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ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Λ Ε Ξ Ι Κ Ο Ν
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ύπό χ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Θεωρούμε απαραίτητο νά γνωρίζουν καλά οί αστυνομικοί ώριαμέ- 
νη κομμουνιστική φρασεολογία, (ορισμένους δηλαδή ορούς στους όποιους 
έχει όοΟή δογματική έννοια. “Ετσι θά δημοσιεύσουμε μιά σειρά άπό 
τέτοιους ορούς και συνθήματα μέ σχετική ανάλυση τής έννοιας των.

ΑΒΑΓΚΑΡΝΤΙΣΜΟΣ
Προέρχεται άπό τήν γαλλική λέξη «avant-garde», πού σημαίνει πρωτο

πόρος, πρωτοπορεία, έμπροσθοφυλακή.
'Η  έννοια τού όρου α β α ν γ κ α ρ ν τ ι σ μ ό ς  άνάγεται σέ μιά παρέκκλιση 

τής όργανώσεως κομμουνιστικών νεολαιών διαφόρων χωρών κατά τήν οποία, 
παραγνωρίζοντας αυτή τον ήγετικο ρόλο του κομμουνιστικού κόμματος, θέλησε 
νά τον άντικαταστήση στον «πρωτοπορειακό του ρόλο» καί νά χαράξη γιά τή 
χώρα της πολιτική γραμμή άνεξάρτητη προς εκείνη τήν οποία είχεν καθορίσει 
τό κομμουνιστικό κόμμα, αναλαμβάνοντας έ'τσι ρόλο εμπροσθοφυλακής, ρόλο πρω- 
τοπορείας (avant—garde) τού κομμουνιστικού γενικώς κινήματος.

Ή  σοβαρωτάτη αυτή παρέκκλιση τών κομμουνιστικών νεολαιών κατεδι- 
κάσθη άπό τό τρίτο συνέδριο τής κομμουνιστικής διεθνούς (κόμιντερν) πού συνήλθε 
στή Μόσχα άπό 22 ’Ιουνίου μέχρι 12 ’Ιουλίου 1921. Ή  σχετική άπόφαση έγραφε 
τά έξής ένδιαφέροντα : «Ή  κομμουνιστική διεθνής τών νέων πρέπει νά πάψη νά 
είναι μία οργάνωση πολιτικά άνεξάρτητη. Πρέπει ν’ άνήκη πολύ περισσότερο στο 
κόμμα καί νά υποτάσσεται στις εντολές του. Ή  κομμουστινική διεθνής τών νέων 
δεν πρέπει νά είναι τίποτε άλλο παρά ενδιάμεσος μεταξύ τής πολιτικής θέλησης 
τής κομμουνιστικής διεθνούς καί τών μαζών τής παγκόσμιας εργατικής νεολαίας. 
Αύτό είναι τό κεντρικό καί άποφασιστικό στοιχείο».

Ή  διεθνής κομμουνιστική νεολαία υστέρα άπό τήν καταδίκη αυτή πήρε τήν 
άπόφαση κατά τό δεύτερο συνέδριό της πού συνήλθε στή Μόσχα τό 1921 «νά ύπο- 
τάξη πολιτικώς τις κομμουνιστικές νεολαίες στό κομμουνιστικό κόμμα». Καί τήν 
άπόφαση της αυτή προσπάθησε νά τήν έφαρμόση πάση θυσία.

Έ τσ ι άφοΰ κατεδικάσθη ό «άβανγκαρντισμός» καθωρίσθη ή σχέση πού υπάρ
χει μεταξύ τών κομμουνιστικών κομμάτων καί τών άντιστοίχων οργανώσεων κομ
μουνιστικών νεολαιών πού ισχύει καί σήμερα.

Ή  σχέση αύτη, είναι σχέση «πολιτικής ύποτελείας τών κομμουνιστικών νεο
λαιών, στά άντίστοιχα κομμουνιστικά κόμματα».

ΑΓΚΙΤΑΤΣΙΑ
Προέρχεται άπό τήν γαλλική λέξη «agitation» πού σημαίνει «κίνηση». Οί
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κομμουνισταί τη χρησιμοποιούν δταν θέλουν νά υποδηλώσουν την γενική δράση, 
τήν κινητοποίηση τήν οποία είδικώτερα ονομάζουν καί «ζύμωση» για τη διάδοση 
των αρχών του κομμουνιστικού κόμματος ή τήν έπιτυχία ένός συγκεκριμένου 
ειδικού σκοπού (π.χ. μιας διαλέξεως, ομιλίας, συγκεντρώσεως, έορτής, συλλαλητη
ρίου κ.λ.π.).

'Η  άγκιτάτσια διακρίνεται σέ «νόμιμη» καί σέ παράνομη».
Ή  « ν ό μ ι μ η »  άγκιτάτσια διεξάγεται υπό ώρισμένους ορούς καί μέ μεθό

δους πού δεν έρχονται σέ άντίθεση μέ τούς υπάρχοντας νόμους τού κράτους καί 
μάλιστα διεξάγεται κατόπιν άδειας των κρατικών άρχών.

'Η  « π α ρ ά ν ο μ η »  άγκιτάτσια διενερ^εΐται μέ μεθόδους πού άπαγορεύον- 
ται άπό τούς νόμους τού κράτους όπως π.χ. είναι οί συγκεντρώσεις όποιασδήποτε 
μορφής χωρίς τήν άπαιτουμένη άδεια τών άρχών ή παρά τήν άπαγόρευση τούτων, 
τό ένοπλο συλλαλητήριο, ή διανομή επαναστατικών προκηρύξεων κ.λ.π.

ΑΓΚΙΤ-ΠΡΟΠ

'Ο όρος αύτός προέρχεται άπό τή σύντμηση τών όρων «άγκιτάτσια-προ- 
παγάνδα».

Τό «άγκίτ-πρόπ» είναι ό ειδικός τομέας τής όργανώσεως τού κομμουνιστι
κού κόμματος πού άναφέρεται στή γενική δράση, στήν κινητοποίηση, στή ζύμωση, 
στήν άγκιτάτσια γενικώς τών μαζών καί στή διάδοση μεταξύ τούτων τών κομ
μουνιστικών ιδεών ή συνθημάτων.

Σήμερα ό τομέας αύτός τού «άγκίτ-πρόπ» λέγεται «διαφώτιση», οί δέ υπεύ
θυνοι τού Κ.Κ.Ε.γιά τον τομέα αύτό άνήκουν στο ειδικό γραφείο τής «διαφωτίσεως». 
Τέτοια ειδικά γραφεία υπάρχουν, στήν κεντρική έπιτροπή καί στις άλλες κατώτερες 
όργανώσεις τού Κ.Κ.Ε. δηλαδή στις περιοχές, στίς περιφέρειες, στις πόλεις καί στίς 
άχτίδες.Π.χ. έχουμε «άγκίτ-πρόπ» περιοχής Στερεάς Ελλάδος ή περιφερείας Καλα
βρύτων κ.λ.π.

Στίς χώρες όπου έχει έπιβληθή τό κομμουνιστικό καθεστώς τό «άγκίτ- 
πρόπ» παίζει σπουδαιότατο ρόλο. ’Αποτελεί έναν τεράστιο οργανισμό, μέσω τού 
οποίου μεταβιβάζονται οί άποφάσεις τής κεντρικής επιτροπής τού κόμματος στίς 
τοπικές οργανώσεις του καί στίς διάφορες άλλες έξωκομματικές οργανώσεις, οί 
όποιες είναι υποχρεωμένες νά οργανώνουν συγκεντρώσεις στά εργοστάσια, στά 
χωριά καί σέ κάθε άλλο κατάλληλο μέρος καί νά διοχετεύουν στίς μάζες, στο λαό, 
τις άποφάσεις αύτές μέ τον τρόπο πού κάθε φορά κρίνουν καταλληλότερο.

Φυσικά, στίς χώρες τού παραπετάσματος ή προσέλευση στίς συγκεντρώσεις 
αύτές είναι ύποχρεωτική ."Ετσι, ό κάθε εργάτης ή υπάλληλος είναι υποχρεωμένος 
νά παρακολουθή καί ν’ άκούη τις άτέλειωτες ομιλίες τών «άγκιτατόρων» τών 
διαφωτιστών δηλαδή, οί όποιες γίνονται έπί τή βάσει σημειώσεων πού έχουν 
γραφή εΐδικώς γι’ αύτούς άπό τό υπεύθυνο κεντρικό γραφείο τού «άγκίτ—πρόπ». 
Μέ τις ομιλίες αύτές προσπαθούν συνήθως νά συνδέσουν τά πιο άπίθανα γεγονότα 
μέ τά δήθεν σφάλματα τών ιμπεριαλιστών καί μέ τήν άνάγκη σκληρώτερης δουλειάς 
καί μεγαλύτερου ενθουσιασμού γιά τό κομμουνιστικό καθεστώς.

ΑΓΚΙΤΑΤΟΡΑΣ

Προέρχεται άπό τήν γαλλική λέξη «agitateur» πού σημαίνει δημεγέρτης, 
υποκινητής.

Ό  άγκιτάτορας πού σήμερα λέγεται «διαφωτιστής», είναι συνήθως στέλεχος 
είτε καί άπλό μέλος τού κομμουνιστικού κόμματος καί χρησιμοποιείται εΐδικώς άπό 
τήν ήγεσία γιά τήν οργάνωση τής άγκιτάτσιας, τής γενικής ζυμώσεως, τής κινητο- 
ποιήσεως τών μαζών καί γιά τή διάδοση τών άρχών καί τών ιδεών τού κομμουνι
σμού ή καί γιά τήν έπιτυχία ένός συγκεκριμμένου σκοπού, όπως π.χ. είναι ή ορ
γάνωση ένός συλλαλητηρίου εργατών ή άγροτών κ.λ.π.
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'Υπάρχουν καί ειδικοί άγκιτάτορες τής πολιτικής, οί όποιοι μέ κατάλληλα 
συνθήματα ΰποκινοΰν τον πληθυσμό ή καί τμήμα αύτοϋ εναντίον τοϋ αστικού καθε
στώτος, έναντίον των υφισταμένων διεθνών σχέσεων ή καί έναντίον τών τυπικών, 
όπως υποστηρίζουν αυτοί, σχέσεων μεταξύ κεφαλαίου καί εργασίας.

ΑΝΤΙΜΙΛΙΤΑΡΙΣΜΟΣ (Α .Μ .Ι.)
Ό  κομμουνιστικός όρος Α.Μ.Ι. πρέρχεται άπό τήν σύντμηση τής λέξεως«άντι- 

μιλιταριστικός» καί σημαίνει την κομμουνιστική άντιμιλιταριστική δράση καί ορ
γάνωση μέσα στις ένοπλες δυνάμεις.

'Ο όρος αύτός έχρησιμοποιήθη κυρίως κατά τή χρονική περίοδο τοϋ 1922—
1934.

Άπό τό 1934—1940 ή Α.Μ.Ι. (άντιμιλιταριστική οργάνωση) μετωνομάσθη 
σέ «Στρατιωτική Κομμουνιστική ’Οργάνωση» (Σ.Κ.Ο.) καί άπό τό 1945 σέ «Κομ
μουνιστική ’Οργάνωση Στρατού καί Σωμάτων ’Ασφαλείας» (Κ.Ο.Σ.Σ.Α.).

Κατά τήν πρώτη περίοδο ήτοι κατά τά έτη 1924—1934, τήν ευθύνη γιά τήν 
κομμουνιστική δράση καί οργάνωση στο στρατό τήν είχε ή 'Ομοσπονδία Κομμουνι
στικών Νεολαιών τής 'Ελλάδος (Ο.Κ.Ν.Ε.). Κατά τις επόμενες περιόδους τό έργο 
αυτό άνετέθη στο Κ.Κ.Ε.

'Ο όρος ά ν τ ι μ ι λ ι τ α ρ ι σ μ ό ς  θεωρητικά σημαίνει τήν άντίθεση πρός 
τή στρατοκρατία. 'Όταν δέ λέγεται ότι σ’ ένα κράτος ύπάρχει στρατοκρατία έννοεΐ- 
ται, ό πρωτεύων ρόλος τον όποιο παίζουν στή διακυβέρνηση τής χώρας οί στρα
τιωτικοί ή ή καλλιέργεια στο λαό αισθημάτων θαυμασμού πρός τούς στρατιωτικούς. 
'Ως «άντιμιλιταρισμός», παρουσιάζεται άπό τά κομμουνιστικά κόμματα τών διαφό
ρων κρατών καί ή δράση τους μέσα στις ένοπλες εθνικιστικές δυνάμεις, ή οποία άπο- 
βλέπει στήν εσωτερική παράλυσή τους, στή διενέργεια κινητοποιήσεως καί δολιο
φθορών καί έάν είναι δυνατόν, στή χρησιμοποίησή τους γιά έπαναστατικούς σκο
πούς, στήν κατάλληλη στιγμή.

ΑΠΑΡΑΤ
'Ο  όρος αυτός προέρχεται άπό τή λατινική λέξη «apparatus» ή τή γαλλική 

«appareil» πού σημαίνει τό σύνολο τών τεχνικών μέσων καί έργαλείων τά όποια 
είναι άπαραίτητα γιά τήν εκτέλεση ένός έργου.

Στήν κομμουνιστική ορολογία «άπαράτ» λέγεται τό σύνολο τών ύλικών μέσων 
καί τών άνθρώπων τούς όποιους διαθέτει τό κομμουνιστικό κόμμα γιά τήν εκτέλεση 
καί τήν έπιτυχία κάθε κομμουνιστικής έπιχειρήσεως είτε αύτός είναι νόμιμος είτε 
είναι παράνομος.

Π.χ. ' Υ π ά ρ χ ε ι  τ ό  ά π α ρ ά τ  τ ο ϋ  Π ο λ ι τ ι κ ο ύ  Γ ρ α φ ε ί ο υ  
τ ο ϋ  Κ.Κ.Ε. Αύτό σημαίνει τό σύνολο τών ύλικών μέσων ή καί τών άνθρώπων πού 
διαθέτει τό Π.Γ. τοϋ Κ.Κ.Ε. γιά τήν έκτέλεση τών ιδιαιτέρων αύτοϋ καθηκόντων.

"Η, ό μ ι λ ο ΰ ν  π ε ρ ί  τ ο ϋ  ά π α ρ ά τ  τ ώ ν  δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ι 
κ ώ ν  ο ρ γ ά ν ω ν  τ ο ϋ  Κ.Κ.Ε., ή τ ο ι  τ ή ς  έ φ η μ ε ρ ί δ ο ς  «Ρ ι ζ ο σ π ά- 
σ τ η ς».

Αύτό σημαίνει τό σύνολο τών τεχνικών ή τών ύλικών μέσων καθώς καί τών 
άνθρώπων, ήτοι δημοσιογράφων, λογοτεχνών, κλητήρων, κλπ. τούς όποιους έχει το
ποθετήσει έκεϊ τό Κ.Κ.Ε. γιά τή συλλογή πληροφοριών, σύνταξη, έκδοση καί κυ
κλοφορία τής έφημερίδος «ριζοσπάστης», είτε αυτή έκδίδεται νόμιμα είτε παράνομα.

’Επίσης όταν γίνεται λόγος γ ι ά  τ ό  ά π α ρ ά τ  τ ώ ν  σ τ ε λ ε χ ώ ν  
τ ο ϋ  Κ . Κ. Ε., αύτό σημαίνει ένα σύνολο τών ειδικευμένων στους διάφορους τομείς 
καί δοκιμασμένων στελεχών τοϋ Κ.Κ.Ε.

Τέλος όταν γίνεται χρήσις τοϋ όρου ά π α ρ ά τ  τοϋ π α ρ α ν ό μ ο υ  μ η χ α 
ν ι σ μ ο ύ  το ΰ Κ.Κ.Ε. ύπονοοΰνται όλα τά υλικά μέσα καί οί άνθρωποι τοϋ 
Κ.Κ.Ε. πού χρησιμοποιούνται γιά τήν παράνομη δράση τοϋ κόμματος.

(Συνεχίζηαι)



ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ ΚΛΕΙΣΤΩ ΧΩΡΩ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ίατορικώς ή ύπόθεσις έχει οϋτω :
Τήν 30-5-1960 ό Σιμός Χατζηδημητριού ώς εκπρόσωπος διαφόρων 

σωματείων ύπέβαλεν αϊτησιν εις την 'Αστυνομικήν Διεύθνναιν 'Αθηνών, 
εις ijv έγνωρίζεν δτι την 1-6-1960 θέλει πραγματοποιήσει συγκέντρωσιν 
εις το θέατρον «Μονσούρη» επί τή έπετείφ τής καταβιβάσεως τής χ ι
τλερικής σημαίας από την Άκρόπολιν.

Ή  'Αστυνομική Διεύθνναις 'Αθηνών διά τής νπ" άριθ. 76483 Φ 
58852/4 από 31-5-1960 πράξεως της λαβοϋσα ύπ’ δψιν τους έπιδιωκομέ
νους σκοπούς διά τής συγκεντρώσεως ταντης, τό ενδεχόμενον διαταράξεως τής 
τάξεως καί τάς διατάζεις τοϋ άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 509/1947 άπηγόρευσε 
διά λόγους δημοσίας τάξεως τήν συγκέντρωσιν, ήτις δέν επραγματοποιήθη.

' Ο Σ. Χατζηδημητρίου προσέβαλεν τήν πράξιν ταύτην ενώπιον τοϋ 
Συμβουλίου ’Επικράτειας ώς παράνομον.

Ή  αυζήτησις έλαβεν χώραν τήν 7-2-7961 καθ’ ήν ό Νομικός Σύμ
βουλος τοϋ ’Υπουργείου 'Εσωτερικών κ. 'Εμμανουήλ Σαμαλέας, είς άντί- 
κρουσιν τών ισχυρισμών τοϋ προσφεύγοντος ύπέβαλεν τήν κατωτέρω δη
μοσίευα μένην πρότααιν.

’Ενώπιον τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας

Π ρ ό τ α σ ι ς  
Τοϋ ' Υπουργού ’Εσωτερικών 

Κ α τ ά
Σίμου Χατζηδημητρίου, κατοίκου ’Αθηνών καί κατά της άπό 17 ’Ιουνίου 

1960 αίτήσεώς του περί άκυρώσεως της ΰπ’ άριθμ. 76483 Φ. 58852/4/31-5-1960 
πράξεως της Διευθύνσεως ’Αστυνομίας ’Αθηνών.

Έ π ί τών πρώτου καί δευτέρου λόγων άκυρώσεως:
Τό άρθρον 10 τοϋ έν ίσχύϊ Συντάγματος εξασφαλίζει, είς τούς Έλληνας πολί- 

τας τό δικαίωμα τοϋ συνέρχεσθαι προς άνταλλαγήν σκέψεων ή καί λήψιν άποφάσεων 
γενικωτέρας σημασίας είτε πολίτικης εϊτε κοινωνικής είτε άλλης συναφοΰς. Γνω
στόν ότι τό δικαίωμα τοΰτο συνεχόμενον προς τάς πολιτικάς ελευθερίας δέν δύναται 
νά ύπαχθή είς προηγουμένην της Διοικήσεως άδειαν. Γνοιστόν επίσης ότι αί μη έν 
ύπαίθρω συναθροίσεις δέν δύναται νά άπαγορευθώσι προληπτικώς.

"Ομως είς την άσκησιν τοϋ είρημένου δικαιώματος τό αύτό άρθρον τοϋ 
Συντάγματος θέτει άπ’ εύθείας δύο όρους, έκ της άκριβοΰς τηρήσεως τών οποίων 
προκύπτει ή έννοια τοϋ νομίμου τής συναθροίσεως. Οί όροι ούτοι, άφορίοντες πάντα 
τά είδη τών συναθροίσεων, συνεπώς καί τάς δημοσίας έν κλειστώ χώρω, είναι ότι 
αί συναθροίσεις πρέπει νά είναι «ήσυχοι» καί «άοπλοι».

Ή  έ'ννοια τοϋ όρου «άόπλως» είναι προφανής, ώστε νά παρέλκη ή έπ’ αύτοϋ 
συζήτησις.

Ό  δεύτερος όρος «ήσύχως» δέν σημαίνει ότι ή συνάθροισις πρέπει νά είναι 
ήρεμος καί μή θορυβώδης. Άντιθέτως σιωπηλή συνάθροισις δύναται νά είναι, ΰπό 
συνταγματικήν έποψιν, μή «ήσυχος» έφ’ όσον αυτή έ'χει ώς σκοπόν τήν τέλεσιν 
άξιοποίνου πράξεως. Έν άλλαις λέξεσι συνάθροισις προς διάπραξιν παραβάσεων τών 
κειμένων ποινικών νόμων δέν είναι «ήσυχος» καί ώς τοιαύτη δέν εμπίπτει είς τήν 
συνταγματικήν προστασίαν, διότι τό Σύνταγμα δέν έσκόπησε διά τών προστατευ
τικών τής ελευθερίας διατάξεων αύτοϋ νά έξασφαλίση τήν παρασκευήν ή τήν ενέρ
γειαν άξιοποίνων πράξεων. Ό  Συνταγματικός Νομοθέτης θεσπίζων τά περί συνα-
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θροίσεων υπέθετε πάντοτε δτι αύται θά σέβωνται τούς νόμους τοϋ Κράτους. (Σύν- 
ταγματικόν Δίκαιον Σβούλου Βλάχου ’Άρθρον 10 § 12 σημ. 26 καί 27 σελ. 194/ 
196, §38 σημ. 70—73 σελ. 209, § 44—48 σημ. 85 καί 86 σελ. 213).

Το άρθρον 2 τοϋ Α.Ν. 509/1947, λαμβανομένου υπό έποψιν ισχύος άπλοΰ 
νόμου, κατέστησε τήν επιδίωξιν εφαρμογής των έν αύτώ ιδεών ποινικόν άδίκημα, 
τό δέ άρθρον 4 τοϋ αύτοΰ νόμου άπηγόρευσε τάς έν ύπαίθρω ή έν κλειστώ χούρω 
συναθροίσεις προσώπων έπιδιωκόντων τήν έφαρμογήν τών ιδεών τούτων. Συνεπώς 
ή διάταξις τοϋ άρθρου 4 τοϋ είρημένου νόμου εύρίσκεται έν αρμονία προς τό άρθρον 
10 τοϋ Συντάγματος, άφοΰ συνάθροισις σκοπούσα τήν διάπραξιν παραβάσεως κει- 
μένης ποινικής διατάξεως, οΐα είναι ή διάταξις τοϋ άρθρου 2 τοϋ νόμου τούτου, δεν 
είναι «ήσυχος» κατά τήν ύπό τοϋ Συντάγματος διδομένην περί ταύτης έννοιαν, ήτοι 
δεν είναι νόμιμος καί ώς τοιαύτη δεν απολαύει τής συνταγματικής προστασίας.

Αί διατάξεις τών άρθρων 11 καί 14 τής διά τοϋ Ν. 2329/1953 κυρωθείσης 
άπό 4-11-1950 διεθνούς συμβάσεως τής Ρώμης κατ’ ούδέν έθιξαν τήν άποβλέ- 
πουσαν εις τήν προστασίαν τής δημοσίας τάξεως καί έθνικής άσφαλείας διαληφθεΐ- 
σαν άπαγορευτικήν διάταξιν διά τά έξής :

Τό άρθρον 11 τής συμβάσεως όμιλεΐ άπεριφράστως περί ειρηνικών συνα
θροίσεων. Τοιαύτη συνάθροισις προελέχθη ότι δεν είναι ή προτιθεμένη εις τήν τέ- 
λεσιν ποινικού άδικήματος, οίον καί τό ύπό τού άρθρου 2 τού Α.Ν. 509/1947 προ- 
βλεπόμενον. Ή  άποψις ένισχύεται καί έκ τής έν παραγράφω 2 τού αυτού άρθρου 
διατάξεως, καθ’ ήν ή άσκησις τών δικαιωμάτων τούτων δεν έπιτρέπεται νά ύπαχθή 
εις ετέρους περιορισμούς πέραν τών ύπό τοϋ νόμου προβλεπομένων καί άποτελούν- 
των άναγκαΐα μέτρα έν δημοκρατική κοινωνία διά τήν έθνικήν άσφάλειαν, τήν δη
μοσίαν άσφάλειαν, τήν δημοσίαν τάξιν κ.λ.π. Τό άρθρον 14 τής αυτής συμβάσεως 
έξασφαλίζει τήν άπαγόρευσιν τής διά νόμου εισαγωγής διακρίσεων εις τήν άσκησιν 
τού έν λόγω δικαιώματος, πράγμα δπερ προκύπτει καί έκ τής έννοιας τού άρθρου 
10 τού Συντάγματος, ώστε νά μή προστίθεται τι τό νέον. Έν τή έννοια τής απαγο
ρεύσεων ταύτης προφανώς δεν περιλαμβάνονται αί έπί σκοπώ τελέσεως άξιοποίνων 
πράξεων συναθροίσεις, πλέον δτι τούτο θά άντετίθετο εις τον ύπό τού άρθρου 10 
τού Συντάγματος τιθέμενον κανόνα δτι αί συναθροίσεις πρέπει νά είναι ήσυχοι ύπό 
τήν έκτεθεΐσαν τού δρου τούτου έννοιαν, ώστε ν’ άποβαίνη ή διάταξις ύπό τοιαύτην 
έννοιαν άνίσχυρος. Τέλος κατά τά έν άρθρ<» 15 § 1 τής ιδίας συμβάσεως οριζόμενα 
ή έφαρμογή τών διατάξεων αύτής, συνεπώς καί τών προπαρατεθεισών, τελεί ύπό 
τήν έπιφύλαξιν δτι δεν άντιμετωπίζεται κίνδυνος άπειλών τήν ζωήν τού έθνους, ή 
περί τής ύπάρξεως ή μή τού οποίου κρίσις έν έκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει 
άνάγεται εις τήν έκτίμησιν τής πολιτικής έξουσίας καί ώς τοιαύτη είναι άνέλεγκτος, 
δτε έκαστον συμβαλλόμενον μέρος δύναται νά λάβη τά άναγκαιοΰντα εις τούτο νο
μοθετικά μέτρα κατά παράβασιν τών ύπό τής συμβάσεως προβλεπομένων ύποχρεώ- 
σεων έν τώ άπαιτουμένω ύπό τής καταστάσεως άναγκαίω όρίω.

(Διά πλείονα περί τής έννοιας τών διαληφθεισών διατάξεων παραπέμπομεν 
εις τήν εισηγητικήν έκθεσιν τού Ν. 2329/1953, ήν ίδε έν Άρχείω Βουλής. Προβλ. 
καί πρόσφατον άπόφασιν τού Σ.Ε. 35/1961).

Έν τή έφαρμογή τών διατάξεων τού άρθρου 1 τού καταογηθέντος Ν. 4229/ 
1929, εις ας έπανήλθεν ό Α.Ν. 509/1947 (άρθρ. 2), δι’ δσον άφορα τά στοιχεία τά 
συγκροτούντα τό ύπό τών διατάξεων τούτων προβλεπόμενον άδίκημα, έχει ήδη 
νομολογηθή ύπό τών Ποινικών Δικαστηρίων δτι αί διατάξεις αύται δέν άντιτίθενται 
εις τό Σύνταγμα. Διάταξις νόμου θεσπίζουσα τήν τιμωρίαν τών έπιδιωκόντων τήν 
έφαρμογήν ιδεών έχουσών ώς έκδηλον σκοπόν τήν διά βιαίων μέσων άνατροπήν 
πολιτεύματος καί τού κρατοΰντος κοινωνικού καθεστώτος, τής άποσπάσεως μέρους 
έκ τού όλου τής Επικράτειας καί τής διενεργείας εις τούτο προσηλυτισμού εύρί-
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σκεται έν αρμονία προς τό Σύνταγμα, διότι δεν πρόκειται περί καταδιώξεως αρχών 
καί ιδεών κοινωνιολογικών, φιλοσοφικών κ.λ.π., ότε θά άντέκειτο τοϋτο εις τάς 
βάσεις τοΰ παρ’ ήμϊν δημοκρατικού πολιτεύματος, άλλα περί ένεργειών καί μεθό
δων, δι’ ών έπιδιώκεται ή βίαια ανατροπή τοΰ κρατοΰντος κοινωνικού καθεστώτος 
κ.λ.π'., ή άπό τών όποιων προστασία τής κοινωνίας είναι έπιβεβλημένη. (Προβλ. 
Α.Π. 285/1954).

"Αλλως ό Α.Ν. 509/1947, έκυρώθη διά τοΰ ψηφίσματος ΜΗ/1948 καί τοΰτο 
υπό τοΰ ψηφίσματος ΞΑ/1948 της 'Ολομέλειας τής Δ' ’Αναθεωρητικής Βουλής, 
τό δέ τελευταϊον τοΰτο ούτινος ή ισχύς δέν έληξεν ή δεν κατηργήθη μέχρι τής άνα- 
θεωρήσεως τοΰ Συντάγματος (1-1-1952) έξακολουθεΐ νά ίσχύη ώς κανών ηύξη- 
μένου τυπικού κύρους καί μετά τό Σύνταγμα δυνάμει τοΰ άρθρου 3 τοΰ ψηφίσματος 
τής 16/29-4-1952 κατά τά περί τούτου ύπό τοΰ Σ.Ε. παγίως νομολογηθέντα, άφοΰ 
ή διάταξις τοΰ άρθρου 4 § 1 τοΰ νόμου τούτου δέν έθίγη ύπό τών διατάξεων τής 
προμνησθείσης διεθνούς συμβάσεως, ώστε νά θεωρηθή αυτή, κατά τήν γνωστήν 
νομολογίαν τοΰ Σ.Ε., άποβαλοΰσα τήν ηΰξημένην τυπικήν δύναμιν, ήν έ'χει έκ τών 
ρηθέντων ψηφισμάτων.

Κατ’ άκολουθίαν πάντων τούτων καί δοθέντος ότι ή επιδίωξις τής έφαρμογής 
τών έν άρθρω 2 τοΰ Α.Ν. 509/1947 ιδεών, ώς καί ή ενέργεια υπέρ τής έφαρμογής 
αυτών προσηλυτισμού, συνιστά ποινικόν αδίκημα, ή έπί τώ σκοπώ τελέσεως τοΰ 
άδικήματος τούτου συνάθροισις δέν είναι νόμιμος κατά τήν περί αυτής συνταγματι
κήν έννοιαν καί ώς τοιαύτη δέν προστατεύεται, πολλώ μάλλον, ένόσω ή έν δημοσίω 
τόπω, παρόντων πολλών, τέλεσις τοΰ έν λόγω άδικήματος άποτελεΐ έπιβαρυντικήν 
περίπτωσιν, δι’ δ καί οί περί άντιθέτου πρώτος καί δεύτερος λόγοι άκυρώσεως άπορ- 
ριπτέοι ώς στερούμενοι νομικής βασιμότητος.

’Επί τοΰ τρίτου λόγου άκυρώσεως:
Έ κ  τών στοιχείων τοΰ φακέλλου τής ύποθέσεως καί εΐδικώτερον: 1) έκ τοΰ 

άπό 27-1-1961 άστυνομικοΰ δελτίου δράσεως τοΰ ’Εμμανουήλ Γλέζου, υπέρ οδ 
έζητηθη ή άπαγορευθεΐσα συγκέντρωσις τής 1-6-1960 ένταΰθα καί έν τή αιθούση 
τοΰ θεάτρου «Μουσούρη» έπί τή έπετείω τής ύπ’ αύτοΰ μετ’ άλλου προσώπου κατα- 
βιβάσεως τής Χιτλερικής σημαίας άπό τοΰ Βράχου τής Άκροπόλεως καί έξ οΰ 
δελτίου προκύπτει ή πολυσχιδής καί πλούσια δράσις τοΰ είρημένου καταδικασθέν- 
τος κατ’ έπανάληψιν εις ποινάς φυλακίσεως καί δίς εις τήν ποινήν τοΰ θανάτου διά 
πράξεις έπιδιωκούσας τήν έφαρμογήν τών καθ’ ών στρέφεται ό Α.Ν. 509/1947 
ιδεών, 2) έκ τής άπό 27-1-1961 βεβαιώσεως τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών (Υπηρεσία Πληροφοριών) δι’ ής βεβαιοΰται ή υπέρ τών διαληφθει- 
σών ιδεών πλούσια έπίσης δράσις τοΰ ύπό τήν ιδιότητα έκπροσώπου τής Ε.Δ.Α. 
άναλαβόντος τήν γνωστοποίησιν εις τήν ’Αστυνομικήν ’Αρχήν τής έν λόγω συγκεν- 
τρώσεως, ώς καί ή όμοία δράσις τών άλλων μελών τής οργανωτικής έπιτροπής, 3) 
έκ τής προσβαλλομένης άπαγορευτικής πράξεως, εις ήν παρατίθενται αΐ διαμαρτυ- 
ρηθεΐσαι είς τοΰτο έθνικαί όργανώσεις, αϊτινες έζήτησαν ϊνα έπιτραπώσι καί εις 
αύτάς ταυτόχρονοι έν ύπαίθρω συγκεντρώσεις έπί τώ σκοπώ τής ύπ’ αυτών δια- 
κηρύξεως ότι πραγματικός σκοπός τής ύπό τοΰ Σίμου Χατζηδημητρίου γνωστο- 
ποιηθείσης συναθροίσεως ήτο ή έπιδίωξις τής έφαρμογής τών έν άρθρ<ρ 2 τοΰ Α.Ν. 
509/1947 ιδεών, ώς καί ή ένέργεια ύπέρ τής έφαρμογής αυτών προσηλυτισμού, 
ήτοι ή τέλεσις άξιοποίνου πράξεως καί 4) έκ τών άποκομμάτων προγενεστέρων τής 
άπαγορευθείσης συγκεντρώσεως έφημερίδων άμφοτέρων τών παρατάξεων « Αύγή », 
« ’Ανεξάρτητος Τύπος », καί « Άκρόπολις » α'ίτινες εΐχον δημοσιεύσει σχετικά 
έπί τοΰ θέματος σχόλια, άποκαλύπτοντα τον προεκτεθέντα παράνομον σκοπόν τής 
άπαγορευθείσης συγκεντρώσεως, καταφαίνεται έξοφθάλμως ή υπαρξις τής διά τήν 
έφαρμογήν τής άπαγορευτικής διατάξεως τοΰ άρθρου 4 § 1 τοΰ Α.Ν. 509/1947
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άπαιτουμένης πραγματικής προϋποθέσεως καί συνεπώς ορθώς έφηρμόσθη ή διά- 
ταξις αδτη εις τήν ύπό κρίσιν περίπτωσιν, δι’ δ καί ό περί τοϋ εναντίον τρίτος λόγος 
άκυρώσεως ωσαύτως άπορριπτέος.

Έ π ί τοϋ τετάρτου λόγου:
'Ως έκ τοϋ προεκτεθέντος περιεχομένου τής προσβαλλομένης άποφάσεως προ

κύπτει αυτή είναι πλήρως ήτιολογημένη, άλλως έπί πράξεως ούχί λόγω ρητής επι
ταγής τοϋ νόμου αίτιολογητέας, ώς ή προσβαλλομένη, δύναται ή αιτιολογία αυτής 
νά συμπληρωθή ή καί νά άναπληρωθή έκ των στοιχείων του φακέλλου τής ύποθέ- 
σεως, περί των στοιχείων δέ τούτων έκτενώς προεξετέθη, έξ οδ καί ό τέταρτος λό
γος άκυρώσεως ωσαύτως άπορριπτέος.

Δ ι ά  τ  α ν  τ  a 
Έ ξ α ι τ ο ν μ α ι

Τήν άπόρριψιν τής άπό 17 ’Ιουνίου 1960 αίτήσεως άκυρώσεως τοϋ άντιδί- 
κου καί τήν έπιβολήν αύτω τής δικαστικής δαπάνης.

Έ ν  Άθήναις τβ  7 Φεβρουάριου 1961 
Ό  παρά τω Ύπουργείφ Εσωτερικών 

Νομικός Σύμβουλος τοϋ Κράτους 
Εμμανουήλ Σαμαλέας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

"Οταν σδρ σταματήση ό άστυφύλαξ ή τό φωτεινό σήμα, δέν πρέπει νά προσπάθησε νά 
μπήτε μέσα σέ άλλα σταματημένα αυτοκίνητα γιά  νά εξασφαλίσετε τήν προτεραιότητα 

κατά τήν έκκίνησι. Αυτό απαγορεύεται καί προκαλεί συχνά δυστυχήματα.
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Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α
'Υπό ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Β' 

κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥΖΕΝΗ

Ό  νέος Προϊστάμενος της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών εις μίαν των 
συγκεντρώσεων των διοικούντων ’Αξιωματικών της Διευθύνσεως καί τοϋ ’Επιτε
λείου ταύτης, χαράζων τάς γενικάς κατευθυντηρίους γραμμάς του τρόπου καθ’ 
δν άντιλαμβάνεται την διοίκησιν έξήρε μεταξύ άλλων καί το προσόν τής πρωτοβου
λίας τό όποιον ως έτόνισε θ’ άπαιτήση οχι μόνον άπό τούς διοικοϋντας, είς μεγαλυ- 
τέραν έ'ντασιν, άλλ’ άπ’ δλους τούς βαθμούς τών άποτελούντων τήν Διεύθυνσιν 
υπαλλήλων.

Τό θέμα τό όποιον έθιξεν ό κ. Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών είναι μέγα 
καί ζωτικόν διά τό ’Αστυνομικόν Σώμα. Είναι γνωστόν δτι έκαστος άστυνομικος 
ύπηρεσιακώς δρα ώς «μονάς» έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων του γενικώς, καί 
μόνον είς ώρισμένας περιπτώσεις άντιμετωπίσεως γεγονότων δημοσίας τάξεως δρα 
όμαδικώς καί ύπό τήν κατεύθυνσιν άνωτέρου του. Είς τήν σκοπιάν του ό άστυφύλαξ, 
είς τον τομέα του ό άρχιφύλαξ, ό άξ/κός έπιθεωρήσεως, ό άξ/κός Τμήματος, ό Διοι
κητής Τμήματος καί τα άλλα κλιμάκια είς δεδομένην στιγμήν βεβαιώσεως ένός 
αδικήματος ή άντιμετωπίσεως μιας αστυνομικής καταστάσεως δεν θά έχουν «δί
πλα των» τον κατά βαθμόν άνώτερόν των διά νά τον συμβουλευθοΰν περί του πρα- 
κτέου. ’Οφείλουν νά ενεργήσουν καί μάλιστα τό ταχύτερον πριν τούς προλάβουν τά 
γεγονότα. ’Ανάλογα μέ τον βαθμόν πρωτοβουλίας τοϋ ένεργοϋντος πολλάκις είναι καί 
τά άποτελέσματα.

Είναι γνωστόν επίσης δτι τό προσόν τής πρωτοβουλίας τονίζεται ιδιαιτέρως 
είς τούς Κανονισμούς τοϋ Σώματός μας, άλλά καί ύπό τών άλλων κλάδων διοική- 
σεως (Στρατιωτικών—Διοικητικών κ.λ.π.) άποδίδεται ίδιάζουσα σημασία είς αύτό.

Προσεκτική έξέτασις τών διδαγμάτων τής 'Ιστορίας μάς πείθει περί τήςσπου- 
δαιότητος τής πρωτοβουλίας. Διδάσκεται είς τήν Στρατιωτικήν 'Ιστορίαν δτι είς 
τον πόλεμον τό πνεύμα είναι εκείνο τό όποιον δημιουργεί τήν υπεροχήν.Τό δόγμα 
αύτό έχει άπόλυτον ίσχύν καί παρ’ ήμϊν, διότι είναι παραδεδεγμένον δτι είς πλεί- 
στας περιπτώσεις ή πρώτη ενέργεια τοϋ πρώτου έπιληφθέντος μιας ύποθέσεως άστυ- 
νομικοΰ μάς έδωσε καλά ή κακά άποτελέσματα άναλόγως τής πρωτοβουλίας τήν 
οποίαν άνέπτυξε.

Κατά τάς δύσκολους περιστάσεις άλλά καί είς τήν καθημερινήν άντιμετώπισιν 
διαφόρων προβλημάτων ή σύνεσις, ό νους καί ή θέλησις τοϋ άστυνομικοΰ είναι 
εκείνη ή οποία άποφασίζει. 'Η  σύνεσις, ό χαρακτήρ καί ή θέλησις, αί ικανότητες 
αδται τοϋ παρέχουν τήν δυνατότητα ν’ άποφασίζη άφ’ έαυτοΰ έν πλήρει γνώσει 
τών πάντοτε διαφορετικών δεδομένων τά όποια τίθενται ένώπιόν του. Πρέπει δέ 
νά γνωρίζωμεν δτι δέν υπάρχει «πρωτοβουλία άστυφύλακος» καί «πρωτοβουλία 
’Αοχηγοϋ». "Εκαστος βαθμός εντός τοϋ πλαισίου δικαιοδοσίας του ΰποχρεοΰται 
ν’ άναπτύσση τήν αυτήν πρωτοβουλίαν.

'Η  πρωτοβουλία δέν είναι βεβαίως κάτι τό όποιον δύναται νά διδαχθή. Είναι 
δμως κάτι τό όποιον διά τής άσκήσεως δύναται ν’ άποκτηθή. Καί έπί τοϋ δευτέ
ρου τούτου σημείου ή εύθύνη ήμών τών βαθμοφόρων δλων τών βαθμών είναι με
γάλη. ’Εάν ό κατώτερός μας άντιληφθή καλώς τί ζητοΰμεν παρ’ αύτοΰ είς δεδο
μένην στιγμήν καί ποιος είναι ό άντικειμενικός σκοπός τον όποιον επιδιώκει ό άνώ- 
τερός του σκόπιμον είναι νά τον άφήσωμεν νά ένεργήση ύπό ιδίαν του ευθύνην καί 
νά έλέγξωμεν ήμεΐς τό άποτέλεσμα τής ένεργείας του. Τοϋ δίδομεν ευκαιρίαν νά
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αύτοενεργήση καί ν’ άναπτύξη τάς άστυνομικάς καί διοικητικάς ικανότητάς του.
’Αποτελεί τέχνην δι’ ημάς να κατανοηθοϋν αί ίδέαι μας καί αί προθέσεις μας 

άπό τούς υφισταμένους μας, ώς έπίσης αποτελεί τέχνην καί διά τούς υφισταμένους 
μας νά κατανοήσουν την δημιουργηθεϊσαν κατάστασιν. 'Η  τέχνη αυτή ώς άνωτέρω 
διεγράφη καί κατά τά δύο σημεία άποτελεΐ το όλον πρόβλημα τής διοικήσεως.

'Η  πρωτοβουλία θά είναι δυνατόν νά χαρακτηρισθή ώς κανονική καί έπαινε- 
τέα καί ώς άντικανονική καί καταδικαστέα.

Ώ ς κανονικήν πρωτοβουλίαν χαρακτηρίζομεν την περίπτωσιν εκείνην καθ’ 
ήν αΰτη ενασκείται έν τώ πλαισίω των διαταγών των άνωτέρων.

Συνηθέστατα μία διαταγή, παντός προϊσταμένου, καθορίζει τάς γενικάς γραμ- 
μάς δράσεως προς έπιτυχίαν του έπιδιωκομένου σκοπού. 'Η  διαταγή πρέπει νά 
πεοιλαμβάνη παν δτι ό ύφιστάμενος δεν δύναται ν’ άποφασίση άφ’ έαυτοϋ διά νά 
έπιτύχη δεδομένον σκοπόν, καί τίποτε πλέον αύτοϋ. 'Η  εκλογή τού τρόπου έκτε- 
λέσεως έπαφίεται εις τον ύφιστάμενον. Αί άποφάσεις τάς οποίας θά λάβη άποτελοΰν 
ίδικήν του πρωτοβουλίαν.

Έπίσης ώς κανονική χαρακτηρίζεται ή πρωτοβουλία έκείνη ή οποία έξικνεϊ- 
ται πέραν τού πλαισίου των δοθεισών διαταγών, έντός όμως τού τοιούτου τών 
προθέσεων τού άνωτέρου.

'Ο υφιστάμενος έχων άμεσον άντίληψιν τών όλων συνθηκών ύποκαθιστα 
τον άνώτερόν του καί ένδεχομένως υπερβαίνει τάς διαταγάς του. 'Η  έν γένει όμως 
στάσις τήν οποίαν θά τηρήση πρέπει νά είναι έκείνη ήν ό άνώτερος ήδύνατο νά προΐδη 
προς άντιμετώπισιν τής συγκεκριμένης περιπτώσεως.

Εις τήν περίπτωσιν όμως αυτήν ό ύφιστάμενος άπαιτεΐται νά έχη άκριβή 
γνώσιν τών προθέσεων τής προϊσταμένης του άρχής καί πλήρη συναίσθησιν τών 
ευθυνών του. Πρέπει νά έ'χη ύπ’ οψιν του ότι διετέθη εις ώρισμένην άποστολήν διά 
νά τήν φέρη εις πέρας, καί ότι προς τούτο πρέπει νά ένεργήση άμέσως έστω καί 
άντιθέτως προς τάς ληφθείσας διαταγάς, ή δέ έν γένει στάσις τήν οποίαν θά τηρήση 
θά είναι έκείνη τήν οποίαν θά διέτασσεν ό άνώτερος αν προέβλεπε τάς συνθήκας 
τάς οποίας άντιμετωπίζει ό υφιστάμενος.

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α : . Ή  πρωτοβουλία είναι κάτι τό όποιον είναι άπαραί- 
τητον διά τήν καλήν ένάσκησιν τής διοικήσεως. Δεν θά δύναται νά ύφίσταται διοί- 
σις ικανή έάν δεν προσεπικουρεΐται άπό τήν πρωτοβουλίαν τών ύφισταμένων της, 
έκδηλουμένην έντός τού πλαισίου τών ύπαρχουσών διαταγών ώς προς τον τελικόν 
σκοπόν τής άποστολής άφ’ ενός καί τού τρόπου τής άντιμετώπίσεως έκάστης πε- 
ριπτώσεως άφ’ ετέρου.

"Εκαστος άστυνομικός παντός βαθμού έχει άπειρους εύκαιρίας εις όλους 
τούς τομείς δράσεώς του ν’ άναπτύξη τήν πρωτοβουλίαν του έπί τώ τέλει όπως ό 
έπιδιωκόμενος παρ’ όλων σκοπός έπιτευχθή κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον.

Οί άνώτεροι πρέπει νά ένθαρρύνουν τήν πρωτοβουλίαν τών κατωτέρων των 
καί νά τούς παρέχουν τήν δυνατότητα άσκήσεως ταύτης. Ή  διοίκησις, έστω καί τού 
κατωτέρου κλιμακίου δέν υπεισέρχεται εις λεπτομέρειας κατά τήν έκτέλεσιν, άλλ’ 
άφήνει πρωτοβουλίαν δράσεως εις τό κατώτερον καί δημιουργεί είς αύτόν συναί
σθημα ευθύνης καλής καί ούσιαστικής έκτελέσεως τής υπηρεσίας του, πράγμα όπερ 
θά τον κάμη περισσότερον ένεργητικόν, περισσότερον έπινοητικόν.

Κ. ΤΟ ΥΖΕΝ ΗΣ
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Ε Μ Β Ο Λ Ι Μ Ο Σ  Η Μ Ε Ρ Α
'Υπό τοΰ τ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας 
Πόλεων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΝΝΑ

'Η  μέτρησις του χρόνου είναι άναγκαία εις τάς ποικίλας σχέσεις τοΰ έν κοι
νωνία βιοΰντος ατόμου, ιδίως εις τάς έννόμους σχέσεις τούτου, α'ίτινες καί επηρεά
ζονται υπό τοΰ χρόνου, λαμβανομένου τοΰ τελευταίου τούτου ώς νομικού γεγονότος 
ποικιλοτρόπως.

'Ως βάσις τής ύποδιαιρέσεως τοΰ χρόνου έχουν ληφθή κοσμολογικά φαινό
μενα, ώς ή φορά τής γής περί τον ήλιον (ενιαυτός), ή φορά τής γής περί τον άξονα 
της (ημέρα), αί διαδοχικαί φάσεις τής σελήνης (μήνες). 'Η  ημέρα (άπό μεσονυ
κτίου εις μεσονύκτιον), ό μην καί τό έτος είναι τμήματα τοΰ χρόνου. 'Η  έβδομάς 
εΐσήχθη άπό την εποχήν των χριστιανικών χρόνων.

'Η  ώς άνω ύποδιαίρεσις τοΰ χρόνου δείκνυται, ώς γνωστόν, άπό τό ήμερο- 
λόγιον. Εις τούς προϊστορικούς άκόμη χρόνους άπαντάται τό ήμερολόγιον. Πρώτοι 
οί Αιγύπτιοι καθιέρωσαν τό ήμερολόγιον προ 1.200 καί πλέον έτών προ Χριστοΰ. Τό 
ήμερολόγιον ήτο γνωστόν εις τούς πολιτισμένους άρχαίους λαούς, τούς "Ελληνας, 
Ρωμαίους, Κινέζους κλπ. Τό παλαιότερον τών εντύπων ήμερολογίων είναι τοΰ γερ- 
μανοΰ άστρονόμου Πούρβαχ, τό όποιον έξεδόθη κατά τό έτος 1457 έν Βιέννη.

'Η  διάρκεια τοΰ έτους ήτο δύσκολον νά είναι έναρμονισμένη προς τούς μήνας 
καί δι’ αυτό άνεζητοΰντο περίοδοι τοΰ ήλιου καί τής σελήνης περιέχουσαι άριθμόν 
τοιοΰτον έτών, μηνών καί ήμερών, ώστε νά είναι άκέραιος. Μή έπιτυγχανομένου δέ 
τούτου, έλάμβανον χώραν παρεμβολαί ΐνα έπέρχεται έναρμόνισις τοΰ μηνός προς 
τήν κίνησιν τοΰ ήλιου καί τής σελήνης.

Εις τούς δώδεκα μήνας τοΰ άρχαίου άττικοΰ ημερολογίου, οΐτινες άπετελοΰντο 
έναλλάξ έκ 30 καί 29 ήμερών, παρενεβάλετο εις μήν καλούμενος έμβόλιμος, ό Πο- 
σειδών β' έκ 30 ήμερών. 'Η  παρεμβολή αΰτη έγίνετο μέσα σέ οκτώ έτη κατά τό 
τρίτον, πέμπτον καί όγδοον έτος. 'Ημερομηνίαι έμβόλιμοι υπάρχουν καί παρά τοΐς 
άρχαίοις Ρωμαίοις, Αίγυπτίοις καί εις τό Εβραϊκόν ήμερολόγιον.

Εις τό Ρωμαϊκόν ήμερολόγιον υπήρχε σύγχυσις. Κατά τούς χρόνους τοΰ Ρω- 
μύλου τό έτος άποτελούμενον έκ 10 μηνών είχε 304 ήμέρας. ’Επί Νουμά είχε 365 
ημέρας τό ηλιακόν καί 354 τό σεληνιακόν καί κάθε δύο χρόνια παρενεβάλετο έμβό
λιμος μήν έξ 22 καί 23 ήμερών (mensis mercedoniis — ό Πλούταρχος τον ονομά
ζει μερκηδϊνον). Ό  αύτοκράτωρ ’Ιούλιος Καϊσαρ διά τοΰ έλληνος άστρονόμου Σωσι- 
γένους κληθέντος εις Ρώμην έξ ’Αλεξάνδρειάς, όπου διέμενε, προέβη εις τήν διόρ- 
θωσιν τοΰ ήμερολογίου τοΰ Νουμά. Τό διορθωθέν ήμερολόγιον 708 άπό κτίσεως Ρώ
μης, έτέθη εις έφαρμογήν άπό τοΰ 709 ά. κ. Ρ. καί ώνομάσθη, ώς γνωστόν, Ίου- 
λιανόν, έκ τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος.

Τό ήμερολόγιον αύτό έχει 365 ήμέρας καί 6 ώρας, αίτινες άνά 4 έτη συμπλη- 
ροΰν (24ωρον) ήμέραν. Ή  έπί πλέον αύτή ήμέρα προσετίθετο, λοιπόν, άνά τετραε
τίαν μεταξύ τής 24ης καί 25ης Φεβρουάριου, ώς έμβόλιμος ήμέρα (dies interca- 
laris). "Αν ή έμβόλιμος ήμέρα ήτο ή 24η ή ή 25η διαμφισβητεΐται. Δι’ αύτό κάθε 
τέταρτον έτος έχει 366 ήμέρας. 'Η  άνά τετραετίαν έμβόλιμος ήμέρα ύπερέχει κατά 
44' καί 50,20" εις 4 έτη. Τήν διαφοράν αύτήν ό Πάπας Ρρηγόριος ΙΓ ' διώρθωσεν 
άρκετά εις τό Ίουλιανόν ήμερολόγιον, τό όποιον καί άπεκλήθη Γρηγοριανόν, γενό- 
μενον δεκτόν άπό τάς περισσοτέρας χώρας.

Ό  Th. Mommsen (Γερμανός καθηγητής τοΰ Ρωμαϊκοΰ δικαίου καί τής άρ-
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χαίας ιστορίας) υποστηρίζει δτι ή εμβόλιμος ήμέρα ήτο ή 25η, ενώ ό Arnds von 
Arensbeg (νομομαθής καί καθηγητής) υποστηρίζει δτι ήτο ή 24η. Έπικρατεστέρα 
είναι ή δευτέρα γνώμη. 'Η  εμβόλιμος ήμέρα προσετίθετο είς τήν 24 Φεβρουάριου, 
ήτις (κατά τήν λατινικήν έκφρασιν sextus dies ante Kalendas Martias—ή έκτη 
ήμέρα προ των Καλενδών τοϋ Μαρτίου) έγράφετο δίς. Άπετελεΐτο δηλ. έκ δύο 
ήμερονυκτίων καί νομικώς ή 24 καί 25 Φεβρουάριου άπετέλουν 1 ήμέραν. Διά νά 
διακρίνεται ή εμβόλιμος ήμέρα ώνομάζετο bis sextus έξ οδ καί τδ έτος annus 
bisextus—έτος δίσεκτον.

'Η  διαφορά γνώμης μεταξύ Mommsen καί Arnds από πρακτικής άπόψεως 
δεν έχει σπουδαιότητα εις τό έν ισχύει δίκαιον. Σήμερον ώς εμβόλιμος ήμέρα θεω
ρείται ή 29η Φεβρουάριου εις τά δίσεκτα έτη, ώς τό 1960. Είς τον καθ’ ήμέραν βίον 
καί είς τό ήμερολόγιον θεωρείται ώς ξεχωριστή ήμέρα ή έμβόλιμος καί ώς τοιαύτη 
λογαριάζεται.

Ούδείς σήμερον άσχολεϊται διά τήν έμβόλιμον αυτήν ήμέραν, εάν θά προ- 
στεθή προ τής 24ης ή μετ’ αυτήν. Ό  γεννηθείς π.χ. τήν 25ην Φεβρουάριου είς τό 
δίσεκτον έτος 1960 θά άπορήση άν τω λεχθή κάποτε, δτι θά πρέπει νά έορτάζη τό 
γενέθλιόν του τήν 24ην Φεβρουάριου, ώς κοινόν έτος καί ούχί τήν 25ην. Μόνον άν 
έγεννήθη τήν 29 Φεβρουάριου δισέκτου έτους θά έορτάση τό γενέθλιόν του τήν 28ην 
Φεβρουάριου κοινού έτους, έφ’ δσον είς τοϋτο ή 29η δεν ύφίσταται.

Ν. Κ ΙΝ Ν Α Σ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

"Οταν πρόκειται νά μπητε άπό μια πάροδο σέ κεντρικό δρόμο πρέπει νά έλαττώσετε 
τήν ταχύτητά σας στο ελάχιστο ή και νά σταματήσετε λίγο, γιά νά δήτε άν ό δρόμος 
είναι έλεύθερος άπό άλλο αυτοκίνητο. "Αν ύπάρχη μπροστά σας ή αριστερά σας κίνησις 

άλλων αύτοκινήτων, περιμένετε μέχρις ότου περάσουν καί ύστερα προχωρείτε.
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1.  Εισαγωγή.
Ημέραν τινά τοΰ παρελθόντος ’Ιανουάριου έ.έ'. τό ελληνικόν άναγνωστικόν 

κοινόν έπληροφορεΐτο άπό τάς έφημερίδας μίαν εντυπωσιακήν έπιτυχίαν τής Ύπο- 
διευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας, ή οποία ένεποίησεν εξαιρετικήν έντύπωσιν καί 
συνεκίνησε τήν κοινήν γνώμην.Έπρόκειτο διά τήν άνεύρεσιν καί κατάσχεσιν 2.907,3 
γραμμαρίων ινδικής καννάβεως (χασίς) καί τήν άνακάλυψιν σπείρας λαθρεμπόρων 
ναρκωτικών, ό άρχηγός τής οποίας συνελήφθη, κατόπιν αιφνιδιαστικής ένεργείας 
τής ’Ασφαλείας, εντός κοσμικής ταβέρνας.

Ή  εϊδησις, ή οποία συνωδεύετο άπό τά πλέον κολακευτικά διά τήν ’Αστυνο
μίαν σχόλια, έτηλεγραφήθη άπό τούς ενταύθα ξένους άνταποκριτάς προς τά διεθνή 
πρακτορεία ειδήσεων, μέ ιδιαιτέρως ενθουσιώδεις κριτικάς.

Ή  έπιτυχία, βεβαίως, αυτή τής ’Ασφαλείας δεν είναι ή πρώτη. Ή  έπιστημο- 
τεχνική της όργάνωσις καί αί ικανότητες καί ή πίστις των υπαλλήλων της, τήν έχουν 
καταστήσει μίαν άπό τάς καλυτέρας υπηρεσίας άσφαλείας τοΰ κόσμου. Οδτω όλοέν 
προστίθενται καί περισσότεροι κρίκοι εις τήν μεγάλην άλυσίδα των έπιτυχιών της, 
ή όποια συνεχώς γίνεται έπιμηκεστέρα κατά τάς άδιακόπους άναμετρήσεις τής 
’Ασφαλείας προς τάς άντικοινωνικάς δυνάμεις τού εγκλήματος,

"Ομως ή ύπόθεσις αυτή τών ναρκωτικών προβάλλεται διεθνώς καί άποκτα 
μεγαλυτέραν άξίαν καί σπουδαιότητα άφ’ ένός μέν λόγω τής μεγάλης ποσότητος τής 
κατασχεθείσης ινδικής καννάβεως, ή οποία λαθραίως είσήγετο έξωθεν καί έπωλεΐτο 
ευρέως ένταΰθα, υπό τών «εμπόρων τοΰ θανάτου», όπως εύστόχως άπεκλήθησαν 
οί έμποροι ναρκωτικών, άφ’ έτέρου δέ διότι τό λαθρεμπόρων αύτοΰ τοΰ είδους σο- 
βαρώς καί ζωηρώς άπασχολεϊ τάς ’Αστυνομίας όλων τών χωρών, αί όποΐαι άγωνί- 
ζονται, έν άγαστή συνεργασία, διά τήν άντιμετώπισιν τοΰ έκ τούτου κινδύνου.

Ύπό μορφήν, λοιπόν, έπικαιρότητος, θά παράσχωμεν εις τούς άναγνώστας 
μας ολας τάς λεπτομέρειας τής σοβαράς αυτής ύποθέσεως, αί πτυχαί τής οποίας 
παρουσιάζουν μέγιστον άστυνομικόν άλλά καί κοινωνικόν ενδιαφέρον, γνωστοΰ 
οντος δτι τά πάσης φύσεως ναρκωτικά άποτελοΰσι άληθή κοινωνικήν μάστιγα, ή 
οποία δύναται νά ύποσκάψη βραδέως άλλ’ άσφαλώς τά θεμέλια έκάστης κοινωνίας 
καί νά όδηγήση εις μαρασμόν τον λαόν αύτής.

’Ακριβώς δι’ αυτόν τον λόγον θά έπιχειρήσωμεν πρώτον μίαν περιληπτικήν 
έρευναν τοΰ θέματος τών ναρκωτικών, ώς εμφανίζεται άπό τών άρχαιοτάτων χρό
νων. Καί τούτο, προς πληροφοριακήν ένημέρωσιν τών άναγνωστών μας.
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2. Προϊστορία καί ιστορία των ναρκωτικών.
'Ο πολιτισμός του αΐώνος μας έστηρίχθη εις τάς μεγάλας κατακτήσεις τοΰ 

άνθρωπίνου πνεύματος. Καί έγράφη μέ ιδρώτα καί μέ αίμα.
Κατά τήν μακράν ιστορικήν πορείαν του τό άνθρώπινον γένος έπείνασε καί 

έδίψασε, έμόχθησε καί έταλαιπωρήθη. Ά λλ’ έπάλαισε καί ένίκησε.
Άστραπαί καί βρονταί πολέμων καί συγκρούσεων ήχοϋν ώς μακάβριος άντί- 

λαλος άπό τον κόσμον του παρελθόντος. Πτώσεις καί άνοδοι αύτοκρατοριών πλημμυ
ρίζουν τάς σελίδας του. 'Όμως άπό τό χάος τής άβεβαιότητος καί των συγκρού
σεων έγεννήθη ή δικαίωσις. ’Ήνθισεν ό πολιτισμός των ήμερων μας.

"Ας φαντασθώμεν, τήν στιγμήν αύτήν, τήν περίοδον τής νηπιακής ήλικίας 
τής άνθρωπότητος. "Ας ’ίδωμεν τον πρώτον άνθρωπον γυμνόν καί περιπλανώμενον, 
άστεγον καί ήμιάγριον, νά καταφεύγη εις τά σπήλαια καί υπό τάς σκιάς τών δένδρων 
διά νά εύρη άσυλον. Άναζητών τότε τήν τροφήν του καί διά νά κορέση τήν πείναν 
του πλήν τοΰ κυνηγίου διαφόρων ζώων καταφεύγει εις τά φύλλα τών δένδρων καί 
τών θάμνων, τά όποια μασών αισθάνεται τό πρώτον εύάρεστον αίσθημα γεύσεως. 
Βραδύτερον, οδηγείται εις τήν καϋσιν τών ξηρών κλάδων διά νά θερμανθή. 'Όμως 
ό άναδιδόμενος καπνός τον όποιον άκουσίως εισπνέει τον άνακουφίζει καί τοΰ δη
μιουργεί ένα αίσθημα ευφορίας. Ή  μάσησις τών φύλλων καί ή εισπνοή τοΰ καπνού 
αυτών είναι τό πρώτον άκούσιον βήμα τοΰ ανθρώπου προς τήν χρήσιν ναρκωτικών, 
ώς μαρτυρούν ίστορικαί έ'ρευναι έν ’Ασία, ’Αφρική, Νοτίω ’Αμερική καί Ίνδίαις.

Καί ή συνήθεια, αυτή, περιβαλλομένη μέ τήν μυστηριώδη άγνοιαν τής εποχής 
έκείνης, εΐσάγεται ώς τελετουργικόν μέρος τών πρωτογόνων θρησκειών καί άπο- 
τελεΐ συν τώ χρόνω άπαραίτητον αυτών στοιχείον.

Τοιαϋτα φύλλα επίσης έχρησιμοποιήθησαν ώς ναρκωτικά, διά τήν άνακού- 
φισιν έκ τών πόνων, διότι διά τής χρήσεως έπίστευον δτι άπεβάλοντο έκ τοΰ σώ
ματος τοΰ άσθενοΰς τά κακά πνεύματα.

’Αλλά καί εις τήν άρχαίαν Ελλάδα ή λατρεία τών θεών ένεΐχε τοιαϋτα στοι
χεία, μέ πλέον συγκεκριμένον παράδειγμα τό Μαντεΐον τών Δελφών, ένθα «ή Πυθία 
έθυμιάζετο διά θυσίας δαφνίων φύλλων καί αλφίτων... καί άνεβιβάζετο ύπό τοΰ 
λεγομένου προφήτου εις τον κεκαλυμμένον ύπό φύλλων δάφνης τρίποδα. Ενταύθα 
ήρχιζεν ό ενθουσιασμός αύτής, δστις ήτο ένίοτε τοσοΰτον σφοδρός ώστε έπήρχετο 
αυτή θάνατος...» (Ρ. Decharme «Μυθολογία τής ’Αρχαίας Ελλάδος»).

Εις πάσας τάς αρχαίας θρησκείας άπαντώμεν άναδιδόμενον καπνόν κατά τάς 
θυσίας, τάς οποίας κατήργησεν ή Χριστιανική Θρησκεία, ή άναβιβάσασα εις ύψηλά 
πνευματικά επίπεδα άγάπης καί πίστεως τήν λατρείαν προς τον άληθινόν Θεόν.

’Εκτός τού θρησκευτικού αυτού πλαισίου, τά παντοΐα ναρκωτικά έχρησιμο- 
ποιήθησαν καί ύπό τής ιατρικής έπιστήμης εις τον πολύμορφον κατά τοΰ άνθρωπίνου 
πόνου άγώνα εις εύρείαν έκτασιν. Πέριξ τού άλγοΰντος άνθρώπου έκινήθησαν μέ 
ένδιαφέρον, τοΰ Ίπποκράτους οί διάκονοι, τείναντες αύτώ χεΐρα βοήθειας διά τών 
αναισθητικών, τά όποια άπέβησαν πολύτιμοι ύπηρέται τής όλοέν έξελισσομένης 
χειρουργικής.

Ουτω, προϊόντος τοΰ χρόνου, έφθάσαμεν εις τά ναρκωτικά τοΰ αίώνος μας, τα 
γνωστά πλέον τοίς πασι ύπό διαφόρους ονομασίας, ώς : μορφίνη, ήρωίνη, κοκαΐνη, 
δπιον, ινδική κάνναβις κ.λ.π.

Ενταύθα ένδιαφέρει ήμάς μόνον ή ινδική κάνναβις, κοινώς χασίς.
3. ’Ινδική κάνναβις (χασίς).
'Η  ινδική κάνναβις ( Cannabis Indica) είναι φυτόν θαμνοειδές, σπειρόμε- 

νον κατά μήνα Μάρτιον καί συλλεγόμενον κατά μήνα ’Ιούνιον, μετά δλως προσε
κτικήν καί έπιμελημένην καλλιέργειαν.
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Μετά τήν πτώσιν των φύλλων συλλέγονται έκ των θηλέων του φυτοϋ οί κόκ
κοι μετά τμήματος τοϋ κλάδου καί φυλάσσονται είς κλειστόν χώρον, μέχρις άπο- 
ξηράνσεως. ’Ακολούθως τρίβονται καί συλλέγεται μέσω συρματίνου πλέγματος 
ή άπομείνασα κόνις ήτις είναι κιτρινοφαίου χροιάς. Ή  κόνις αύτή θερμαίνεται είς 
τήν πυράν ή τον άτμόν καί έν συνεχεία συμπιέζεται είς πεπλατυσμένα σχήματα καί 
πολλάκις τοϋ τύπου καττύματος υποδημάτων.

'Η  λέξις «χασίς» είναι ’Αραβική καί, κατά μίαν εκδοχήν, προέρχεται έκ τοϋ 
ονόματος Χασάν, ένός όθωμανοΰ άρχηγοΰ αίρέσεως, τής οποίας οί οπαδοί έκαμνον 
χρήσιν χασίς.

'Ως αναφέρει ό καθηγητής κ. Γαρδίκας έν τή «Εγκληματολογία» αύτοΰ, ή 
κατάχρησις τοϋ χασισίου έχει εύρεΐαν διάδοσιν είς τούς μωαμεθανικούς πληθυσμούς, 
ίδίφ έν ’Αφρική καί ’Ασία, άλλά καί έν τώ Μεξικώ καί ταΐς Η.Π.’Αμερικής. Παρ’ 
ήμΐν είσήχθη έκ τής ’Ανατολής προ εκατονταετίας διά των κατωτέρων ναυτικών τών 
λιμένων.

Τό χασίσιον «καπνίζεται άναμεμειγμένον μετά τοϋ συνήθως καπνού έντός 
σιγαρέττων (τσιγαριλίκια) ή ναργιλέδων (λουλάς) συνήθως καθ’ ομίλους ή έν 
ΰπαίθρω είς άπόκεντρα μέρη ή έντός καταγωγίων (ντεκέδες), ών ό ιδιοκτήτης είναι 
χασισοπότης· άλλαχοϋ τρώγεται (ιδία έντός γλυκισμάτων), πίνεται ώς ήδύποτον 
ή μασάται όμοΰ μετά τοϋ οπίου».

'Η  έπίδρασις τοϋ ναρκωτικοΰ αύτοΰ έπί τοϋ άνθρωπίνου όργανισμοΰ είναι 
όλεθρία. Καί είναι μέν άληθές ότι τό χασίσιον φέρει κατ’ άρχήν εύφορίαν, ευθυμον 
διάθεσιν, κινητικότητα, άλλά συγχρόνως έπιφέρει σοβαράν διαταραχήν τοϋ είρμοϋ 
τών σκέψεων καί γεννά παρανοϊκάς ιδέας, ώς έπίσης καί γενετήσιον έντασιν.

Ή  χ ρ ο ν ί α  κ α τ ά χ ρ η σ ι ς  μεταβάλλει τήν προσωπικότητα τοϋ άτό- 
μου, όπερ καθίσταται «καχύποπτον, δειλόν, έμφοβον, εύερέθιστον, φιλόνικον, άνή- 
συχον, άστατον καί φυγόπονον».

Οΰτω, έκτος τών άλλων ό κ. Γαρδίκας παραθέτει έν τώ συγγράμματι αύτοΰ 
καί τήν έξής στατιστικήν : «Μελετήσαντες τά ποινικά μητρώα χασισοποτών έδεί- 
ξαμεν ότι 117 άτομα, μηδόλως έγκληματικά όντα, άρξάμενα τής άπολαύσεως τοϋ 
χασισίου κατέστησαν καθ’ Ιξιν χασισοπόται καί καθ’ έξιν έγκληματίαι : 32,5% 
έχοντες ίσχυράν ροπήν άποκλειστικώς κατευθυνομένην προς έγκλήματα βίας, 39,3% 
πρός έγκλήματα βίας τε καί άτιμίας καί 28,2% έχοντες ίσχυράν ροπήν άποκλει- 
στικώς κατευθυνομένην πρός έγκλήματα άτιμίας καί μάλιστα τήν κλοπήν».

Παρατηροΰμεν, έκ τοϋ προχείρου αύτοΰ στατιστικοΰ πίνακος, μίαν άναντί- 
λεκτον μεταστροφήν τοΰ χασισοπότου πρός τήν βιαιότητα, ένώ έξ άλλου ή δειλία 
τήν οποίαν γεννά τό ναρκωτικόν οδηγεί είς τήν συχνοτάτην παράνομον όπλοφορίαν 
τών ποιουμένων χρήσιν ινδικής καννάβεως.

"Ενεκεν τούτου ή καλλιέργεια τής ινδικής καννάβεως έχει άπαγορευθή δι
εθνώς, ούχ ήττον όμως, λαθραίως, σπείρεται έν τώ μέσο) άλλων φυτών, ήτοι άρα- 
βοσίτου, σικάλεως κ.λ.π.

Τό νωπόν χασίς έχει χρώμα καφέ άνοικτόν, ένώ τό παλαιόν σκοΰρον τοιοΰτον.
Τέλος, ώς άναφέρεται έν τώ βιβλίω «’Επιστημονική καί Τεχνική’Αστυνομία» 

τοΰ κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου « παρατεταμένη χρήσις τοΰ χασίς φθείρει τον οργανι
σμόν, προκαλεΐ δηλητηριάσεις τούτου καθώς καί υπογλυκαιμίαν. 'Όταν ή μέθη 
τοΰ χασίς άρχίζη νά παρέρχηται, τότε προκαλεΐται βάρος είς τήν κεφαλήν, κάματος 
καί μετάπτωσις έκ τής εύθυμίας είς τήν μελαγχολίαν.

Συγχρόνως έλαττοΰνται αί άναπνοαί, έπιταχύνονται οί σφυγμοί, ξηραίνεται 
τό στόμα καί έπέρχεται έφίδρωσις, σύσπασις τών μυών, άνορεξία, ώχρότης τοΰ 
προσώπου, έλάττωσις τών πνευματικών λειτουργιών καί συχνάκις έμφάνισις δια-
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φόρων νόσων. Οί χασισοπόται μή εργαζόμενοι συνήθως καί άλητεύοντες, άποτελοΰν 
τά πλέον επικίνδυνα παράσιτα τής κοινωνίας».

Κλείοντες τήν σύντομον ταύτην παρένθεσιν, έρχόμεθα εις τό ιστορικόν τής 
ύποθέσεως, τήν οποίαν μέ τόσην έπιδεξιότητα διελεύκανε ή 'Τποδιεύθυνσις Γενικής 
’Ασφαλείας ’Αθηνών.

4. Αί πρώται ύποψίαι καί αί πρώται ένέργειαι τής ’Ασφαλείας.
Εις τήν 'Υποδιεύθυνσιν Γενικής ’Ασφαλείας λειτουργεί ειδική υπηρεσία διώ- 

ξεως ναρκωτικών, άποτελουμένη άπό εμπείρους καί έξησκημένους άστυνομικοΰς 
υπαλλήλους, οί όποιοι παρακολουθούν καί έλέγχουν τήν έν Έλλάδι κίνησιν τών άπο- 
πειρωμένων νά εισαγάγουν ή να πωλήσουν ναρκωτικά.

Τά «λαγωνικά» τής υπηρεσίας αυτής είχον «όσφρανθή» κάτι ύποπτον τον 
τελευταΐον καιρόν καί είχον σχηματίσει τήν υπόνοιαν ότι είσήγετο έκ Τουρκίας 
χασίς εις ίκανάς ποσότητας. Ούτως άορίστως είχον τήν πληροφορίαν 6τι άτομόν 
τι, όνόματι Βασίλης, χρησιμοποιών τό ψευδώνυμον «Λαμιώτης» διέθετεν έν Άθή- 
ναις χασίσιον, οπερ έπρομηθεύετο έκ Τουρκίας. ’Επί προσθέτως είχον κατορθώσει 
θετικώς νά πληροφορηθοϋν οτι τούτο ήτο άρίστης ποιότητος καί ή ένέργειά του έκρά- 
τει έπί ώρας. Πάντα ταΰτα, αφού πρώτον ήλέγχθησαν καί έν μέρει διεπιστώθησαν, 
έτέθησαν ύπ’ δψιν τού Διοικητοΰ τής 'Υποδ/νσεως Γενικής ’Ασφαλείας, δστις 
παρέσχεν εις τον προϊστάμενον τής 'Υπηρεσίας Ναρκωτικών τάς δεούσας οδηγίας 
καί κατευθύνσεις διά τήν καλυτέραν έκμετάλλευσιν τών συγκεντρωθεισών πλη
ροφοριών.

Ούτω άνετέθη εις τούς άστυφύλακας Κ 1114 καί Κ863 κ.κ. Θεοχαρόπουλον 
Θεοχάρην καί Ποταμιάν ’Αλέξανδρον ή ενέργεια άναζητήσεων, διά τήν άνεύρεσιν 
τού ύπό τό ονομα Βασίλη άτόμου, τον έντοπισμόν του, τήν άθόρυβον έξακρίβωσιν 
τών λοιπών στοιχείων ταυτότητός του καί τήν ένεστώσαν διαμονήν του.

’Εντός ολίγου χρόνου οί δύο άστυφύλακες, καταβαλόντες ύπερανθρώπους 
προσπάθειας καί μεθοδικώς κινηθέντες, έπέτυχον τελικώς νά έξακριβώσουν δτι τό 
άτομον τούτο ώνομάζετο : Οΐκονομίτσιος Βασίλειος τού Γεωργίου καί τής Στυ- 
λιανής, ετών 32, έκ Καστανέας Καλαμπάκας, ήτο έμπορευόμενος καί κατφκει έν 
Άθήναις καί έπί τής οδού Άριστομένους άρ. 12 ( είκ. I ). 'Ομοίως έξηκρίβωσαν 
δτι ούτος είχεν έπανειλημμένως μεταβή έσχάτως εις Κωνσταντινούπολιν.

Κατόπιν τούτου, διετάχθησαν οί δύο άστυφύλακες ν’ άσκήσουν συνεχή παρα- 
κολούθησιν αυτού. /

5. 'Υπό στενήν καί άθόρυβον παρακολούθησιν.
Πράγματι ούτος έτέθη ύπό άγρυπνον καί άθόρυβον παρακολούθησιν, έκ τής 

οποίας διεπϊστώθη δτι ήρχετο συχνάκις είς επαφήν μετά τού Σουρδή ή Μάρκου 
Γεωργίου τού Νικολάου καί τής Μαριάνθης, έτών 41, έξ ’Αμαρουσίου—’Αττικής, 
έστιάτορος, κατοίκου ’Αθηνών, Άχαρνών 77, διευθύνοντος τό έπί τής οδού Άχαρ- 
νών κοσμικόν κέντρον : «Τζίμης ό Χονδρός» ( είκ. 2 ). ’Επίσης έξηκριβώθη δτι 
ήρχετο είς επαφήν καί μετά τού Βογιατζάκη Κωνσταντίνου τού ’Αντωνίου καί τής 
Πηνελόπης, έτών 26, έκ Θεσσαλονίκης, οδηγού αυτοκινήτων, κατοίκου ’Αθηνών, 
Άριστοτέλους 153 ( είκ. 3 ) τον όποιον ό Σούρδης ή Μάρκου έχρησιμοποίει είς 
διαφόρους βοηθητικάς έργασίας έν τώ κέντρω του. Τότε οί δύο άστυφύλακες, προ
σποιούμενοι τούς πελάτας, ήρχισαν παρακολουθοΰντες τό έν λόγω κέντρον, διαπι- 
στώσαντες ταχέως υπόπτους έπαφάς τών δύο τελευταίων μετά διαφόρων χασισο
ποτών καί έμπόρων ναρκωτικών, ιδία δμως μετά τού Κατσιμίχα Ίωάννου τού 
Κων/νου καί τής Κορίνας, έτών 34, έκ Θηβών, ιχθυοπώλου, κατοίκου ’Αθηνών, 
καί τού Μιχαηλίδη Θωμά τού ’Ιωσήφ καί τής Εύθαλίας, έτών 34, έξ ’Αθηνών, έ- 
λαιοχρωματιστοΰ, κατοίκου ’Αθηνών, άμφοτέρων αγνώστων διευθύνσεων. Αί συ-
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ναντήσεις τούτων έγένοντο μετά πάσης προφυλάξεως καί προσοχής, μέ άποτέλεσμα 
ή παρακολούθησές των νά καθίσταται λίαν δυσχερής.

Έν τώ μεταξύ οί δύο άστυφύλακες επέτυχαν νά διαπιστώσουν ένα πολύτιμον 
στοιχεϊον διά την ολην ΰπόθεσιν. "Οτι δηλαδή, κατά το άπώτερον παρελθόν, εις τό

Ε!κ. 1 Είκ. 2 Εϊκ. 3
Οίκονομίτσιο; Βασίλειοζ Μάρκου ή Σούρδη; Γεώργ. Βογιατζάκη; Κωνσταντίνο;

κοσμικόν αύτό κέντρον διενεργεΐτο τόσον χρήσις, όσον καί λαθρεμπόριον ναρκωτι
κών καί είδικώτερον ινδικής καννάβεως.

6. 'Έν ύποπτον ταξίδιον, δύο συλλήψεις καϊ 3 κιλά χασίς.
Ούτως εϊχον τά πράγματα δτε περί τά μέσα τοϋ μηνός Νοεμβρίου, παρελθόν

τος έτους, έξηκριβώθη άναχώρησις του Οΐκονομίτσιου Βασιλείου, διά Τουρκίαν, 
όπόθεν έπέστρεψεν την 24-12-1960, παραμονήν των Χριστουγέννων. Τό ταξίδιον 
τούτο έκρίθη, ως ήτο φυσικόν, κατ’ έξοχήν ύποπτον, μέ άποτέλεσμα οί άστυφύλακες 
νά έντείνουν την παρακολούθησιν.

Λίαν δέ συντόμως διεπιστώθησαν πολλαί καί ύποπτοι έπαφαί τοϋ Οΐκονομί- 
τσιου μετά τού Σούρδη ή Μάρκου Γεωργίου, καί κατά διαφόρους ώρας τήςήμέρας 
έξοδοι τούτου έκ τοϋ κέντρου μετά τοϋ Βογιατζάκη Κωνσταντίνου.

Λαβών γνώσιν των άνωτέρω, ό προϊστάμενος τής υπηρεσίας διώξεως ναρ
κωτικών, διέταξε τούς παρακολουθοΰντας άστυφύλακας όπως, την 3-1-1961, έάν 
διαπιστώσουν νέαν έπαφήν τοϋ Οΐκονομίτσιου Βασιλείου μετά τοϋ Σούρδη ή Μάρκου 
Γεωργίου ή Βογιατζάκη Κων/νου, προβώσιν εις την σύλληψίν των. Οΰτω καί έγέ- 
νετο.

Την 12.30' ώραν τής 3-1-1961, συνελήφθησαν οί Οΐκονομίτσιος Βασίλειος 
καί Βογιατζάκης Κωνσταντίνος, παρά την οδόν Άχαρνών.

. Σημειωτέον ότι, κατά την σύλληψίν του, ό Βογιατζάκης έπεχείρησε νά δια- 
φύγη, χρησιμοποιήσας αύτοκίνητον—ταξί, άλλ’ άπέτυχε τοϋ σκοποΰ του. Έν το- 
σούτω διεσκόρπισεν εις τήν οδόν μικράν ποσότητα ινδικής καννάβεως εις κόνιν, την 
οποίαν έφερε μεθ’ έαυτοΰ προς πώλησιν. ’Αμέσως έπηκολούθησε σύλληψις τοϋ 
Σούρδη ή Μάρκου Γεωργίου έν τφ κέντρο) του καί λεπτομερής καί προσεκτική 
έρευνα, κατά τήν οποίαν εις συνεχόμενον τοϋ κέντρου ύπνοδωμάτιον (χρησιμοποιού
μενου άπό κοινοΰ ύπό τούτου καί τοϋ Βογιατζάκη), άνευρέθησαν καί κατεσχέθησαν 
έπτά χαρτοδέματα περιέχοντα χασίς είς κόνιν καί πλακίδια, συνολικού καθαρού 
βάρους 1.380,3 γραμμαρίων. Επίσης κατά τήν ένεργηθεϊσαν έρευναν είς τήν οικίαν 
τού Οΐκονομίτσιου, άνευρέθησαν καί κατεσχέθησαν δύο έξ υφάσματος σακκίδια,
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περιέχοντα της αύτής ποιότητος ινδικήν κάνναβιν εις κόνιν, καθαρού βάρους 1.527 
γραμμαρίων. Ουτω κατεσχέθη συνολικώς χασίς καθαρού βάρους 2.907,3 γραμμα
ρίων ( εΐκ. 4 ).

Μετά ταϋτα, ήρχισε τδ έπίμοχθον καί λεπτόν της άνακρίσεως έργον. Μιας 
άνακρίσεως μεθοδικής καί προσεκτικής, στηριζομένης είς τάς άρχάς τής έπιστη-

ΕΙκ. 4
Τό άνευρεθέν χασίς είς τό κέντρου «Τζίμης δ χονδρός» καί είς τήν οίκίαυ τοΟ Οίκονομί- 

τσιου Βασιλείου συνολικού βάρους περίπου τριών χιλιογράμμων.

μονικής άνατρικής καί έμπνεομένης ΰπό τοϋ φωτός τής δικαιοσύνης καί τής άλη- 
θείας.

Καί ιδού τί άπεκαλύφθη κατά την προανάκρισιν.

7. 'Η προανάκρισις αποκαλύπτει.
Κέντρον πέριξ τοϋ οποίου έκινήθη ή δλη ύπόθεσις ήτο ή κοσμική ταβέρνα.: 

«Τζίμης ό χονδρός», υπό τήν άθώαν έπωνυμίαν τοϋ οποίου έκρύπτετο ή σπείρα 
των έμπορων τοϋ θανάτου.

Διευθυντής τοϋ κέντρου ήτο ό Σούρδης ή Μάρκος τοΰ_Γεωργίου, ό δέ Οίκο- 
νομίτσιος ύπήρξεν θαμών αύτοΰ. «-

Εντός τής κοσμικής αύτής ταβέρνας έγνωρίσθησαν, μίαν νύκτα τοϋ Δεκεμβρίου 
τοϋ έτους 1959, τά δύο αυτά πρόσωπα, τά όποια άμέσως άνεκάλυψαν δτι τούς ένω- 
νον κοινοί δεσμοί. Κατά τήν γνωριμίαν των ταύτην, είς γενομένην συζήτησιν, άνέ- 
φερεν ό Οίκονομίτσιος δτι άσχολεϊται μέ έξαγωγικόν έμπόριον, καί προς τον σκοπόν 
τοΰτον πραγματοποιεί ταξίδια _ είς Τουρκίαν, καί ίδια είς Κωνσταντινούπολιν. 
Ευθύς ώς ήκουσε τοΰτο ό διευθυντής τοϋ κέντρου Σούρδης, ό όποιος έχρειάζετο 
ποσότητα χασίς διά τήν ίκανοποίησιν των άναγκών τής πελατείας του, παρεκίνησε 
τον συνομιλητήν του νά προμηθευθή, είς τό προσεχές του ταξίδιον, ποσότητα κα
λώς κατειργασμένης ινδικής καννάβεως, είς καλήν ποιότητα, καί νά τήν μεταφέρη 
διά των αποσκευών του είς ’Αθήνας, αύτός δέ θά άνελάμβανε τήν διάθεσίν της. Συγ-
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χρόνως τον διεβεβαίωσεν ότι, λόγο) της σημερινής διαφοράς τιμής, τά κέρδη τά όποια 
θά άπεκόμιζε θά ήταν σημαντικά.

Ουτω έκλείσθη ή συμφωνία. Συμφωνία κυρίων ! ! !
Τον ’Ιανουάριον του 1960, ό Οίκονομίτσιος μετέβη εις Κωνσταντινούπολιν, 

πραγματοποιών μίαν εξαγωγήν ειδών νάϋλον. Κατά την μετάβασίν του εκεί, έμε- 
ρίμνησε καί άνεΰρεν εις τΐ'καφενεΐον τής Κωνσταντινουπόλεως, άτομόν τι όνόματι 
Όρλανδόν Νικόλαον, αγνώστων μέν λοιπών στοιχείων, γνωστόν όμως λαθρέμπορον 
ναρκωτικών, ό όποιος διετήρει εκτελωνιστικόν γραφεϊον εις συνοικίαν Καρακιόη 
καί διέμενεν είς Κουμπαρατζή Γιουκουσοϋ—Καπικουλοΰ Σοκάκ άριθ. 12—6. ’Από 
τον Όρλανδόν ό Καραμίτσιος έζήτησε νά προμηθευθή δύο κιλά καλώς κατειργα- 
σμένης καί καλής ποιότητος ινδικής καννάβεως, συγχρόνως δέ συνεφώνησε μετ’ 
αύτοϋ διά την άγοράν της εις την τιμήν τών 4.000 δραχμών κατά κιλόν. Πράγματι, 
μετά πάροδον ολίγων ημερών ό Όρλανδός παρέδωκε τήν αίτηθεΐσαν ποσότητα 
χασίς εις τον Οίκονομίτσιον, ό όποιος τήν έτοποθέτησεν εντός κυτίου λουκουμίων, 
μάρκας Χατζή Μπεκίρ, άνωθεν δέ ταύτης έτοποθέτησεν ένα στρώμα λουκουμίων 
καί τά συνεσκεύασεν ώς νά εΐχον συσκευασθή είς τό έργοστάσιον. ’Ακολούθως τό 
χασίς τούτο τό έθεσεν έντός τών άποσκευών του καί τό μετέφερεν είς τάς ’Αθήνας.

Εύθύς ώς άφίχθη είς ’Αθήνας ό Οίκονομίτσιος μετέβη είς τό κέντρον «Τζίμης 
ό χονδρός» προς συνάντησιν τοϋ Σούρδη, είς τον όποιον παρέδωκε κατ’ άρχήν μίαν 
μικράν ποσότητα χασίς ώς δείγμα, διά νά καπνίση καί νά κρίνη περί τής ποιότητάς 
του. Έν συνεχεία δέ τοϋ παρέδωκεν 500 γραμμάρια προς πώλησιν, δηλώσας είς 
τούτον δτι θά έπανήρχετο μετά τριήμερον διά νά είσπράξη τό άντίτιμον καί νά φέρη 
καί άλλην ποσότητα, εάν έπεθύμει. "Οταν δμως μετά τριήμερον τον έπεσκέφθη καί 
πάλιν, ό Σούρδης τοϋ έδήλωσεν δτι δέν ένδιαφέρεται διά τήν υπόλοιπον ποσότητα, 
τοϋ συνέστησεν δμως νά δώση ταύτην προς πώλησιν είς τον Θωμάν Μιχαηλίδην καί 
είς τον Ίωάννην Κατσιμίχαν, τούς όποιους έκ παλαιοτέρων έπαφών έγνώριζεν 
ό Οίκονομίτσιος δτι άσχολοΰνται μέ τό λαθρεμπόριον τοϋ χασίς.

'Ως προς τό άντίτιμον τοϋ χασίς δπερ έλαβεν, ύπεσχέθη νά τό έξοφλήση έν 
καιρώ. Πράγματι μετά πάροδον ήμερών τινων κατέβαλεν είς αυτόν τμηματικώς 
τό ποσόν τών δύο χιλιάδων δραχμών. Ό  Οίκονομίτσιος, μή έ'χων πού άλλοΰ νά δια- 
θέση τήν είς χεΐρας του ύπόλοιπον ποσότητα, ήλθεν είς έπαφήν μετά τών δύο άνω- 
τέρω, προς τούς όποιους παρέδωκε τό χασίς. Ούτοι, δμως, άντί νά καταβάλουν 
ολόκληρον τήν άξίαν αύτοϋ, τοϋ κατέβαλον 4.000 δραχμάς.

Είς διαμαρτυρίαν του δέ τον ήπείλησαν δτι θά τον κακοποιήσουν έάν έπιχει- 
ρήση νά τούς ένοχλήση έκ νέου. Έκτοτε καί μέχρι τοϋ μηνός Νοεμβρίου 1960 ό 
Οίκονομίτσιος Βασίλειος δέν ήσχολήθη πλέον μέ τό λαθρεμπόριον χασίς.

Ουτω κλείνει ή πρώτη φάσις τής ύποθέσεως, μιας ύποθέσεως σκοτεινής δσον 
καί έγκληματικής, διά τής όποιας μετεφέρετο ό θάνατος έντός φακέλλων είς τάς 
λαϊκάς μάζας, αίτινες έδηλητηριάζοντο διά νά είσπράξη ή σπείρα όλίγας χιλιάδας 
δραχμών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον άνέζησεν ή άνθρωποθυσία τών πρωτογόνων θρησκειών 
καί οί καπνοί τών καιομένων φύλλων ήπείλησαν νά δηλητηριάσουν τήν άτμόσφαι- 
ραν τής κοινωνίας μας.

Θλιθερόν τό θέαμα. Καί ή έπιτυχία τής ’Ασφαλείας σωτήριος διά τον λαόν μας.
"Ας είσέλθωμεν ήδη είς τήν δευτέραν καί τελευταίαν φάσιν τής άηδοΰς αύτής 

ύποθέσεως, κατά τήν όποιαν έπλούτιζεν ή σπείρα δολοφονούσα τον έλληνικόν λαόν.
Εύρισκόμεθα τώρα είς τά μέσα τοϋ μηνός Νοεμβρίου τοϋ έτους 1960. 'Η  έναρ- 

ξις. τής χειμερινής περιόδου θέτει καί πάλιν είς λειτουργίαν τό άμαρτωλόν κέντρον 
τής όδοϋ Άχαρνών. ’Εκεί μετέβη μίαν νύκταν ό Οίκονομίτσιος Βασίλειος μετά φί
λων του, διά νά διασκεδάση. Τον άντιλαμβάνεται ό Σούρδης καί τον πλησιάζει.
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Καί ή ιστορία επαναλαμβάνεται άπδ τήν αρχήν. Τον παρακινεί, λοιπόν, έκ νέου να 
προμηθευθή ποσότητα χασίς, εάν μεταβή εις Κωνσταντινούπολιν, καί τον διαβεβαιώ- 
νει συγχρόνως δτι υπάρχει μεγάλη ζήτησις, δτι ή τιμή αύτοΰ είναι σημαντικώς 
ηύξημένη καί δτι άναλαμβάνει οδτος έξ ολοκλήρου τήν διάθεσίν του. Καί πάλιν κλεί
εται συμφωνία. Καί πάλιν ταξιδεύει προς τήν Κωνσταντινούπολιν ό Οίκονομίτσιος, 
πραγματοποιών μίαν νέαν εξαγωγήν ειδών νάϋλον εις Τουρκίαν. Έκεΐ, δτε συνεκέν- 
τρωσε χρήματα έκ της διαθέσεως τοϋ εμπορεύματος του, άνεζήτησε τον Όρλάνδον. 
Μη ευρών δέ τούτον άλλα τον φίλον του Βλάχον Γεώργιον τοϋ Νικήτα καί 
τής Μαρίας, κατασκευαστήν πολυφώτων, έτών 38, έκ Κωνσταντινουπόλεως, κάτοι
κον ομοίως, οδός Ταξίμ Τσακίζ-Άγάτς-Ταβλά άριθ. 20 τοϋ έπρότεινε να τοϋ προ- 
μηθεύση αυτός 3 1 /2  χιλιόγραμμα χασίς καλώς κατειργασμένον καί εις καλήν ποιό
τητα, μέ τήν αυτήν τιμήν πού τό ήγόραζεν άπό τον Όρλάνδον, ήτοι προς 4.000 δραχ- 
μάς κατά χιλιόγραμμον. Ό  Βλάχος Γεώργιος άπεδέχθη τήν πρότασίν του καί, μετά 
πάροδον ήμερών τινων, τοϋ παρέδωκε τήν ζητηθεϊσαν ποσότητα χασίς συσκευασμέ- 
νην κατά τον προεκτεθέντα τρόπον καί εΐσέπραξε τό ποσόν τών 15.000 δραχμών. 
Μετά ταΰτα ό Οίκονομίτσιος άνεχώρησεν έκ Κωνσταντινουπόλεως τήν 22-12-60, 
συμπαραλαβών είς τάς άποσκευάς του τήν ώς άνω ποσότητα χασίς. Εύθύς ώς άφίχθη 
εις ’Αθήνας έπεσκέφθη, είς τό κέντρον του, τον Μάρκον ή Σούρδην Γεώργιον είς 
τον όποιον έγνώρισεν δτι έκόμισε ποσότητα 3 1 /2  χιλιογράμμων, έξ αυτής δέ τοϋ 
έδωκε μικράν ποσότητα διά νά καπνίση. Ό  Σούρδης, άφοΰ έκάπνισεν έκ τοϋ δείγμα
τος τοϋ χασίς, εΐπεν είς τον Οίκονομίτσιον νά τοϋ φέρη τό ήμισυ τής ποσότητος, 
μετά τήν κατανάλωσιν τής οποίας θά παρελάμβανε καί τήν υπόλοιπον.

Μετά πάροδον ωρών τινων ό Οίκονομίτσιος Βασίλειος έκόμισε τήν ζητηθεϊσαν 
ποσότητα. Τήν στιγμήν έκείνην εΰρίσκετο έντός τοϋ κέντρου καί ό Βογιατζάκης Κων
σταντίνος, διά τόν όποιον ό Σούρδης ειπεν δτι προτίθεται νά τον χρησιμοποιήση διά 
τήν πώλησιν τοϋ χασίς. Καί ό Οίκονομίτσιος δέν έ'φερεν άντίρρησιν.

Άπό τής 24-12-1960 μέχρι τής 2-1-1961, ό Σούρδης διά τοϋ Βογιατζάκη, 
διάθεσε μίαν ποσότητα χασίς περί τά τετρακόσια γραμμάρια, ήν ό Βογιατζάκης τμη
ματικούς συνεσκεύαζεν είς μικρά πλακίδια, περιβεβλημένα διά ζελατίνης. ’Έναντι 
δέ τοϋ είσπραχθέντος ποσοϋ, κατέβαλεν είς τόν Οίκονομίτσιον περί τάς χιλίας δρα- 
χμάς τμηματικώς. Αυτοί δέ ήσαν οί λόγοι τών συχνών έπαφών μεταξύ Σούρδη—Οίκο- 
νομίτσιου—Βογιατζάκη, τάς οποίας διεπίστωσαν καί έπεσήμαναν οί παρακολουθοΰν- 
τες άοτυφύλακες. Οδτως έχει ή δλη ύπόθεσις, ή συζήτησις τής οποίας θά συνεχισθή 
προσεχώς έπ’άκροατηρίω, ένθα παραπέμπονται οί κατηγορούμενοι έπί κακουργή- 
ματι, ήτοι έπί παραβάσει τοϋ Ν. 5539/32 απερί ναρκωτικών φαρμάκων», ώς έτρο- 
ποποιήθη ύπό τοϋ Ν.Δ. 3084 άρθρον 2 § 1 έδάφιον η.

'Η  προανάκρισις έτερμάτισε τό έργον της. Τόν λόγον τώρα έχει ή Ελληνική 
Δικαιοσύνη προ τής οποίας θά τεθή έν έκτάσει ή ιστορία αύτή τών έμπορων τοϋ 
θανάτου.

’Αξίζει νά σημειωθή δτι οί συλληφθέντες είς τάς άπολογίας των έπεχείρησαν 
άρχικώς νά έπιρρίψουν τάς εύθύνας τής ένοχής των ό εις έπί τοϋ άλλου, τελικώς δμως 
ώμολόγησαν πλήρως τήν ένοχήν των.

Έν τώ μεταξύ διά τούς άναφερομένους Μιχαηλίδην καί Κατσιμίχαν ένηργή- 
θησαν άναζητήσεις προς άνεύρεσίν των. "Ηδη δέ καταζητούνται. Τελευταία παρά
γραφος τής ύποθέσεως ύπήρξεν ή σύλληψις τοϋ άφιχθέντος έν Έλλάδι Βλάχου Γεωρ
γίου, δστις άφίχθη ένταΰθα άεροπορικώς τήν 12ην ώραν τής 6/1/1961. Γενομένης 
δμως έρεύνης τών άποσκευών του ούδέν λαθραϊον άνευρέθη. Πάντως ούτος, έξετα- 
ζόμενος (ομολόγησε τά έκ τής προανακρίσεως προκύψαντα στοιχεία. Οί συλληφθέν
τες, κατόπιν διαταγής τοϋ Άνακριτοΰ προεφυλακίσθησαν. Έ κ τούτων ό Οίκονομί- 
τσιος Βασίλειος διώκεται δι’ άποφάσεως τοϋ Έφετείου ’Αθηνών, δι’ ής κατεδι-
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κάσθη ερήμην εις φυλάκισιν τεσσάρων μηνών έπί έκδόσει έπιταγής, άνευ άντι- 
κρύσματος.

8. ’Επίλογος.
Μία εΐσέτι μεγάλη έπιτυχία προσετέθη εις τάς τόσας άλλας της ’Αστυνο

μίας Πόλεων. Μία έπιτυχία ή οποία υπογραμμίζει κατά ένα βαρυσήμαντου τρόπον 
τάς ικανότητας καί την άξίαν αυτής.

Διά νά φθάση εις αίσιον πέρας ή όλη ύπόθεσις έχρειάσθησαν κόποι καί έργα- 
σία έντατική «πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών έργασίας».

Διά την έπιτυχή έκβασίν της εΐργάσθησαν μετ’ έξαιρετικοϋ ζήλου, μεθοδικό- 
τητος καί άόκνως πλήν τών άναφερομένων άστυφυλάκων καί τών κ.κ. ’Αξιωματι
κών τής 'Υπηρεσίας Ναρκωτικών καί οί: 'Υπαρχιφύλαξ Κ201 κ. Σαγώνας Χρίστος 
καί οί άστυφύλακες Κ306, 421, 202, 1257 καί 958 κ.κ. Ντανάκας Παναγιώτης, 
Πέππας Νικόλαος, Άντζουλάτος Γεράσιμος,’Αθανασίου Δημήτριος καί Χρυσοχέρης 
Παύλος.

Παρακολούθησις. Σύλληψις. Έρευνα. Κατάσχεσις. Προανάκρισις. Μεταγωγή. 
Μιά σειρά από άνακριτικάς καί άστυνομικάς πράξεις, αί όποΐαι δεν είναι τόσον εύ
κολοι οσον έκ πρώτης οψεως φαίνονται. Είναι όμως ολόχρυσοι χάνδραι εις τό πολύ
τιμον καί πανάκριβου άστυνομικον περιδέραιου.

"Ολοι οί συνάδελφοι τών υπαλλήλων τής ’Ασφαλείας αίσθανόμεθα υπερηφά
νειαν δι’ αύτούς καί άγάπην απέραντου.

Τούς εύχόμεθα πάντοτε έπιτυχίας καί πρόοδον υπηρεσιακήν, διά τό καλόν τής 
Ελληνικής Κοινωνίας.

"Οσον άφορα τούς «έμπορους τοϋ θανάτου» οί όποιοι άπεργάζονται την κατα
στροφήν τής φυλής μας, τούς παραδίδομεν εις την κοινήν, γνώμην, ή οποία πρέπει ν’ 
άντιληφθή εις όλον αύτοϋ τό βάθος καί τό πλάτος τον κίνδυνον, καί νά βοηθήση 
άποτελεσματικώς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων εις τό σκληρόν καί έπίμοχθον έργου της.

Αί άνθρωποθυσίαι τής άρχαιότητος, μικρογραφίαν τών οποίων δίδει ή χρήσις 
τών ναρκωτικών, είναι άνάγκη νά σταματήσουν.

'Ο άναδιδόμενος καπνός των ήμπορεΐ νά δηλητηριάση τήν χώραν μας.
Διά τάς ώρας του πόνου καί τής συμφοράς είναι άπαράδεκτον νά χρησιμο

ποιούνται ώς παυσίπονα τοιαΰτα δηλητήρια, άφοϋ υπάρχει τό μόνον άληθινόν παυσί
πονου τής ζωής, τό παρασκευασθέν φιλανθρώπως άπό τάς ρανίδας τού α'ίματος 
τοϋ έσταυρωθέντος Θεού, τοϋ άφήσαντος ώς άθάνατον υποθήκην τήν πανέμορφου 
τής ’Αγάπης, τής Έλπίδος καί τής Ειρήνης θρησκείαν τών πετεινών τοϋ ούρανοΰ 
καί τοϋ άγροΰ τών κρίνων...

Σ. Π Η ΛΟ Σ
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Ο ΦΟΝΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ BAIRD
’Από τό άγγλικόν άστυνομικόν περιοδικόν

-----------------------  «The Police Journal», κατά μετάφρασιν __________________
’Αστυνόμου Β' κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ (Συνέχεια χαΐ τέλος)

Είς ’Αστυνόμος μέ άνάλογον άριθμόν άστυφυλάκων ήσχολήθη μέ τον έλεγ
χον των προσώπων εκείνων άτινα είχον «καταδικασθή» έν τη πόλει ώς «πα- 
ρατηρηταί» καί άλλας απρεπείς πράξεις. ’Αλλ’ ή όμάς αΰτη ήσχολήθη παραλ- 
λήλως καί μέ τήν έξέτασιν δλων των «κατηγορηθέντων» ώς παρατηρητών, ή 
των άτόμων εκείνων τά όποια ήσαν γνωστά είς τήν ’Αστυνομίαν δτι παρηνόχλουν 
τάς γυναίκας. Ή  έξέτασις αΰτη έπεξετάθη καί έπί των προσώπων των άναφερθει- 
σών κατηγοριών, άτινα είχον απασχολήσει τήν ’Αστυνομίαν από πενταετίας καί έπί 
τή εύκαιρία ή έπανεξέτασις έγένετο λεπτομερέστερα, έπί τώ τέλει διαπιστώσεως 
τυχόν σχέσεως τίνος έξ αυτών μετά τοϋ άπαισίου έγκλήματος του οικοτροφείου. 
'Τπενθυμίζομεν δτι ώς προαναφέραμεν αί ένοικοι τοϋ οικοτροφείου παρηνοχλοϋντο 
καί κατά τό παρελθόν άπό πολλούς παρατηρητάς. Μία τρόφιμος έκλήθη καί πάλιν 
προς έξέτασιν περί έπεισοδίου τίνος δπερ είχεν συμβή, έν έτει 1958. Αυτή κατά τον 
χρόνον τοϋ έπεισοδίου διέμενε είς τό κεντρικόν κτίριον τοϋ οικοτροφείου καί περί 
τήν 11ην ώραν έξήλθεν τοϋ είς τον πρώτον δροφον ευρισκομένου δωματίου της διά 
νά μεταβή εις τό λουτρόν, δτε άντελήφθη έν άτομον ίστάμενον προ τής εισόδου, έπί 
τής βαθμίδος τής κλίμακος αύτοΰ. Διεξήχθη μικρά συζήτησις μεταξύ των, καθ’ ήν 
ό νέος τήν ήρώτησεν ποιον είναι τό ύπνοδωμάτιόν της καί ευθύς άμέσως έτράπη είς 
φυγήν, μέ κατεύθυνσιν προς τήν κεντρικήν κλίμακα καί έξήλθεν τοϋ κτιρίου. Τά 
χαρακτηριστικά τοϋ άγνώστου έπισκέπτου άτινα έδόθησαν είς τήν ’Αστυνομίαν 
ύπό τής πρώην ένοικου τοϋ οικοτροφείου, ήσαν τελείως άντίθετα τών χαρακτηριστι
κών άτινα είχεν δώσει ή δ /νίς Brown περί τοϋ άτόμου δπερ τής είχεν έπιτεθή έν τώ 
πλυντηρίω τοϋ οικοτροφείου, κατά τήν έσπέραν τοϋ έγκλήματος. ’Αλλ’ έτέρας 
ένοικου τοϋ αύτοΰ οικοτροφείου, ή έξέτασις, περί όμοιου έπεισοδίου έπισυμβάντος 
τον Μάρτιον τοϋ 1959 ήτο άκρως ένδιαφέρουσα. Αΰτη ώς έδήλωσεν διέμενε είς τό 
ύπ’ άρ. 3 δωμάτιον τής «πτέρυγος τής βασιλίσσης» καί τήν 23.30' ώραν τής νυκτός 
τοϋ έγκλήματος ήτο είσέτι άϋπνος καί μέ άνημμένον τό φώς τοϋ δωματίου της, δτε 
είδε άτομόν τι νά εισέρχεται έντός αύτοΰ καί νά κλείη δπισθέν του τήν θύραν τοϋ 
δωματίου. 'Ο άγνωστος τής εΐπεν νά μήν φοβηθή, διότι δέν είχε κακόν σκοπόν καί 
δτι έζήτει τήν έξ ’Ιρλανδίας δεσποινίδα X. “Οταν τον ήρώτησε πώς είσήλθεν έντός 
τοϋ κτιρίου, τής έδήλωσε δτι είχεν άναρριχηθή έκ τοϋ παραθύρου καί δτι τήν δεσποι
νίδα X τήν είχεν άναζητήσει καί είς δύο έτερα δωμάτια προηγουμένως. Έσυνέχισαν 
επ’ ολίγον τήν συζήτησίν των καί ό άγνωστος έγκατέλειψε τό δωμάτιόν της άνευ 
ούδεμιάς έτέρας παρενοχλήσεως. Έλήφθησαν τά χαρακτηριστικά καί τοϋ έν λόγω 
άτόμου καί έπί τή βάσει αύτών έγένοντο άναζητήσεις, έν τή πόλει, αϊτινες δμως άπέ- 
βησαν άναποτελεσματικαί. Καί τά χαρακτηριστικά άτινα έδωσεν ή έν λόγω τρό
φιμος ούδόλως ώμοίαζον προς τά χαρακτηριστικά τοϋ κατά τής δεσποινίδος Baird 
έπιτεθέντος άτόμου, άλλ’ ήσαν έξαιρετικώς ένδιαφέροντα, διότι τινά έξ αύτών άντε- 
πεκρίνοντο προς τά χαρακτηριστικά ενός έκ τών ύποπτων Byrne όνομαζομένου. 
Αΰτη έκλήθη πρός άναγνώρισιν κατόπιν καταλλήλου προπαρασκευής μεταξύ πολ
λών παρομοίων πρός τον Byrne άλλων ύπόπτων καί δντως αΰτη τόν ύπέδειξεν. 
Τοΰτο δέ έγένετο κατ’ έπανάληψιν. Ό  Byrne δμως διεμαρτύρετο έντόνως καί ήρ- 
νεΐτο κατηγορηματικώς δτι είχεν σχέσιν τινά μετά τοϋ έγκλήματος ή μετά τοϋ έπει- 
σοδίου τοϋ οικοτροφείου τοϋ άναφερομένου ύπό τής δεσποινίδος X ήτις καί τόν 
ύπεδείκνυε.



9028 Μετάφρ. Δ. Κατσιμαγκλή

'Έτερος Ύπαστυνόμος μετ’ άναλόγου δυνάμεως άστυφυλάκων διετέθη προς 
άνάκρισιν των εσωτερικών καί των εξωτερικών άσθενών της νευρολογικής κλινικής 
εις ήν ή δεσποινίς Brown είχεν παραμείνει προς θεραπείαν, ώς επίσης καί του προ
σωπικού τοϋ υγειονομικού κέντρου εις δ αΰτη είχεν έκπαιδευθή. Ώ ς έπιστεύετο, 
άρκεταί ύποψίαι διελύθησαν έκ της έξετάσεως τών έν λόγω άσθενών καί έκπαιδευο- 
μένων. Έ τ ι δέ έπιβεβαιώθη απολύτως δτι αί σχέσεις της δεσποινίδος Baird ήταν 
έξαιρετικαί άπό πάσης, άπόψεως. Εις ’Αστυνόμος μέ μεγάλον άριθμόν άνδρών τής 
ειδικής όμάδος ασφαλείας ένήργησε διερευνήσεις καί εξετάσεις εις τα διάφορα έργο- 
στάσια καί έκράτησε τα στοιχεία καί τάς διευθύνσεις τών άτόμων έκείνων άτινα 
δεν είχον έπανέλθει κανονικώς εις τάς εργασίας των, μετά τάς διακοπάς τών 
Χριστουγέννων. Έτέρα όμάς διηρεύνησεν 6λα τά φροντιστήρια καί τεχνικά εργαστή
ρια τής ’Ιατρικής τοΰ πανεπιστημίου τής πόλεως. Πάσα δυνατή βοήθεια παρεσχέθη, 
άνευ ούδεμιας δυσανασχετήσεως, υπό τε τών πανεπιστημιακών άρχών καί τών σπου
δαστών. ’Αστυφύλακες καί δακτυλογράφοι διετέθησαν εις τήν έν λόγω ομάδα καί 
έγκατεστάθησαν έντός γραφείων παραχωρηθέντων υπό τοϋ πανεπιστημίου καί ή 
πλειονότης τών φοιτητών έξητάσθη ώς έκ τούτου έντός τοϋ πανεπιστημίου. Τό οίκο- 
τροφεΐον εις δ έφονεύθη ή δεσποινίς Baird ήτο αυτό καθ’ εαυτό τό κέντρον τής δρα- 
στηριότητος τής ’Αστυνομίας. Εις Ύπαστυνόμος μέ άνάλογον δύναμιν κατωτέρων 
άστυνομικών υπαλλήλων ένήργουν έξετάσεις δλων τών άνδρών οίτινες καί κατά τό 
πρόσφατον παρελθόν είχον έπισκεφθή τάς ένοικους τοΰ οικοτροφείου. Προς ένίσχυ- 
σιν τοΰ έ'ργου τούτου έκκλησις διά τοΰ τύπου έγένετο προς όλους τούς άρρενας οί
τινες είχον έπισκεφθή τό έν λόγω οΐκοτροφεΐον όπως προσέλθουν εις τήν ’Αστυνο
μίαν προς άνάκρισιν. Ή  έ'κκλησις αΰτη έ'σχεν ικανοποιητικήν άνταπόκρισιν καί 
πολλοί έξ αύτών προσήλθον καί ύπεβλήθησαν είς έξέτασιν ώς προς τάς κινήσεις 
των κατά τήν εσπέραν τής 23-12-59. "Ενας άλλος μεγάλος άριθμός άστυνομικών 
υπό έ'ναν ’Αστυνόμον διετέθη διά τήν ένέργειαν γενικών άνακρίσεων. Είς τήν εν 
λόγω ομάδα άνετέθη έπίσης ή έξέτασις τών, τηλεφωνικώς ή δι’ έπιστολών, πληρο
φοριών διαφόρων πολιτών, ώς έπίσης καί τών πληροφοριών τών άλλων ’Αστυνομι
κών Υπηρεσιών αΐτινες ύπεδείκνυον συνήθως διάφορα πρόσωπα άτινα έθεώρουν 
ώς ύποπτα. Ή  αύτή όμάς είχεν έπιφορτισθή έπίσης νά έξετάση καί όλα τά άτομα 
άτινα άνήκον είς τάς ένόλους δυνάμεις καί εύρίσκοντο έν τή πόλει τήν 23-12-59. 
Ώ ς εΐκός, μόνον ή έργασία αΰτη περιελάμβανε άρκετάς εκατοντάδας άτόμων. "Ενας 
μεγάλος άριθμός άστυνομικών οίτινες άπεσπάσθησαν είς τήν ειδικήν ομάδα προηρ- 
χετο άπό Ύπαστυνόμους τοΰ τμήματος τάξεως καί τών οποίων ή άποστολή συνι- 
στατο κυρίως είς τήν έξυπηρέτησιν τών άτομικών άναγκών τών άνδρών τής όμάδος, 
τον καθορισμόν τών ώρών έργασίας αύτών, ώς καί τον καθορισμόν τής ήμέρας 
άναπαύσεως (ρεπό) αύτών. Εύθύς έξ άρχής οΐ «βοηθοί» άστυνομικοί τών είδικώς 
άσχολουμένων μέ τήν διερεύνησιν τοΰ έγκλήματος άστυνομικών τής άσφαλειας 
προήρχοντο άπό έξειδικευμένους άξιωματικούς τών άστυνομιών τών πέριξ τής πο- 
λεως. Μία κατάστασις ώρών ύπηρεσίας κατηρτίσθη καί άπαντες, μετά τών αυτο
κινήτων των, μετέβαινον κατ’ εύθεΐαν προς άντικατάστασιν τοΰ ώρισμένου συνα
δέλφου των. Μετά μεγάλου ένθουσιασμοΰ άνέλαβον ύπηρεσίαν καί μετά ζήλου επε- 
τέλεσαν παν ότι τούς ήτο δυνατόν διά τήν άνακάλυψιν τοΰ έγκληματίου. Αί διακοπαι 
τών Χριστουγέννων παρήλθον καί ούδέν ένθαρρυντικόν σημεΐον είχεν έπισημανθή 
έξ ού θά ήδύνατό τις νά προεικάση τήν σύντομον άνακάλυψιν τοΰ κακούργου. Διο 
μία σύσκεψις έκρίθη άναγκαία νά γίνη είς τό Άρχηγεΐον τής ’Αστυνομίας καί προς 
τοΰτο έκλήθησαν άπαντες οί άστυνομικοί τής άσφαλειας τής πόλεως, ώς και οι 
προϊστάμενοι τών γειτνιαζόντων μετά τής πόλεως ’Αστυνομικών Υπηρεσιών. 
Κατά τήν έν λόγω συγκέντρωσιν προεβλήθησαν φωτογραφίαι είλημμέναι έκ του 
τόπου τοΰ έγκλήματος καί έκ τοΰ νεκροτομείου. Παν οτι ήτο γνωστόν μέχρι τής
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Τά έν τώ  τόπω  τής τβλέσεως τοϋ εγκλήματος εΰρεθέντα πελματικά αποτυπώματα καί τό
υπόδημα τοϋ Byrne.

καί μία ήτο ότι έδει νά γίνη ειδική καί έπισταμένη μελέτη καί έκμετάλλευσις των 
πελματικών αποτυπωμάτων των άνευρεθέντων έν τώ τόπω τής τελέσεως του εγκλή
ματος.

'Ο μελετήσας ειδικός τά πελματικά άποτυπώματα άπεφάνθη ότι ταΰτα 
προήρχοντο έξ υποδημάτων άτινα εΐχον κατασκευασθή είς ώρισμένον εργοστασιον 
ευρισκόμενον είς τήν πόλιν Leicesterchire. 'Ο διευθυντής του έν λόγω έργοστασίου 
έκλήθη καί κατόπιν έξετάσεως καί παρ’ αύτοϋ των πελματικών άπωτυπωματών 
άπεφάνθη καί ούτος ότι ταΰτα όντως ειχον δημιουργηθή υπό υποδημάτων τοϋ έργο-

στιγμής εκείνης άνεκοινώθη καί έξητάσθη, έν πάσει λεπτομερείς, ήκούσθησαν αί 
γνώμαι καί αί προτάσεις πάντων των συμμετασχόντων έν τή συγκεντρώσει καί 
έπί τή βάσει αυτών κατηρτίσθη τό σχέδιον τών περαιτέρω ένεργειών τής ειδικής 
όμάδος προς άνακάλυψιν τοϋ δράστου. Πας όστις έθεωρεΐτο ικανός νά συντελέση είς 
τήν πρόοδον τής άνακρίσεως καί άνακάλυψιν τοΰ δράστου έγένετο δεκτός καί προς 
τούτοις ό Camps ειδικός ιατροδικαστής τοΰ πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου καί διευ
θυντής τοΰ νοσοκομείου τοΰ Λονδίνου προσεκλήθη τήν 30-12-59 είς τό Μπίρμιγχαν 
καί μετά τοΰ Crilfiths παθολόγου ίατροΰ τοΰ υπουργείου έσωτερικών έξήτασαν τό 
πτώμα τής δεσποινίδος Baird. Συγχρόνως δύο Διευθυνταί τής ’Αστυνομίας τοΰ 
Μπίρμιγχαν μετά τοΰ ίατροΰ Griffiths μετέβησαν είς Scotland Yard όπου έξέθεσαν 
έν πάση λεπτομερείς τά τοΰ έγκλήματος ένώπιον άνωτέρων άξιωματικών αυτής. 
Κατά τήν συνάντησιν ταύτην παρίστατο καί ό Camps. Άρκεταί νέαι κατευθύνσεις 
τής άνακρίσεως μάς συνεστήθησαν κατά τήν έν λόγω συνάντησιν, μεταξύ τών οποίων
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στασίου δπερ διευθύνει καί δτι έκτος των άλλων ταϋτα φέρουν καταδήλως και τδ 
σήμα τοϋ έν λόγω έργοστασίου. Ό  διευθυντής κατόπιν τής διαπιστώσεως ταύτης 
παρέδωσε εις την ’Αστυνομίαν δύο ζεύγη υποδημάτων φερόντων πέλματα δμοια 
μετά των έν τω τόπω του έγλήματος άνευρεθέντων καί συνέστησεν εις αυτούς νά 
δημιουργήσουν δι’ αυτών άποτυπώματα, έπί έδάφους όμοιου μετά τοϋ τόπου τοϋ 
έγκλήματος καί νά λάβουν τά έκμαγεία αυτών καί ταϋτα νά συγκριθώσι έκ νέου 
μετά τών έκμαγείων τοϋ τόπου τοϋ έγκλήματος. Έ κ  τής συγκρίσεως τών νέων πελ- 
ματικών αποτυπωμάτων μετά τών έκμαγείων τοϋ τόπου τοϋ έγκλήματος προσδιώ- 
ρισεν ό έν λόγω διευθυντής δτι τά υποδήματα έξ ών είχον δημιουργηθή τά πελματικά 
άποτυπώματα τοϋ τόπου τοϋ έγκλήματος δέον νά ήσαν 10 ή 11 Ν®. Το έργοστάσιον 
έφωδίασε τήν ’Αστυνομίαν μέ τά ονόματα καί τάς διευθύνσεις δλων τών παραρτη
μάτων τής χώρας, μέσω τών οποίων διοχετεύονται τά ύπ’ αύτοΰ παραγόμενα υπο
δήματα εις τό έμπόριον. "Αν καί οί άνακριθέντες, έπί τή βάσει τών νέων στοιχείων 
άνήλθον είς πολλάς έκατοντάδας, έν τούτοις δεν ήδυνήθημεν νά φθάσωμεν είς συγκε
κριμένα συμπεράσματα. Ού μήν αλλά αί προσπάθειαι αύται τελικώς δεν άπέβησαν 
έπί ματαίω, διότι μετά τήν σύλληψιν τοϋ Byrne άπετέλεσαν τον κρίκον τών έναν- 
τίον του αποδείξεων, δτε άνευρέθησαν τά υποδήματα άτινα έφερε κατά τον χρόνον 
τής τελέσεως τοϋ έγκλήματος, μόνον δέ κατά τό μέγεθος διέφερον άπ’ δτι είχον 
καθωρίσει οί ειδικοί ήτοι ήσαν Ν® 9. Μία έκτεταμένη άναζήτησις έγένετο έν τοϊς 
άστυνομικοΐς άρχείοις τοϋ Μπίρμιγχαν καί τής Scotland-Tadr καί πλεΐστοι μάρ
τυρες άπεστάλησαν εις Scotland-Tard διά νά ΐδουν φωτογραφίας διαφόρων ύπο
πτων άτόμων. ’Επίσης ό προϊστάμενος τοϋ άρχείου τής ’Αστυνομίας τοϋ Μπίρ- 
μιγχαν καθ’ έκάστην έπεσκέπτετο τό άρχεΐον τής Scotland-Tard καί έμελετοΰσε 
τούς φακέλλους διαφόρων υπόπτων άτόμων. Δύο δραπέται παιδικών σωφρονιστι
κών φυλακών έθεωρήθησαν έντόνως ύποπτοι. Άμφότεροι είχον έργασθή εις κρεο
πωλεία καί τοϋ ενός έξ αύτών είχον εύρεθή τά δακτυλικά άποτυπώματα εις τι διαρ- 
ρηχθέν κατάστημα τής πόλεως τήν 21—12-1959. Εις πείσμα τών έντονων προσπα
θειών μας οί δύο δραπέται δεν κατέστη δυνατόν νά άνευρεθοΰν, εί μή μόνον μετά 
πάροδον πολλών ήμερών άπό τής συλλήψεως τοϋ Byrne. Τήν 5-2-60 οί Δ/ταί 
(προϊστάμενοι τής ειδικής όμάδος διερευνήσεως) μετέβησαν έκ νέου είς τήν Scot
land-Tard, προς άνταλλαγήν άπόψεων έπί τής ύποθέσεως καί ιδιαιτέρως μετά τοϋ 
είδικοΰ ’Αστυνόμου Η atherel].

Συνεζητήθη καί αύθις ή πρόοδος τής άνακρίσεως καί άπεφασίσθησαν διάφο
ροι περαιτέρω ένδεδειγμέναι ένέργειαι, μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγεται καί ή 
άπόφασις παραδόσεως είς τον τύπον καί παρουσιάσεως διά τής τηλεοράσεως τής 
φωτογραφίας τών πελματικών άποτυπωμάτων τοϋ τόπου τελέσεως τοϋ έγκλήμα
τος. 'Η  δημοσιότης καί διά τών δύο μέσων—τύπου καί τηλεοράσεως—έλαβεν εύρεϊαν 
δντως έκτασιν είς ολόκληρον τήν χώραν τήν 7—2—60. Έ ξ αρχής έπιστεύετο δτι ό 
καταζητούμενος κακούργος δέον νά ήτο γνωστόν πρόσωπον είς τούς περί τό οίκο- 
τροφεϊον διαμένοντας καί δτι κατά μεγίστην πιθανότητα διέμενε είς τήν περιφέ
ρειαν αύτήν. 'Η  άπό «οικίας είς οικίαν» έξέτασις εϊχεν τεθή είς έφαρμογήν άμέσως 
μετά τήν άνακάλυψιν τοϋ έγκλήματος καί άλματωδώς εϊχεν προχωρήσει, ώστε νά 
έχη καλύψει έκτασιν πέντε τετρ. χιλ. περίπου καί νά έχουν έξετασθή καί έλεγχθή 
αί κινήσεις καί αί άσχολίαι, ίδιαιτέρως δέ κατά τήν ήμέραν τοϋ έγκλήματος, υπέρ 
τών 20.000 άτόμων. Είς τό σημεΐον αύτό άπεφασίσθη νά μήν έπεκταθή περαιτέρω 
ή άπό «οικίας είς οικίαν» άνάκρισις, άλλ’ έπαναρχίση έξ ύπ’ αρχής, δηλαδή νά υπο
βληθούν καί διά δευτέραν φοράν είς άνάκρισιν καί έλεγχον άπαντες οί μέχρι τής 
στιγμής έκείνης έξετασθέντες. 'Ως άποτέλεσμα τής δευτέρας έπισκέψεως τών άστυ- 
νομικών τής ειδικής όμάδος είς τήν οικίαν τοϋ Byrne καί τών άλλων συνοίκων του, 
ήτο ή άποστολή άνωνύμου έπιστολής ύπό ήμερομηνίαν 4—2-60 προς τήν Άστυνο-
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μίαν του Γόρικτον καί δι’ ής συνιστάτο δπως δ Byrne κληθή νά συμπλήρωσή το 
έρωτηματολόγιον τής ’Αστυνομίας σχετικώς μέ τάς κινήσεις του τής 23—12—59.

Τό κατάλυμα τοϋ Byrne άπεΐχεν περί τά χίλια μέτρα άπδ τδ οικοτροφείου 
εις δ έφονεύθη ή Baird καί κατά την πρώτην έπίσκεψιν των άστυνομικών εις τό 
οίκημα εις δ διέμενεν οδτος ή οικοδέσποινα καί οί λοιποί ένοικοι εΐχον άναφέρει περί 
των κινήσεων καί των ασχολιών αύτοϋ κατά την 23—12—59 καί τον ειχον δικαιολο
γήσει πλήρως. 'Η  οικοδέσποινα εΐπεν δτι ό Byrne την εϊχεν ειδοποιήσει προ μιας 
έβδομάδος ώς καί τον έργοδότην του δτι δεν θά παρέμενε πλέον εις τό Μπίρμιγχαν, 
άλλά θά έπέστρεφεν εις τούς οικείους του παρά τό Γόρικτον την 23—12—59 καί θά 
παρέμενε εκεί μονίμως.

Κατά την πρώτην έπίσκεψιν των άστυνομικών εις την οικίαν τοϋ Byrne 
ειχεν δηλώσει έπίσης ή οικοδέσποινα καί οί λοιποί ένοικοι προς συμπλήρωσιν τοϋ 
σχετικού έντύπου τής ’Αστυνομίας δτι μετά την έπιστροφήν του τό άπόγευμα έκ 
τής έργασίας του ό Byrne έλαβε ενωρίς τό δεΐπνον του καί άντί νά άναχωρήση διά 
τούς εις Γόρικτον οικείους του, ώς ειχεν δηλώσει, περί την 20ήν ώραν τής 23—12—59 
μετέβη ε’ίς τι κέντρον μετά τής έξαδέλφης του, ήτις καί αυτή διέμενε εις την αυτήν 
οικίαν καί έπέστρεψαν όμοϋ περί την 22αν ώραν υπερβολικά επηρεασμένοι συνέ
πεια καταναλώσεως μεγάλης ποσότητος οινοπνευματωδών ποτών.

Την έπομένην ημέραν 24-12-59 οδτος άνεχώρησεν διά τό Γόρικτον ώς εϊχεν 
δηλώσει προ μιας έβδομάδος. Την έσπέραν τής 9-2-60  ό Byrne ειχεν κληθή εις 
τό ’Αστυνομικόν Τμήμα τοϋ Γόρικτον προς έξέτασιν άπό τον άρχιφύλακα Βέλμπορν. 
'Ο άρχιφύλαξ έδήλωσε εις τον Byrne δτι ενεργεί, κατά παράκλησιν τής ’Αστυνο
μίας τοϋ Μπίρμιγχαν, γενικήν άνάκρισιν διά τον φόνον μιας δεσποινίδος όνομαζο- 
μένης Στεφανίας Baird ήτις εύρέθη φονευμένη εις τό οικοτροφείου «έντενκροφτ» 
τής πόλεως τήν 23—12—59 καί δτι ό άρχιφύλαξ εϊχεν τήν έντύπωσιν δτι δ Byrne 
διέμενεν εις τό Μπίρμιγχμαν εις τήν όδόν "Ισλικτον 97, δηλαδή πλησίον τοϋ οικο
τροφείου. Τοϋ εϊπε έν συνεχεία, δτι ή ’Αστυνομία τοϋ Μπίρμιγχαν εϊχεν εκτυπώσει 
έντυπον μέ ώρισμένον ερωτηματολόγιου καί τον παρεκάλεσε νά τον βοηθήση διά 
νά τό συμπληρώση δσο δυνατόν λεπτομερέστερου, εΐδικώτερον δέ ώς προς τάς κινή
σεις του καί τάς ασχολίας του κατά τήν 23-12-59. 'Ο άρχιφύλαξ έπέδειξε συγχρό
νως εις τον Byrne τό ειδικόν έντυπον. 'Ο Byrne άπήντησε δτι ούδεμίαν άντίρρησιν 
εϊχε νά άπαντήση επί τών ερωτημάτων τοϋ είδικοΰ αυτοΰ έντύπου. 'Ο άρχιφύλαξ 
ήρχισε τάς περί τών κινήσεων τοϋ Byrne ερωτήσεις καί μεταξύ τών άλλων τον 
ήρώτησε αν ήτο διατεθειμένος νά τοϋ έπιτρέψη νά λάβη καί τά δακτυλικά του άπο- 
τυπώματα προς άποσόβησιν νέας τυχόν έν τώ μέλλοντι ένοχλήσεώς του. "Οτε συνε- 
πληρώθη τό έντυπον δ άρχιφύλαξ ήρώτησε τον Byrne μή τυχόν τοϋ διέφυγε τί 
σχετικώς μέ τήν παραμονήν του εις τό Μπίρμιγχαν, δτε άντί άλλης άπαντήσεως 
δ Byrne αΐφνιδίως ειπεν: «’Επιθυμώ νά σάς είπώ περί τών γεγονότων τοϋ οικο
τροφείου τοϋ Μπίρμιγχαν. "Εχω νά κάνω κάτι μέ αύτό». Τοϋ έπεστήθη ή προσοχή 
περί τής σοβαρότητος τών δηλώσεών του καί τούς κινδύνους τούς όποιους διατρέ
χει, άλλ’ δ Byrne έπανέλαβε. «Δεν δύναμαι νά κοιμηθώ. Τά γεγονότα τοϋ οικο
τροφείου τά έχω εις τήν μνήμην μου. Θά πάω νά παρουσιασθώ εις τήν Άστυνο- 
»μίαν τοϋ Μπίρμιγχαν. Αί τελευταϊαι έπτά έβδομάδες δεν είναι καθόλου δι’ έμέ 
»εύχά.ρ ιστοί».

Κατόπιν τής δηλώσεως ταύτης δ άρχιφύλαξ έλαβε τήν κατάθεσιν τοϋ Byrne, 
είς ήν μεταξύ τών άλλων άνεφέρετο καί πώς μέσω τοϋ παραθύρου τοϋ οικοτροφείου 
είδε μιά γυναίκα, φέρουσαν έρυθράς άποχρώσεως πουλόβερ, δτε μεταβάς πλησιέ- 
στερον άνερριχήθη έπί τοϋ παραθύρου καί εΐσήλθεν έντός τοϋ κτιρίου, κατόπιν 
έλαβε μία καθέκλα άπό έν δωμάτιον, άνήλθεν έπ’ αύτής καί μέσω ύαλοπίνακος 
παρετήρη τήν έντός τοϋ δωματίου γυναίκα. 'Η  γυνή ήνοιξε αΐφνιδίως τήν θύραν
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καί δταν τον ήρώτησε περί του σκοπού της έπισκέψεώς του, ούτος τήν ήρπασε διά 
των χειρών του έκ του λαιμού καί τήν έστραγγάλισε καί καθ’ δν χρόνον αί χεΐρες 
του ήσαν είσέτι έπί του λαιμού της αυτή «έπαυσε να κινήται». Κατόπιν ουτος άνε- 
χώρησε έκ τοϋ δωματίου της. 'Η  ’Αστυνομία τής Γόρικτον άνεκοίνωσε άμέσως 
τό γεγονός είς την ’Αστυνομίαν τοϋ Μπίρμιγχαν καί ή έν τή καταθέσει άναφορά 
τής άποχρώσεως τοϋ έπί τής κλίνης τοϋ θύματος εΰρεθέντος πουλόβερ έδωσε άφορ- 
μήν καί είς τήν ’Αστυνομίαν τοϋ Μπίρμιγχμαν να πιστεύση δτι έπρόκειτο πράγματι 
περί τοϋ δράστου τοϋ άπαισίου έγκλήματος.

Δεν είχε άνακοινωθή είς ούδέναν περί των άνευρεθέντων έν τω δωματίω 
τοϋ θύματος ένδυμάτων καί έλάχιστοι καί έκ των άστυνομικών τοϋ Μπίρμιγχαν

έγνώριζον ιδίως περί τοϋ χρώματος τοϋ πουλόβερ δπερ εϊχεν άνευρεθή έπί τής 
κλίνης τής στραγγαλισθείσης. Ό  μικρός ύαλοπίναξ τής θύρας μέσω τοϋ οποίου, 
κατά τον Bryne, παρετήρη τήν έντός τοϋ δωματίου γυναίκα, φυσικά ήδύνατο νά 
όμοιάζη προς δλους τούς μικρούς ύαλοπίνακας καί των άλλων θυρών των δωμα
τίων τοϋ οικοτροφείου, ως καί ή καθέκλα, διότι δμοιαι ύπήρχον έφ’ δλων των δωμα
τίων τοϋ οικοτροφείου. Κατά τον χρόνον αύτόν ό Byrne ούδέν έτερον ένεθυμεΐτο 
περί τοϋ έγκλήματος τοϋ οικοτροφείου καί κατά τήν στιγμήν αυτήν ήτο εν τρίτον 
πρόσωπον καί έπομένως ή ευθύνη τής άποδείξεως καί άναγνώρισίς του ως δράστου 
τοϋ στυγερού έγκλήματος έβάρυνε έξ ολοκλήρου τούς ώμους τής ’Αστυνομίας. 
Οΰ μήν άλλά ή ιστορία ήν άφηγεϊτο ό Byrne έν τή καταθέσει του άντεπεκρίνετο 
καί προς ώρισμένας αλήθειας καί τούτου ένεκεν άπεστάλησαν δύο άστυφύλακες 
δι’ αυτοκινήτου νά τον μεταφέρουν άμέσως είς τήν Διεύθυνσιν τής ’Αστυνομίας 
τοϋ Μπίρμιγχαν. 'Ο Byrne μετεφέρθη είς τό τμήμα είς δ εϊχεν έγκατασταθή ή ειδική 
όμάς καί ή πρώτη έρώτησις ήτις τοϋ υπεβλήθη ήτο αν έπεθύμη καί αν ήδύνατο 
νά άναπαραστήση τον τόπον τοϋ έγκλήματος δι’ ενός άπλοϋ σχεδιαγράμματος
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καί νά σημείωση, έν αύτώ, τδ σημεΐον εις δ εύρίσκετο τδ πτώμα. '0  Byrne έσχε- 
δίασε τόν δλον χώρον του δωματίου καί μετά μεγάλης άκριβείας έσημείωσε την 
θέσιν εις ήν εύρίσκοντο τά διάφορα έν αύτώ έπιπλα, την θέσιν τοΰ παραθύρου, τής 
θύρας ώς καί την θέσιν τοΰ πτώματος. Έσχεδίασε έπίσης τδ δλον κτίριον τής 
«πτέρυγος τής βασιλίσσης» καί ύπέδειξεν πώς καί πόθεν είσήλθεν έντδς τοΰ δωμα
τίου, έκ ποιου τοιούτου έλαβε την καθέκλαν καί άνήλθεν έπ’ αύτής καί εις ποιον 
σημεΐον έπανατοποθέτησε μετά τήν άποχώρησίν του ταύτην. ’Ανέφερε έπίσης 
δτι εΐχεν αφήσει μίαν σημείωσιν τήν όποιαν είχε γράψει διά μολυβδίδος διάρκειας 
(μπίκ) καί ήρωτήθη εις τδ σημεΐον αύτό, αν ήδύνατο νά έπαναγράψη τδ κείμενον 
τής σημειώσεως. Δέον νά σημειωθή δτι μόνον μία έφημερίς εΐχεν άναγράψει δτι 
ό δράστης εΐχεν έγκαταλείψει εις τδν τόπον τής τελέσεως τοΰ έγκλήματος σημείω-

Ή άνευρεθεϊσα σημείωσις έν τφ δωματίφ της Στεφανίας Baird.

σιν διά μολυβδίδος διάρκειας γεγραμμένην. 'Η  λεπτομέρεια αΰτη εΐχεν διαρρεύσει 
πρδς τούς δημοσιογράφους εις πείσμα τών δρακοντίων μέτρων άτινα εΐχον ληφθή 
δπως τηρηθή άστυνομικόν μυστικόν. Ειδική έκκλησις τοΰ Διευθυντοΰ τής ’Αστυ
νομίας, πρδς τούς άντιπροσώπους τοΰ τύπου έσχεν άνταπόκρισιν καί έκτοτε ούδε- 
μία έφημερίς άνέφερέν τι έπί τοΰ σημείου αύτοΰ. 'Η  σημείωσις ήτις εΐχεν εύρεθή 
εις τόν τόπον τής τελέσεως τοΰ έγκλήματος εΐχεν ώς έξής: «αύτό ήτο ένα πράγμα 
»δπερ ούδέποτε έπίστευον δτι ήδύνατο νά γίνη». 'Ο Byrne προσεπάθησε πολλάκις 
κατόπιν παρακλήσεως τών άστυνομικών, νά έπαναγράψη τάς λέξεις τοΰ κειμένου. 
Τδ άποτέλεσμα τής προσπάθειας του έχει ώς έξής : 

α) ’Εγώ νέο αύτδ νά συμβή ήμέραν. 
β) Έ γώ  νέο αύτδ θά ήρχετο μίαν ήμέραν. 
γ) ’Εγώ νέο αύτδ θά έρχόταν κάποια ήμέρα. 
δ) Ένόμισα δτι αύτδ θά συνέβαινε κάποια ήμέρα.
’Άν καί δεν άντεπεκρίνετο έπακριβώς τδ νέον κείμενον πρδς τδ τοΰ τόπου 

τοΰ έγκλήματος, οί αστυνομικοί έπίστευσαν δτι εύρίσκοντο εις τδ τέρμα τής κοπιώ-
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δους έργασίας των. 'Ο διευθυντής τοϋ γραφολογικοΰ γραφείου τής Οΰλίας Χάρισ- 
σον είχεν παρακληθή νά έξητάση τδ έγκαταλειφθέν εις τον τόπον τοϋ εγκλήματος 
σημείωμα καί είχεν άποφανθή ότι τούτο δεν είχε γραφή διά τής χειρός τοϋ θύμα
τος. Εύθύς άμέσως μετά την σύλληψιν τοϋ Byrne έλήφθησαν δείγματα γραφής 
αύτοΰ καί άπεστάλησαν δι’ άστυνομικοΰ αυτοκινήτου άμέσως είς τον Χάρισσον. 
'Έτεροι άστυνομικοί, έν τω μεταξύ ένήργουν λεπτόμερεστάτην έρευναν καί έξέτασιν 
εις το κατάλυμα τοϋ Byrne καί εις τά μέρη εις ά είχεν ούτος έργασθή πρώτερον 
έν τή πόλει. 'Ο Byrne, ένεθυμήθη καί τούς έδήλωσεν δτι τά ένδύματα καί τά ύπο- 
δήματα άτινα έ'φερε κατά τον χρόνον τής τελέσεως τοϋ έγκλήματος τά άπέβαλε 
τήν 24—12—59, δτε μετέβη εις το προάστιον Γόρικτον καί τά είχεν έγκαταλείψει 
εις το δωμάτιον εις δ διέμενε. ’Αλλά τά ένδύματα δεν άνευρέθησαν, εΐ μη μόνον 
τά υποδήματα έντος αμαξώματος φορτηγοΰ τίνος αυτοκινήτου άνήκοντος είς μίαν 
εταιρείαν τής πόλεως. Έ π ί τοϋ αμαξώματος εΐχον τοποθετηθή ύπό τίνος έργάτου 
έργαζομένου ώς φορτωτοϋ είς το έν λόγω αύτοκίνητον καί είχον λησμονηθή. Ό  
έργάτης τά είχεν περισυλλέξει άπο σωρόν απορριμμάτων εύρισκόμενον πλησίον 
τής κατοικίας τοϋ Byrne ολίγον χρόνον μετά το έγκλημα, καί τά προώριζε δι’ 
ίδιαν χρήσιν, διό καί τά είχεν τοποθετήσει έπί τοϋ άμαξώματος τοϋ αύτοκινήτου. 
Ό  άστυνομικός δστις άνεϋρεν τά υποδήματα ήτο υπερβολικά ευχαριστημένος άπο 
την εύνοιαν τής τύχης καί ήρώτησε τον έργάτην πώς ούτος δέν ένεθυμήθη τά ύπο- 
δήματα δταν ή ’Αστυνομία διά του τύπου καί τής τηλεοράσεως έζήτει άπο τούς 
πάντας νά τήν πληροφορήσουν σχετικώς μέ τον πιθανόν κάτοχον των υποδημάτων 
έκ των οποίων είχον δημιουργηθή πελματικά άποτυπώματα είς τον τόπον τοϋ 
έγκλήματος. Ούτος άπήντησεν δτι τοιοΰτον γεγονός δέν ύπέπεσε είς τήν άντίληψίν 
του καί δτι τά υποδήματα τά είχεν λησμονήσει τελείως. Ή  συγκριτική άντιπαρα- 
βολή των ύποδημάτων μετά των άποτυπωμάτων των διά τής φωτογραφίας καί τοϋ 
γύψου ληφθέντων άπέδειξεν πλήρη ταυτότητα. Έν τω μεταξύ είχεν ένεργηθή 
καί ή συγκριτική έξέτασις των δειγμάτων τής γραφής τοϋ Byrne μετά τοϋ είς τον 
τόπον τοϋ έγκλήματος έγκαταλειφθέντος σημειώματος καί ό Χάρισσον έδήλωσεν 
δτι ούδεμία άμφιβολία ΰπήρχεν δτι τό σημείωμα έχει γραφή διά τής χειρός τοϋ 
δόντος τά δείγματα γραφής άτόμου. Οί ένεργοΰντες τήν άνάκρισιν μετά ταΰτα 
έκάλεσαν καί πάλιν τον Byrne καί τοϋ άνεκοίνωσαν δτι ούδεμίαν πλέον άμφιβο- 
λίαν είχον περί τοϋ δτι αυτός ήτο ό φονεύσας τήν Στεφανίαν Baird τήν 23-12-59 
είς τό οίκοτροφεϊον τής πόλεως Έντενκροφτ διό καί τοϋ άπαγγέλουν τήν κατηγο
ρίαν διά τον φόνον τής Baird. Ό  Byrne έδωσε άπολογίαν έκ 17 σελίδων είς ήν 
έξιστόρησε έν πάση λεπτομερεία τον τρόπον τής τελέσεως τοϋ κακουργήματός του. 
Ό  Byrne δέν έδειξε σημεία μετάνοιας, εί μή μόνον άμυδρα ίχνη συγκινήσεως κατά 
τήν άφήγησιν τοϋ τρόπου τής τελέσεως τοϋ κτηνώδους έργου του τήν εσπέραν τής 
23-12—59. Αί λεπτομέρειαι τάς όποιας άνέφερεν ήσαν έν τή πραγματικότητι βαθύ
τατα έντυπωμέναι έν τή μνήμη του. "Εν άξιον μνημονεύσεως γεγονός είναι δτι 
πρίν ή ούτος άποκεφαλίση τήν άτυχή Baird, άφήρεσε άπαντα τά ένδύματά του 
πλήν των ύποδημάτων καί των καλτσών του. Τό γεγονός αυτό έπεβεβαίωσε έκ 
τών υστέρων τήν γ'νώμην τών διερευνητών άστυνομικών οί'τινες ευθύς έξ άρχής τήν 
άπουσίαν τών κηλίδων τοϋ αίματος άπο τόν τόπον τοϋ έγκλήματος τήν άπέδωσαν 
είς προφυλακτικόν μέτρον τοϋ δράστου. Πρίν ή τελειώση τήν άπολογίαν του ό 
Byrne έδήλωσεν δτι είχεν άποφασίσει νά αύτοκτονήση κατά τήν νύκτα τής 23- 
12-59, άλλά μετενόησε διότι δέν ήθελε νά άπασχολήση τούς άνθρώπους κατά τήν 
ήμέραν τών Χριστουγέννων μέ πτώματα. ’Αλλ’ ή δήλωσίς του αυτή έθεωρήθη μάλ
λον ώς είρωνία διά τούς άστυνομικούς οίτινες είχον άναλάβει τό έργον τής άνευ- 
ρέσεώς του καί οίτινες όντως ουδέποτε θά λησμονήσουν τά Χριστούγεννα τοϋ 1959. 
'Ο Byrne κατεδικάσθη είς ισόβιον κάθειρξιν, έπί φόνω άπό τό κακουργιοδικεΐον
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του Μπίρμιγχαν τόν Μάρτιον του 1960. Αί πράξεις δεν ήμφισβητήθησαν άπό τήν 
ύπεράσπισιν τοϋ Byrne, άλλα αυτή έπεκαλέσθη τόν νέον νόμον «περί άνθρωπο- 
κτονίας του 1957» καί είδικώτερον τό άρθρον 2 αύτοϋ.

Οί συνήγοροί του έφεσίβαλον τήν άπόφασιν καί έζήτησαν τήν τροποποίησιν 
τοϋ χαρακτηρισμού τοϋ εγκλήματος καί τόν μετριασμόν τής ποινής. Τό άνώτερον 
δικαστήριον έδέχθη τήν μίαν πρότασιν μόνον καί έτροποποίησε τόν χαρακτηρισμόν 
τοϋ εγκλήματος «άνθρωποκτονία» διά τοϋ «άνθρωποκτονία έξ άμελείας», άλλ’ 
άφησε τήν αύτήν ποινήν.

Συμπέρασμα.
Μέχρι τοΰδε έχει διαπιστωθή ότι ή άξια τής άπό «οικίας εις οικίαν» διε- 

ρευνήσεως εις περιπτώσεις σοβαρών έγκλημάτων ύπερέβη πάσαν προσδοκίαν 
εις άπόδοσιν. Οί άστυνομικοί δύνανται νά προπαρασκευάσουν περιληπτικώς 
τό έρωτηματολόγιον καί οί ένεργοΰντες τήν έξέτασιν νά συμπληροΰν τοϋτο μετά 
προσοχής. Οί προϊστάμενοι άξιωματικοί οΐτινες ώρίσθησαν διά νά ένεργοϋν τόν 
έλεγχον των συμπληρωθέντων έντύπων τοϋ έρωτηματολογίου υπό των ένεργούν- 
των τήν άνάκρισιν κατωτέρων υπαλλήλων, δύνανται νά έναλλάσσωνται. Ό  έλεγχος 
ούτος άποσκοπεΐ, άφ’ ένός μέν είς τήν έπιβεβαίωσιν τοϋ ύποστηριζομένου ύπό τοϋ 
έξετασθέντος «άλλοθι», άφ’ ετέρου δέ εις τό νά ένεργήται ό έλεγχος των ονομάτων 
«όλων» των έξετασθέντων έν τω άρχείω τής ’Αστυνομίας, πριν ή τά σημειώματα 
άρχειοθετηθοΰν. Ό  σχηματισμός όμάδος «έκτάκτου δράσεως» ενέχει μεγίστην 
άξίαν, διό αότη δέον νά συγκροτήται όσον τό δυνατόν ταχύτερον μετά τήν διαπί- 
στωσιν τής τελέσεως τοϋ έγκλήματος. Τό προσωπικόν τής όμάδος έν τω μεταξύ 
δέον νά άσκήται άπό καιροΰ είς καιρόν, ώστε νά δύναται νά τεθή είς δράσιν συντό- 
μως καί μέ ολα τά άπαραίτητα εφόδια, οΐον γραφομηχαναί, ονομαστικά ευρετήρια, 
αρχεία κλπ. "Αν ή άνάκρισις άναπτύσσεται προς διαφόρους κατευθύνσεις εις άνώ- 
τερος αξιωματικός δέον νά προΐσταται αύτής καί νά άποτελή τόν οδηγόν, τόν σύν
δεσμον καί τόν συντονιστήν καί νά κατευθύνη τάς διαφόρους τυχόν άπόψεις, όλων 
των άσχολουμένων μέ τήν άνάκρισιν. Άπαντες οί συμμετέχοντες είς τήν άνάκρισιν 
δέον νά συσκέπτωνται καί νά άνταλλάσσουν τάς σκέψεις των μετά τοϋ διευθύνοντος 
τήν δλην άνάκρισιν. Έ τ ι δέ εύρύτεραι κοιναί συσκέψεις αύτών δέον νά γίνωνται 
ιδιαιτέρως οσάκις ένεργήται προβολή εικόνων τοϋ τόπου τής τελέσεως τοϋ έγκλή
ματος. Καί οί προϊστάμενοι των τμημάτων τάξεως δέον νά καλοΰνται είς τάς τοι- 
αύτας συσκέψεις, καί νά έπιστρατεύηται πας ό θεωρούμενος ώς ικανός είς τό νά 
συντείνη κατά τι είς τήν άνακάλυψιν τοϋ άγνώστου δράστου. Πάσα πληροφορία 
θεωρουμένη ώς άξια προσοχής δέον νά διαβιβάζεται προς τόν προϊστάμενον τής 
άνακρίσεως, δστις καί θά άποφασίζη περί τής άμέσου ή μελλοντικής αύτής έκμε- 
ταλλεύσεως. Θεωροΰμεν σκόπιμον νά ύπενθυμίσωμεν ότι είς πλεΐστα σημεία τής 
χώρας υπάρχουν έπιστημονικά έργαστήρια είς ά ή ’Αστυνομία δύναται νά προοφύγη 
προς έξέταοιν μέσων δι’ ών έτελέσθη τό έγκλημα ή των ιχνών αυτοΰ, οϊον όπλα, 
κηλίδες αίματος, γραφή, τρίχες κλπ. καί άτινα κατά τήν γνώμην της χρήζουν 
έξετάσεως παρ’ είδικοΰ έπιστήμονος ή τεχνικού. Μία καλή συνεργασία μετά τοϋ 
ραδιοφώνου, τηλεοράσεως καί τοϋ τύπου είναι απαραίτητος καί ζωτικής σημασίας. 
Αί άνάγκαι καί τό ένδιαφέρον όλων αυτών τών συγχρόνων μέσων έπικοινωνίας μετά 
τοϋ κοινοΰ, δέον νά άναγνωρίζεται καί νά ικανοποιούνται άναντιλέκτως, άλλά δέον 
νά ύφίσταται είς κανών καί ούτος νά τηρήται αύστηρώς ώς προς τό ποϊαι πληρο- 
φορίαι θά παρέχωνται καί ύπό τίνος καί τοϋτο δι’ ένα καί μόνον λόγον ϊνα μή δυσχε- 
ρανθή ή παρακωλυθή τό έργον τής διερευνήσεως καί τής άνακρίσεως γενικώς. 
Άναντιλέκτως καί άναμφισβητήτως ή δημοσιότης τών πραγματικών γεγονότων 
έπιφέρει πάντοτε άριστα άποτελέσματα. Πολλά ύγιά μέλη τής κοινωνίας πολ-
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λάκις προθύμως καί αύτοβούλως παρέχουν ουσιώδεις πληροφορίας, αΐτινες οφεί
λονται άποκλειοτικώς καί μόνον εις την συναίσθησιν την καθηκόντων των ώς ελευ
θέρων πολιτών καί εις την έλπίδα ότι τό ενδιαφέρον των προς συνεργασίαν θά έκτι- 
μηθή δεόντως υπό της ’Αστυνομίας. Δέον να γνωρίζουν οί σύγχρονοι άστυνομικοί 
ότι ή διέγερσις καί ή διατήρησις τού ενδιαφέροντος του κοινού δέν είναι κοινόν πρό
βλημα καί ότι τοιαΰτα προβλήματα άνακύπτουν ιδίως οσάκις τελούνται κτηνώδη κα
κουργήματα. Εις τοιαύτας περιπτώσεις τα μέτρα τής ’Αστυνομίας δέον να ώσι μελε
τημένα καί σταθερά, αν έπιζητήται ή διατήρησις τής εμπιστοσύνης καί γενικώτερον 
ή διατήρησις παρά τοϋ κοινού, τοϋ συναισθήματος τής ασφαλείας. Άλλ’ ό ήγήτωρ 
δέον νά ένδιαφέρηται ού μόνον διά τήν διατήρησιν εις υψηλόν επίπεδον τοϋ συναι
σθήματος τής άσφαλείας των πολιτών, άλλά καί τών ιδίων αύτοϋ άνδρών, διό δέον 
νά μέριμνα καί νά φροντίζη έξ ’ίσου διά τήν διατήρησιν τοϋ ένδιαφέροντος καί τοϋ 
ένθουσιασμοϋ αύτών εις υψηλόν επίπεδον καί είδικώτερον εκείνων οίτινες άσχο- 
λοΰνται μέ τήν διερεύνησιν τοϋ εγκλήματος, ίνα μή έκτελοϋν τά καθήκοντά των 
κατά τον συνήθη τρόπον. Ό  κίνδυνος οδτος έλλοχεύει ιδιαιτέρως οσάκις ή άνάκρισις 
παρατείνεται έπί μακράν, ότε έπαπειλεΐται άμβλωσις καί είτα άπονάρκωσις του 
άρχικοΰ ζωηρού καί ένθουσιώδους ένδιαφέροντος αύτών. Εις τοιαύτας περιπτώ
σεις παν τό δυνάμενον νά συντελέση εις τήν διατήρησιν τής δραστηριότητος τής 
ένεργητικότητος καί τού ένθουσιασμοϋ τών υπαλλήλων δέον νά έφαρμόζηται έν 
τώ άμα καί άδιστάκτως. Μόνον ή έμμονή καί ή υπομονή δύνανται νά μετατρέψουν 
μίαν φαινομενικώς άπελπιστικήν κατάστασιν εις μίαν καταπληκτικήν έπιτυχίαν.

Δ. Κ ΑΤΣΙΜ ΑΓΚ ΛΗ Σ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ή  ά γ ό π η  μ α ς
"Ας είναι ή άγάπη μας ενα γλυκό τραγούδι 

ήλιος πού βγαίνει καί σκορπά τή μαύρη συννεφιά, 
άς είναι στο χειμώνα μας τής άνοιξης λουλούδι 
π ’ άνθεΐ σ’ άγκάθια ’νάμεσα μέ χάρη κι’ ομορφιά.

*
"Ας είναι γέλιο στής ζωής τό πονεμένο κλάμα, 

βροχούλα δροσοστάλαχτη σέ διψασμένη γή, 
άς είναι χρυσοφτέρωτο καί φωτοβόλο άρμα, 
πού στό βασίλειο τής χαράς θέ νά μάς όδηγή.

*
"Ας είναι κάποιο άπάνεμο γαλήνιο λιμανάκι 

πού όταν σμίγουμε σ’ αυτό θ’ άράζουμε γλυκά, 
άς είναι μέσ’ τή σκοτεινιά παρήγορ’ άστεράκι, 
πού θά μάς φέγγη άνέσπερο στή στράτα τή μακρυά.

*
"Ας είναι πάντα οδηγός καί φάρος τής ψυχής μας 
πού μ’ ευτυχία τό είναι μας αιώνια θά πληροί, 
άς είν’ έλπίδ’ άσάλευτη καί μόνη άπαντοχή μας, 
άς είναι, άς είναι τόνειρο γιά μάς κι’ ή θαλπωρή.

Ά ν .  Άρβανιτάκης
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΦΟΡΗΣΙΣ
-  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ -

--------------------------Ύπό Ύπαστυνόμου Α' κ. I .  ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ---------------------------

Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ
1. —Σημασία.
2. —Αίτια.
3. —”Ελεγχος τής κυκλοφορίας.
4. —Ά ρχα ι και μέθοδοι.
5. —Ειδικά μέτρα.
6. —Στάθμευαις τών όχημάτων.

** *
1. Σημασία.
'Η  κυκλοφορια,κή συμφόρησις καί τά αύτοκινητιστικά ατυχήματα είναι ένα 

σοβαρόν πρόβλημα είς τάς πόλεις, τό όποιον καθίσταται όξύτερον άπό ημέρας εις 
ή μέραν.

'Η  κυκλοφοριακή συμφόρησις δεν αποτελεί κίνδυνον διά την ζωήν ή άκεραιό- 
τητα προσώπων, παρά ταΰτα όμως δημιουργεί δυσμενεστάτας συνθήκας είς την 
οικονομικήν ζωήν τοϋ τόπου. Είναι μία άφορμή ταλαιπωρίας τών χρησιμοποιούντων 
τάς οδούς καί υποβάλλει τούτους είς περισσότερα έξοδα. Είναι έμπόδιον είς τήν 
άνάπτυξιν ικανοποιητικού συστήματος μεταφορών καί μία σοβαρά άπειλή είς τήν 
οικονομικήν κατάστασιν τών έμπορικών περιοχών.

'Η  άνεπάρκεια τών χώρων σταθμεύσεως τών όχημάτων, είναι μία κρίσιμος 
πλευρά τοϋ όλου προβλήματος τής συμφορήσεως. Μέχρι τοϋδε, είς πολλάς πόλεις 
έγένοντο άρκεταί διανοίξεις όδών είς τάς κεντρικάς περιοχάς τούτων, πλήν δμως δέν 
έγένοντο πολλά διά τήν δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως. Τό γεγονός τοϋτο έδη- 
μιούργησεν όξύτατον πρόβλημα σταθμεύσεως είς τάς κεντρικάς ταύτας περιοχάς, 
πράγμα δπερ έχει δυσμενή έπίδρασιν επί τών έμπορικών έπιχειρήσεων.

Τό πρόβλημα τής κυκλοφοριακής συμφορήσεως είς τάς μεγάλας πόλεις του 
εξωτερικού (’Αμερικής—Ευρώπης) δέν είναι κάτι τό νέον. Παρ’ ήμϊν έδημιουργήθη 
τοιοΰτον πρόβλημα μεταπολεμικώς είς τήν πρωτεύουσαν καί ήδη έπεκτείνεται 
άλματωδώς είς τάς έπαρχιακάς πόλεις τής Χώρας.

2. Αίτια.
Τά βασικά αίτια τής κυκλοφοριακής συμφορήσεως είναι:
α) ’Ανεπάρκεια όδών έν σχέσει μέ τά κυκλοφοροΰντα οχήματα.
β) "Υπαρξις πολλών σημείων συναντήσεως τών έκ διαφόρων κατευθύνσεων 

ερχομένων όχημάτων, ώς έπίσης όχημάτων καί πεζών. Τοϋτο είναι συνέπεια τοϋ 
ότι αί πόλεις δέν έσχεδιάσθησαν διά τάς σημερινάς άπαιτήσεις τής κυκλοφορίας.

γ) Κακή χρήσις τών όδών τόσον έκ μέρους τών οδηγών τών όχημάτων, 
οσον καί έκ μέρους τών πεζών, ώς έπίσης καί έλλειψις συγχρονισμένων κανόνων 
κυκλοφορίας.

3. Έ λεγχος της κυκλοφορίας.
Διά τον περιορισμόν τών κυκλοφοριακών συμφορήσεων κατεβλήθησαν είς τό 

παρελθόν καί καταβάλλονται ήδη προσπάθειαι έλέγχου τής κυκλοφορίας, διά τής 
Οεσπίσεως καί έφαρμογής ώρισμένων κανόνων. 'Η  αστυνομία άγωνίζεται διά τον 
περιορισμόν τοϋ προβλήματος, έλέγχουσα τάς διασταυρώσεις τών όδών καί έφαρμό- 
ζουσα άπαγορευτικάς διατάξεις σταθμεύσεως. Αΐ προσπάθειαι αύται τής άστυνο-
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μίας ύποβοηθοΰν τά μέγιστα εις τήν έπίλυσιν τοϋ προβλήματος, παρά ταϋτα δμως 
δεν είναι άρκεταί, διότι πολλάκις οί κανονισμοί κυκλοφορίας τίθενται έσφαλμένως 
καί ενίοτε δημιουργούν χειροτέραν κατάστασή.

Εις πολλάς περιπτώσεις αί προσπάθειαι προς έξάλειψιν των κυκλοφοριακών 
συμφορήσεων παρεμποδίσθησαν έκ τής έλλείψεως πραγματικής καί λεπτομερούς 
μελέτης τοϋ θέματος. Μία άνεπαρκής μελέτη των κυκλοφοριακών άπαιτήσεων, 
καί συνθηκών οδηγεί εις την λήψιν μη άποτελεσματικών μέτρων, τά όποια δυνα
τόν νά κοστίσουν άρκετά. Π.χ. ή κατά τό παρελθόν επικρατούσα άντίληψις δτι τό 
όλον πρόβλημα θά ήδύνατο νά λυθή διά τής διαπλατύνσεως καί μόνον τών οδών 
άπεδείχθη έξ αύτών τούτων τών πραγμάτων έσφαλμένη.

Κατά τά τελευταία έτη άνεπτύχθησαν άρχαί καί υίοθετήθησαν άντιλήψεις, 
αί όποϊαι όδηγοΰν είς τήν λήψιν πλέον άποτελεσματικών μέτρων διά την άπάλειψιν 
τών κυκλοφοριακών συμφορήσεων. 'Η  άνάπτυξις τοϋ θεσμού τών μηχανικών κυ
κλοφορίας, έβοήθησε τά μέγιστα τό πρόβλημα. Έγένοντο λεπτομερείς μετρήσεις 
καί μελέται αί όποϊαι άπετέλεσαν τήν βάσιν διά τήν κατάστρωσιν σχεδίων βελτιώ- 
σεως τών συνθηκών κυκλοφορίας. Παρά ταϋτα δεν δυνάμεθα νά ε’ίπωμεν ότι έλήφθη- 
σαν ή θά ληφθοΰν είς τό μέλλον τά πλέον κατάλληλα μέτρα διά την πλήρη έπίλυσιν 
τοϋ προβλήματος. 'Η  έλλειψις τών άπαιτουμένων χρημάτων, ή άπάθεια πολλών 
κρατικών καί μή οργανισμών καί ή άσυμφωνία λόγω άντιθέτων συμφερόντων, θ’ 
άποτελοΰν πάντοτε εμπόδια διά τήν πλήρη έπίλυσιν τοϋ προβλήματος.

4. Ά ρχαί καί μέθοδοι.
Αί άρχαί καί αί. μέθοδοι άπαλείψεως τών κυκλοφοριακών συμφορήσεων δεν 

διετυπώθησαν είς έγγραφόν τι τό όποιον δύναται νά χρησιμοποιήται ώς σταθερός 
οδηγός. Πάντως είς διάφορα δημοσιεύματα έκτίθενται ώρισμέναι βασικαί άρχαί, 
αί όποϊαι έγένοντο άποδεκταί άπό τό πλεϊστον τών διαφόρων οργανισμών τών άνα- 
μεμιγμένων είς τό θέμα καί αί όποϊαι δυνάμεθα νά είπωμεν ότι έχουν διεθνή έφαρ- 
μογήν.

Αί βασικαί άρχαί άπαλείψεως τών συμφορήσεων δύνανται νά συνοψισθώσιν 
ώς κατωτέρω :

1) Ό  άντικειμενικός σκοπός τών προσπαθειών μας διά τήν έξυπηρέτησιν 
τοϋ θέματος θά πρέπει νά είναι ή διευκόλυνσις τής κυκλοφορίας, μέ χρήσιν όσον τό 
δυνατόν όλιγωτέρων μέσων ρυθμίσεως ταύτης. Μέ άλλας λέξεις ή κατασκευή τών 
οδών θά πρέπει νά είναι τοιαύτη, ούτως ώστε ν’ άπαιτήται όσον τό δυνατόν όλιγωτέ- 
ρα ρύθμισις τής κυκλοφορίας τών οχημάτων.

2) Τά κανονιστικά μέτρα τής κυκλοφορίας θά πρέπει νά είναι πρακτικώς 
έφαρμόσιμα. Θά πρέπει νά είναι δυνατή ή συμμόρφωσις προς τά μέτρα ταϋτα, διά 
νά καταστή δυνατή καί ή έφαρμογή των.

Δεν θά πρέπει νά μετατωπίζουν απλώς τό πρόβλημα άπό τής μιας περιοχής 
είς τήν άλλην.

3) Τά μέτρα άποσυμφορήσεως θά πρέπει νά βασίζωνται έπί τής πραγματικής 
γνώσεως τών χαρακτηριστικών καί τών άπαιτήσεων τής κυκλοφορίας. Μέτρα 
βασιζόμενα έπί υποθέσεων ή έσφαλμένων στοιχείων, έχουν ώς άποτέλεσμα τήν 
άσκοπον σπατάλην χρημάτων καί τήν περιπλοκήν τών προβλημάτων.

4) Σχέδια κατασκευής πολυδαπάνων οδών ή άλλων χώρων πρέπει νά στηρί- 
ζωνται έπί τών απαιτήσεων τοϋ μέλλοντος, ινα αί κατασκευαί αδται έξυπηρετήσουν 
τήν κυκλοφορίαν έπί λελογισμένον χρόνον είς τό μέλλον.

5 ) ' 'Η  άρμοδιότης καί ή εύθύνη διά τήν λήψιν μέτρων άποσυμφορήσεως 
πρέπει νά καθορίζωνται σαφώς είς ποιας 'Τπηρεσίας τοϋ Κράτους άνήκουσιν.
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5. £1δικά μέτρα.
'Ως άνεφέρθη άνωτέρω, ή καταπολέμησές της κυκλοφοριακής συμφορήσεως, 

πρέπει νά στηρίζεται έπί της χρησιμοποιήσεως των καταλλήλων κανονιστικών μέ
τρων άφ’ ένός και άφ’ έτέρου εις την κατασκευήν ή διαμόρφωσιν καλλιτέρων χώρων 
διά την κυκλοφορίαν. Κατωτέρω παραθέτομεν μέτρα τινά τά όποια είναι δυνατόν 
νά πραγματοποιηθούν καί εις τούς δύο ως άνω τομείς:

α) Κ α ν ο ν ι σ τ ι κ α ί  δ ι α τ ά ξ ε ι ς :
1) Άπαγόρευσις παραλλήλου σταθμεύσεως όπου καί όταν παρεμποδίζεται 

σοβαρώς ή κυκλοφορία.
2) Άπαγόρευσις διαγώνιου σταθμεύσεως^είς οδούς των όποιων τό πλάτος

δεν είναι επαρκές προς τούτο. ^
3) Περιορισμός τής φορτώσεως καί έκφορτώσεως εμπορευμάτων έκ φορτη

γών οχημάτων εις ώρισμένας περιοχάς καί καθ’ ώρισμένας ώρας.
4) Χρησιμοποίησις τού συστήματος μετακινήσεως τών λωρίδων κυκλοφορίας 

καθ’ ώρισμένας ώρας'π.χ. εις οδόν μέ 4 λωρίδας κυκλοφορίας είναι δυνατόν νά χρη- 
σιμοποιηθώσιν 3 διά την είσοδον τών οχημάτων προς την κεντρικήν περιοχήν κατά 
τήν πρωίαν καί μίαν διά τήν έ'ξοδον, έν συνεχεία τήν μεσημβρίαν ή τήν έσπέραν 
άντιστρόφως 3 διά τήν Ιξοδον καί μία διά τήν είσοδον.

5) Άπαγόρευσις στροφών εις διασταυρώσεις, καθ’ ώρισμένας ώρας κατά 
τάς όποιας παρεμποδίζεται αΐσθητώς ή κυκλοφορία.

6) Χάραξις λωρίδων κυκλοφορίας (διαγράμμισις) διά τήν πλήρη χρήσιν τού 
καταστρώματος τής όδοΰ καί τήν κανονικήν κίνησιν τών οχημάτων.

7) 'Ικανοποιητική χρήσις φωτεινών σηματοδοτών εις διασταυρώσεις σημα
σίας, ύπό τήν προϋπόθεσιν τής καλής ρυθμίσεως τούτων.

8) 'Υποβοήθησις τού Ιργου τών φωτεινών σηματοδοτών δι’ αστυνομικών, εις 
κρίσιμους διασταυρώσεις καθ’ ώρισμένας ώρας μεγάλης κινήσεως.

9) ’Έλεγχος τής κινήσεως τών πεζών εις πολυσυχνάστους περιοχάς.
10) Άνάρτησις πινακίδων ΣΤΟΠ εις διασταυρώσεις κυρίων άρτηριών μέ 

οδούς μικροτέρας σημασίας, Ινθα δέν υπάρχει φωτεινή σηματοδότησις, ίνα ούτω 
έπιτυγχάνεται ευχερής κίνησις εις τάς κυρίας άρτηρίας.

11) Καθορισμός ώρισμένων οδών ώς τοιούτων μοναδικής κατευθύνσεως, 
ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι ή ενέργεια αΰτη δέν θά δημιουργήση άλλα πρόβλημα τά 
τά όποια έξουδετερώνουν τά πλεονεκτήματα τών μονοδρόμων.

12) Καθορισμός διαφόρων χώρων εις διαφόρους οδούς προς φόρτωσιν ή έκ- 
φόρτωσιν εμπορευμάτων καί έπιβίβασιν ή άποβίβασιν επιβατών.

13) Αύστηρά εφαρμογή όλων τών διατάξεων αί όποϊαι έτέθησαν προς περιο
ρισμόν τής συμφορήσεως.

14) Άπαγόρευσις διελεύσεως ώρισμένης κατηγορίας οχημάτων (κυρίως 
φορτηγών) άπό ώρισμένας οδούς.

15) Κλιμάκωσις τών ώρών ένάρξεως καί λήξεως έργασίας τών διαφόρων 
ύπηρεσιών καί έπιχειρήσεων διά τήν κίνησιν τών εργαζομένων εντός μεγαλυτέρων 
χρονικών ορίων.

β) Κ α τ α σ κ ε υ ή  έ ρ γ ω ν  έ ξ υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ ω ν  τήν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ν :
1) Κατασκευή νέων οδών (εντός τών πόλεων), αίτινες δέον νά άνταποκρί- 

νωνται εις τάς σημερινάς κυκλοφοριακάς συνθήκας.
2) Διαπλάτυνσις τών ύπαρχουσών οδών.
3) Διαμόρφωσις διασταυρώσεως κατά τρόπον ώστε νά επιτυγχάνεται κατάλ

ληλος διοχέτευσις τών ρευμάτων κυκλοφορίας πρός διαφόρους κατευθύνσεις.
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4) Δημιουργία χώρων έπιβιβάσεως καί άποβιβάσεως επιβατών ώς καί φορ- 
τοεκφορτώσεως εμπορευμάτων, έκτος των οδών.

5) Κατασκευή υπογείων ή εναερίων διαβάσεων πεζών εις κρίσιμα σημεία.
6) Βελτίωσις τών χώρων εις τούς οποίους προσεγγίζουν οχήματα μαζικής 

μεταφοράς έπιβατών.
7) Κατασκευή χώρων σταθμεύσεως τών οχημάτων.

6. Στάθμευσις τών όχημάτων.
'Η  στάθμευσις τών οχημάτων είναι άφ’ έαυτής πρόβλημα άλλα καί μέρος 

του όλου προβλήματος τής κυκλοφοριακής συμφορήσεως.
'Ο μοναδικός τρόπος διά τήν πλήρη έπίλυσιν τοϋ προβλήματος τούτου είναι 

ή δημιουργία έπαρκών χώρων σταθμεύσεως, έκτος τών οδών. 'Η  στάθμευσις τών 
όχημάτων εις τάς οδούς περιορίζεται ούν τώ χρόνω, έκ του γεγονότος δτι ηύξήθησαν 
αί άνάγκαι διά τήν κίνησιν τών όχημάτων, ώς έπίσης καί διά τήν φορτοεκφόρτωσιν 
τών έμπορευμάτων.

Παρ’ ήμίν τό θέμα τής σταθμεύσεως τών όχημάτων άντεμετωπίσθη καί αντι
μετωπίζεται διά κονονιστικών διατάξεων. Καθωρίσθησαν οδοί εις τάς οποίας δύναν- 
ται νά σταθμεύωσιν οχήματα ώς έπίσης καί ό χρόνος σταθμεύσεως αυτών. Διά τήν 
προσμέτρησιν του χρόνου χρησιμοποιείται τό γνωστόν χάρτινον ώρολόγιον. Εις 
πίνας πόλεις τής Εύρώπης καί σχεδόν εις δλας τάς πόλεις τής ’Αμερικής χρησιμο
ποιούνται ειδικοί μετρηταί σταθμεύσεως οί όποιοι έξυπηρετοϋν δύο σκοπούς, άφ’ 
ενός τήν εϊσπραξιν χρημάτων, άφ’ ετέρου τήν μέτρηοιν τοϋ χρόνου. ’Επίσης κατε- 
σκευάσθησαν εις βαθμόν ικανοποιητικόν χώροι σταθμεύσεως έκτος τών οδών.

Αί έπικρατοϋσαι σήμερον τάσεις διά τήν έπίλυσιν τοϋ προβλήματος τής σταθ
μεύσεως είναι αί κάτωθι:

1) Παρώτρυνσις τών διαφόρων έμπορικών έπιχειρήσεων διά τήν κατασκευήν 
χώρων σταθμεύσεως διά τούς πελάτας των.

2) Νομοθετική ρύθμισις διά τήν ύποχρέωσιν κατασκευής χώρων σταθμεύ
σεως έπί νεοανεγειρομένων κτιρίων, προς στάθμευσιν όχημάτων καί φορτοεκφορ- 
τωσιν έμπορευμάτων.

... 3) Κατασκευή σταθμών όχημάτων υπεραστικών μεταφορών είτε έπιβατών 
είτε έμπορευμάτων.

I. Α  ΘΑΝΑΣΟ Υ Λ Η Σ

Oi Αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 

πνευματική τροφή.



ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΜΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

* ΑΥΟ ΛΟΓΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΑΜΕ
* ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

------------------------------ Ύπό Ύπασ-τυνόμου Β' χ, ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ-------------------------------

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΑΜΕ

Σήμερα επιθυμούμε νά έπανέλθωμεν εις ένα ενδιαφέρον θέμα πού έθεσεν έπί 
τάπητος ή στήλη αύτή στο προηγούμενο δεκαπενθήμερο. Πρόκειται για τή συν
εργασία πού σας ζητήσαμε νά μάς στείλετε, βοηθώντας τή μεγάλη προσπάθεια των 
«’Αστυνομικών Χρονικών» πού φιλοδοξούν νά γίνουν ένα άπό τά καλύτερα περιο
δικά τής πατρίδος μας.

Πολλοί, λοιπόν, φίλοι άναγνώστες μάς ζήτησαν τηλεφωνικώς μερικές διευ
κρινίσεις, πάνω στο θέμα αύτό. Τι άκριβώς θέλετε ; μάς ρώτησαν. Τί είδους 
συνεργασία προτιμάτε ;

Γιά νά μην απαντούμε, όμως, στον καθένα χωριστά πού είναι λιγάκι δύσκολο, 
μεταφέρουμε εδώ τή συζήτησή μας, ώστε νά τήν προσέξουν καί νά τήν παρακολου
θήσουν όλοι οί άναγνώστες μας.

Αύτό, λοιπόν, το περιοδικό είναι κατ’ αρχήν άστυνομικό. Δηλαδή είναι επαγ
γελματικό όργανο μιάς Δημοσίας 'Υπηρεσίας. Μέσα σέ τέτοια μονάχα πλαίσια 
(άστυνομικά) είναι ύποχρεωμένο νά κινήται.

Ευτυχώς, δόξα τώ Θεώ, τά άστυνομικά θέματα είναι πάρα πολλά, σοβαρά 
κι’ ενδιαφέροντα. Έ τσ ι ή εκλογή δεν είναι, νομίζουμε, δύσκολη.

Κατ’άρχήν υπάρχουν λογιών - λογιών θέματα πού μάς τά δίνει ή καθημερινή ζωή 
ή πού συμβαίνουν κατά τήν εκτέλεση τής υπηρεσίας μας. Παραβάσεις, συστάσεις, παρο
χές βοηθειών, σοβαρά άδικήματα, πυρκαγιές, τραυματισμοί, συγκρούσεις κ.λ.π.

Τέλος, υπάρχουν καί θέματα πού ή μπορεί νά προωθηθούν μέ διάφορες μελέ
τες, όπως π.χ. θέματα κυκλοφορίας, τουρισμού, άγορανομίας κ.λ.π. Αυτά στο τοπικό 
άστυνομικό επίπεδον. Πέραν όμως άπ’ αύτό, ύπάρχει καί άφθονη όλη πού μάς τή δί
νουν τά ξένα άστυνομικά περιοδικά. "Οσοι άσχολοΰνται μέ μεταφράσεις έχουν τήν 
δυνατότητα νά προσφέρουν μιά καλή υπηρεσία στο περιοδικό αύτό, άλλά καί στούς 
συναδέλφους τους καί γενικώτερα στο ’Αστυνομικό Σώμα, στέλνοντας εργασίες 
τους, παρμένες άπό άστυνομικά βιβλία ή περιοδικά ξένων κρατών.

’Ελπίζω ότι συνεννοηθήκαμε. Έ τσ ι μπορούμε νά έλθουμε σ’ ένα άλλο θέμα, 
σχετικό μέ όσα γράφουμε πάρα πάνω. ’Αφορά τήν άστυνομική λογοτεχνία, πού 
άνθησε τον τελευταίο καιρό μέσα στις στήλες αυτού τού περιοδικού. Τό ζήτημα 
είναι λιγάκι παρεξηγημένο. Γι’ αύτό χρειάζονται μερικές διευκρινίσεις.

'Η  άστυνομική λογοτεχνία είναι ένα σπάνιο είδος στον τόπο μας. Λίγη κατα
πιάστηκαν μαζί της, καί ελάχιστοι κατάφεραν νά τήν βγάλουν ασπροπρόσωπη. 
Γ ιατί υπάρχουν, δυστυχώς, μερικοί πού πιστεύουν ότι άστυνομική λογοτεχνία 
είναι ή λογοτεχνία πού γράφεται άπό ένα άστυνομικό. Δέν ύπάρχει μεγαλύτερη 
ανακρίβεια άπ’ αύτό. ’Αστυνομική λογοτεχνία είναι εκείνη πού ά ν α φ έ ρ ε τ α ι  
η έ ξ υ μ ν ε ΐ  τό άστυνομικό επάγγελμα καί κινείται μονάχα μέσα στά πλαίσια 
θεμάτων άστυνομικής άρμοδιότητος. Καί αύτό είναι μιά τέχνη.... Τέχνη πολύ δύσκο
λη, πιστέψατέ με....

Είναι μιά λεπτότατη εργασία πού άπαιτεί φαντασία, ταλέντο καί λογοτε
χνικά ευρήματα, κι’ όχι μόνο μόρφωση.

Μιά ιστορία παρμένη άπ’ τή ζωή είναι πολύ πιο δύσκολη άπό όποιαδήποτε 
σοβαρή μελέτη. ’Αλλ’ αύτή ή ιστορία πρέπει νά διδάσκη πρώτα άπ’ όλα, κι’ άκόμα 
νά έμπνέη, νά συγκινή, νά τέρπη, νά μιλάη άπ’ εύθείας στήν καρδιά. Κι’ αύτό μπο-
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ρεϊ κανείς νά τό έπιτύχη δταν, πρώτα απ’ δλα , πιστεύη, δταν έχη ενθουσιασμό, 
δταν δεν σκέπτεται «ώρες γραφείου» άλλα ξενυχτά καί κουράζεται, κι’ δταν γράφη 
δχι μέ τό χέρι, ούτε μέ τό δφος, άλλα μέ τήν καρδιά. Δηλαδή άπλά καί ήρεμα.

Λυπάμαι πού θ’ άπογοητεύσω κάποιο καλό μου φίλο, άλλά δεν είναι θέμα 
άσκήσεων. Είναι εκδήλωση μιας εμφύτου κλίσεως. Καθένας έχει μέσα του μια 
δύναμη, ένα "Αγνωστο Θεό. Καί, ύπακούοντας στα κελεύσματα τής Θεότητός του, 
δημιουργεί άνάλογα μέ τήν κλίση του.'Ο ένας πολεμάει, ό άλλος γράφει έμβατήρια, 
ό τρίτος συντάσσει ενθουσιώδεις ήμερήσιες διαταγές, ένας τέταρτος έχει τήν άπο- 
θήκη ύλικοϋ. Στον πόλεμο είναι όλοι τους έξ ίσου χρήσιμοι. Αύτό είναι μια μεγάλη 
άλήθεια, πού οί εμπνευσμένοι ήγήτορες τήν έννοιωσαν καλά καί τοποθέτησαν τούς 
καταλλήλους άνθρώπους στις κατάλληλες θέσεις. ’Έτσι επιτυγχάνεται ή αρμονία.

'Όσοι γράφουν, λοιπόν, όσοι θέλουν νά γράφουν, δσοι ξενυχτοϋν γράφοντας, 
είναι γεννημένοι διά νά γράφουν. Δεν ζοϋν δίχως τις γραμμές τους, άπαράλλακτα 
όπως τό ψάρι θά ψοφήση αν τό βγάλης άπ’ τή θάλασσα.

Γι’ αυτό τό θέμα τής λογοτεχνίας πρέπει ν’ άντιμετωπίζεται μέ κάποια 
αυστηρότητα. Γιατί τό ζήτημα δέν είναι νά γέμισης 10 κόλλες μέ χιλιάδες λέξεις. 
Τό ζήτημα είναι νά γέμισης τήν καρδιά του άλλου μέ συγκίνηση, νά τον διδάξης, 
νά τοϋ διοχετεύσης ένθουσιασμό γιά τή δουλειά του, άγάπη γιά τή ζωή καί πίστη 
στο μέλλον του.

—Έ χω  εδώ μπροστά μου καθώς γράφω καμμιά δεκαριά κείμενα, πουστει- 
λαν άναγνώστες τοϋ περιοδικού τό Δεκέμβριο πού πέρασε. Μοϋ παραδόθηκαν γιά 
ν’ άπαντήσω άπό τή στήλη τής άλληλογραφίας. Καί ομολογώ δτι βρέθηκα σέ 
δύσκολη θέση. Γιατί ήμουνα υποχρεωμένος νά πικράνω μερικούς. ’Ακουστέ μερικά 
θέματα, άπό τά κείμενα αύτά πού έστειλαν άστυνομικοί υπάλληλοι, γιά νά δημο- 
σιευθοϋν σέ άστυνομικό περιοδικό. Λοιπόν άντιγράφω: «Ή  νοσοκόμα», «Τό παληό 
σακκί», «Ρόδος», «Αύγουστιάτικη βραδυά», ((’Ωδή στο γιομοφέγγαρο», «Λίγες 
στιγμές στά μέρη τής Αίδηψοΰ», «Μέ πούλμαν», «Φθινόπωρο» κ.τ.λ. κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Γιατί, λοιπόν, αυτή ή ... ξενομανία, άφοϋ έχουμε τόσα καί τόσα θέματα 
τής δουλειάς μας πού ή μπορούμε καί πρέπει νά καταπιαστούμε; Θέλετε άστυνο- 
μική λογοτεχνία, έστω καί άν είναι δύσκολη, ; Σύμφωνοι.

Μιλήστε γιά τον άστυφύλακα, γιά ένα υπηρεσιακό τετράωρο, γιά μιά έπι- 
τυχία τής ’Αστυνομίας, κι’ δχι γιά τή... νοσοκόμα καί γιά τήν... αύγουστιάτικη 
βραδυά.

Τό θέμα πού διαλέγετε πρέπει νά δ ι δ ά σ κ η. Κάθε γραμμή του πρέπει νά 
διδάσκη κάτι καί ν’ άναφέρεται στήν ’Αστυνομία. Γι’ αύτό βλέπετε μιά έπιφύ- 
λαξη τοϋ περιοδικοΰ όσον άφορά τή λογοτεχνία. Γιατί άν γλυστρήση στον κατή
φορο κι’ άρχίσουν δλοι νά μιλάνε δπως-όπως γιά τά φεγγάρια καί γιά τά άστρα, 
πάει τό περιοδικό. Δέν είναι πιά όργανο τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άλλά τόπος 
συγκεντρώσεως πιστών, άλλοεθνών καί κατηχουμένων.

Ένα κείμενο πρέπει νά πληροί μερικούς λογοτεχνικούς όρους. ’Εάν πρόκει
ται γιά ποίημα πρέπει νά τό διακρίνη εύχέρεια άποδόσεως καί συνδέσεως τύπων, 
φαντασία, μετρικόν κάλλος, στρωτή έκφραση, ζωηρή σύνδεση τών εικόνων, γλώσσα 
ομαλή, ένάργεια, λυρισμός υγιής, άρμονία, χρονική συμμετρία, κανονικός τονι
σμός, ομοιοκαταληξία, φυσικότης, βάθος, περιγραφική δεινότης, καί ποιητικές 
εικόνες ζεστές, όμορφοφτειαγμένες, καταληπτές. ’Άν πρόκειται γιά πεζό λόγο 
πρέπει νά συγκεντρώνη δλα αύτά μαζί μέ μιά αισιόδοξη πνοή καί μιά ψυχική άνά- 
ταση, πού νά συγκινή καί νά σκορπφ φώς καί ελπίδα.

Άλλά άρκετά είπαμε πάσω σ’ αύτό τό θέμα. Θά τό συνεχίσουμε άλλοτε, μέ 
πρώτη εύκαιρία, γιατί είναι ενδιαφέρον.

’Επαναλαμβάνουμε τήν παράκλησή μας νά μάς στείλετε συνεργασία σας. 
Περιμένουμε.
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’Επί τη ευκαιρία αύτή ευχαριστούμε δσους μας έστειλαν γράμματα συγχα
ρητήρια είτε γιά τδ περιοδικό, είτε γιά την εκπομπή τής ’Αστυνομίας. Καί ξεχω
ριστά τή δεσποινίδα Καίτη Άγγελέτου (Έλευθ. Βενιζέλου 142 —Καλλιθέα) τής 
οποίας ό τόσος ένθουσιαμός μάς τιμά καί μάς συγκινεΐ.

*
*  *  ,.

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
Τά Δελτία Συμβάντων των ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών έκτος του δτι υπο

γραμμίζουν τό δλο άστυνομικό έργο καί δείχνουν πόσες υπηρεσίες προσφέρει ή 
’Αστυνομία στο κοινωνικόν σύνολον, έχουν καί μία άλλη ένδιαφέρουσα όψη. Είναι 
ένας μεγάλος άόρατος καθρέφτης μέσα στον όποιον καθρεφτίζεται ή εποχή μας... 
μέ τά βάσανά της, μέ τά μεράκια της, μέ τις φαιδρότητές της, μέ τά δράματά της, 
άλλά καί μέ την κακία τών ανθρώπων τοΰ υποκόσμου.

'Υπό αυτές τις προϋποθέσεις είναι άκρως διδακτικά.
"Ας μάς συντροφεύσουν, λοιπόν, λιγάκι, δπως κάθε δεκαπενθήμερο. "Ας 

άνοίξουμε πρώτα τά Δελτία Συμβάντων τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών. 
Πρωτεύουσα είναι αυτή, δικαιούται την πρωτοκαθεδρία.

*
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

—To Α' Τμήμα καταγγέλλει μιά κακόβουλο βλασφημία. ’Ασθένεια τής επο
χής αυτή. Καί βαρειά μάλιστα. Προσβάλλει τόν πολιτισμό μας. Κατεβάζει τό 
πνευματικό μας επίπεδον. «Βλαστημάει» λέει «γιά νά ξεσπάση». Πόσο εγκλημα
τική ανοησία ! Είτε πιστεύεις, είτε δχι, οφείλεις σάν κοινωνικός άνθρωπος νά σέβε
σαι τό δημόσιον αίσθημα, αυτό πού γεμίζει κάθε Κυριακή τις έκκλησίες μέ πιστούς, 
πού δέονται κατανυκτικά στον Θεό τών Πατέρων μας.

—Νά μιά κλοπή τώρα. Τήν έβεβαίωσε τό Α' Παράρτημα ’Ασφαλείας, τό 
όποιον αναφέρει δτι κάποιος μπήκε σ’ ένα παντοπωλείο καί άφήρεσε 5 χιλιόγραμμα 
μακαρόνια. Δέν άναφέρεται ή μάρκα τους. Κι’ έτσι πολλές διαφημιστικές εταιρείες 
πού, τώρα τελευταία έχουν βγη στάς οδούς προς άγραν πελατών, ήμπορούν νά 
άναλάβουν τόν κλέπτη ύπό τήν προστασίαν των. Διαφημίσεως ένεκεν. «’Ακόμα 
κι’ οί κλέφτες διαλέγουν τά μακαρόνια τάδε...... Καλή τους όρεξη.

—To Ε' Τμήμα καταγγέλλει μιά σοβαρή παράβαση. "Ενα μαρμαρογλυφείο 
βρέθηκε νά λειτουργή χωρίς άδεια. Τό γιατί δέν μπορούμε νά τό έξηγήσουμε. Τόσα 
καί τόσα μαγαζιά καί επιχειρήσεις πού λειτουργρϋν στήν ’Αθήνα ή σέ άλλες πόλεις 
φρόντισαν ν’ άκολουθήσουν τήν κανονικήν οδόν τού νόμου, έφοδιαζόμενα μέ σχε
τικές άδειες. Αυτός ό κ. μαρμαρογλύπτης έχαιρεν__ ίδιαζούσης δωσιδικίας
μήπως ; Μά, δέν νομίζουμε δτι άναφέρει τίποτε τέτοιο ή Ποινική Δικονομία!! !...

—Καί πάλι τό Ε' Τμήμα. ’Αναφέρει μιά πυρκαγιά πού προεκλήθη από ήλεκ- 
τρικό καμινέτο τοποθετημένο έπάνω σ’ ένα.... τεμάχιο υφάσματος. Καί τό ύφασμα 
φούντωσε. Γυναικείο θά ήταν άσφαλώς τό ύφασμα, γιά νά πάρη τόσο γρήγορα 
φωτιά .

—Καί τό Ε' Παράρτημα κάτι έχει νά μάς πή. Συνελήφθη ένας μικροπω- 
λητής γιατί στις 3 τό μεσημέρι κατελήφθη σ’ ένα δρόμο νά προβαίνη εις άσέμνους 
πράξεις «προσβαλούσας τήν δημοσίαν αιδώ». Λυπηρό τό θέαμα. Άλλά καί λιγάκι.... 
κωμικό μαζί. Μέχρι τώρα είχαμε μικροπωλητάς διαταράσσοντας τήν ήσυχία μέ 
τις φωνές του. Τώρα έχουμε καί μικροπωλητάς πού, χωρίς νά μιλούν, προβαίνουν 
σέ άσέμνους πράξεις. ’Επικίνδυνη πρόοδος ! 1!.....

—Τώρα τό ΣΤ ' Τμήμα. Μετεφέρθησαν, λέει, δύο ύπάλληλοι τού Ο.Τ.Ε. 
στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών, γιατί έπεσαν άπό μιά σκάλλα τήν ώρα πού «ήσχο- 
λοΰντο μέ τήν έγκατάστασιν τηλεφωνικής συνδέσεως». "Ετσι έπαλήθευσεν ή λαϊκή



9044 Σπ. Πηλού

σοφία πού λέει δτι «δύσκολο δεν είναι ν’ άνέβης ψηλά, άλλα νά κρατηθής στο ύψος 
σου......

—Γ Παράρτημα. 'Υπεβλήθη μήνυσις έναντίον ενός διευθυντοΰ κέντρου 
τεχνικών παιγνίων, διότι είχε έπιτρέψει την είσοδο και συμμετοχή άνηλίκου εις 
τεχνικά παίγνια. Φέρελπις αυτός ό ανήλικος, άλλα καί πολύ.... ευσυνείδητος καί ό 
κ. διευθυντής του κέντρου. 'Η  έγκληματικότης των άνηλίκων από κάτι τέτοιες 
περιπτώσεις τροφοδοτείται. Φύλακες γρηγορεΐτε, λοιπόν.

•—Το ΚΕ' Παράρτημα βρήκε ένα πρωινό ένα όργανοπαίκτη νά περιφέρεται 
άσκοπα στήν περιφέρεια τοΰ Παραρτήματος. Τον ήρώτησε, λοιπόν, τί κάνει, κι’ 
αυτός είπε «Δικαίωμά μου δέν είναι νά περπατώ ; Δεν είμαι έλεύθερος πολίτης ;». 
’Αλλά σέ λίγο διαπιστώθηκεν δτι ό έλεύθερος αυτός πολίτης είχε προ ολίγου 
διαπράξει τέσσερες (4) κλοπές. Κι’ έτσι ό πολίτης έπαυσε νά είναι πιά... έλεύθερος. 
“Ας δψεται ή ’Αστυνομία γι’ αύτό !!!....

—Καί ή ’Ασφάλεια. Συνέλαβε έναν κύριο, έτών 69, διότι κατελήφθη έντός 
λεωφορείου—αυτοκινήτου «ν’ άποπειράται τήν άφαίρεσιν χρημάτων έκ θυλακίων 
έπιβάτου». Κι’ δταν ρωτήθηκε διατί δέν σέβεται τήν ήλικία του, άσφαλώς θά άπήν- 
τησε : «Τί τριάντα ;... Τί σαράντα ;.... Τί πενήντα ;.... Τί θά πή αν είναι λίγα ή 
πολλά ;

—’Αγορανομία. Μηνύει ένα άλλαντοποιόν διά πώλησιν άλλαντικών κεχρω- 
σμένων διά χρωστικής ουσίας. Αυτά τά έγχρωμα άλλαντικά θυμίζουν λιγάκι.... 
κινηματογράφο. ’Ά ς τά έκανε τουλάχιστον καί.... σινεμασκόπ, ώστε νά είχαν ένα 
μεγαλύτερο ένδιαφέρον.

—Θ' Παράρτημα. "Ενας ζαχαροπλάστης έμήνυσε ένα έμπορον διότι έξέδω- 
κεν έπιταγήν 4.600 δραχμών άνευ άντικρύσματος.

—ΙΘ' Τμήμα. ’Αναφέρει μιά πυρκαγιά πού προεκλήθη άπό ένα τσιγάρο πού 
πετάχτηκε σ’ ένα σωρό άπορριμμάτων.

—ΚΑ' Παράρτημα. "Ενας άγνωστος μπήκε σ’ ένα ύαλοπωλεΐον, πήρε 
ένα πολυέλαιον άξίας 1.700 δραχμών, υπό τό πρόσχημα τών δόσεων καί «είτα 
έξηφανίσθη».

—ΚΘ' Τμήμα. 'Υπεβλήθη μήνυσις έναντίον ενός παντοπώλου, ό όποιος κα
τελήφθη νά μή έχη τοποθετημένας πινακίδας πάνω στά πωλούμενα είδη.

—Γ' Παράρτημα. "Ενας άγνωστος, διά θραύσεως τοΰ ύελοπίνακος τοΰ φεγ
γίτου τής κυρίας εισόδου τοΰ Ίεροϋ Ναοΰ 'Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου, είσήλ- 
θεν έντός αύτοϋ, χωρίς νά άφαιρέση ούδέν. Φαίνεται δτι ό άγνωστος αύτός Χρι
στιανός μπήκε μέσα στήν έκκλησία γιά νά κάνη τό σταυρό του. Δέν μένει παρά νά 
έρευνηθή μήπως άναψε καί κανένα κεράκι.

—ΙΑ' Τμήμα. 'Υπεβλήθη μήνυσις έναντίον ένός ορειχαλκουργού, ό όποιος 
άνευ συγκαταθέσεως τοΰ ιδιοκτήτου του, πήγε σ’ ένα ξένο σπίτι καί άπέκοψε τό 
ήλεκτρικόν καλώδιον δι’ ού «έτροφοδοτεΐτο ή οικία δι’ ήλεκτρικοΰ ρεύματος». 
Τρέλλα ; ή αυτοδικία ;

—ΚΔ' Τμήμα. Συνελήφθη ένας νεαρός πλασιέ, 19 έτών, διότι κατελήφθη 
μέσα σ’ ένα λεωφορείο ν’ άρνήται τήν πληρωμήν εισιτηρίου, ΐσχυριζόμενος δτι 
«τυγχάνει άστυνομικός». Νά ένα..... θΰμα τής ’Αστυνομίας......

—ΛΑ' Τμήμα. Διεκομίσθη είς Άρεταίειον Νοσοκομεΐον ένθα άπεβίωσεν 
μία νοικοκυρά, 75 χρονών, συνεπεία έγκαυμάτων άτινα ύπέστη έξ άναφλέξεως τής 
γκαζιέρας της έντός τής οικίας της.

"Ας κλείσουμε τώρα τό Δελτίον Συμβάντων τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως 
’Αθηνών μ’ ένα πλημμέλημα πού έβεβαίωσεν ή ’Ασφάλεια,



Νέα τοΰ δεκαπενθημέρου 9045

Στις πεντέμιση, λοιπόν, τό απόγευμα της 25-1-61 πήγε στα γραφεία τής 
’Ασφαλείας μια γυναίκα ελευθερίων ήθών, ή οποία διατηρούσε κακόφημου οίκον 
«κάπου στην ’Αθήνα», συνοδευομένη άπό κάποιον μεσήλικα άνδρα, ό όποιος έρω- 
τηθε'ις τί σχέση έχει μέ την γυναίκα έδήλωσεν ότι είναι δικηγόρος της, ότι παρί- 
σταται υπό την ιδιότητα αύτήν καί ότι ή πελάτις ταυ ένεφανίσθη στην ’Ασφάλεια, 
για νά ύποβάλη παραίτησιν άπό τής έγκλήσεώς της κατά του συζύγου της, κατηγο
ρουμένου γιά μαστρωπεία, άπειλάς καί έξύβρισιν.

Εις τον άναφερόμενον έδηλώθη, ύπό τοΰ ’Αξιωματικού τής 'Υπηρεσίας ότι 
ή πελάτις του δεν ήμπορεϊ νά παραιτηθή τής ύποβληθείσης έγκλήσεώς, διότι τά 
άδικήματα διώκονται αύτεπαγγέλτως. 'Ο ίδιος ’Αξιωματικός τής 'Υπηρεσίας 
συνέστησεν εις αυτόν νά βγή έξω άπό τό γραφειον καί νά περιμένη λίγο, μέχρις 
ότου περαιωθή ή έξέτασις τής γυναικός. Πράγματι αυτός βγήκεν έξω καί ό ’Αξιω
ματικός 'Υπηρεσίας ήρώτησε την γυναίκα για τις σχέσεις της μέ τον δικηγόρον.

έδήλωσεν ότι πριν ένάμιση χρόνο περίπου τον γνώρισε καί ότι άνέλαβεν ώς 
δικηγόρος νά ένεργήση γιά νά έκδοθή τό διαζύγιόν της καί ότι συχνά την έπι- 
σκέπτεται στον κακόφημου οίκον της.

Κατόπιν των άνωτέρω, ό ’Αξιωματικός τής 'Υπηρεσίας ύποψιάσθηκεν ότι 
ό άναφερόμενος δεν ,είναι δικηγόρος, καί τον προσκάλεσε στο γραφείο καί τον 
ρώτησε αν πράγματι είναι δικηγόρος, οπότε αυτός άναγκάσθηκε πλέον νά δηλώση 
ότι δεν είναι δικηγόρος, άλλά ότι είναι πληρεξούσιος τής γυναικός. Έν συνεχεία 
ένηργήθη σωματική έρευνα έπ’ αύτοΰ καί άνευρέθησαν κλήσεις τοΰ κ. Εΐσαγγελέώς 
Πλημ/κών προς την γυναίκα, σημειώματα άναγράφοντα έξοδα παραστάσεων 
δικηγόρου κ.λ.π., τά όποια κατεσχέθησαν γιά νά χρησιμεύσουν ώς πειστήρια του 
άδικήματος άντιποιήσεως δικηγορίας, ύπεξα γωγήν έγγραφων, πλαστογραφίαν, 
ύπεξαίρεσιν κ.λ.π. Κι’ έτσι ό κος.....  δικηγόρος άπέκτησεν ιδίαν πείραν τοΰ γνω
στού γνωμικοΰ τοΰ υποκόσμου ότι «τής φυλακής τά σίδερα είναι γιά τούς λεβέντες» 
δι’ δ τό Πλημ/κεΐον ’Αθηνών διά τής ύπ’ άριθ. 6494/30-1—1961 άποφάσεώς του 
κατεδίκασεν τούτον εις 9μηνον φυλάκισιν άνευ άνασταλτικοΰ μέσου.

*
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

—Α' Τμήμα. "Ενας ναυτικός ύπέβαλεν έγκλησιν έναντίον ενός ζαχαροπλά
στου, διότι έπετέθη κατ’ αύτοΰ καί, διά των χειρών του, τον έκτύπησεν εις διάφορα 
μέρη τοΰ σώματός του. "Ετσι ό ζαχαροπλάστης άπέδειξεν ότι δεν ξέρει νά προσφέρη 
μόνον γλυκά, άλλά καί γροθιές.... περιποιημένες..

—Ε' Τμήμα. Γυναικοκαυγάς. Μιά γυναίκα υποβάλλει έγκλησιν έναντίον 
μιας άλλης, διότι την «έξύβρισε δι’ άπρεπων φράσεων ένεκα άσημάντου άφορμής». 
Δυναμική σ’ όλα της ή γυναίκα τοΰ αιώνα μας ξέρει νά έκτοξεύη άκόμη καί.... 
άπρεπείς έκφράσεις όταν ή άνάγκη, ή μιά «άσήμαντος» αφορμή τό άπαιτήση.

—ΙΑ' Τμήμα. "Ενας δικαστικός κλητήρ ύπέβαλεν έγκλησιν έναντίον ένός 
έργάτου, διότι τον άπώθησεν έκτος τής οικίας του «ί'να μή θυροκολλήση έγγραφον», 
ώς είχεν ύποχρέωσιν. ’Αντί γιά τό έγγραφο δηλαδή, ό έργάτης.... έθυροκόλλησε 
τον.... δικαστικόν κλητήρα. Κάτι θυροκολλήθηκε πάντως.

—’Ασφάλεια. Ύπεβλήθησαν μηνύσεις έναντίον πέντε γυναικών ίεροδούλων 
διότι «δέν μετέβησαν ϊνα ύποβληθώσιν εις τήν κεκανονισμένην υγειονομικήν έξέ- 
τασιν».

Γ' Τμήμα. Μιά γυναίκα, 85 έτών, ύπέστη έγκαύματα Α* καί Β' βαθμοΰ, έξ 
άνημμένου μαγκαλιού έντός τής οικίας της.

—'Υπηρεσία Λιμένος Πειραιώς. ’Εντός τής λινεμικής περιοχής έλευθέρας 
ζώνης ένας έργάτης, άσχολούμενος μέ τήν έκφόρτωσιν έμπορευμάτων έκ βαγονίων
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των Σ.Ε.Κ., λόγω όλισθήσεως του κατέπεσεν έξ αύτοϋ καί έτραυματίσθη ελαφρώς 
είς τήν κεφαλήν.

—ΣΤ' Τμήμα. "Ενας ραδιοτεχνίτης μετέβη στο σπίτι μιας γυναικός καί 
μέ τήν ιδιότητα τοϋ υπαλλήλου τής ηλεκτρικής έταιρείας, μπήκε μέσα καί τής 
έζήτησε να έλέγξη τάς σχετικάς άποδείξεις πληρωμής εις τήν εταιρείαν, προς τοπο- 
θέτησιν ήλεκτρικοϋ μετρητού. Μετά τήν έπίδειξιν των άποδείξεων οΰτος τής έδή- 
λωσεν δτι έάν δεν καταβάλη καί άλλας 850 δραχμάς δεν πρόκειται ή εταιρεία να 
χορηγήση είς αυτήν τον έν λόγω μετρητήν. Πεισθεΐσα αύτή παρέδωσεν είς τούτον 
τό άνωτέρω ποσόν πλήν δμως έκ των υστέρων διεπιστώθη δτι οδτος ούδεμίαν 
είχε σχέσιν μέ τήν ήλεκτρικήν έταιρείαν, άλλ’ έπρόκειτο περί άπατεώνος.

*
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

—’Ασφάλεια. Μία γυναίκα ύπέβαλεν έγκλησιν έναντίον τοϋ συζύγου της, 
διότι μίαν ήμέραν πού άπουσίαζεν είς τούς γονείς της, τής άφήρεσε διάφορα είδη 
ρουχισμού συνολικής άξίας 460 δραχμών καί άνεχώρησεν είς ’Αθήνας μετά τής 
ερωμένης του.

—Κατηγγέλθη ύπύ ένύς εμπόρου δτι ένας νεαρός πού τον φιλοξενούσε στο 
σπίτι του, τοϋ άφήρεσε το ποσον τών 4.500 δραχμών, δπερ είχε τοποθετήσει, προ 
τής κατακλίσεώς του, κάτωθεν τοϋ προσκεφαλαίου του καί έξηφανίσθη.

—Συνελήφθη καί προσήχθη είς το Τμήμα, ύπο τών άστυφυλάκων Κ 96, 
Κ 83 καί Κ 93 ένας πλανόδιος ιχθυοπώλης. ’Εκ τής ένεργηθείσης σωματικής καί 
κατ’ οίκον έρεύνης, άνευρέθη ποσότης 5 0 1/a γραμμαρίων άκατεργάστου ινδικής 
καννάβεως, ήτις καί κατεσχέθη.

—Προσελθοΰσα είς το Τμήμα άνήλικος κορασίς μετά τοϋ πατρός της, υπέ
βαλε μήνυσιν έναντίον ένος έργάτου, διότι, προς ολίγων ήμερών, τήν παρέσυρεν 
είς ιδιαίτερον διαμέρισμα ένος έξωχικοΰ κέντρου καί τήν διέφθειρε.

*
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Α' Τμήμα. Συνελήφθη μία γυναίκα, διότι έγόνετο υπαίτιος έμπρησμοΰ 
έξ άμελείας ήτοι δέν κατέβαλε τήν δέουσαν προσοχήν, μέ άποτέλεσμα τήν άνάφλε- 
ξιν τής παρ’ αυτής χρησιμοποιουμένης πετρελαιομηχανής (γκαζιέρας) προκύψαν- 
τος ουτω κοινοΰ κινδύνου είς ξένα πράγματα.

—Έμηνύθη μία καφεπώλις, διότι κατελήφθη έντος τοϋ καφενείου της νά 
πωλή σιγαρέττα, χωρίς νά κέκτηται σχετικήν πρός τοΰτο άδειαν.

Έμηνύθησαν ένας όδηγος καί ένας είσπράκτωρ λεωφορείου, διότι κατε- 
λήφθησαν νά μή έχωσιν έκτελέσει το κεκανονισμένον δρομολόγιον μέχρι πέρατος 
τής διαδρομής.

—Συνελήφθη καί άπεστάλη τώ κω Είσαγγελεΐ Πλημ/κών ό κ. Ρ. άσυρ- 
ματιστής, έξ ’Αθηνών, διότι κατελήφθη νά φέρη μάχαιραν μέτριου μεγέθους καί ν’ 
άπειλή τον Κ. Κ., δστις περιεπάτει μετάνεάνιδος καί δν έξέλαβεν ως άντίζηλόν του.

’Αλλά, αρκετήν ώρα μάς κράτησαν συντροφιά τά ’Αστυνομικά Δελτία Συμ
βάντων. "Ας τά κλείσουμε, μαζί καί τήν στήλη αύτή. Σάς ευχαριστώ λοιπόν, πού 
μέ διαβάσατε καί σάς θυμίζω τήν συνεργασία μας πάνω σέ θέματα άστυνομικά.

Β' Τμήμα. Άπεπειράθη ν’ αύτοκτονήση, λαβοΰσα ποσότητα χλωρίνης, 
νέα έτών 21, διά λόγους ευθιξίας.

Είμαι περίεργος ποιος θά στείλη το ώραιότερο κείμενο. Γειά καί χαρά σας.
Σ. Π Η ΛΟ Σ



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΎπΑ Ύπαα-τυνόμου Α' κ, I . ΡΑ'Ι'ΚΟΥ  
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Β ω μοΰ.
Πάροδος της όδοΰ Κρίσσης 58, στη Νέα Κυψέλη.
Πρόκειται για τό όμώνυμο λαξευτό βάθρο, πάνω στο όποιο οί άρχαΐοι "Ελληνες, 

πρόσφεραν τΙς θυσίες των στους Θεούς.
Β ώ νου .
Πάροδος της όδοΰ ’Ασκληπιού 146, στα «Πευκάκια».
'0  Βώνος, Βυζαντινός πατρίκιος καί μάγιστρος τοϋ αότοκράτορος 'Ηρακλείου, 

ώργάνωσε την θρυλική κατά των Άβάρων άμυνα της Κωνσταντινουπόλεως (626).
Γ' Σεπτεμβρίου.
’Αρχίζει άπό τήν πλατεία Όμονοίας καί περατοϋται στην οδό 'Αγίου Μελε

τίου. Είναι μία άπό τίς κεντρικώτερες οδούς της πρωτευούσης, ή δέ ονομασία της 
συνδέεται στενά μέ την έπανάστασι της 3ης Σεπτεμβρίου 1843.

Κατά τό 1842, επί βασιλείας "Οθωνος, υστέρα άπό άλλεπάλληλες άλλαγές 
των κυβερνήσεων, ή άτμόσφαιρα των ελληνικών πραγμάτων ήτο αρκετά σκοτεινή. 
'Η πτώχεια καί ή άθλιότης άφ’ ενός πού έμάστιζον τούς "Ελληνας, άφ’ ετέρου οί 
ατασθαλίες των Βαυαρών, υπήρξαν ή αιτία πού έκανε τούς "Ελληνας νά άγανακτή- 
σουν εναντίον τοϋ "Οθωνος καί νά κηρύξουν έπανάστασι την 3 Σεπτεμβρίου 1843, 
ζητώντας τήν ψήφισι Συν/τος. Πρωταγωνισταί της έπαναστάσεως έκείνης ήσαν οί 
Άνδρέας Λόντος, Α. Μεταξάς, Κ. Ζωγράφος, ως ύποκινηταί της συνταγματικής 
κινήσεως καί οί Καλλέργης, Μακρυγιάννης, Σκαρβέλης καί άλλοι, οί όποιοι διά συνω
μοτικής δράσεως έκήρυξαν τήν έπανάστασι.

’Αποτέλεσμα έκείνης τής έπαναστάσεως ήτο νά παραχωρήση ό "Οθων τό 
Σύνταγμα πού ζητούσαν οί έπαναστάτες. "Ετσι ή Ελλάς έγινε συνταγματική μοναρ
χία. Συγχρόνως διώχθηκαν άπό τήν υπηρεσία τοϋ βασιλέως οί Βαυαροί, διωρίσθηκε 
νέα κυβέρνησις καί συνεκλήθη έθνοσυνέλευσις. Μέ τό νέο Σύνταγμα έτίθετο τέρ-
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μα στην διακυβέρνησι της Ελλάδος άπό τούς ξένους. 'Η  έθνοσυνέλευσις συνήλθε 
στις 30 Νοεμβρίου 1843 καί έτερμάτισε τις έργασίες της στις 30 Μαρτίου 1844, δταν 
ό ’Όθων ώρκίστηκε ύπακοή στο Σύνταγμα, το όποιον είχε ψηφίσει ή εθνοσυνέλευ
σή.

Διά διατάγματος, πού ύπέγραψεν ό ίδιος ό ’Όθων, ή 3η Σεπτεμβρίου άνεκηρύσ- 
σετο ώς ημέρα «άριστεύσεως» τοϋ στρατού καί των πολιτών της πρωτευούσης. 
Δι’ άλλου διατάγματος άπενεμήθη βασιλική ευαρέσκεια στον διοικητή τής φρου
ράς, συνταγματάρχη Καλλέργη Δημήτριο, στον πρόεδρο τοϋ δημοτικού συμβου
λίου ’Αθηνών, συνταγματάρχη Ί . Μακρυγιάννη καί στούς υπολοίπους άνωτέρους καί 
κατωτέρους αξιωματικούς. Ό  Καλλέργης διωρίσθη στρατιωτικός διοικητής τής 
πρωτευούσης.

Μέ τό Σύνταγμα τοϋ 1843 ή 'Ελλάς άποκτοΰσε σιγά-σιγά καί τήν συνταγματι
κή της άνεξαρτησία, τήν πραγματική της πολιτική έλευθερία.

Γαβριηλίδου Βλασίου.
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 342, στή συνοικία Κυπριάδου.
'Ο Βλάσιος Γαβριηλίδης, κορυφαίος 'Έλλην δημοσιογράφος καί εκδότης 

εφημερίδων καί περιοδικών, γεννήθηκε τό 1848 στήν Κων/λι καί πέθανε στήν ’Α
θήνα τό 1920. Είναι ό Ιδρυτής τής έφημερίδος «Άκρόπολις», τίτλον πού έδωσε στήν 
ώς τότε εφημερίδα του «Μή χάνεσαι» (1883).

Ό  Γαβριηλίδης έπηρέασε περισσότερον άπό κάθε άλλον, τήν έξέλιξι τοϋ τόπου 
καί τής δημοσιογραφίας στήν Ελλάδα. Θιασώτης καί ύποστηρικτής κάθε νέας ιδέας, 
έτάχθη πρώτος ύπέρ τής γυναικείας χειραφετήσεως. Γιά νά πάρουμε μιά ιδέα τής 
προσωπικότητος τοϋ Γαβριηλίδη, άξίζει νά σημειώσουμε έδώ τίς κρίσεις τών άν- 
θρώπων τής έποχής του.

« Ό  Γαβριηλίδης ύπήρξεν ό Μπαΐκλιν τής ελληνικής δημοσιογραφίας» 
(Άνδρ. Μιχαλακόπουλος). «Πνεύμα άνυπόμονον. Πνεΰμα θυέλλης. Καί όμως φιλει
ρηνικόν. Πνεύμα έπαναστάσεως. Καί όμως αίμόφοβον. Πνεΰμα ανατροπής. Καί όμως 
φίλον άκρας τάξεως. Πνεΰμα τρικυμίας. Καί όμως έπιζητοΰν τήν γαλήνην» (Έμμ. 
Ρέπουλης). «'Υπήρξε διδάσκαλος, μ’ έναν πυρσόν εις τήν δεξιάν, τον όποιον περιέ
φερε μέσα εις τά σκότη διαρκώς φωτίζων, άποκαλύπτων, οδηγών, προσανατολίζων, 
κατηχών προς όλα τά σημεία. Λόγος θύελλα, λόγος άστραπή, λόγος κεραυνός καί 
πάλιν λόγος σαγηνευτής, κελάρυσμα πηγής, αύρα πελάγους. Λόγος μαστιγώνων 
μέχρις αίματος καί λόγος δημιουργών άποθεώσεις έπάνω είς πτερά άγγέλων» (Παύ
λος Νιρβάνας). «"Οτι έποίει σήμερον άνέτρεπε τήν έπομένην. Αύτός, ό μή γνωρίσας 
κανόνα, ύπήρξε διδάσκαλος όσον ολίγοι». (Δημ. Χατζόπουλος).

Αυτός ύπήρξε ό Γαβιρηλίδης. Ό  στυλοβάτης καί έμψυχωτής τής Ελληνικής 
δημοσιογραφίας. Μαρμάρινη προτομή του είναι στημένη μέσα στο κήπο τής πλατείας 
Κλαυθμώνος, προ τών άλλοτε γραφείων τής «Άκροπόλεως».

Γάζης.
Πάροδος τής όδοΰ Άβύδου 60, στά Κουπόνια.
'Η  Γάζα, πόλις τής Παλαιστίνης, βρίσκεται σ’ άπόστασι 5 χιλιομέτρων άπό 

τήν Μεσόγειο Θάλασσα. ’Από τού 1949 άνήκει στήν κυριαρχία τής Αίγύπτου. 
Πόλις άρχαιοτάτη βρίσκεται στο σημείο όπου άλλοτε συνηντώντο οί πολιτισμοί τών 
περί τήν ’Ανατολικήν Μεσόγειον λαών. "Ενεκα τούτου, έζησε μέσα σέ μεγάλες 
περιπέτειες. Οί Φιλισταΐοι τήν έχρησιμοποίησαν, συχνά, ώς βάσιν γιά τίς έναντίον 
τών Εβραίων επιθέσεις των. Στή πόλι αυτή βρήκε τον θάνατο ό βιβλικός Σαμψών. 
Διαδοχικά κατελήφθη άπό τούς ’Ισραηλίτες, τούς Άσσυρίους, τούς Βαβυλωνίους 
καί τούς Αιγυπτίους. 'Ο Μ. ’Αλέξανδρος, στήν γνωστή του έκστρατευτική πορεία, 
συνήντησε εκεί ισχυρή άντίστασιν. "Οταν έγινε κύριος αυτής, τήν κατέστρεψε έκ 
θεμελίων, πλήν όμως κτίσθηκε ξανά άπό τούς Πτολεμαίους.

(  Συνεχίζεται)
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Ύπο QIL. GE8BRON, κατά μετάφρασήν «’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Δοκίμασε νά πείση τον Πάουλο καί τοϋ γέλασε κατάμουτρα, να πείση τον 
Καΐδ καί τον μπάτσισε. Προσπάθησε νά χαλάση το αυτοκίνητο, άλλα έπενέβη ό 
Μπουφαλό, τον τιμώρησε καί τοΰκλεισε κατάμουτρα την πόρτα τοϋ γκαράζ. Ό  
Άλέν Ρομπέρ διέκρινε τότε, για πρώτη φορά, απάνω στον τοίχο αύτοϋ τοϋ κτιρίου 
κι’ αιχμάλωτη της άγριοκληματαριάς, μια ξεχασμένη καμπάνα. «Άν δέσω την 
άλυσσίδα της στην πόρτα τοϋ γκαράζ, σκέφθηκε, ή καμπάνα Οά κτυπήση, όταν θά 
θελήσουν νά την άνοίξουν, κι’ όπως ό άρχηγός Ρομπέρ κοιμάται^άκριβώς άπό πάνω...» 
Περίμενε ώς δτου όλοι πάνε στο έστιατόριο, έδεσε την άλυσσίδα, δοκίμασε νά 
άνοιξη... Τέλεια! έ'φτασε άργοπορημένος γιά τό δείπνο κι’ ό Μπουφαλό τον τιμώρησε 
γιά δεύτερη φορά, άλλά δεν τον έμελλε γι’ αύτό !

—Είν’ ό μικρός Μισέλ, πού φεύγει 
την μητέρα του.

μαζί μας, τοϋ σφύριξε ό Μάρκ. Θέλι

«Δεν θά πάη μακρυά ουτ’ αύτός!» σκέφθηκεν ό Άλέν Ρομπέρ, καί γύρισε 
άλλου τό κεφάλι του, ώστε ό Μάρκ νά μη τον δη, πού γελοΰσε.

—Πές μου λοιπόν, θά πας στην νυκτερινή λειτουργία;
—’Ασφαλώς. ’Εγώ, δεν έχω κανένα λόγο νά μη πάω.
—Έ  τότε, ορίστε είκοσι φράγκα, θ’ άνάψης ένα κερί γιά νά πετύχουμε...
«Θά τούς τά επιστρέφω αύριο !» λέει μέσα του τ’ άγόρι ένώ τά βάζει στήν τσέπη 

του. Ή  μάλλον όχι, θ’ άνάψω πάλι την λαμπάδα, γιά τον Όλάφ καί τον Καδδύ...»
—’Έ  παιδιά, λέει ό Τομαβάκ ένώ σηκώνεται καί κτυπά τό ποτήρι του γιά νά 

γίνη σιωπή, άπόψε δέν είναι μιά παραπονή Χριστουγέννων όπως οί άλλες... Ξέρετε 
ότι ή Μάμυ είναι στη κλινική της Μελούν όπου περιμένει ένα μιυρό- κι’ ό «Άσπρο 
Δόντι» έμεινε μαζί της, άσφαλώς... Ή  άρχηγός Φρανσουάζ δέν είναι πιά έδώ... 
Κι’ έπειτα προ πάντων, έπρόσθεσεν, ένώ χαμήλωνε τή φωνή του, ό μικρός Άλμπέρ 
Πώλ, ό συνάδελφός σας, πέθανε άκριβώς πριν οκτώ ήμέρες, κι’ ό γέρο Κλεμανσώ 
μας, πού ήθελε νά τον υΐοθετήση, είναι πολύ λυπημένος... Γι’ αυτούς τούς λόγους δέν 
ετοιμάσαμε τό ξενύχτι, αύτό τό χρόνο. Είχαμε μόνο γαλόπουλο...

—ΤΗταν πάρα πολύ καλό! είπε ένα άπό τά παιδιά.
—... καί κρασί άφρώδες κατά βούλησιν. Τώρα θά πάτε στούς κοιτώνες καί θά 

κοιμηθήτε ήσυχα. Ό  Μπουφαλό θά συνοδεύση στήν έκκλησία όσους θέλουν νά πάνε 
στή νυκτερινή λειτουργία οί άλλοι... έ καλά! οί άλλοι θά κοιμηθούν, αύτό είν’ όλο!

Τά παιδιά χειροκρότησαν. Στήν πραγματικότητα θά είχαν χειροκροτήσει 
οποίον δήποτε δέν έχει σημασία ποιόν, έξ αιτίας τής σαμπάνιας. Ό  Τομαβάκ κτύ- 
πησε ξανά πάνω τό ποτήρι του καί πρόσθεσε μέ φωνή λιγάκι άλλοιωμένη:

—Ή  Μάμυ μοΰ παρήγγειλε νά σάς ευχηθώ καλά Χριστούγεννα... Είμαι βέ
βαιος ότι καθένας σας θά τήν σκεφθή λιγάκι, άπόψε, ώστε... ώστε[όλα νά πάνε καλά... 
Καλησπέρα, παιδιά!
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Κατά τις ένδεκα καί μισή, ό Μπουφαλό μαζεύει το μικρό, τρεμουλιάρικο κοπάδι 
των «παπαδάκηδων». Μερικοί έκαναν την κουταμάρα να πάρουν έναν ύπνο, ένώ 
περίμεναν την ώρα για νά φύγουν. Πρισμένοι, παραπατώντας, βαδίζουν άνάμεσα 
ξύπνου καί ονείρου. Τό φεγγάρι άπό ψηλά άσημοντύνει τά έλατα. "Ολα είναι πελώ
ρια, αδειανά, άκίνητα- όλα βρίσκονται σ’ άναμονή... Τό μικρό κοπάδι διασχίζει αυτή 
την άτσάλινη νύκτα, κρύα καί γαλάζια. Περισσότεροι άπό ένας θά προτιμούσαν νά 
κάνουν Χριστούγεννα στο παχνί τους, στον κοιτώνα, παρά νά πάνε στην εκκλησία! 
Οί σιιυπηλές σκιές τους τούς ακολουθούν πάνω στο σκληρό έδαφος.

Ά πό τήν άλλη μεριά άπό τά κάγκελλα, τό ΐδιο φεγγάρι φωτίζει, κάτω άπό 
τά ’ίδια έλατα, τούς τέσσαρες φυγάδες. Παραγεμισμένοι, σκεπασμένοι σάν τά κρεμ
μύδια περνούν ξυστά άπό τούς τοίχους, έπειτα άπό τήν άκρή τού δάσους. Είναι ό 
Μάρκ πού κλείνει τήν ομάδα ένώ διηγείται μέσα του τά «Τέσσαρα λευκά Πτερά», 
τό «Δαίμονες τού Μεσονυκτίου» κι’ άλλα διάφορα φίλμ. Μπροστά του, ό μικρός 
Μισέλ, τρομαγμένος άπό τήν άπέραντη αύτή νύκτα, προχωρεί, μέ καμπουριασμένη 
ράχι. Καθώς πλησιάζουν στο γκαράζ:

—Τώρα τσιμουδιά! διατάσσει ό Καιδ (σάν νά είχε κανένας διάθεσι νάμιλήση). 
'Ο αρχηγός Ρομπέρ κουρνιάζει άκριβώς άπό πάνω. Θά μπούμε άπό τό έργαστήριο. 
Ά μα  μπούμε στο γκαράζ, ό Μισέλ κι’ ό Μάρκ θ’ άνοίξουν τήν πόρτα—σιγανά, έ; 
Ό  Πάουλο κι’ έγώ θά σπρώξουμε έξω τ’ άμάξι. Ό  Μάρκ πηδά στό τιμόνι καί συ
νεχίζουμε νά σπρώχνουμε καί οί τρεις... Θά βάλης μπρος τήν μηχανή στά κάγκελ
λα τής πόρτας, όχι πιο πρίν.

Κάτω άπό τά τζάμια τού συνεργείου, μέ τό χλωμό φως, οί τοποθετημένες μη
χανές δείχνουν τά λαμπερά, τους δόντια. Στις μύτες των ποδιών τά παιδιά, διασχί
ζουν τό δωμάτιο, όπου πλανιέται ή άνοστη μυρωδιά τού μετάλλου, καί νάτα μέσα 
στό γκαράζ.

—Λύσε τό φρένο ένώ περνάς! ψιθυρίζει ό Πάουλο. 'Ο Μισέλ σπρώχνει κιόλα 
τό βαρύ θυρόφυλλο, τό άμάξι ταράζεται... όλα πάνε καλά, όταν ξαφνικά ένα είδος 
καμ.πάνας άρχίζει νά κτυπά...

—Ποιος είν’ ό βλάκας πού...;
—'Υπάρχει κάτι, πού εμποδίζει τήν πόρτα!

—Δύναμη !
Ό  Μισέλ βάζει δύναμη: αύτό κουδουνίζει άκόμη πιο καλά... 'Ο Κάίδ κι’ ό 

Μάρκ τούς συναντούν άπ’ έξω.
Βήματα στή σάλα, πολύ κοντά, μιά μικρή πόρτα πού βγάζει στό γκαράζ στό 

βάθος: ό άρχηγός Ρομπέρ μέ τις πυτζάμες παρουσιάζεται στό κατώφλι, άνοίγει τά 
μάτια πίσω άπό τά γυαλιά του, κάνει μιά χειρονομία... ’Αλλά ό Πάουλο έχει κιό
λα άρπάξει τή λαβή ενός εργαλείου.

—"Οχι! μουρμουρίζει ό άρχηγός, ένώ προτείνει τά χέρια του μπροστά του.
Μπάμ! Κατακέφαλα. 'Ο άλλος καταρρέει, έξαρθρωμένος. Ό  Πάουλο τον 

σπρούχνει σέ μιά γωνιά. Τά παιδιά έσπασαν, έπί τέλους τήν άλυσσίδα κι’ άνοιξαν 
διάπλατα τήν πόρτα «Έ , μικρέ, πήγαινε νά σπρώξης πίσω, μέ τον Πάουλο!» 'Ο 
Μισέλ τρέχει έκεϊ, διακρίνει τό μεγάλο σώμα κατάχαμα, μένει άφωνος μιά στιγμή, 
έπειτα τό βάζει στά πόδια χωρίς μιλιά, σπρώχνοντας τον Πάουλο, τον Μάρκ, τον 
Καίδ.

—Τί έπαθε αύτος ό βλάκας;
Αύτός ό βλάκας καλπάζει μέσα στή χλωμή νύκτα, κατ’ εύθείαν γραμμήν προς 

τό κτίριον 3. Φοβάται τά δένδρα, φοβάται τις σκιές, φοβάται τήν σιωπή, καί τά βή
ματά του φοβάται. Είναι δέκα έτών.

—Δέν θάπρεπε ποτέ νά τον βάλης στό κόλπο, σφυρίζει ό Καΐδ στον Μάρκ. 
Ά ν  ό άρχηγός Ρομπέρ, δέ παρουσιασθή στό παράθυρό του; Σπρώξε, Πάουλο!
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’Ό χι, ό αρχηγός Ρομπέρ δεν θά βγή στο παράθυρο του: κείτεται άνάμεσα 
στ’ άδεια μπιτόνια καί λιγδωμένα κουρέλια. Κι’ ό Πάουλο σπρούχνει μ’ δλες του τις 
δυνάμεις, άλλα τά χέρια του τρέμουν καί τά πόδια του δεν τον κρατάνε. Πιο τρομαγ
μένος άκόμα καί τρέμοντας ακόμη περισσότερο, ό μικρός Μισέλ χώνεται στον κοι
τώνα, πού ήσυχος βράζει την σαμπάνια του ροχαλίζοντας.

—’Από ποϋ έρχεσαι, ρωτάει ό γείτονας στο κρεββάτι, μέσα στον ύπνο του.
-—’Από τό ... άποχω...ρη...τήριο... άπαντα ό Μισέλ ένώ τά δόντια του κτυ-

ποΰν.
—Δεν τράβηξες την άλυσσίδα; Δεν άκούσθηκε τίποτα κάνει ό άλλος ένώ γυρί

ζει άπό την άλλη μεριά.
Άφοΰ πέρασε τά κάγκελλα καί έστριψε στο δρόμο, ό Μπιντούλ τρέχει μέσα 

στη δροσερή νύκτα. 'Ο κινητήρας δουλεύει καλά" καί τά τρία παιδιά έχουν τό σιωπη
λό χαμόγελο των φυγάδων, ύστερα άπό τό πρώτο τέταρτο της ώρας.

—Θάπρεπε νά τουσπαγες τό κεφάλι τοϋ άρχηγοϋ Ρομπέρ !
Τί σκέπτεσαι γι’ αυτό, Πάουλο;
Ό  Πάουλο δέν λέει αύτό, πού σκέπτεται. «Άπό άπόψε ονειρεύεται, θ’ άρχίσω 

νά ψάχνω γιά τον Φρέντο καί τρεχάλα στη Χάβρη, μέ τό άμάξι. ’Εκεί κάτω ξανα
βρίσκουμε την συμμορία: σωθήκαμε!» 'Η  συμμορία, είναι ό Ντεντέ,ό Άλμπέρ, ό 
Μασεγκέζος κι’ αύτός ό Μιμίλ, πού, ακόμη, σήμερα τό πρωί, τοϋ έγραφε: «Βιάσε 
την επιστροφή σου, θά σοΰ σκίσουν την μούρη!»

—Πέστε λοιπόν, παιδιά, ρωτά ξαφνικά ό Μάρκ, ή συνάντησι γι’ αύριο; Είμαστε 
σύμφωνοι γι’ αύτήν; Φεύγουμε άπό τό Παρίσι στις τρεις ή ώρα άκριβώς: στις πέντε 
τό άργότερο, θά είμαστε στο Τερνεραί!..

—Σύμφωνοι! βεβαιώνει ό Πάουλο μέ υποκριτική θέρμη.
—Σύμφωνοι! κάνει ό Καίδ μέ τή σειρά του- καί σκέπτεται: «Βασίσου πάνω 

σ’ αύτό! Ή  οικογένεια κι’ οί φίλοι θά ξέρουν καλά νά μέ κρύψουν! Θά γελάσουμε. 
Αύτό θά κρατήση, δσο θά κρατήση... Κι’ έπειτα τί; Δέν θά μέ σκοτώσουν: τούς έν- 
διαφέρω πολύ! Είν’ δλοι πίσω μου! ή κοινωνική μου βοηθός, ό δικαστής ΜΟΤ, ό 
έκπαιδευτής Μ ΟΤ! είναι τρομερά καλά ώργανωμένο τό παιγνίδι τους! Κάπως πολύ 
βρώμικο γιά τό γούστο μου, αλλά άκριβώς, δ,τι πρέπει... Μόνον οΐ χωροφύλακες 
είναι, πού δέν ξεφλουδίζονται! Πάντα οί ίδιοι! Δέν πέρνουν χαμπάρι δτι υπάρχουν 
περιπτώσεις!... Τέλος πάντων, δέν θά μέ βρούνε τόσο νωρίς...». Καί ξαναφέρνει σάν 
σέ παρέλασι μέσα στο στενό του κεφάλι (δπως κάθε βράδυ άπό τότε, πού ήρθε στο 
Τερνεραί) δλες τις κρυψώνες του, πού κανείς δέν τις βρίσκει, μέσα στο Παρίσι... 
Δυστυχισμένε! είναι άκριβώς ή περιοδεία μ,αζέματος, πού κάνει ό επιθεωρητής Μαρ- 
σέλ, τής ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων, κάθε βράδυ, κι’ αύτός τό ίδιο...

Στά πρώτα χωριά, πού διέσχισαν τά παιδιά, συνάντησαν μαύρες ομάδες, πού, 
τρεμουλιάζοντας, πήγαιναν στήν έκκλησία. "Επειτα πιά κανείς στούς δρόμους! ’Αλλά 
τά τζάμια κι’ οί εκκλησίες φωτισμένα... Έ πειτα άνθρωποι, πού βγαίνουν χαρούμε
νοι, καί σπίτια πού φορτίζονται μέ τή σειρά τους...’Ανάμεσα άπό μερικά παράθυρα, 
φαίνεται τό δένδρο, τά κεριά του, οί κορδέλλες του, τά χρωματιστά του δέματα... Τήν 
στιγμή αυτή στήν έκκλησία τοϋ Τερνεραί, ό Μπουφαλό ψάλλει μ’ δλη τήν παιδική 
του καρδιά «Μεσάνυκτα, Χριστιανοί! είν’ ή έπίσημη ώρα...»—καί τά μάτια του είναι 
θολωμένα άπό δάκρυα. Ό  Μάρκ στο τιμόνι, παίζει τήν πιο παθητική ταινία τής 
ζωής του- άλλά τώρα, δέν σκέπτεται πιά παρά τήν μητέρα του, τον Ζωζό, τον πατέρα 
του... Κάθε στροφή, κάθε διασταύρωσι, κάθε λοφίσκος πού τον πέρασαν, τον φέρνει 
πιο κοντά σ’ αύτούς... «Αύριο, δταν θά ξαναγυρίσουν άπό τό σκάσιμο, ό «’Άσπρο 
Δόντι» θά μάς τιμωρήση· άλλά ή Μάμυ θά σβύση ίσως τήν τιμωρία... Κι’ έπειτα 
αύτό άξιζε»... Ένώ διέσχιζαν τήν Μελούν, κανείς τους δέν σκέφθηκε δτι αύτή τήν 
ίδια στιγμή, μέσα σ’ ένα άπό τά σπίτια αυτά... ψεύτικοι Βασιληάδες Μάγοι, οί τρεις 
έγύρισαν τήν πλάτη στή μάνα καί στο παιδί! (Συνεχίζεται) I



Βασίλειος ΈλευΒεριάδης
Την 1 Φεβρουάριου 1961, άπέθανεν εις το Θεραπευτή ριον «Ευαγγελισμός», 

εις δ ένοσηλεύετο έπ’ άρκετόν, ό Άνθυπαστυνόμος Βασίλειος Έλευθεριάδης, υπη
ρετών εις τό ’Επιτελείου της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.

'Ο άποδημήσας γεννηθείς εις Κωνσταντινούπολή τό 1910, κατετάγη εις 
τό ’Αστυνομικόν Σώμα τό έτος 1936, προαχθείς εις τον βαθμόν του Άνθυπαστυ- 
νόμου τό 1958 έκ του βαθμού τοϋ Άρχιφύλακος. 'Υπήρξεν υπόδειγμα έξαιρέτου

υπαλλήλου καί οικογενειάρχου καί εχαιρεν άκρας έκτι- 
. * μήσεως καί άγάπης ύπό πάντων τών προϊσταμένων

καί υφισταμένων του.
Εις τήν κηδείαν του, ή οποία έγένετο την 2αν 

τρέχοντος μηνός είς τό Νεκροταφείου Μεταμορφώ- 
σεως (Βύρωνος), παρέστησαν ό ’Αστυνομικός Διευ
θυντής ’Αθηνών κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, άπαντες 
οί κ.κ. αξιωματικοί καί κατώτεροι υπάλληλοι τοϋ 
’Επιτελείου ’Αθηνών, άντιπροσωπεία άστυνομικών 
καί πλήθος κόσμου.

Τον νεκρόν άπεχαιρέτησεν ό ’Αστυνόμος Β' κ. 
Γεώργιος Παπασωτηρίου, διά τών έξής : 

«’Αγαπημένε Βασίλη,
Οί αξιωματικοί, οί κατώτεροι άστυυομικοί καί 

διοικητικοί υπάλληλοι τοϋ ’Επιτελείου καί ολοκλή
ρου τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, μέ 
βαθεΐαν θλΐψιν καί μέ ένα στεφάνι από λουλούδια τής 
’Αττικής Γής, πού τόσον ήγάπησες, σέ προπέμπουν 
είς τήν αΐωνίαν σου κατοικίαν, ένθα οί δίκαιοι άνα- 
παύονται.

Καί τώ όντι υπήρξες δίκαιος Βασίλη καί ένας άπό τούς λαμπροτέρους υπαλ
λήλους μας. Τίμιος, ήθικός, πράος, άγαπητός σέ όλους, ευθύς, έργατικός, άθορύ- 
βως δραστήριος, άφοσιωμένος όσον ολίγοι στήν Πατρίδα, τήν ’Αστυνομίαν καί 
τήν οίκογένειάν σου. ’Επί 25ετίαν καί πλέον έξετέλεσες μέ σύνεσιν, άκλόνητον 
πίστιν καί άπόλυτον προσήλωσιν τό καθήκον σου είς όλους τούς τομείς, όπου ή 
Υπηρεσία σέ ένέταξε. 'Ως συνεργάται σου θά διατηρήσωμεν άγαθήν τήν άνάμνησίν 
σου έσαεί. 'Η  ύπαλληλική άγωγή σου, ή οικογενειακή καί ή έν γένει κοινωνική σου 
ζωή, θά μάς είναι φωτεινόν παράδειγμα είς τήν ζωήν μας. Δυστυχώς, ή επάρατος 
νόσος, κατά τρόπον άσπλαχνον, άδοκήτως καί προώρως σέ πέρνει άπό κοντά μας.

'Όμως, φεύγεις άπό τον πρόσκαιρον αυτόν κόσμον μέ πλήρη τήν ίκανοποίησιν 
τής ψυχής σου, οτι έξετέλεσες είς τό άκέραιον τό καθήκον σου προς πάντας.

Γι’ αύτό, τό χώμα πού θά σέ σκεπάση σέ λίγο άς είναι έλαφρό καί άπαλό 
σαν τον άπαλό καί ευγενικό χαρακτήρα σου.

Προς τήν βαρυαλγοΰσαν σύζυγόν σου, τό άπαρηγόρητον παιδάκι σου καί τήν 
δύσμοιρον μητέρα σου, εύχόμεθα όπως ό Πανάγαθος Θεός τούς δώσει τήν έξ υ- 
ψους παρηγοριάν.

Πολύτιμε συνεργάτα, άγαπημένε συνάδελφε, ευγενικέ Βασίλη,
Αΐωνία σου ή μνήμη».

t  Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Διά Βασ. Διατάγματος προήχθησαν : 1) Εις τον βαθμόν του ’Αστυνόμου 

Α' τάξεως, κατ’ εκλογήν ό μέχρι τοΰδε ’Αστυνόμος Β' κ. Καββαθάς ’Αθανάσιος 
καί 2) εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β' τάξεως κατ’ εκλογήν, ό μέχρι τοΰδε 
Ύπαστυνόμος Α' κ. Κουρής Νικόλαος.

—Διά διαταγής τοϋ κ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων, προήχθησαν εις τον 
βαθμόν του ύπαρχιφύλακος προς πλήρωσιν υφισταμένων ισαρίθμων κενών θέσεων 
οί ακόλουθοι είκοσι έξ (26) άστυφύλακες : κ.κ. Καρποΰζος Θεοδόσιος, Παναγό- 
πουλος Κωνσταντίνος, Νικολάου Θεόδωρος, Κωσταρίδης Παναγιώτης, Κουτάς 
’Αναστάσιος, Σταθόπουλος ’Αθανάσιος, Δρογκάρης ’Αθανάσιος, Παπακώστας 
Ευάγγελος, Ζαρμπούτης Δημήτριος, Μαντζϊκος Γεώργιος, Κατσιαμέτης Σωτή
ριος, Τσεντοΰρος Κωνσταντίνος, ΓΙαπασπύρου Λουκάς, Παπασπύρου Άνδρέας, 
Κάτσης Ήλίας, Άργυρόπουλος Κωνσταντίνος, Μαρούλης Τηλέμαχος, Λαϊνάς 
’Αλέξανδρος, Άγγελόπουλος ή Άνδριόπουλος Παναγιώτης, Παπαφλώρος Θεό
δωρος, Κολόμβος Βασίλειος, Σταματίου Άνδρέας, Παπαγιαννόπουλος ’Απόστο
λος, Γαρουνιάτης ’Αλέξανδρος, Πανδής Στέφανος καί Παπαθανασόπουλος ’Αθα
νάσιος.

*$ Η*
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ -  ΔΙΑΓΡΑΦΑ!

—Παρητήθησαν τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος οί άστυφύλακες : κ. κ. Παπα-
γεωργίου Δημοσθένης, Λάσκαρης Βασίλειος, Γιώτας Γεώργιος καί Παφιλάς ’Ιωάν
νης.

—Διεγράφησαν τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος διά λόγους υγείας οί μαθητευό- 
μενοι άστυφύλακες : κ.κ. Σαλΐχος Μιχαήλ, Χατζής Σπυρίδων καί Χριστάκος Νικό
λαος, μή κριθέντες ικανοί προς μονιμοποίησιν.

—Άπελύθησαν τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος ώς μή κρινόμενοι ικανοί προς 
μονιμοποίησιν διά λόγους πειθαρχίας οί μαθητευόμενοι άστυφύλακες κ.κ. Τζουβά- 
ρας Χαρίλαος, Ήλιόπουλος Ήλίας, Άβραμάκος Αντώνιος, Δρακάκης Γεώργιος 
καί Βενέτης Χρήστος.

•—Άπελύθησαν τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος διά λόγους πειθαρχίας οί μαθη- 
τευόμενοι άστυφύλακες κ.κ. Κεκάκος Δρακούλης καί Καπερώνης Λεωνίδας.

** *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ήθική καί 
υλική άμοιβή είς τούς κ.κ. ’Αστυνόμον Β' κ. Σακελλαρόπουλον Δημήτριον καί 
'Υπαστυνόμον Α' κ. Μπενέτον Κωνσταντίνον, διότι οδτοι έργασθέντες μετ’ εξαιρε
τικού ζήλου, μεθοδικότητος καί έπιμονής κατώρθωσαν νά άξιοποιήσουν δοθέντα 
αύτοΐς χαρακτηριστικά περί δράστιδος σοβαρωτάτης κλοπής, έξ οικίας δι’ άντι- 
κλεΐδος, καί διά τής καταλλήλου καθοδηγήσεως τών ύπ’ αυτούς υπαλλήλων νά έπι- 
τευχθή ή σύλληψίς της εντός βραχυτάτου χρονικοΰ διαστήματος. Διά τής αυτής 
άποφάσεως άπενεμήθη ώσαύτως ήθική καί υλική άμοιβή είς τούς αστυφύλακας 
κ.κ. Κυριάκον Παναγιώτην καί Μπούραν Παναγιώτην, διότι έργασθέντες ύπό τήν 
δεξιάν καθοδήγησιν τών ώς άνω προϊσταμένων των, μετ’ εξαιρετικού ζήλου, προ-



9054 Ειδήσεις καί πληροφορία!.

θυμίας καί άφοσιώσεως προς τήν υπηρεσίαν, έπέτυχον την έξακρίβωσιν τής κατοι
κίας τής ανωτέρω κλεπτρίας καί τήν σύλληψιν ταύτης έντός βραχυτάτου χρονικού 
διαστήματος.

—Διά διαταγής τοϋ κ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων άπενεμήθη έπαινος 
εις τούς αστυφύλακας κ.κ. Καμούδην Ίωάννην καί Μυριοκεφαλιτάκην Χαράλαμπον, 
διότι ούτοι τήν 10—12—60 καί ώραν 22.15' έπιβαίνοντες λεωφορείου τής γραμμής 
Καλογρέζης έν στολή καί έκτος υπηρεσίας όντες, κατόπιν δοθείσης αύτοΐς πληρο
φορίας ύπο του είσπράκτορος τοϋ λεωφορείου ότι έντος αυτοϋ εΰρίσκοντο δύο άτομα 
ύποπτα, έπέτυχον τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψιν των κλεπτών πορτοφολιού, Χαρίτου 
Γεωργίου καί Γλυκού Δημητρίου.

** *
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

—Τήν πρωίαν τής 31-1—1961 ώρκίσθησαν 108 νέοι άστυφύλακες τοϋ 200οΰ 
’Εκπαιδευτικού Τμήματος Σχολής ’Αστυφυλάκων. Ούτοι έτοποθετήθησαν ώς 
άκολούθως :

Α'. ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  ’ Α θ η ν ώ ν :  
κ.κ. ’Αλεξόπουλος ’Αντώνιος, Άνδρουτσόπουλος Περικλής,' ’Αντωνίου 

Δημήτριος, ’Αδάμος ’Άγγελος, ’Αναστασίου Κωνσταντίνος, Άντωνοβαρδάκης 
Πλαστήρας, Άποστολόπουλος Νικόλαος, Βάντζος Δημήτριος, Βασιλείου ’Από
στολος, Βουγιουκλάκης ’Ιωάννης, Γάκας Ήλίας, Γεωργίου Θεόδωρος, Γεωργό- 
πουλος Λεωνίδας, Δημητριάδης Λεωνίδας, Δημητρόπουλος Βασίλειος, Δημόπου- 
λος ’Αναστάσιος, Δημουλας Ευθύμιος, Δούζης Θεόδωρος, Δρόσος Κωνσταντίνος, 
Ζαρκάδας Θωμάς, Ζαχάκος ’Αγαθοκλής, Θεοδωρόπουλος Πέτρος, Καβουσανάκης 
’Ιωάννης, Καγκλής Γεώργιος, Καματέρης ’Αθανάσιος, Καπέρδας ’Ιωάννης, Καπε- 
τάνος ’Απόστολος, Καριοφύλλας Άγγελής, Καροΰσος Πέτρος, Κατσιώλης Πανα
γιώτης, Κικάκης Δημήτριος, Κάλλιας Σωτήριος , Κολλύρης Βασίλειος, Κότσιφας 
Κωνσταντίνος, Κωσταριδάκης ’Ελευθέριος, Κωτσιάνης ’Αναστάσιος, Κωτσάκης 
Δημήτριος, Λαδόπουλος Νικόλαος, Αιάσκας ’Αθανάσιος, Μακανίκας Κωνσταν
τίνος, Μαρκάκης ’Ελευθέριος, Μπαλάτσας Φωκίων, Μπάστας Πέτρος, Ματσούκας 
Δημήτριος, Μισαηλίδης ’Ιωσήφ, Μπομπούλας Γεώργιος, Μπάτσος Νικόλαος, 
Μπότουλας Νικόλαος, Νικουλάκος Νικόλαος, Νέμτζας Ευθύμιος, Νταμαρέλος 
Ευάγγελος, Ντζουρούνης Κωνσταντίνος, Παπαδήμας Κοσμάς, Παπαλέξης Πανα
γιώτης, Πανόπουλος ’Αθανάσιος, Παπαντώνης Χρήστος, Πάτσαλης Γεώργιος, 
Πετράκης Μιχαήλ, Σέρφας Παναγιώτης, Σιτράς Εύάγγελος, Σκαραφίγκας ’Ιωάν
νης, Σκούρτης Γρηγόριος, Σπανός Φώτιος, Σπυρόπουλος ’Ιωάννης, Σταυρόπουλος 
Άνδρέας, Σταθόπουλος Γεώργιος, Τατάρας Νικόλαος, Τάτσιος Φώτιος, Τερεζά- 
κης ’Ιωάννης, Τζοβάρας ’Ιωάννης, Τζουμάκας Γεώργιος, Τσαγκάνης Χρήστος, 
Τσατσανιάς Δημήτριος, Τσατσαράγκος Εύθύμιος, Τριάντης Παναγιώτης , Τσαν- 
τήλας Δημήτριος, Τσιάκας Εύθύμιος, Τσίγκας Βασίλειος, · Τσιλέμος Εύθύμιος, 
Τσιτσικαρίδης Μαργαρίτης, 'Τφαντής ’Ιωάννης, ‘Υφαντής Παναγιώτης, Φραγκού- 
λιας ’Ιωάννης, Φειδάς Μάριος, Χαμπεσής Παναγιώτης, Χράς ’Ιωάννης καί Χρι- 
στάκης ’Ιωάννης.

Β'. ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π ε ι ρ α ι ώ ς :  
κ.κ. Άγγελόπουλος Νικόλαος, Άγγελής Ήλίας, Άθανασόπουλος Ήλίας, 

Άναστασόπουλος ’Ιωάννης, Ζάχος ’Ιωάννης, Καρανάσιος Άγγελής, Κατσουράνης 
Νικόλαος, Κοντογιώργος Άνδρέας, Κοντοδήμος Γεώργιος, Λεραντζής Μηνάς, 
Μπέλης Κωνστατΐνος, Νάσκαρης Γεώργιος, Πανταζόπουλος ’Αλέξανδρος, Παπα- 
δόγκωνας Χρίστος, Παπαδήμας Άγγελάκης, Περιστεράκος Μιχαήλ, Πραβίτας



Δημήτριος, Σαλής Γεώργιος, Σιδερίδης Γεώργιος, Σκρέτης Κωνσταντίνος καί 
Τσαβαλιάρης Νικόλαος.

*
ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΙΩΝΥΜΟΥ

—Δι’ άποφάσεως της Νομαρχίας Φωκίδος ήλλάγη τό έπώνυμον του άστυφύ- 
λακος (16093) κ. Χάρου Βαΐου του Σπυρίδωνος εις Χάρην Βάϊον τοϋ Σπυρίδωνος.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Ή  Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων συνεχίζει μέ πολλή επιτυχία τά 
καθοδηγητικά καί διδακτικά της ήμίωρα άπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό των Ενό
πλων Δυνάμεων, κάθε Σάββατο στις 12.30' τό][μεσημέρι.

*

—Τό^πρόγραμμα τής 28-1-1961, άνοιξε μέ σκίτσα άπ’ τή χειμωνιάτικη 
φύση καί απαλή κινηματογραφική μουσική υπόκρουση. Στήν εκπομπή αυτή μετε- 
δόθησαν καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό πάνω σέ θέματα υγιεινής καί 
καθαριότητος, μέ βάση τή σχετική ’Αστυνομική Διάταξη. ’Επίσης ελαφρά έλληνικά 
τραγούδια μέ τήν Τζέννυ Βάνου, τή Μάγια Μελάγια, καί τό τρίο Γκρέκο, καθώς 
καί δημοτικά καί νησιώτικα τραγούδια.

*

—-'Η εκπομπή τής 4—2—1961, αφιερώθηκε ολόκληρη στά γράμματα καί τις 
υποδείξεις των άκροατών, έκ μέρους των οποίων έ'λαβε μέρος ή ήθοποιός Λίλιαν 
Πανα καί ό μικρός Γιάννος Γιαννόπουλος σέ δημοτικά (τραγούδια, μέ τή συνο
δεία τοϋ ’Ιάκωβου Ήλία (βιολί), τοϋ Δημ. Τσακίρη (κιθάρα) καί τοϋ Σκαλιώτη 
(κλαρίνο). Επίσης τραγούδησε ή Νανά Μούσχουρη καί ή Ρένα Βλαχοπούλου. 
Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθησαν φιλικαί συστάσεις προς τό κοινό, πάνω στήν 
’Αστυνομική Διάταξη «περί μέτρων προς άποτροπήν κινδύνων προσώπων ή πραγ
μάτων». ’Επίσης τραγούδησεν ό Άρχιφύλαξ Μανθος Φελώνης.

*
—Ή  ’Εκπομπή τής 11-2-1961 ήταν άφιερωμένη στήν έορτή τοϋ Καρνα- 

βάλου, μέ περιγραφικά σκίτσα τής γιορτής καί μέ φιλικές υποδείξεις προς τό κοινό 
πάνω σέ θέματα ασφαλείας καί διαταράξεως τής κοινής ήσυχίας. Τραγούδησεν ή 
Ρένα Βλαχοπούλου, ό Τώνης Μαρούδας καί ό Άρχιφύλαξ Μανθος Φελώνης. Ε π ί
σης μετεδόθησαν δημοτικά καί νησιώτικα τραγούδια. Στο πρόγραμμα αύτό μετε- 
δύθη έπίσης κι’ ενα χαριτωμένο καί διδακτικό άπόσπασμα τοϋ ήμερολογίου τής 
’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τον Ύπαστυνόμο Β' κ. Σπόρο Πηλό μέ άφηγητή 
καί πρωταγωνιστή τό Μίμη Φωτόπουλο καί μέ ]τή συμμετοχή τοϋ Κώστα Ιία- 
καβά.

*

(’Επιμέλεια : ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων. Τά προγράμματα παρουσιά
ζει ο 'Τπαστυνόμος Β' κ. Σπόρος Πηλός. Συμμετέχει ή ήθοποιός Λίλιαν Πανα).



Κάθε Σάββατο 

"Ωρα 12.30' -1 μ. μ.

Παρακολουθήτε τήν Εκπομπή 

τής ‘Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τό Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


