κατηγόρησε δτι πήραμε τήν
υπηρεσία του στο Τμήμα γιατί ... γιατί... δέν άνταποκρίθηκε στον έρωτα ένός άστυ
φύλακα. Μάς είπε δτι τον κάναμε ρεζίλι κι’ δτι άναστατώσαμε τή γειτονιά. Καί σάν
επίλογο ώρκίστηκε δτι τό πρωί θά μάς άναφέρη στο 'Υπουργείο, καί θά μάς περάση
σ’ δλες τις έφημερίδες.
Μάταια ό Διοικητής προσπάθησε νά τού έξηγήση. "Αδικα τού έδειχνε τον άναπτήρα καί τού άνέφερε τό γεγονός τού άγνωστου πού βγήκε φορτωμένος άπό τό
σπίτι του τήν ώρα πού αυτός άπουσίαζε. Δέν ήθελε ν’ άκούση τίποτε. ’Απαιτούσε νά
πάρη τή Σμαράγδα στο σπίτι. Καί τό χατήρι του έγινε. "Εφυγε έτσι άπειλώντας
Θεούς καί Δαίμονες.
Μείναμε δλοι κατάπληκτοι. ΤΗταν ένας αιφνιδιασμός πού δέν τον περιμέναμε.
Οΐ νεώτεροι συνάδελφοί μου πάγωσαν άπό τον φόβο τους.
Έ τσ ι φάνηκεν δτι ή ’Αστυνομία ύπέκυψε...
Άλλά νά !! Γενική Συγκέντρωση διατάζει ό Διοικητής μας—καλή του ώρα
δπου νάναι— τού χρεωστώ τόσα πολλά. Καί μέσα στήν αίθουσα άλλαγής, ένώ ένας
διαβολεμμένος άγέρας παρασύρει έξω τσίγκους καί κτυπά παραθυρόφυλλα, μάς λέει:

« . . . Ά π δ μία Ημερήσια Διαταγή τής κοινής γνώμης»

1743

« __ ’Ακούσατε 'Υπουργέϊα, εφημερίδες, άπειλές καί τρομοκρατηθήκατε.
Μήν φοβάστε δμως ποτέ δταν κάνετε τδ καθήκον σας. ’Απευθύνομαι σέ δλους σας,
αλλά κυρίως στους νεώτερους άπδ σας. Τδ επάγγελμα πού διαλέξατε έχει καί τέτοια
άπρόοπτα μέσα. Νά συνηθίσετε να τ’ άντιμετωπίζετε σαν άνδρες, ψύχραιμα, μέ σύ
νεση, μέ αύτοπεποίθηση. Δεν είστε οί τυχόντες. Είστε άστυνομικοί υπάλληλοι, καί
αύτδ σημαίνει δτι είστε τδ Α' καί τδ Ω! του Κράτους. Κανείς δεν πρόκειται νά σάς
πειράξη δταν κάνετε έντιμα τή δουλειά σας, κι’ ας σάς άπειλοϋν κι’ ας σάς βρίζουνε.
Μήν τά παίρνετε προσωπικά τά λόγια πού άκοΰτε. Στή δουλειά μας θίγουμε πολλές
φορές τά συμφέροντα των συνανθρώπων μας. "Εχουν κάποιο έλαφρυντικδ νά τελούν
εις σύγχυσιν. "Ομως εκεί πού έφτασαν τά πράγματα, ή οργή τού κυρίου αύτοϋ θά
κινήση γην καί Ούρανδν εναντίον μας. Τά άτομα βέβαια δέν έχουν σημασίαν. Μά
ή ’Ιδέα μας, ή ’Αστυνομική ’Ιδέα, δέν πρέπει νά άμαυρωθή άπδ τέτοιες συκοφαντίες.
Θάναι δπως δήποτε όδυνηρδ γιά τδ Σώμα μας νά υιοθέτηση—έστω καί μία
έφημερίδα— τις άπόψεις τού έξάλλου άνδρδς πού μάς έπισκέφθηκε. Γι’ αύτδ έχουμε
χρέος, παιδιά μου, νά κάνουμε τ ’ άδύνατα δυνατά γιά νά έξιχνιάσουμε τδ Συμβάν
πριν ξημερώση. Μήν πάτε νά κοιμηθήτε. Ντυθήτε πολιτικά καί στραφήτε πρδς κάθε
κατεύθυνση. Κάντε δ,τι νομίζετε. ’Απαιτώ δμως πριν βγή ό ήλιος νά έχω τδν νυκτε
ρινό άγνωστο στδ Τμήμα. Αύτδ θά γινόταν βέβαια δπως δήποτε. Σέ μιά, σέ δυό,
σέ τρεις μέρες θά τδν πιάναμε, άλλ’ άφού τδ άφεντικδ τής Σμαράγδας δέν μάς δίνει
μιά λογική πίστωση χρόνου ας φροντίσουμε αύτδ τδ βράδυ νά φέρουμε, πριν ξη
μερώση σέ πέρας αύτή τή λεπτή ύπόθεση, προστατεύοντας έτσι τήν Τιμή καί τήν
’Αξιοπρέπεια τού ’Αστυνομικού Σώματος..... Πηγαίνετε καί ό Θεδς μαζί Σας...»
"Ενας άρχιφύλακας μέ δυδ συναδέλφους μου πήγε στήν Τροχαία μήπως μάθη
τίποτε γιά τδ αύτοκίνητο (τούς δώσαμε τούς δυδ αριθμούς πού προφτάσαμε νά δού
με)...
Τρεις αστυφύλακες μέ έναν'ίπαστυνόμο πήγαν στήν Σήμανση μέ τον άναπτηρα...
Οί άλλοι βγήκαν στούς δρόμους μέ πολιτικά νά συλλέξουν πληροφορίες....
Κι’ έγώ μέ τδν Ύπαστυνόμο ήλθαμε σπίτι μου (πού είναι κοντά στδ Τμήμα)
ντυθήκαμε πολιτικά καί τραβήξαμε στδ "Αγνωστο μ’ ένα άναπτήρα γιά οδηγό,
μέ μιά σιλουέττα στή μνήμη, πού χάθηκε στά σκοτάδια καί μέ τις άπειλές τού κυ
ρίου ακόμη ν’ άντηχοΰν στ’ αυτιά μας. i
Περνάμε έξω άπδ τδ σπίτι... Τέσσερις—πέντε αστυφύλακες μέ πολιτικά τδ
περιτριγυρίζουν άθόρυβα.... Κατευθυνόμαστέ στδ δρόμο πού πέρασε τδ αύτοκίνητο.
Κάπου έδώ κοντά πρέπει νά ήταν σταματημένο, δταν. περίμενε τδν άγνωστο επι
σκέπτη. Σέ άπόσταση 10—15 μέτρων είναι ένα γκαράζ. Μπαίνουμε μέσα. 'Ο φύ
λακας κοιμάται μακαρίως, ροχαλίζοντας έκνευριστικά, δίπλα σ’ ένα μαγκαλάκι
μισοσβυσμένο. Τδν ξυπνάμε. Είναι ένα συμπαθητικό γεροντάκι, γυρμένο άπδ τά χρό
νια πού έχουν καβαλικέψει στήν πλάτη του.
«....Μ ήπω ς είδες, μπάρμπα—Θωμά, κανένα αύτοκίνητο νά σταματά έδώ
κοντά, περίπου τά μεσάνυχτα;»
'Ο Μπάρμπα—Θωμάς δέν ξέρει ποιά μεγάλη σημασία έχει ή άπάντησή του
γιά τδ Σώμα μας. Γι’ αύτδ δέν βιάζεται. Χασμουριέται δυδ-τρία λεπτά, ξύνει τά
πλευρά του, τρίβει τά μάτια του, τεντώνεται τεμπέλικα καί:
«Όόόχι» μάς άπαντά νυσταγμένα σκύβοντας πάνω στο μαγκαλάκι του. Ή
άπάντησή του μάς εκνευρίζει. ’Αλλά δέν λέμε τίποτε. Φεύγουμε μέ μιά ελπίδα λιγότερη..:
’Απέναντι είναι «πιάτσα» ταξί. Καί στέκουν στή σειρά έξη αύτοκίνητα...
τδνα πίσω άπ’ τ ’ άλλο.
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Ήμερολόγιον Αστυφύλακας

Πλησιάζουμε τον πρώτο οδηγό. Διαβάζει «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ». Μόλις μας
βλέπει, άφίνει τήν εφημερίδα καί κάνει ν’ άνοιξη τήν πίσω πόρτα.
«’Ό χι» του λέμε. «Μήν άνοίγεις. Δεν είμαστε πελάτες.’Αστυνομικοί είμαστε».
Καί δείχνουμε τις ταυτότητές μας. 'Ο σωφέρ βγαίνει άπ’ τ’ αυτοκίνητο καί δείχνει
προθυμία να μας έξυπηρετήση.
((Θέλουμε νά μας πης αν είδες κανένα αύτοκίνητο νά σταματά έδώ κοντά χω
ρίς να κατεβάζη, οΰτε ν’ άνεβάζη έπιβάτες. "Ενα σταχτί άεροδυναμικό αύτοκίνητο
πού οί τελευταίοι του άριθμοί είναι 7 καί 8».
«Αύτοκίνητο;» ρωτά καί ξύνει τό κεφάλι του σάν νά θέλη νά έρεθίση τό μνημονικό του... «Πριν πόση ώρα;»
«Περίπου τά μεσάνυχτα».
«’Ά ! Κρίμα! Τά μεσάνυχτα δεν ήμουν έδώ. Πριν μισή ώρα ήλθα. Λυπάμαι
πού δεν μπορώ νά σάς φανώ χρήσιμος. —’Αλλά αν θέλετε τό αύτοκίνητο μου είναι
στη διάθεσή σας. Νά σάς πάω όπου θέλετε. ’Ελάτε νά ψάξουμε μαζί..—.»
«'Ωραία ιδέα» λέω στον προϊστάμενο.
«’Όμορφη βέβαια καί εύκολη, άλλά όχι καί πολύ.... υπηρεσιακή» μοϋ άπαντά.
Κι’ άνάβοντας ένα τσιγάρο προχωρεί στο δεύτερο αύτοκίνητο, στο τρίτο, στο τέ
ταρτο, στο πέμπτο, στο έ'κτο, χωρίς νά πάρη τήν άπάντηση πού πρόσμενε...
’Έτσι γυρνάμε μιά—μίση ώρα...
Στο μυαλό μου στριφογυρίζει μιά σκέψη, καί κάποια φωνή ψιθυριστά μοϋ
λέει:
---- «Νύχτα... Νύχτα γιά ύπνο. Κρύα, παγωμένη. Τί θάλεγες γιά ενα τσαγάκι; Γιά ενα ζεστό κρεβάτι πλάϊ σέ μιά πυρωμένη σόμπα;
Βλάκα! Τί ψάχνης νά βρής; Είναι ποτέ δυνατόν νά βρεθή τό αύτοκίνητο; ό
φορτωμένος άνδρας; Τί συγκεκριμένο στοιχείο έχετε πού τούς κυνηγάτε; ’Άντε
νά κοιμηθής, άνόητε καί παραιτήσου άπ’ αύτό τό τρελλό όνειρο. Τί ζητάς; Κύττα
γύρω σου οί έ ξ υ π ν ο ι άνθρωποι τδχουνε κόψει στον ύπνο καί ονειρεύονται τήν
αγαπημένη τους. ’Εσύ γιατί γυρίζεις; Γιά ποιόν; Ποιος θά σοϋ άναγνωρίση τήν
υπηρεσία αύτή; Κανείς. Θυμάσαι τό προχτεσινό Σάββατο πού άργησες 10 λεπτά
νά έλθης γιά υπηρεσία; Σέ τιμώρησαν πέντε χιλιάδες σοϋ κράτησαν άπ’ τό φτωχό
μισθό σου. Καί τώρα εσύ ξενυχτάς μέσα στούς δρόμους γιά χατήρι τους;.....»
Αύτά καί άλλα μοϋ έλεγεν ή σιγανή φωνή.
’Αλλά, περίεργο! μοϋ φάνηκε σάν φωνή δίχως άξια. Ή καρδιά μου ήταν ζε
στή καί όλο μου τό σώμα έκαιγε. Νόμιζα πώς πλάϊ μου περπατούσε ό Χριστός. Αυ
τός πού σταυρώθηκε γιά τούς άλλους καί μουλεγε γλυκά: «Προχώρησε ήσυχα. Τό
καθήκον είναι ή πιο γλυκειά λέξη. Ό ύπνος δέν θά σέ πάρη αν πας νά κοιμηθής. Καί
προχώρησα εύδιάθετος άκολουθώντας τον 'Υπαστυνόμο πού έκανε τό πάν γιά νάβρη
εκείνον πού σάν σκιά γλύστρησε μέσα άπό τά χέρια μας.....»
« __ Ό Δούρειος "Ιππος. Τον ξέρεις, άγαπητέ μου, τον Δούρειο "Ιππο;» μέ
ρώτησεν άπότομα ό 'Υπαστυνόμος καί κοντοστάθηκε μελετώντας μιά ξαφνική
ιδέα πού πέρασε άπ’ τό μυαλό του...
«
Βέβαια τον ξέρω. Μ’ αύτόν κυριεύτηκε ή Τροία. Κι’ ήταν μιά περίφημη ·
νίκη τής εξυπνάδας ένός μόνον άνθρώπου....»
« __ Γιατί νά μήν δοκιμάσουμε κι’ εμείς;» συνέχισεν ό ’Αξιωματικός μου
καί έπιτάχυνε τό βήμα του..
Ξαναγυρίσαμε στο σπίτι τής Σμαράγδας. Ό 'Υπαστυνόμος σήκωσε τό γιακά
του καί πλησίασε τό παράθυρό της. Τό κτύπησε μέ διάκριση δυο—τρεις φορές. Έ -
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κείνη σηκώθηκε, πλησίασε, άνοιξε το τζάμι καί πίσω άπό τις γρίλλιες ρώτησε σιγά—
σιγά «ποιος είναι;»
« __ Έ γώ είμαι, Σμάρω. Ξαναγύρισα γιατί ξέχασα τον άναπτήρα μου καί
φοβάμαι μήν τον βρή τ ’ άφεντικό σου. Μήν άνάψης φως γιατί μου φαίνεται δτι μέ
παρακολουθούν, είπε ψιθυριστά, σχεδόν άπό μέσα του, ό 'Υπαστυνόμος...
« . . . . Μά δεν είπαμε, Τάσσο, νά συναντηθούμε στις 7. Γιατί ξαναγύρισες;
Θά στον έφερνα έγώ τον άναπτήρα σου», άπάντησεν ή άφελής Σμαράγδα.
« __ Έ λα άμέσως, στο σπίτι μου» της είπεν ό 'Υπαστυνόμος κι’ έρριξε άπό
τη γρίλλια τέσσερα δεκαχίλιαρα.
«Νά πάρω καί τις βαλίτσες μου; Θά φύγουμε άπό τώρα;
«Βέβαια. ’Έλα σέ περιμένω»..
Τά άλλα γίνηκαν μέ κινηματογραφική ταχύτητα. Ή Σμαράγδα βγήκε άπό
τό σπίτι της, πήρε τό πρώτο ταξί στην πιάτσα τό όποιον ώδηγοΰσε ό.... 'Υπαστυνό
μος, πήγε στο σπίτι του Τάσσου καί έκεϊ άνακάλυψε δτι ό φίλος της είχε κάνει φτε
ρά. Πϋρ καί μανία τότε ώμολόγησε στον Ύπαστυνόμο δτι ό Τάσσος ήταν φίλος της
καί τήν έπισκεπτόταν έπί 2 χρόνια. 'Ό τι μαζί είχαν διαρρήξει ένα μυστικό χρηματο
κιβώτιο πού είχε τό άφεντικό τής Μαρίας στον τοίχο τής κάμαράς του, δτι πήρανε
μαζί τιμαλφή πού αντιπροσωπεύανε όλάκαιρη περιουσία καί δτι συμφώνησαν νά
φύγουνε μαζί στις 7. Θά πηγαίνανε στή Θεσσαλονίκη. Ε κ εί θά τήν παντρευότανε
καί θά ήσύχαζε μιά γιά πάντα άπ’ τις πίκρες τής ζωής.
Μέ τήν βοήθεια τής Σμαράγδας τον άναζητήσαμε παντοϋ. Στά γνωστά του
σπίτια, στά καφφενεΐα πού σύχναζε καί σ’ δλα τά μέρη πού είχαν συναντηθή με
τή Σμαράγδα.
Τον άνακαλύψαμε στο δωμάτιο ενός κακόφημου ξενοδοχείου νά έτοιμάζη τις
βαλίτσες του, τον συλλάβαμε, πήραμε δλα τά κλεμμένα καί τον φέραμε στο Τμήμα.
Στις 8 πήγαμε στο σπίτι τοϋ κυρίου τής Σμαράγδας καί τοϋ είπαμε δτι είχε
συλληφθή ό κλέφτης των διαμαντικών του καί δτι δλα τά κλοπιμαία είναι στή διά
θεσή του.
Τό τί έγινε στο Τμήμα μέ τον χοντρό κύριο δέν περιγράφεται. ’Έσκυψε καί
φίλησε τό χέρι τοϋ Διοικητοϋ καί δέν ήξερε πώς νά έκδηλώση τή μεταμέλειά του γιά
δσα είπε.
'Ύστερα τράβηξε σέ μιά έφημερίδα καί δημοσίευσε τον πάρα πάνω έπαινο...
Έ τσ ι ή ’Αστυνομία είχε γιά μιά άκόμη φορά θριαμβεύσει όχι μονάχα σάν
Σώμα ’Ασφαλείας, άλλά πιο πολύ σάν ’Ιδέα, πανέμορφη, Θεϊκή, άκατάλυτη στούς
χρόνους καί τούς καιρούς.....
’Αλλά τά μάτια μου πιά κλείνουν άπό τή νύστα.
Πρέπει νά κοιμηθώ γιατί δέν ξέρω τί μπορεί νά συμβή πάλι αύριο. 'Όλα π ι
θανά είναι.
'Ως τότε καλή σας νύχτα......»
ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ
Σ. Κ. Π.

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΔΙΗΓΗΜΑ

(Συνέχεια άπδ τδ προηγούμενο)
-
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«Είχαν περάσει τέσσερα χρόνια άπδ τότε, πού γνώρισα την Καίτη στήν
)) ’Ακρόπολη. Είχα πάρει τδ πτυχίο μου καί οί δουλειές μου πήγαιναν πολύ καλά,
» ώστε κατώρθωσα νά έχω καί μιά μικρή περιουσία.
« 'Η σκέψι μου ήταν ν’ άποχτήσω ένα σπιτάκι δικό μας, κάπου μακρυά ά» πό τον κόσμο κι’ έκεϊ νά μείνουμε μέ τήν Καίτη ήσυχοι στδ δικό μας κόσμο. Τώ» ρα πλέον χωρίς νά τής ανακοινώσω τίποτε είχα άγοράσει μιά μικρή κατοικία
)) στήν άνατολική άκρη τής Κέρκυρας μέσα σ’ ένα πυκνό δάσος, άπδ ποικίλη δεν» τροφυτία, πού προχωρούσε καί μέσα στδ αλμυρό άκόμη θαλασσινό νερό. ΤΗταν
» μοναδική τοποθεσία καί πίστευα ότι έκεΐ θά ευρισκε οριστικά τήν ευτυχία ή Καί» τη. Έφρόχτισα γιά τήν έπίπλωση τής νέας μας κατοικίας, πού έγινε άπλή κ’ ά» πέρριτη. Δεν ξεύρω πώς μοϋ ήρθε ή ιδέα ν’ άγοράσω καί ένα πιάνο, μολονότι ποτέ
» δεν ακόυσα τήν Καίτη νά τραγούδα. Είχα όμως παρατηρήσει ότι όταν άκουγε
» καμμιά συμφωνία πρδ παντός τού Σοΰμπερτ έμενε βαθυστόχαστη γιά πολύ ώρα
)) καί συχνά κυλούσαν άπδ τά μάτια της δύο δάκρυα.
« "Οταν πλέον όλα τά είχα έτοιμα τής άνήγγειλα τδ γεγονός αύτδ λέγοντάς
» της: Θά ήθελες νά πάμε κάπου μακρυά άπδ δώ νά ήσυχάσουμε;
« — Μέ κύτταξε στήν άρχή κάπως περίεργα κι’ ύστερα άναλύθηκε σέ δάκρυα
)) στήν αγκαλιά μου σάν μικρό παιδί. Δέν κατώρθωσα μέχρι σήμερα νά εξηγήσω
» τις άπότομες αυτές συναισθηματικές μεταπτώσεις πού παρουσίαζε. ’Αρχίσαμε
)) άμέσως νά ετοιμαζόμαστε καί μετά τρεις μέρες έπιβιβαστήκαμε σ’ ένα καλοτά» τάξειδο ατμόπλοιο.
« "Υστερα άπδ 24 ώρες ταξεΐδι, σέ θάλασσα γαλήνια, φθάσαμε στο ώραιό» τερο νησί τού ’Ιουνίου, όπου ή άνοιξη είναι παντοτεινή, καί νομίζει κανείς ότι ή
» φύση χάρισε όλα τά προνόμια σ’ αύτό.
« *Ηταν ή έποχή πού στήν Κέρκυρα όλη ή άτμόσφαιρα είναι άρωματισμένη.
» Τ ’ άνθη τής λεμονιάς, οί νάρκισσοι καί τά τριαντάφυλλα ένώνουν τά άρώματά
» τους σέ μιά άφθαστη συμφωνία πού μόνο εκείνος, πού έζησε στδ νησί αύτό, μπο» ρεϊ νά νοιώση. Περνώντας μέσα άπδ τούς κήπους τού νησιού αύτοΰ, μέ τή μουσική
» των πουλιών πού εξημερωμένα έρχονται πάνω σας νά καθίσουν, φθάσαμε στήν
» τοποθεσία όπου βρισκόταν τδ σπιτάκι μας μονάχο, ολομόναχο.
« 'Η Καίτη φαίνονταν ευτυχισμένη καί αύτδ μ’ έκανε νά νοιώθω τδν έαυτό
» μου υπερήφανο. Είχα έλπίδες ότι έδώ πλέον θά ύποχωροΰσε ή σωματική άτονία
» της καί ή άδυναμία, πού τήν έκανε πιδ ωχρή καί ύπερβολικά ευαίσθητη.
« Μπήκε μέσα καί χωρίς σχεδόν νά ρίξη καμμιά ματιά στήν έπίπλωση πήγε
» κατ’ εύθεϊαν στή βεράντα καί στάθηκε γιά πολύ ώρα έκεϊ, κυττάζοντας μακρυά
» τδ πέλαγος. Φαίνονταν σάν κάτι ν’ άναζητοΰσε ώς πού ένας βαθύς στεναγμός έ» δώσε τέλος στήν ονειροπόληση αύτή. Έγύρισε τότε πρδς έμένα πού ήμουν καθι-
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» σμένος λίγο πίσω της, καί κυττάζοντάς με, μέ τά σκιασμένα μεγάλα μάτια της,
» πού έξεδήλωναν έκείνη τή στιγμή δλη της την ευγνωμοσύνη, ήρθε καί στήριξε το
» κεφάλι της στον ώμο μου ψυθιρίζοντας.
« — Είσαι τώρα εύτυχισμένος;
« 'Η εύτυχία μου, άπάντησα, βρίσκεται σέ σένα: δταν σύ είσαι ευτυχισμένη
» τότε καί εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου εύτυχισμένο.
« Στη στάσι αύτή καί ό καθένας μας μέ διάφορες ονειροπολήσεις, μείναμε γιά
» πολύ ώρα, νοιώθοντας πώς κάτι μάς είχε ένώσει σφιχτά.
« 'Η ζωή μας τώρα περνούσε κάπως ρωμαντικά, άλλα δεν έβλεπα καμμιά
» βελτίωσι τής φυσικής άδυναμίας τής Καίτης. ’Απ’ έναντίας παρατηρούσα πώς
» τής άρεσε να παραδίνεται πιο πολύ στις έκστασιακές της ονειροπολήσεις, πότε κα» θισμένη—κάτω άπό τις φιλύρες, πότε κάτω στούς βράχους τής άκροθαλασσιάς
» καί μερικές φορές μέσα στή βαρκούλα, πού πάντα είχαμε στή διάθεσί μας.
« 'Η εύαισθησία της μέρα μέ τή μέρα γίνονταν πιο λεπτή, τόσο πού ήταν
» άδύνατο να σκεφθώ κάτι χωρίς να το μαντέψη καί να έκδηλώση κάθε φορά, είτε
» τό παράπονό της, είτε τήν έπιθυμία της κατά τρόπο ιδιαίτερο, τελείως άτομικό.
« Είναι άλήθεια, πώς τρία χρόνια τώρα δέν κατώρθωσα ποτέ να τήν ίδώ νά
)) γελάση. Πάντα ένα πικρό μειδίαμα διάστελλε τά χείλη της καί δταν κανείς νόμιζε
)) δτι ή εύτυχία πλημύριζε τήν καρδιά της δέν πετύχαινε παρά νά συλλάβη μονάχα
)> μιά εξαιρετική έκφραστικότητα των ματιών της.
« Είχαν περάσει έπτά μήνες άπό τότε πού είχαμε έγκατασταθή στο νέο μας
» σπίτι στήν Κέρκυρα.
« Είχαμε άποφύγει προσεκτικά νά πιάσουμε γνωριμίες κι’ έτσι ή ζωή μας
» περνούσε άποκλειστικά στο δικό μας περιβάλλον. Περιοριστήκαμε στο δικό μας
» κόσμο τόσο πολύ, πού μάς φαίνονταν ένοχλητικό αν καμμιά γιορτινή μέρα έρ)) χονταν πολλές βάρκες στήν παραλία μας ή διάφοροι περιπατητές τάραζαν τήν
» ησυχία στο δάσος μας.
« ’Ίσως αύτή μας ή ζωή είχε δώσει τροφή στήν φαντασία των εύγενών κα» τοίκων τού νησιού αύτοΰ, γιατί δπως έμαθα κατόπιν, είχαμε γίνει μυθικά πρόσωπα
)> καί είχαν κυκλοφορήσει πολλές ιστορίες γιά μάς.
« Τούς πρώτους μήνες πίστεψα δτι είχα πετύχει νά χαρίσω μιά όλοκλη» ρωμένη εύτυχία στήν Καίτη, δπως τήν ήθελα καί είχα γι’ αύτό κάποια κρυφή πε» ρηφάνια. ’Εκείνη πάλι προσπαθούσε πάντα νά φαίνεται περισσότερο εύχαριστη» μένη άπ’ δτι ήταν καί μάλλιστα δταν ήμουν κοντά της· είχα δμως πολλές φορές
» άντιληφθή δτι έξακολουθοΰσε νά κρύβη μέσα της κάποιο πόνο δυνατό, κάποιο μυ» στικό, πού δέν ήθελε νά τό φανερώση σέ κανένα.
«Τον τελευταίο έπίσης καιρό είχα παρατηρήσει δτι ή φυσική της άδυναμία
» μεγάλωνε, ή χλωμάδα τού προσώπου της είχε φτάσει σέ σημείο πού μέ άνησυ)) χοΰσε καί τής πρότεινα νά καλέσουμε γιατρό. ’Εκείνη, μέ μιά κίνησι άρνη)) μτική δέ θέλησε, βεβαιώνοντας δπως πάντα, δτι είναι ευτυχισμένη καί δτι δέν
» έχει άπολύτως τίποτε. ’Εγώ δμως μέ τρόμο έβλεπα, δτι μέρα μέ τήν ήμέρα τό λε» πτό αύτό σώμα έξαϋλωνόταν. ’Αλλά δέν μπορούσα πδτέ ν’ άντισταθώ στή θέ)) λησί της νά μή φέρω γιατρό καί δταν έπέμεινα λίγο, μ’ εμπόδισε τό κλάμα της
» στο όποιο ξεσποΰσε ριγμένη στήν άγκαλιά μου.
« 'Η τροφή της, πού πάντοτε ήταν έλαφρά, τώρα ελαττώθηκε τόσο, ώστε ένα
» κύπελο γάλα τό πρωί καί ένα τό άπόγευμα ήσαν άρκετά γιά νά συντηρείται. ’Άρ» χισα πλέον νά φοβούμαι πολύ καί κάποτε τής λέω:
« Μήπως Καίτη μου ή ζωή μας αύτή σέ βλάπτει;
« "Αν θέλης ξαναγυρίζουμε στήν ’Αθήνα.
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Ν. Άρκαδιανοΰ

« 'Η πρότασί μου αύτή τήν τάραξε πολύ καί κυττάζοντάς με κατάματα μοϋ
» λέει μέ φωνή, πού
» μόλις μπορούσε κα» νείς να τήν άκού» σει.
« Σένα σ’ εύχα» ριστεϊ αύτό;
« Έμάντεψα δτι
» ή επιθυμία της ήτο
» να μείνουμε εκεί
» μόνοι καί τήν πήρα
» στην άγκαλιά μου,
» όπου έμεινε για πο» λύ ώρα καί άπο» κοιμήθηκε ήσυχα
» μ’ ένα χαμόγελο
» εκφραστικό.
Τήν
» πήγα στο δωμάτιό
» της, τήν έβαλα στο
» κρεβάτι κι’ έκλει» σα τις κουρτίνες
» για να μή μπαί» νουν οί φωτινές ά» χτΐδες μέσα. Αί» σθανόμουνα άφάν» ταστα εύτυχισμένος
Τήυ πήρα στην άγκαλιά μου, όπου έμεινε γιά πολύ ώρα καί άπο- » γιατί έκανα άπαλο
κοιμήθηκε ήσυχα μ’ ένα χαμόγελο έκφραστικό.
» Χόν πόνο, πού έν»νοιωθα οτι είχε μέσα
» της. Πολλές φορές αγρυπνούσα καί γύριζα στον κήπο νύχτες ολόκληρες άπορρο» φημένος άπο ποικίλες σκέψεις γιά τήν εύτυχία της.
-

ΙΑ -

« 'Ο άνθρωπος πάντα δέ θέλει νά δίνη πίστι σέ κάτι πού θά τού προξενήση
» πόνο, όσο κι’ αν αύτό τό βλέπει καθαρά, πώς είναι άλήθεια, καί πώς πρόκειται
» πολύ σύντομα νά πραγματοποιηθή.
« ’Έτσι καί γώ ένω έβλεπα ότι οί μέρες τής Καίτης δέν θά περνούσαν τις μέ» ρες πού μας χώριζαν άπο τό φθινόπωρο δέν ήθελα νά τό πιστέψω.
« Βρισκόμαστε στο τέλος τού Αύγούστου. Τήν εποχή αύτή στήν Κέρκυρα
» ή βλάστησι έχει ένα άνοιξιάτικο πλούτο. Είναι δέ εξαιρετικές οί νύχτες, όταν τρι» γυρίζει κανείς μέσα στούς άπέραντους κήπους της καί συμπέσει νά βρεθή κάτω
» στο δέντρο, πού θά έχουν προτιμήσει τ’ άηδόνια γιά τό διαγωνισμό στο κελάδημά
» τους.
« ’Από τό πρωί είχα μιά μελαγχολία άνεξήγητη γιά τό χαρακτήρα μου κι’
» ένας πόνος μοΰ έσφιγγε, τήν καρδιά. ’Αντίθετα ή Καίτη σηκώθηκε μέ έξαιρετική
» εύδιαθεσία καί μέ κάποια ζωηρότητα, πού μοΰ έκανε έντύπωσι, τόσο, πού προ» σπάθησα νά κρύψω τό δικό μου πόνο γιά νά μή τή στενοχωρήσω.
« Κάναμε έναν περίπατο στον κήπο καί κατόπιν κατά τήν επιθυμία της πή» ραμε τή βάρκα καί προχωρήσαμε μακρυά στο πέλαγος. Φαινόταν πολύ εύχαρι-

Ναρκδ
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» στημένη κι’ έρριχνε ματιές μέ κάποια περιέργεια σε διάφορα μικροπράγματα,
» προσήλωνε δέ τό βλέμμα της πολλές φορές και για πολύ ώρα στο νερό, πού ένα
» έλαφρο άεράκι του έδινε την χαρακτηριστική του κυματιστή άπόχρωσι. "Οταν
» γυρίσαμε πίσω πήγαμε στο σπιτάκι μας καί άφοϋ πήρε το γάλα της τράβηξε την
» πολυθρόνα στή βεράντα καί κάθησε έχοντας μπροστά της τον κήπο μέ τούς ώ» ραίους εύκαλύπτους καί τις άρωματικές άγγέλικες πού συχνά προτιμούσαν τ ’
» άηδόνια. Παραδόθηκε τότε σ’ ένα ρεμβασμό, σέ μια έκστασι, ένω το φεγγάρι σκορ» ποϋσε πάνω της το άσημένιο φως του κι’ έκανε το πρόσωπο τής Καίτης αιθέριο
» σαν μια Ψυχή. Λίγο άργότερα ένα έλαφρο φτερούγισμα στούς θάμνους, ύστερα
» μερικά άδύνατα συρίγματα καί κατόπιν μιά μουσική άφθαστη ήλθε νά ψάλη τήν
» ύπέροχη θεά τής φύσε
ι) ως. 'Όταν ή δύναμι τής
» ψαμλωδίας τού άηδονιοΰ
» έφθασε σέ τρελλο τρα» γοϋδι ή Καίτη έκινήθη
» στήν αρχή μέ κάποια έκ» πληξη σάν νά έξύπνησε
» άπό αιώνιο δνειρο, κατό» πιν ακούσε γιά λίγο μέ
» προσοχή το τρελλύ τρα» γοϋδι τού άηδονιοΰ, πού
» μέ μιά ποικιλόχρωμη
» μουσική στροφή έκόπη
» καί σιγά έσηκώθη σάν
» σκιά, χωρίς κανένα κρό» το, άμίλητη καί πήγε
» στο πιάνο. Κάθησε καί
» μέ κάποια κούρασι στήν
» άρχή, μέ μιά ζωηρότητα
» έπειτα άρχισε νά παίζη.
» ΤΗταν ή πρώτη φορά,
» πού τήν είδα νά παίζη
» στο πιάνο καί δέν μπο» ροϋσα νά μιλήσω άπύ
» τήν έκπληξί μου. ‘’Έμε- Ή τα ν ή πρώτη φορά, πού την είδα νά παίζη ατό πιάνο
καί δέν μπορούσα νά μιλήσω άπό τήν έκπληξί μου.
» να έκεϊ καί μέ κάποια
» περηφάνεια παρακολου» θοΰσα. Έπίστεψα δτι κάποιος άνθρωπος νέος ξύπνησε δτι μιά καινούργια ζωή
» ξεπρόβαλλε. Καί ένω ή μουσική έκανε τά άηδόνια άλάλητα ν’ άκοϋν, μιά σιγανή
» φωνή μελωδική πού σιγά σιγά δυνάμωνε μ’ έκανε νά νοιώσω δτι κάτι θειο κρύ>>βονταν κάτω άπο το αιθέριο σώμα τής Καίτης. Καί βουβός άπό τή χαρά μου πα» ρακολουθοΰσα:
’Άν σύ άηδόνι τής ζωής μου τή χαρά ήρθες νά δώσης γελάστηκες
"Αν γιά παρηγοριά στον πόνο μου τραγούδι ήρθες νά τονίσης σταμάτησε.
'Ο ύπνος τή ζωή μου κράτησε σέ μιά στιγμή
κι’ ό πόνος δέν μπόρεσε ποτέ νά μέ σπαράζη.
α Σιγά—σιγά έσβυσε ή θεία αυτή μελωδία καί ή Καίτη γύρισε προς έμένα,
» πού άμίλητος τήν πήρα στήν άγκαλιά μου, καί κάθησα στήν πολυθρόνα τής βε» ράντας κρατώντας την σάν κάτι πολύτιμο, σάν κάτι πού τώρα έλαμψε. Είχε το
» κεφάλι της γυρμένο στο στήθος μου καί σ’ αύτή τήν στάσι μείναμε πολύ ωρα,

ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛ. ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ)ΝΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έ π ί τη ’Εθνική Έπετείω της 28ης ’Οκτωβρίου έλαβε χώραν συγκέντρω
σές όλων των άστυνομικών καί διοικητικών υπαλλήλων, οίτινες υπάγονται εις
την δικαιοδοσίαν της Γεν. Δ)νσεως Άστυν. Πόλεων του'Υπουργείου’Εσωτερικών.
Εις τήν πανηγυρικήν ταύτην συγκέντρωσιν παρέστησαν ό Γενικός Διευ
θυντής τοΰ 'Υπουργείου κ. Κόκκινος Νικόλαος, οί Διευθυνταί κ. κ. Άργυράκης
καί Μπούρας, οί ’Αστυνόμοι κ. κ. Μπογιατζόπουλος, Τουζένης, Δουβάρας, Ψαλλίδας, Άνδρεόπουλος, Καρυδάκης καί άλλοι.
'Ο ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. Κοντογιώργος Γεώργιος, δι’ έμπνευσμένης
ομιλίας του, έ'καμε μίαν ιστορικήν άναδρομήν εις τήν μακραίωνα Ελληνικήν
'Ιστορίαν, διά ν’ άναφέρη τούς άγώνας καί τάς θυσίας της Ελληνικής φυλής
υπέρ τής ’Ελευθερίας καί τήν μεγάλην της συμβολήν εις τον πολιτισμόν τής
άνθρωπότητος.
'Ομιλών ακολούθως διά τά γεγονότα τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, έπλεξε
τό έγκώμιον τοΰ άειμνήστου Βασιλέως Γεωργίου τοΰ Β' καί πρωθυπουργοΰ
Ίωάννου Μεταξά, οίτινες μέ τό ιστορικόν των «ΟΧΙ» έδωκαν τήν άρμόζουσαν
άπάντησιν εις τον ψευδοκαίσαρα τής Ρώμης, ό όποιος, λησμονών τήν Ελληνικήν
ιστορίαν, ένόμισεν ότι θά έκαμνεν ένα στρατιωτικόν περίπατον εις τήν Ελλάδα.
Άναφερόμενος ειτα, ό κ. Κοντογιώργος, εις τάς σκληράς μάχας τάς οποίας
εδωκεν ό Ελληνικός Στρατός, εις τά βουνά τής ’Ηπείρου, εναντίον τών σιδηροφράκτων Μεραρχιών τοΰ Μουσσολίνι, έπλεξε τό έγκώμιον τής θρυλικής 1ης Με
ραρχίας, ή οποία, ύπό τήν διοίκησιν τοΰ στρατηγού Βάσσου Βραχνοΰ (τοΰ σημερινοΰ κ. 'Υφυπουργού τών ’Εσωτερικών), άντιμετώπισεν έξ άρχής νικηφόρως,
όλας τάς επιθέσεις τών ’Ιταλών.
Είδικώτερον περιέγραψεν ό κ. Κοντογιώργος τό πώς ή Μεραρχία αΰτη εις
ήν άπό τοΰ άπογεύματος τής 29ης ’Οκτωβρίου άνετέθη ό τομεύς τής Πίνδου,
έ'φθασεν έν διαστήματι 24 ωρών έκ Κοζάνης πεζή εις Έπταχώριον, ένθα οχι
μόνον έπέτυχεν τήν έντός ώρών έμπέδωσιν τής πειθαρχίας καί άνασύνταξιν τών
ένεκα αΐφνιδιασμοΰ ύποχωρούντων, έν μέρει, άτάκτως τμημάτων άποσπάσματος
τοΰ ήρωϊκοΰ Δαβάκη, προς δέ άπέφραξεν τήν προς Μέτσοβον κάθοδον τοΰ έχθροΰ
άλλά καί διά ταχυτάτων ένεργειών ένήργησεν άπό τής 1ης Νοεμβρίου ΐσχυροτάτας άντεπιθέσεις, αίτινες έπέφερον τάς πρώτας νίκας τοΰ Έλληνικοΰ Στρατοΰ,
διά τής καταλήψεως τής Λυκόραχης καί τής κορυφογραμμής—Προφήτου Ή λία
Φούρκα Ταμπούρι—άποκοπείσης οδτω τής έπικοινωνίας τοΰ 8ου συντάγματος
τών ’Αλπινιστών μετά τών έν Κονίτση λοιπών δυνάμεων, άναγκασθέντος μετά ταΰτα
τοΰ έχθροΰ ν’ άνακρούση πρύμναν μέ συνέπειαν τήν οριστικήν άνατροπήν .του.
Τέλος ό κ. Κοντογιώργος, άπέτισε φόρον τιμής εις τούς ύπέρ πατρίδος πεσόντας ’Αξιωματικούς καί όπλΐτας τοΰ ήρωϊκοΰ Έλληνικοΰ Στρατοΰ, οί όποιοι
διά τής ύπερόχου θυσίας των, έγραψαν σελίδας άφθάστου δόξης εις τήν νεωτέραν
Ελληνικήν 'Ιστορίαν.
» ώς πού μιά παγερή δροσιά μ’ έκανε νά συνέλθω, σήκωσα στήν άγκαλιά μου τήν
» Καίτη καί σιγά τήν πήγα στο κρεββάτι της καί τήν άπλωσα’ άλλά κάποιο φοβερό
» προαίσθημα μέ κράτησε κεΐ καί χωρίς νά ξαίρω γιατί, έσκυψα καί ήθέλησα νά.
» νοιώσω τήν άναπνοή της. Τίποτε! 'Η Καίτη μου δέν άνάπνεε..... είχε πεθάνει.
» 'Ο κόσμος είχε τελειώσει γιά μένα. Τό άηδόνι μοΰ φάνηκε ότι έλεγε τώρα κάποιο
» λυπητερό τραγούδι κι’ έγώ άπόμεινα κυττάζοντας τό πρόσωπο τής Καίτης, πού
» είχε πάρει μιά ουράνια γλυκύτητα. "Ολα είχαν τελειώσει τόσο σύντομα γιά μένα...»
(Συνεχίζεται)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
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Ιξετάσεω ν, υποψηφίων πρός κατάταξιν είς τό
Σ ώ μ α , δια τόν βαθμόν τοΰ άστυφύλακος»

’Αστυνομικόν

’Άρθρον 1 . 1. Διά τήν εφαρμογήν τοΰ άρθρου 24 έδ. η' τοΰ Ν. 4971)31, ώς άντικατεστάθη
διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. 2139)52, συνισταται εξεταστική έπιτροπή, άποτελουμένη άπό τόν
έκάστοτε Διοικητήν της ’Αστυνομικής Σχολής ’Αστυφυλάκων, ώς Πρόεδρον, τόν Ύποδ)τήν
καί τόν Κοσμήτορα αυτής ώς μέλη, ή τούς νομίμους άναπληρωτάς αύτών.
2. Παρά τή έπιτροπή ταύτη θά ΰφίστανται γραπτήν καί προφορικήν έξέτασιν οί υποψή
φιοι μαθηταί τής ’Αστυνομικής Σχολής ’Αστυφυλάκων.
’Άρθρον 2 . 1. Ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων ορίζει έκάστοτε δι’ άποφάσεώς του
καί προ τής υγειονομικής έξετάσεως των υποψηφίων ήμέρας έξετάσεως τούτων, καθ’ άς δέον
νά παρίστανται έφωδιασμένοι μέ τά δελτία ταυτότητος αύτών καί τά άπαραίτητα είδη γρα
φικής ύλης (χάρτην, μελάνην, κονδυλοφόοον, στυπόχαρτον) είς τό οίκημα τής ’Αστυνομικής
Σχολής ’Αστυφυλάκων, όπου έδρεύει καί ή έξεταστική έπιτροπή καί όπου ένεργεϊται ή έξέτασις.
’Άρθρον 3 . Ή έξέτασις είναι γραπτή, προφορική καί φυσιογνωμική.
1. Γ ρ α π τ ή
έ ξ έ τ α σ ι ς : Αΰτη συνισταται είς λήψιν δείγματος γραφής μέχρι 15
σειρών έκ βιβλίου καί δή άναγνωσταοίου τής ΣΤ' Τάξεως Ελληνικού Σχολείου, έξ ού πρόκει
ται νά κριθή ή ορθογραφία καί ή άκριβής διατύπωσις.
2. Π ρ ο φ ο ρ ι κ ή
έ ξ έ τ α σ ι ς : Ή προφορική έξέτασις συνισταται είς έρωτήσεις
άπευθυνομένας κατ’ έλευθέραν κρίσιν τής έπιτροπής, πρός διαπίστωσιν τής έπαρκείας τών γραμ
ματικών των γνώσεων, τής εύφυΐας αύτών, τής εύστροφίας τού πνεύματος, τής παρατηρητι
κότητας, τών αισθημάτων αύτών καί γενικώς τής πνευματικής καταλληλ.ότητος] πρός διαμόρφωσίν των είς ικανούς άστυνομικούς.
3. Φ υ σ ι ο γ ν.ω μ ι κ ή
έ ξ έ τ α σ ι ς : Ή έπιτροπή κατά τήν προφορικήν έξέτασιν
ένεργεΐ παραλλήλως καί φυσιογνωμικάς παρατηρήσεις, τάς όποιας διατυπώνει ιδιαιτέρως.
Αί παρατηρήσεις αυται άφοροϋν τήν σωματικήν παράστασιν έκάστου υποψηφίου, τυχόν
δυσμορφίαν γενικήν ή μερικήν, καθώς καί τόν τρόπον τού έκφράζεσθαι τού όμιλεΐν καί τής
διατυπώσεως τών διανοημάτων του.
Ά ρθρον 4 . Ή βαθμολογία είναι 0—20, έπιτυχών δέ θεωρείται ό έπιτυχών μέσον όρον γε
νικής βαθμολογίας τό 10.
Ή έπιτροπή μετά τήν έξέτασιν καταρτίζει τόν πίνακα τών έπιτυχόντων βάσει τών άποτελεσμάτων καί φυσιογνωμικών παρατηρήσεων, κατά σειράν έπιτυχίας είς τάς έξετάσεις, τόν
όποιον υποβάλλει είς τόν ’Αρχηγόν τού Σώματος, ώς καί πίνακα τών έπιτυχόντων.
Ή έγγραφή είς τούς πίνακας έπιτυχόντων γίνεται κατά σειράν έπιτυχίας είς τάς έξετάσεις.
Έν, περιπτώσει ισοβαθμίας προτιμώνται οί έχοντες άνωτέρας γραμματικάς γνώσεις έκπαιδευτ;κών προσόντων, καί έκ τούτων οί έχοντες έκπληρώσει τάς στρατιωτικάς των υποχρεώσεις.
Ή πρόσληψις πρός κατάταξιν γίνεται βάσει τής σειράς εγγραφής είς τόν πίνακα τών έπι
τυχόντων.
Ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας βάσει τών κατά τά άνωτέρω αποτελεσμάτων παραπέμπει τούς
έπιτυχόντας πρός υγειονομικήν έξέτασιν.
Έ ν Άθήναις τή 5 Σεπτεμβρίου 1952
Ό ’Αρχηγός Ν. ΚΙΝΝΑΣ
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Κανονισμοί ’Αστυνομικού Σώματος
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«Περί κανονισμού στολής ’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Π όλεω ν, τών Ά ρ χ ιφ υ —
λάκω ν, Ύ παρχιφ ύλάκω ν, ’Α στυφυλάκων καί τώ ν μαθητών τώ ν ’Αστυνομικών
Σ χολώ ν».
ΚΒΦΑΛΑΙΟΝ Α',
Στολαί ’Αξιωματικών
Καθορισμός στολών ’Αξιωματικών.
’Άρθρον 1. Αί στολαί τών ’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων από τοϋ βαθμού τού
Άνθυπαστυνόμου συμπεριλαμβανομένου καί άνω ορίζονται ώς έξης:
Στολή 'Υπηρεσίας Χειμερινή.
Στολή 'Υπηρεσίας Θερινή.
Αί χλαϊναι ή έπενδΰται είναι:
α) Μακρά χλαίνη
β) Βραχεία χλαίνηί
γ) ’Αδιάβροχον ή άδιάβροχος έπενδύτης (καπαρτίνα).
Σύνθεσις έκάστης στολής.
’Άρθρον 2. 1. Ή στολή υπηρεσίας χειμερινή καί θερινή περιλαμβάνει τ ’ ακόλουθα:
α ) Πηλήκιον.
β) Χιτώνιον στολής υπηρεσίας,
γ) Έπώμια.
δ) Περισκελίδα μακράν στολής υπηρεσίας,
ε) 'Υποδήματα,
στ) Χειρόκτια,
ζ) 'Υποδήτην.
η) Ταινίαν Παρασήμων καί Μεταλλείων.
Στολή έν τή άλλοδαπή.
’Άρθρον 3. Πας ’Αξιωματικός διατελών έν τή άλλοδαπή δι’ αποστολήν φέρει πολιτικήν
ένδυμασίαν, τήν δέ άστϋνομικήν στολήν αύτοϋ φέρει, άφ’ ού παρουσιασθή είς τήν έπιτόπων άνωτέραν ’Αστυνομικήν ’Αρχήν, κατά τάς έπισήμους παρουσιάσεις καί έν γένει είς πάσαν περίπτωσιν
άπαιτοϋσαν τήν έν τή ίδιότητι του παρουσίασιν αύτοϋ, καθ’ δν τρόπον καί ύπό τάς αύτάς λεπτο
μέρειας, καθ’ άς ύποχρεοΰται νά φέρη ταύτην καί έν τή ήμεδαπή.
Πας ’Αξιωματικός διατελών έν τή άλλοδαπή έπ’ άδεία (κανονική, άναρρωτική, εκπαιδευ
τική), φέρει πολιτικήν περιβολήν.
"Υφασμα τών στολών καί χλαινών ’Αξιωματικών.
Ά ρθρον 4. Ή χειμερινή στολή τών ’Αξιωματικών καί ή χλαίνη κατασκευάζονται έκ μάλ
λινου υφάσματος, μελανοφαίου βαθέος χρώματος.
Ή θερινή στολή κατασκευάζεται έκ μάλλινου δμοίως υφάσματος μελανοφαίου άνοικτοϋ
χρώματος (γκρι).
Περιγραφή τών ειδών στολής καί έξαρτήσεως τών ’Αξιωματικών.
Ά οθρον 5. 1) Πηλήκιον. Τοΰτο άποτελεϊται έκ τοϋ γείσου, τοϋ ΰποσιαγώνου, τής στεφάνης,
τών άνω αυτής συρραπτομένων τεσσάρων τεμαχίων καί τοϋ κύκλου. Τό χειμερινόν κατασκευά
ζεται έκ τοϋ υφάσματος τής στολής, τό δέ θερινόν έκ βαμβακερού ή λινοΰ λευκοΰ τοιούτου. 'Ο γεΐσος τοϋ πηληκίου τών ’Αξιωματικών έχει πλάτος 0,05 μ.'Ο τών Άνθυπαστυνόμων, 'Υπαστυνόμων
καί’Αστυνόμων κατασκευάζεται έκ στιλπνού μέλανος δέρματος (λουστρινίου),ό δέ τών Διευθυντών
καί τοϋ ’Αρχηγού έκ μάλλινου υφάσματος (τσόχας), μελανού χρώματος. Ό τών ’Αστυνόμων φέ-
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ρει κεντημένου άπλοΰν άργυροϋν ποίκιλμα πλάτους 0, 017 μ., 6 των Διευθυντών άπλοϋν κλα
δίσκον δρυός καί ό τοϋ Άρχηγοΰ διπλοϋν τοιοϋτον.
Το 'Υποσιάγωνον: Κατασκευάζεται έκ μέλανος στιλπνού δέρματος (λουστρινιού). Τοϋτο
προσαρμόζεται έπι της στεφάνης διά δύο μικρών λευκών μεταλλικών κομβίων, διαμέτρου 0,008,
μή φερόντων τό ’Αστυνομικόν Σήμα.
Ή Στεφάνη: Περιβάλλεται έξωτερικώς διά ταινίας έκ μάλλινου υφάσματος (τσόχας),
βαθυκυάνου χρώματος, πλάτους 0,05 μ. φέρει έσωθεν περιφερειακώς δερματίνην όρφνήν ταινίαν
καί ένισχύεται διά στοχάρτου.
'Ο Κύκλος: Φέρει κατά την περιφέρειαν αύτοϋ έσωτερικώς σύρμα, δπερ κρατεί αυτόν καί
τά τέσσαρα συρραπτόμενα πρός αυτόν τεμάχια τεταμένα.
Μεταξύ της περιφερείας τοΰ κύκλου καί τών τεσσάρων συρραπτομένων τεμαχίων τοποθε
τείται παράρραμμα έκ μάλλινου υφάσματος, όμοιου μέ τό της περιβαλλούσης την στεφάνην ται
νίας.
2) Χιτώνιον: Τοϋτο άποτελεΐται έκ τών προσθίων φύλλων (προστερνίων), τών κομβίων,
τών θυλακίων, τών όπισθίων φύλλων, τών χειριδών, τών άκροπεριχειριδίων, τών έπιχειριδίων, τών
διακριτικών τοϋ βαθμοϋ καί τοΰ άνοικτοΰ περιλαίμιου.
Τά πρόσθια φύλλα (προστέρνια): Ράπτονται πλαγίως καί άνω πρός τά οπίσθια φύλλα, έμπρός δέ συνάπτονται πρός άλληλα διά μιας σειράς τεσσάρων μεγάλων μεταλλικών κομβίων. Τά
κομβία ράπτονται έπί τοΰ δεξιοΰ προστερνίου, εις ϊσας άποστάσεις μεταξύ των καί είς τρόπον,
ώστε τό άνώτατον νά εύρίσκηται κατά 0,06 μ. άνωθεν τής ξιφοειδοΰς άποφύσεως, τό δέ κατώτερον
νά είναι άκριβώς κάτωθεν "τής ζώνης.Έφ’ έκάστου προστερνίου ΰπάρχουσι δύο θυλάκια τό άνω καί
τό κάτω, καλύπτονται δέ καί τά τέσσαρα διά πτερυγίων τά όποια κομβοΰνται κατά τό μέσον διά
μικροΰ μεταλλικοΰ κομβίου. Τά δύο άνω θυλάκια προσαρμόζονται διά ραφής έπί τών προσθίων
φύλλων, άνω καί έμπρός, φέρουσι δέ κατά τό μέσον αυτών, καί έκ τών κάτω πρός τά άνω, πτυχήν
διπλήν (πιέταν) έπιτρέπουσαν την εϋρυνσιν τοΰ πλάτους αύτών καί έχουσαν ολικόν πλάτος 0.08μ.,
ορατόν δέ 0,04μ. Τά θυλάκια ταΰτα έχουσι πλάτος 0,13μ. κάί ΰψος 0,17μ. τά δέ πτερύγια δι’ ών
κλείονται άνωθεν, κομβούμενα διά μικρών μεταλλικών κομβίων, άπολήγουσι κατά τό κάτω μέ
ρος είς τρεις αίχμάς. Αί κάτω γωνίαι τών θυλακίων τούτων είναι κυκλοτερείς. Τά κάτω θυλάκια
έχουσι πλάτος 0,21μ. είς τήν βάσιν τών πτερυγίων καί 0,27 μ. είς τό κάτω άκρον αύτών, ΰψος δέ
0,22 μ. καί έπιρράπτονται έπί τών προσθίων φύλλων όλίγον άνωθεν τοΰ ΰψους τών ισχίων, διά
ραφής, σχηματιζούσης άπλήν πτυχήν κατά τά πλάγια καί τό κάτω μέρος τών θυλακίων (τύπος
στρατιωτικών θυλακίων χιτωνίου χακί). Τά πτερύγια, _δι’ ών κλείονται άνωθεν, κομβούμενα διά
μικρών μεταλλικών κομβίων, άπολήγουσιν είς εύθεϊαν γραμμήν, δέν φέρουσι δηλαδή αίχμάς.
Τό όπίσθιον μέρος τοΰ χιτωνίου κατασκευάζεται έκ δύο φύλλων υφάσματος συρραπτομένων
κατά τήν ράχιν καί μέχρι τής όσφύος, κάτωθεν τής οποίας είναι άνοικτόν καί άνευ κομβίων.
Αί χειρίδες ράπτονται κατά τήν βάσιν αύτών πρός τε τά πρόσθια καί οπίσθια φύλλα, κατα
σκευάζονται δέ καθ’ όλον τό μήκος μέχρι τοΰ καρποΰ έκ τοΰ υφάσματος τής στολής. Είς τά άκρα
τών χειριδών ράπτονται άκροχειρίδια έκ τοΰ υφάσματος τής στολής άπολήγοντα είς γωνίαν έξικνουμένην μέχρι τοΰ μέσου περίπου τοΰ πήχεος. Τά άκροχειρίδια έχουν πλάτος 0.09 μ. είς τήν βάσιν'καί μέχρι 0,16 μ. είς τάς κορυφάς τών γωνιών.
Τό περιλαίμιου τοΰ χιτωνίου είναι άνοικτόν καί άναδεδιπλωμένον, διαστάσεων δέ άναλόγων
τοΰ άναστήματος καί τής σωματικής διαπλάσεως τοΰ Άξ)κοΰ. Τό άνώτατον μέρος τών πτερυγίων
τοΰ προσθίου άνοίγματος τοΰ χιτωνίου (πέττον) έχει πλάτος 0,10—0,12 μ. σχηματίζει δέ γωνίαν
μέ τό άνοιγμα αύτής πρός τά άνω. Έ π ί τοΰ περιλαίμιου έμπροσθεν, έπί τών άνω πτερύγων έκατέρωθεν καί είς τό μέσον τοΰ πλάτους έπιρράπτεται τεμάχιον έρέας βαθυκυάνου (τσόχας) πλάτους
0,03 μ. καί μήκους 0.08 μ. καταλήγον κατά τό άνω μέρος είς γωνίαν έφ’ ής προσαρμόζεται μικρόν
μεταλλικόν κομβίον διαμέτρου 0.008 μ. μή φέρον ’Αστυνομικόν Σήμα. Έ π ί τοΰ έπιρράμματος
τούτου τίθεται τό ’Αστυνομικόν Σήμα μετά Στέμματος έπάργυρον.
3) Έπώμια: Έ φ ’ έκάστου ώμου τοΰ χιτωνίου τοποθετούνται έπώμια πλάτους 0,04 μ.
καί μήκους άναλόγου πρός τό εύρος τοΰ ώμου. Ταΰτα κατασκευάζονται έκ τοΰ υφάσματος τής στο-
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λής, φέρουσι δέ εις το μέσον της προς τό περιλαίμιον γωνίας άνά έν μικρόν μεταλλικόν κομβίον.
Έσωτερικώς παρεντίθεται διπλοϋν λινόν ύφασμα (καναβάτσο) ώστε ή δλη έπωμίς νά καθίσταται
κατά τι δύσκαμπτος. Έ π Ι των έπωμίων καθέτως πρός τό μήκος των και έπί βάσεως έξ έρέας
βαθυκυάνου τοποθετούνται ως διακριτικά των βαθμών άργυραί σειρίδες διά τόν :
α) ’Αρχηγόν, έφ’ όσον ούτος έν τη ίεραρχική κλίμακι έξισοϋται μέ υποστράτηγον μία,
πλάτους 0.05 μ. καί έτέρα πλάτους 0,01 μ.,έφ’ δσον δέ έξισοϋται μέ ’Αντιστράτηγον, μία, πλά
τους 0,05 μ. καί δύο πλάτους 0,01 μ. έκάστη.
β) Διευθυντήν Α' τάξεως 4, πλάτους 0.012 μ. έκάστη.
γ) Διευθυντήν Β' τάξεως 4, έξ ών ή άνωτέρα καί αί δύο κατώτεραι πλάτους 0,012 μ. έκά
στη, ή δέ έτέρα πλάτους 0,007 μ.
δ) ’Αστυνόμον Α' τάξεως 3, πλάτους 0,012 μ. έκάστη.
ε) ’Αστυνόμον Β' τάξεως 3, έξ ών αί δύο πλάτους 0,012 μ. έκάστη ή δέ μεσαία πλάτους
0,007 μ.
στ) Ύπαστυνόμον Α' τάξεως 2, πλάτους 0,012 μ. έκάστη.
ζ) 'Τπαστυνόμον Β' τάξεως 1 πλάτους 0,012 μ. καί μία πλάτους 0,007 μ.
η) Άνθυπαστυνόμον, 1, πλάτους 0,012 μ.
4) Ή Ζώνη: Άποτελεΐται έκ τοϋ ίδιου υφάσματος πλάτους 0,06 μ. καί είναι έρραμμένη
έπί τοϋ χιτωνίου, πορποϋται δέ έμπροσθεν δι’ απλής μεταλλικής όρθογωνίου π ό ρ π η ς λευκής.
5) Ή Περισκελίς: Κατά τά κάτω άκρα σχηματίζει άναδίπλωσιν πλάτους 0,03—0,04 μ.
δέν φέρει δέ ταινίας καί παραρράμματα.
6) Υποδήματα : Κατασκευάζονται έκ μέλανος δέρματος (σεβρού ή αδιάβροχου), μεθ’
Ιμάντων, είναι δέ χαμηλά (σκαρπίνια άνευ ποικιλμάτων εις τά άκρα καί πλάγια).
7) Τά Χειρόκτια: είναι τό μέν θέρος λευκά δερμάτινα (σουέτ) ή βαμβακερά, τόν δέ χει
μώνα καφέ βαθέος χρώματος δερμάτινα.
8) Ταινίαι Παρασήμων καί Μεταλλίων: Μέ τήν στολήν υπηρεσίας φέρονται μόνον αί ταινίαι παρασήμων καί μεταλλίων. Αδται προσαρμόζονται κατά τήν αύτήν σειράν καθ’ ήν καί τά πα
ράσημα καί μετάλλια εις έπισήμους έμφανίσεις, έπί όρθογωνίου ύποθήματος, ύψους 0,013 μ., ούτινος ή πρόσθια έπιφάνεια καλύπτεται ύπό των ταινιών τών παρασήμων καί μεταλλίων.
’Εάν ό χώρος δέν είναι έπαρκής διά νά περιλάβη άπάσας τάς ταινίας έπί μιας γραμμής, δέν
έπιτίθενται άλλήλων, άλλά διατίθενται εις δύο ή περισσοτέρας σειράς τής μιας κάτωθι τής άλλης
καί είς άπόστασιν 0,001 μ. Ή άνάρτησις έπί τοϋ στήθους γίνεται έπί όριζοντίας γραμμής, αμέ
σως άνωθεν τοϋ άνω άριστεροΰ θυλακίου τοϋ χιτωνίου δι’ έπιρραφής ή πορπώσεως έπ’ αύτοΰ.
9) Παράσημα καί Μετάλλια. Τρόπος τοϋ φέρειν ταϋτα: Είς έπισήμους τελετάς, κατόπιν
διαταγής τοϋ ’Αρχηγού φέρονται άπαντα τά παράσημα καί μετάλλια 'Ελληνικά καί Ξένα, ώς καί
αί Ταινίαι τών Μεγαλοσταύρων. ’Εν στολή μετά χλαίνης (μόνον μακρας) φέρεται ή ταινία τοϋ Μεγαλοσταύρου έξωθεν καί έπί τής χλαίνης. Αί ταινίαι τών Μεγαλοσταύρων φέρονται ύπό τήν έπωμίδα καί άπό τοϋ ώμου χιαστί πρός τό αντίθετον ίσχίον. 'Ο ώμος ορίζεται έκάστοτε ύπό τοϋ ει
δικού κανονισμού τού σχετικού παρασήμου. 'Ο άστήρ τού Μεγαλοσταύρου φέρεται έπί τού άριστεροϋ στήθους καί περί τήν καρδιακήν χώραν. ’Εάν φέρωνται περισσότεροι άστέρες προτάσ.
σονται οί τού Ελληνικού Μεγαλοσταύρου καί δέν φέρονται πλέον τών τεσσάρων αστέρων ταυτοχρόνως. Τό παράσημου τών Ταξιαρχών άναρταται έκ τού λαιμού διά ταινίας έσωθεν τού περι
λαίμιου, τό δέ διάσημου τούτου έξέρχεται καί κρέμεται έμπροσθεν καί είς τό μέσον τού περιλαίμιου
Τά παράσημα καί μετάλλια άναρτοίνται έπί τού αριστερού μέρους τού στήθους αμέσως ΰπερθεν τοϋ θυλακίου έπί μιας γραμμής καί κατά τήν σειράν τήν καθοριζομένην διά Β. Διατάγματος
ή άποφάσεως τού Γ.Ε.Σ., καί αριστερόθεν τούτων τά Ξένα παράσημα καί μετάλλια κατά σειράν
χρονολογίας άπονομής των, πλήν τών παρασήμων έκείνων τών Ξένων Κρατών, δι’ ά οί ειδικοί αύτών Κανονισμοί όρίζουσι διάφορον θέσιν έπί τού στήθους. "Οταν τά παράσημα ή μετάλλια είναι
πλείονα τού ένός παροσαρμόζονται έπί δυσκάμπτου όρθογωνίου ύποθήματος, τοϋ όποιου ούδέν
μέρος φαίνεται καί παρατίθενται έν μια σειρφ ή καί έπιτίθενται έπ’ άλλήλων, έάν άπαιτεΐται έκ τού
αριθμού των, κατά τήν σειράν των, ώς καθορίζεται άνωτέρω, καθ’ ήν δέ περίπτωσιν έπιτίθενται
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άλλήλοις, δύνανται νά φέρωνται κατά τήν έξης μέθοδον έν συμπλέγματι. Α'ι ταινίαι έφαρμόζονται
έπί δυσκάμπτου ορθογωνίου ύποθήματος, τοϋ όποιου ή κατωτέρα πλευρά είναι έν γραμμή μετά
τοϋ κέντρου των παρασήμων καί μεταλλίων. Έκάστη ταινία έκκινεΐ έκ της κατωτέρας πλευράς
τοϋ ύποθήματος, διέρχεται διά της άνωτέρας πλευράς αύτοϋ καί καταλήγει είς τον δακτύλιον άναρτήσεως των παρασήμων ή μεταλλίων, άτινα δύνανται προσθέτως νά στερεώνται έπί των όπι
σθεν ταινιών των. Ή άνάρτησις τοϋ συμπλέγματος γίνεται δι’ άφανοΰς διάπηγος, ύπάρχοντος είς
την έσωτερικήν έπιφάνειαν αύτοϋ.
Χλαίνη μακρά.
’Άρθρον 6. Ή μακρά χλαίνη είναι ύποχρεωτική δι’ όλους τούς ’Αξιωματικούς. Αύτη σύγκειται έκ δύο προσθίων μερών καί δύο όπισθίων συρραπτομένων πάντων μετά τοϋ περιλαίμιου.
Τά δύο πρόσθια μέρη άναπτύσσονται άπαλλήλως (σταυροΰνται)άναλόγως της σωματικής διαπλάσεως έκάστου.Τά δύο όπίσθια τμήματα συρράπτονται κατά τήν ράχιν καί φέρουσι κατ’ αυτήν
πτύχωσιν, έρραμμένην άπό τοϋ περιλαίμιου μέχρι 0,10 άνωθεν τής όσφύος, μή έρραμμένην δέ κά
τωθεν αύτής καί άπολήγουσαν είς άνοιγμα μήκους 0.40—0,80μ., άναλόγως τοϋ άναστήματος τοϋ
’Αξιωματικού. Είς τό δεξιόν μέρος τοϋ άνοίγματος φέρει 3—5 μικρά μεταλλικά κομβία, είς δέ τό
άριστερόν φέρει τμημάτιον έρέας μετ’ ισαρίθμων κομβιοδοχών προς συναφήν καί κόμβωσιν τοϋ
άνοίγματος, κατά τρόπον ώστε νά μή φαίνωνται τά κομβία. ’Όπισθεν κατά τήν όσφύν φέρει προσ
θετήν ζώνην πλάτους 0.04 μ. καί μήκους άναλόγου τής σωματικήςδιαπλάσεως τοϋ ’Αξιωματικού,
έφ’ ής έπιρράπτονται τέσσαρα μεγάλα μεταλλικά κομβία. Τό περιλαίμιου διπλοΰται προς τά κάτω
καί συνάπτεται έμπροσθεν διά μιάς ένετής. Τοϋτο είναι πλάτους άναλόγου μέ τήν σωματικήν διάπλασιν τοϋ ’Αξιωματικού, τών προσθίων άκρων αύτοϋ μή δυναμένων νά ύπερβαίνωσι τό πλάτος
τών 0,15 μ. Πλαγίως ολίγον άνωθεν τών ισχύων, ύπάρχουσιν εσωτερικά θυλάκια καλυπτόμενα
διά πτερυγίων έκ τοϋ αύτοϋ ύφάσματος. Τά πτερύγια δέν κομβοΰνται καί άπολήγουσιν είς τρεις
γωνίας. Προς κόμβωσιν τής χλαίνης έπιρράπτονται άπό τοϋ περιλαίμιου μέχρι τοϋ υψους τών πτε
ρυγίων τών θυλλακίων καί έφ’ έκατέρου τών προσθίων μερών άνά έξ μεγάλα μεταλλικά κομβία.
Έναντι τών κομβίων ύπάρχουσιν ισάριθμοι κομβιοδόχοι. Ή άπόστασις μεταξύ τών έκατέρων
άκραίων άνω κομβίων είναι 0.20—0,26 μ. μεταξύ δέ τών κάτωθι έκατέρωθεν άκραίων τοιούτων
0,13—0,18 μ. άναλόγως τής σωματικής διαπλάσεως τοϋ Άξιωματικοΰ.Τό μήκος τής χλαίνης δέον
νά είναι τοιοΰτον, ώστε τοϋ Άξιωματικοϋμσταμένου τό κάτω άκρον αύτής νά φθάνη μέχρι τοϋ μέ
σου τής κνήμης. Τά έπώμια καί διακριτικά τοϋ βαθμοΰ είναι καθ’ όλα όμοια μετά τοϋ χιτωνίου
τής στολής ύπηρεσίας. Αί προχειρίδες ομοίως είναι δμοιαι μέ τάς τοϋ χιτωνίου τής στολής ύπηρεσίας άνευ κομβίων.
Χλαίνη βραχεία.
’Άρθρον 7.Ή βραχεία χλαίνη είναι όμοια μέ τήν μακράν τοιαύτην σύν ταϊς έξής διαφοραΐς·
1) Τό μήκος αύτής είναι μεγαλύτερου τοϋ τοϋ χιτωνίου τής στολής ύπηρεσίας κατά 0,05
μ. φθάνον μέχρι τοϋ μέσου τοϋ μηροΰ.
2) Δέν φέρει όπισθεν καί είς τό ΰψος τής όσφύος πρόσθετον ζώνην. Ή ράχις είνας δίφυλλος,
άπολήγουσα άπό τής όσφύος καί κάτω είς άνοιγμα μήκους 0,15—0,25 μ. άναλόγως τής σωματι
κής διαπλάσεως τοϋ Άξιωματικοΰ. Κομβοΰται διά πέντε μεγάλων μεταλλικών κομβίων.'Η βρα
χεία χλαίνη ουδέποτε φέρεται είς έπισήμους έμφανίσεις καί είναι προαιρετική.Ό ’Αξιωματικός
φέρων τήν μακράν ή βραχεϊαν χλαίνην δέον νά έχη κομβωμένα τά δύο κάτω άκρα κομβία.
’Αδιάβροχου—’Αδιάβροχος έπενδύτης.
Άρθρου 8.—1 ) Άδιάβροχον: Κατασκευάζεται έκ λεπτού ύφάσματος, χρώματος μέλανος
ή κυανοΰ βαθέος, έμπεποτισμένου δι’ έλαστικοΰ κόμεως καί συντίθεται έκ τών προστερνίων καί
τοϋ νωτιαίου τμήματος, συνερραμμένου έκ τοϋ περιλαίμιου, έκ τών χειριδών καί τοϋ έπικαλύμματος
(έπικράνου). Τό μήκος τοϋ άδιαβρόχου δέον νά είναι τοιοΰτον, ώστε νά φθάνη μέχρι τοϋ μέσου
τής κνήμης. Φέρει έπίκρανον, άποσπώμενον τοϋ άδιαβρόχου καί κομβούμενον ύπό τό περιλαίμιου
διά μικρών όστεΐνων κομβίων. Τό άνοιγμα τοϋ νωτιαίου τμήματος, μήκους 0,40—0,60 μ. κομβοΰται διά τριών όστεΐνων κομβίων έπί ταινίας έκ τοϋ αύτοϋ ύφάσματος φερούσης ισαρίθμους κομ-
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βιοδόχας και έρραμμένης έσωθεν, ϊνα μή ώσιν ορατά τά κομβία. Τα προστέρνια κομβοΰνται διά
πέντε κομβίων όστε'ίνων ή δερμάτινων διαμέτρου 0,22—0,26 μ. έχόντων τό χρώμα τοϋ υφάσμα
τος, άπεχόντων άπό τοϋ χείλους κατά 0,05 μ. καί έρραμμένων έπί τοϋ δεξιοΰ προστερνίου τοϋ άριστεροΰ φέροντος ισαρίθμους κομβιοδόχας. Τό άδιάβροχον δύναται νά φέρη καί ζώνην έκ τοϋ υφά
σματος πλάτους 0,04 μ. στηριζομένην ε π ' αύτοΰ διά διεμβολών. Δύναται νά φέρη θυλάκια, ούχί
όμως έπιρράμματα, παραρράμματα, έπώμια καί διακριτικά βαθμοΰ. Δέον νά είναι εύρύχωρον
καί άνετον
2)
’Αδιάβροχος έπενδύτης (καπαρντίνα): Είναι δμοιος πρός τό άδιάβροχον σύν ταΐς
διαφοραΐς: Αί έπενδύσεις άποτελοΰνται έκ της φόδρας (σατέν) καί έκ τοϋ δευτέρου άδιαβρόχου
βαμβακίνου υφάσματος καί της εσωτερικής έπενδύσεως (φόδρας). Δύναται νά επενδύεται έσωτεριγώς διά μάλλινου υφάσματος (καμηλό), τό όποιον άποτελεϊ έξάρτημα αύτοϋ..
Στολαί Άστυκτηνιάτρων καί Υγειονομικών ’Αξιωματικών.
"Αρθρον 9. ’11 στολή τών Άστυκτηνιάτρων καί τών ‘Υγειονομικών ’Αξιωματικών είναι όμοια
πρός τήν τών λοιπών ’Αξιωματικών τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, τά διάκενα όμως τών έπί τών
περιχειρίδων ή τών έπωμίων διακριτικών τοϋ βαθμοΰ πλάτους 0,004 κατασκευάζονται έξ υφά
σματος ίοχρόου ώς έξης :
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Στολαί Ά ρ χιφ υ λ ά κ ω ν, Ύ πα ρχιφ υλά κω ν, ’Α στυφυλάκων καί μαθητών
’Αστυνομικών Σ χ ο λ ώ ν .
Στολαί Άρχιφυλάκων, ‘Υπαρχιφυλάκων καί ’Αστυφυλάκων.
’Άρθρον 10. Αί στολαί τών άρχιφυλάκων ύπαρχιφυλάκων καί άστυφυλάκων καθορίζονται.
1) Στολή υπηρεσίας χειμερινή.
2) Στολή υπηρεσίας θερινή.
’Άρθρον 11. Ή στολή υπηρεσίας συντίθεται έκ τών κάτωθι ειδών:
1) Πηληκίου.
2) Χιτωνίου.
3) Έπωμίων.
4) Ζωστήρος.
5) Περισκελίδος.
6) Ταινιών Παρασήμων καί Μεταλλίων.
7) ‘Υποδημάτων.
8) Ράβδου ’Αστυνομικής.
9) Συρίκτρας.
10) Σήματος υπηρεσίας.
11) Άνθηλιακοϋ κράνους.
12) Χλαίνης.
13) Άδιαβρόχου.
14) Διακριτικών βαθμοΰ (διά τούς άρχιφύλακας καί ύπαρχιφύλακας).
15) Διακριτικών 'Υπηρεσιών.
"Αρθρον 12.—1. Ή στολή ύπηρεσίας φέρεται οσάκις οί αστυφύλακες, ύπαρχιφύλακες καί
άρχιφύλακες είναι διατεθειμένοι εις ύπηρεσίαν, πλήν τών περιπτώσεων, καθ’ άς δύνανται νά φέρωσι πολιτικήν περιβολήν.
Περιγραφή ειδών στολής ύπηρεσίας.
"Αρθρον 13—1) Πηλήκιον: Τό πηλίκιον κατασκευάζεται έκ τοϋ ύφάσματος τής στολής καί
είναι καθ’ δλα δμοιον μέ τό τής στολής ύπηρεσίας τών Ύπαστυνόμων δέν φέρει δμως τήν περιβάλλουσαν τήν στεφάνην βαθυκύανον ταινίαν.
2) Χιτώνιον: Τό μέν χειμερινόν κατασκευάζεται έκ μάλλινου ύφάσματος έλαφρώς μελανοφαίου χρώματος, τό δέ θερινόν έκ τοϋ αύτοϋ λεπτοτέρου δμως, ύφάσματος άλλου. Τοΰτοάπο-
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τελείται έκ τοϋ κλειστού περιλαίμιου, των προσθίων φύλλων (προστερ'νίων), των κομβίων των
θυλακίων των όπισθίων φύλλων των χειριδών, των άκροπεριχειρίδων καί των έπωμίων.
Το περιλαίμιον κατασκευάζεται έκ τοϋ αύτοΰ ύφάσματος, είναι χαμηλόν καί έχει πλάτος
0,4—Q,6 μ. άναδιπλοΰται δέ καί πορποϋται έμπροσθεν διά δύο αγκίστρων (κόπιτσες). Οί αριθ
μοί καί τά στοιχεία υπηρεσίας προσηλοϋνται έκατέρωθεν τοϋ περιλαίμιου διά δύο άγκιστρων, βάινόντων επί ισαρίθμων οπών.
Τά πρόσθια φύλλα (προστέρνια) ράπτονται πλαγίως καί άνω προς τά οπίσθια φύλλα, έμπρός δέ συνάπτονται προς άλληλα, κομβούμενα διά μιας σειράς έξέξ (6)· μεγάλων μεταλλικών
κομβίων.
Τά κομβία άπέχουσιν έξ ίσου άπ’ άλλήλων τό δέ τελευταϊον δέον νά εύρίσκηται άκριβώς
κάτωθι τοϋ ζωστήρος.
Τά δύο άνω έξωτερικά θυλάκια προσαρμόζονται διά ραφής έπί τών προσθίων φύλλων, φέρουσι δέ κατά τό μέσον αυτών, καί έκ τών κάτω προς τά άνω πτυχήν διπλήν, έπιτρέπουσαν τήν
εΰρυνσιν τοϋ πλάτους αυτών καί έχουσαν ολικόν πλάτος 0,08 μ. ορατόν δέ 0,04 μ. Τά θυλάκια ταϋτα
έχουσιν πλάτος 0,14 καί ΰψος 0,17 μ. Κλείονται άνωθεν διά πτερυγίων άτινα άπολήγουσιν κατά
τό κάτω μέρος εις τρεις αίχμάς καί κομβοΰνται διά μικρών μεταλλικών κομβίων. Πρός τό αρι
στερόν καί κάτω μέρος τοϋ θώρακος φέρει έτερον θυλάκιον έσωτερικόν διά τήν τοποθέτησιν τοϋ
έπιδέσμου. Φέρει ομοίως δύο κάτω θυλάκια άνά Ιν έκατέρωθεν παρά τό ίσχύον, έσωτερικά εικο
νικά, άπαρτιζόμενα μόνον έκ τών πρερυγίων, άτινα είναι έρραμένα έπί τών προστερνίων χωρίς
νά κομβώνται. Ή ράχις (οπίσθιον μέρος) είναι δίφυλλος.
Αί χειρίδες ράπτονται κατά τήν βάσιν αυτών πρός τε τά πρόσθια καί οπίσθια φύλλα τοϋ χι
τωνίου, κατά δέ τά'άκρα αυτών φέρουσιν έπιχειρίδια έκ τοϋ αύτοΰ υφάσματος έφ’ έκάστου καί
έπί τής ραφής, τών όποιων είσίν εστερεωμένα δύο μικρά μεταλλικά κομβία. Έ π ί τής άριστεράς
χειρίδος ράπτονται δύο θηλεϊαι τό κάτω άκρον τών όποιων απέχει άπό τοϋ άκρου τής χειρΐδος
0,03 μ. Αί θηλεϊαι αύται έχουσαι μήκος 0,05 μ. έκάστη χρησιμοποιούνται πρός τοποθέτησιν τοϋ
βήματος υπηρεσίας. "Οπισθεν δέν φέρει άνοιγμα.
3) Έπώμια: Κατασκευάζονται έκ τοϋ αύτοΰ ύφάσματος μετά παρορραμμάτων βαθυκυάνου χρώματος. Ε π ’ αύτών καί εις τό πρός τό περιλαίμιον άκρον ράπτεται άνά έν μικρόν μεταλλι
κόν κομβίον.
4) Ζωστήρ: Κατασκευάζεται έκ τοϋ ίδιου μέ τήν στολήν ύφάσματος καί είναι σταθερώς
έρραμμένη έπί τοϋ χιτωνίου, πορποϋται δέ μέ πόρπην δρθογώνιον μεταλλικήν λευκήν.
5) Περισκελίς: Αυτή είναι όμοία καθ’ όλα μέ τήν μακράν περισκελίδα τής στολής υπηρε
σίας τών ’Αξιωματικών, φέρει δέ προσθέτως έσωτερικόν θυλάκιον διά τήν τοποθέτησιν τής άστυνομικής ράβδου. Ή περισκελίς δύναται νά φέρηται καί μετά χαμηλών ύποδημάτων (σκαρπινίων)
έκ δέρματος μέλανος χρώματος έπιδεκτικοΰ στιλβώσεως καί έκ ποδίων μέλανος χρώματος.
6) Υποδήματα: Κατασκευάζονται έκ δέρματος μέλανος έπιδεκτικοΰ στιλβώσεως καί είναι
υψηλά. Συσφίγγονται περί τόν ταρσόν έμπροσθεν διά λινοπλέκτων σειρίδων όμοιου χρώματος,
διερχομένων δι’ όπών ήνεωγμένων περί τά χείλη τής πρό τοΰ ταρσοΰ ανατομής. ’Υπό τήν άνατομήν ταύτην στερεοΰται γλωσσίς, ίνα καλύπτη τό άνοιγμα ταύτης. ·
7) Χλαίνη (μακρά): Κατασκευάζεται έκ μελανοφαίου βαθέος χρώματος έριούχου ύφά
σματος καί σύγκειται έκ δύο, προσθίων μερών καί ένός οπισθίου συρραπτομένων πάντων μετά τοΰ
περιλαιμίου. Τά δύο, πρόσθια μέρη αναπτύσσονται καί έπαλλήλων (σταυροΰνται) άναλόγως τής
σωματικής διαπλάσεως έκάστου. Ή ράχις σύγκειται έκ δύο φύλλων καί καταλήγει άπό τής όσφύος
και κάτω εις πτύχωσιν μετ’ άνοίγματος τοΰ όποιου τό μήκος είναι 0,40—0,80 μ. άναλόγως τοϋ
αναστήματος. Είς τό δεξιόν μέρος τοΰ άνοίγματος ράπτονται τρία μέχρι πέντε (άναλόγως τοΰ άναστήματος) μικρά μεταλλικά κομβία, έπί δέ τοΰ άριστεροϋ μέρους τμημάτιονέρέας μετ’ ισαρίθμων
κομβιοδοχών πρός συναφήν καί κόμβωσιν τοΰ άνοίγματος κατά τρόπον, ώστε νά μή φαίνωνται
τά κομβία. "Οπισθεν έπί τής όσφύος καί έπί τοΰ σημείου, άφ’ ού άρχεται τό άνοιγμα προσαρμό
ζεται πρόσθετος ζώνη, πλάτους 0,05 μ. μήκους δέ άναλόγου τής σωματικής διαπλάσεως τοϋ φέροντοιι τήν χλαίνην, έφ’ ής τοποθετοΰνται ,τέσσαρα μεγάλα μεταλλικά κομβία.

1758

Κανονισμοί ’Αστυνομικού Σώματος

Τό περιλαίμιον διπλοϋται προς τα κάτω, είναι πλάτους 0,12 μ. όπισθεν καί 0,15 εις τα πρό
σθια άκρα, συνάπτεται δέ έμπροσθεν διά μιας ένετής. Τό μήκος τής χλαίνης δέον νά είναι τοιοϋτο
ώστε, ίσταμένου τοϋ φέροντος ταύτην νά φθάνη 0,10 μ. κάτωθεν τής έπιγονατίδος.
'Εκατέρωθεν τοϋ κέντρου τοϋ θώρακος καί μέ διαγώνιον κλίσιν έκ των άνω προς τά κάτω
ράπτονται άνά έξ (6) μεγάλα μεταλλικά κομβία άτινα κομβοϋνται είς άντιστοίχους κομβιοδόχας.
Έ φ ’ έκατέρου των ώμων φέρει έπώμια έκ τοϋ αΰτοΰ υφάσματος μετά βαθυκυάνου παραρράμματος γύρωθεν καί ένός μικροϋ μεταλλικοϋ κομβίου.
Αί χειρίδες είναι άπλαϊ μέ περιχειρίδια έκ τοϋ ίδίου υφάσματος, καταλήγοντα είς γωνίαν.
Έ π ί τής άριστερας χειρίδος ράπτονται δύο θηλεϊαι προς τοποθέτησιν τοϋ σήματος υπηρεσίας,
οίαι καί είς άς θέσεις αί τοιαΰται τοϋ χιτωνίου. Εκατέρωθεν καί είς τό ΰψος των ισχύων κατα
σκευάζονται δύο εσωτερικά θυλάκια καλυπτόμενα διά πτερυγίων καταληγόντων είς τρεις γωνίας.
Τό δεξιόν θυλάκιον δέν φέρει έσωτερικόν σάκκον, άλλ’ είναι άνοικτόν διά την έλευθέραν χρησιμο
ποίησή τής άστυνομικής ράβδου καί τοϋ περιστρόφου. Ή χλαίνη φερομένη κομβοΰται ύποχρεωτικώς δι’ όλων των κομβίων.
8) Άδιάβροχον: Είναι οΐον τό των ’Αξιωματικών τοϋ Σώματος, χρώματος μέλανος ή φαιοϋ.
Οί άρχιφύλακες, ύπαρχιφύλακες καί άστυφύλακες κατά την έκτέλεσιν τής υπηρεσίας των
δύνανται νά φέρωσι καί τοιοΰτον τύπου μπέρτας.
9) Διακριτικά βαθμοΰ άρχιφυλάκων καί ύπαρχιφυλάκων: Ταϋτα φέρονται έπί άμφοτέρων
των χειριδών τοϋ χιτωνίου καί τής χλαίνης είς τό μέσον τοϋ βραχίονος καί προς τό πρόσθιον καί
έξωτερικόν τμήμα αύτοΰ. ’Αποτελούνται διά τούς άρχιφύλακας έκ τριών καί διά τούς ύπαρχιφύλακας έκ δύο άργυρών σειρίδων, πλάτους 0,012 μ. έκάστης, έρραμμένων έπί έρέας βαθυκυάνου,
έν εϊδει όξείας γωνίας μέ τό άνοιγμα προς τά άνω. Ή άπόστασις τών σειρίδων τών δύο γωνιών
μεταξύ των είναι 0,002 μ. τό δέ μήκος έκάστου τών σκελών τών γωνιών 0,07 μ.
10) Διακριτικά Πόλεων καίΎ πήρεσιών: Προς διάκρισιν τών 'Υπηρεσιών, παρ’ αϊς ύπηρετοΰσιν οί άστυφύλακες, ύπαρχιφύλακες καί άρχιφύλακες φέρουσι τά κάτωθι διακριτικά:
α) Έ φ ’ έκάστου τών έπωμίων καί είς τό μέσον αύτών ταινίας έξ όρέας πλάτους 0,025 μ,
περιβαλλούσας καθέτως ταϋτα. Τά χρώματα τών ταινιών ποικίλουν άναλόγως τών πόλεων έν αϊς
έδρεύουσιν αί 'Χπηρεσίαι, παρ’ αϊς οί άρχιφύλακες, ύπαρχιφύλακες ύπηρετοΰσιν ώς άκολούθως
(πλήν τής ’Αστυνομίας Τουρισμού):
1) ’Αθηνών Πράσινον
2) Πειραιώς ’Ερυθρόν
3) Πατρών Πορτοκαλλίου
4) Κερκύρας Κυανοϋν
5) ’Αστυνομίας Τουρισμού Λευκόν δι’ άπάσας τάς πόλεις.
β) Έ π ί τοϋ περιλαίμιου καί είς άμφοτέρας τάς πρόσθιας αύτοΰ πλευράς τον αΰξοντα άρι—
θμόν, ύφ’δν είναι κατακεχωρημένοι είς τό βιβλίον δυνάμεως τοϋ Τμήματος ή 'Υπηρεσίας, παρ’ ή
ύπηρετοΰσι καί τά διακριτικά γράμματα τοϋ Τμήματος ή 'Υπηρεσίας. Ταϋτα εχουσιν ΰψος 0,02 μ.
τοποθετούνται δέ οί μέν άριθμοί είς άπόστασιν 0,02 μ. άπό τό άνοιγμα τοϋ περιλαίμιου καί είς
τό μέσον τοϋ πλάτους, τά δέ γράμματα έν συνεχεία πρός τό έξωτερικόν μέρος αύτοΰ.
Τά διακριτικά γράμματα τών 'Υπηρεσιών είναι τά άκόλουθα:
1) Τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Ρ.
2) Τοϋ Επιτελείου τών Άστυν. Δ)νσεων X.
3) Τών ’Αστυνομικών Τμημάτων τά Α', Β’, Γ', Δ', Ε ', Σ Τ ', Ζ ', Η ', Θ', κλπ.
4) Τών Τμημάτων Γενικής ’Ασφαλείας Κ.
5) Τών Τμημάτων ’Αγορανομίας Μ.
6) Τών Τμημάτων Τροχαίας Κινήσεως Τ.
7) Τής Γεν. Δ)νσεως ’Αλλοδαπών Υ.Α.
8) Τής Δ)νσεως Έγκλ)κών 'Υπηρεσιών Ε.Υ.
9) Τής ’Αστυνομίας Τουρισμού Α.Τ.
10) Τής Γενικής Έποπτείας Άγρονανομίας Γ.Ε.
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11) Τοϋ 'Υφυπουργείου ’Εσωτερικών Υ.Ε.
12) Τής 'Υπηρ. Προστασ. Έθν. Νομίσματος Σ.
13) Τής ’Αποθήκης 'Υλικού Άστυν. Πόλεων Υ.
14) Των ’Αστυνομικών Σχολών Α.Σ.
15) Τής Φιλαρμονικής Φ. >
16) Τοϋ Ε.Τ.Υ.Α.Π. Ε.Τ.
17) Τών Μηχανοκ. Ύποδ)νσεων καί 'Υπηρεσιών Ν.
18) Τοϋ Άστυν. Νοσοκομείου Ν.Α.
19) Τών Προσθέτων άστυφυλάκων Π.Α. (’ )
Τά διακριτικά γράμματα 'Υπηρεσιών, αΐτινες τυχόν θά συσταθώσιν έν τώ μέλλοντι όρίζονται δι’ άποφάσεως τοϋ Άρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας.
11) Άνθηλιακδν κράνος: Φέρεται κατά τάς θερινάς μόνον περιόδους καί χορηγείται εις
υπαλλήλους ύπηρετοΰντας είς 'Υπηρεσίας, όριζομένας υπό τοϋ Άρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας. Κατα
σκευάζεται έκ φελλοΰ, έπενδεδυμένου διά λευκοϋ βαμβακίνου ή λινοΰ υφάσματος, άερίζεται δέ
άφ’ ένός διά τής περιμωτωπίου δερμάτινης λωρίδος καί άφ’ έτέρου έκ τής κορυφής δι’ άφαιρετικοϋ κάλυκος. Φέρει ύποσιάγωνον δερμάτινου, χρώματος καστανοΰ.
12) Ράβδος: Κατασκευάζεται έκ βαρέος ξύλου είναι μήκους 0,375 μ. καί φέρει δερμάτινου
ιμάντα, τοποθετείται δέ είς έπί τοϋτο έσωτερικόν θυλάκιον τής περισκελίδος κατά τρόπον ώστε
νά μή φαίνηται 6 δερμάτινος ίμάς.
13) Συρίκτρα: Κατασκευάζεται έκ μετάλλου καί φέρει άλυσσον καί κρίκον διά υ’ άναρτάται έκ τής δευτέρας κομβιοδόχης τοϋ χιτωνίου, τοποθετείται δέ είς τό άριστερόν θυλάκιον αύτοΰ.
14) Σήμα 'Υπηρεσίας: Τοϋτο είναι ταινία πλάτους 0.045 μ. καί μήκους άναλόγως προς
τό εύρος τής περιχειρίδος, φέρουσα κυανάς καί λεύκάς έναλλασσομένας ραβδώσεις, πλάτους 0,008
έκάστη. Φέρεται έπί τής άριστεράς περιχειρίδος, τών άκρων αυτής συναπτομένων διά δύο ή τριών
πορπών ή κομβίων καί διέρχεται διά τών θηλειών τών χειριδών, είς τρόπον ώστε τό κάτω μέρος
αυτής νά άπέχη άπό τό άκρου τής χειρίδος 0,03 μ.
Στολή Δοκίμων Ύπαστυνόμων.
’Άρθρον 14.—1. Στολή Έκπαιδεύσεως: Ά παντες·οί δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι άνεξαρτήτως
τοϋ βαθμοΰ δν έφεραν πρό τής εισόδου των είς τήν Σχολήν φέρουσι τήν ιδίαν στολήν, ήτις είναι
όμοια πρός τήν στολήν υπηρεσίας τών άστυφυλάκων καί κατασκευάζεται έκ τοϋ αύτοΰ υφάσματος,
μέ τάς κάτωθι διαφοράς:
α) 'Εκατέρωθεν τοϋ άνοίγματος τοϋ περιλαίμιου τοϋ χιτωνίου καί είς τό μέσον τοϋ πλά
τους αύτοΰ έπιρράπτεται άνά έν όρθογωνίδιον έκ μαλλίνου υφάσματος βαθυκυάνου χρώματος (τσό
χας) άπολήγον πρός τό έξωτερικόν μέρος είς όξεΐαν γωνίαν, έφ’ ής προσαρμόζεται μικρόν με
ταλλικόν κομβίον μή φέρον τό’Αστυνομικόν Σήμα,κατά μήκος δέ καί είς τό μέσον τοϋ όρθογωνίου
τοποθετείται άργυροΰν σειρήτιον πλάτους 5 χιλιοστών άπό τοϋ κομβίου μέχρι καί ΰπό τήν βάσιν
τοϋ ορθογωνίου.
β) Τά έπώμια κατασκευάζονται έκ βαθυκυάνου έρέας (τσόχας) προσαρμόζεται δέ έπ’ αύτών καί είς τό πρός τό περιλαίμιου μέρος άνά έν μικρόν μεταλλικόν κομβίον. Έ φ ’ έκάστου έπωμίου κεντάται διά λευκής μεταξωτής κλωστής ό άριθμός τής τάξεως τής Σχολής, είς ήν άνήκει ό
δόκιμος (1 ή 2), μήκους 3.1)2 εκατοστών, περιβάλλεται δέ οΰτος δι’ άργυροΰ σύρματος.
Έ π ί τών έπωμίων τών ομαδαρχών καί είς τό έξωτερικόν άκρον αυτών τοποθετείται κατά
πλάτος άργυροΰν σειρήτιον πλάτους 5 χιλιοστών, έπί δέ τών τοϋ ύπαρχηγοΰ καί άρχηγοΰ τής τά
ξεως δύο τοιαΰτα σειρήτια.
Έ π ί τών έπωμίων τοϋ άρχηγοΰ τής τάξεως καί μεταξύ τοΰ άριθμοΰ καί τών σειρητίων κεντάται διά λευκής μεταξωτής κλωστής καί εις άστερίσκος περιβαλλόμενος δι’ άργυροΰ σύρματος.
1.
Τά έδάφια 11—19 προσετέθησαν δι’ ύπ’ άριθ. 8863)Φ1)63)23-4-53 καί 7779)Φ1 )
63)15-4-53 Δ)γών Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων.
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2.
Στολή έξόδου. Αΰτη είναι άπολύτως όμοια πρός τήν στολήν υπηρεσίας των Ύπαστυνό
μών καί έκ τοϋ αύτοϋ υφάσματος κατασκευάζεται μέ τήν διαφοράν δτι τά έπώμια καί τα έπί τοϋ
περιλαίμιου όρθογώνια είναι άπολύτως δμοια πρός τά της στολής, έκπαιδεύσεως των δοκίμων.
Οΐ δόκιμοι κατά τάς εξόδους των φέρουσι λευκά χειρόκτια (δερμάτινα ή βαμβακερά) ( ') .
Στολή Δοκίμων Άρχιφυλάκων.
’Άρθρον 15. Ή στολή των δοκίμων Άρχιφυλάκων διακρίνεται εις στολήν έκπαιδεύσεως
καί εις στολήν έξόδου.
Άμφότεραι αί στολαί είναι άπολύτως δμοιαι πρός τάς στολάς υπηρεσίας των άστυφυλά
κων καί έκ τοΰ αύτοϋ υφάσματος κατασκευάζονται μέ τάς κάτωθι διαφοράς:
Πέριξ των έπωμίων της στολής καί χλαίνης έπιρράπτεται λευκή μεταξωτή ταινία πλάτους
5 χιλιοστών.
Έ π ί των- έπωμίων των ομαδαρχών, καθέτως πρός τό μήκος των καί πρός τό έξωτερικόν
άκρον αυτών τοποθετείται λευκόν μεταξωτόν σειρήτιον πλάτους 5 χιλιοστών, έπί δέ τών τοΰ
άρχηγοϋ καί ΰπαρχηγοϋ τής τάξεως δύο σειρήτια τών αυτών χιλιοστών, εις δέ τό κέντρον τών
έπωμίων τοϋ άρχηγοϋ κεντάται καί εις άστερίσκος διά λευκής μεταξωτής κλωστής.
Έ π ί τοΰ έξωτερικοΰ μέρους τών χειριδών τοΰ χιτωνίου καί τής χλαίνης καί εις τό μέσον
τοΰ βραχίονος τοποθετείται όξεΐα γωνία έξ άργυροΰ σειρητίου πλάτους 8 χιλιοστών καί μήκους
έκάστου σκέλους 7 έκατοστών, έρραμμένη έπί έρέας βαθυκυάνου καί μέ τό άνοιγμα πρός τά άνω.
Έ π ί τοΰ περιλαίμιου τοΰ χιτωνίου τοποθετοΰνται, εις μέν τό δεξιόν έμπρόσθιον άκρον καί
εις τό μέσον τοΰ πλάτους αύτοϋ τά στοιχεία Α.Σ., είς δέ τό άριστερόν τοιοΰτον ό αΰξων άριθμός,
ύφ’ δν είναι κατακεχωρημένος έκαστος τών δοκίμων είς τό βιβλίον δυνάμεως τής Σχολής (').
Σχολή Δοκίμων ’Αστυφυλάκων.
’Άρθρον 16.—1. Ή στολή τών δοκίμων άστυφυλάκων, διακρίνεται είς στολήν έκπαιδεύσεως
καί είς στολήν έξόδου.
2. Ώ ς στολαί έκπαιδεύσεως χρησιμοποιούνται χακί στρατιωτικαί στολαί καί χλαΐναι μετά
πηληκίου όμοιου πρός τό τών άστυφυλάκων. Κατά τό θέρος χρησιμοποιείται βραχεία περισκελίς
μετά υποκαμίσου.
Πρός διάκρισιν τών βαθμοφόρων δοκίμων άστυφυλάκων τοποθετούνται έπί τοΰ έξωτερικοΰ μέρους τών χειριδών τοΰ χιτωνίου τής στολής έκπαιδεύσεως καί άκριβώς είς τό μέσον τοΰ
βραχίονος καί παραλλήλως πρός τό έδαφος τά κάτωθι διακριτικά:
Έ π ί τών ομαδαρχών σειρήτιον λευκόν πλάτους ένός καί μήκους 7 έκατοστών, έπί τών δι
μοιριτών δύο τοιαΰτα καί έπί τοΰ άρχηγοϋ τρία τοιαΰτα.,
Τά σειρήτια είναι έρραμμένα έπί παραλληλογράμμου έκ βαθυκυάνου έρέας,άναλόγου μή
κους καί πλάτους.
3. Ώ ς στολήν έξόδου οί δόκιμοι κατασκευάζουν, μερίμνη τής Σχολής, άμα τή είσόδω των
είς αυτήν, κανονικήν στολήν άστ)κος θερινήν ή χειμερινήν άναλόγως τής έποχής, κατά τά διά τούς
τακτικούς άστυφύλακας κρατούντα.
Έ π ί τοΰ περιλαίμιου τοΰ, χιτωνίου τής στολής έξόδου τοποθετούνται, είς μέν τό δεξιόν έμπρόσθιον άκρον καί είς τό μέσον τοΰ πλάτους αύτοϋ τά στοιχεία Α.Σ., είς δέ τό άριστερόν τοιοΰ
τον ό αΰξων άριθμός, ΰφ’ δν είναι κατακεχωρημένος έκαστος τών δοκίμων είς τό βιβλίον δυνά
μεως τής Σχολής.
Τήν στολήν έξόδου φέρουσι κατά τάς έκ τής Σχολής έξόδους των, άφ’ οδ προηγουμένως έκπαιδευθώσι πλήρως είς τά τοΰ χαιρετισμού καί τάς υποχρεώσεις τοΰ έν στολή άστυνομικοΰ (*).
Στολή Προσθέτων ’Αστυφυλάκων.
’Άρθρον 17. Οί πρόσθετοι άστυφύλακες δικαιούνται νά φέρωσι μόνον στολήν ύπηρεσίας.
1.
Κανονισμοΰ.

Τά άρθρα 14, 15 καί

16 τίθενται ώς άντικατεστάθησαν δι’ ΰπ’ άριθ. 66)195
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Αΰτη είναι καθ’ δλα όμοια μέ τήν στολήν υπηρεσίας των Αστυφυλάκων μέ τήν διαφοράν, δτι έκατέρωθεν τοϋ άνοίγματος τοϋ περιλαίμιου καί εις άμφοτέρας τάς πλευράς αύτοϋ φέρουσι ώς δια
κριτικά τά γράμματα Π.Α.
ΚΕΦΛΑΙΟΝ Γ'
ΓενικαΙ Διατάξεις.
Χρόνος άφ’ οδ. θά φέρωνται ή χειμερινή καί θερινή στολή.
"Αρθρον 18. Ό άρχηγός της ’Αστυνομίας καθορίζει έκάστοτε διά.διαταγής του τήν ημέ
ραν άφ’ ής οΐ άστυνομικοί δέον νά φέρωσι τήν χειμερινήν ή θερινήν στολήν των.
"Αρθρον 19. Πένθος: Εις ένδειςιν οικογενειακού πένθους οΐ άστυνομικοί άνευ έτέρας άδειας,
δύνανται νά φέρωσι ταινίαν μελανήν πλάτους 0,08 μ. έξ ειδικού υφάσματος, έπιρραπτομένην έπί
τοΰ άριστεροΰ. βραχίονος είς άπάσας τάς στολάς, πλήν της μεγάλης καί της χλαίνης. Τό επίσημον
πένθος καί διάρκεια αύτοϋ καθορίζεται διά διαταγής τοϋ Ύφυπουργοΰ Εσωτερικών.
"Αρθρον 20. Πολιτική περιβολή: Οί άστυνομικοί φέρουσι πολιτικήν περιβολήν κατά τάς
εκτός υπηρεσίας ώρας. Οί Διευθυνταί τή ς’Αστυνομίας καί οί προϊστάμενοι ’Αστυνομικών 'Υπηρε
σιών, μή ύπαγομένων είς τήν δικαιοδοσίαν τών Διευθύνσεων ’Αστυνομίας Πόλεων, δύνανται νά
έπιτρέπωσιν, δπως καί έν υπηρεσία φέρωσι πολιτικήν περιβολήν: α) Οί ύπ’αυτούς’Αξιωματικοί
ένεκεν ήτιολογημένης υπηρεσιακής ή άτομικής άνάγκης. β) Οί ύπ’ αύτούς άρχιφύλακες, ύπαρχιφύλακες καί άστυφύλακες, ενεκεν υπηρεσιακής άνάγκης. Οί άστυνομικοί τής Γενικής ’Ασφα
λείας δύνανται νά φέρωσιν έν υπηρεσία πολιτικήν περιβολήν τή διαταγή τοϋ Διευθυντοΰ τής ’Α
στυνομίας ή τοϋ προϊσταμένου τής οικείας 'Υπηρεσίας ’Ασφαλείας. Ό άρχηγός τής ’Αστυνομίας
δύναται διά διαταγής του νά έπιτρέπη είς άστυνομικούς οίασδήποτε 'Υπηρεσίας νά φέρωσι πολι
τικήν περιβολήν κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας αύτών, οσάκις κρίνει δτι τοΰτο εξυπηρετεί
τό συμφέρον αύτής.
"Αρθρον 21. ’Αστυνομικά κομβία: Τά κομβία τών άστυνομικών στολών καί χλαινών έν γένει διακρίνονται είς δύο μεγέθη μεγάλα καί μικρά. Τά μεγάλα είναι διαμέτρου 0,024 μ. καί τά μι
κρά 0,018 μ. "Απαντα είναι μεταλλλικά.Τά τής μεγάλης στολής τών ’Αξιωματικών είναι έπάργυρα, τά τών έτέρων τοιαΰτα έπινικελωμένα (έξ άλπακά). "Απαντα φέρουσιν έπί τής πρόσθιας
αύτών έπιφανείας τό ’Αστυνομικόν Σήμα μετά τοϋ Στέμματος είς άναλόγους προς τό μέγεθος
των διαστάσεις. "Οπου τοϋ παρόντος Κανονισμού άναφέρονται μεγάλα ή μικρά κομβία νοούνται
τά τοιαΰτα τής παρούσης παραγράφου.
Πιστόλια—’Αστυνομική Ράβδος.
"Αρθρον 22.'Ο τρόπος τοϋ φέρειν τό πιστόλιον καί τήν άστυνομικήν ράβδον ορίζεται δϊ’
είδικοΰ κανονισμού.
.

Σχέδια Στολών.
"Αρθρον 23. Αί Άστυνομικαί στολαί καί χλαϊναι κατασκευάζονται συμφώνως πρός τάς δια
τάξεις τού παρόντος καί πρός τά παρά τώ Άρχηγείω τής ’Αστυνομίας τηρούμενα σχέδια αύτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Είδικαί διατάξεις περί θερινής στολής χρώματος χακί.
Σχέδιον θερινής στολής χακί.
"Αρθρον 24.—1. Μέχρις δτου καταστή δυνατόν νά έφοδιασθοΰν άπαντες οί άστυνομικοί
διά θερινής στολής έξ υφάσματος τεφροχρόου (γκρι) μάλλινου έλαφρόΰ, θά δύνανται νά φέρουν
καί στολήν έκ χακί υφάσματος.
2.
Πηλήκιον στολής: Τό πηλήκιον διά μέν τούς’Αξιωματικούς είναι λευκόν, διά δέ τούς άρχ)
κας, ύπαρχ)κας καί άστ)κας θά είναι χρώματος χακί όμοιου πρός τό τής στολής αύτών καί δέν
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θά φέρη κατά τήν περιφέρειαν τοϋ άνω κύκλου καί των συρραπτομένων τεμαχίων παράραμμα διά
μάλλινου υφάσματος, άλλου τίνος χρωματισμού (*).
3. Χιτώνιον: Τέ χιτώνιον καθορίζεται σχήματος υποκαμίσου, ήτοι έπί τοϋ έμπροσθίου μέ
ρους καί κατά μήκος τοϋ άριστεροϋ φύλλου θά φέρη άναδίπλωσιν (πιέταν) πλάτους 0,04, διήκουσαν άπδ τής βάσεως τοϋ περιλαίμιου μέχρι πέρατος τοϋ φύλλου, έφ’ ής άναδιπλώσεως θά κατασκευασθώσιν πέντε κομβιοδόχοι μέ τομήν προς το έδαφος. Τά κομβία είναι κοκκάλινα, τοϋ αύτοΰ
προς τό ΰφασμα χρώματος. Είς το οπίσθιον μέρος τοϋ χιτωνίου καί κατά μήκος τής σπονδυλικής
στήλης σχηματίζεται άναδίπλωσις (πιέτα) άρχομένη από τοϋ μέσου των ώμοπλατών μέχρι κάτω
έκατέρωθεν δέ ταύτης δύο μικρότεραι άναδιπλώσεις (κουφοπιέτες) άρχόμεναι ωσαύτως άπό τό
ύψος τής κεντρικής άναδιπλώσεως καί έκμηδενιζόμεναι εις τό κάτω μέρος. Τά θυλάκια είναι όμοια
προς τά τής χειμερινής στολής ’Αξιωματικών. Τό περιλαίμιον είναι χαμηλόν καί δύναται νά φέρε
ται άνοικτόν είς τό άνω μέρος κατά τό έν κομβίον.,
4. Τά έπώμια: Στερεώνται έπί τοϋ χιτωνίου διά μικροϋ κομβίου. Ταΰτα περιβάλλει ταινία,
προκειμένου μέν περί ’Αξιωματικών έκ τσόχας χρώματος βαθέος κυανοΰ, έφ’ ής είναι έρραμμένα
τά διακριτικά τοϋ βαθμοΰ των,προκειμένου δέ περί κατωτέρων έκτοΰ αύτοΰ ύφάσματος πλάτους
0,08 μ.,έφ’ ής πρός τό μέρος τοϋ λαιμοΰ τίθεται ή διακριτική έγχρωμος ταινία τής’Αστυνομικής
Δ)νσεωςή 'Υπηρεσίας των, έν συνεχεί;? δέ τίθενται τά ψηφία τής 'Υπηρεσίας καί ό άριθμός περι
λαίμιου.
Τά στοιχεία περιλαίμιου—'Υπηρεσία καί άριθμός—θά φέρωνται είς τάς έπωμίδας ώς καί
πρότερον, άλλ’ έπί ταινίας κινητής έκ τοϋ αύτοΰ χακί ύφάσματος (*)'.
5. Ή Ζώνη: Είναι κινητή έκ τοϋ ίδιου ύφάσματος πλάτους 0,06 μ., στηριζομένη είς δύο
θηλάς έρραμμένας είς τά πλάγια καί φέρει πόρπην ορθογώνιον μεταλλικήν λευκήν.
6. Αί Χειρίδες. Έ χω σιν πρός τά κάτω άνοιγμα 0,20 μ. καταλήγουσι δέ είς περιχειρίδια
κουμβωνόμενα έν εϊδει ύποκαμίσου διά μικροϋ οστέινου κομβίου.Τό χιτώνιον τοΰτο φέρεται ύφ’ ό
λων τών άστυνομικών άνευ έμφανοΰς ύποκαμίσου, έκτος έάν, δι’ ειδικής διαταγής ήθελε διαταχθή
ή χρήσις ύποκαμίσου διά τούς’Αξιωματικούς μόνον (3). Έ ν τή περιπτώσει ταύτη τό ύποκάμισον
δέον νά είναι χρώματος λευκοΰ, ό δέ λαιμοδέτης χρώματος μέλανος.
Ή περισκελίς: Είναι όμοιου σχήματος πρός τήν χειμερινήν.
Υποδήματα κεραμόχροα. Κατά τάς τελετάς όμως ύποχρεωτικώς μέλανα.
Καθορισμός θερινής στολής κατά τάς τελετάς κλπ.
’Άρθρον 25. Κατά τάς έπισήμους τελετάς ή άλλας έπισήμους έμφανίσεις θά διατάσσεται
ύπό τοϋ Άρχηγοΰ ή τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ ποια στολή θά φέρεται, ήτοι ή τεφρόχρους (γκρι)
ή ή χακί.
’Άρθρον 26. Πάσα προγενεστέρα διάταξις άφορώσα τήν στολήν καί άντιτιθεμένη είς τον
παρόντα κανονισμόν καταργεΐται.
Έ ν Άθήναις τή 19 Δεκεμβρίου 1952
Ό ’Αρχηγός Α ΓΓ. ΕΒΕΡΤ
1. Ή παράγραφος αδτη τίθεται ώς άντικατεστάθη διά τοϋ ύπ’ άριθμ. 67/1954 Κανονι
σμού.
2. Ή παράγραφος αΰτη προσετέθη διά τής ύπ’ άριθ. 6459 Φ 1/67 άπό 8-5-1954 Δ /γής
’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων.
3. Διά τής ύπ’ άριθ. 11153 Φ. 1/63 άπό 22-5-1953 Δ /γής ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων
καθωρίσθη όπως οί κ.κ. ’Αξιωματικοί, όσάκις φέρουσι τήν χακί στολήν θά φέρωσιν ύποχρεωτι
κώς λευκόν ύποκάμισον καί μέλανα λαιμοδέτην.

Εντός τού μηνός Δεκεμβρίου περατούται ή δημοσίευσις
είς τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» τών Κανονισμών
τοΰ 'Αστυνομικού Σώματος, πλήρως ενημερωμένων. Ούτοι θά κυκλοφορήσουν κωδικοποιημένοι, είς ιδιαίτερον
βιβλίον μεθ’ Ευρετηρίου 'Αλφαβητικού.
ΟΙ έκ τών συνδρομητών μας μόνον κ.κ. 'Αξιωματικοί και
Άρχιφύλακες, θά δύνανται νά τό προμηθευθούν έκ τής
διαχειρίσεως τού Περιοδικού άντί δραχμών 15.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

& Π Λ Η Ρ Ο ΦΟ Ρ Ι Α Ι

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος, οί Άρχιφύλακες Βλάχος Α., Τεφίκ Ν., οί 'Τπαρχ)κες Κονδυλόπουλος Κ., Βασιλαδιώτης Ν., Γιαννακάκης II., καί
οί ’Αστυφύλακες Γεωργόπουλος Ε., Κοτσαλής Π., Μετάλλινος Τ., Γκολφινόπουλος
Θ., Άσημακόπουλος I., Άργυρόπουλος X., Πιπέρος Ε., καί Μαυρέλης ΓΙ.
Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας οί Ά στ)κες Χορμόβας Ν., Λυκομήτρος
Π., Μαρκάκης Α., καί διά λόδους υγείας ό Άρχιφύλαξ Λάγιος Λ., καί ό 'Τπαρχιφ.
Παπαδόπουλος Β.
*

ΑΣΤΤΝΟΜΙΚΑΙ

*

*

ΣΧΟΛΑΙ

Τήν 31ην ’Οκτωβρίου 1954 έξήλθον τής ’Αστυνομικής Σχολής κατόπιν
εξαμήνου εύδοκίμου φοιτήσεως 88 νέοι μαθητευόμενοι άστυφύλακες τούς οποίους
ό Διοικητής τής Σχολής, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. ’Αρχιμανδρίτης Ν.,
προσεφώνησεν ώς εξής:
«Νέοι άστυφύλακες.
«Τώρα μόλις έδώσατε ένώπιον έκπροσώπου τοΰ Θεοΰ, τον όρκον τοΰ Έλλη νος δημοσίου υπαλλήλου.
»’Από αύριο μαζί μέ τούς παλαιούς συναδέλφους σας θά έκτελήτε τό καθήκον
» σας καί θά συνεχίσετε τήν άποστολήν τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Καί όπως έδιδά» χθητε άποστολή τή ς’Αστυνομίας είναι, άφ’ ένός μέν ή προστασία τάς ζωής, τής
» τιμής καί τής περιουσίας των πολιτών, άφ’ ετέρου δέ ή προάσπισις τοϋ κοινωνι» κοϋ καθεστώτος τής χώρας μας, τών έθνικών ιδανικών, τής θρησκείας ,τής οίκο» γενείας καί τής 'Αγίας Πατρίδος μας τής Ελλάδος άπό τούς γνωστούς, άπά» τριδας καί άθρήσκους εσωτερικούς εχθρούς, τούς προδότα^ κομμουνιστάς.
«’Ίσως χρειασθή, νά θυσιάσετε τά πάντα καί τή ζωή σας άκόμη, γιά νά φέ» ρετε εις πέρας τήν άποστολήν σας αύτή, όπως έκαμαν εκατοντάδες παλαιότεροι
)> συνάδελφοί σας. Είμαι βέβαιος ότι δεν θά διστάσετε εις τούτο.
«’Αλλά γιά νά έπιτύχετε στο έργο σας χρειάζεται νά έχετε τήν άγάπη καί τήν
» συμπαράστασι τών πολιτών. Αύτό θά τό κατωρθώσετε όταν ή όλη συμπεριφορά
» καί ή έκτέλεσις τής υπηρεσίας σας γίνεται μέ πνεύμα στοργής καί άγάπης προς
» όλους καί προς εκείνους άκόμη πού παρεκτρέπονται καί παραβαίνουν τούς νόμους
» τοΰ Κράτους.
«’Εάν έπιτύχετε είς τούτο ,τότε ώς γνήσια παιδιά τοΰ λαού θ’ άποτελέσετε
» σέ κάθε κρίσιμο γιά τό έθνος περίστασι, μιά δύναμι ικανή νά συντρίψη κάθε κοι» νωνικό εχθρό.
«Καί τώρα σάς προπέμπομεν μέ τις θερμότερες ευχές μας γιά τήν πρόοδο
» στο εύγενές δημόσιο λειτούργημα, πού επάξια ήξιώθητε νά αποκτήσετε, καί στο
» όποιο έάν θελήσετε θά ήμπορέσετε νά σταδιοδρομήσετε».
Οί έξελθόντες τής Σχολής έτοποθετήθησαν ώς άκολούθως :
α) Ε ί ς Ά σ τ υ ν. Δ)ν σ ι ν Ά θ η ν ώ ν οί: ΆλαφάκηςΜ., Άναστασόπουλος
Φ., Άνδριανόπουλος Δ., Άρτικόπουλος Σ., Βερβερίδης Γ., Βλαχογιάννης Κ., Βούρτσης Δ., Βρανίτης Ν., Γεωργαρέας Η., Γιαννακούρας Π., Γιαννοΰκος Δ., Γρυπονησιώτης Β., Δελάκος Η., Δημάκόπουλος Γ., Δημητρόπουλος Π., Δημόπουλος Ε.,
Δουβίκας Ν., Δουκάκης Ν., Ζεμπερλϊγκος Β., Κανούσης Π., Κάππος- Ν., Καραθανάσης Κ., Καραμέτας X., Κόρακας Ε., Λαβράνος Ν., Λιβαδίτης Ν., Μαντζαβάς Θ., Μανωλόπουλος Λ., Μαρίνης, Γ., Μαυρογεώργης Μ., Μαχαίρας Α., Μεταξάς Α., Μίχας X., Μπαλάσκας Θ., Μπουγιώτης X., Μποΰνος Α., Νάνος Δ.,Ούλής.
Α., Παντελεάκος Α., Παπαγγελόπουλος Κ., Παπαδάς Η., Πατερίτσας Γ., Πατσουράτης Κ., Πετρόπουλος Β., Πέτρου Π., Ράπτης Β., Ρεβελάκης Ε., Ρΐζος I., Ρόκ-
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κος Α., Σακέλλιος Κ., Σπανογιάννης Α., Στεφανόπουλος Σ., Τριαντάφυλλος Ε.,
Φοίτηρης Δ., Χριστοδούλου Γ., καί Ψυχοπαίδας Δ.
β ) Ε ί ς ’ Α σ τ υ ν . Δ)ν σ ι ν Π ε ι ρ α ι ώ ς οί: Βλατάκης Γ., Δαρσακλής
Γ., Δελής Γ., Ζούσης Ν., Θεοδωρολέας Κ., Καλαϊτζίδης Κ., Καραίσκος Ν,, Καραμΐντζος Γ., Κάλλιας Α., Κάλλιας Κ., Κοντός Σ., Κουλαμάς Β., Μαγγανάς Δ.,
Μούκας Ν., Μπούγας Α., Νιαοάκης Α., Ξέρρας Σπ., Παντελάκης Γ., Παππάς X.,
Παπασ7τηλιόπουλος Κ., Πηγαδ ώτης Κ., Πηλιχός Β., Πολύμερος Ί ., Ρόγας Β.,
Σταυρόπουλος Α., Τρικκόπουλος Σ., Τσαμαντας X., Φιλιόπουλος Φ., Χρυσανθάκης Β., Χώνος Ν.
καί γ ) Ε ΐ ς Ά σ τ υ ν . Δ ) ν σ ι ν Κ ε ρ κ ύ ρ α ς οί : Κιτούτσης Θ., καί
Τζαναβάρας Μ.

Οί όρκισθέντες τήν 31-10-54, 88 νέοι αστυφύλακες φωτογραφούμενοι μετά τήν τελετήν της
όρκομωσίας των μετά τοΟΪΔιοικητοΰ της Σχολής καί των ’Αξιωματικών αυτής.
*

*

*

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Κατά τήν έορταστικήν εκπομπήν τής ’Αστυνομίας, επί τή έπετείω τής 28ης
’Οκτωβρίου, ώμίλησεν δ ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης.
Έπηκολούθησεν πλούσιον μουσικόν πρόγραμμα μέ τήν τραγουδίστριαν τής νίκης
Σοφίαν Βέμπο καί τούς καλλιτέχνας Νίκον Γούναρην, Γεωργίαν Μητάκη, Γεώργιον
Καρακόν καί Καρακώσταν.
'Η εκπομπή τής 3ης Νοεμβρίου άφιερώθη στήν Παληά ’Αθήνα μ’ ενα ω
ραιότατο πρόγραμμα, στο όποιο έλαβε μέρος ό γνωστός ’Αθηναίος καλλιτέχνης
Πέτρος Κυριάκός μέ τραγούδια τής Παληάς ’Αθήνας, άπό τήν ορχήστρα του Τάκη
Μαρίνου, μέ τούς Στέφανον Στεφανίδην καί Αύρίλιον.

Ειδήσεις καί Πληροφορίαι

1765

ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΤ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ
Τό παρελθόν Σάββατον ή κ. Θάλεια Ποταμιάνου πρόεδρος ΐής Χ ρ ι σ τ ι α ν ι 
κής Έ ν ώ σ ε ω ς γ υ ν α ι κ ώ ν η θ ι κ ή ς έ ξ υ ψ ώ σ ε ω ς εύηρεστήθη νά όμιλήση εις
άπαντας τούς δοκίμους καί εις το προσωπικόν των Σχολών ’Αξιωματικών, ’Αρχιφυλάκων καί’Αστυφυλάκων περί άλκοολισμοϋ.'Η κ.Ποταμιάνου έχειρίσθη τό θέμα κατά
τρόπον ρεαλιήτικώτατον καί εδωσεν άνάγλυφον την εικόνα τοϋ ολέθρου, ό όποιος
προκαλεΐται εις τά άτομα καί τών κινδύνων τής φυλής μας έκ τής χρήσεως τών οι
νοπνευματωδών ποτών. 'Η προβολή φωτεινών εικόνων έξόχως Παραστατικών συνεπλήρωσαν την επιτυχίαν τής ομιλίας, διά τήν οποίαν συγχαίρομεν καί εύχαριστοϋμεν τήν κ. Ποταμιάνου, υποσχόμενοι ότι έν τώ κύκλω τής άρμοδιότητός μας θέλομεν ένισχύσει τό έργον τό όποιον μέ τόσον ζήλον καί πίστιν έχει άναλάβει.
*
* *
ΕΤΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
Τά «’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ά Χ ρ ο ν ι κ ά » εδχονται εις τον έορτάζοντα διακεκριμένον συνεργάτην των καί καθηγητήν τής Σχολής ’Αστυνομίας Πόλεων
κ. Άνδρέαν Τούσην, ’Αντεισαγγελέα Άρείου Πάγου, «Χρόνια πολλά». ’Επίσης
καί εις τον έορτάζοντα ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Άνδρέαν Σταυρόπουλον.
*
* *
ΕΟΡΤΗ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΤΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τήν 3)11)54 εις τό Γήπεδον τοϋ Παναθηναϊκού Α. Ο. έγένετο ή έτησία εορτή
τοϋ Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς. Εις τό πρόγραμμα περιελαμβάνετο καί ποδοσφαιρικός
άγων μεταξύ τής ’Αστυνομικής Όμάδος καί τοϋ ’Ολυμπιακού Πειραιώς. Μετά πείσμονα αγώνα αί ομάδες έξήλθον ισόπαλοι μέ σκόρ 3—3.
Μετά τό πέρας τοϋ άγώνος ό ’Αρχηγός τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Λεονταρίτης Θεόδ. συνεχάρη τούς άγίυνισθέντας παίκτας καί άπένειμε τό παρά τοϋ ’Αρ
χηγείου Α. Π. άθλοθετηθέν κύπελλον τιμής ενεκεν εις τήν ομάδα το ϋ ’Ολυμπιακού
Πειραιώς, παρά τό ΐσόπαλον τού άγώνος, τού ύπό τού κ. Βρανοπούλου Δημ. άθλοθετηθέντος κυπέλλου άπονεμηθέντος εις τήν ’Αστυνομικήν ομάδα.
Τον άγώνα έτίμησεν διά τής παρουσίας του ό 'Υφυπουργός ’Εσωτερικών κ.
Βραχνός Βάσσος. ’Επίσης παρέστησαν τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού Ο.Κ.Φ.Α.
Πειραιώς μετά τής προέδρου του κ. Δηλαβέρη, ό Δήμαρχος Πειραιώς κ. Άνδριανόπουλος Βασίλειος, οί κ.κ. ’Αστυνομικοί Δ(νταί ’Αθηνών καί Πειραιώς, πολλοί
άνώτεροι καί κατώτεροι αστυνομικοί υπάλληλοι καί πλήθος φιλάθλων.
***
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
Ή ’Αστυνομική Σκοπευτική όμάς μετέσχε τών Πανελληνίων Σκοπευτικών
άγώνων, οΐτινε'ς ήρχισαν τήν 17ην ’Οκτωβρίου 1954 καί έληξαν τήν 31ην ίδιου μη
νάς, εις τά άγωνίσματα :
Α) Πολεμικού όπλου έξ άποστάσεως 300 μέτρων, έκ τριών στάσεων (όρθίως,
γονυπετώς, πρηνηδόν).
Β) Περιστρόφου έξ άποστάσεως 25 μέτρων έπί στόχου έντός 5' (15 βολαΐ
είς τρεις σειράς) καί έπί άνδρεικέλλου έντός 3" (15 βολαί εις τρεις σειράς).
Ή ’Αστυνομική όμάς έπέτυχε τάς έξής νίκας :
Α) Ε ί ς τ ό π ο λ ε μ ι κ ό ν ό π λ ο ν .
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α) Πρώτην νίκην είς τό άτομικόν άγώνισμα (στάσις όρθίως βάλλοντος). διά
του 'Υπαστυνόμου Α'. κ. Κρύου Βασιλείου.
β.) Πρώτην νίκην εις τό ομαδικόν (στάσις όρθίως).
γ) Πρώτην νίκην εις τό ομαδικόν τριών στάσεων (όρθίως—γονυπετώς—
πρηνηδόν).
δ) Τρίτην νίκην είς. τό άτομικόν (όρθίως—γονυπετώς—πρηνηδόν) διά τοϋ
ύπαστυνόμου Α'. κ. Κρύου Βασιλείου.
στ) Τρίτην νίκην είς τό ομαδικόν (γονυπετώς).
ζ) Τρίτην νίκην είς τό όμαδικόν (πρηνηδόν).
η) Πρώτην νίκην είς την ταχεϊαν βολήν άπό 300 μέτρων.
Β) Ε ί ς τ ό π ε ρ ί σ τ ρ ο φ ο ν.
α) Πρώτην άτομικήν νίκην διά τοϋ 'Υπαστυνόμου Α'. κ. Κρύου Βασιλείου
β) Δευτέραν άτομικήν νίκην διά τοϋ άστ)κος Κ. 1196 Τομαρά Δημητρίου.
γ ) Τρίτην άτομικήν νίκην διά τοϋ άστ)κος ΙΘ. 23 Σεργεντάνη ’Ιωσήφ.
Οί άποτελοΰντες τήν ’Αστυνομικήν Σκοπευτικήν ομάδα είναι άξιοι παντός
επαίνου, διότι άντιμετωπίσαντες τάς ομάδας δλων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τάς
τοιαύτας τών ’Αθλητικών Συλ
λόγων τής Χώρας είς τό εόγενές
καί άκρως συγγενές προς τό
Σώμα άθλημα τής Σκοποβολής,
έπέτυχον τάς περισσοτέρας άτομικάς καί όμαδικάς νίκας είς τό
πολεμικόν δπλον, είς δέ τό περίστροφον, τό κατ’ έξοχήν δπλον
τής ’Αστυνομίας, κατήγαγον
πραγματικόν θρίαμβον άποσπάσαντες κατά σειράν δλας τάς
βραβευομένας νίκας καί προκαλέσαντες ουτω τον θαυμασμόν
καί τά ευμενή σχόλια τών παρακολουθησάντων τούς άγώνας
’Ανωτάτων καί Άνωτέρων ’Α
ξιωματικών, προσέτι καί πολλών
‘Η ’Αστυνομική σκοπευτική όμάς ήτις παρέλαβεν
τό άθλοθετηθέν κύπελλον τό όποιον έπέδωκεν ό
πολιτών, οίτινες κατέχουν σημανΠρόεδρος τής Σ.Κ.Ο.Ε. Ναύαρχος έά. κ. Λούνδρας,
τικάς θέσεις εν τε τώ Δημό
παρουσίμ Τοΰ Α ρχηγού τού ’Αστυνομικού Σώμα
σιοι βίω καί τή Κοινωνία.
τος κ. Λεονταρίτη καί πολλών ’Αξιωματικών.
Τήν 23ην ’Οκτωβρίου έ.έ.
έτελέσθησαν είς Μπάρι—Ιταλίας, διεθνείς άγώνες Στίβου μεταξύ τών ’Εθνικών
ομάδων Ελλάδος—’Ιταλίας. Είς τήν Ελληνικήν όμάδαμετέσχον οί άστ)κες άθληταί:
1) Κόρμαλης Λεωνίδας άγωνισθείς είς τήν σκυταλοδρομίαν 4X400 είς ήν ή Ε λ 
ληνική όμάς επέτυχε νέαν Πανελλήνιον έπίδοσιν (3 Ί6 ' 7)10), 2) Σίλλης Βασίλειος
2ος είς δρόμον 400 μ . —χρόνος 49' 4)10 καί 3) Πολίτης Κων. 2ος είς άλμα είς
ύψος —1.84 μ.

