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Α '. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ

1.
2.
3.

—Σκοπός τον διεθνιστικοϋ κομμουνισμόν.
—Μέσα χρησιμοποιούμενα υπό των κομμουνιστών διεθνώς.
—Συνθήματα τον κομμουνισμού διεθνώς.

Β·. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Ν Ε ΛΛ Α ΔΑ

4.
5.
6.

—Το Κ.Κ.Ε. καί τό υποκατάστατο του ή Ε .Δ .Α .
—Σκοποί και συνθήματα τον κομμουνισμού στην 'Ελλάδα.
—Συμπεράσματα καί κρίσεις.

*
* *
Είσήγησις.
Ή μελέτη αυτή άποτελεϊ συνοπτικήν προβολήν των επιδιώξεων τοΰ κομμου
νισμού, των μέσων τά όποια χρησιμοποιεί καί των συνθημάτων τα όποια ρίπτει
τοοον διεθνώς όσων καί έν Έλλάδι.
Α'. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ

1. Σκοπός τοϋ διεθνιστικοϋ κομμουνισμού.
Ή βασική επιδίωξη καί ό άπώτερος σκοπός τοϋ κομμουνισμού είναι ή παγ
κόσμιος έπικράτησις τούτου καί ή εφαρμογή των μεθόδων διοικήσεως καί συστημά
των οικονομικής διαρθρώσεως καί διαβιώσεως των ανθρώπων σύμφωνα μέ τή Μαρξική θεωρία.
2. Μέσα χρησιμοποιούμενα ύπό των κομμουνιστών διεθνώς.
Τά χρησιμοποιούμενα ύπό των κομμουνιστών μέσα διεθνώς προς επιτυχίαν
τοΰ βασικού σκοπού των είναι τά έξης:
1) Ή προπαγάνδα σέ εύρυτάτη κλίμακα.
2) Τά κομμουνιστικά κόμματα εις τάς έθνικάς χώρας.
3) 'Η παγκόσμιος συνδικαλιστική συνομοσπονδία.
4) 'Η παγκόσμιος όργάνωσις δημοκρατικής νεολαίας.
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5) 'Η παγκόσμιος όργάνωσις δημοκρατικών νομικών.
6) 'Η παγκόσμιος ομοσπονδία δημοκρατικών γυναικών.
7) Ή διεθνής ένωσις σπουδαστών.
8) 'Η διεθνής ένωσις έπιστημόνων γυναικών.
9) 'Η παγκόσμιος συνδικαλιστική ένωσις γεωργικών συνεταιρισμών.
10) Τό παγκόσμιον συμβούλιον ειρήνης.
11) 'Η ένωσις υπέρ τών δικαιωμάτων του ανθρώπου καί τοϋ πολίτου.
Διά τών άνωτέρω άντιστοίχων οργανώσεων σέ κάθε χώρα κατ’ εντολήν τοϋ
Κ.Κ. τής Σοβιετικής 'Ενώσεως έπιδιώκονναι έμμέσως διά τών κομμουνιστικών
κομμάτων τών ελευθέρων χωρών τά έξής:
α) Ή διάσπαση τής ένότητος τών ελευθέρων χωρών,
β) 'Η διάβρωση τοϋ έθνικοϋ αισθήματος έκάστης χώρας,
γ) 'Η κοινωνική έξαθλίωση στις ελεύθερες εθνικές χώρες,
δ) 'Η στρατολογία οπαδών.
ε) 'Η έξύψωοη τοϋ ήθικοΰ τών κομμουνιστών τών ελευθέρων χωρών,
στ) 'Η δημιουργία μαχητικού πνεύματος τών κομμουνιστών,
ζ) Ή άπομόνωση τής ’Αμερικής.
η) Ή δημιουργία εις έκάστην χώραν πνεύματος συμπάθειας προς τή Σοβιε
τική 'Ένωση.
θ) Ή άποδιοργάνωση τοϋ άντικομμουνιστικοΰ συνασπισμού τών ελευθέρων
λαών καί ή απόκτηση θέσεως ισχύος τής Σοβιετικής Ένώσεως έπί θεμάτων παγκο
σμίου στρατηγικής.

3. Συνθήματα τοϋ κομμουνισμού διεθνώς.
Τά συνθήματα τά όποια ρίπτονται διεθνώς υπό τής ήγέτιδος τοϋ κομμουνι
σμού στο κόσμο, Σοβιετικής Ένώσεως είναι τ ’ άκόλουθα:
ι) Ειρήνη
ιι) Ούδετερότης.
ιιι) ’Ανεξαρτησία καί αυτοδιάθεση τών λαών,
ιυ) ’Ενεργός συνύπαρξη καί οικονομική συνεργασία
υ) ’Ίση φιλία.
υι) Έ ξω οί Άγγλοαμερικάνοι.
υιι) Χαλάρωση τής διεθνούς έντάσεως.
υιιι) Πνευματική επικοινωνία,
ιχ) Κατάργηση τοϋ ΝΑΤΟ.
χ) ’Αφοπλισμός καί κατάργηση τών όπλων ομαδικής καταστροφής.
Β.' ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4. Τό Κ. Κ. Ε. καί τό ύποκατάστατό του ή Ε. Δ. Α.
To Κ.Κ.Ε. όπως είναι γνωστό έχει τεθή έκτος νόμου κατόπιν τής άντεθνικής
του έγκληματικής δράσεως. Υποκατάστατο του όμως είναι τό κόμμα τής «Ενιαίας
Δημοκρατικής Άριστερας» ή γνωστή Ε.Δ.Α.
Ή Ε.Δ.Α. παρουσιάζεται μέν ώς κόμμα πολιτικό, δέν έχει όμως πολιτική
αύτοτέλεια, άλλ’ ύπόκειται στή στρατηγική καί τακτική τοϋ Κ.Κ. τής Σοβιετικής
Ένώσεως τήν οποίαν έρμηνεύει καί υλοποιεί στήν Ελλάδα διά μέσων καί οργανώ
σεων νομίμων καί παρανόμων.
ΜΕΣΑ ΤΗΣ Ε.Δ.Α.

Τά νόμιμα μέσα τής Ε.Δ.Α. είναι τά εξής:
ι) Ή Εφημερίδα «ΑΥΓΗ» ή οποία διοχετεύει στις μάζες τήν κομμουνιστι
κή γραμμή καί τά σοβιετικά νέα.

’Επιδιώξεις τοϋ διεθνιστικοΰ κομμουνισμού
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ιι) Οί μεταφράσεις κομμουνιστικών βιβλίων,
ιιι) Οί κομμουνιστικές φιλολογικές εκδόσεις.
ιυ) Οί ομιλίες σε συγκεντρώσεις αύτοτελών κομμουνιστικών ενώσεων, πού
καλύπτονται υπό διαφόρους μανδύας.
υ) Οί ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις καί έκδρομές.
Τά παράνομα μέσα της Ε.Δ.Α. είναι τά έξης:
ι) Οί έκπομπές τών ραδιοσταθμών τών έξω της Ελλάδος κομμουνιστών,
ιι) Ό παράνομος τύμος (ΡΙΖΟ ΣΠ Α ΣΤΗ Σ, ΛΕΒΕΝΤΕΙΑ, ΦΛΟΓΑ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ, ΝΕΑ ΓΕΝΗΑ κ.λ.π.).
ιιι) Οί προκηρύξεις καί τά τρυκ.
ιυ) Οί πράκτορες, οί κατάσκοποι, οί ινστρούχτορες, οί φράξιες, οί σύνδεσμοι,
οί έρανοι, οί φωτεινές επιγραφές, ή άναγραφή συνθημάτων καί ή ψιθυριστή προση
λυτιστική προπαγάνδα.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Α.

Οί ν ό μ ι μ ε ς οργανώσεις τής Ε.Δ.Α. είναι οί έξης:
ι) Τά κλιμάκια τής Ε.Δ.Α. σ’ ολόκληρη τήν χώρα,
ιι) 'Η Ελληνική επιτροπή ειρήνης.
ιιι) 'Η Ελληνική ένωσις τών δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου καί τοϋ πολίτου,
ιυ) Τό δημοκρατικό συνδικαλιστικό κίνημα,
υ) 'Ο Έλληνοσοβιετικός σύνδεσμος.
Οί π α ρ ά ν ο μ ε ς οργανώσεις τής Ε.Δ.Α. είναι οί έξής:
ι) To Κ.Κ.Ε. καί τά κλιμάκιά του.
ιι) 'Η Ε.Π.Ο.Ν.
ιιι) 'Η Ν.Α.Κ. (Νέα ’Αγροτική Κίνησις).
ιυ) 'Η .Π .Ε.Ο .Π .Ε.Φ . (Πανελλήνιος ’Επιτροπή Όργανώσεως Προστασίας
’Εξόριστων Φυλακισμένων).
υ) 'Η Ο.Ε.Ν.Ο. ('Ομοσπονδιακή Ένωσις Ναυτικών ’Οργανώσεων),
υι) 'Η N.O.F. (Μακεδονικόν Γραφεΐον).
υιι) 'Η Ε.Ε.Κ.Π. (Έπιτροπαί Ένότητος καί Πάλης Λαοΰ καί Στρατού).

5. Σκοποί καί συνθήματα τοϋ κομμουνισμού στήν 'Ελλάδα.
Οί εΐδικώτεροι σκοποί τοϋ κομμουνισμού στήν Ελλάδα πού έπιδιώκονται
διά τής Ε.Δ.Α. είναι οί έξής:
ι) 'Η διάβρωση τοϋ έθνικοΰ αισθήματος,
ιι) 'Η διάβρωση τοϋ θρησκευτικού αισθήματος,
ιιι) Ή διάσπαση τής έθνικής ένότητος.
ιυ) Ή κοινωνική εξαθλίωση.
υ) 'Η κατασυκοφάντηση τής κυβερνήσεως καί τών συμμάχων κρατών.
Τ ε λ ι κ ό ς δέ σ κ ο π ό ς π α ρ α μ έ ν ε ι π ά ν τ ο τ ε ή κ α τ ά λ η 
ψη τ ή ς ε ξ ο υ σ ί α ς ά π ό α υ τ ο ύ ς .
Τά σ υ ν θ ή μ α τ α τά όποια ρίπτονται προς τούτο είναι τ’ άκόλουθα:
ι) ’Αλλαγή στήν έξωτερική πολιτική τής Χώρας,
ιι) ’Απομάκρυνση τής κυβερνήσεως.
ιιι) "Ιση φιλία προς δλους.
ιυ) Πατριωτική ένότητα καί πάλη κατά τής Κ.Υ.Π. καί τών Σωμάτων
’Ασφαλείας.
υ) Πανδημοκρατικό Μέτωπο,
υι) Ούδετερότης.
υιι) Ειρήνη,
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υιιι) Καταγγελίαι Ελληνοτουρκικής συμμαχίας.
ιχ) Κατάργηση της Έλληνοαμερικανικής συμφωνίας,
χ ) ’Έξοδος της Ελλάδος άπό τό ΝΑΤΟ,
χι) Κατάργηση νόμων 375 και 509.
χιι) Ελευθερία στούς φυλακισμένους καί έξορίστους.
χιιι) Εκλογές μέ άναλογική.
χιυ) Νομιμοποίηση του Κ.Κ.Ε.
χ υ ) Κυβέρνηση συνασπισμού.
χυι) Οικονομική συνεργασία μέ δορυφόρους χώρας τής Σοβιετικής Ένώσεως.
χυιι) 'Υπογραφή συλλογικών συμβάσεων—Μαζική κινητοποίηση καί άπεργίες.
χυιιι) ’Εκλογή διοικήσεων στα συνδικάτα άπό προοδευτικά στοιχεία,
χιχ) Κατασυκοφάντηση τής Γ.Σ.Ε.Ε.
Μέ τά συνθήματα αυτά επιδιώκεται:
α) Ή οργάνωση ενιαίου μετώπου πάλης στον εργατικό τομέα.
β) Τό πανδημοκρατικό ή πατριωτικό μέτωπο (νέο Ε.Α.Μ .) στον πολιτικό
τομέα.
γ ) Μετά τήν έπιτυχία τής β' έπιδιώξεως, επιδιώκεται ή συνεχής συνεργασία
μέ όλα τά συνεργασθέντα κατά τις έκλογές κόμματα.
δ) 'Η συνεργασία μέ τούς οπαδούς των κομμάτων τοϋ κέντρου,
ε) 'Η σύμπραξη τής νεολαίας τοϋ κομμουνιστικού κέντρου.

6. Συμπεράσματα καί κρίσεις.
"Οπως γίνεται φανερό μέ τά μέσα αυτά καί τις οργανώσεις τό Κ.Κ.Ε. διοχε
τεύει τή στρατηγική καί τακτική γραμμή του σ’ όλους τούς τομείς τής εθνικής μας
ζωής.
Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια νά πεισθοΰν οί έργάτες των άστικών ιδίως
κέντρων ότι τούς έκμεταλλεύονται οί έργοδότες καί ότι πραγματικός προστάτης
των συμφερόντων των είναι τό Κ.Κ.Ε., τό όποιο διά των δπαδών του άγωνίζεται
δήθεν γιά τή βελτίωση τής θέσεώς των. Γιά τήν έπιτυχία αύτής τής προσπάθειας
καλούνται οί έργάτες νά ένισχύσουν τούς συνδικαλιστικούς άγώνες τοϋ κομμουνι
σμού, άδιακρίτως ιδεολογικής τοποθετήσεώς των. Τά θύματα αύτής τής προπαγάν
δας τοϋ κομμουνισμού είναι εύτυχώς έλάχιστα μεταξύ των έργατών, γιατί οί "Ελ
ληνες έργάτες έ'χουν άντιληφθή τήν άπατηλή τακτική τοϋ Κ.Κ.Ε. καί δέν παραούρονται άπό τά καμουφλαρισμένα συνθήματά του.
Επίσης σοβαρή έπιδίωξη τοϋ κομμουνισμού είναι ή διείσδυση μέσα στον
άγροτικό κλάδο, ό όποιος διακρίνεται γιά τό συντηριτισμό του καί είναι ή κυριώτερη
βάση τοϋ έθνικοΰ καθεστώτος. Είναι δηλαδή ή σπονδυλική του στήλη.
Κατά τήν έαμοκρατία καί τό συμμοριτισμό οί κομμουνισται άποβλέποντες
στήν έκρίζωση τοϋ στηρίγματος αύτοϋ τοϋ άστικοΰ καθεστώτος, έπεδόθησαν μέ
ζήλο στήν έκθεμελίωση καί τήν έξαθλίωση τών άγροτών καί τον έξαναγκασμό τους
νά μετακινηθούν στά αστικά κέντρα, γιά τήν δημιουργία έτσι τού άστικοΰ προβλή
ματος όπως είχεν άλλοτε δηλώσει ό τέως άρχηγός τού Κ.Κ.Ε. Νίκος Ζαχαριάδης.
Βεβαίως οί σκοποί, αί έπιδιώξεις καί τά συνθήματα τού Κ.Κ.Ε. είναι κατά
βάση γνωστά, μέ ώρισμένες κάθε φορά μεταλλαγές κατά τόπο καί χρόνο.
Ή άμυνα έναντίον αύτής τής προπαγανδιστικής έκστρατείας τού κομμουνι
σμού πρέπει νά είναι ή εύρυτάτη διαφώτιση τών λαϊκών μαζών καί ή κοινωνική
δικαιοσύνη.
Έάν αυτό έπιτευχθή έξ ολοκλήρου, τότε αύτόματα έξασθενεϊ ή βάση τού κομ
μουνισμού καί άπογυμνώνονται οί πράκτορές του άπό τά βασικώτερα έπιχειρήματά
τους.
Ν. Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Η Σ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
κ . Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΠΙ ΤξΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
« Ή Κυβέρνησές, ώς γνωρίζετε, μοΰ έπεφύλαξε τήν εξαιρετικήν τιμήν της
άναθέσεως τής Διευθύνσεως τής ’Αστυνομίας τής Πρωτευούσης. Πλήρη έχων
έπίγνωσιν του μεγέθους τής προσγενομένης είς έμέ τιμής, έ'χω ωσαύτως, συνείδησιν του όγκου των ευθυνών τάς οποίας έπωμίζομαι διά τής αποδοχής τής τιμής
ταύτης.
Το πεδίον των ύποχρεώσεών μου είναι μέγα, διαιρείται δέ εις δύο τομείς τον
έξωτερικόν καί τον εσωτερικόν τοιοϋτον. Και ό εξωτερικός τομεύς συντίθεται έκ
των ύποχρεώσεών μου έναντι δύο παραγόντων, τής πολιτείας καί του άστυνομευομένου κοινού. ’Ενώ ό έσωτερικός τομεύς καλύπτει τάς ύποχρεώσεις μου έναντι τού
συνόλου των ύπαλλήλων τής ύπ’ έμέ ’Αστυνομικής Διευθύνσεως. Τάς έναντι των
ώς άνω τομέων ύποχρεώσεις καί έπιδιώξεις μου άντιλαμβάνομαι, έν συνάψει, ώς
έξής : Συνεπής τήρηοις των Νόμων καί κειμένων διατάξεων προς περιφρούρησιν
τής έννόμου τάξεωε. ’Αντί πάσης θυσίας προστασία τής ζωής, τιμής, περιουσίας
καί λοιπών άγαθών τών πολιτών. Τέλος δέ κατανόησις τών προβλημάτων καί άναγκών, ύπηρεσιακών καί προσωπικών, τών ύπ’ έμέ ύπαλλήλων πατρική συμπαράστασις
καί προ παντός συνεχής καί άδιάκοπος προσπάθεια μέχρις ικανοποιητικής καί δικαίας έπιλύσεως τών έν λόγω προβλημάτων.
Ώ ς είναι εΰνόητον φυσικοί καί άναγκαΐοι συνεργάται μου, είς τήν άναλαμβανομένην προσπάθειαν, πρόκειται νά είναι οί ’Αξιωματικοί καί οί κατώτεροι ύπάλληλοι τής ύπ’ έμέ ’Αστυνομικής Διευθύνσεως. Προς τον σκοπόν όπως ή έν λόγω
συνεργασία καταστή άρμονική καί άποβή προαγωγική τών συμφερόντων τού άστυνομευομένου κοινού, τού ’Αστυνομικού Σώματος άλλά καί ήμών τών ιδίων, έπάναγκες θεωρώ όπως ύπομνήσω ώρισμένας θεμελιώδεις άρχάς, αί όποΐαι διέπουν τον
θεσμόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
I. ’Α π ο σ τ ο λ ή τ ή ς ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς : Είναι ή έμπέδωσις καί δια
τήρησές άρμονικής καί πολιτισμένης συμβιώσεως τού Κοινωνικού συνόλου, διά
τής διά παντός θεμιτού μέσου προλήψεως καί έν άνάγκη καταστολής τών πάσης
φύσεως άδικημάτων τών στρεφομένων κατά τού Κοινωνικού καθεστώτος, τής ζωής,
τιμής, έλευθερίας καί περιουσίας τών πολιτών.
II. Β α σ ι κ ή
άρετή
τού
άστυνομικοΰ
ύπαλλήλου:
Είναι ή βαθεΐχ, ή έξικνουμένη μέχρι θυσίας, προσήλωσις είς τά ’Εθνικά ιδανικά καί
τό ύπηρετικόν καθήκον.
III. Θ έ σ ι ς ά σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν ύ π α λ λ ή λ ω ν έ ν α ν τ ι τ ο ύ κ ο ι 
ν ο ύ : ’Αστυνομικοί ύπάλληλοι, είναι οΐ ύπό τής Πολιτείας ώρισμένοι ύπηρέται—ύπό τήν άγαθήν τού όρου έννοιαν—τών έννόμων συμφερόντων τού Κοινωνικού
συνόλου.
IV. Έ π α γ ρ ύ π ν η σ ι ς : Έ π Ι τών ύπονομευτών, τών ’Εθνικών ιδεωδών,
τής ’Εθνικής άσφαλείας καί τής Κοινωνικής ισορροπίας καί εύταξίας. Είς τον άγώνα προς πάταξιν καί έξουθένωσιν αυτών θά μέ εΰρητε, πάντοτε, έπικεφαλής σας,
έμψυχωτήν καί οδηγόν άκάματον.
V. Σ χ έ σ ε ι ς ά σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν ύ π α λ λ ή λ ω ν κ α ί
κοινού:
’Αποφυγή οίασδήποτε άντιδικίας, άρμονική συνεργασία καί εύγενής συμπεριφορά
έναντι τών πολιτών. ’Αντικειμενική, δικαία, ήρεμος καί άπηλλαγμένη πάσης προσωποληψίας έφαρμογή τών κειμένων Νόμων καί Διατάξεων, άδιακρίτως τάξεως
καί Κοινωνικής θέσεως τών πολιτών.
Προς έπιτυχή έπιτέλεσιν τής άποστολής τής ’Αστυνομίας, έπιβάλλεται,
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κυρίως, ή υπαρξις άρμονικών σχέσεων μεταξύ άστυνομικών υπαλλήλων καί πολι
τών καί ή περαιτέρω σύσφιγξις των ήδη υφισταμένων τοιούτων.
’Αλλά διά νά έπιτευχθή τοϋτο άνάγκη δπως έκάστη πράξις, έκάστη έκδήλωσις
’Αστυνομικού υπαλλήλου, εις οίανδήποτε περίπτωσιν, κοσμείται ύπο εύγενείας,
άντικειμενικότητος, ψυχραιμίας καί σεμνότητος. ’Έστω πάντοτε, ύπ’ οψιν οτι
ή Κοινωνία μετ’ ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος παρακολουθεί την υπηρεσιακήν δράσιν, άλλά καί την συμπεριφοράν των ’Αστυνομικών υπαλλήλων ώς άτόμων καί
έξάγει έξ αύτών συμπεράσματα, διά την εύρυθμον ή μή λειτουργίαν τής ’Αστυνο
μίας καί διά τήν στάθμην τών υπαλλήλων της. ’Οφείλω νά τονίσω οτι θά άποτελέση
δι’ έμέ αιτίαν βαθυτάτης θλίψεως το νά εύρεθώ εις τήν δυσάρεστον άνάγκην νά ελέγξω
πράξεις υφισταμένων μου, στερουμένας τών προεκτεθέντων χαρακτηριστικών.
Είναι άναγκαϊον, δπως έ'χωμεν πάντοτε, τήν συμπάθειαν τής κοινής γνώμης καί τών
φορέων της, χωρίς τοϋτο νά σημαίνη ουδέ τήν έλαχίστην άπομάκρυνσιν έκ τής αρχής
τής αύστηράς καί άτέγκτου προσηλώσεως είς ,το καθήκον, διότι μόνον οΰτω θά
άνταποκριθώμεν εις τάς έφ’ ήμών στηριχθείσαξ προσδοκίας τής Κυβερνήσεως καί
πάντων έκείνων, ο'ίτινες μάς περιβάλλουν διά τής έμπιστοσύνης καί τής άγάπης των.
Περαίνουν, παρακαλώ, δπως τύχω τής συνδρομής δλων υμών, είς τήν προσπάθειάν μου, ώστε ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών, έν τώ συνόλω της, νά άποτελή πάντοτε, πρότυπον Κρατικής Υπηρεσίας πολιτισμένης, αντικειμενικής καί
άφωσιωμένης είς τήν μετά συνέπειας έκτέλεσιν τών καθηκόντων της, κατά τρόπον
έγγυώμενον άπολύτως τήν παντί σθένει περιφρούρησιν τού Κοινωνικού καθεστώτος
καί τών έννόμων συμφερόντων τών πολιτών, τής περιοχής άρμοδιότητός της».
Ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας
Ε. Κ Α Ρ Α Μ Π Ε ΤΣ Ο Σ
Ά σ τνν. Δ /ντής Α '

Θ Ω Μ Α Σ Ν Ο Υ Σ !Α Σ

'Ο νέος Γενικός Διευθυντής
’Αστυνομίας Πόλεων, παρά
τώ Ύφυπουργείω ’Εσωτε
ρικών, ’Αστυνομικός Διευ
θυντής A τάξεως.
'

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ε Γ Κ Λ Η Μ Α

ΚΑΙ

Υ Π Ν Ω Τ Ι Σ ΜΟ Σ
Έ να ς γιατρός στη Νέα Ύόρκη, τό 1935, σκό
τωσε γιά λόγους επιστημονικούς την ερωμένη
του που την υπνώτιζε και η όποια κατ’ επι
ταγήν του διέπραξε τό έγκλημα.

Τό Δεκέμβριο τού 1935 ή κοινή γνώμη τής Νέας 'Τόρκης άνεστατώθη μέ
την άποκάλυψιν των αιτίων καί των δραστών ένός έγκλήματος πού διεπράχθη προ
δύο περίπου μηνών καί παρέμενεν έ'κτοτε άνεξιχνίαστον.
Κατά τά τέλη ’Οκτωβρίου του 1935 ένώ ένα άπό τά τακτικά εκδρομικά άτμόπλοια κατηυθύνετο προς τό «Λόγκ Άϊλαντ», έπεσεν είς τήν θάλασσαν μία νεαρά καί
ωραία έπιβάτις, ταξιδεύουσα μόνη της,
ή οποία όταν άνεσύρθη ήτο πλέον νε
κρά. Έ ξ άρχής ύπετέθη δτι ή νέα ηύτοκτόνησε. ’Εκ τής ένεργηθείσης δμως
ιατροδικαστικής έξετάσεως διεπιστώθη
δτι τό πτώμα έφερεν είς τον λαιμόν ’ί
χνη στραγγαλισμού. Ή το πλέον φανε
ρόν δτι έπρόκειτο περί έγκλήματος, διαπραχθέντος μάλιστα επί τού πλοίου, καί
ή άνάκρισις εύρέθη πρό άδιεξόδου δεδο
μένου δτι δλοι οί έξετασθέντες μάρτυρες
ούδέν συγκεκριμένου είχον καταθέσει.
Ά πό τάς καταθέσεις δμως δύο έκ τών
άνδρών τού πληρώματος προέκυπτεν δτι
τό θύμα είχε θεαθή εντός τού άτμοπλοίου νά συνομιλή έμπιστευτικά μέ
μίαν άγνωστον έπιβάτιδα, ή οποία δμως
ούδαμού άνευρέθη, δεδομένου δτι, έπωφεληθεΐσα τής συγχύσεως, έσπευσε νά
άποβιβασθή εις τήν πρώτην προσέγγισιν
τού άτμοπλοίου. Άλλως τε άρχικώς είχεν
επικρατήσει ή έντύπωσις δτι έπρόκειτο
περί αυτοκτονίας, δι’ δ καί ούδεμία μέ
Τήν παρέσυρε πρό; ένα άπόμερο μέρος τοΰ
καταστρώματο;, όπου καί τήν άνέτρεψεν ριμνα είχε ληφθή.
άπό τήν κουπαστή πρό; τή θάλασσα.
Ένώ δμως ή δλη ύπόθεσις τού μυστη
ριώδους αυτού έγκλήματος είχε λησμονηθή ή ’Αστυνομία συνέλαβεν έντελώς τυχαίως τούς δράστας, ύπό συνθήκας πράγ
ματι περιέργους. Ούτω είς τό άστυνομικόν τμήμα ένός προαστείου τής Νέας 'Τόρ
κης έ'φθασεν άσθμαίνων ένας χωρικός, δστις άνέφερεν δτι διερχόμενος τήν νύκτα
άπό τήν έξοχικήν έπαυλιν τού ιατρού Μπέρναρντ ήκουσεν άπό τό ύπόγειον σπαρακτικάς κραυγάς βασανιζομένης γυναικός. Οί άστυνομικοί έσπευσαν είς τήν ύποδειχθεΐσαν έπαυλιν καί κατάπληκτοι εύρέθησαν πρό τού ιατρού, δ όποιος είχεν επάνω
σ’ ένα κάθισμα σφικτοδεμένην μίαν όλόγυμνην νέαν, τήν οποίαν έβασάνιζεν. Άμφότεροι ώδηγοΰντο έντός ολίγου είς τό άστυνομικόν τμήμα καί ύπεβλήθησαν είς
άνάκρισιν, άπό τήν όποιαν δμως ούδέν συγκεκριμένου ήδύνατο νά προκύψη, ώς προς
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τά αίτια των βασανιστηρίων. Έπροξένησεν όμως κατάπληξιν εις τούς αστυνομικούς
το γεγονός δτι ή νέα μόλις εύρέθη εις το τμήμα έδιδε τήν έντύπωσιν δτι συνήλθεν
άπό κάποιο δνειρο, διήρωτάτο δέ πώς εύρέθη έκεΐ καί ταυτοχρόνως διέψευδε κατηγορηματικώς δτι ειχεν ύποβληθή εις βασανιστήρια. Τοϋτο έκαμε τούς άστυνομικούς
νά προσέξουν περισσότερον την νέαν, τότε δέ άντελήφθησαν δτι τά χαρακτηριστικά
της συνέπιπταν μέ τά χαρακτηριστικά, τά όποια είχον δώσει οί δύο άνδρες του πλη
ρώματος περί τής μυστηριώδους νέας ή οποία έθεάθη μέ το θύμα έπί τοΰ άτμοπλοίου,
τοϋ έκτελοϋντος τήν συγκοινωνίαν μέ τον «Λόγκ-’Άϊλαντ». 'Ο ένεργών τάς άνακρίσεις είχε τήν έμπνευσιν νά ύποβάλη εις εξαντλητικήν άνάκρισιν οχι τήν νέαν, άλλά
τον ιατρόν, ό όποιος νομίζων δτι ή σύλληψίς του είχε προκληθή διά το έγκλημα τοϋ
άτμοπλοίου προέβη είς πλήρη ομολογίαν.
Ουτω ώς άπεδείχθη ό ιατρός Μπέρναρντ είχε έρωμένην του τήν νέαν, τήν
οποίαν συνελήφθη βασανίζων, ταυτοχρόνως δμως τήν έχρησιμοποίει καί διά τά
επιστημονικά του πειράματα, τά όποια ένήργει μέ άντικειμενικόν σκοπόν νά έξακριβώση τήν έπίδρασιν της άνθρωπίνης προσωπικότητος εις τήν συνείδησιν άσθενών
χαρακτήρων.
Τοιουτοτρόπως χρησιμοποιών διά τά πειράματα του τήν ώραίαν έρωμένην του
τήν είχε ύποδουλώσει ψυχή τε καί σώματι εις τήν ίσχυράν θέλησίν του.
'Ο ιατρός έξασκοϋσε επάνω στην άτυχή νέαν μίαν άκατανίκητη ψυχολογικήν
επιβολή καί μέ φοβερά βασανιστήρια τής γεννούσε τό αίσθημα τοϋ έξαντλητικοΰ
τρόμου καί τής έξεμηδένιζε κάθε άντίδρασιν τοϋ έγώ της. Δηλαδή ή νέα ένεργοΰσε
σαν αυτόματο. Μιά μέρα—αύτό συνέβη τον ’Οκτώβριον—ό Μπέρναρντ έπιθυμών νά
διαπιστώση μέχρι ποιου βαθμοΰ ήτο δυνατόν νά έξασκήση τήν ψυχικήν επιρροήν του
έπί τοΰ ατόμου τής νέας, τής ύπέβαλε νά διαπράξη ένα έγκλημα! Τής ώρισε μάλιστα
τήν ήμέραν καί τήν ώραν, τήν οποίαν έπρεπε νά διαπράξη...
Καί έπηκολούθησε τό έγκλημα έπί τοΰ άτμοπλοίου...
Χαρακτηριστικόν είναι δτι ή έρωμένη τοΰ ίατροΰ, δταν έξητάσθη έδειξε πλήρη
άγνοιαν τής πράξεως ή οποία τής άπεδίδετο. Τότε δμως οί άστυνομικοί κατέφυγαν εις
ψυχιάτρους, οίτινες ύπνώτισαν τήν έρωμένην τοΰ ίατροΰ, οπότε αδτη άφηγήθη δλας
τάς λεπτομέρειας τοΰ τρόπου μέ τον όποιον έσκότωσε τήν νέαν. Άφοΰ δηλαδή, ό έραστής της ιατρός τής ύπέβαλε νά διαπράξη τό έγκλημα, έκείνη έφυγε άπό τήν έπαυλι
καί κατευθύνθη είς άναζήτητιν τοΰ θύματος της. Πράγματι δέ, συνεταξίδευσε μέ μίαν
νέαν, τήν όποιαν παρέσυρε είς έν άπόμερον μέρος τοΰ πλοίου καί έκεΐ ένω τής διηγείτο
μίαν έρωτικήν ιστορίαν καί έξήψε τήν φαντασίαν τοΰ θύματός της, τής έπετέθη αίφνιδίως, τής έσφιξε μέ ορμήν τον λαιμόν—έξ ού καί τά ΐχνη τοΰ στραγγαλισμού—καί τήν
άνέτρεψεν άπό τήν κουπαστήν προς τήν θάλασσαν.

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώ ς προσφέρουν
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφ ή.

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΙΑ ΝΟΣΟΣ ΗΤΟ Ο ΛΟΙΜΟΣ
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
__________________ 'Τπό τοϋ Καθηγητοϋ ’Ιατρο
δικαστικής f Γ Ρ . ΚΑΤΣΑ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

Ά λλ’ ούδέ έτέραν τινά γνώμην, ύποστηρίζουσαν, ότι ή νόσος τοϋ Θουκυδίδου
ήτο κατά μέγα μέρος επιδημία έλειογενών πυρετών, δυνάμεθα νά δεχθώμεν. Τής
τοιαύτης γνώμης ύπέρμαχος άνεδείχθη ό κρατερός έλονοσιολόγος καί σεβαστός μου
φίλος Καρδαμάτης, δεχόμενος δτι, κατά τον λοιμόν των ’Αθηνών, έπρόκειτο περί
δύο συνεξελισσομένων λοιμωδών άνεξαρτήτων νοσημάτων, ών έπικρατέστερον ήτο
ή επιδημία της έλονοσίας. Επικαλείται δέ ό Καρδαμάτης προς ύποστήριξιν της
γνώμης του, χωρίον Διοδώρου τοϋ Σικελιώτου άναφέρων, δτι τοϋ εαρος τοϋ 430
π.Χ. εΐχον προηγηθή άφθονοι βροχαί καί ύπήρχον ως έκ τούτου άφθονα στάσιμα
ΰδατα. ’Αποδεχόμενος δέ δτι, κατά συνέπειαν, είχεν έπισυμβή άνάπτυξις άφθονων
κωνώπων καί δτι ύφίσταντο οί κατάλληλοι δροι προς άνάπτυξιν έλειογενών πυρετών,
αποδέχεται τούτους ώς άποτελοΰντας τό μέγιστον μέρος τής επιδημίας. Ά λλ’ ή
ύπό τοϋ Θουκυδίδου διδομένη περιγραφή δυσκόλως συμβιβάζεται προς τήν τών έλει
ογενών πυρετών, ή δέ μετά τήν νόσον έναπομένουσα άνοσία τών παθόντων, ώς καί
ή συνυπάρχουσα έπιζωοτία, ούδαμώς συμβιβάζονται προς προσβολήν έλειογενών
πυρετών. Βεβαίως συνυπήρξαν μετά τής νόσου καί κρούσματα έλειογενών πυρετών,
ούδαμώς, δμως, ύπερεϊχον έν τή επιδημία ταύτη. Οί έλειογενεϊς πυρετοί ΰπήρχον
άπ’ άρχαιοτάτης έποχής έν Έλλάδι, ώς άποδεικνύεται έκ τών μελετών τοϋ Καρδαμάτη, ήτο δέ καί σχετικώς γνωστή ή συμπτωματολογία αύτών, ρητώς, δμως, ό Θου
κυδίδης άναφέρει, δτι τό έτος έκεΐνο άνοσον εις τάς άλλας άσθενείας έτύγχανεν 0ν.
Καταδεικνύεται δθεν έκ τών άνωτέρω δτι, ούδαμώς δικαιούμεθα νά θεωρήσωμεν
τον λοιμόν τών ’Αθηνών ώς έπιδημίαν έλειογενών πυρετών.
Τρεις κυρίως είναι αί νόσοι τάς οποίας οί πλεΐστοι τών συγγραφέων άναφέρουσιν, ώς έξηγούσας κάλλιον τήν φύσιν τοϋ ύπό τοϋ Θουκυδίδου περιγραφομένου
κακού" είναι δ’ αδται ή εύλογία, ό έξανθηματικός τϋφος καί ή πανώλης.
Ε υ λ ο γ ί α . 'Η υπέρ τής νόσου ταύτης γνώμη εύρε πολλούς ύποστηρικτάς
καί μεταξύ τών ήμετέρων τόν έκ Πατρών ιατρόν Φερεντΐνον καί τον έν Μικρά ’Ασία
άπολεσθέντα ιατρόν Μπόσακαν. Δέον δντως νά παραδεχθή τις δτι ή ύπό τοϋ Θουκυ
δίδου έκτιθεμένη συμπτωματολογία παρέχει πολλάς άναλογίας πρός τά ύπό τής
εύλογίας προκαλούμενα συμπτώματα. Κυριώτατα δέ ή ύπό τοϋ Θουκυδίδου άναφερομένη έμφάνισις φλυκταινώδους έξανθήματος, παρώρμησεν εις τήν άποδοχήν τής
εύλογίας ώς κάλλιστα έξηγούσης τήν έπιδημίαν ταύτην. ’Αληθώς δέ ή διά τής εύ
λογίας έξήγησις τής νόσου ταύτης τών ’Αθηνών ήδύνατο άπό κλινικής άπόψεως νά
γίνη άβιάστως άποδεκτή, έάν μή έλλειπε κυριώτατον γνώρισμα αύτής, γνωστόν εις
δλους, προσπΐπτον εις τήν δρασιν παντός καί μή ίατροΰ, πάντοτε δέ μαρτυρούν τήν
εκ τής νόσου ταύτης προσβολήν είναι δέ τοΰτο αί μετά τήν ευλογίαν έγκαταλειπόμεναι ούλαί, αί παραμορφοΰσαι τό πρόσωπον ιδία τοϋ παθόντος. Συγγραφεύς τής
παρατηρητικότητος καί τής όξυνοίας τοϋ Θουκυδίδου, αύτοΰ τοϋ ίδιου νοσήσαντος
καί άλλους πάσχοντας ίδόντος καί άξιοΰντος δτι καταλείπει περιγραφήν, τήν οποίαν
έχων τις ύπ’ δψιν νά δύναται, έάν καί άλλοτε ποτέ ήθελεν έπέλθει πάλιν ή νόσος προγνωρίζων νά μή άγνοή αύτήν, δέν ήτο δυνατόν νά παρίδη τό κεφαλαιώδες τοΰτο γνώ
ρισμα τής εύλογίας.
Έξανθηματικός
τ ϋ φ ο ς . 'Η περί τούτου γνώμη ύπεστηρίχθη
υπό τών περισσοτέρων έρευνητών, ήμετέρων τε καί ξένων. Παρέχει δντως ή συμπτω-
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ματολογία της νόσου ταύτης μεγάλας άναλογίας προς την ύπό του Θουκυδίδου παρεχομένην περιγραφήν, διότι ή άπότομος Ιναρξις τής νόσου, ό πυρετός, τά νευρικά,
έντερικά καί λοιπά συμπτώματα άριστα παρατηρούνται επί τοΰ έξανθηματικοϋ τύ
φου. ’Εάν όμως ή γενική εΐκών της νόσου, ή ύπό τοΰ Θουκυδίδου παρεχομένη, συμ
βιβάζεται προς τον έξανθηματικόν τΰφον, τό εξάνθημα, τό ύπό τοΰ Θουκυδίδου περιγραφόμενον εγείρει πολλάς άμφιβολίας διά την τοιαύτην άποδοχήν, καθ’ όσον ελά
χιστα ομοιάζει προς τό. τοΰ έξανθηματικοϋ τύφου.
Π α ν ώ λ η ς. Την περί ταύτης γνώμην ΰπεστήριξαν ικανοί των συγγραφέων,
τινές τούτων όμως παρασυρόμενοι άπλώς καί μόνον έκ της ονομασίας τής νόσου ώς
λοιμοΰ, ύφ’ δ όνομα έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις υπονοείται ιδία ή πανώλης. Τοΰτο
όμως δέν είναι ορθόν, γνωστοΰ όντος ότι διά των επωνυμιών λοιμός, νόσος λοιμική,
πάχη λοιμικά, λοιμική κατάστασις κλπ. οί αρχαίοι ύπενόουν τάς μολυσματικάς έν
γένει νόσους. Κατά τής άποδοχής τής πανώλους, ώς δυναμένης νά έξηγήση τον λοιμόν
των ’Αθηνών, άντέταξαν κυρίως ότι δέν άναφέρεται ύπό τοΰ Θουκυδίδου όπαρξις
βουβωνικής άδενίτιδος, χαρακτηριστικοΰ συμπτώματος τής συνήθους πανώλους.
Γνωρίζομεν όμως ότι κατά την προ τών έν Μαντζουρία ένσκήψασαν καταστρεπτι
κήν έπιδημίαν πανώλους, πνευμονικής μορφής, ούδαμώς σχεδόν παρετηρήθη διόγκωσις τών άδένων. 'Η έν γένει δέ έξέτασις τής ύπό τοΰ Θουκυδίδου παρεχομένης
συμπτωματολογίας τής νόσου δέν άποκλείει τό δυνατόν τοΰ συνταυτισμοΰ ταύτης
μετά τής πανώλους, καθ’ όσον πάντα τά ύπό τοΰ Θουκυδίδου αναγραφόμενα συμπτώ
ματα καί αύτό τό φλυκταινώδες έξάνθημα παρατηρούνται κατά τάς βαρείας μορφάς
τής πανώλους. Έ π ί τής συμπτωματολογικής όμως εικόνος μόνον στηριζόμενοι, δέν
δυνάμεθα κατηγορηματικώς νά όρίσωμεν τήν φύσιν τής νόσου τών ’Αθηνών, καθ’
όσον, ώς είπομεν, ή τε ευλογία, ό έξανθηματικός τΰφος καί ή πανώλης έμφανίζουσι
πλείστας άναλογίας προς τήν νόσον τών ’Αθηνών. Προς έπίλυσιν όμως τοΰ προβλή
ματος τούτου δυνάμεθα νά λάβωμεν ύπ’ δψιν τήν ύπό τοΰ Θουκυδίδου περιγραφομένην έπιζωοτίαν. Κατά τήν σχετικήν παράγραφον, τά όρνεα καί τά τετράποδα, όσα
τρώγουν ανθρώπινα πτώματα, ή δέν έπλησίαζον αύτά ή έάν ετρωγον, έψόφουν.
"Ιδωμεν ήδη προς οποίαν τινά έκ τών λοιμωδών νόσων, εις ας ώς πιθανωτέρας κατελήξαμεν, συμβιβάζεται ή άναφερομένη έπιζωοτία.
'Η ευλογία, τήν οποίαν, άλλως τε άνωτέρω άπερρίψαμεν στηριζόμενοι εις τήν
ελλειψιν ουλών, είναι βεβαίως νόσος μεταδοτή δι’ ένοφθαλμισμοΰ εις τά ζώα τοΰ
γένους τών 'ίππων καί βοών ώς καί εις πιθήκους, ή προκαλουμένη όμως νόσος δέν
είναι θανατηφόρος. Ή δέ λεγομένη εύλογία τών προβάτων οόδέν κοινόν έχει μετά
τής εύλογίας τών άνθρώπων, είμή μόνον τό όνομα, όπως τοιαύτην μόνον σχέσιν εχει
καί ή πανώλης τών βοών προς τήν πανώλην τών άνθρώπων. 'Η ύπό τοΰ Θουκυδίδου
όμως άναφερομένη έπιζωοτία άφεώρα εις όρνεα καί τετράποδα έκτών κατατρωγόντων τά πτώματα ώς καί σκύλους· ούδαμώς άρα συμβάλλεται εις τήν άποδοχήν τής
εύλογίας, τούναντίον δέ άποκρούει πάσαν τοιαύτην ύπόθεσιν.
Ό έξανθηματικός τΰφος, έξ άλλου, όριστικώς καθ’ ημάς άποκρούεται έπί τή
βάσει τής έπιζωοτίας. Είναι όντως γνωστόν, ότι ό έξανθηματικός τΰφος μεταδίδεται
μέν άπό άνθρώπου εις άνθρωπον, τή παρεμβάσει, ώς γνωστόν, τών φθειρών, ούδαμώς
όμως κατωρθώθη ή εις τά ζώα μετάδοσις τής νόσου ταύτης, πλήν έπί πιθήκων καί
δή άνθρωποειδών, πιθανώτατα δέ καί τών ινδόχοιρων. Καθ’ όλας τάς μεγάλας έπιδημίας, ώς καί κατά τήν εις τήν Σερβίαν έπισυμβάσαν, ούδέποτε παρετηρήθη συνύπαρξις έπιζωοτίας. ’Επί τής έπιζωοτίας όθεν στηριζόμενοι φρονοΰμεν ότι ή νόσος
τών ’Αθηνών ήτο έξανθηματικός τΰφος. 'Ως προς τήν πανώλη , είναι γνωστόν ότι
αυτή μεταδίδεται εις διάφορα ζώα κατ’ έξοχήν μέν εις τούς ποντικούς, άλλά καί εις
πιθήκους, σκύλους, τσακάλια κλπ. Καί τά πτηνά έπίσης προσβάλλονται έκ τής πα
νώλους, καί δή όρνιθες, περιστεραί κλπ. "Ιδωμεν ήδη αν ή έπιζωοτία συμβιβάζεται
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προς τήν άποδοχήν της πανώλους ώς νόσου των ’Αθηνών. Θαυμασίως συνηγορεί υπέρ
ταύτης, ή άναφερομένη έπιζωοτία τετραπόδων, δσα τρώγουσι πτώματα άνθρώπων
άτάφων. Ό ποια βεβαίως είναι τά τετράποδα, άτινα τρώγουσι τά πτώματα, γιγνώσκομεν πάντες' δηλαδή είναι μεταξύ άλλων τά τσακάλια, αί ΰαιναι, οί λύκοι, οι σκύλοι,
οί ποντικοί κλπ. ’Εντός δμως του περιβόλου των Μακρών Τειχών, σχετικώς περιωρισμένου χώρου διά τούς εγκλείστους ’Αθηναίους, ών ό πληθυσμός ύπερέβαινε
πιθανώτατα τάς 400.000, λόγω τής εισροής είς τήν πόλιν καί τώνάγροτικών δήμων,
είναι βεβαίως τελείως άπίθανον νά φαντασθώμεν δτι ήτο δυνατόν νά ύπάρχωσι τσα
κάλια καί λύκοι καί υαιναι καί άλλα τοιαϋτα σαρκοβόρα καί έπικίνδυνα ζώα. Ό
Θουκυδίδης βεβαίως δεν έννοεΐ μόνον τούς σκύλους, περί ών αναφέρει δτι διεφθείροντο
διά τήν μετά τών ζώντων άνθρώπων συναναστροφήν, ίσως ύποδηλών ουτω δτι έκ
τούτων καί τήν νόσον παρελάμβανον. Δέον δθεν νά άποδεχθώμεν δτι άλλα τετράποδα
εννοεί ό Θουκυδίδης καί, καθ’ ήμάς, ταΰτα είναι οί ποντικοί, κατ’ εξοχήν άπαντώντες
καί εις τάς πόλεις καί εις τάς έξοχάς καί είς πάντα τόπον. Είναι δέ γνωστή ή ιδι
αιτέρα προτίμησις τήν οποίαν οί ποντικοί δεικνύουν διά τήν βρώσιν τών πτωμάτων.
Δεν έ'χομεν είμή ν’ άναφέρωμεν τήν συνήθη άλλοτε, ιδία, βρώσιν πτωμάτων υπό πον
τικών έν άνατομείοις, νεκροφυλακείοις, μή καλώς έπιτηρουμένοις κλπ. Κατά τήν
έποχήν βεβαίως τοϋ Θουκυδίδου οί ποντικοί δεν άπέλιπον τών ’Αθηνών, ούτε τής
προσφιλούς είς αύτούς συνήθειας τού κατατρώγειν πτώματα’ βλέπων δέ ό Θουκυδί
δης τά πτώματα τών ποντικών, άπέδιδε τον θάνατον τούτων είς τήν βρώσιν τού πτώ
ματος, ενώ πραγματικώς ούτοι άπέθνησκον έκ πανώλους, ύπό τής οποίας έμολύνοντο
εϊτε διά τής μεταδόσεως τής νόσου ύπό άλλων συντρόφων μεμολυσμένων, είτε καί διά
τής βρώσεως τών πανωλοβλήτων πτωμάτων. Είναι δέ γνωστόν όπόσον συνήθως
άνευρίσκονται πτώματα ποντικών προ πάσης έπιδημίας πανώλους ή κατά τήν διάρ
κειαν αυτής’ οί δέ Κινέζοι άπό άρχαιοτάτων χρόνων παρατηρήσαντες τό τοιούτον
βλέποντες πτώματα ποντικών πολλά, προβλέπουν τήν Ικρηξιν έπιδημίας πανώλους
καί σπεύδουν νά έγκαταλείπωσι τά χωρία αυτών ή καί πόλεις ολοκλήρους.
’Εν τή εποχή τού Θουκυδίδου φυσικώτατον ήτο νά άποδίδεται ό θάνατος τών
ποντικών είς τήν βρώσιν τών πτωμάτων. ’Αλλά καί τών σκύλων ό θάνατος ύπέρ τής
πανώλους συνηγορεί, καθ’ δσον, ώς προείπομεν, τά ζώα ταΰτα προσβάλλονται ύπό
τής πανώλους. Ό θεν επί τής ύπό τού Θουκυδίδου άναφερομένης μετά τής έπιδημίας
έπιζωοτίας στηριζόμενοι φρονούμεν δτι δυνάμεθα όριστικώς ν’ άποκλείσωμεν τήν
ευλογίαν καί τον έξανθηματικόν τύφον, κατηγορηματικώς δέ νά άποδεχθώμεν τήν
πανώλην ώς τήν νόσον τών ’Αθηνών.
Δ ά γ γ ε ι ο ς π υ ρ ε τ ό ς . Καινοφανή τινα γνώμην ύπεστήριξε κατά τό
1934 ό Γάλλος ιατρός Μπετώ (Β te a u )’ παραλληλίζων ούτος τον έπί τού Θουκυ
δίδου λοιμόν προς τήν έν Άθήναις κατά τό 1928 ένσκήψασαν πανδημίαν δαγγείου
πυρετού, άνευρίσκει άπόλυτον ταυτότητα μεταξύ αυτών καί τήν γνώμην του ταύτην
λίαν έντέχνως ύποστηρίζει δι’ έπιχειρημάτων δεικνυόντων βαθεΐαν γνώσιν άφ’ ένός
μέν τών άρχαίων κειμένων (Θουκυδίδου, Ίπποκράτους κλπ.), άφ’ έτέρου δέ τών δημοσιευθέντων ύπό Ελλήνων κυρίως παρατηρητών άναφορικώς προς τήν έκ δαγγείου
πανδημίαν τού 1928 καί τής περί ταύτης έκθέσεως τού άρμοδίου τμήματος τής Κοι
νωνίας τών ’Εθνών. Τήν περί τού δαγγείου πυρετού γνώμην ό Μπετώ δέν περιορίζει
μόνον είς τον λοιμόν τού Θουκυδίδου, άλλά καί είς άλλας ίστορικάς έπιδημίας, δεχό
μενος πλήν άλλων δτι ό λοιμός τών Άντωνίνων (156 μ.Χ .) ώς καί ό λοιμός τού
259 μ.Χ. έν Ρώμη καί άλλαχού ήσαν ώσαύτως δάγγειος πυρετός. Κατά τής γνώμης
ταύτης τού Μπετώ πλεΐστα άντιστρατεύονται άπό τε έπιδημιολογικής άπόψεως καί
άπό κλινικής τοιαύτης σχετικόν δέ άρθρον έδημοσίευσε παρ’ ήμΐν ό ιατρός Μωϋσείδης, μή άποδεχόμενος τήν γνώμην τού Μπετώ. Ταύτην δι’ ολίγων θέλομεν κρίνει
έν τοΐς κατωτέρω.
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Έξετάζοντες τον λοιμόν των ’Αθηνών άφ’ ένός καί τόν δάγγειον άφ’ ετέρου
παρατηροΰμεν ούσιώδεις διαφοράς μεταξύ αυτών άπό έπιδημιολογικής και κλινικής
άπόψεως. Ούτω είναι γνωστόν, δτι ό δάγγειος πυρετός, προσβολών έπιδημικώς χώ
ραν τινά καί έπικρατήσας έν αότή έπί τινα χρόνον παρέρχεται εξαφανιζόμενος επί
μακρά έτη. Ούτω, διά νά περιορισθώμεν μόνον εις τάς κατά τά τελευταία έτη παρατηρηθείσας έν Έλλάδι επιδημίας του δαγγείου πυρετού, έχομεν την κατά τό 1882
ένσκήψασαν, μεθ’ ήν άνεφάνη ούτος κατά τό 1927 καί 1928, ών τήν επιδημίαν, ώς
μίαν καί την αυτήν δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν. Παρήλθ ν έκτοτε άρκετά έτη καί
ούδεμία νέα επιδημία δαγγείου παρετηρήθη έν Έλλάδι. Ή κατά τό θέρος τού
1935 παρατηρηθεϊσα περιορισμένη έπιδημία πυρετού τίνος άορίστου φύσεως,
διάρκειας 3—6 ημερών, ήμφισβητήθη άν ήτο δάγγειος. 'Ο λοιμός δμως τών ’Αθηνών
διήρκεσεν έπί πέντε περίπου έτη μετά διαλείψεων έν τώ μεταξύ. Τοιαύτην, δμως,
έπιδημιολογικήν εικόνα παρουσιάζει ή πανώλης, τής οποίας αί έπιδημίαι χαρακτη
ρίζονται έξ άλλεπαλλήλων έφόδων τής νόσου- άποχωρήσασα αυτή άπό χώρας τινός,
ήν έπί χρόνον μακρόν έτυράννησε καί θεωρηθεΐσα δτι έξέλιπεν, έμφανίζεται αιφνί
διος έκ νέου διά νά έξαφανισθή καί έπανεμφανισθή καί σημειώση ούτω πλήν τής
άρχικώς μεγάλης έπιδημίας, μικροτέρας τοιαύτο ς, μεθ’ άς έν τέλει όριστικώς έξαφανίζεται. Τοιαύτην τινά εικόνα παρουσίασεν ό λοιμός τών ’Αθηνών. Ένσκήψασα
κατά τό θέρος τού 430 π.Χ. έπέμεινε καί κατά τόν χειμώνα τού αυτού έτους καί
έξηκολούθησεν έπί πενταετίαν, έπερχόμενος μετά διαλειμμάτων βραχέων ή μακρών.
'Η τοιαύτη δμως διάρκεια τής νόσου έπί πενταετίαν έλάχιστα συμβιβάζεται προς τήν
έπιδημιολογικήν φύσιν τού δαγγείου πυρετού.
"Ετερον σημείον, άσυμβίβαστον προς τόν δάγγειον, είναι ή συνέχεια τής
προσβολής καί κατά τόν χειμώνα έπί τής έπιδημίας τών αρχαίων ’Αθηνών. Αί προσβολαί τού δαγγείου κατά κανόνα παύονται έπελθόντος τού χειμώνος, είναι δέ τούτο
εύνόητον, έάν λάβωμεν ύπ’ δψιν, δτι ό δάγγειος μεταδίδεται διά τών στεγομυϊών, αΐτινες ώς γνωστόν, έξαφανίζονται κατά τόν χειμώνα καί έπομένως ή μετάδοσις τού
δαγγείου παύεται, τούτο δέ παρετηρήθη καί κατά τάς έπιδημίας τού 1927 καί 1928.
Έ π ί άλλου τινός σημείου παρατηρεΐται ωσαύτως ούσιώδης διαφορά μεταξύ τού
λοιμού τών ’Αθηνών καί τού δαγγείου πυρετού- είναι δέ τούτο ή μεγάλη διαφορά
θνησιμότητος μεταξύ τών δύο νόσων. 'Ως είναι γνωστόν, αί έπιδημίαι τής πανώλους
χαρακτηρίζονται ύπό μεγίστης θνησιμότητος. Κατά τήν μαρτυρίαν τού Προκοπίου,
δστις άριστοτεχνικώς περιέγραψε τήν έπί ’Ιουστινιανού έπελθοΰσαν κατά τού Βυ
ζαντινού κράτους έπιδημίαν τής πανώλους, 10.000 άτόμων άπέθανον έν μιφ ήμέρα
έν Κωνσταντινουπόλει. Τού δαγγείου πυρετού ή θνησιμότης τουναντίον είναι έλαχίστη καί κατά τάς βαρυτέρας είσέτι τών έπιδημιών αυτού. Κατά τήν τελευταίαν
έπιδημίαν τών ’Αθηνών τού 1928, ή έκ δαγγείου θνησιμότης μόλις άνήλθεν είς 1,25°/0
έν τή πραγματικότητι, δμως, ύπήρξεν μικροτέρα, καθόσον άπεδόθησαν εις τόν
δάγγειον θάνατοι προελθόντες πράγματι έξ άλλων άφορμών. ’Επανερχόμενοι είς τόν
λοιμόν τών ’Αθηνών, δέον νά δεχθώμεν ώς μεγίστην τήν θνησιμότητα αύτοΰ, έχομεν
δέ ώς δείκτην έκτιμήσεως τήν αναλογίαν θανάτων είς τό ύπό τόν "Αγνωνα έκστρατεΰσαν είς Ποτίδαιαν σώμα.
’Αλλά καί έάν τά άναφερόμενα ύπό Διοδώρου τού Σικελιώτου λάβωμεν ύπ’
δψιν, καθ’ ά έπί τών 29.000 οπλιτών ’Αθηναίων άπέθανον οί 4.400, πάλιν έχομεν
άναλογίαν θνησιμότητος 16°/0 περίπου, κατά πολύ ύπερβαίνουσαν τήν έπί τού δαγ
γείου παρατηρουμένην. Τήν τοιαύτην διαφοράν θνησιμότητος ό Μπετώ προσπαθεί
νά δικαιολογήση ίσχυριζόμενος δτι, κατά ή τόν λοιμόν τών ’Αθηνών θνησιμότης
ύπήρξε μεγάλη, διότι ό κατ’ αυτόν δάγγειος συνωδεύετο ύπό έρυσιπέλατος, είς τό
όποιον καί δύναται νά άποδοθή ή κατά τόν λοιμόν μεγάλη θνησιμότης, ήτις, άλλως,
θά ήτο άνεξήγητος καί κατ’ αύτόν έκ μόνου τού δαγγείου. Προσπαθών ό Μπετώ νά
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έξηγήση τήν κατ’ αυτόν συχνήν επιπλοκήν τοϋ δαγγείου ύπό έρυσιπέλατος, δέχεται
δτι τοΰτο προήρχετο κυρίως έκ τής μεγάλης άκαθαρσίας, ήτις έμάστιζε τούς κα
τοίκους των ’Αθηνών καί ήτις κατ’ αυτόν συνήθης παρά τοΐς άρχαίοις Άθηναίοις.
'Η τοιαύτη γνώμη είναι έξ ολοκλήρου άπαράδεκτος. 'Η χρήσις των λουτρών ήτο
συνηθεστάτη παρά τοΐς άρχαίοις Άθηναίοις, πλειότερον ίσως ή παρά τοΐς άλλοις
"Ελλησιν. ’Εν τώ «Συμποσίω» τοΰ Πλάτωνος άνευρίσκομεν τον Σωκράτην, μετά
όλονύκτιον ευωχίαν νά πορεύεται πρύς λοϋσιν πριν ή πορευθή προς κατάκλισιν. Δύναταί τις νά λάβη ιδέαν τής άγάπης τών άρχαίων Ελλήνων προς τά λουτρά καί τήν
καθαριότητα έν γένει, άναγινώσκων τάς επί τούτου μελέτας τοΰ Ροντοπούλου καί
τήν έν τώ «Λαϊκώ Πανεπιστημίω» τής Βραδυνής, δημοσιευθεΐσαν τοιαύτην τοϋ καθηγητοΰ ’Εμμανουήλ.
’Εκτός όμως τών λουτρών, οί άρχαΐοι "Ελληνες μεγάλως έχρησιμοποίουν
τάς έντριβάς δι’ έλαίου καί άλλων καλλυντικών ουσιών, αί δέ ξεστρίδες ήσαν έν με
γάλη χρήσει παρ’ αύτοΐς, ούτως ώστε ή άκαθαρσία τοϋ σώματος σπανιώτερον θά
παρετηρεΐτο παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησι ή παρά τοΐς σημερινοΐς λαοΐς. ’Αλλά καί
ή ένδυμασία τών άρχαίων 'Ελλήνων συνισταμένη έξ απλής έσθήτος, έπιτρεπούσης
εύρέως τόν άερισμόν τοΰ σώματος καί τήν έ'κθεσιν τούτου είς τάς ήλιακάς άκτΐνας,
συνέτεινεν άσφαλώς είς τό νά καθιστά τούς πολίτας έκείνους ά θεκτικούς είς τάς
παντός είδους μολύνσεις ού μόνον τοΰ δέρματος, άλλά καί τών άλλων οργάνων.
Έξετάζοντες έξ άλλου τήν κλινικήν εικόνα θέλομεν άνεύρει ότι μείζονας δια
φοράς μεταξύ λ ιμοΰ τών ’Αθηνών καί δαγγείου πυρετοΰ, παρά τήν μικράν ομοιότη
τα, ήτις άλλωστε είναι κοινή είς πάσας τάς οξείας πυρετικάς νόσους. Άναφέροντες
άπλώς τήν έπί δαγγείου έ'λλειψιν δερματικών άλλοιώσεων—κενόν, όπερ ό Μπετώ
συμπληροΐ διά τής παραδοχής τής ύποθέσεως τοΰ έρυσιπέλατος—περιοριζόμεθα
είς τήν έξής ουσιώδη διαφοράν μεταξύ τών δύο νόσων. Είναι γνωστόν, ότι ό δάγγειος
διαρκεΐ περί τάς 6—8 ήμέρας καί τά έξ αύτοΰ σπανίως ποτέ παρατηρούμενα θα
νατηφόρα άποτελέσματα έπέρχονται ένωρίτερόν πως, τοΰ άρρώστου μή άντέχοντος
είς τήν βαρύτητα τής νόσου. Ό Θουκυδίδης, όμως, ρητώς άναφέρει, ότι έκ τοΰ
λοιμοΰ οΐ άνθρωποι άπέθνησκον μεταξύ έβδομης καί ένάτης ήμέρας τής νόσου, οί δέ
διαφεύγοντες τότε τόν θάνατον, έξηκολούθουν νοσοΰντες έπί ικανόν είσέτι' διάρκεια,
όμως, πλέον τών δέκα ήμερών, κατά κανόνα δέν είναι ίδιον τοΰ δαγγείου πυρετοΰ.
’Εκείνο, όμως, όπερ καθιστά άπαράδεκτον τήν ύπόθεσιν τοΰ δαγγείου είναι
ή μετά τοΰ λοιμοΰ συνυπάρξασα έπιζωοτία, έξ ολοκλήρου άντιτιθεμένη πρός τόν
δάγγειον.
Έ ν συμπεράσματι συνάγομεν ότι ή ύπό τοΰ Μπετώ έκφρασθεΐσα ύπόθεσις,
ότι ό λοιμός τών ’Αθηνών ήτο δάγγειος πυρετός, δέν ευσταθεΐ. Επανερχόμενοι δέ
είς τάς κυριώτερον ύποστηριχθείσας ύπό τών διαφόρων έρευνητών νόσους, ευλογίαν,
έξανθηματικόν τΰφον καί πανώλην, φρονοΰμεν, ότι ή συνυπάρξασα έπιζωοτία έπιβάλλει τήν παραδοχήν τής πανώλους, ώς τής νόσου τοΰ λοιμοΰ τών ’Αθηνών.
t ΓΡ. Κ Α Τ Σ Α Σ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΥΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
- Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗ Σ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗ Σ
ΑΜ ΕΡΙΚΗΣ ΟΜΙΛΕΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Τ Η Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ Κατά μετάφρααιν εκ τον αμερικανικόν δελτίου πληροφοριών,
---------------------- υπό Ύπαστυνόμου Λ ' κ. ΓΕΩ ΡΓ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥλΟΥ------------------------

'Ο Γενικός Διευθυντής τής 'Υπηρεσίας Πολιτικής καί ’Αμυντικής Κινητοποιήσεως των 'Ηνωμένων Πολιτειών Leo A. Hoegh, δστις, ως γνωστόν, υπά
γεται άπ’ ευθείας εις τον Πρόεδρον τής ’Αμερικής παρέστη εις την έναρξιν των
έργασιών τοϋ Συνεδρίου τής ’Ανεξαρτήτου Συνομοσπονδίας Πετρελαίων τής ’Αμε
ρικής, τό όποιον έλαβε χώραν τελευταίως είς τό Denver τοϋ Colorado καί ώμίλησε
προς τούς άντιπροσώπους των έταιριών πετρελαίων επί των θεμάτων πού άπασχολοΰν τήν Πολιτικήν "Άμυναν. Λόγω τοϋ μεγάλου ένδιαφέροντος το όποιον παρου
σιάζει ή όμιλία τοϋ Hoegh, τόσον διά τά Σώματα ’Ασφαλείας καί τούς έν γένει
κρατικούς λειτουργούς όσον καί δι’ όλον τον άμαχον πληθυσμόν παραθέτομεν κα
τωτέρω τήν πλήρη μετάφρασιν αυτής :
«Μοΰ προκαλεΐ εύχαρίστησιν τό γεγονός ότι παρευρίσκομαι εις τό Συνέδριον
τής ’Ανεξαρτήτου 'Ομοσπονδίας Πετρελαίων τής ’Αμερικής.
'Η 'Υπηρεσία Πολιτικής καί ’Αμυντικής Κινητοποιήσεως έκφράζει τον
θαυμασμόν της διά τήν συμβολήν σας είς τήν άμυντικήν προσπάθειαν τοϋ παρελθόν
τος καί τοϋ παρόντος καί είμαι βέβαιος, ότι θά έπετελέση τό ’ίδιον έξαίρετον
έ'ργον είς οίανδήποτε μελλοντικήν άνάγκην.
Προς τό παρόν, ή ίκανότης κινητοποιήσεως τής έσωτερικής βιομηχανίας
πετρελαίου είναι καλή. Είναι ευχάριστος ή διαπίστωσις ότι αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι διετήρησαν τήν πρωτοπορίαν των κατά τό 1959 είς τήν παγκόσμιον παρα
γωγήν πετρελαίου. Είναι άξιόλογον διά τήν εθνικήν μας άσφάλειαν ότι αί προσπάθειαι διά τήν άνεύρεσιν καί έπέκτασιν των άποθεμάτων κατά τό 1959, συνετέλεσαν
είς τήν αΰξησιν των έθνικών άποθεμάτων πετρελαίου κατά ένα δισεκατομμύριον
βαρέλια καί ότι κατά τό 1959 ό άριθμός των πετρελαιοφόρων φρεάτων άνήλθεν άπό
49.111 είς 50.893.
Τοΰτο είναι ένθαρρυντικόν οχι μόνον άπό οικονομικής πλευράς, άλλά καί άπό
πλευράς εθνικήςάμύνης. 'Η προοπτική αύξήσεως τοϋ πληθυσμού σημαίνει λαμπρόν
μέλλον διά τά καύσιμα καί τάς ένεργειακάς βιομηχανίας διά τάς όποιας θά χρειασθή μεγαλυτέρα δραστηριότης.
Συμφωνώ μέ τήν προοπτικήν αύτήν. Κατά τό παρελθόν έτος παρετηρήθη
αυξησις τής τιμής τοϋ πετρελαίου καί τών προϊόντων αύτοΰ. "Οπως γνωρίζετε ό
Πρόεδρος μοΰ έδωσεν έντολήν νά εξακριβώσω έάν ή αυξησις τής τιμής έχει δυσμενή
άντίκτυπον είς τό πρόγραμμα εισαγωγών τοϋ Προέδρου.
Τό πρόγραμμα εισαγωγής πετρελαίου, ή σταθερά αυξησις τών άποθεμάτων
μας, ή καταπολέμησις τοϋ πληθωρισμού, όλα είναι άξιόλογα διά τήν εθνικήν μας
ασφάλειαν. ’Αντικειμενικός μας σκοπός είναι νά διατηρήσωμεν ίσχυράν τήν ’Αμε
ρικήν καί έτοίμην δι’ οίανδήποτε έθνικήν άνάγκην.
’Εδώ είς τό Denver, δεν εϊμεθα πολύ μακρυά άπό τό Άρχηγεΐον ’Αεροπορι
κής Άμύνης Βορείου ’Αμερικής. Τό Άρχηγεΐον αύτό είναι ένα σύμβολον ιδιαιτέρας
σημασίας είς τήν εποχήν πού ζώμεν. Συμβολίζει, μέ τά δίκτυα ραντάρ καί τούς
άνιχνευτάς πού διαθέτει, τό γεγονός ότι θά ήδύνατο σήμερον νά γίνη άπ’ εύθείας
έπίθεσις διά πυρηνικών όπλων έναντίον τής Χώρας αυτής. Ούδείς δύναται νά προείπη αν θά γίνη μία έπίθεσις, άλλά είναι όμως αυτή πιθανή. Τά όπλα καί τά μέσα έπιθέσεως υπάρχουν.
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"Ενας πυρηνικός πόλεμος, θά ήδύνατο νά έκραγή έκ τυχαίου γεγονότος, άπό
ένα λάθος, άπό απελπισίαν, ή άπό άλλας πολλάς αιτίας, παρά τάς ειλικρινείς μας
προσπάθειας κα'ι έλπίδας διά την ειρήνην. Έ ν ένί λόγω, απλώς διότι ύφίστανται
τοιαΰτα τρομερά όπλα, πρέπει νά διατηρώμεν άπολύτως έτοιμον τήν ’Αμερικήν.
Αυτό σημαίνει ολικήν άμυναν.
Διά τήν ολοκληρωτικήν άμυναν υπάρχουν πολλαί άνάγκαι. Τρεις έξ αύτών
είναι άπαραίτητοι :
Πρώτον, νά έχωμεν ΐσχυράν στρατιωτικήν δύναμιν προς άμυναν καί άντεκδίκησιν. Έχομεν αυτήν τήν δύναμιν και δυνάμεθα νά βασιζώμεθα έπ’ αυτής, οίαδήποτε άνάγκη καί άν παρουσιασθή. Κατέχομεν τήν μεγαλυτέραν στρατιωτικήν δύναμιν τήν οποίαν έγνώρισεν ποτέ ό κόσμος.
Δεύτερον, πρέπει νά διερευνώμεν διά της διπλωματικής όδοϋ, οίανδήποτε
οδόν ή οποία είναι δυνατόν νά όδηγήση εις μίαν έντιμον ειρήνην. Διά νά ίκανοποιήση τάς προσπάθειας αύτάς ό Πρόεδρος Άϊζενχάουερ μεταβαίνει τον προσεχή μή
να εις τήν Διάσκεψιν τής Κορυφής καί γνωρίζω ότι τον συνοδεύουν αί ελπίδες καί
αί εύχαί όλων μας. Πρέπει νά συζητήσωμεν άπό θέσεως ισχύος καί δέν πρέπει νά
άπογυμνώσωμεν τήν άμυνάν μας άνευ έπαρκών έγγυήσεων.
Τρίτον, πρέπει νά έχωμεν άποτελεσματικήν, εις εθνικήν κλίμακα Πολιτικήν
"Αμυναν καί ένα υψηλόν βαθμόν έτοιμότητος τής κινητοποιήσεως.
Εις ειδικόν μήνυμα, τό όποιον άπηύθυνε προς τήν Γερουσίαν τον παρελθόντα
Αύγουστον, ό Πρόεδρος ’Αϊζενχάουερ έγραφε τον τρόπον έτοιμότητος τής Πολιτι
κής ’Αμύνης καί Κινητοποιήσεως μέ τήν μεγαλυτέραν δυνατήν σαφήνειαν:
«Θά ήτο άσύνετον, εϊπε, νά παραμελήσωμεν τήν Πολιτικήν "Αμυναν, διότι
» είναι άσυμπλήρωτος καί άνευ σημασίας ή όλη άμυνά μας χωρίς άξιόπιστον καί
«υπεύθυνον εσωτερικήν άμυναν. 'Π έπιβίωσις δέν δύναται νά έξασφαλισθή μόνον
» διά τής ίκανότητος προς άντεκδίκησιν. ’Εξ ’ίσου σοβαρά δέον νά είναι ή ίκανότης
» μας προς άποκατάστασιν».
'Η έτοιμότης τής Πολιτικής ’Αμύνης καί ’Αμυντικής Κινητοποιήσεως είναι
ισχυρόν έμπόδιον εις τήν έπίθεσιν. Οίονδήποτε έθνος ήθελε μας έπιτεθή πρέπει
νά ΰπολογίση τήν ικανότητα ημών προς άντίκρουσιν τής έπιθέσεως, δι’ ενός προστατευομένου πληθυσμού καί πόρων ώς καί τήν ικανότητα ήμών νά έπισπεύσωμεν τήν
άποκατάστασιν τών ζημιών. Έπιτρέψατέ μοι νά προσθέσω ότι αυτή είναι καί ή
γνώμη ένός έμπειρογνώμονος εις τά θέματα τής άμύνης μας, τοϋ Στρατηγού Thomas
S. Power, ’Αρχηγού τής Στρατηγικής ’Αεροπορίας.
’Εάν άποτύχουν τά εμπόδια καί έπέλθη ή έπίθεσις, τότε ή Κυβέρνησις πρέπει
νά συνέχιση τήν λειτουργίαν της, ή βιομηχανία πρέπει νά συνέχιση τήν παραγωγήν,
καί τά άτομα καί αί οΐκογένειαι πρέπει νά έπιζήσουν. Είναι προφανές ότι όλοι ήμεϊς
—Κυβέρνησις, βιομηχανία καί μεμονωμένοι πολϊται—έχομεν ύποχρέωσιν προς
δημιουργίαν ολοκληρωτικής άμύνης.
Βασική κατεύθυνσις ήμών είναι τό ’Εθνικόν Σχέδιον Πολιτικής ’Αμύνης καί
’Αμυντικής Κινητοποιήσεως, τό όποιον έχει έγκριθή ύπό τού Προέδρου.
Εις τό ’Εθνικόν Σχέδιον άναγράφονται, διά πρώτην φοράν, κατά τρόπον
ευκρινή καί κατανοητόν αί υποχρεώσεις ένός έκάστου, άπό τού πολίτου καί τών
βιομηχανιών μέχρι τών κυβερνητικών υπαλλήλων όλων τών κλιμακίων.
Ποια είναι ή σημερινή κατάστασις έτοιμότητος ήμών εις τον τομέα τής Πο
λιτικής ’Αμύνης ;
’Αρκετά πράγματα έχουν συντελεσθή ύπό τής Κυβερνήσεως. Τό ’Εθνικόν
Σχέδιον, τό όποιον άνέφερα ήδη, έχει συμπληρωθή. "Ολαι αί πεντήκοντα Πολιτεΐαι μας, 240 πόλεις αί όποϊαι πιθανόν ν’ άποτελέσουν στόχον καί περισσότεραι
άπό 2.200 Κοινότητες έχουν άναπτύξει σχέδια εκτάκτου άνάγκης. Τά σχέδια αυτά
δύνανται νά τεθούν ταχέως εις εφαρμογήν.
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Τό Εθνικόν μας σύστημα συναγερμού εναντίον έπιθέσεως έχει ρυθμισθή
κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε να είναι δυνατόν νά συνεγείρη όλην την Χώραν εις 90
δευτερόλεπτα. Δύο χιλιάδες ραδιοφωνικοί σταθμοί είναι έτοιμοι νά μεταδώσουν τό
σύνθημα, εκτάκτου ανάγκης Conelrad διά τοϋ οποίου θά λάβητε πληροφορίας καί
οδηγίας. Έχομεν διαθέσιμα υγειονομικά υλικά, μηχανήματα καί στρατηγικά υλικά
καί άποθήκας άξίας άνω των 16.000.000 δολλαρίων. Δύο χιλιάδες νοσοκομεία
έκτάκτου ανάγκης έχουν άποθηκευθή εις διάφορα σημεία τής Χώρας. Σήμερον
διαθέτομεν 15.000 ραδιολογικούς σταθμούς έτοιμους ν’ άνιχνεύσουν, νά μετρήσουν
καί νά καταγράψουν τά ραδιενεργά κατάλοιπα, μέ ικανότητας περαιτέρω ταχείας
έπεκτάσεως τούτων. Έκπαιδεύομεν κατ’ έτος 2.000 μαθητάς των άνωτέρων τάξεων
15.000 Γυμνασίων καί Κολλεγίων.
Πρότυπα καταφύγια προστασίας έναντίον ραδιενεργούς διασπορας έχουν
κατασκευασθή εις δλην τήν Χώραν, εις κάθε Πολιτείαν. Χιλιάδες καταφύγια έχουν
κατασκευασθή υπό πολιτών καί βιομηχανιών.
"Ενα τηλεπικοινωνιακόν δίκτυον Διοικήσεως είναι έτοιμον δι’ έπιχειρήσεις
εις οίανδήποτε στιγμήν.
Εις περίπτωσιν έπιθέσεως, ό λαός θά έχη άνάγκην συνεχούς κυβερνητικής
διοικήσεως εις όλα τά κλιμάκια. Ή 'Υπηρεσία Πολιτικής καί ’Αμυντικής Κινητοποιήσεως συνεργάζεται μετά τών Πολιτειών καί τών υφισταμένων των υπηρεσιών
προκειμένου νά έπιτύχη διατήρησιν τής Κυβερνητικής έξουσίας. Αί Κυβερνήσεις
πρέπει νά είναι είς θέσιν νά σάς εξυπηρετήσουν υπό όμαλάς συνθήκας καί εις περίπτωσιν φυσικής ή έξ άνθρώπων προερχομένης καταστροφής.
Αύτά είναι μερικαί άπό τάς δραστηριότητας τής 'Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως εις τον τομέα τής Πολιτικής Άμύνης, έν στενή συνεργασία μετά τών Πολι
τειών καί τών τοπικών διοικήσεων.
Πολλαί έμπορικαί καί βιομηχανικαί οργανώσεις έχουν άναλάβει δράσιν
προς άντιμετώπισιν εκτάκτων άναγκών. Έπιτρέψατέ μοι νά σάς διαβεβαιώσω
οτι ή υπηρεσία μου, καί τό 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, είναι έτοιμη νά σάς παράσχη
συμβουλάς καί βοήθειαν διά τήν άνάπτυξιν τού σχεδίου σας έκτάκτου άνάγκης.
Δύναμαι νά σημειώσω έν συντομία έναν άριθμόν στοιχειωδών μέτρων διά
την προπαρασκευήν τής Πολιτικής Άμύνης καί σεις δύνασθε νά σημειώσητε ότι
αί προπαρασκευαί αύταί δύνανται νά είναι πολύτιμοι εις οίανδήποτε καταστροφήν
φυσικήν ή έξ άνθρώπων προερχομένην. Τά μέτρα αυτά είναι :
1) Σχέδιον καί όργάνωσις αύτοβοηθείας.
2) Κατασκευή καταφυγίων προς προστασίαν τών έν υπηρεσία υπαλλήλων
καί έργατών.
3) Έξασφάλισις συνεχείας τής διοικήσεως.
4) Προστασία βασικής σημασίας άρχείων καί έγγράφων.
5) Σχεδίασις διά τήν έπισκευήν καί άποκατάστασιν ζημιών έκτάκτου άνά
γκης, όργάνωσις καί έκπαίδευσις ειδικών ομάδων διά τήν έπισκευήν οργάνων, μη
χανών ήλεκτρικής ένεργείας, έπικοινωνιών καί λοιπών ζωτικών έγκαταστάσεων.
6) Λήψις ηύξημένων μέτρων προστασίας έναντίον δολιοφθοράς καί κατα
σκοπείας.
7) Έγκατάστασις άμοιβαίας βοήθειας μεταξύ τών οργανώσεων εις τον
τομέα τής Πολιτικής Άμύνης. Αί βιομηχανικαί οργανώσεις άμοιβαίας βοήθειας
καί αί έταιρεΐαι σχεδιάζουν τήν άπό κοινού άντιμετώπισιν καταστροφών έν ειρήνη
καί τήν ταυτόχρονον άπόκτησιν πολυτίμου πείρας προς άντιμετώπισιν έκτάκτων
άναγκών έν πολέμω.
’Εκείνο τό όποιον θά πρέπει νά κάμητε έν περιπτώσει άνάγκης είναι νά καταστήτε ικανοί ν’ άρχίσητε πάλιν τήν παραγωγήν. Εις οίανδήποτε περίοδον,
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μετά τήν έπίθεσιν, θά χρειασθή μία άνεξάρτητος δραστηριότης ή οποία θά συμβάλη
εις τήν εθνικήν έπιβίωσιν καί άποκατάστασιν.
Κατά τήν άμεσον καί ενδεχομένως πλέον άποφασιστικήν φάσιν τής μετά
τήν έπίθεσιν έκτάκτου άνάγκης, αί βιομηχανίαι πετρελαίου θά έχουν εις τάς χεΐρας
των έν έκ των πλέον κρίσιμων καθηκόντων τά όποια δύναται νά φαντασθή τις. Αί
καθ’ έκαστον έτος έκτελούμεναι έκπαιδευτικαί άσκήσεις (άσκήσεις συναγερμού)
έχουν άποδείξει ότι ή έπιβίωσις καί ή άποκατάστασις των ζημιών τοϋ ’Έθνους θά
έξαρτηθοΰν κυρίως έκ της έπαρκείας των είς πετρέλαια έφοδίων.
’Ακολούθως, είναι έργον των βοηθητικών 'Τπηρεσιών Πολιτικής ’Αμύνης
νά προμηθεύσουν καύσιμα διά θέρμανσιν καί φωτισμόν καί νά μεταφέρουν τρόφιμα
καί υγειονομικά έφόδια.
Ταύτοχρόνως, τά καύσιμα καί ή ενέργεια πρέπει νά παρέχωνται είς ποσό
τητας, αί όποΐαι θά είναι επαρκείς διά τάς άνάγκας τών στρατιωτικών υπηρεσιών
καί τών υπηρεσιών Πολιτικής ’Αμύνης. 'Η ταχυτέρα άνανέωσις τών ούσιωδών
προϊόντων θά έξαρτηθή έκ τής έπαρκείας τών είς ένέργειαν καί καύσιμα έφοδίων.
Τό γραφεΐον καυσίμων καί ένεργείας τής υπηρεσίας μου έχει συνεργασθή
μετά τοϋ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών διά τήν κατανομήν τών άρμοδιοτήτων καί τής
δραστηριότητος προς άντιμετώπισιν παρόμοιας έκτάκτου άνάγκης. Έχρειάσθη νά
δοθή άπάντησις είς τά δύο έρωτήματα :
1) Ποιος—ποία υπηρεσία καί είς ποιον έπίπεδον—θά λάβη άποφάσεις διά
τήν συγκέντρωσήν καί διανομήν τών έφοδίων είς καύσιμα καί ένέργειαν;
2) Πώς θά έκτελεσθοΰν αί αποφάσεις αύται ;
'Η άπάντησις, γενικώς, είναι ότι τό 'Υπουργεϊον ’Εσωτερικών, διά τών άντιπροσώπων του είς τάς άνωτέρας διοικήσεις καί πολιτείας, θά έχη κατ’ άρχήν τήν
εύθύνην διά τήν καταγραφήν τών αποθεμάτων, αί δέ πολιτεΐαι καί τοπικαί διοι
κήσεις θά έλέγχουν τήν διανομήν έκ δευρετευούσης σημασίας άποθηκών.
Διά τον χειρισμόν ένός θέματος τοιαύτης σημασίας, τό κυβερνητικόν έπιτελεΐον δέον νά είναι ικανόν διά ταχεϊαν ένέργειαν ύπό περιστάσεις έκτάκτου άνάγκης.
'Όπως γνωρίζετε, είναι άξιόλογον νά άποσταλοΰν πεπειραμένοι υπάλληλοι τών
βιομηχανιών είς τά ’Εθνικά ’Επιτελεία τής 'Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως, ίνα
έν περιπτώσει άνάγκης, παράσχουν τάς υπηρεσίας των, διά τήν κατανομήν τών είς
πετρέλαια έφοδίων. ’Ελπίζω ότι έχομεν τώρα μίαν ώργανωμένην υπηρεσίαν ύποστηρίξεως, τήν Συντονιστικήν 'Υπηρεσίαν Κινητοποιήσεως, έτοίμην ν’ άνταποκριθή είς περίπτωσιν άνάγκης. Είς τήν υπηρεσίαν αύτήν, ήτις υπάγεται είς τό 'Υπουργεϊον ’Εσωτερικών, διετέθησαν ήδη προθύμως περισσότερα άπό ένενήκοντα πρό
σωπα ύπό τών Βιομηχανιών.
Έλαβον γνώσιν τών άπόψεων αί όποΐαι διετυπώθησαν ύπό τών βιομηχάνων
είς τον 'Υπουργόν τών ’Εξωτερικών Seaton. Οίαδήποτε όμως προσκόμματα
είς τάς κινήσεις καί ένεργείας τής Συντονιστικής 'Υπηρεσίας Κινητοποιήσεως θά
ήδύναντο νά παρεμποδίσουν τήν έγκαιρον δρασιν αυτής προς άντιμετώπισιν τών
έκτάκτων άναγκών αί όποΐαι θά άνακύψουν έκ μιας πυρηνικής έπιθέσεως.
Θά τύχη ύποστηρίξεως έκ μέρους μου πάσα προσπάθεια άποβλέπουσα είς
έκπαίδευσιν όσον τό δυνατόν μεγαλυτέρου άριθμοϋ προσώπων προοριζομένων διά
θέσεις έκτάκτου άνάγκης. Έ κ τοϋ προσωπικοΰ τής Συντονιστικής 'Υπηρεσίας
θά έπιλεγοΰν ώρισμένα πρόσωπα τά όποια θά τοποθετηθούν είς τάς άνωτέρας
διοικήσεις καί τάς διοικήσεις τών Πολιτειών, προκειμένου νά χρησιμεύσουν ως
σύμβουλοι. Τά πρόσωπα αύτά θά ήδύναντο νά παράσχουν τάς συμβουλάς των καθ’
ολας τάς φάσεις τής έφαρμογής τών σχεδίων κινητοποιήσεως διά τά καύσιμα και
τά πετρέλαια. Εΐμεθα άποφασισμένοι νά ίδρύσωμεν μίαν όργάνωσιν, ή οποία νά είναι
ικανή νά χειρισθή κατά τρόπον άποδοτικόν όλας τάς είς καύσιμα έθνικάς πηγάς.

8976

Γ. Κανελλοπούλου: Πολιτική ’Άμυνα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

Εϊμεθα αρμόδιοι διά τά μέτρα έτοιμότητος Πολίτικης Άμύνης, τα όποια
έμνημόνευσα, ώς έντελοδόχοι της Κοβερνήσεως και υπεύθυνοι διά την βιομηχανίαν.
’Αλλά, καθείς έξ ημών, είναι άντιπρόσωπος μιας άμερικανικης οικογένειας. Τό
Εθνικόν σχέδιον καθορίζει τάς εύθύνας καί αρμοδιότητας των προσώπων.
Έ ν περιπτώσει πυρηνικής έπιθέσεως, ό μεγαλύτερος κίνδυνος, ό όποιος
προκαλεΐ τά περισσότερα θύματα, είναι τά ραδιενεργά κατάλοιπα (ή ραδιενεργός
κόνις). 'Όλαι αί μελέται, αί όποϊαι έχουν γίνει επί τοϋ θέματος αύτοϋ, καταδεικνύουν
ότι τά μέτρα προστασίας έναντίον των ραδιενεργών καταλοίπων δέον ν’ απασχο
λήσουν τό μεγαλύτερον μέρος τοϋ πληθυσμού μας.
Δεν θά ύπάρξη σπίτι εις την ’Αμερικήν τό όποιον δεν θά προσβληθή άπό τά
ραδιενεργά κατάλοιπα, άλλά ταύτοχρόνως δέν πρέπει νά ύπάρξη σπίτι τό όποιον νά
μή λάβη μέτρα προστασίας έναντίον αύτών. Τά μέτρα αύτά είναι σχετικώς απλά
καί στοιχίζουν ολίγο. 'Ένα ύπόγειον, είναι έξαίρετον ώς οικογενειακόν καταφύγιον
προστασίας έναντίον τών ραδιενεργών καταλοίπων, έφ’ όσον τύχη καταλλήλου
διαρρυθμίσεως διά της μικράς δαπάνης τών 150 δολλ. Είς τοΰτο δέον ν’ άποθηκευθοϋν τρόφιμα καί ύδωρ διά δύο έβδομάδας, έν ραδιόφωνον μέ μπατταρίαν, ένα κυτίον μέ είδη παροχής πρώτων βοηθειών καί άλλα έφόδια εκτάκτου άνάγκης. Τά
οικογενειακά καταφύγια προστασίας έναντίον τών ραδιενεργών καταλοίπων είναι
ή καλυτέρα έπένδυσις διά την έπιβίωσίν μας, εις περίπτωσιν καθ’ ήν ήθελε ποτέ
γίνει πόλεμος.
Ή καθ’ όλην την Χώραν ΰπαρξις καταφυγίων δέν είναι ένα άπλοΰν μέσον
άμύνης, είναι ένα άποτελεσματικόν έμπόδιον έναντίον τής έπιθέσεως.
’Εάν ποτέ ήθέλομεν ύποστή μίαν πυρηνικήν έπίθεσιν, ή Πολιτική ’Άμυνα
θά καταστη αύστηρώς προσωπική ύπόθεσις. ’Ανεξαρτήτως τοϋ πόσον καλώς θά
είναι ώργανωμένη ή λειτουργία τών κυβερνητικών ύπηρεσιών καί τών βιομηχα
νιών, θά πρέπει νά περάσουν έβδομάδες έως ότου καταστη δυνατόν νά σάς παρασχεθή βοήθεια.
Αυτοί είναι οί διαγραφόμενοι κίνδυνοι έκ τών ραδιενεργών καταλοίπων τών
θανάσιμων δευτερευόντων άποτελεσμάτων τών θερμοπυρηνικών όπλων. Δέν είναι
άναγκαϊον νά καταστη κανένας άμερικανός θΰμα τών ραδιενεργών καταλοίπων.
Πρός προστασίαν ύμών—διά τήν ετοιμότητα έκάστου—όλοι οί άμερικανοί πρέπει
νά γνωρίζουν τά κάτωθι πέντε βασικά πράγματα :
α) Τό σύνθημα συναγερμού καί τήν σημασίαν αύτοϋ.
β) Τό τοπικόν σχέδιον ένεργείας έκτάκτου άνάγκης.
γ) Τήν παροχήν πρώτων βοηθειών καί τήν οικιακήν ετοιμότητα έκτάκτου
άνάγκης.
δ) Πώς νά χειρισθοΰν τό ραδιόφωνον των διά τήν έπί μήκους κύματος 640
ή 1240 λήψιν έπισήμων πληροφοριών καί οδηγιών βάσει τοϋ συστήματος Conelrad.
ε) Πώς θά παράσχουν προστασίαν εις έαυτούς καί τάς οικογένειας των,
έναντίον τών ραδιενεργών καταλοίπων.
Νά ένθυμήσθε πάντα ότι μία ισχυρά άμυνα άρχίζει άπό τήν προητοιμασμένην
οικογένειαν καί καταλήγει εις τό προστατευόμενον Έθνος.
Διά νά είναι δυνατόν νά μάς παρασχεθή ολοκληρωτική άμυνα, είναι άναγκαία
ή ταυτόχρονος έργασία τής Κυβερνήσεως, τής βιομηχανίας, τοϋ άτόμου καί τής
οικογένειας.
Αύτή είναι ή άποτελεσματική άνταπόκρισίς μας είς τήν πρόκλησιν τής
πυρηνικής έποχής. Μέ τήν ολοκληρωτικήν έθνικήν προσπάθειαν συνδέεται ό δρόμος
πρός τήν ασφάλειαν καί τήν διαρκή ειρήνην έν δικαιοσύνη».
Γ. Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Ο ΦΟΝΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ BAIRD
’Από τό άγγλικόν αστυνομικόν περιοδικόν
_______________ «The Police Journal», κατά μετάβρασιν------------------------’Αστυνόμου Β' κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ
"Ενα ειδεχθές έγκλημα, η κατακρεουργηαις τής δεσποινίδος Στεφά
νια; Baird εις τό οίκοτροφεΐον εντενκροφτ τοΰ Μπίρμιγχαν τής 'Α γγλίας
(μεγάλης βιομηχανικής καί τρίτης κατά σειράν πληθυσμόν τιόλεως τον
'Ηνωμένου Βασίλειον), τον Δεκέμβριον τον 1959, άπετέλεσε τό άντικείμενον
νέας μεθόδου άνακρίσεως υπό τής τοπικής αστυνομικής άρχής, προς άνακάλυψιν τοΰ αγνώστου δράστου. Τάς προσπάθειας τής αστυνομίας παρηκολούθησεν μετά μεγίστου ενδιαφέροντος όλόκλ.ηρος σχεδόν ή δημοσία γνώμη
τής ’Αγγλίας.
Μετά την λήξιν τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ή ανξησις τής
εγκληματικότητας ήτο μεγάλη, ιδιαιτέρως εις τό Αονδίνον. Διό ή μητροπολ.ιτική άστυνομία ήναγκάσθη νά εφαρμόση νέας μεθόδους, μεταξύ τών όποιων
συγκαταλέγεται καί ή άποκληθεϊσα (House to House) (από οικίας εις
οικίαν) άνάκρισις. Ή μέθοδος αΰτη ίφηρμόσθη καί εφαρμόζεται εις περιπτώ
σεις αδικημάτων ιδίως κατά τής ζωής καί τών όποιων ό δράστης φυσικά είναι
άγνωστος. ”Εχω παρακολουθήσει μέσω αστυνομικών περιοδικών, από πολ.λ,ών
ετών, τον τρόπον καί τά αποτελέσματα τής άνακρίσεως άπό «οικίας εις οι
κίαν» καί πολλάκις διερωτήθην ποιους χαρακτηρισμούς θά συνεκόμιζεν,
άπό τινας ίππότας τών άτομικών ελευθεριών, οιτινες θεωρούν τά τοιαϋτα
συστήματα ώς επαχθή διά τούς πολίτας, ό "Ελλ.ην άστυνομικός, οστις θ'
άπεπειράτο νά τά εφαρμόση καί παρ’ ήμιν. Καί όμως ή 'Α γγλία λέγεται ότι
είναι ή μητέρα τής συγχρόνου δημοκρατίας.
Πάντως έθεώρηαα δεδικαιολογημένον τόν κόπον νά μεταφέρω τό δη
μοσιευόμενου έν τώ αστυνομικό) περιοδικό) «The Police Journal»
Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 1960, άρθρον τοΰ 'Αστυνομικού Διευθυντοϋ τής 'Α 
σφαλείας τού Μπίρμιγχαν Janes Hanghton, διά τά «’Αστυνομικά Χρο
νικά».
Ό δράστης τού άπαισίου εγκλήματος, Byrne ονομαζόμενος, κατά την
γνώμην τού ψυχιάτρου, είναι ό σεξουαλικός άνώμαλος τύπος, τον εικοστού
αιώνας.
Δ. Κ.

Ό τόπος ενός έκ τών πλέον άπαισίων συγχρόνων έγκλημάτων ήτο έν δωμάτιον τοΰ οικοτροφείου «έ'ντενκροφτ» εις τό Μπίρμιγχαν τής ’Αγγλίας. Τό οίκοτρο
φεΐον λειτουργεί άπό τοΰ έ'τους 1929 καί άποτελεΐται άπό τό κύριον καί μεγαλύτερον
κτίριον, Βικτωριανής έποχής, έξ ενός «διαλυομένου» συγχρόνου οικήματος, γνω
στού ώς «πτέρυξ τής βασιλίσσης» καί ένός μικροτέρου βοηθητικού κτιρίου. Τό
οίκημα τής πτέρυγος τής βασιλίσσης καί τό βοηθητικόν είναι μονώροφα. Τό όλον
κτιριακόν συγκρότημα τού οικοτροφείου καί ό κήπος καλύπτουν περίπου τέσσαρα
στρέμματα, ή δέ θέσις είς ήν εΰρηται θεωρείται ώς μία έκ τών καλλιτέρων τής πόλεως. Ή πλειονότης τών κτιρίων τής περιοχής χρησιμοποιείται δι’ οικοτροφεία, οί
δέ ένοικοι αύτών άνήκουν εις διαφόρους έθνικότητας. Έ π ί σειράν ετών, κατά τό
παρελθόν, αί ένοικοι τοΰ οικοτροφείου «έντενκροφτ» παρηνοχλοϋντο άπό «παρατηρητάς». Τούτου ένεκεν ή διεύθυνσις τού οικοτροφείου έγκατέστησεν καί ιδιαίτερον
σύστημα τηλεφώνων αί περισσότεραι συσκευαί τών οποίων ήσαν έπί τοΰ κεντρικού
κτιρίου, άλλα καί είς τήν πτέρυγα τής «βασιλίσσης» καί είς τό βοηθητικόν κτίριον
υπήρχον άρκεταί, ώστε αί ένοικοι, έν περιπτώσει άνάγκης, ήδύναντο νά ειδοποιή
σουν ή νά καλέσουν είς βοήθειαν. Κατά τον χρόνον τής τελέσεως τοΰ φόνου τής
Baird πας τις ήδύνατο νά φθάση είς τά ισόγεια κτίρια τοΰ οικοτροφείου έξ οίουδήποτε σημείου έπεθύμη.
Τό θύμα διέμενε είς τό ύπ’ άριθ. 4 δωμάτιον τής «πτέρυγος τής βασιλίσσης»
όπου καί τό πτώμα αυτής άνευρέθη.Ή πτέρυξ αυτή άποτελεΐται άπό 12 υπνοδωμάτια
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καί δύο, λουτρά, των υπνοδωματίων ευρισκομένων έκατέρωθεν διαδρόμου. Ή μόνη
είσοδος τής έν λόγω πτέρυγος, έκτος των παραθύρων, εύρίσκεται εις τό όπισθεν
άκρον αυτής.

Τό πτώμα.
'Η Στεφάνια Baird ήτο 29 έτών, άγαμος καί εΐχεν αποφοιτήσει του τοπικού
σχολείου τής επαρχίας της εις ήλικίαν 17 έτών καί μετά ταϋτα ήργάσθη ώς στενο
γράφος, άλλα συχνάκις κατελαμβάνετο υπό κρίσεων καί τούτου ενεκεν εΐσήλθεν εις
νοσοκομείου. Τον Νοέμβριον του 1958 μετέβη εις τό Μπίρμιγχαν καί ήργάσθη
ώς δακτυλογράφος, διέμενεν δέ τότε εις τι κατάλυμα. Εις τάς άρχάς τοϋ έτους 1959
εΐχεν καταληφθή υπό μελαγχολίας, διό καί άπεπειράθη νά αύτοκτονήση. Είσήχθη
εις τό γενικόν νοσοκομείου τοϋ Μπίρμιγχαν καί κατόπιν σχετικής θεραπείας μετεφέρθη εις τό νευρολογικόν νοσοκομείου τής αύτής πόλεως, εις ό παρέμεινε έπί τινας
έβδομάδας, έξελθοΰσα δέ τούτου μετέβαινε εις αύτό προς συνέχισιν τής θεραπείας
της άπό καιρού εις καιρόν, ώς έξωτερικός άσθενής. Κατά τό χρονικόν αύτό διάστημα
μετέβη καί διέμενε εις τό οικοτροφείου έντεντροφτ. ’Εκτός άπό βραχύ χρονικόν
διάστημα, καθ’ ό άπησχολήθη εις τήν υπηρεσίαν έργατικής άποκαταστάσεως τοϋ
'Υπουργείου 'Υγιεινής εις τό Μπίρμιγχαν ή δεσποινίς Baird ήτο άεργη. Οΰ μήν άλλά
αυτή δεν ύπέφερεν οίκονομικώς διότι ό πατήρ της τής εΐχεν άφήσει σεβαστήν περι
ουσίαν μετά τον θάνατόν του. 'Η κατακρεουργηθεΐσα έχαιρεν μεγάλης έκτιμήσεως,
διεκρίνετο δέ δλως ιδιαιτέρως διά τήν έξαιρετικήν οικογενειακήν της άνατροφήν.
Κατά τήν διάρκειαν των άνακρίσεων ούδ’ ή παραμικρά ένδειξις προέκυψεν δτι αύτη
εΐχεν σχέσεις τινάς μέ οίονδήποτε άρρενα. Ή τελευταία έμφάνισις τής δεσποινίδος
Baird ήτο τήν εσπέραν τής Τετάρτης 23-12-59, δτε έξήλθεν άπό τό κομμωτήριόν
της, 700 μέτρα μακράν τοϋ οικοτροφείου της. Αΰτη εΐχεν άποφασίσει νά διέλθη
τά Χριστούγεννα μετά τής μητρός της καί τοϋ πατρυιοΰ της καί εΐχεν άποφασίσει νά
άναχωρήση τήν πρωίαν τής Πέμπτης 24-12-59.

Ή αιτία διαπιστώσεως τοΰ εγκλήματος.
Εις τάς 19.25' τής Τετάρτης 23-12-59 έτέρα ένοικος τοΰ οικοτροφείου, ή
δεσποινίς Μαργαρίτα Brown, έτών 21, έσιδέρωνε τά έσώρουχά της εις τό πλυντήριον τοΰ βοηθητικοϋ ισογείου κτιρίου, ευρισκομένου δπισθεν τοΰ κεντρικοΰ κτιρίου.
Τό παράθυρου τοΰ πλυντηρίου ήτο έναντι τής εισόδου τοΰ καταλύματος τής «πτέρυ
γος τής βασιλίσσης». Τό φώς τοΰ δωματίου εις δ ήσχολείτο ή δεσποινίς Brown
ήτο άνημμένον καί τό παράθυρου τοΰ πλυντηρίου ήτο άνευ παραπετασμάτων—κουρ
τινών—διό ή δεσποινίς Brown ήδύνατυ νά παρατηρή καλώς προς τήν θύραν τοΰ
καταλύματος τής «πτέρυγος τής βασιλίσσης». Καθ’ δν χρόνον αΰτη έσιδέρωνε
ήκουσε έναν θόρυβον προερχόμενου άπό τό γειτνιάζον τοΰ πλυντηρίου δωμάτιον
καί τό φώς αύτοΰ νά σβέννυται. Ή δεσποινίς Brown ήνοιξε μικρόν τι υαλόφρακτου
πλαίσιον ευρισκόμενον εις τό άνω τμήμα τής θύρας διά νά άντιληφθή περί τίνος
πρόκειται δτε άντελήφθη στιγμιαίως άτομόν τι πλησίον τής θύρας ίστάμενον καί
δπερ άκαριαίως τής κατέφερε ισχυρότατου κτύπημα παρά .τήν κροταφικήν χώραν.
Αΰτη έξέβαλεν κραυγήν καί ό άγνωστος έτράπη εις φυγήν, κραυγάζουσα δέ καί
αΰτη έτράπη προς τό μαγειρείου τοΰ κτιρίου δπου τό υπηρετικόν προσωπικόν τής
παρέσχεν τάς πρώτας βοήθειας. Μετ’ ολίγον ή δεσποινίς Brown έδωσε άμυδρά καί
άβέβαια τά χαρακτηριστικά τοΰ βιαιοπραγήσαντος κατ’ αύτής άγνώστου άτόμου
εις τούς κατόπιν είδοποιήσεως καταφθάσαντας αστυνομικούς καί μετά ταΰτα μετεφέρθη εις τό νοσοκομείου προς ιατρικήν περίθαλψιν τών τραυμάτων (έκδοραί τινές),
άτινα εΐχον προκληθή έκ τής έκσφενδονισθείσης κατά τής κεφαλής της οπτής πλύνθου(τούβλου), ήν εΐχεν άφαιρέσει ό άγνωστος άπό τήν έξωτερικήν πλευράν τοΰ
παραθύρου τοΰ πλυντηρίου, προς τήν πλευράν τοΰ κήπου. Τά χαρακτηριστικά άτινα
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έδωκε ή δεσποινίς Brown ή σαν: μάλλον νέος, 1.70 έκ. ΰψος, μέτριας σωματικής διαπλάσεως, ροδόχρους, μέ διακριτικόν πώγωνα. Κόμη ξανθή κυματοειδής, έφερε
σκούρα μάλλινη ζακέττα καί τα υποδήματα αύτοϋ έφερον πέλματα έξ ελαστικού.
Ή άστυνομία επί τή βάσει των δοθέντων χαρακτηριστικών ένήργησεν αμέσως εύρείας έκτάσεως άναζητήσεις, άλλ’ αύται άπέβησαν άρνητικαί.
Έτέρα άστυνομική δύναμις κατέφθασε βραδύτερον έπί τόπου καί ένήργησε
έ'ρευναν έφ’ ολοκλήρου του καταλύματος τής «πτέρυγος τής βασιλίσσης». Κατ’ αυτήν
διεπιστώθη ότι τα φώτα όλων τών υπνοδωματίων ήσαν έσβεσμένα, άλλα καί ή θύρα
τοϋ ύπ’ άριθ. 4 δωματίου έσωτερικώς ήσφαλισμένη. Αυτή παρεβιάσθη καί ότε ήνάφθη τό φώς οί άστυνομικοί εύρέθησαν έντρομοι προ του άκρωτηριασμένου πτώματος
τής δεσποινίδος Baird.

Ή θέσις τοϋ πτώματος.
Έκτος τής κεφαλής καί τμήματος του δεξιού στήθους, τό σώμα έκειτο ύπτίως
έπί τού δαπέδου μεταξύ τής κλίνης καί τής ιματιοθήκης. Τό άκρον τού λαιμού ήτο
πλησίον τής μικράς ιματιοθήκης (κομοδίνο). Μεταξύ τών ώμων καί τών άνοικτών
συρταοίων τής μικράς ιματιοθήκης ύπήρχε μεγάλη λίμνη αίματος. Οί βραχίονες
ήσαν όπισθεν τού σώματος, αί χεΐρες ολίγον συνεσφιγμέναι καί οί πόδες άνοικτοί.
Αί χεΐρες ήσαν ψυχραί, τό σώμα θερμόν. Ή κεφαλή εΐχεν άποχωρισθή τού σώματος
άκριβώς εις τό μέσον τού λαιμού. Ή πτωματική άκαμψία ήτο προΐούσα. Έ π ί τής
εμπρόσθιας πλευράς τού σώματος ήσαν άρκεταί έκδοραί. Μεταξύ οφθαλμού καί
ήβικής χώρας τό δέρμα ήτο έγχαραγμένον. Ή κλειτορίς εΐχεν άποκοπή. Έ π ί τού
στήθους καί τού σώματος ήσαν πολλαί μικραί νύξεις. Έ π ί τής οπίσθιας πλευράς τού
σώματος ήσαν πολλαί έκδοραί δμοιαι προς τα τής έμπροσθίας έπιφανείας. Μία
επιτραπέζιος μάχαιρα τήε οποίας ή λεπίς εΐχεν άποσκοπισθή έπί αίματοβρέκτου
μανδηλίου άνευρέθη έπί τού σώματος αναδιπλωμένη διά τού ύποκαμίσου—κομπινεζόν—
τού θύματος. Ή κεφαλή τής άτυχούς Baird έκειτο έπί τής κλίνης κάτωθι τού προσ·
κεφαλαίου. "Εν ύποκάμισον καί έν πουλόβερ έρυθράς άποχρώσεως ύπήρχον επίσης
έπί τής κλίνης. 'Η κεφαλή έκλινε προς την δεξιάν πορείαν, ή κορυφή τής ρινός προς
τον πόδα τής κλίνης καί ό λαιμός προς τον εξωτερικόν τοίχον τού κτιρίου. Οί οφθαλ
μοί ήσαν κλειστοί καί τό πρόσωπον αίματόβρεκτον καί κεκαλυμμένον διά ζαχάρεως.
Πέριξ τού δεξιού οφθαλμού, τής δεξιάς παρειάς καί στόματος, μεγάλη ποσότης ζα
χάρεως ήτο συσσωρευμένη έπί τού κλινοσκεπάσματος. Έ π ί τού κλινοσκεπάσματος
εύρίσκοντο έπίσης εν μεγάλον τεμάχιον σάρκας έκ τού στήθους τής δυστυχούς Baird
μετά τής θηλής τού μαστού αύτής, ώς έπίσης καί έν τεμάχιον έκ τής λαβής τής έπιτραπεζίου μαχαίοας καί εν μεταλλικόν τμήμα τής λαβίδος αύτής. Προ τών ποδών τής
κλίνης ήσαν: εις πίλος, εν άδιάβροχον καί έν ζεύγος χειροκτίων. Μία βαλίτζα ύπήρχεν
παρά τό πλευρόν τού πτώματος.
Δάπεδον.
Έ π ί τού δαπέδου ήσαν διασκορπισμένα, άκάθαρτα έσώρουχα, καθαρές πε
τσέτες, κάλτσες, μία στάντα, έν χρηματοφυλάκιον καί μία ζακέττα. 'Ο τάπης ύπό
τούς πόδας τού θύματος ήτο άναδιπλωμένος καί μία μικρά άναδιπλωμένη ψαλίς
εύρέθη πλησίον τού ποδός τής κλίνης. 'Η κάλτσα τού αριστερού ποδός ήτο δίς άναδιπλωμένη. Μία αίματόβρεκτος ζώνη καπαρντίνας ήτο πλησίον τής δεξιάς χειρός.
’Έ πιπλα.
'Η θύρα τής ιματιοθήκης ήτο άνοικτή. 'Η δεξιά θύρα καί το κάτω συρτάριον
τής μικράς ιματιοθήκης ήσαν άνοικτά. Ύπήρχον διάφορα μικροαντικείμενα έπί τής
μικράς ιματιοθήκης μεταξύ τών οποίων καί έν στυλό καί εις έπιστολικός λευκός
φάκελλος, έπί τού οποίου ήτο άναγεγραμμένον «αυτό τό πράγμα ούδέποτε έσκέφθην
νά τό κάμω». Διάφορες γραμμές—μουτζαλιές—ήσαν έπιχαραγμένες έπί τής όλης
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επιφάνειας του φακέλλου, έφ’ ου καί το άναφερθέν κείμενον. Το παράθυρου τοϋ δω
ματίου τοΰ θύματος ήτο έπί της οπίσθιας πλευράς του κτιρίου καί είχε θέαν προς τον
κήπον. Το παραπέτασμα—κουρτίνα—είχε συμπτυχθή—μαζευθή—καί το πλαίσιον
μετά των υαλοπινάκων, άν καί κλειστόν δεν ήτο ήσφαλισμένον. (Αί οίκίαι έν ’Αγ
γλία συνήθως δεν έχουν πλαίσια παραθύρων, εΐ μή μόνον τοιαΰτα υαλοπινάκων).
’Ασθενή ΐχνη παρετηρήθησαν άτινα έκ τής έξετάσεως διεπιστώθη ότι προήρχοντο
έκ κηλϊδος αίματος. Έκτος τής ύπαρχούσης μεγάλης λίμνης αίματος μεταξύ των
ώμων τοΰ θύματος καί τοΰ κάτω συρταριού τής μικράς ιματιοθήκης, κηλΐδες αίμα
τος ύπήρχον έπί τοΰ κλινοσκεπάσματος τής κλίνης προς την πλευράν τής κεφαλής
καί μικρά τις κηλίς αίματος έπί τοΰ αύτοΰ κλινοσκεπάσματος προς τήν πλευράν των
ποδών ήτις έφερε σημεία συρσίματος. Εις ούδέν έτερον σημεΐον έντός τοΰ δωματίου
ή των έντός αύτοΰ άντικειμένων ύπήρχον κηλΐδες αίματος, ούδέ εις έτερον σημεΐον
«τής πτέρυγος τής βασιλίσσης» τοΰ οικοτροφείου. Ού μήν άλλά ή χημική έξέτασις
ιχνών τινων, όφειλομένων προφανώς εις κηλΐδας αίματος, καί άνευρεθέντων έπί
τοΰ κάτω μέρους τής έξωτερικής πλευράς τοΰ παραθύρου τοΰ ύπνοδωματίου Ν. 4
καί έπί τοΰ διακόπτου τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος τοΰ πλυντηρίου, άπέδειξε ότι ταΰτα
όντως προήρχοντο έκ κηλίδων αίματος.

Ή διερεύνησις.
Εύθύς ως άνεΰρον τό πτώμα τής δεσποινίδος Bail’d οί αστυνομικοί ειδοποίησαν
τό γραφεΐον πληροφοριών τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως καί μέσω τοΰ έν λόγω
γραφείου είδοποιήθηοαν οί αρμόδιοι. Μία όμάς έξ αστυνομικών ύπαλλήλων «δι’
έκτακτα καί σοβαρά συμβάντα» συνεστήθη κατεπειγόντως καί έδρα αυτής καθωρίσθη
τό πλησιέστερον προς τον τόπον τοΰ έγκλήματος ’Αστυνομικόν Τμήμα εις τήν περι
φέρειαν τοΰ οποίου είχεν λάβει χώραν τό έγκλημα καί όπερ άπεΐχεν περίπου 1.500
μέτρα καί άπαντες οί διαθέσιμοι άστυνομικοί τής άσφαλείας καί τής ειδικής όμάδος
αύτής, παρεκλήθησαν νά προσέλθουν πάραυτα εις τήν ύπηρεσίαν των. Έπηκολούθησεν έπεΐγον μήνυμα προς άπάσας τάς Άστυνομικάς Υπηρεσίας τής πόλεως καί
τών περί αύτήν. Τά σημεία έξόδου τής πόλεως κατελήφθησαν ύπό άξιωματικών
μετ’ άναλόγου δυνάμεως κατωτέρων, έπί τώ σκοπώ έλέγχου παντός έξερχομένου,
έπί τή βάσει τών κοινοποιηθέντων χαρακτηριστικών τοΰ δράστου καί τήν πιθανό
τητα καταφανών ιχνών κηλίδων αίματος, έπί τών ένδυμάτων αύτοΰ.
'Ο Διευθυντής τής ’Ασφαλείας, ό προϊστάμενος τοΰ δακτυλοσκοπικοΰ τμήμα
τος τής άσφαλείας, ό ιατροδικαστής καί τά έπιτελεΐα αύτών κατέφθασαν εις τον
τόπον τοΰ έγκλήματος καί ένήργησαν λεπτομερή καί έπισταμένην διερεύνησιν τοΰ
τόπου τελέσεως τοΰ έγκλήματος, κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός καί κατά τήν έπομένην ήμέραν. 'Ένας μεγάλος άριθμός φωτογραφιών έλήφθη καί έγένετο εν λεπτομε
ρές σχεδιάγραμμα τοΰ τόπου τής τελέσεως τοΰ έγκλήματος καί τών πέριξ αύτοΰ.
Εις τάς 22.30' τής αύτής εσπέρας, έν λεπτομερέστερον μήνυμα διεβιβάσθη δι’ όλων
τών μέσων προς άπάσας τάς Άστυνομικάς Υπηρεσίας τής πόλεως, τών πέριξ αύτής
καί τοΰ νομοΰ, περί τοΰ έγκλήματος γενικώς καί τών χαρακτηριστικών τοΰ δράστου.
Εΐδικαί έρευναι έζητήθησαν όπως ένεργηθοΰν εις όλα τά νευρολογικά θερα
πευτήρια, οικοτροφεία καί παρόμοια ιδρύματα. Τήν 23ην ώραν τής αύτής νυκτός
ολόκληρος ή ’Αγγλία έλάμβανε γνώσιν μετά πάσης λεπτομέρειας περί τοΰ θηριώδους
αύτοΰ έγκλήματος, μέσω τοΰ ραδιοφώνου καί τής τηλεοράσεως. Οί άντιπρόσωποι
τοΰ τύπου, οίτινες ώς εΐκός ειχον άνεπισήμως πληροφορηθή τήν τέλεσιν τοΰ έγκλή
ματος καί διά φωνασκιών έζήτουν άπό τούς άρμοδίους πληροφορίας έκλήθησαν τού
του ένεκεν, περί τό μεσονύκτιον εις μίαν κομφερένς ήτις έδόθη εις έν Αστυνομικόν
Τμήμα όπερ εύρίσκετο μακράν άρκετά άπό τον τόπον τοΰ έγκλήματος. Κατά τήν
συνάντησιν ταύτην καθωρίσθη έπίσης ότι καθ’ έκάστην ήμέραν καί δή τήν 11ην
ώραν θά έγένοντο δεκτοί οί αντιπρόσωποι τοΰ τύπου, προς κατατοπισμόν των έπί
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της πορείας των άνακρίσεων εις τδ οίκημα τής Διευθύνσεως τής Γενικής ’Ασφαλείας.
Εύθύς μετά τήν άνεύρεσιν τοϋ πτώματος τής δεσποινίδας Baird, πας τις δύναται νά
είκάση τήν μανίαν και τήν έπιμονήν μετά τής όποιας άπαντες οί άστυνομικοί τής
πόλεως έπεδόθησαν εις τήν ερευνάν προς άνεύρεσιν του ειδεχθούς κακούργου, επί τη
βάσει των δοθέντων αύτοϊς χαρακτηριστικών. Αί ένέργειαι προς συγκρότησιν τής
ειδικής όμάδος μέ κέντρον τό ’Αστυνομικόν Τμήμα εις ου τήν περιφέρειαν έγένετο
τό ειδεχθές έγκλημα ειχον τελειώσει ταχύτατα. "Ολα τά κέντρα τηλεπικοινωνιών,
τόσον μεταξύ τών ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών, όσον καί τοϋ κοινού έπηνδρώθησαν.
’Επίσης εις τό Άρχηγεΐον τής ’Αστυνομίας έτοποθετήθη ειδικόν συνεργεΐον προς
παρακολούθησιν τών τηλεπικοινωνιών μετά τών άλλων ’Αστυνομιών τής χώρας.
Έ ν ειδικόν έρωτηματολόγιον συνετάχθη έν τώ άμα, έτυπώθη εις τό άστυνομικόν
τυπογραφείου καί άπεστάλη εις τούς υπαλλήλους τής ειδικής όμάδος τής ασφαλείας
ήτις εΐχεν άναλάβει τήν «άπό οικίας εις οικίαν» έξέτασιν όλων τών κατοίκων τής
πόλεοις. Σημειωθήτω δτι ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις τής πόλεως προς τον σκοπόν
τούτον διατηρεί λεπτομερέστερον χάρτην τής πόλεως ύπό μεγάλην κλίμακα καί
οσάκις ανακύπτουν μεγάλαι άνάγκαι εύρείας καί λεπτομερούς έξετάσεως τών κα
τοίκων ό χάρτης ούτος μεταφέρεται εις τό μέρος εις δ εδρεύει ή έν λόγω όμάς καί έπί
τή βάσει αύτοΰ ρυθμίζεται, έν πάσει λεπτομερεία ή «άπό οικίας είς οικίαν» έρευνα
καί καθ’ έκάστην ήμέραν δύναται νά διαπιστωθή ή πρόοδος αύτής. Αί έλεγχθεΐσαι
οίκίαι σημειοϋνται έλαφρώς έντός κύκλου δι’ έρυθράς μολυβδίδος. 'Η ειδική αυτή
όμάς τής άσφαλείαε τοϋ Μπίρμιγχαν έν τή συγκεκριμένη περιπτώσει προσέφερεν
άνεκτιμήτους υπηρεσίας άπό τής πλευράς τής άνακρίσεως. "Ολοι οί θεωρούμενοι
ώς ικανοί καί πεπειραμένοι άστυνομικοί μετά τών φερόντων άσυρμάτους αυτοκινήτων
κατέφθασαν είς τον τόπον τοϋ έγκλήματος καί άνευ βραδύτητος έφερον είς πέρας
σπουδαίας σημασίας άνακρίσεις. Π.χ. είς 'Υπαστυνόμος τής ειδικής όμάδος, μετ’
άναλόγου δυνάμεως ένήργησε άμέσώς έλεγχον όλων τών τροφίμων τοϋ ψυχιατρικού
νοσοκομείου καί έκείνων οίτινες ειχον έξέλθει αύτοΰ ώς άποθεραπευθέντες. 'Ο αυτός
έλεγχος έγένετο καί έφ’ όλων τών όμοιων θεραπευτηρίων τής πόλεως κατά τήν διάρ
κειαν τής νυκτός. "Ετεροι άξιωματικοί μετ’ άναλόγου δυνάμεως μετέβησαν είς τούς
σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς λεωφορείων αυτοκινήτων, άεροδρόμια, ξενο
δοχεία, καί ένήργησαν έρεύνας, έπί τή βάσει τών δοθέντων χαρακτηριστικών. Φυσικά
άνακρίσεις καί έρευναι έγένοντο κατά τον αυτόν χρόνον καί είς τον τόπον τοϋ έγκλή
ματος. Μίαν μεγάλην δυσχέρειαν άντιμετώπισεν ή άνάκρισις είς τό οίκοτροφεΐον,
συνεπεία τής άποχωρήσεως τών τροφίμων διά νά διέλθουν τάς έορτάς τών Χριστου
γέννων μετά τών οικείων των. ’Αλλ’ αί έορταί τών Χριστουγέννων καί αί συνεπεία
τούτων μεγάλαι μετακινήσεις τών άτόμων έπεβράδυνον κατά πολύ τάς άναζητήσεις
καί ή άνάκρισις κατά τάς πρώτας ήμέρας έχώλαινε υπερβολικά διότι ώς άνεφέρθη
έλάχιστοι τρόφιμοι έπέστρεψον κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός είς τό οίκοτροφεΐον.
Έ κ τής διερευνήσεως τοϋ καταλύματος τής «πτέρυγος τής βασιλίσσης» διεπιστώθη
δτι ό δράστης εΐχεν είσέλθει έντός αύτοΰ δι’ άναρριχήσειος έκ τοϋ παρά τό άκρον τής
πτέρυγος παραθύρου τοϋ ευρισκομένου έναντι τής εισόδου τοϋ κτιρίου. Το παράθυρον
(τό πλαίσιον τών υαλοπινάκων) τό ήνοιξεν ό δράστης μέσω μικροΰ άνοικτοΰ πλαισίου
αύτοΰ. ’Επί τής έξωτερικής κάτω προεξοχής τοΰ παραθύρου ύπήρχον ίχνη πελμάτων
ώς καί έπί τής κάτω έσω προεξοχής αύτοΰ, έπί ένδύματός τίνος δπερ εΐχεν άφεθή
έπί τοΰ παραθύρου. Έ π ί ενός κλινοσκεπάσματος κάτωθι τοΰ παραθύρου ύπήρχον
έπίσης ΐχνη πελμάτων υποδημάτων. 'Η έξέτασις τοΰ χώρου τής δλης πτέρυγος,
προς άνεύρεσιν δακτυλικών άποτυπωμάτων άπέβη άναποτελεσματική. Τό μόνον
άξιον λόγου ίχνος δπερ άνευρέθη έν τώ τόπω τής τελέσεως τοΰ έγκλήματος καί έπί
τής μικράς ιματιοθήκης ήτο τό κείμενον ενός διά μολυβδίδος διάρκειας (μπίκ)
χειρογράφου σημειώματος. Τό σημείωμα έξητάσθη διά χημικής ουσίας προς άνεύ-
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ρεσιν δακτυλικών άποτυπωμάτων, άλλ’ άναποτελεσματικώς. Έ π ί τοϋ έδάφους
τοϋ προ των παραθύρων τοϋ πλυντηρίου καί τοϋ προ της οπίσθιας θύρας τοϋ καλύματος τής «πτέρυγος τής βασιλίσσης» χώρου άνευρέθησαν ’ίχνη υποδημάτων αρκετά
ικανοποιητικά. Έλήφθησαν φωτογραφίαι καί εκμαγεία αυτών. Περί αύτών θά όμιλήσωμεν έκτενέστερον βραδύτερου καί έπανερχόμεθα έπί τών ενεργειών τών άστυνομικών οίτινες εΐχον έπιληφθή τών εντός τής πόλεως εκτάκτων άναζητήσεων. Εις
έξ αύτών έσταμάτησεν έν λεωφορείου άρκετά χιλιόμετρα μακράν τοϋ τόπου τοϋ εγκλή
ματος καί ό είσπράκτωρ αύτοΰ τοϋ έδήλωσεν ότι την 20ήν ώραν εν άτομον έπέβη
τοϋ λεωφορείου εις την διασταύρωσιν τών οδών α, β. 'Ο είσπράκτωρ έδήλωσεν έν
συνεχεία οτι διέκρινε έπί τής δεξιάς χειρός τοϋ έν λόγω ατόμου νωπήν κηλΐδα αίματος.
'Ο έπιβάτης άνήλθεν έπί τοϋ δευτέρου ορόφου τοϋ λεωφορείου (τά άγγλικά λεωφο
ρεία είναι διώροφα) καί έκάθησε εις τήν τετάρτην έκ τών έμπροσθεν, προς τά αρι
στερά θέσιν. Έδωσε έξ πέννες καί έζήτησε καί έλαβε δύο εισιτήρια, τριών πεννών
έκαστον.
'Η περιγραφή τών χαρακτηριστικών τοϋ έν λόγω έπιβάτου συνέπιπτε μετά
τών χαρακτηριστικών τών δοθέντων ύπό τής δεσποινίδος Brown. Έ ν τώ άμα τό έν
λόγω λεωφορείου έτέθη έκτος υπηρεσίας καί μετεφέρθη εις τι σταθμόν αυτοκινήτων
όπου καί υπεβλήθη εις λεπτομερήν έρευναν. Άρκεταί κηλΐδες αίματος άνευρέθησαν
έπί τοϋ δαπέδου τής θέσεως εις ήν, κατά τον είσπράκτορα, έκάθησεν ό έπιβάτης.
Επίσης πλησίον τής αύτής θέσεως εύρέθη εις έσχισμένος φάκελλος πληρωμής έργατικών ήμερομισθίων τής μεγαλυτέρας έταιρείας τεχνικής μετάξης έν ’Αγγλία. 'Η
έξέτασις τής κηλΐδος άπέδειξεν οτι αΰτη προήρχετο έξ αίματος άνθρώπου (Ο)
όμάδος, ήγουν όμοιας μετά τής τοϋ θύματος. Ή χημική έξέτασις προς άνεύρεσιν
δακτυλικών άποτυπωμάτων έπί τοϋ έσχισμένου φακέλλου άπέβη άναποτελεσματική.
'Ο είσπράκτωρ δέν ήτο εις θέσιν νά είπη είς ποιον σημείου ό έν λόγω έπιβάτης
κατήλθε τοϋ λεωφορείου. Έπιθανολόγησε όμως τοΰτο καί υπέδειξε τήν στάσιν γ,
15' λεπτά μακράν τοϋ οικοτροφείου είς δ έφονεύθη ή Baird. *0 είσπράκτωρ έδήλωσε
ότι είς τό αύτό σημείου άπεβιβάσθησαν καί δύο έτερα άτομα. 'Ως είναι εύνόητον
αί πληροφορίαι αύται έθεωρήθησαν παρά πάντων, ώς έξαιρετικώς πολύτιμοι διά τήν
άνάκρισιν. Ό χρόνος τής έπιθέσεως έναντίον τής δ/δος Baird, έν τώ πλυντηρίω
τοϋ οικοτροφείου είχεν προσδιορισθή μάλλον έπακριβώς καί ώς ήτο προφανές ό
έπιτεθείς άπεχώρησεν ευθύς άμέσως μετά τήν πράξιν του έκ τοϋ οικοτροφείου ολί
γα λεπτά πριν ή διέλθη τό έν λόγω λεωφορείου άπό τήν οδόν είς ήν τό άνέμενε καί
άνήλθεν έπ’ αύτοΰ. Ού μήυ άλλά έναντίον όλων αύτών τών σκέψεων ήσαν: αί άνευρεθεΐσαι έλάχισται κηλΐδες αίματος έν τώ τόπω τοϋ έγκλήματος, ή μή άνεύρεσις κηλίδων αίματος κατά τήν διαδρομήν, άπό οικοτροφείου μέχρι στάσεως λεωφορείου,
ήν έδει νά άκολουθήση ό πιθανός δράστης καί ή μεγάλη ποσότης κηλίδων αίματος
ήτις άνευρέθη είς τήν θέσιν είς ήν έφέρετο ότι έκάθησεν έπί τοϋ λεωφορείου οδτος.
"Ολαι αί προσπάθειαι προς άνεύρεσιν τοϋ έν λόγω άτόμου άπέβησαν άρνητικαί άν
καί έδόθη εύρυτάτη δημοσιότης. 'Ο Δήμαρχος τής πόλεως καί ό Διευθυντής τής
’Αστυνομίας έκαμνον ειδικήν έκκλησιν δι’ αύτοπροσώπου έμφανίσεώς των είς τήν
τηλεόρασιν. Ό τύπος περιέγραψε μέ πάσαν λεπτομέρειαν τό περιστατικού καί άστυνομικοί έπ’ άρκετάς ήμέρας ένήργουν έρευνας είς όλα τά λεωφορεία προς άνεύρεσιν
τοϋ υποτιθεμένου δράστου ή ετέρου έπιβάτου τοϋ λεωφορείου, όστις θά ήδύνατο νά
παράσχη πληροφορίας τινάς είς τήν ’Αστυνομίαν περί τοϋ έν λόγω έπιβάτου. "Ενας
καταπληκτικός άριθμός άτόμων φερόντων κηλίδας αίματος παρετηρήθη κατά τήν
νύκτα καί οίτινες ώδηγήθησαν είς τήν άστυνομίαν προς έξέτασιν. Τήν ημέραν αύτήν,
δηλαδή τήν Τετάρτην 23-12-59 είχον λάβει χώραν διάφοροι έορτάσιμοι έργατικαί
συγκεντρώσεις, έπί τή εορτή τών Χριστουγέννων καί πολλά άτομα έπέστρεφον πολύ
άργά είς τάς οικίας των. Έ τ ι δέ κατά τάς έορτασίμους αύτάς έργατικάς είδικώς
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συγκεντρώσεις γίνεται μεγάλη κατανάλωσις οινοπνευματωδών ποτών καί ώς είκός
τά άτυχήματα καί αί συμπλοκαί είναι συνήθη επακόλουθα, διό καί ό μεγάλος άριθμός τών άτόμων τών φερόντων κηλϊδας αίματος. 'Ο έσχισμένος φάκελλος τής άγγλικής έταιρείας τεχνικής μετάξης, έντός του οποίου, κατά συνήθειαν, τίθενται τά
ημερομίσθια τών εργαζομένων εις την ’Αγγλίαν, διεπιστώθη την ιδίαν ημέραν, δτι
είχε κλαπή άπό την έν λόγω εταιρίαν. Ούχ ήττον όμως εις ούδέν έβοήθησε διά τήν
έξακρίβωσιν του άτόμου έκ του οποίου προήρχοντο αί άνευρεθεΐσαι κηλΐδες αίμα
τος επί του λεωφορείου. 'Η έξέτασις του πτώματος τής δεσποινίδος Bail'd εΐχεν
συντελεσθή πριν τής μεσημβρίας τής Πέμπτης τής 24-12-59. Δεν παρετηρήθησαν
ίχνη πάλης έπί τοϋ σώματος καί ό θάνατος διεπιστώθη ότι προήλθεν έξ άσφυξίας,
συνεπεία τοΰ διά χειρών στραγγαλισμού. Μετά τήν έπέλευσιν τοΰ θανάτου τό πτώμα
διεμελίσθη, δηλαδή άπεκόπη ή κεφαλή, άπεσπάσθη τό δεξιόν στήθος, καί προύκλήθησαν διάφορα τραύματα έπί τής οπίσθιας πλευράς τοϋ σώματος καί τών άκρων
καί έπί τής ήβικής χώρας. Δεν ύπήρχον αποδείξεις οτι τό θϋμα ειχεν εμμηνον ρύσιν
ή ότι ήτο έγκυος ή ότι ειχεν έλθει προσφάτως εις γεννετήσιον ομιλίαν μετ’ άνδρός.

Ή έν τώ δωματίω τοΟ θύματος εϋρεθεϊσα έτπτραττέζιος μάχαιρα.

Έ κ τής λεπτομερούς έξετάσεως ό ιατροδικαστής καθώρισεν ότι ό θάνατος εΐχεν
έπέλθει μεταξύ 18.20' έως 19.15' τήε 23-12-1959 καί ότι τά τραύματα άτινα έφερε
τό πτώμα δυνατόν νά εΐχον κατενεχθή διά τοΰ έπιτραπεζίου μαχαιριδίου τοϋ άνευρεθέντος έν τώ τόπω τής τελέσεως τοΰ έγκλήματος. Τοΰτο έθεωρήθη άδύνατον
από τινας ιατρούς καί ιδιαιτέρως ώς προς τήν άντοχήν τοϋ μαχαιριδίου διά τον άποχωρισμόν τής κεφαλής έκ τοΰ πτώματος τής άτυχοΰς Baird. Αί τομαί τοΰ έμπροσθίου τμήματος τοΰ λαιμοΰ ήσαν πολλαί καί τραχεΐαι, ιδιαιτέρως έπί τής άριστεράς πλευράς, άντιθέτως έπί τοΰ οπισθίου τμήματος ήσαν καθαραί καί αίχμηραί.
Μικρά διάχυσις αίματος τών μυώνων παρετηρήθη έπί τών εκατέρωθεν πλευρών τής
τομής. Ούδεμία συστολή τών μυώνων παρετηρήθη, έξ ής ύπελογίσθη ότι ή διατομή
ήτο άκριβώς μεταξύ τοΰ πέμπτου καί έκτου αύχενικοΰ σπονδύλου. "Απαντες οί
ειδικοί άπεφάνθησαν ότι ό κακοΰργος έδει νά έχη γνώσεις τινάς καί τής ιατρικής καί
ίσως νά ήτο σφαγεύς ή βοηθός νεκροτόμου. Ώ ς άνεμένετο ή έπίδρασις τοΰ θηριώ
δους αύτοΰ έγκλήματος έπί τής κοινής γνώμης ήτο τοιαύτη, ώστε ή ’Αστυνομία
κατεκλείσθη άπό πάσης φύσεως πληροφορίας. ΙΙάς διαθέσιμος άστυνομικός τής
ασφαλείας εις ούδέν άλλο ήσχολεϊτο εΐμή μόνον μέ τήν διερεύνησιν τοΰ έγκλήματος.
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'Η υπηρεσία αυτοκινήτων παρέσχε εις τήν ειδικήν ομάδα των άστυνομικών πάσαν
δυνατήν βοήθειαν καί έξυπηρέτησιν. Έγκατεστάθησαν τέσσαραι έπί πλέον τηλεφωνικαί γραμμαί καί άπεστάλησαν δακτυλογράφοι καί λοιποί υπάλληλοι, οΐτινες
ήργάζοντο άκαταπαύστως. Μία καντίνα έκτος των άλλων καί προς παροχήν
φαγητού συνεστήθη εις τό τμήμα διά 200 περίπου άτομα, άτινα ήναλλάσσοντο,
κατόπιν δωδεκαώρου έως δεκατετραώρου εργασίας, εις τήν διερεύνησιν καί άνάκρισιν καθ’ έκάστην ήμέραν. Κατά βαθμούς δέ ήσαν : Εις Διευθυντής άσφαλείας,
τέσσαρες ’Αστυνόμοι άσφαλείας, οκτώ 'Υπαστυνόμοι άσφαλείας, δύο 'Υπαστυνόμοι
τμήματος τάξεως, 44 άρχιφύλακες άσφαλείας, 4 άρχιφύλακες τμήματος τάξεως,
41 άστυφύλακες άσφαλείας, 87 άστυφύλακες τμήματος τάξεως, δύο άρχιφύλακες—
γυναίκες καί εξ γυναίκες άστυφύλακες. ’Εξαιρετικήν καί σπουδαίαν βοήθειαν
παρέσχον έπίσης εις τήν ’Αστυνομίαν τοϋ Μπίρμιγχαν αί ’Αστυνομίαι τοϋ Λίβερπουλ,
του Μάτζεστερ κλπ. γειτονικών πόλεων, αίτινες άπέστειλον καί είκοσι περίπου
άρχιφύλακες καί άστυφύλακες.
Κατά τάς πρώτας όλίγας ήμέρας μετά τό έγκλημα, πολλαί έλπίδες άνεφαίνοντο
ιδίως κατά τήν άνάκρισιν πολλών υπόπτων, άλλ’ ό εις μετά τον άλλον άφίετο ελεύ
θερος. Χείμαρρος πληροφοριών κατέκλεισε τά τε ’Αστυνομικά Τμήματα της πόλεως
καί τάς άλλας Άστυνομικάς Άρχάς τής χώρας. Εις έξειδικευμένος άξιωματικός
άπεστάλη εις τήν Scotland-yard δι’ αναζητήσεις, έν τή περιφερεία τής μητροπολιτικής ’Αστυνομίας. Εκατοντάδες έπιστολαί έλαμβάνοντο καθημερινώς καί αί
πληροφορίαι αύται έδει νά μελετηθούν έξονυχιστικώς, νά διερευνηθοϋν τά καταγγελ
λόμενα καί νά άρχειοθετηθοϋν. ’Εν τώ μεταξύ ό άστυνομικός μηχανισμός, άν καί
ύποτρίζων εις τινα σημεία, εΐχεν έν τούτοις έπιτελέσει προόδους τινάς. Πολλά θέ
ματα τής διερευνήσεως ειχον πλήρως διευκρινισθή. ΕΙς ’Αστυνόμος μέ ομάδα άστυ
νομικών εΐχεν διατεθή δι’ έκτέλεσιν ώρισμένης έργασίας. Ευθύς έξ άρχής έγένετο
άντιληπτόν οτι τελεσφόρως θά άπέβαινεν διά τήν άνακάλυψιν τού άγνώστου δράστου
ή άπό «οικίας εις οικίαν» άνάκρισις.
Τό έρωτηματολόγιον όπερ έσυμπληροϋτο άπό τούς άστυνομικούς τούς έπισκεπτομένους τάς οικίας καθ’ έκάστην ήμέραν, ήλέγχετο έπισταμένως άπό δύο
'Υπαστυνόμους τής άσφαλείας. Ό έλεγχος ούτος άπέβλεπε, άφ’ ενός μέν εις τον
αποκλεισμόν παραλείψεως προσώπου τίνος άνευ έξετάσεως καί έπιβεβαιώσεως τών
κινήσεών του κατά τήν ήμέραν τού έγκλήματος καί άφ’ έτέρου εις τον έλεγχον τών
έξετασθέντων βάσει τών στοιχείων των έν τοΐς άρχείοις τής ’Αστυνομίας. Μία
όμάς υπό 'Υπαστυνόμον τής άσφαλείας ένήργησεν άνάκρισιν όλων τών νοσηλευομένων ή έχόντων τύχη ιατρικής περιθάλψεως, έν τοΐς νοσοκομείοις καί κλινικαΐς τής
πόλεως διά διάφορα τραύματα καί ήλεγξαν τάς κινήσεις αύτών άπό τής 23-12-59
καί μετέπειτα. ’Επίσης παρεκλήθη ή ειδική υγειονομική υπηρεσία όπως άποστείλη
έπιστολάς εις ολα τά έν τή πόλει κέντρα τών πρακτικών θεραπευτηρίων καί τοϋ νο
μού, καί δι’ ών έζητεΐτο όπως πληροφορήσουν τήν ’Αστυνομίαν περί όλων τών
προσώπων άτινα έπεριποιήθησαν συνεπεία τραύματος άπό τής 23-12-1959 καί
μετέπειτα. Εις 'Υπαστυνόμος τής άσφαλείας μετά 16 άνδρών διετέθη προς διερεύνησιν καί άνάκρισιν όλων τών προσώπων άτινα ήσχολοϋντο μέ τό έπάγγελμα τοϋ
κρεοπώλου καί τού σφαγέως. 'Η αυτή όμάς ήλεγξε έπίσης καί τά πρόσωπα άτινα
ειχον άσκήσει κατά τό παρελθόν τάς έν λόγω έργασίας. Τά ψυχιατρεία προσήλκυσαν
φυσικά όλως ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τής ’Αστυνομίας, διό δύο 'Υπαστυνόμοι τής
άσφαλείας καί ό μεγαλύτερος άριθμός τών άνδρών τής ειδικής όμάδος αυτής διετέθησαν προς διερεύνησιν καί έξέτασιν τών έν αύτοΐς άσθενών. Οί άσθενεΐς αύτών,
ώς καί άπαντες οί άφεθέντες έλεύθεροι καί οΐτινες διέμενον έντός ή πέριξ τής
πόλεως ήρωτήθησαν πού καί πώς καί μετά τίνος διήλθον τάς ώρας των τήν εσπέραν
τής 23-12-59 καί μετέπειτα.
(Συνεχίζεται)
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ΜΙ Α ΣΕΜΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ύπό Ύπαστυνόμου Β' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΜΙΑ ΣΕΜΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

—'Ο θεσμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων έχει ριζώσει βαθειά μέσα στή δημόσια
κοινωνική ζωή, σαν έ'να πανύψηλο, επιβλητικό πλατάνι, πού τίποτε καί κανείς δεν
ήμπορεϊ νά τό ξεριζώση.
Ό ευεργετικός ίσκιος του απλώνεται οτό Παρελθόν, στο Παρόν καί στο
Μέλλον, υπογραμμίζοντας την πανέμορφη ιστορία τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος...
μια λαμπρή καί όλοφώτεινη ιστορία μόχθου, θυσίας καί άγάπης στήν υπηρεσία
τοϋ Ελληνικού Λαού... ’Εγγύηση γιά τό μέλλον του αποτελούν οί υπέροχες παρα
δόσεις τού παρελθόντος, πού αγωνίζονται αδιάκοπα νά τις άξιοποιήσουν εκείνοι
πού άποτελοΰν τό σφριγηλό παρόν του...
’Έτσι ή ’Αστυνομία Πόλεων, στηριγμένη γερά πάνω σ’ αύτό τό δημιουργικό
τρίπτυχο τού Χτές, τού Σήμερα καί τού Αύριο, προβάλλει σάν άδιατάρακτη συνέ
χεια μιας κοπιαστικής πορείας προς τά έμπρός, καί σάν άδιάκοπα νέο αίτημα κάθε
εποχής. 'Η άδελφική ένωση όλων των υπαλλήλων της γύρω άπό τά άστυνομικά
ιδεώδη δένει σφιχτά μεταξύ τους τούς άνδρες τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος μέ κοινά
γνωρίσματα, κοινές έπιδιώξεις, κοινούς προσανατολισμούς.
Καί μέσα σ’ ετούτη τήν αδελφωμένη οικογένεια τής άγάπης, ξεχωριστή
θέση έ'χουν όσοι έκοπίασαν γιά νά φυτέψουν, δσοι έπότισαν μέ τον ίδρωτα τους
καί έκαλλιέργησαν μέ τή δουλειά τους ετούτο τό δημοκρατικό πλατάνι τού Νόμου,
κάτω άπό τή σκιά τοϋ οποίου ζή καί κινείται ήσυχος κι’ άσφαλισμένος ό λαός.
Δέν έχει σημασία αν αύτοί οί πρώτοι οικοδόμοι βρίσκονται στήν υπηρεσία
ή άποσύρθηκαν, ύστερα άπό μακρά καί εύδόκιμη παραμονή στο ’Αστυνομικό Σώμα.
Σημασία έχουν τά λιθάρια πού έβαλαν πάνω στο δμορφο κτίριο τής ’Αστυνομίας
Πόλεων. Αύτά θά διηγούνται πάντα καί θά θυμίζουν τήν προσφορά του.
Γι’ αύτό μέ μεγάλη συγκίνηση καί πολλή χαρά έχαιρέτησεν ό άστυνομικός
κόσμος τήν όμορφη πρωτοβουλία τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, πού
είχε τήν έπιτυχημένη έμπνευση νά όργανώση, γιά πρώτη φορά στά άστυνομικά
χρονικά, μιά σεμνή συγκέντρωση, προς τιμήν «τών άποχωρησάντων τήν 31—12—
1960, αστυνομικών υπαλλήλων, τής Διευθύνσεως ’Αθηνών».
Ή όμορφη αυτή συγκέντρωση έγινε τό μεσημέρι τής Παρασκευής 13ης
’Ιανουάριου έ.έ., στή Λέσχη τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών,
πού βρίσκεται στήν όδό Μπουμπουλίνας καί πού είχε επιτυχημένα διακοσμηθή.
Παρέστησαν, ό Υφυπουργός τών ’Εσωτερικών κ. Εύάγγελος Καλαντζής,
ό ’Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, ό Διευθυντής
’Αθηνών κ. Εύάγγελος Καραμπέτσος, ό Γεν. Δ/ντής τής ’Αστυνομίας κ. Θωμάς Νούσιας, οί Διοικητικοί Δ/νταί κ.κ. Τζηρίτης καί Άργυράκης, ό Διοικητής ’Ασφαλείας
κ. ’Ιωάννης Καραχάλιος, οί Άστυν. Δ/νταί Α' κ.κ. II. Μπαρδόπουλος καί Ά γ . Παπασταφίδας, οί κ.κ. Διευθυνταί δλων τών ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών, δημοσιογράφοι,
αντιπροσωπείες δλων τών βαθμών και οί τιμώμενοι κ.κ. Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης,
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Δημ. Καρανάσος καί λοιποί άνώτεροι καί κατώτεροι άποστρατευθέντες υπάλληλοι.
’Επίσης παρέστησαν έκπρόσωποι τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής.
—Καί ή τελετή άρχισε μέ τήν ομιλία του ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ ’Αθηνών
κ. Ευαγγέλου Καραμπέτσου, ό όποιος είπε τα έξής :
«Κύριε 'Υπουργέ, Κύριε ’Αρχηγέ, Κύριοι,
«Εύχαριστώ όλους υμάς οί όποιοι ε’ίχετε τήν καλωσύνην, άνταποκρινόμενοι
» εύγενώς εις τήν πρόσκλησιν τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, να προ» σέλθητε καί κοσμήσητε, διά τής παρουσίας σας, τήν σεμνήν ταύτην συγκέντρωσιν.
» ’Ιδιαιτέρως δέ ευχαριστώ 'Υμάς Κύριε 'Υπουργέ διότι, διά τής παρουσίας σας
» λαμπρύνετε αυτήν καί τής προσδίδετε πανηγυρικόν χαρακτήρα, όπως, άλλωστε,
» άρμόζει εις τήν περίπτωσιν. Καί ας μοϋ έπιτραπή νά έπιμείνω επί τοϋ ότι ήρμο» ζεν, ό πανηγυρικός χαρακτήρ εις τήν συγκέντρωσιν, διότι αότη ώργανώθη προς
» τιμήν τών άποχωρησάντων τήν 31-12-1960 συναδέλφων, τής ’Αστυνομικής Διευ» θύνσεως ’Αθηνών, οίτινες ήνάλωσαν εαυτούς έπ’ άγαθώ τοϋ Σώματος.
«Διερμηνεύων, έν προκειμένω καί τάς άπόψεις τοϋ συνόλου τών ύπ’ έμέ
» υπαλλήλων τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, τονίζω, ότι ή άπονεμομένη σήμερον
» τιμή εις τούς άποχωρήσαντας, τής ένεργοΰ υπηρεσίας, συναδέλφους είναι δίκαια
» καί έπιβεβλημένη, διότι, άπαντες υπηρέτησαν έπί τρεις δεκαετηρίδας, τινές δέ
» καί πλέον, εύόρκως καί εύσυνειδήτως τό ’Αστυνομικόν Σώμα, τήν ’Αθηναϊκήν
» Κοινωνίαν, τήν Πολιτείαν καί τήν Πατρίδα.
« ’Αγαπητοί άποχωρήσαντες συνάδελφοι, διατελώ ύπό τό Κράτος έξαιρε» τικής συγκινήσεως, διότι ώς προϊστάμενος τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Άθη» νών, εις ήν έπί μακρά έ'τη υπηρετήσατε, σάς απευθύνω εγκάρδιον χαιρετισμόν
» έπί εή αποχωρήσει σας.
« 'Η συγκίνησίς μου επιτείνεται έκ τοϋ ότι μέ τούς πλείστους έξ υμών συνειρ» γάσθην συχνά, κατά τό παρελθόν, μέ συνέδεσαν δέ μαζί σας δεσμοί άρρηκτοι,
» οί όποιοι έχαλκεύθησαν κατά διαφόρους περιόδους. Περιόδους λαμπράς, άλλα
» καί ζοφεράς. Σάς έγνώρισα άκαμάτους άθλητάς, έν καιρώ ειρήνης, εις τήν κονί» στραν τών εύγενών αγώνων, οπού ή Πολιτεία μάς έταξεν. ’Αλλά έπίσης σάς
» έγνώρισα καί εις έποχάς ’Εθνικών περιπετειών, ήρωικούς καί άκαταβλήτους
» μαχητάς έπί τών Εθνικών έπάλξεων καί γενναίους καί ίπποτικούς ύπερασπιστάς
» τών Εθνικών ’Ιδανικών μας καί τών άκαταλύτων άξιών τάς όποιας έκληροδό» τησαν εις ημάς αί άτελεύτητοι γενναιαί τών προγόνων μας.
« ’Αγαπητοί μου συνάδελφοι, δύναμαι νά σάς διαβεβαιώσω ότι οί μακρο» χρόνιοι μόχθοι σας δέν κατεβλήθησαν έπί ματαίω. 'Ο σπόρος τον όποιον έσπεί» ρατε, επεσεν έπί γονίμου έδάφους, καί έβλάστησεν καί άπέδωσεν καρπούς, άγα» θούς. Δύνασθε νά εϊσθε υπερήφανοι, διότι υπήρξατε έκ τών πρώτων σκαπανέων
» καί οικοδόμων, οί όποιοι έν μέσω δυσχερειών καί ποικίλων άντιξοοτήτων, έργα» σθέντες μετά πίστεως έπί τό έ'ργον καί άφοσιώσεως εις τά ’Εθνικά καί ύπηρε» σιακά ’Ιδανικά, άνηγείρατε τό περίλαμπρον οικοδόμημα πού λέγεται ’Αστυνομία
» Πόλεων, τής όποιας ή τεραστία συμβολή είς τήν διασφάλισιν Κοινωνικής ήρε» μίας, έκπολιτιστικής έξελίξεως καί ’Εθνικής ’Ασφαλείας, πανταχόθεν άναγνω» ρίζεται.
« ’Αγαπητοί συνάδελφοι, μερικοί έξ υμών θά κατέχεσθε, ένδεχομένως ύπό
» τοϋ συναισθήματος ότι είς τό έξής θά εισθε μόνοι. Εύτυχώς πλανάσθε. Μή λησμο» νήτε ότι δύνασθε νά υπολογίζετε, πάντοτε, έπί τής άγάπης, τής φιλίας καί τής
» συμπαραστάσεως όλων ήμών.
« Περαίνων έπιθυμώ νά σάς διαβεβαιώσω, ότι μάς πλημμυρίζουν αισθήματα
» ευγνωμοσύνης δι’ οσα υπέρ τοϋ Σώματος, τής Κοινωνίας καί τής Πατρίδος, έπε» τελέσατε. Βεβαιωθήτε δέ, οτι διά τών εύγενών πράξεών σας, άνυψώσατε εαυτούς
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» εις θέσιν παραδείγματος καί ένεγράψατε έπί των υπηρεσιακών ημών συνειδήσεων
» ίεράν υποθήκην. 'Υποθήκην τής οποίας, σας ύποσχόμεθα, ουδέποτε θά καταστώ» μεν έπιλήσμονες. ’Αλλά μνήμονες αυτής θά προσπαθώμεν, πάντοτε, την συνέ» χισιν τοΰ ωραίου καί εύγενοϋς έργου σας.
« Σάς εύχομαι καλήν τύχην εις την νέαν ζωήν σας».
Παρατεταμένα χειροκροτήματα έκάλυψαν το τέλος τής ομιλίας τοΰ κ. Διευθυντοΰ τής Διευθύνσεως ’Αθηνών.
Μετά την ομιλία τοΰ κ. Καραμπέτσου, πλησίασε στο μικρόφωνο τής Λέσχης
ό ’Αρχηγός τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, ό όποιος κατ’
άρχήν άνεφέρθη δι’ ολίγων εις την ιστορίαν τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί εις τά
πεπραγμένα της κατά τά 40 έτη τής ζωής της. «'Η οδός τήν οποίαν έβάδισεν ή
’Αστυνομία Πόλεων» έτόνισεν ό κ. ’Αρχηγός «ύπήρξεν άνωφερής καί πλήρης
άκανθών», διότι εύρε μίαν κατάστασιν άνώμαλον καί περιστάσεις αντίξοους. Αί
συνθήκαι υπό τάς οποίας έκλήθη ν’ άναλάβη τήν άστυνόμευσιν τών τεσσάρων πόλεων
ήσαν σκληραί διά τό νέον ’Αστυνομικόν Σώμα. Εις τον τομέα τής ’Ασφαλείας είχε
ν’ άντιπαλαίση προς έπικινδύνους κακοποιούς, οίτινες είχον μεταβάλλει τάς περιοχάς των εις φέουδα καί βιλαέτια τοΰ έγκλήματος, ένώ εις τον τομέα τής εύπρεπείας τών πόλεων καί τής πολιτισμένης έμφανίσεώς των, είχε νά άνημετωπίση
πλεϊστα όοα προβλήματα.
Ά λλ’ η Αστυνομία Πόλεων έπάλαισε σκληρά καί έπέτυχε νά φέρη εις αίσιον
πέρας τό δύσκολον έργον της. ’Έδωκεν εξετάσεις ένώπιον μιας άδεκάστου καί
αΰστηράς επιτροπής : τής κοινής γνώμης. Καί ήρίστευσε. Καί έπέτυχεν άπολύτως
καθ’ όλους τούς τομείς.
'Όλα αύτά έπετεύχθησαν, συνέχισεν, ό κ. ’Αρχηγός, πρώτον «μέ τήν άγάπην,
τήν συμπάθειαν καί τήν έκτίμησιν τοΰ κοινοΰ», καί δεύτερον «μέ τήν αύτοθυσίαν,
τήν άφοσίωσιν εις τό καθήκον καί τούς μόχθους τών παλαιοτέρων, μεταξύ τών
οποίων εκλεκτήν θέσιν κατέχουν οί άποχωροΰντες σήμερον». Έ ν συνεχεία ύπεγράμμισεν ό κ. ’Αρχηγός τάς άρετάς καί τάς ικανότητάς των τονίσας ότι : «εάν ύφίσταται σήμερον ’Αστυνομία, τοΰτο οφείλεται εις τούς μόχθους, τούς άγώνας καί
τάς θυσίας τών πρώτων άστυνομικών, οίτινες παρέδωκαν νικηφόρως τήν σκυτάλην
εις τούς έπιγενομένους».
’Απευθυνθείς, έν τέλει, προς τούς άπερχομένους προσεπάθησε νά τούς έπαναφέρη νοερώς εις τήν έποχήν εκείνην καί τούς υπενθύμισε μέ όπόσους καί οποίους
μόχθους έθεμελιώθη τό «σταθερόν αύτό οικοδόμημα πού λέγεται: «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΟΛΕΩΝ», καταλήξας ώς εξής : «Έπετελέσατε εις τό άκέραιον τό καθήκον σας
καί ώς μέλος μέν τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, σάς έκφράζω τάς θερμάς εύχαριστίας
όλων μας, ώς ’Αρχηγός δέ τής ’Αστυνομίας σάς έκφράζω τήν άκραν εύαρέσκειάν μου.
Σάς εύχομαι υγείαν καί εύτυχίαν έν τώ βίω σας, καί σάς διαβεβαιώ ότι τό ’Αστυνο
μικόν Σώμα θά συμπαρίσταται εις πάσαν προσπάθειάν σας».
Ζωηρά καί ένθουσίώδη χειροκροτήματα έκάλυψαν τον λόγον τοΰ κ. Άρχηγοΰ.
’Ακολούθως έλαβε τον λόγον ό Υφυπουργός τών ’Εσωτερικών κ. Εύάγγελος
Καλαντζής, ό όποιος έν αρχή έτόνισεν ότι πρέπει «νά έκτιμήση ή ψυχή τοΰ Σώματος
καί νά χαρακτηρίση εις βάθος καί εις πλάτος τήν σημερινήν σοβαράν συγκέντρωσιν»
καί ότι «συνεκινήθη άπό τούς λόγους τοΰ κ. Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ ’Αθηνών καί
άπό τά όσα έν συνεχεία προσέθεσεν ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας». ’Ακολούθου
προσέθεσε :
«Απευθύνομαι εις άνθρώπους τών οποίων τόσον ό έσωτερικός καί ψυχικός,
όσον καί ό σωματικός κόσμος έχουν δοκιμασθή εις τον άγώνα τοΰ καθήκοντος.
Καί σάς λέγω τοΰτο. Σήμερον δέν τιμάσθε μόνον ύμεϊς. Τιμάται ολόκληρος ή Πολι
τεία». Καί τοΰτο διότι ή σημερινή συγκέντρωσις έχει μεγίστην κοινωνικήν σημασίαν.
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Δι’ αυτής συμβολικώς τονίζεται δτι «δεν πρέπει νά διακόπτεται τό ισχυρόν νήμα
τής παραδόσεως, δηλαδή ό ηθικός δεσμός τοΰ παρελθόντος, μέ τό παρόν καί τό
μέλλον». Άτυχώς είς τον άποστρατευόμενον άναπτύσσεται ένα αίσθημα άπομονώσεως «άπό τον ναόν τής ενεργού υπηρεσίας, τον όποιον έπί έτη καί έτη διηκόνισε
καί εντός τοΰ οποίου τό πρόσωπόν του ηύλακώθη άπό τά χρόνια, καί αί τρίχες του
έλευκάνθησαν». Είναι άνάγκη νά διατηρήται άδιαρρήκτως ό σύνδεσμος των έν
ένεργεί$ καί άποστρατεία υπαλλήλων. Καί ή σημασία τής διατηρήσεως αύτοϋ
του συνδέσμου, έτόνισεν ό κ. 'Υπουργός, καταφαίνεται «άπό τήν επιδίωξιν τοΰ
κομμουνισμού νά διακόψη τό νήμα τής ιστορικής συνεχείας καί νά δημιουργήση
νέον. ’Αλλά ποτέ δεν θά ήμπορέση νά σβήση τό παρελθόν, δι’ όν λόγον εύρίσκεται
εις την άφετηρίαν τής καταπτώσεως». Έ ν συνεχεία ό κ. Υπουργός προσέθεσεν
ότι ή σημερινή συγκέντρωσις «δίδει τήν εύκαιρίαν εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα νά
έγκαινιάση μίαν άρχήν : Τήν άρχήν τής ένότητος των έν ένεργεία καί έν άποστρα
τεία. Καί νά τήν μεταβάλη εις πίστιν καί εις έργα. Ν’ άποδείξη, ούχί θεωρητικώς,
άλλ’ έν τοϊς πράγμασι καί δι’ έργων ότι οί άποστρατευόμενοι δέν είναι δυνατόν νά
θεωρούνται ξένοι προς τό Σώμα έκεΐνο, άπό τό όποιον τύποις έξήλθον». Ακολούθως,
άφοϋ άνέφερεν ότι «έθνικαί άνάγκαι έπέβαλον τήν ίδρυσιν τοϋ Σώματος τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων» ό κ. 'Υπουργός προσέθεσεν ότι «ή πολιτεία άπευθύνει τον χαιρε
τισμόν της προς τούς άποχωροΰντας μέ ιδιαιτέραν βαρύτητα εις τάς λέξεις, διότι
ουτοι συγκαταλέγονται μεταξύ τών ιδρυτών, θεμελιωτών καί πρώτων εργατών
καί κτιστών τοϋ σημερινοΰ οικοδομήματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων» καί συνέστησε
«ίνα πάντες οί άστυνομικοί υπάλληλοι, έν ένεργεία καί άποστρατεία, άποδώσουν
εις τήν άλληλεγγύην μεγαλυτέραν σημασίαν» ώστε «σφιχτά άγγαλιασμένοι» νά
προχωρήσουν δημιουργικώς πρός.τό μέλλον, άπηύθυνε δέ προς τούς άπερχομένους
χαιρετισμόν άναγνωρίσεως τών υπηρεσιών τ«)ν. Είς τον σημεΐον αυτό έμνημόνευσεν
ιδιαιτέρως τον τέως Γενικόν Διευθυντήν ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υφυπουργείου
’Εσωτερικών, ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας έ.ά. κ. Νικόλαον ’Αρχιμανδρίτην διά τον
όποιον άνέφερεν ότι ύπήρξεν έκ τών στενών συνεργατών του καί τον συνεχάρη διά
τήν ιδιαιτέραν του άπόδοσιν. Περαίνων ό κ. 'Υπουργός ηύχήθη είς τούς άπερχομέ
νους «πάσαν εύτυχίαν», καταχειροκροτηθείς ζωηρώς.
’Έτσι ή Πολιτεία άπένειμεν έπισήμως τον έπαινόν της προς τούς άποστρατευθέντας άστυνομικούς ύπαλλήλους καί τούς διεβεβαίωσεν ότι πάντοτε θά τούς
θεωρή εκλεκτά μέλη της.
Κι’ υστέρα ήρθεν ή σειρά τών άποστρατευθέντων. Διερμηνεύων τά αίσθήματά των ό έ.ά. ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Δημ. Καρανάσος, έπλησίασε στο
μικρόφωνο καί, καταφανώς συγκινημένος, είπε τά έξής :
«Έξοχώτατε κ. 'Υπουργέ,
«Κύριε ’Αρχηγέ,
«Κύριε Δ/ντά τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως ’Αθηνών,
«'Η πρόσκλησίς σας διά τήν σημερινήν δεξίωοιν, διδομένην προς τιμήν τών
» άποχωρησάντων τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος άστυνομικών, μάς συνεκίνησε
» βαθύτατα, πολλώ δέ μάλλον, καθόσον διά πρώτην φοράν λαμβάνει χώραν τοιοΰτον τι.
» ’Άλλοτε ό άποχωρών άστυνομικός άπεμακρύνετο ιής ύπηρεσίας άνευ έκδηλώ» σεως τινός τής ύπηρεσίας του καί έθεώρει εαυτόν ώσεί πεοιφρονημένον καί δια» κόπτοντα άποτόμως καί όριστικώς πάσαν σχέσιν καί έπαφήν μετά τοΰ Σώματος,
» είς τό όποιον ήνάλωσε όλην τήν ζωήν του. Έ ξ έτέρου δέ οσάκις ουτοι ήρχοντο
» είς έπαφήν μετά τών 'Υπηρεσιών τής ’Αστυνομίας, οί έν ένεργεία συνάδελφοι
» δέν έπεδείκνυον τήν προσήκουσαν προσοχήν προς τούς τέως συναδέλφους των.
«’Ήδη ή σημερινή έορτή μάς δίδει τήν εύκαιρίαν νά πιστεύωμεν ότι έγκαι» νιάζεται μία νέα περίοδος, ή δέ σημερινή ήγεσία τοΰ Σώματος, είς ήν οφείλεται
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» και ή σημερινή μας έπαφή, δεν θεωρεί τούς άπομαρυνομένους λόγω συμπληρώ» σεως ορίου ήλικίας ’Αξιωματικούς καί λοιπούς άστυνομικούς ύπαλλήλους ώς
» άποξενθυμένους τοϋ Σώματος, διατηρούσα ζωηράν την άνάμνησιν διά τάς προ» σφερθείσας παρ’ αύτών ύπηρεσίας καί την συμβολήν των εις την άνύψωσιν τοϋ
» γοήτρου τοϋ Άστυνομικοΰ Σθύματος καί θεωρούσα αύτούς ώσεί συνεργάτας
» καί έκτος ύπηρεσίας ευρισκομένους.
«Έ ξ ετέρου καί ήμεΐς οί άποχωρήσαντες, οίτινες κατά τήν μακροχρόνιον
» ύπηρεσίαν μας έξηντλήσαμεν δλην τήν δυναμικότητα μας εις τήν έκτέλεσιν τοϋ
» προς τήν Πατρίδα καθήκοντος, διαβεβαιοϋμεν ύμάς ότι ίδιωτεύσαντες θά έξα» κολουθήσωμεν περιβάλλοντες το ’Αστυνομικόν μας Σώμα μέ τήν ιδίαν, ώς καί
» πρότερον, άγάπην καί τό ίδιον ένδιαφέρον καί θά θεωροΰμεν έαυτούς παραπλεύ» ρως των έν ένεργεία άστυνομικών, ύποβοηθοΰντες αύτούς καί πράττοντες παν
» τό δυνατόν διά τήν έτι περαιτέρω έξύψωσιν τοϋ Σώματος, εύχής δέ έ'ργον θά
» ήτο νά διωργανοΰντο κατά καιρούς τοιαΰται συγκεντρώσεις καί έπαφαί διά τήν
» διατήρησιν των σχέσεων μεταξύ των έν ένεργεία καί άποοτρατεία άστυνομικών
» καί άνταλλαγήν άπόψεων.
« Ή άποχώρησίς μας έκ τοϋ Σώματος συμπίπτει μέ τήν άνάθεσιν τής Άρχη» γίας τοϋ Σώματος καί τής Δ/νσεως τής ’Αστυνομίας εις τάς πλέον ίκανάς χεϊρας
» καί πιστεύομεν άκραδάντως ότι ύπό τάς προϋποθέσεις αύτάς τό Σώμα θά γνωρίση
» άνευ προηγουμένου ήμέρας δόξης καί μεγαλείου έπ’ άγαθώ τής ΓΙατρίδος μας καί
» τής Κοινωνίας γενικώτερον.
« Εύχαριστοϋντες όθεν 'Τμάς θερμώς διά τήν τιμήν τήν οποίαν μας έκάματε
)) διά τής παρούσης δεξιώσεως, εύχόμεθα όπως τό Σώμα τής ’Αστυνομίας, τό
» όποιον τόσον συνέβαλεν εις τήν έμπέδο>σιν τής δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας
» καί τόσας πολυτίμους ύπηρεσίας προσέφερεν εις κρίσιμους περιστάσεις τοϋ
» ’Έθνους, γνωρίση έπί τών ή μερών σας τάς πλέον καλυτέρας έπιτυχίας καί προό» δους».
Αυτή τή φορά τά θερμά χειροκροτήματα πού άκούστηκαν άπό όλους τούς
παρισταμένους έμοιαζαν σάν τά σκιρτήματα μιας καρδιάς πού άγάπησε πολύ κάτι
πού άποχωρίζεται... ΤΗταν ή φωνή τής καρδιάς τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος γιά
τούς έκλεκτούς της πού άπεσύροντο άπ’ τήν κονίστρα τής ύπηρεσίας.
Μετά τις ομιλίες ακολούθησε δεξίωση στο εστιατόριο τής ’Ασφαλείας,
όπου προσφέρθηκαν μεζέδες καί κρασί. ’Έτσι, σέ λίγο, άναψε τό γλέντι κι’ όλοι
μαζί οί άστυνομικοί υπάλληλοι, άνεξαρτήτως βαθμού, βρήκαν τήν εύκαιρία ν’
άνενεώσουν τούς άκατάλυτους δεσμούς άγάπης πού δημιουργούν τή δύναμη τοϋ
θεσμοΰ τής ’Αστυνομίας Πόλεων...
Είδαμε έκεϊ, κατά τή διάρκεια αύτοΰ τοϋ οικογενειακού γλεντιοΰ σκηνές πού
μάς συγκίνησαν καί μάς δυνάμωσαν τήν πίστη γιά τό μέλλον τοϋ ’Αστυνομικοΰ
Σώματος. Είδαμε τον κ. ’Αρχηγό νά γλεντά μέ απλότητα μέ τούς κατωτέρους
αστυνομικούς ύπαλλήλους... Είδαμε τον κ. Καραμπέτσο νά «μαζεύη» τούς άστυφύλακες στο τραπέζι, γιά νά πιοϋν μέ τούς ’Αξιωματικούς τους... είδαμε τον κ. Καραχάλιο νά συντροφεύη φιλικά μιά παρέα συνταξιούχων κατωτέρων υπαλλήλων...
Είδαμε άγάπη καί συναδέλφωση καί άληλεγγύη πού μάς πλημμύρισαν ένθουσιασμό καί μάς δεκαπλασίασαν τήν έμπιστοσύνη γιά τις αυριανές ειρηνικές κατακτή
σεις τής ’Αστυνομίας...
Ν αί! Δέν είναι ψέμμα! Δέν είναι ύπερβολή ! 'Όλοι μαζί αδελφωμένοι, μέ μιά
καρδιά κι’ ένα ιδανικό οί άστυνομικοί ύπάλληλοι έκείνης τής συγκεντρώσεως, συνέ
θεσαν μιά ευτυχισμένη, χριστιανική οικογένεια, άποφασισμένη νά ζήση, νά προοδεύση καί νά μεγαλουργήση, γιά τό καλό τοϋ Ελληνικού Ααοΰ καί τής Πατρίδος
μας.
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’Έχουμε άνάγκη πίστεως. ’Έχουμε άνάγκη αγάπης. ’Ά ς έμπνεύσουμε στους
κατωτέρους μας ενθουσιασμό. ’Ά ς άγαπήσουμε τούς προϊσταμένους μας σαν στορ
γικούς πατέρες. Καί πιασμένοι άπ’ το χέρι, άς οδηγήσουμε το ’Αστυνομικό Σώμα
οτήν υψηλότερη κορφή των ονείρων του.
Οί τιμητικές αυτές συγκεντρώσεις προς τιμήν των άποχωρούντων, άς δώσουν
την άφορμή ^ιά την καλλιέργεια ενός βαθύτερου πνεύματος ένότητος καί άλληλεγγύης.
Δικαιούνται νά είναι ύπερήφανοι όσοι είχαν τήν εύγενική έμπνευση αύτής τής
συγκεντρώσεως. "Οπως επίσης άξίζουν χίλιοι έπαινοι στην 'Υποδιεύθυνση Γενικής
’Ασφαλείας ’Αθηνών για τήν έπιτυχία αύτής τής σεμνής τελετής.
"Οσο για τούς άποστρατευθέντας μέ συγκίνηση στέλνουμε τή σκέψη μας κοντά
τους, για νά τούς διαβεβαιώσουμε ότι μέσα στις καρδιές μας κατέχουν μιά ιδιαίτε
ρη τιμητική θέση.
Τούς ευχόμαστε κάθε χαρά υγεία καί προκοπή.
** *
/

ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΑΤΡΑ. Στις 11 τό πρωί τής Κυριακής 7 ’Ιανουάριου 1961, στή Γενική
’Ασφάλεια Πατρόΰν, παρουσία τού ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ κ. Θωμά Ψαρρά,τοΰ
'Υποδιευθυντοΰ κ. Καραμπούλη, τού ΙΙροέδρου τού Οικοδομικού Συνεταιρισμού
’Αστυνομικών 'Υπαλλήλων, ’Αστυνόμου Α' κ. ’Αναστασίου Άνδρινοπούλου καί
πλήθους άστυνομικών ύπαλλήλων κάθε βαθμού, έγινε ή κλήρωση 78 οικοπέδων πού
δόθηκαν σέ ισάριθμους άστέγους άστυνομικούς τών Πατρών. Ά πό τα οικόπεδα αυτά,
τά 42 βρίσκονται στήν Ά γυιά καί τα ύπόλοιπα οτήν περιοχή Παναγιάς Άλεξιώτισσας.
’Έτσι ό άστυνομικός αυτός συνεταιρισμός, πού άριθμεϊ ζωή δέκα τριών περί
που ετών, προχωρεί μέ βήμα ταχύ στή λύση τού στεγαστικοΰ προβλήματος, πού
άποτελεΐ ένα άπό τά πιο σοβαρά άοτυνομικά προβλήματα. ’Επιδίωξίς του είναι ν’
άποκτήσουν στέγη, σιγά-σιγά, όλοι οί άστυνομικοί υπάλληλοι.
Είναι παρήγορο κι’ ευχάριστο ότι ή ήγεσία τού ’Αστυνομικού Σώματος προσ
φέρει όλη της τή βοήθεια προς αύτή τήν κατεύθυνση.
Στούς 78 τυχερούς, τέως... άστέγους καί νύν...οικοπεδούχους, εύχόμαστε
«καλορίζικο» καί γρήγορα ένα όμορφο σπιτάκι.
*
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Τό βράδυ τής 14/1/1961, στή μεγάλη αίθου
σα δεξιώσεων τής ’Αστυνομικής Σχολής Ύπαστυνόμων, πού βρίσκεται στο τέρμα
Πατησίων (Άποστολάκη 11) έλαβε χώραν τό καθιερωμένο κόψιμο τής βασιλόπιττας
τής Σχολής, πού ήταν θαυμάσια διακοσμημένη. Στήν οικογενειακή αύτή εορτή,
πού έγνώρισε καί φέτος μεγάλη έπιτυχία, συμμετείχαν όλοι οί κ.κ. ’Αξιωματικοί
τής Σχολής μέ έπικεφαλής τον Διοικητή τους καί οί δόκιμοι Ύπαστυνόμοι μέ
τις οίκογένειές τους. Μετά τό κόψιμο τής πίττας έπηκολούθησε χορός, μέ συμ
μετοχή άρκετών καλλιτεχνών, ευγενικά ποοσφερθέντων όπως πάντα, πού παρουσία
σαν ένα πλούσιο καί κεφάτο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Καί τό συμπαθητικό αυτό
άστυνομικό γλεντάκι κράτησε άρκετές ώρες.
’Έ τσι τηρήθηκε καί φέτος ή πλούσια καλλιτεχνική παράδοση τής ’Αστυνο
μικής Σχολής.
—Τήν 18/1/1961, έπί τή ένάρξει τών μαθημάτων τής ΙΣ Τ ' εκπαιδευτικής
περιόδου τής Σχολής Ύπαστυνόμων καί ΙΗ ' τής Σχολής Άρχιφυλάκο>ν, μέσα σέ
μιά άτμόσφαιρα θρησκευτικής κατανύξεως καί έπί παρουσία τών κ.κ. ’Αξιωματικών
τής Σχολής, έψάλη ή 'Ιερά ’Ακολουθία τού 'Αγιασμού, ίερουργοΰντος τού Πανο
σιολογιοτάτου ’Αρχιμανδρίτου κ. Ευθυμίου Έλευθεριάδη. Μετά τον άγιασμόν,
ώμίλησε προς τούς δοκίμους ό Διοικητής τών ’Αστυνομικών Σχολών ’Αστυνομικός
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Διευθυντής Α' κ. Έ μ . Άρχοντουλάκης, ό όποιος άφοϋ τούς συνεχάρη καί τούς
ηύχήθη το «καλώς ήλθαν» άνέπτυξε καί ύπεγράμμισε τούς σπουδαίους σκοπούς της
έκπαιδεύσεως καί τά καθήκοντα των μαθητών της Σχολής. Περαίνων τήν ομιλίαν
του ό κ. Άρχοντουλάκης, έκάλεσε τούς νέους δοκίμους βαθμοφόρους εις άγώνα
εύγενοϋς άμίλλης, ίνα ούτω, επωφελούμενοι τής Ικπαιδεύσεώς των, άποκομίσουν
ό,τι εύγενές καί ωφέλιμον, προσφέρει τό πλούσιον πρόγραμμα τής Σχολής.
Στούς νέους μαθητάς 'Υπαστυνόμους καί Άρχιφύλακας ευχόμεθα καλήν άπόδοσιν καί «αίέν άριστεύειν». Καί να μήν ξεχνούν ποτέ ότι πάνω τους τό ’Αστυνομικό
Σώμα έχει οτηρίξει τις ωραιότερες έλπίδες του.
*
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ. Στήν Γενική Έποπτεία
’Αγορανομίας άπεστάλη ύπό τού 'Υφυπουργού κ. Κ. Χρυσανθοπούλου, ή άκόλουθη
Διαταγή:
«Παρακολουθήσας μετ’ ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος τάς καταβληθείσας προσπά
θειας καί τήν μεθοδικότητα τών ένεργειών σας, εντός τού πλαισίου τών ήμετέρων
άποφάσεων καί διαταγών, επί τώ σκοπώ τής έξασφαλίσεως τής πλήρους έπαρκείας
εις τά καταναλισκόμενα κατά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων καί Νέου "Ετους
τρόφιμα, διεπίστωσα μετ’ εύχαριστήσεως τον έπιδειχθέντα ζήλον ύμών, τών Διοι
κητών καί τών ’Αξιωματικών τών 'Υποδ/σεων ’Αγορανομίας, τών Διοικητών τών
Σταθμών τών κεντρικών άγορών καί λαχαναγορών ’Αθηνών καί Πειραιώς καί, γενικώτερον, τών ύφ’ ύμάς άστυνομικών οργάνων προς εύόδωσιν τού έργου τούτου, όπερ
έστέφθη ύπό πλήρους έπιτυχίας.
'Η άσκησις τού άγορανομικοΰ ελέγχου, τό πνεύμα τής έξυπηρετήσεως τού
καταναλωτικού Κοινού, ή συνεργασία μετά τών έμπορικών καί επαγγελματικών
τάξεων καί ή στενή επαφή μετά τών υπηρεσιών τού καθ’ ήμας 'Υπουργείου έξετιμήθη δεόντως.
Έκφράζων τήν πλήρη ίκανοποίησίν μου διά τά έπιτευχθέντα άποτελέσματα
εντός τών έπιδιωκομένων παρά τού 'Υπουργείου σκοπών, είμαι βέβαιος ότι θέλετε
συνεχίσει έπιδεικνύοντες τήν αύτήν φιλότιμον δραστηριότητα εις τον σοβαρόν τομέα
τής άγορανομικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως.
Τής παρούσης παρακαλοΰμεν όπως λάβωσι γνώσιν τά ύφ’ ύμας ύπηρετοΰντα
άστυνομικά όργανα».
Ό 'Υφυπουργός
Κ . ΧΡΥΣΑΝ Θ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ

Χαίρομεν εϊλικρινά γιά τήν εμπιστοσύνη τού κ. 'Υπουργού προς τά όργανα
τής ’Αγορανομίας. Καί πιστεύομεν ότι ή τόσον κολακευτική γιά τό ’Αστυνομικό
Σώμα, ύπουργική αύτή διαταγή, είναι μιά δίκαιη άναγνώριση ένός δύσκολου καί
φιλότιμου έργου καί άποτελεΐ τίτλον τιμής γιά τήν ’Αγορανομία καί τούς ύπαλλήλους της, πού στον νευραλγικόν αυτόν κοινωνικόν τομέα προσφέρουν τις καλές του
ύπηρεσίες μ’ εύσυνειδησία καί ζήλο.
’Έτσι ή ’Αστυνομία Πόλεων άδιάκοπα άποδεικνύει έν τή πράξει ότι δέν είναι
μονάχα ένα λαμπρό Σώμα ’Ασφαλείας άλλά μαζί καί ό «καθρέπτης τού πολιτισμού
τής χώρας μας».
Μαζί μέ τήν ύπουργική ευαρέσκεια έκφράζει κι’ ολόκληρος ό άστυνομικός κό
σμος τον ένθουσιασμό του γιά τήν πολύτιμη κοινωνική προσφορά τών άγορανομικών
οργάνων.
Συγχαρητήρια.
*
Γ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ. Στις 10 τό πρωί τού Σαββάτου,
14/1/1961, ό άστυφύλαξ, τού Γ' Τμήματος Γ 118 κ. Θεόδωρος Κάκος, βρήκε στή

8992

Sit. Πηλού

διασταύρωση των οδών ’Ακαδημίας καί ’Αμερικής ένα γυναικείο πορτοφόλι, πού
περιείχε 2.772 δραχμές. ’Αμέσως έσπευσε νά τό παραδώση στον ’Αξιωματικό 'Υπη
ρεσίας τοϋ Τμήματος, ό όποιος έξηκρίβωσε δτι τό πορτοφόλι αύτό άνήκε στη φοι
τήτρια δ/δα Αικατερίνη Πλέσσα, στην οποία καί τό παρέδωσε.
Πρόκειται για μια είδηση πού σχολιάστηκε ένθουσιωδώς άπό τό εύρύ κοινό,
τό όποιο άσφαλώς πρέπει νά είναι περήφανο για την ευσυνειδησία των άνδροίν
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, στα χέρια των όποιων έχει έμπιστευθή τά αγαθά του.
Μέσα στήν καλή αυτή πράξη τοϋ άστυφύλακος Κάκου καθρεφτίζονται δλες οί άρετές των άστυνομικών υπαλλήλων.
Τον συγχαίρουμε καί τοϋ εύχόμεθα νάναι πάντα άξιος τής άποστολής του.
*

, Κλείνοντας αύτό τό θέμα των «άστυνομικών νέων» παρακαλοϋμε τις ’Αστυ
νομικές 'Υπηρεσίες νά φροντίζουν νά μάς ενημερώνουν εγκαίρως πάνω σέ κάθε αστυ
νομική είδηση, ώστε ή στήλη αύτή νά περιλαμβάνη δλα τά γεγονότα τοϋ δεκαπεν
θημέρου. Ή μπορείτε επίσης νά μ.άς καλήτε σ’ όποιαδήποτε εκδήλωση τής υπηρε
σίας σας, ώστε νά την περιγράφουμε στο περιοδικό. Συγχρόνως παρακαλοϋμε κάθε
άναγνώστη αστυνομικό υπάλληλο νά μάς στέλνη τη συνεργασία του πάνω σ’ όποιοδήποτε άστυνομικό θέμα. Τό περιοδικό αύτό άνήκει σέ κάθε άστυνομικό υπάλληλο
καί οί στήλες του είναι πρόθυμες νά φιλοξενήσουν κάθε δημοσιεύσιμη μελέτη αστυ
νομικού, λογοτεχνικού ή κοινωνικού περιεχομένου. Πρέπει όλοι νά βοηθήσουμε ώστε
τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» νά γίνουν ένα άπό τά καλύτερα περιοδικά τής
πρωτευούσης. ’Επίσης κάθε φορά πού θέλουν οί ’Αστυνομικές 'Υπηρεσίες νά πλαι
σιώσουν, ένα καλλιτεχνικό τους πρόγραμμα ή μιά έορταστική έκδήλωση, μέ καλλιτέχνας τραγουδιστάς ή ήθοποιούς, μπορούν νά μάς τηλεφωνούν στον άοιθμό 529-793,
ώστε νά τεθούμε στή διάθεσή τους.
Τέλος παρακαλοϋμε όσους ασχολούνται μέ τη σύνταξη κειμένων, μελετών,
διηγημάτων, σκέτς ή μέ τή μετάφραση ξένων έργ ων νά μάς στέλνουν τις εργασίες
τους γιά δημοσίευση οτό περιοδικό ή μετάδοση άπό τήν ’Εκπομπή τής ’Αστυνο
μίας, στά γραφεία μας πού βρίσκονται στο ’Αρχηγείο ’Αστυνομίας Πόλεων.
Μή διστάζετε φίλοι μου. Κανείς δέν γεννήθηκε σοφός, καί κανείς δέν μπορεί
νά καυχηθή δτι είναι τέλειος. Κάντε τό πρώτο βήμα, σάν δοκιμή. Δέν έχετε νά χά
σετε τίποτε. ’Ίσως όμως μέ τήν μελέτη σας ωφελήσετε τούς συναδέλφους σας καί
δώσετε νέα πνοή στο περιοδικό.
Μέ χαρά θά δεχθούμε κάθε συνεργασία.
Περιμένουμε, λοιπόν.
***
ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

—Πολλά καί διάφορα ενδιαφέροντα νέα περιέχουν κι’ αύτό τό δεκαπενθήμερο
τά Δελτία Συμβάντων. "Ας ρίξουμε μιά βιαστική ματιά στις σελίδες τους, αρχί
ζοντας άπό τήν: ’Αστυνομική Διεύθυνση ’Αθηνών.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ
—Νά μιά πρώτη είδηση, δυστυχώς συνηθισμένη αύτήν τήν έποχή. Μιά πυρ
καγιά πού προεκλήθη άπό ανάφλεξη γκαζιέρας πετρελαίου. Κρύο βέβαια κάνει κι’
ό καθένας προσπαθεί νά ζεσταθή μ’ δτι βρή πρόχειρο. ’Αλλά δέν πρέπει νά ξεχνάμε
τά,.,τρία κακά τού παληοΰ τραγουδιού : «Θάλασσα... γυνή... φωτιά...». Καί ή φω
τιά δέν αστειεύεται. Δέν καταστρέφει μονάχα περιουσίες, άλλά καμμιά φορά καί
δολοφονεί. Θά πρέπη εμείς νά διαφωτίσουμε τό κοινό, μιά κι’ είμαστε ταγμένοι νά
προστατεύουμε καί τή ζωή του.
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—Μά δεν είναι μονάχα αυτά τά τρία «κακά» μέσα στή ζωή μας. Υπάρχει
άκόμα καί το βιαστικό αύτοκίνητο, όπως π.χ. αύτό πού άναφέρει τό ΣΤ' Τμήμα.
Παρέσυρε καί έτραυμάτισε μιά γυναίκα, κι’ ύστερα έξαφανίστηκε. Χρειάζονται
σχόλια γι’ αύτή τήν ανανδρία;
—Ή έπόμενη είδηση είναι παράβαση. Παράβαση τοϋ εργατικού 8ωρου... «κατελήφθη ν’ άπασχολή τούς...» "Ομως γιατί; "Ανθρωποι είναι καί οί εργάτες καί πρέ
πει νά ξεκουράζωνται, ώστε νά μπορούν ν’ άποδίδουν περισσότερο. "Ετσι δέν είναι;
—Τώρα μιά κλοπή. Μιά κλοπή ένός αύτοκινήτου, πού έστάθμευε έξω άπό ένα
σπίτι. Φταίει άρά γε μονάχα ό κλέπτης; Ό ιδιοκτήτης τού αυτοκινήτου έπρεπε νά.
τ’ άφήνη τά βράδυα έξω άπό τό σπίτι του;;;
Ή σοφή λαϊκή παροιμία κάτι λέει γι’ αύτό: «"Οποιος φυλάει τά ρούχα του...».
—Νά καί μιά έξαφάνισις. "Ελαβε χώραν ένα άπόγευμα στήν περιφέρεια τού
ΙΑ' Τμήματος. Κι’ ή έξαφανισθεΐσα ήταν οικοκυρά, έτών 19. Κάτι φταίει σ’ αύτήν
τήν ιστορία. "Ισως κάποιος... γόης πού τήν ξεμυάλισε. "Ισως δμως νά φταίνε λιγάκι
καί οί γονείς της. Ποιος ξέρει!!!
—Τώρα μιά άπάτη. Τήν άναφέρει τό ΚΕ' Παράρτημα. "Ενας νεαρός παρουσιάσθηκε σ’ ένα οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου, τού είπε ότι είναι υπάλληλος ένός
χονδρεμπόρου καί τού «άπέσπασε 20 σάκκους γεωμήλων». Κι’ δλα αυτά συνέβησαν
πέντε λεπτά μετά τά μεσάνυχτα.
Δηλαδή τής νύχτας τά κακώματα!
—Τον λόγον στή συνέχεια έχει ένας οπωροπώλης, -πού κατελήφθη άπό τον
άστυφύλακα τής ύπηρεσίας τού ΑΓ' Τμήματος «νά μή έχη τοποθετημένας πινακί
δας έπί των ύπ’ αυτού πωλουμένων ειδών».
Μήνυσις; Καί βέβαια μήνυσις. Είμαστε υποχρεωμένοι νά προστατεύσουμε
τό άσθενικό βαλάντιο των λαϊκών τάξεων. Δέν συμφωνείτε;
—Νά κι’ ή ’Αγορανομία έν δράσει. Μηνύει ένα έστιάτορα γιά ύπερβολικό κέρ
δος. Αυτός, λοιπόν, ό καλός άνθρωπος, άκολουθών ίσως τό ρητόν πού λέει: «μή
γνώτω ή δεξιά σου τί ποιεί ή άριστερά σου», είσέπραξε γιά μερίδες φαγητού 267
δραχμές, άντί γιά 228 πού έπρεπε νά είσπράξη. Μπράβο !!!
—’Ακολουθεί ένας τραυματισμός, πού άναφέρει τό ΙΣΤ' Τμήμα. "Ενας λοιπόν,
σαραντάρης, είχε ξαπλώσει σ’ ένα κάθισμα τού ήλεκτρικοΰ σιδηροδρόμου καί,
υπό τον ρυθμικόν ήχον τής μηχανής είχε παραδοθή σέ μιά ονειροπόληση ζεστή,
οπότε τοΰρχεται κατακέφαλα μιά κοτρώνα καί τον τραυματίζει στο κεφάλι. Κά
ποιος τεντυμπόϋς άπ’έξω φαίνεται, δέν είχε πώς νά.,.σκοτώση τήν ώρα του κι’ άρ
χισε νά πετροβολάη τά τραίνα. Καί παρά λίγο νά σκοτώση τον άνύποπτο επιβάτη.
Αύτό τό παιδί δέν είχε βέβαια άνατροφή. ’Αλλά καρδιά δέν είχε, γιά νά λυπηθή τούς
ανθρώπους πού γυρίζανε στά σπίτια τους κουρασμένοι;
’Εκτός άν είχε καρδία, άλλά άκολουθώντας τό παράδειγμα τού Ούγκώ τήν
έβαλε... ύπό πέτραν.
—To ΚΕ' Τμήμα μάς θυμίζει ένα άκόμα σοβαρό ζήτημα: Τό άπότομο φρε
νάρισμα τών αυτοκινήτων. ’Αναφέρει, λοιπόν, δτι μιά γυναίκα τραυματίσθηκε σο
βαρά άπό ένα άπότομο φρενάρισμα τού λεωφορείου πού έπέβαινε. Κι’ αύτό γιατί
δέν κρατούσε καλά... Νέα βέβαια ήταν, καί φυσικό νά ήταν άφηρημένη. ’Αλλά έπρεπε
νά κάνη καί λίγο... «κράτει».
—Τώρα έχει σειρά ή ’Ασφάλεια, ή οποία συνέλαβε ένα ξενοδόχο, διότι «κατε
λήφθη νά έχη παραχωρήσει δωμάτιον έπί χρήμασιν εις ερωτικόν ζεύγος, δι’ όλιγόωρον χρήσιν προς άκολασίαν».
Ή πορνεία, μ’ οποία μορφή κι’ άν εμφανίζεται, είναι μιά μολυσμένη κοινωνική
πληγή. Δέν θέλουν κανένα οίκτο οποίοι προσπαθούν νά τήν κρατούν πάντοτε άνοικτή. Είναι εχθροί τής κοινωνίας.
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—ΙΑ' Παράρτημα ’Αναφέρει δτι κάποιος διέρρηξε ένα τυπογραφείο χωρίς
δμως «ν’ άφαιρέση ούδέν έξ αΰτοϋ». "Ισως τή διάρρηξη νά την έκανε γιά νά.,.διαβάση τα βιβλία πού έτύπωνε ό τυπογράφος. 'Οπότε άπαλλάσσεται λόγω...σπουδών.
—Νά κι’ ένας ... φίλαθλος κλέπτης. Τον μνημονεύει το Η' Παράρτημα ’Ασ
φαλείας. Μπήκε, λέει, κάποιος σ’ ένα πρακτορείο «ΠΡΟ- ΠΟ» κι’ άφήρεσε άπό
το συρτάρι του γραφείου όχι λεπτά, άλλά ταινίες τοΰ Π ΡΟ -Π Ο, άξίας 30 δραχμών.
"Ας περιμένη λίγο τό θϋμα... "Ισως ό δράστης νά καταθέση πάλι τά Δελτία... συμ
πληρωμένα. Δεν άποκλείεται!!!
—"Ας έρθουμε τώρα στο κέντρο κι’ άς σταθούμε σέ μιά είδηση πού άναφέρει
το Δ' Τμήμα. 'Ένας σμηνίτης, λοιπόν, παρουσιάσθηκε στον ’Αξιωματικό τής 'Υ
πηρεσίας καί άνέφερεν δτι «άπώλεσε μέρος κινηματογραφικής ταινίας «ΜΙΚΡΗ
ΚΑΛΥΒΑ» άξίας 10.000 δραχμών. ’Αλλ’ ό εύρών ήμπορεί κάλλιστα νά μην τήν
παραδώση προβάλλων ώς επιχείρημα τό γνωστόν: «Καλύβην καί μετ’ αυτής!..».
—Μά, άρκετά μείναμε τήν ’Αθήνα. "Ας ξεφύγουμε λίγο άπό τήν πολυκοσμία
καί τό θόρυβό της κι’ άς βρεθούμε στον Πειραιά, ν’ άνταμώσουμε τά... παιδιά του».
Μπορούν κι’ αυτά νά μάς κρατήσουν λίγη συντροφιά.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
—Μιά είδηση άξιοπρόσεκτη. Τήν άναφέρει τό Β' Τμήμα. 'Ένας βιβλιοπώλης,
άφησε τό ήμιφορτηγό του αυτοκίνητο στή μέση τοΰ δρόμου καί ποιος ξέρει πού
πήγε. Τό αύτοκίνητο δμως, κατά τρόπον παράξενο, έτέθηκε σέ κίνηση μόνο του,
(ίσως νά ήθελε νά φύγη άπ’ τή μέση τοΰ δρόμου!) με άποτέλεσμα «νά έπιπέση έπί
τού έκεϊσε ευρισκομένου πάγκου πωλήσεως ύαλικών, δστις έτραυμάτισε, διά τής
άνατροπής του εις τον άριστερόν μηρόν μία γρηούλα».
Στοιχειωμένος θά ήταν ό δρόμος, φαίνεται. ’Αλλοιώς δεν εξηγείται νά τίθε
ται σέ κίνηση μόνο του ένα αυτοκίνητο καί ένας...πάγκος νά τραυματίζη μιά γυναίκα.
’Αλλά έκεΐνος ό οδηγός; Τί νά πής γι’ αύτόν τον οδηγό, πού παράτησε τ’ αυτοκίνητό
του καί έξαφανίστηκε; 'Οδηγοί. Σέ σάς είναι άφιερωμένη ετούτη ή είδηση.
—'Ένα γυναικοκαυγά άναφέρει τό Γ' Τμήμα. Δυο γυναίκες ήρθαν στά χέρια
«ένεκα άσημάντου άφορμής»... Καί κτυπηθήκανε... Σκεφθήτε τί θά γινότανε αν
ή άφορμή ήταν...σοβαρή !!!
—Τώρα μιά μοιχεία. Έβεβαιώθη στήν περιφέρεια τοΰ Δ' Τμήματος. Ένας
άπατημένος σύζυγος συνέλαβε τό τρυφερό του ήμισυ στήν άγκαλιά τοΰ έραστή της,
μέσα σ’ ένα κέντρο. Πόσο άσχημη είναι έτούτη ή εικόνα!!! Μπορεί νά νοηθή πατρί
δα χωρίς οικογένεια;;;
—’Αλλά τό Δελτίον Συμβάντων είναι καί μετά...δημοσίων θεαμάτων. "Ετσι
τό Ε' ’Αστυνομικό Τμήμα μάς άναφέρει τήν περίπτωση ένός διευθυντοΰ κινηματο
γράφου «ό όποιος κατελήφθη νά έχη επιτρέψει, κατά τήν προβολήν άκαταλλήλου
δι’ άνηλίκους ταινίας, τήν είσοδον είς άνηλίκους, καί έπί πλέον είχεν άναγράψει
είς τά έξωθι τοΰ κινηματογράφου άνηρτημένα προγράμματα τήν λέξιν «ΚΑΤΑΛ
ΛΗΛΟΝ».
Φυσικά ό... έφευρετικός αύτός έπιχειρηματίας έμηνύθη, άλλά τό θέμα δέν
τελειώνει έδώ. Πρέπει νά συνεχισθή μέ μιά σταυροφορία εναντίον τών έργων πού
δηλητηριάζουν τήν καρδιά καί τά φρονήματα τών παιδιών μας. Καί στήν σταυρο
φορία αύτή τήν πρώτη θέση πρέπει νά έχη ή ’Αστυνομία. "Οπως πάντα.
—Νά καί μιά κλοπή άκόμα. Έβεβαιώθη άπό τό Ζ' Τμήμα. "Ενας άνδρας
μπήκε σέ μιά άνεγειρομένη οικοδομή γιά νά ζητήση δήθεν... κάποιο γνωστό του.
’Εκεί είδε κρεμασμένο τό παντελόνι ένός έργάτου, τό ξεκρέμασε σάν...καλός νοικο
κύρης, έψαξε τις τσέπες του, πήρε δσα λεπτά βρήκε μέσα καί «είτα έτράπη εις φυγήν»..
Έ τσ ι, άπέδειξεν δτι δέν έχει μόνο... χέρια, άλλά καί... πόδια γρήγορα.
—’Ακολουθεί μιά είδηση τοΰ Η' Τμήματος, πού λέει «υπεβλήθη μήνυσις
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κατά τοϋ Χ.Π ., διότι τήν 14.30' ώραν κατελήφθη νά έχη ελεύθερον τον κύνα του καί
άνευ φίμωτρου, νά περιφέρεται έν τη όδώ, μέ άποτέλεσμα νά δήξη ένα μαθητήν,
ετών 9...».
Τί έφταιξε τό καϋμένο τό παιδάκι πού τώρα οί δικοί του ζοΰν μέ τον πανικό
της λύσσας; Τί δικαιολογία ήμπορεϊ νά προβάλη ό κύριος αυτός μέ τό αδέσποτο
σκυλί; Πρόκειται περί έγκληματικής έπιπολαιότητος. Δέν συμφωνείτε;
’Αλλά άρκετά σταματήσαμε καί στον Πειραιά. ’Ά ς έπιβιβασθοϋμε τώρα τοϋ
πλοίου τής γραμμής γιά νά βρεθούμε στήν Πάτρα.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΤΡΩΝ
—Τό Β' ’Αστυνομικό Τμήμα μάς πληροφορεί δτι έκράτησε καί άπέστειλε
στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών κάποιο...λεβέντη πού κατελήφθη νά διαπληκτί
ζεται μέ τή σύζυγό του καί «νά βλάσφημη κακοβούλως τά θεία, διαταράσσων ούτω
τήν ησυχίαν».
Πόσο άσχημη είναι έτούτη ή συνήθεια τής βλασφημίας; Καί πόσο μοχθεί
ή ’Αστυνομία γιά τήν εξάλειψή τη ς!!!
Δέν πρέπει νά τή βοηθήσουμε όλοι, άφοΰ αυτή ή δουλειά της είναι έργον
πολιτισμού καί έξευγενίσεως των ήθών μας;
Τί λέτε;
—Καί ή Τροχαία έχει κάτι νά μάς πη. Νά μάς πη, δηλαδή, δτι ένας «πλανό
διος πωλητής γλυκισμάτων, οδηγών ένα τρίκυκλο ποδήλατο, παρέσυρε καί έτραυμάτισε κάποιο γείτονά του. 'Η είδηση δέν λέει, αν, μετά τον τραυματισμό κέρασε
τό θΰμα κανένα... γλυκό. 'Οπωσδήποτε ή σημασία του είναι μεγάλη.
'Οδηγοί τών τρικύκλων, προσέχετε. Δέν έχετε δικαίωμα νά παίζετε μέ τήν
ανθρώπινη ζωή.
■
—Τώρα μιά. ύπεξαίρεση· τήν καταγγέλλει τό Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας.
Ένας νεαρός πήγε σ’ ένα ποδηλατάδικο, καί «ενοίκιασε διά χρονικόν διάστημα ήμισείας ώρας» ένα μοτοποδήλατο «χωρίς νά έπιστρέψη τοΰτο, έξαφανισθείς». Νά
ένας... φέρελπις νεαρός. ’Αρχίζει μέ...μηχανοκίνητη δράση.
Μ’ αυτή τήν είδηση, κλείνουμε καί τά Δελτία Συμβάντων τών Πατρών. Πάμε
τώρα γιά τήν Κέρκυρα.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
-—Τό Τμήμα ’Αγορανομίας πρώτο-πρώτο καί καλύτερο. 'Υπερβολικόν κέρ
δος. ’Ακατάλληλα προς βρώσιν λουκάνικα κ.λ.π.
—'Ύστερα μιά έξύβρισις. Τήν άναφέρει τό Α ' Τμήμα. Δυο νοικοκυρές, λοιπόν,
έξύβρισαν «δι’ άπρεπών φράσεων» ένα μικροπωλητή στήν οδόν... Φιλαρμονικής.
Γιατί δμως διάλεξαν αυτό τό δρόμο; "Ισως γιά νά είναι...μουσικώτερες οί «άπρεπεΐς
φράσεις» τους! Δέν άποκλείεται.
—’Ακολουθεί ή ’Ασφάλεια, πού άναφέρει μιά άπόπειρα έκβιάσεως ένός μα
θητου πού ζητούσε 100 δραχμές άπό ένα ’Αμερικανό...
** *
ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ

—'Η ’Αστυνομία Πόλεων έχει παντού χιλιάδες φίλους... Κι’ οί φίλοι της
αύτοί προέρχονται άπό κάθε κοινωνική τάξη καί άντιπροσωπεύουν δλα τά κοινωνικά
στρώματα. Αυτή είναι μιά δμορφη άλήθεια, πού πρέπει νά πλημμυρίζη χαρά καί
περηφάνεια τό ’Αστυνομικό Σώμα, τοϋ οποίου οί πολλές προς τήν κοινωνία υπηρε
σίες παγκοίνως άναγνωρίζονται. 'Η άγάπη τοϋ κοινοΰ προς τήν’Αστυνομία άποτελεΐ
τή μεγαλειώδη δύναμή της.
Γι’ αύτό, μέ ξεχωριστή συγκίνηση υπογραμμίζει ή στήλη αύτή, άνάμεσα στά
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νέα της, μια ευγενική πράξη ένός άπλοϋ καλοϋ πολίτου, φίλου της ’Αστυνομίας,
ό όποιος έξεδήλωσε τά αίσθήματά του μ’ ένα πρωτότυπο τρόπο. Πρόκειται για τον
κ. Δημοσθένη Ίωάννου, έτών 30, διατηροϋντα περίπτερον επί τής όδοϋ Πειραιώς
άρ. 29, ό όποιος, εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης καί άγάπης προς τό ’Αστυνομικό Σώμα,
για τις πολλές καί πολύτιμες υπηρεσίες πού προσφέρει στην Ελληνική κοινωνία,
έξέδωκεν ιδιωτικόν ήμερολόγιον του έτους 1961, στο όποιο είκονίζεται ένας άστυφύλαξ τής Τροχαίας, κρατών άπό τό χέρι ένα μικρό παιδάκι μπροστά στο μνημείο
του ’Αγνώστου Στρατιώτου. Πάνω άπό τή φωτογραφία αύτή πού σημειωτέον έλήφθη έκ τοΰ φυσικού, ό καλός αύτός φίλος τής ’Αστυνομίας έχει άναγράψει:
«...'Ο άστυφύλαξ δεν είναι μονάχα φρουρός τοΰ Νόμου καί τής Τάξεως.
Είναι συγχρόνως κι’ ένας στοργικός προστάτης τών παιδιών.
Ν α ί! 'Η ’Αστυνομία Πόλεων είναι ό καθρέπτης τοΰ πολιτισμοΰ τής χώ
ρας μας...».
Καί κάτω άπό τή φωτογραφία έχει έντύπως προσθέσει:
«...’Αγαπημένοι μας φίλοι τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
...Σέ σάς, τούς καλούς στρατιώτες τής ειρήνης, πού άγρυπνα φρουρείτε τά
αγαθά μας, τήν τάξη καί τήν ήσυχία μας, στέλνουμε αύτή τή στιγμή μ’ εύγνωμοσύνη τή σκέψη μας, γιά νά σάς διαβεβαιώσουμε ότι σάς άγαποΰμε
κι’ είμαστε περήφανοι γιά σάς... ’Ά ς είναι τό έτος 1961 αίσιο κι’ εύτυχισμένο γιά σάς καί τις οίκογένειές σας».
Εύχαριστοΰμε θερμά τον καλό μας φίλο, ό όποιος συγχρόνως είναι καί ένθουσιώδης άκροατής τής Εκπομπής τής ’Αστυνομίας, καί τον διαβεβαιοΰμε ότι ή
εύγενική καί αύθόρμητη αύτή έκδήλωσή του άποτελεΐ ένα όμορφο λαϊκό παράσημο
στο Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού παντού καί πάντα υπηρέτησε καί υπηρετεί
τον Ελληνικό Λαό μέ εύσυνειδησία, άγάπη καί άφοσίωση.
** *
ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

—Τό Τμήμα ’Ασυρματοφόρων αύτοκινήτων τής αμέσου δράσεως λειτουργεί
μέ μεγάλη πάντα επιτυχία καί εξακολουθεί νά προσφέρη τις καλές του υπηρεσίες σέ
κάθε άστυνομικό τομέα τής άρμοδιότητός του.
Αύτή είναι μιά εύχάριστη διαπίστωση πού επίσης θέλουμε νά υπογραμμίσουμε
μέ χαρά.
Καί ή καλή του άπόδοση φαίνεται καθαρά άπό τήν πρόχειρη στατιστική τοΰ
περασμένου χρόνου κατά τον όποιον:
α) Έβεβαιώθησαν συνολικώς 28.743 παραβάσεις κυκλοφορίας,
β) Έγένοντο 38.032 συστάσεις είς παραβάτας τροχαίων καί άλλων διατάξεων,
γ) Έβεβαιώθησαν 5.345 παραβάσεις δι’ υπερβολικήν ταχύτητα, 3.331 δι’
άντικανονικήν πορείαν, παράνομον στάθμευσιν, παραβίασιν φωτεινών σημάτων καί
παράνομον διέλευσιν, 720 παραβάσεις δι’ επικίνδυνον όδήγησιν καί 383 δι’ έκτυφλ.ωτικά φώτα.
δ) Έβεβαιώθησαν καί παραβάσεις’Αστυνομικών Διατάξεων, Ποινικοΰ Κώδικος καί Ειδικών Ποινικών Νόμων.
ε) Άνευρέθησαν 83 κλαπέντα αύτοκίνητα.
στ) Συνελήφθησαν 29 κλέπται αύτοκινήτων.
ζ) Επίσης τό Τμήμα έπελήφθη είς 2.258 σοβαρά επεισόδια, συμπλοκάς,
συγκρούσεις καί τραυματισμούς.
η) Τέλος τό Τμήμα έκλήθη παρά τοΰ κοινού είς 1.875 περιπτώσεις, προς πα
ροχήν βοήθειας κ.λ.π.
Αύτός είναι, όπως μπορή νά διαπιστώση καθένας, ένας πλούσιος άπολογισμός
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έργων, διά τά όποια δικαιούνται νά είναι περήφανοι οί άνδρες τοϋ Τμήματος ’Ασυρ
ματοφόρων τής άμέσου δράσεως
Για την ταχύτητα μέ την οποίαν λειτουργεί καί κινείται τό Τμήμα ματυρεϊ
καί τό κατωτέρω συμβάν:
Την 22.10' έυραν τής 7ης ’Ιανουάριου έ.έ. έδηλώθη παρά τοϋ κ. Σπυρ. Σιμάτου,
έμπορου όπωρικών, εις τό Τμήμα ’Ασυρματοφόρων Αύτοκινήτων ’Αμέσου δρά
σεως, ότι προ 30' τής ώρας τώ έκλάπηοαν 20 καφάοια μήλα. Ό ’Αστυνόμος
έδωσε σήμα εις τό Κέντρον, για νά προβή εις άναζήτησιν των κλαπέντων καί σύλληψιν
των δραστών. ΙΙράγματι, την 23.40' έυραν τό πεοιπολικόν A3, μέ πλήρωμα τον
Άρχιφύλακα Ν3 καί οδηγόν τον Ν151, άνέφερεν εις τό κέντρον οτι οί δράσται
συνελήφθησαν εις τήν λεωφ. Κηφισσοϋ μεταφέροντες τά κλοπιμαία έπί χειραμαξίου
καί κατευθυνόμενοι προς λαϊκήν άγοράν Αιγάλεω.
Δηλαδή μέσα σέ μιά ώρα οί δρασται είχαν συλληφθή. Καταλαβαίνετε πόση
άξια έχει αύτό γιά τήν ικανότητα τής ’Αστυνομίας! ! !
’Επίσης, τήν 20.05' ώραν έλήφθη τηλεφώνημα εις τό ύπ’ άριθ. 100 τηλέφωνον ότι εις τήν περιοχήν τοϋ Άλίμου άγνωστον άτομον άπεπειράθη νά ληστέψη
διερχομένας γυναίκας. Εντός λεπτών τής έυρας κατέφθασαν τρία άσυρματοφόρα
αυτοκίνητα καί έτέθησαν εις καταδίωξιν τοϋ φερομένου ώς ληστοΰ δράστου. Ούτος,
καταδιωκόμενος υπό των άστυνομικών, είσήλθεν έντός τής θαλάσσης διά ν’ άποφύγη τήν σύλληψιν. Έπισημανθείς όμως διά των προβολέων των άστυνομικών αύτοκινήτων συνελήφθη καί ώδηγήθη εις ΛΕ' ’Αστυνομικόν Τμήμα.
Ν αί! ’Έχουμε ’Αστυνομία ικανή, είπαν οί παθόντες όταν είδαν τούς δράστας νά
συλλαμβάνωνται άμέσως. Αύτό σημαίνει ότι τό α’ίσθημ,α τής ’Ασφαλείας είναι ριζω
μένο βαθειά μέσα στήν κοινή γνώμη.
Είναι κι’ αυτή μιά θετική κοινωνική προσφορά τής ’Αστυνομίας, πού τής
αναγνωρίζεται άνεπιφύλακτα καί πού εδραιώνει τήν έμπιστοσύνην τοϋ κοινού προς
τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων.
"Οσο γιά τούς ά,νδρας τοϋ Τμήματος ’Ασυρματοφόρων τούς ευχόμαστε υπη
ρεσιακές έπιτυχίες, γιά τό καλό τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος καί τοϋ Ελληνικού
λαοΰ πού είναι όμοια σκέλη μιας καί τής αύτής έξισώσεως.
’Ήθελα πολλά άκόμα νά σάς πώ, καλοί μου άναγνώστες. ’Αλλά σταματώ έλλείψει... χώρου. Θά τά ξαναποΰμε πάλι τό άλλο δεκαπενθήμερο. Ώ ς τότε θά περι
μένω καί τή συνεργασία σας.
Γειά καί χαρά σας. Κ’ εύχαοιστώ πού μέ διαβάσατε.
Σ. Π Η Λ Ο Σ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Βρυσακίου.
Πάροδος της όδοϋ Άδριανοΰ 44, στο Θησείο.
Πήρε τ ’ 6νομα αυτό, επειδή οδηγεί στην ομώνυμη βρύση της παληάς ’Αθήνας
(προ της οικίας Μυσαραλιώτου).
Βυζαντίου Στεφάνου.
Πάροδος της οδού Πατησίων 299 στον "Αγιο Λουκά Πατησίων.
Ό Βυζάντιος Στέφανος Βυζαντινός λόγιος, έζησε γύρω, στο τέλος του 5ου καί
στις άρχές του 6ου αΐώνος καί κατήγετο άπό την Κωνσταντινούπολή Συνέγραψε
μεγάλο πολιτικό καί γεωγραφικό λεξικό, μέ τον τίτλο «’Εθνικά». Τό σύγγραμμα αύτό
ύπήρξε άξιόλογο τόσο άπό πραγματικής όσο καί άπό γλωσσικής άπόψεως.
Βυζαντίου Χρίστου.
Πάροδος τής Λ. Συγγροϋ 94, στο ΦΙΞ.
Ό Βυζάντιος Χρίστος, συνταγματάρχης του πυροβολικού, συγγραφεύς πολ
λών στρατιωτικών συγγραμμάτων καί ιδρυτής τού Μετοχικού Ταμείου Στρατού,
γεννήθηκε στήν Κων/πολι τό 1805 καί πέθανε τό 1877. 'Ως άξ/κός τού πυροβολικού
πολέμησε υπό τον Φαβιέρον καί πήρε μέρος στήν Κρητική Έπανάστασι, ώς άρχηγός
εθελοντικού σώματος 400 άνδρών. Διωργάνωσε τήν έθνοφυλακή, τήν έποχή τής
μεταπολιτεύσεως (1863) κι’ έφερε μέχρι τέλους τής ζωής του τον τίτλον τού φαλαγ
γάρχου.
Βύρωνος.
Πάροδος τής δδοΰ Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου 14, στοΰ Μακρυγιάννη.
’Οφείλει τήν όνομασία στόν μεγάλο φιλέλληνα "Αγγλο ποιητή Βύρωνα
(ΜπάΟρον).
Ό Βύρων (Γεώργιος—Νόελ—Γόρδων), γεννήθηκε στό Λονδίνο τό 1788
καί πέθανε στό Μεσολόγγι τό 1824. Χωλός στό δεξί πόδι, ήτο άρκετά ωραίος. ’Από
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μικρός είχε τήν τάσι για τ'ις περιπέτειες. Τό Δεκέμβριο τοϋ 1809, συνόδευα μένος άπό
τόν Χομπχάους υστέρα άπό πολλές περιπλανήσεις βρίσκεται στην ’Αθήνα. ’Εδώ
αγάπησε παράφορα τήν κόρη τοϋ "Αγγλου προξένου Μάκρη, Θηρεσίαν, της ό
ποιας τό σπίτι βρισκόταν στην οδό Φιλοποίμενος. Για τόν μεγάλο του αυτόν έρωτα,
έγραψε τό γνωστό σονέττο πού φέρει τόν τίτλο «Κόρη των Αθηνών».
Σέ ήλικία 24 χρόνων ήτο μέγας ποιητής καί δεινός πολιτευτής, δοθέντος οτι
τό 1812 έξεφώνησε τόν πρώτο του λόγο, στή Βουλή τών Λόρδων. Τό 1815 πήρε
ώς γυναίκα τήν "Αννα ’Ισαβέλλαν Μίλμπανκ. 'Ο γάμος του όμως δεν κράτησε για
πολύ. Τό 1816 παίρνει διαζύγιο. Κάπως άπογοητευμένος, άρχίζει ξανά τις περι
πλανήσεις του. Στις 3 Αύγούστου τό 1823, βρίσκεται στό ’Αργοστόλι καί στις 5
’Ιανουάριου 1824 φθάνει στό Μεσολόγγι. Ή Ελληνική Κυβέρνησις τοϋ άπονέμει
τόν τίτλο τοϋ άρχιστρατήγου, μ’ όλες τις στρατιωτικές καί πολεμικές εξουσίες.
"Υστερα άπό σύντομη άσθένεια, ταλαιπωρημένος όμως άρκετά, πέθανε στις 19
’Απριλίου 1824 στό Μεσολόγγι. 'Ο θάνατός του βύθισε σέ πένθος ολόκληρη τήν
Ελλάδα. «'Ο μεγάλος άνθρωπος άπέθανε» έλεγαν.
Στις 2 Μαΐου ή σορός του άπεστάλη στήν ’Αγγλία. Τότε ό Σολωμός έγραψε
τό ποίημα «Στον θάνατο τοϋ λόρδου Βύρωνος», μέ τήν επωδό: «Κλάψε, κλάψε, ελευ
θερία».
Σ ’ δλη του τή ζωή, τήν γεμάτη τρικυμίες υπήρξε πιστός στήν άποστολή του,
ώς ποιητής. Χαρακτηριστικά τής ποιήσεως του είναι ό ένθουσιασμός, ή άναρχικότης,
τό άνυπότακτο καί ό σαρκασμός.
Τό κρεβάτι έκστρατείας πάνω στό όποιο πέθανε, βρίσκεται στό ιστορικό καί
έθνολογικό μουσείο.

Βύσσης.
Πάροδος τής όδοΰ Αιόλου 57, στήν 'Αγ. Ειρήνη ’Αθηνών.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν άδελφή τοϋ "Αγρηνος, ή οποία, κατά τήν μυθολο
γία πάντοτε, μεταμορφώθηκε σέ πτηνό.
Βυτίνης.
Βρίσκεται στούς ’Αμπελοκήπους κι’ είναι πάροδος τής όδοΰ Βελεστίνου 31.
'Η Βυτίνα κωμόπολις τής επαρχίας Γορτυνίας, στό Νομό ’Αρκαδίας, βρίσκε
ται σέ εξαιρετικά μαγευτική καί υγιεινή θέσι (ύψόμ. 1033 μ .) κι’ άπέχει περί τά 40
χιλιόμετρα άπό τήν Τρίπολι.
Σχετικά μέ τήν ετυμολογία τής λέξεως, διετυπώθησαν πολλές γνώμες. Κατ’
άλλους μέν είναι σλαυϊκής προελεύσεως, κατ’ άλλους δέ έλληνικής καί κατ’ άλλους
έχει σχέσιν μέ τήν λέξιν «βυθός»’ καί τοϋτο γιατί ή παλαιά κωμόπολις ήτο κτισμένη
στό βάθος λεκάνης, πού περιβάλλετο άπό λόφους.
Ή Βυτίνα θεωρείται ώς ένα άπό τά καλλίτερα μέρη παραθερισμοΰ καί γ ι’
αυτό κάθε χρόνο συγκεντρώνει πολλούς παραθεριστάς.
Βώκου.
Βρίσκεται στό τέρμα τής όδοΰ Καστριώτου, στοΰ Γκύζη.
Πήρε τ ’ όνομα αυτό πρός τιμήν τοϋ Γερασίμου Βώκου, λογοτέχνου, ζωγρά
φου καί δημοσιογράφου, πού γεννήθηκε στή Πάτρα τό 1868 καί πέθανε στό Παρίσι
τό 1927.
Διακρίθηκε ώς άρθρογράφος καί χρονογράφος κι’ έγραψε πολλές μελέτες καί
δοκίμια. Έξέδωκε πολυάριθμα βιβλία όπως ό «Κύριος πρόεδρος», ή «Κατοχή»,
«Έλληνικαί συμφωνίαι» κ.ά.
(Συνεχίζεται)
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Ύ πο QIL. GESBRON, κατά μετάφρασιν «’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

—’Ά φ ησε με ήσυχο.
—Φίλε μου, αρχίζει ό Κολόμπο.
—’Άσε με ήσυχο !
—Ξέρεις, τδ κουκούτσι άπδ τδ φοίνικα, πού είχες φυτέψει, θάλεγε κανείς δτι
φυτρώνει...
—Δεν μέ νοιάζει!
Πέρνα μπροστά άπδ τδ κρεβάτι τοϋ.Όλάφ: τετράγωνο, λευκό, σαν τάφος
καινούργιος. «Όλάφ...». Τό αγόρι κατεβαίνει τή σκάλα καί μέ μια τρεχάλα πέρνα
μέσα άπδ τδν άκίνητο κήπο μέχρι τδ σπίτι του Κλεμανσώ. Πάει νά κτυπήση στην
πόρτα, διστάζει, δεν τολμά πιά: κυττάζει άπδ τδ παράθυρο καί βλέπει καθισμένου
στήν καρέκλα του, τδ γέροντα χωρίς νά κάνη μια κίνησι, καί ντυμένου στα μαύρα.
Στέκει λίγο νά τδν κυττάξη, ένω συλλογίζεται:
«Όλάφ... Καδδύ... Τί εΐν’ ή έλευθερία;.. Πόσο κρύο κάνει! πόσο είναι
σκοτεινά!...». Ό ’Λλέν Ρομπέρ μέ τδ κεφάλι χαμηλωμένο, γυρίζει γιά νά έγγραφή
στδ σπίτι των άοχηγών—« Ά χ ! νάτον ! τώρα άκριβώς ρωτούσαμε...»—νά έγγραφή
καί νά ύπογράψη, νά ύπογράψη, δ,τι θά θελήσουν, χωρίς ένα χαμόγελο, χωρίς λέξι.
Ξαναγυρίζει έπειτα προς τούς συντρόφους άπληστος γιά διηγήσεις, γιά ζέστη,
ή μονάχα γιά παρουσία κι’ άλλων άνθρώπων αλλά ό ταχυδρόμος των Χριστουγέννων
έφθασε έν τω μεταξύ καί καθένας περιγελά τδν Άλέν Ρομπέρ.
—Καί σύ. Μάρκ, δέν έχεις δέμα;
—Τίποτα- ούτε μίαν έπίσκεψι άπδ τούς γονείς μου, οΰτ’ ένα γράμμα, ύστερα...
ύστερα άπδ τον έρχομδ τού Μερλερέν, άκούς!
—Οί γελάδες!
—Μ πά! μιλάς σάν νά συνηθίζη κανείς σ’ αύτό!
—’Αλλά ό μικρός αδερφός σου ό Ζωζώ...
Ό Μάρκ σφίγγει τά δόντια- ή κοντή του μύτη μέσα σέ μιά στιγμή σκεπάζεται
άπδ πολύ ψιλόν ιδρώτα.
—Ή άφεντιά σου!
Φωνάζουν τδν Μάρκ άπδ τδ παράθυρο- είναι ό Καΐδ, πού τδν συνοδεύει
ό ΓΙάουλο ό άυίκητος. «Κατέβα νά δούμε!»- ό Μάρκ τούς συναντά- ό Άλέν τρίβει
τδ τζάμι μέ τήν άκρη τού μανικιού του- βλέπει, άπό πάνω, τούς τρεις νά συζητούν
μέ χαμηλή φωνή. Ό Μάρκ κάνει «οχι» μέ τδ κεφάλι του- ό Καΐδ τδν άρπάζει άπδ τδ
χέρι καί τού μιλεΐ άπδ κοντά- ό Πάουλο έπιβλέπει τριγύρω... Πιδ πολλά χνώτα στδν
άέρα, σωπαίνουν γιά πολλή ώρα, κι’ οί τρεις... έπειτα οί άλλοι απομακρύνονται- ο
Καΐδ τρίβει τά ροζιασμένα χέρια του.
'Όταν ό Μάρκ μπαίνει στδν κοιτώνα είναι πολύ ώχρός- γυρίζει στδν Άλέν
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Ρομπέρ ένα γαλανό βλέμμα τυφλοϋ, πού φαίνεται να τον διαπέρνα" κάθεται—ό χ ι!
μάλλον πέφτει καθισμένος στο κρεβάτι του.
—Μάρκ, μουρμουρίζει ό άλλος, τί συνέβηκε;... σας παρατηρούσα άπό τό τζάμι.
Παρά λίγο νά κατεβώ νόμιζα ότι θά σου ριχνόντουσαν...
—Μη σε νοιάζη για μένα!
- Κ α ί σύ, μέ κράτησες ενήμερο για τά σχέδιά σου, χωρίς κόλπα!
. ■
—Θάπρεπε, Μάρκ, έπειδή εγώ έκανα μια κουταμάρα νά κάνης κι’ έσύ τό ϊδιο;
—Έ καλά, ακόυσε!—Έ λα, πλησίασε... Θά τό σκάσουν άπό τό στρατόπεδον
αύτή τη νύχτα, ό Μερλερέν, ό ΙΙάουλο. έγώ κι’ ένας τέταρτος καί έσύ, άν θέλης!
—’Έλα έξω νά συζητήσουμε! άπαντα ό Άλέν Ρομπέρ μέ σφιγμένο λαιμό.
Καί όταν βρίσκονται στο κρύο, μακρυά άπό τούς άλλους:
—Πώς θά φύγετε;
—'Ο Πάουλο επισκεύασε τό παληό αυτοκίνητο τού Μπουφαλό. 'Υπάρχει
άφθονη βενζίνη στο έγαστήρι.
—’Ά ς τους νά φύγουν, Μάρκ! Άλλα όχι έσύ !
—Έ ν πρώτοις, ξαναγυρίζουμε αύριο, είναι απλώς μιά βόλτα. Κι’ έπειτα δέν
ξέρουν νά οδηγούν" έχουν την άνάγκη μου.
—Άφησέ τους νά πέσουν" είναι άκάθαρτοι, κλέφτες !
—Κι’ έγώ τό ίδιο. Χωρίς αύτό δέν θά ήμουν έδώ!
—Κοροϊδεύεις; Αύτοί, είναι άληθινοί κλέφτες. Ά ς τους νά πέσουν!
—Δέν μπορώ, άπαντα ό Μάρκ, ύστερα άπό σιωπή, κατά τήν οποίαν ή καρδιά
τού άλλου κτυποΰσε άπό έλπίδα. ’Έ χω κάνει όρκο στον Καΐδ, άλλοτε...
—Αύτό δέν λογαριάζεται! Εΐν’ ένας βρωμιάρης...
—Έ γώ ομαις ό χι! Κι’ ένας όρκος, είναι πάντοτε όρκος" δέν μπορείς έσύ νά
καταλάβης!
—Ά ν ή άρχηγός Φρανσουάζ ήταν έδώ, δέν θά τό έκανες, Μάρκ!
—Δέν εϊν’ έδώ ! Καί ό «Άσπρο Δόντι» καί ή Μάμυ κοιμούνται στη Μελούν, έ
αιτίας τού μικρού παιδιού. Κι’ ό Μπουφαλό θά πάη τή λειτουργία τά μεσάνυχτα...
—Αύτό είναι άνήθικο !
—Καί τό ν’ άφήσης τήν άδελφούλα νά ψάχνη μέσα σ’ ολόκληρο νοσοκομείο,
δέν είν’ άνήθικο;
•—Ακούσε, Μάρκ, ό Όλάφ έκανε τον ηλίθιο κι’ είναι πεθαμένος. Πέθανε, δέν
είν’ έτσι;... έκανα τον κουτό κι’ ό Καδδύ πέθανε... Μην φεύγεις Μάρκ!
—Στο Παρίσι, ψυθιρίζει ό Μάρκ, ένώ κυττάζει άλλού" αύτό τό βράδυ—αύτό
τό ίδιο βράδυ, τό λογάριασες;
—Θά είμαι στο σπίτι καί θά μάθω γιατί μ’ έχουν έγκαταλείψει...
—Μάρκ, δέν έχω πιά παρά έσένα... μείνε!
—’Ασχολήθηκες μέ μένα, όταν τόσκάσες;... άλλωστε, δέν έχεις παρά νάρθης
μαζί μας!
Νά ξαναφύγη μ’ αύτούς; Σάν σέ κινηματογραφική ταινία περνούν άπό τή
σκέψη του: ό Καδδύ, τό παγκάκι οί δρόμοι, οί δρόμοι, οί δρόμοι, ή Ρίτα τού Παναμά,
ο έπιθεωρητής, ή Ζερμαίν, τό Ντανφέρ, τό δικαστήριο... Γκρίζοι τοίχοι. Πάντοτε
γκρίζοι τοίχοι... Ά χ όχι!—άνατριχιάζει.
"Οχι, δέν θά φύγω, είναι πολύ κουτό, αύτό είναι πολύ κουτό!.. Ά ς μπούμε
μέσα, Μάρκ, κρυώνω...
( Συνεχίζεται)

Κωνσταντίνος Τσίπης
Τήν 18ην ’Ιανουάριου 1961 άπεβίωσεν εις ήλικίαν 59 έτών ό Κων/νος Τσί
πης, ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων έ.ά. καί έκ των πρώτων συνεργατών τοϋ πε
ριοδικού μας. Ή κηδεία του έγινεν από τον 'Ιερόν Ναόν τοϋ Α ' Νεκροταφείου ’Αθη
νών τήν 19ην Ιανουάριου.
Κατ’ αυτήν παρέστησαν ό ’Αρχηγός τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Θεόδωρος
Ρακιντζής, οί τ. ’Αρχηγοί ’Αστυνομίας κ.κ. Θεόδωρος Λεονταρίτης καί Νικόλαος
Κίννας, ολοι οί έν ένεργεία καί έ.ά. ’Α
στυνομικοί Διευθυνταί, άντιπροσωπεΐαι
τών ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών καί πλή
θος κόσμου.
Έ κ μέρους τοϋ ’Αστυνομικού Σώ
ματος κατέθεσε δάφνηνον στέφανον καί
προσεφώνησε τον νεκρόν ό ’Αστυνομικός
Δ/ντής Α' κ. Καθάρειος ’Απόστολος εϊπών τα έξης :
«Ή ’Αστυνομική οικογένεια κηδεύει
» βαρυαλγής σήμερα ένα έπίλεκτο μέλος
» της, τον τ. ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α'
» Κων/νον Τσίπην.
«Βαρύ καί θλιβερόν καθήκον είναι
» ό ύστατος άποχαιρετισμός ενός έκλεκτοΰ
» συναδέλφου καί άγαπητοΰ φίλου.
«Πενθοΰμεν καί με μεγάλο πόνο
» προσερχόμεθα ν’ άποτίσωμεν τον ΰστα» τον φόρον τιμής καί να δώσωμεν τον τε» λευταϊον άσπασμόν εις έκεϊνον ό όποιος
» πρό τίνος εΰρίσκετο στή ζωή, γεμάτος
» δρασι καί ζωτικότητα.
«Δεν υπάρχει πλέον μεταξύ μας ό
» άνώτερος άνθρωπος, ό λαμπρός άξιωμα» τικός, ό πατριώτης, ό πιστός έκτελε» στής έν παντί καί πάντοτε τοϋ ύπηρε» σιακοΰ καθήκοντος.
«Άπέθανεν ό Κων/νος Τσίπης άλλα ή μεγάλη άστυνομική προσωπικότης του,
» ή πολύπλευρος υπηρεσιακή μόρφωσίς του, ή έξαιρετική έργατικότης του καί τά
» ιδιαίτερα άστυνομικά του προσόντα θά παραμείνωσι διά τούς μεταγενεστέρους
» παραδείγματα προς μίμησιν.
«Έγεννήθη έν Άθήναις τό 1901 καί κατετάγη εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα
» ώς άστυφύλαξ τον Μάρτιον τοϋ 1923. Άνήλθεν διαδοχικώς καί έπαξίως όλους
» τούς βαθμούς τής ιεραρχίας τοϋ Σώματος, προαχθείς κατ’ έκλογήν τον Ίανουά» ριον 1958 εις τον βαθμόν τοϋ Άστυν. Δ/ντοΰ Α '. Άπεχώρησεν τοϋ Σώματος
)) καταληφθείς ύπό τοϋ ορίου ήλικίας τό τέλος τοϋ 1959 καί προήχθη (κατ’ άπο» νομήν) εις τον βαθμόν τοϋ Άρχηγοΰ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.
Ή άνω τών 35 έτών έν τώ Άστυνομικώ Σώματι σταδιοδρομία του ήτο λίαν
» άποδοτική καί γόνιμος, προσέφερε δέ όλως έξαιρετικάς ύπηρεσίας εις αυτό καί
» τήν πατρίδα. 'Υπηρέτησε εις πλείστας 'Υπηρεσίας καί μάλιστα είς τάς πλέον
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» νευραλγικάς τοιαύτας τόσον ώς επιτελικός άξιωματικός όσον καί ώς διώκτης τοϋ
» κοινού έγκλήματος.
«Άρίστη ήτο ή υπηρεσιακή του δρασις καί άπόδοσις κατά την μακράν περίο» δον καθ’ ήν ύπηρέτησεν εις την Γενικήν ’Ασφάλειαν ώς προϊστάμενος τής ειδικής
» υπηρεσίας διώξεως εμπορίας ναρκωτικών καί πλαστογράφων. Εις τον ατομικόν
» του φάκελλον υπάρχουν δεκάδες ηθικών καί υλικών άμοιβών διά έξιχνιασθείσας
» καί βεβαιωθείσας ύπ’ αύτοϋ παραβάσεις ναρκωτικών φαρμάκων, πλαστό'/ρα» φίας, παραποιήσεις γραμματοσήμων καί χαρτονομισμάτων.
«Μεταβάς είς ’Αμερικήν—έν Σικάγο)—έλαβε τίτλον έπιτυχοϋς έπιδόσεως
)>καί καταρτίσεως είς τά μαθήματα του ’Ινστιτούτου Έφηρμοσμένων ’Επιστημών.
» Άνεγνωρίσθη τακτικόν μέλος τής έν ’Αμερική Διεθνούς Ένώσεως περί προσδιο» ρισμοΰ εγκληματικής ταυτότητος. 'Ωσαύτως εΐχεν διορισθή επίσημος δικαστικός
» πραγματογνώμων είς θέματα γραφολογίας. Κατά τό έτος 1958 τώ άνετέθησαν
» τά καθήκοντα τοϋ ’Αστυνομικού Δ/ντοΰ Πατρών όπου ή έκεϊ εξαιρετική ύπηρε» σιακή του δρασις έν γένει, έξετιμήθη ύπό τοϋ Πατραϊκοϋ λαοϋ.
«Αί έν τώ άτομικώ του φακέλλω προτάσεις καί κρίσεις τών έκάστοτε προϊ» σταμένων του τόν χαρακτηρίζουν ώς ένα έκ τών ίκανωτέρων άξιωματικών μέ
» εύρυτάτην άστυνομικήν μόρφωσιν καί πείραν. ’Επί μακρόν διετέλεσε καί καθη» γητής τής ’Αστυνομικής Σχολής 'Υπαστυνόμων τοϋ μαθήματος ’Επιστημονικής
» Άνακριτικής. Εΐχεν είδικώς μελετήσει καί άσχοληθή είς τήν άνακριτικήν τα» κτικήν καί ώς έκ τούτου κατεϊχεν σπανίαν έπί τοϋ θέματος τούτου πείραν.
«'Η πολιτεία έκτιμήσασα δεόντως τάς πατριωτικάς υπηρεσίας τοϋ Κων/νου
» Τσίπη τοϋ άπένειμεν πολλά μετάλλια καί παράσημα διά τάς προς αυτήν ύπηρε» σίας του.
«’Εγκαταλείπει βαρυπενθοΰσαν σύζυγον καί δύο υιούς του άποκατεστημένους
» έν τή ’Αλλοδαπή. Εύχόμεθα όπως ό Πανάγαθος Θεός τούς δώση τήν έξ υψους
» παραμυθίαν είς τόν βαρύτατον ψυχικόν πόνον των καθώς καί είς όλους τούς λοι» πούς συγγενείς καί φίλους του.
«’Αλησμόνητε συνάδελφε Κων/νε Τσίπη τό ’Αστυνομικόν Σώμα ώς έλά» χιστον δείγμα φόρου τιμής καί εύγνωμοσύνης διά τάς προσφερθείσας είς αυτό
» καί τήν πολιτείαν ύπηρεσίας σου, καταθέτει δι’ έμοΰ έπί τοϋ σοροΰ σου, στέφα» νον δάφνης καί εύχεται ή ’Αττική γή πού θά σέ σκεπάση σέ λίγο νά είναι έλα» φρά.

«Αίωνία σου ή μνήμη».
’Ακολούθως άπεχαιρέτησεν τόν νεκρόν ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων
έ.ά. κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης ώς εξής :
«Καί ένας άκόμη άγαπητός φίλος καί έξαίρετος συνάδελφος, ό Κώστας Τσί» πης, φεύγει άπό κοντά μας γιά πάντα.
«’Ανήκει σέ κείνους, πού έδώ καί 40 χρόνια, νέοι, μέ όνειρα, έλπίδες καί
» πίστη απέραντο κατετάγησαν στό νεαρό τότε Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
«'Ο νεαρός ’Αθηναίος, όταν τό 1923 έδινε τόν όρκο τοϋ άστυνομικοϋ, έπί» στευε καί αυτός, όπως όλοι μας, στά ιδανικά τοϋ άστυνομικοϋ λειτουργήματος
» καί άγωνίστηκε μέ υπομονή καί έπιμονή, γιά νά τά πραγματοποιήση καί νά τι» μήση έτσι τήν ’Αστυνομία τών Πόλεων. ’Αλλά καί ή ’Αστυνομία τόν έτίμησε,
» καί έκτιμώντας τό ήθος του, τή δραστηριότητά του, τήν πνευματική του άνωτε» ρότητα, τις έξαίρετες ίκανότητές του, τόν άνέβασε, πάντοτε κατ’ έκλογήν, στήν
» άνωτάτη βαθμίδα τών στελεχών τής άστυνομικής ιεραρχίας.
«Το στήθος του στόλιζαν πυκνές σειρές μεταλλίων καί παρασήμων, που η
» πατρίδα μας καί ξένες χώρες τοϋ άπένειμαν γιά έξαίρετες πράξεις του, ώς κρα» τικοΰ λειτουργοΰ.
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«’Αλλά ό Τσίπης δεν ήταν μόνον ένας άριστός άστυνομικός, ήταν ένας πολυ» σύνθετος δημιουργικός χαρακτήρας, ήταν ένας κοινωνικός στοχαστής, ήταν ένας
« ά ν θ ρ ω π ο ς , πού ήξευρε να γοητεύη καί να διδάοκη.
«Τήν άπέραντη πεϊοα του, τήν έπιστημονική, τήν αστυνομική καί τήν κοι)) νωνική, τη διωχέτευε μέ πειστικότητα καί γλαφυρότητα, στις ψυχές των συ» ναδέλφων του καί των μαθητών του, γιατί ό Τσίπης πάντοτε έδίδασκε, καί όταν
)> συζητούσε καί όταν εργαζόταν καί δτα άνέβαινε στήν έδρα τού καθηγητοΰ.
(('Όλοι όσοι συνεργαστήκαμε μαζί του, δεν γνωρίζουμε νά έσημείωσε ποτέ του
» άποτυχία στις σοβαρώτατες υποθέσεις πού έχειρίσθη.
«ΤΗταν πραγματικός δεξιοτέχνης αστυνομικός, ήταν όραματιστής, ήταν
)) τέλειος.
«Καί όταν στις κρίσιμες για τήν Ελλάδα στιγμές τής τελευταίας 20ετίας,
» βρέθηκε καί αύτός μαζί μας στο στρατόπεδο των άγωνιστών κατά των ενόπλων
» πλέον στασιαστών, εδειξεν ήρωϊσμό καί πολέμησε στήθος προς στήθος τις δυνά» μεις τού κακού, γιά νά χαρή καί αύτός ύστερα τη νίκη, άλλά καί νά πονέση γιά
» τούς άγαπητούς συναδέλφους μας πού χάθηκαν τότε.
«Αυτή είναι ή σκιαγραφία τού Κωνσταντίνου Τσίπη ως άστυνομικοΰ. Μά
» εμείς, οί πιό στενοί φίλοι του, τον γνωρίσαμε καί ώς οικογενειάρχη. Έδημιούρ» γησε τήν οικογένεια τής άγάπης καί έλάτρευε πολύ τήν οικογένεια αύτή. Καί
» ώς σύζυγος καί ώς πατέρας, ύπήρξε πρότυπο καί ευτύχησε νά έχη τή μεγάλη
» χαρά ν’ άποκτήση καί έγγονούς. Τί άλλη ευτυχία ήθελε !
«'Ο Τσίπης, ώς επιστήμων, ώς· άστυνομικός, ώς οικογενειάρχης, ώς πα» τριώτης, ώς άνθρωπος τέλος, έξεπλήρο^σε στο άκέραιο τόν προορισμό του.
«Κρίμα όμως, γιατί φεύγει τόσο ένωρίς άπό κοντά μας, άπό τούς άγαπημέ» νους του συγγενείς, άπό τή σύζυγό του, πού τόσο άγαποΰσε καί στήν οποία εύχό» μέθα τό θεϊκό βάλσαμο.
«”Ας είναι έλαφρο τό χώμα πού θά τον σκεπάση καί άς συνοδεύσουν τήν άγνή
)> του ψυχή προς τό υπερπέραν ό λιβανωτός καί τ ’ άρώματα τών λουλουδιών τής
» ’Αττικής γής, πού στολίζουν τό λείψανό του.

«Αίωνία του ή μνήμη».
Τιμάς κατά τήν ταφήν άπέδωσεν ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Κατ’ επιθυμίαν τού θανόντος δέν κατετέθησαν στέφανοι.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
- Προήχθησαν είς τόν βαθμόν του ύπαρχιφύλακος οί άστυφύλακες : κ. κ.
Φουντής Γεώργιος, Βαλιανάτος Διονύσιος καί Γιαννακόπουλος Παναγιώτης.
—'Ωσαύτως προήχθησαν εις τον βαθμόν τού 'Υπαρχιφύλακος οί κάτωθι άστυ
φύλακες:
α) κ. Εύσταθίου Παναγιώτης τοϋ Ίωάννου, διότι ούτος έκθέσας άποδεδειγμένως τήν ζωήν του είς άμεσον καί προφανή κίνδυνον, κατώρθωσε νά συλλάβη καί νά
όδηγήση είς τό ΙΔ' Παρ/μα ’Ασφαλείας καί έν συνεχεία είς Ύποδιεύθυνσιν Γενικής
’Ασφαλείας, τον κακοποιόν Μάκρήν Σπυρίδωνα, όστις άπεκαλύφθη δτι ήτο δράστης
34 διαρρήξεων.
β) κ. Μπρόμης Κων/νος τοϋ Παναγιώτου, διότι οδτος χάρις είς την εξαιρετικήν
παρατηρητικότητά του, πρωτοβουλίαν καί τό θάρρος του έπέτυχε τήν 27/1/1960
καί ώρα 21.45' έν πολιτική περιβολή καί έκτος υπηρεσίας τυγχάνων έν τή ένταΰθα
όδώ Καρτάλη, τήν σύλληψιν των Κυπρίων φοιτητών Κυριακίδη Ρένου καί Μάντη
ή Χριστοδούλου Μιχαήλ, τήν κατάσχεσιν των είς χεϊρας των πυροβόλων οπλών
ως καί τήν προσαγωγήν των είς τό ΚΔ' Παρ/μα ’Ασφαλείας, έκτος δέ τής έπιτυχίας
του ταύτης τήν 10-1-1958 καί ώραν 1.10' διατεταγμένος είς υπηρεσίαν χάρις είς τήν
παρατηρητικότητά του καί τον υπηρεσιακόν του ζήλον έπέτυχε τήν σύλληψιν άτόμου
δπερ μετέφερε δέμα προερχόμενον έκ προσφάτου κλοπής, δι’ ήν έπιτυχίαν του τώ
άπενεμήθη ήθική άμοιβή.
—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος : ό Άνθυπαστυνόμος κ. Μαυρίκης Ήλίας, ό Άρχιφύλαξ κ. Βαλασόπουλος Θεόδωρος καί οί άστυφύλ.ακες κ.κ. ’Α
ποστόλου ’Ιωάννης, Γερογιώργης Γεώργιος, Κοπανιτσάνος ’Αθανάσιος, Κοσμάς
Βασίλειος, Πέζος Παναγιώτης, Ααμπράκης Κωνσταντίνος, Πανουσάκης Θεόδωρος,
Ρίζος Εύάγγελος, Οικονόμου ’Αντώνιος καί ΓΙάπαρης ’Αθανάσιος.
—Διεγράφησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους ύγείας ο ί : 'Υπαστυνόμος Β' κ. Σιαδήμας Δημήτριος καί 'Υπαρχιφύλακες κ.κ. Παπακωνσταντίνου Θεμι
στοκλής, Σαγιαδινός Θωμάς, Μπέρτσιος Ιωάννης, Οικονόμου Θωμάς, Ψαρράκης
Έμμ. καί οί άστυφύλακες κ.κ. Κακολύρης Κων/νος καί Άρφαριώτης Άνδρέας.
—Διεγράφησαν έπίσης τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος διά λόγους πειθαρχίας οί
αστυφύλακες: Πλεξουσάκης Γεώργιος, Κοντόρας Βασίλειος καί Χειρδάρης Δημήτριος.
*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ήθική άμοιβή
εις τούς : ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Καραχάλιον Ίωάννην καί ’Αστυνομικόν
Διευθυντήν Β' κ. Παπασταφίδαν ’Αγησίλαον, διότι χάρις είς τήν αύτόπρόσωπον
παρακολούθησιν καί τήν έπεδεξίαν καθοδήγηοιν τών ύπ’ αύτούς υπαλλήλων, έπετευχθη ή έντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος σύλληψις τών δραστών διαπραχθείσης ληστείας είς βάρος τού Ψαρράκη Μηνά ώς καί ή σύλληψις τών δραστών έπί
εκβιάσει είς βάρος άγνώστου παθόντος καί ενός Κινέζου παρ’ ών άπεσπάσθη μικρόν
χρηματικόν ποσόν δι’ δ δεν κατηγγέλθησαν είς τήν ’Αστυνομίαν. Διά τής αύτής
οιποφάσεως άπενεμήθη ήθική καί υλική άμοιβή είς τούς : ’Αστυνόμον Α' κ. Τριαν
τάφυλλου Σπυρίδωνα, ’Αστυνόμους Β' κ.κ. Πλατίτσαν Γεώργιον καί Κοντόν Εύάγ-
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γελον, 'Τπαστυνόμον Α' κ. Γιαννημάραν Kcov/vov καί άστυφύλακας: κ. κ. Ροΰσσον
Παναγιώτην, Μπιράκην Παναγιώτην καί Άργυριάδην ’Αθανάσιον, διότι έκαστος
τούτων, έν τώ κύκλω τής άνατεθείσης αύτοϊς υπηρεσίας, έργασθέντες μετ’ εξαιρετι
κού ζήλου, μεθοδικότητος καί άφοσιώσεως εις τό καθήκον, έπέτυχον εντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος τήν έξιχνίασιν τής έν λόγω ληστείας καί τήν σύλληψιν
των δραστών δύο έκβιάσεων.
-—Δι’ άλλης άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ήθική καί
υλική άμοιβή εις τον άστυφύλακα κ. Δρούκαν Ίωάννην, διότι χάρις εις τό έξαιρετικόν
του ένδιαφέρον προς τήν υπηρεσίαν έπέτυχε να άρυσθή θετικήν πληροφορίαν περί
τής ταυτότητος δράστου σοβαρών κλοπών διαρρήξεως τόσον έν τή πόλει τών Πατρών δσον καί εις τήν ύπαιθρον, μέ άποτέλεσμα τήν σύλληψιν καί τήν άποκάλυψιν
τού σύνεργού του. Διά τής αύτής άποφάσεως άπενεμήθη ήθική άμοιβή εις τούς
’Αστυνόμον Α' κ. Παναγιωτόπουλον Νικόλαον, Διοικητήν τού Τμήματος ’Ασφα
λείας Πατρών, ’Αστυνόμον Β' κ. Μπίκον Ίωάννην, 'Υπαστυνόμον Α' κ. Φασούλκαν
Γεώργ., Άρχιφύλακα κ. Άρώνην Κων/νον καί άστυφύλακας κ.κ. Κωνσταντινόπουλον
’Απόστολον, Βασιλόπουλον Κων/νον καί Λάγιον Μιλτιάδην, διότι ούτοι έργασθέντες
υπό τήν δεξιάν καθοδήγησιν τού ώς άνω Διοικητοΰ των, μετά ζήλου καί προθυμίας
έπέτυχον τήν σύλληψιν τού ώς άνω κακοποιού Παπαζαφείρη Άνδρέου, τήν άπο
κάλυψιν τού σύνεργού του καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αυτού διαπραχθεισών κλοπών
καί τήν κατάσχεσιν καί άπόδοσιν τών κλοπιμαίων εις τούς δικαιούχους.
—Δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη υλική
άμοιβή εις τούς άστυφύλακας κ.κ. Κυριακάκην Ίωάννην καί Μαυρ μμάτην ’Αλέξαν
δρον, διότι ούτοι τήν 13-11-60 καί περί ώραν 13ην, καθ’ ήν παρεσχέθησαν αύτοϊς
πληροφορίαι δτι εις τό Γήπεδον Πανιωνίου, ένθα θά διεξήγετο ποδοσφαιρικός άγων
μετά τών ομάδων Α.Ε.Κ.—Φωστήρος, έπωλοΰντο ύπ’ άγνώστων άτόμων πλαστά εισι
τήρια, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, δραστηριότητος καί ευφυΐας καί άναπτύξαντες έξαιρετικήν πρωτοβουλίαν έπέτυχον τήν σύλληψιν τού Ούτσαμπασίδη
Βλαδιμήρου, έφ’ ού κατεσχέθησαν 86 πλαστά εισιτήρια.
Διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως άπενεμήθη έ'παινος είς τόν ’Αστυνόμον Β'
κ. Σπυρογιαννόπουλον Χρήστον, διότι κατόπιν παρασχεθεισών αύτώ πληροφοριών
περί πωλήσεως πλαστών εισιτηρίων κατά τόν ώς άνω ποδοσφαιρικόν άγώνα έ'δωσε
τάς καταλλήλους οδηγίας είς τούς άνωτέρω άστυφύλακας συμβαλών οΰτω είς τήν
σύλληψιν τού Ούτσαμπασίδη καί τού σύνεργού του έν συνεχεία.
—Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη
ήθική καί υλική άμοιβή είς τόν άστυφύλακα κ. Παπαϊωάννου Γεώργιον, διότι ούτος
τήν 18.15' ώραν τής 16-11-60 διατεταγμένος είς ύπηρεσίαν έν στολή καί άντιληφθείς δτι είς τήν οδόν Πιννός καί Δεξίππου άτομόν τι έπαιζεν τό άπηγορευμένον
παίγνιον τής δακτυλήθρας, ένήργησε μέ δλως μεθοδικόν τρόπον, ευφυΐαν καί εύψυχίαν καί συνέλαβεν έπ’ αύτοφώρω τόν άπατεώνα Τσουλακίδην Δούκαν δστις παραπεμφθείς είς τόν κ. Εισαγγελέα κατεδικάσθη είς 25θήμερον φυλάκισιν καί χρη
ματικήν ποινήν.
—Δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη υλική ά
μοιβή είς τόν Ύπαρχιφύλακα κ. Βουτσινάν Εύάγγ. καί άστυφύλακας κ.κ. Μιχαλόπουλον Νικόλαον, Χατζήν Κωνσταντίνον καί Ζαλαχώρην ’Αναστάσιον, διότι ούτοι έργα
σθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, φιλοτιμίας καί άφοσιώσεως προς τήν ύπηρεσίαν
έπέτυχον τήν σύλληψιν τών έπικινδύνων κακοποιών Λυμπέρη Θεοδώρου καί Καραδήμα Άνδρέου, οΐτινες έν διαστήματι 1 1/ ϊ μηνός εΐχον διαπράξει 23 διαρρήξεις
καταστημάτων καί ναών τών ’Αθηνών καί Προαστείων. Ωσαύτως άπενεμήθη
ύλική άμοιβή είς τούς : 'Υπαστυνόμον Α ' κ. Μυρίλλον Δημήτριον, Άνθυπαστυνόμον κ. Μαυρουδέαν Κωνσταντίνον καί άστυφύλακα κ. Παπακωνσταντίνου Νικόλαον,

διότι ούτοι χειρισθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, επιμονής καί έπιδεξιότητος τήν
έξέτασιν των ώς άνω κακοποιών κατώρθωσαν νά εξακριβώσουν τάς ύπ’ αυτών διαπραχθείσας σοβαράς κλοπάς. Τέλος διά τής αυτής άποφάσεως άπενεμήθη έπαινος
εις τον ’Αστυνόμον κ. Θάνον Παναγιώτην διότι προϊστάμενος τής υπηρεσίας διώξεως διαρρηκτών τυγχάνων, κατηύθυνε έπιδεξίως τάς ένεργείας τών άνωτέρω υφι
σταμένων του, μέ συνέπειαν νά έπιτευχθή τό εύχάριστον τοϋτο άποτέλεσμα.
—Έ ξ άλλου διά διαταγής τοϋ κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας έξεφράσθη ή
εύαρέσκεια εις τούς άστυφύλακας κ.κ. Γιαννάκον Σταύρον, Τριαντάφυλλον Νικόλαον,
Λάμπρον Άνδρέαν, Πριοναν Διονύσιον, Λαζαρίδην Ίωάννην, Κουμουνδοϋρον Δημήμήτριον, Λευτεριώτην Ήλίαν, Τζέκον Σπυρίδωνα, Μαρκολέφαν Βασίλειον καί Σταυρόπουλον Σπυρίδωνα, διότι ούτοι άποτελοϋντες τήν άστυνομικήν ομάδα πετοσφαί
ρας ήγωνίσθησαν μέ φιλοτιμίαν, ενθουσιασμόν καί ιδιαίτερον ενδιαφέρον καί ένίκησαν
τάς ομάδας Στρατού, Β. Ναυτικού, Β. ’Αεροπορίας, Χωροφυλακής καί Λιμενικού
Σώματος. Διά τών έπιτυχιών των, άναδείξαντες πρωταθλήτριαν ’Ενόπλων Δυνά
μεων Ελλάδος 1960 τήν ’Αστυνομικήν 'Ομάδα, έτίμησαν όλως ιδιαιτέρως τό Σώμα
τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—'Η ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, συνδυάζοντας πάντα τήν τέρψη
μέ τήν ώφελιμότητα, εξακολουθεί νά προσφέρη στους φίλους της τήν καλή ποιότητα
καί τή συγκίνηση, μέ τά διαλεχτά ραδιοφωνικά της προγράμματα. Γι’ αύτό καί τά
γράμματα πού παίρνει είναι πολλά καί ένθουσιούδη.
*
—'Η ’Εκπομπή τής 7/1/1961, πού άνοιξε καί έκλεισε μέ εύχές, καί απαλή
μουσική, άφιερώθηκε ολόκληρη στο ’Αστυνομικό Δελτίο, μέ ειδήσεις, γενικωτέρου
κοινωνικού ένδιαφέροντος. Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθησαν γενικαί καί είδικαί
όδηγίαι προς τό κοινό, συνθήματα, δημοτικά τραγούδια καί έλαφρά ελληνικά τρα
γούδια μέ τήν Τζένη Βάνου, τον Γιώργο Πάρη, τον Γούναρη καί τον Μαρούδα. ’Ε
πίσης μετεδόθη περιγραφή έορτής κοπής τής βασιλόπιττας Τροχαίας ’Αθηνών.
*
—'Η ’Εκπομπή τής 14ης ’Ιανουάριου έ.έ. πεοιελάμβανε : 1) συνθήματα άναφερόμενα στο έργο, τήν κοινωνική άποστολή καί τά καθήκοντα τού σκοπού άστυφύλακος, 2) ματιές στά γράμματα τών ακροατών καί 3) φιλικές ύποδείξεις προς
πεζούς καί οδηγούς πάνω σέ θέματα κυκλοφορίας. ’Επίσης περιελάμβανε ένα ποι
κίλο ελληνικό πρόγραμμα τραγουδιών, δημοτικά τραγούδια καί νησιώτικους σκο
πούς.
*
—Δεμένη, έπιμελημένη άριστα, καί μέ άνθρώπινη λογοτεχνική πρόζα, η
εκπομπή τής 21ης ’Ιανουάριου έ.έ., άρεσε ξεχωριστά, σκόρπισε πολλή συγκίνηση
καί ενθουσίασε μέ τά άπλα σκίτσα της άπό τήν καθημερινή ζωή. Σ .ό πρόγραμμα
αύτό μετεδόθη, μέ εκλεκτή μουσική ύπόκρουση, άπόσπασμα τού ήμερολογίου τής
’Αστυνομίας εθνικού περιεχομένου, γραμμένο άπό τον Ύπαστυνόμο Β' κ. Σπΰρο Πηλό,
πού γνώρισε μιά ξεχωριστή επιτυχία.
(’Επιμέλεια: ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων. Τά προγράμματα παρουσιά
ζει ό Ύπαστυνόμος κ. Σπόρος Πηλός).
*
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ
Εις τό ύπ’ άριθ. 184 τεύχος έκ τυπογραφικού λάθους άνεγράφη ώς προαχθείς
κατ’ έκλογήν είς τον βαθμόν τού ’Αστυνόμου Α' τάξεως ό Κυριακογιάννης Γεώργιος
ενώ πρόκειται περί τού κ. Κυραγιάννη Γεωργίου.
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