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14. Διάλυσις παρανόμων συγκεντρώσεων.
Κατασταλτικόν μέτρον προκειμένου περί παρανόμων συναθροίσεων, ιδία
δέ τής άπαγορευθείσης δημοσίας έν ύπαίθρω είναι ή δίωξις των μετεχόντων αύτής
ή των οργανωτών έφ’ όσον ύπό τοϋ νόμου προβλέπεται συγκεκριμένον σχετικόν
άδίκημα, άλλα προ πάντων ή διάλυσις τής συναθροίσεως ΰπό τής άρμοδίας άρχής.
Ή διάλυσις μιας παρανόμου συγκεντρώσεως είναι διοικητική καί δή άστυνομική διαταγή διεπομένη ύπό των γενικών περί νομιμότητος άρχών. Την διαταγήν
τής διαλύσεως επακολουθεί ή άναγκαστική διά τής έπιβολής βίας έξικνουμένης μέ
χρι χρήσεως τών όπλων έκτέλεσις- ό άμεσος δηλαδή εξαναγκασμός τών συνηθροισμένων. Ή χρήσις τών όπλων καί ό άμεσος έξαναγκασμός έπιτρέπεται έφ’ όσον ή
άπόπειρα τής διά διαταγής έπιτεύξεω ς πραγματικού άποτελέσματος άνταποκρινομένου εις τό «άστυνομικόν καθήκον» άπέτυχε. Διά τοϋ εξαναγκασμού τών συνηθροισμένων επιδιώκεται ούχί δράσις τις τών συγκεντρουμένων, άλλα παράλειψις
ήτοι έγκατάλειψις τής συμμετοχής εις τήν συνάθροισιν εις ομαδικήν έκδήλωσιν καί,
ή μη συνέχισις αυτής, ή άλλως έγκατάλειψις τοϋ χώρου τής συναθροίσεως. Ή δημο
σία άρχή επιτυγχάνει έν προκειμένω τήν προς τήν βούλησίν της συμμόρφωσιν διά
της χρησιμοποιήσεως της άμέσου δηλαδή όχι μόνον τής ψυχολογικής άλλα καί τής
σωματικής βίας επί πάντων τών συνηθροισμένων καί έπί ένός έκάστου.
'Ω ς έτονίσθη καί άλλαχοΰ τής παρούσης μελέτης, παρ’ ήμΐν δεν υπάρχει
νομος ρυθμίζων τά τών συναθροίσεων έν γένει, καί φυσικά ούτε τα περί διαλύσεως
αυτών.
Είδικαί διατάξεις περί διαλύσεως συγκεντρώσεων εύρίσκονται παρ’ ήμΐν: α)
εις τήν ύπ’ άριθ. 76/54 Ά στυν. Δ/ξιν, ’Αθηνών, β) εις τον ύπ’ άριθ. 61/52 Κανο
νισμόν ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, γ ) εις τον Κανονισμόν Χωροφυλακής καί
δ) εις τον Κανονισμόν τής έν πόλεσι καί φρουρίοις ύπηρεσίας τών στρατευμάτων
ως ένεκρίθη διά τοϋ άπό 4/3/1949 Β .Δ . άρθρ. 15.
1)
Ή ύπ’ άριθ. 76/54 ’Αστυνομική Διάταξις ’Αθηνών άπαγορεύει συνα
θροίσεις έν ύπαίθρω άνευ εγγράφου άδειας τής Ά στυν. Δ/νσεως, ήτις άδεια έκδίδεται ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις (άρθρον 1 παρ. 2 ) .
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'Η αύτή διάταξις άπαγορεύει την καθ’ οίονδήποτε τρόπον καί ιδία διά πολι
τικούς λόγους παρέκκλισιν του σκοπού δι’ δν έχορηγήθη άδεια έν ύπαίθρω συναθροίσεως, ώ ς υπευθύνους δέ εις τήν περίπτωσιν ταύτην θεωρεί ού μόνον τούς αΐτήσαντας
την άδειαν, άλλα καί τούς ρήτορας, τούς όμιλητάς καί πάντα έτερον, δστις συνέβαλεν εις τήν έκτροπήν τοϋ σκοπού της συναθροίσεως, δικαιουμένης της ’Αστυνομίας
νά διαλύη τήν παράνομον ταύτην συνάθροισιν, τής χορηγηθείσης άδειας θεωρουμένης
ώ ς αυτοδικαίως άνακληθείσης. 'Η διάταξις δεν προβλέπει τα τής διαλύσεως συνα
θροίσεων έν κλειστώ χώρω.
’Αναγγελία τελέσεω ς έν ύπαίθρω συναθροίσεως ή πρόσκλησις συμμετοχής
είς ταύτην προ τής έκδόσεως τής σχετικής άδειας άπαγορεύσεται, ή δέ χορηγηθεΐσα
άδεια δύναται ν’ άνακληθή εις πάσαν περίπτωσιν, έπικειμένου κινδύνου εις τήν
δημοσίαν άσφάλειαν.
Οί παραβάται τής ’Αστυνομικής ταύτης Διατάξεως διώκονται καί τιμ ω 
ρούνται κατά το άρθρον 4 5 9 τού Π .Κ . ή συντρεχούσης περιπτώσεως κατά το
άρθρον 171 τού Π Κ
2)
'Ο ύπ’ άριθ. 61/952 Κανονισμός τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων
έξεδόθη βάσει των ίσχυουσών τότε διατάξεων.
Ρυμίζει δέ διά γενικών έγκυκλίων διαταγών του έκδιδομένων κατόπιν έγκρίσεως τού 'Τπουργοΰ ’Εσωτερικών πάντα τ ’ άντικείμενα τά διαλαμβανόμενα είς τά
άρθρα 167, 168 τού οργανισμού (πρώην άρθρα 122, 123 τού Κ.Ν . 49 7 1 / 3 1 ). Δέν
έχει σχέσιν μέ τούς Κανονισμούς τούς έκδιδομένους κατά τό άρθρον 12 τού ’Οργα
νισμού τό όποιον τ ώ έπιτρέπει τήν έκδοσιν Κανονισμών σχέσιν έχόντων μέ τήν
διοίκησιν τού Σώματος. Δέν περιέχει διατάξεις σχετικάς προς τήν ελευθερίαν τού
συνέρχεσθαι, ώς ή προμνησθεΐσα ύπ’ άριθ. 76/54 Ά σ τυ ν . Δ/ξις ’Αθηνών, άλλά
μόνον ώς προς τήν διάλυσιν τών ώ ς παρανόμων χαρακτηριζομένων συγκεντρώσεων.
'Ο Κανονισμός οδτος τού ’Αρχηγείου έπεκρίθη δριμύτατα άπό τούς άσχολουμένους μέ τά ζητήματα τών άτομικών δικαιωμάτων (Βλέπε καί Κ. Γαρδίκα
’Εγκληματολογία τόμ. Β ', σελ. 2 39 ύποσ.). Οΰτω έθεωρήθη δτι ή διάταξις αυτή
τού Κανονισμού καθ’ ήν θά είναι δυνατή ή ρύθμισις «διά γενικών έγκυκλίων δια
ταγών έκδιδομένων κ .λ .π .» (βλέπε άνωτέρω), ώ ς καί τάς λεπτομέρειας παντός
άλλου άντικειμένου άρμοδιότητος ’Αστυνομίας Πόλεων, μή προβλεπομένων είδικώς υπό τού ’Οργανισμού της ή άλλων νόμων, ύπερέβαλεν ώς γενικότητα πάσαν
νοητήν Ικτασιν νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως.
Τό άρθρον 167 τού ίσχύοντος νΰν ’Οργανισμού ’Αστυνομίας (122 Κ.Ν .
49 7 1/ 31) ορίζει δτι διά Δ/τος προκαλουμένου ύπό τού 'Υπουργού ’Εσωτερικών
θέλουσι κανονισθή μερικώτερον...................... ιζ) «τά τής τηρήσεως τής τάξεω ς είς
δημοσίας συναθροίσεις, τόπους δημοσίας διασκεδάσεως ή προσιτά έν γένει τώ
κοινώ καταστήματα». Τό θέμα δμως τούτο κατά τούς Σβώλον—Βλάχον «άποτελεϊ
θέμα πολύ διάφορον καί στενώτερον τού περιεχομένου τού ύπ’ άριθ. 61 /52 Κανο
νισμού πραγματευομένου κυρίως περί διαλύσεως παρανόμων συγκεντρώσεων καί
δή διά τών δπλων, δι’ δ θέμα προφανώς έχρειάζετο ειδική νομοθετική ρύθμισις
ή τουλάχιστον ειδική καί συγκεκριμένη νομοθετική έξουσιοδότησις».
Κατά τον Κανονισμόν τούτον αί έν κλειστώ χώρω ή άνοικτώ «παράνομοι»
συγκεντρώσεις «ήσύχων καί άοπλων» πολιτών διαλύονται κατά τούς λεπτομε
ρείς ορούς τού Κανονισμού τούτου ομοιάζοντας άρκούντως προς τούς τοιούτους
τού Κανονισμού τής έν ταΐς πόλεσι καί φρουρίοις υπηρεσίας στρατευμάτων. Εϊδικώτερον αί ταραχώδεις ένοπλοι συγκεντρώσεις οπουδήποτε συγκροτούμεναι δια
λύονται καί διά τών δπλων κατά τούς λεπτομερείς όρους τού Κανονισμού τούτου.
'Η έκτίμησις τής άνάγκης τής προσφυγής είς τά όπλα άνήκει είς τήν διοι
κητικήν ή τήν δικαστικήν άρχήν, αί όποϊαι δέον νά παρίστανται καί νά έκδίδουν
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γραπτήν έπί τούτου διαταγήν, ή έν άπουσία αυτών εις τον Δ/ντήν ’Αστυνομίας
τής πόλεως (άρθρ. 8 Καν. 61/ 52).
3)
Ε π ίσ η ς εις τον Κανονισμόν τής έν ταϊς πόλεσι καί φρουρίοις υπηρεσίας
των στρατευμάτων (άρθρον 1 5 ) περιέρχονται διατάξεις σχετικαί μέ τήν διάλυσιν
των συναθροίσεων.
'Ο Κανονισμός ούτος θέτει τήν άρχήν δτι ή στρατιωτική άρχή δεν δύναται
νά έπέμβη εΐμή δταν ζητηθή (παράγρ. 1 1 8 ). "Οταν δέ τοϋτο κριθή άναγκαϊον ό
στρατός τίθεται υπό τήν διεύθυνσιν των προϊσταμένων τή ς Δημοσίας ’Ασφαλείας,
ο'ίτινες καί έχουν τήν πλήρη ευθύνην των διοικητικών άρχών διά τά ληφθησόμενα
μέτρα, τών στρατευμάτων χρησιμοποιουμένων διά τήν τοιαύτην ένίσχυσιν τής
άστυνομικής άρχής « μ ό ν ο ν έ ν ά π ο λ ύ τ ω α ν ά γ κ η » τής δέ έκτιμήσεω ς
τής ανάγκης καί τής πρωτοβουλίας τής ένοπλου έπεμβάσεως άνηκούσης εις τήν
διοικητικήν άρχήν, ήτις έκδίδει έγγραφον προς τοϋτο διαταγήν κ.λ,π. έκτος έάν
ή ένέργεια είναι «α ί φ ν ι δ ί α» ή προκαλήται έξ άμύνης τών στρατευμάτων
(παρ. 1 21, 1 2 3 ).
Παραθέτω τάς κάτωθι παραγράφους προς ένημέρωσιν:
«Παραγρ. 118. 'Η έν τα ϊς πόλεσιν έπαγρύπνησις τής δημοσίας ησυχίας
καί τηρήσεως τών νόμων καί άστυνομικών διατάξεων ένεργεϊται παρά τών υπαλ
λήλων τής άστυνομικής έξουσίας. 'Η στρατιωτική άρχή δεν δύναται νά έπέμβη,
είμή δταν ζητηθή ή έπέμβασίς της έν ταϊς περιστάσεσιν ή υπό τάς συνθήκας τών
παραγράφων 121 καί έπομένων.
«Παράγρ. 121. "Οταν ή παρέμβασις τών στρατευμάτων κρίνεται αναγκαία
προς τήρησιν τής δημοσίας τά ξεω ς καί έξασφάλισιν τών νόμων ταΰτα τίθενται
ύπό τάς διαταγάς ή εις τήν διάθεσιν τοΰ προϊσταμένου τής Δημοσίας ’Ασφαλείας
ή του Δ /τοΰ τής Χ ω ρ /κής, έ χ ό ν τ ω ν π λ ή ρ η τ ή ν ε ύ θ ύ ν η ν ά π έ ν α ν τ ι
τής διοικητικής
ά ρχής διά τ ή ν λ ή ψ ι ν τών
ένδεικνυομένων μέτρων προς τήρησιν τής
τάξεως
καί πρόληψιν
ταραχών».
«Παράγρ. 122. Ό Προϊστάμενος τής Δημοσίας ’Ασφαλείας ή ό Διοικητής
τής Χωροφυλακής ή ό Προϊτάμενος τής Λιμενικής ’Αρχής ευρισκόμενοι προ τής
ανάγκης τής λήψεως μέτρων προς τήρησιν τής τάξεω ς, πρόληψιν έπικειμένων
ταραχών καί ένδεχομένην καταστολήν τούτων είτε καί προς έκτέλεσιν αιτήσεων
τής διοικητικής άρχής, άπευθύνεται έγγράφως προς τον Άνώτερον Δ/τήν τή ς Φρου
ράς ζητών τήν άναγκαίαν δύναμιν προς ένίσχυσιν τής ύπ’ αυτόν Χωρ/κής καί έφ’
δσον μ ε τ ά π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ν ά κ ρ ι β ή έ κ τ ί μ η σ ι ν
τής κατασ τ ά σ ε ω ς κρίνη άνεπαρκή τήν έκ χωροφυλάκων δύναμιν αύτοΰ. Τ ά στρατεύ
ματα χρησιμοποιούνται διά τήν τοιαύτην ένίσχυσιν τής Χ ω ρ /κής μ ό ν ο ν έ ν
ά π ο λ ύ τ ω άνάγκη.
«'Ο Προϊστάμενος τής ’Ασφαλείας ή ό Διοικητής τής Χωρ/κής οφείλει νά
εκτιμά έκάστοτε καλώς τάς περιστάσεις καί νά ζητή άνάλογον τών πραγματικών
άναγκών καί οχι υπερβολικήν δύναμιν.
«Έ ά ν ό ’Ανώτερος Δ/τής τής Φρουράς κρίνη υπερβολικήν τήν αΐτουμένην
δύναμιν, δύναται νά αίτήσηται διασαφηστικάς έξηγήσεις άπό τον Διοικητήν τής
Χωρ/κής προς άπό κοινού διακανονισμόν τής άπαιτουμένης δυνάμεως.
«Παράγρ. 123. Παν στρατιωτικόν τμήμα ή άπόσπασμα διατασσόμενον νά
ένισχύση τήν Χωρ/κήν προς άποκατάστασιν τής τά ξεω ς καί έπιβολήν τών Νόμων
τίθεται ύπό τάς διαταγάς τοΰ προϊσταμένου τής Δημοσίας ’Ασφαλείας έφ’ δσον
ούτος τυγχάνει άνώτερος ή άρχαιότερος τοΰ Διοικητοϋ τοΰ στρατεύματος.
« Έ ν έναντία περιπτώσει ό τελευταίος ούτος έξακολουθεϊ διοικών τά μή
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διατεθέντα τμήματα του ύπ’ αύτόν στρατεύματος, ύποχρεούμενος να συμμορφοΰται
προς τάς εγγράφους αιτήσεις τοϋ Δ /του τής Χω ρ /κής. Έ ξ άλλου επιφορτίζεται
καθ’ δλον τό χρονικόν διάστημα τής άποστολής του νά έκτελέση τάς αιτήσεις τής
Διοικητικής Α ρ χ ή ς, εχων πλήρη τήν ευθύνην των προς έκτέλεσιν τούτων καί τήρησιν τής τά ξεω ς λαμβανο μενών μέτρων.
«'Ο Διοικητής τοϋ στρατεύματος διαθέτων εις τον Δ /τήν Χ ω ρ /κής έπί τή
βάσει των εγγράφων αίτήσεών του τ ’ άπαιτούμενα προς ταΰτα τμήματα δεν επ εμ 
βαίνει εις τον τρόπον τής χρησιμοποιήσεως αυτών καί των παρ’ αύτοΰ λαμβανο
μένων έν γένει μέτρων.
«Τά οΰτω τιθέμενα εις τήν διάθεσιν του Δ/τοϋ τής Δημοσίας ’Ασφαλείας
τμήματα ένεργοΰσι συμφώνως προς τάς ύπ’ αύτοΰ διδομένας αύτοϊς έντολάς, τιθέ
μενα προς τοΰτο ύπό τάς διαταγάς των διά τήν έκτέλεσιν τής αυτής εντολής εντε
ταλμένων βαθμοφόρων τής Χ ω ρ /κής, έφ’ όσον ούτοι τυγχάνουσιν άνώτεροι ή ίσόβαθμοι των Δ/των των στρατ. τμημάτων.
«Α ί ύπ ό τής παρούσης παραγράφου προβλεπόμεναι αιτήσεις τοϋ προϊστα
μένου τής Δημοσίας ’Ασφαλείας προς τον Διοικητήν, τοϋ προς ένίσχυσιν αύτοΰ
διαταχθέντος στρατεύματος δύανται ν’ άντικαθίστανται έν άνάγκη διά προχείρων
έ'τι σημειωμάτων.
«Παράγρ. 124. Έ ν ή περιπτώσει παρά τά ύπό τής Δημοσίας ’Ασφαλείας
ληφθέντα μέτρα έπισυμβώσι ταραχαί καί παραστή άνάγκη προσφυγής εις τήν
χρήσιν των όπλων προς άποκατάστασιν τής διασαλευθείσης τά ξεω ς καί έπιβολήν
των νόμων ή έκτίμησις τής άνάγκης ταύτης καί ή πρωτοβουλία τής τοιαύτης ένο
πλου έπεμβάσεως άνήκει είς τήν Διοικητικήν ’Αρχήν, ήτις έκδίδει έγγραφον προς
τοΰτο διαταγήν, ή ταύτης άπούσης είς τον Προϊστάμενον τής Δημοσίας ’Ασφα
λείας ή τά έξουσιοδοτούμενα προς τοΰτο έκ των προτέρων όργανα αύτοΰ (πλήν τής
περιπτώσεως αιφνιδιαστικής ένεργείας ή τής άμύνης των στρατευμάτων.
«Διά τήν τοιαύτην διά των όπλων ένέργειαν ή διοίκησις των στρατιωτικών
τμημάτων έπανέρχεται εις τούς φυσικούς αύτοΰ Διοικητάς. Τήν Διοίκησιν τών
έκασταχοΰ μέ τήν αύτήν έντολήν καί έν συνεργασία ένεργούντων τμημάτων Στρα
τεύματος καί Χωρ /κής άναλαμβάνει ό κατά βαθμόν άνώτερος τών συνεργαζομένων
βαθμοφόρων τοΰ Στρατεύματος ή τής Χω ρ /κής, έν ισοβαθμία δέ τής Χω ρ /κής.
« Ό Διοικητής τοΰ πρός ένίσχυσιν τής χωρ /κής διαταχθέντος στρατεύματος
λαβών τήν έγγραφον διαταγήν ή πρόσκλησιν πρός άποκατάστασιν τής τάξεω ς
διά τής βίας άναλαμβάνει τήν πραγματικήν διοίκησιν πάντων τών τμημάτων του
καί πλήρη πρωτοβουλίαν διά τήν έκτέλεσιν τής τοιαύτης έντολής του.
«Παράγρ. 125. Είς ας πόλεις ή Δημοσία ’Ασφάλεια ε ί ν α ι α ν α τ ε θ ε ι 
μ έ ν η ε ί ς τ ή ν ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ν Π ό λ ε ω ν ή τυχόν αί έκ τών περιστάσεων
έπιβαλλομένη ένίσχυσις αύτής δι’ ένοπλου δυνάμεως παρέχεται ύπό τής έν τή πόλει
Χωρ/κής. ’Ά ν τής δυνάμεως ταύτης τής Χωρ/κής μή έπαρκούσης παρίσταται
άνάγκη ένισχύσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί ύπό τοΰ Στρατεύματος, ή ένίσχυσις αότη παρέχεται τή αιτήσει τοΰ οικείου Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ πρός τον
άνώτερον Διοικητήν τής Φρουράς κατά τά έν παραγράφω 122 οριζόμενα.
«Α ί διατάξεις τών παραγρ. 121—124 έφαρμόζονται πλήρως καί έν προκειμένω όπου δ’ έν αύταΐς άναφέρεται ή φράσις «Προϊστάμενος Δημοσίας ’Ασφα
λείας, νοείται άντιστοίχως διά τάς πόλεις ταύτας ό ’Αστυνομικός Διευθυντής».
Ό έπί κεφαλής όμως τοΰ πρός ένίσχυσιν τής ’Αστυνομίας Πόλεων διατεθέντος
στρατεύματος έξοκαλουθεϊ διοικών τά ύπ’ αύτόν στρατεύματα συμμορφούμενα
πρός τάς έγγράφους αιτήσεις τοΰ Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ τά δέ συμφώνως ταΐς
αίτήσεσι ταύτας τοΰ τελευταίου τούτου διατιθέμενα τμήματα τηρούνται ύπό τάς
διαταγάς τών οικείων ήγητόρων, οϊτινες ένεργοΰσι συμφώνως πρός τάς ύποδεί-
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ξεις των μετ’ αυτών συνεργαζομένων οργάνων τής ’Αστυνομίας Πόλεων ώ ς έν
παρ. 123 ορίζεται.
«'Ο ’Αστυνομικός Διευθυντής ύποχρεοϋται προς τοϋτο όπως έξασφαλίζη
πάντοτε την τοιαύτην μετ’ οργάνων του συνεργασίαν των διατεθέντων αύτοϋ Στρα
τιω τικών Τμημάτων.
« Έ ν ή περιπτώσει παραστή άνάγκη προσφυγής εις την χρήσιν τών όπλων
(παρ. 1 2 4 ) τά τμήματα ένεργοϋσι πάντοτε υπό την διοίκησιν τών ηγητόρων των
έφαρμοζομένων τών διαταγών τής παραγρ. 128».
Περαιτέρω ό αυτός Κανονισμός ορίζει ότι «όταν συμβή συγκέντρωσις πλή
θους έπι δημοσίου χώρου» έάν μέν τό πλήθος είναι ένοπλον άπαιτοϋνται τρεις κλή
σεις προς διάλυσιν καί έκφοβιστική βολή προ τής χρήσεως τών όπλων, έάν δέ είναι
άοπλον απαιτείται πλήν τών άνωτέρω καί έγγραφος διαταγή τής αρμόδιας διοι
κητικής αρχής προς χρήσιν τών οπλών έν ή άναγράφονται αί περιπτώσεις καθ’
ας ή ένοπλος δυναμις θά κάμη χρήσιν τών όπλων (παρ. 1 2 8 ).
Σημειοϋμεν ότι καί τό Δ/γμα τής 31/12/1836 περί Δημοτικής ’Αστυνομίας
άρθρ. 3 4 , 35 προέβλεπε τρεις προσκλήσεις μέ τύμπανον ή μέ σάλπιγγα.
Παραθέτω προς ένημέρωσιν καί τήν παρ. 128 του Κανονισμού τής έν ταϊς
πόλεσι καί φρουρίοις υπηρεσίας τών στρατευμάτων.
«Παράγρ. 128. Έ ν περιπτώσει ταραχών καί έκτος τών περιστάσεων τών
καθοριζομένων έν παραγ'ρ. 6 3 , καθ’ άς παν στρατιωτικόν τμήμα προσβαλλόμενον,
οφείλει ν’ άμυνθή δι’ όλων τών δυνατών μέσων, τά στρατεύματα δεν δύνανται νά
κάμωσι χρήσιν τών όπλων είμή ύπό τούς κάτωθι όρους :
«'Ό ταν συμβή συγκέντρωσις πλήθους επί Δημοσίου χώρου ό άντιπρόσωπος
τής Διοικητικής ’Αρχής ή όταν τοιοϋτος δεν υπάρχει ό ’Αστυνόμος μεταβαίνουσιν
εις τον τόπον τής συγκεντρώσεως.
«Έ ά ν τό πλήθος είναι ένοπλον ό άντιπρόσωπος τής αρχής τό προσκαλή νά
διαλυθή καί άποσυρθή. Έ ά ν δεν είσακουσθή ή πρώτη αυτή πρόσκλησις, ό άντιπρόσωπος τής ’Αρχής ποιείται δευτέραν καί τρίτην πρόσκλησιν, έάν δέ καί μετά
τοΰτο δέν είσακουσθή ό Διοικητής τών ένοπλων δυνάμεων διατάσσει τήν χρήσιν
έκφοβιστικής βολής, τών ύπ’ αυτόν τμημάτων βαλλόντων εις τον άέρα. Έ ά ν δέ
καί μετά τοϋτο τό πλήθος έξακολουθή μή άποσυρόμενον διαλύεται βιαίως διά
τής χρήσεως τών όπλων.
« Έ ά ν τό πλήθος είναι άοπλον μετά τήν πρώτην πρόσκλησιν προτρέπεται
νά διαλυθή, όταν δέ δέν ύπακούση γίνονται τρεις διαδοχικαί προσκλήσεις καί έν
άντιστάσει τό πλήθος διαλύεται βιαίως διά τής χρήσεως τών όπλων προηγουμένης
πάντοτε τής έκφοβιστικής βολής ώ ς άνωτέρω καί κατόπιν προς τοϋτο έγγράφου
διαταγής τής αρμόδιας Διοικητικής ’Αρχής προς τον ηγήτορα τής ένοπλου δυνάμεως
έν ή άναγράφονται αί περιπτώσεις καθ’ άς ή ένοπλος δύναμις θά κάμνη χρήσιν
τών όπλων.
« Ό ήγήτωρ κοινοποιεί τήν διαταγήν ταύτην έγγράφως, έν έπειγούση δέ
περιπτώσει προφορικώς προς τούς ύφισταμένους τούτου Διοικητάς τμημάτων.
« Έ ν περιπτώσει άπουσίας τής διοικητικής αρχής τήν πρωτοβουλίαν τής
χρήσεως τών όπλων έχει ό Προϊστάμενος τής Δημοσίας ’Ασφαλείας ή Διοικητής
τής Χω ρ /κής ή ό ’Αστυνομικός Διευθυντής, οστις έφ’ όσον τήν Διοίκησιν τών ένο
πλων δυνάμεων, έν περιπτώσει χρήσεως τών όπλων, άναλαμβάνει κατά τά έν παρ.
124 οριζόμενα ό Διοικητής τοϋ στρατεύματος άπευθύνει αύτώ έγγραφον πρόσκλησιν προς ένοπλον έπέμβασιν.
« Έ ν περιπτώσει αιφνιδιαστικής ένεργείας καθ’ ήν δέν είναι δυνατή ή έκδοσις
εγγράφου διαταγής ή χρήσις τών όπλων έπιτρέπεται μόνον έν έσχάτη άνάγκη
εφ’ όσον τό πλήθος μή διαλυόμενον παρά τάς έπανειλημμένας προσκλήσεις προ-
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βαίνει είς βιαιοπραγίας, λεηλασίας, διαρπαγάς, καταλήψεις καί φθοράς δημοσίων
καί ιδιωτικών καταστημάτων, έπίθεσιν δι’ οπλών κατά τής ένοπλου δυνάμεως
ή άλλων πολιτών ή Στρατιωτικών άρχών, οπωσδήποτε εύρείας έκτάσεως.
« Έ ξ άλλου καί ό Διοικητής του Στρατεύματος δύναται εις ολως έξαιρετικάς περιπτώσεις νά έπέμβη διά τής παρ’ αύτφ εφεδρείας, έξ ιδίας πρωτοβουλίας,
έν ή περιπτώσει λόγω τών έκτάκτων περιστάσεων δεν κατέστη δυνατή ή έγγραφος
έκδοσις προς τοϋτο διαταγής τής Διοικητικής ’Αρχής ή καί ή μέν λήψις τής δια
ταγής ταύτης παρά του Διοικητοϋ του Στρατεύματος οφείλεται είς τήν ώς έκ
τών ταραχών δημιουργηθεϊσαν κατάστασιν (διακοπή συγκοινωνιών, άποκλεισμός
κ .λ .π .) έφ’ όσον ούτος κρίνη ότι ή έπέμβασίς του έπιβάλλεται, συντρεχόντων
τών έν τώ προηγουμένω έδαφίω άναφερομένων λόγων ή προς ένίσχυσιν, προστα
σίαν καί άπελευθέρωσιν προσβληθέντων ύπό του πλήθους στρατιωτικών τμημά
των. Ε ίς τήν περίπτωσιν όμως ταύτην έχει άκεραίαν τήν ευθύνην τής έξ ίδιας πρω
τοβουλίας άποφάσεώς του ταύτης».
4)
Κανονισμός Χωροφυλακής (Δ/γμα τής 28/4/960 Φ .Ε .Κ . 6 0 ). Ε ίς
άρθρα, 29 9 , 3 0 0 καί 301 τοϋ Κανονισμού τούτου περιέχονται διατάξεις σχετικαί
μέ τήν διάλυσιν τών συγκεντρώσεων. Καί είς τά άρθρα ταϋτα όμοιάζοντα άρκούντω ς προς τά τού Κανονισμού τής έν τα ϊς πόλεσι καί φρουρίοις υπηρεσίας καί τού
ύπ’ άριθ. 61/52 Καν. Α .Α .Π . γίνεται διάκρισις διαλύσεως συναθροίσεως έν κλει
στώ χώρω παρανόμων, έν άνοικτώ χοίροι παρανόμων, ταραχωδών άοπλων συγ
κεντρώσεων, ταραχωδών ένοπλων συγκεντρώσεων, διάλυσις συναθροίσεως άνευ
χρήσεως όπλων, κατόπιν χρήσεως όπλων καί διά τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν παραπέμπει είς τον Ν. 29 τής 3 0 - 4 - 1 9 4 3 «περί τών περιπτώσεων καθ’ άς
έπίτρέπέται ή χρήσις τών όπλων ύπό τής Δημοσίας Δυνάμεως» ούτος έκυρώθη
μέ τήν ύπ’ άριθ. 101 /49 Πρ. Συμβ. όστις ορίζει τά ς περιπτώσεις καθ’ άς οί άνδρες
τή ς Χωροφυλακής καί Ά σ τυ ν. Πόλεων όταν ένεργοΰσι προς έκτέλεσιν τών νόμων,
δ/των καί άποφάσεων τών άρμοδίων άρχών ή προς διάλυσιν συναθροίσεων δύνανται
νά ποιήσωνται χρήσιν τών όπλων άνευ ούδμειας ευθύνης διά τάς συνέπειας.
'Ω ς συμπέρασμα τών σχετικών μέ τήν διάλυσιν τών συναθροίσεων διατά
ξεων συνάγεται ότι πάντα ή ένοπλος έπέμβασίς δ ι κ α ι ο λ ο γ ε ί τ α ι
όχι
προς π ρ ό λ η ψ ι ν κ ι ν δ ύ ν ο υ α λ λ ά π ρ ο ς κ α τ α σ τ ο λ ή ν
έπελθ ο ύ σ η ς δ ι α τ α ρ α χ ή ς τ ής ^ δ η μ ο σ ί α ς ά σ φ α λ ε ί α ς .
Κατά τάς άνωτέρω διατάξεις προϋπόθεσις τής διαλύσεως είναι τό «παρά"
νομον» τής συγκεντρώσεως ή ή στασιαστική έκτροπή» αυτής (ορα καί γεγονότα
τής 1 -1 2 —1 9 6 0 ) ή ή άπό τού καθορισθέντος σκοπού παρέκκλισις. Αί δέ ύποχρεωτικαί τηρητέαι διατυπώσεις τού μέτρου τής διαλύσεως είναι: α) ή προηγουμένη πρόσκ λησις τών συνηθροισμένων προς διάλυσιν καί β ) γενικώς ή προηγουμένη συνεννόνσις μετά τής διοικητικής καί δικαστικής άρχής. Προϋπόθεσις δέ τής προς διάλυσιν χρήσεως τών όπλων είναι πάλιν ή περί τής ανάγκης αύτής έκτίμησις τών αύτών
ώ ς άνω άρχών.
Κατά τάς ύπαρχούσας διατάξεις δέν άναφέρονται αί ύποκείμεναι έν γένει
είς διάλυσιν ίδιωτικαί συναθροίσεις, άλλά μόνον αί δημόσιαι καί δή αί έν ύπαίθρω. Συντρεχουσών όμως τών αύτών νομίμου περιστάσεων συγκροτήσεως λ.χ.
«μή ήσύχου καί άοπλου» είς διάλυσιν ύπόκεινται καί αί ίδιωτικαί συναθροίσεις.
Δέν ύπόκειται είς διάλυσιν συνάθροισις έν κλειστώ χώρω διά παράλειψιν
γνωστοποιήσεως.
’Ε κ τής ύπ’ άριθ. 76/54 Α .Δ . ’Αθηνών συνάγεται ότι ή έν ύπαίθρω συνάθροισις
άνευ άδειας ή κατά παράβασιν τής άδειας είναι παράνομος ή άπηγορευμένη καί
ύπόκειται είς διάλυσιν έξ αύτοΰ τού λόγου. 'Η διάλυσις μιας συγκεντρώσεως βιαίως
καί μάλιστα διά τών όπλων δημιουργεί πολύπλοκα ζητήματα είς τήν ’Αστυνομίαν.
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Προκαλεΐ τήν άντίδρασιν τής κοινής γνώμης, τήν μήνιν τής άντιπολιτεύσεως, ήτις
έν τώ προσώπω τής ’Αστυνομίας ευρίσκει άφορμήν νά κατηγορήση τήν Κυβέρνησιν
άδιαφοροΰσα διά τήν καταρράκωσιν τήν οποίαν ύφίσταται ώ ς θεσμός ή ’Αστυνο
μία, άλλα καί άστικά ακόμη προβλήματα γεννώνται εις βάρος του Κράτους.
Ουτω κατά τήν έν τή Βουλή συζήτησιν περί των γεγονότων τή ς 1—12—1960,
περί ών άνωτέρω, έλέχθησαν παρά τής Ά ντιπολΛ εύσεως ότι ή ’Αστυνομία, «άνεχαίτισε τούς οικοδόμους καί δεν έπέτρεψεν εις αυτούς τήν μετάβασιν είς τό 'Υπουργεΐον ’Εργασίας δι’ έπιθέσεως μέ τά κλόμπς καί έν τοιαύτη περιπτώσει οί ριφθέντες λίθοι δεν είναι έπίθεσις, είναι συνέπεια τής έπιθέσεως μέ τά κλόμπς» ότι «ή
κίνησις προς τό 'Υπουργεΐον ’ Εργασίας δεν έστηρίζετο εις κανενός ε’ίδους έπαναστατικήν διάθεσιν» δτι «ή ’Αστυνομία εύρέθη καί πάλιν είς τήν θέσιν τοϋ έπιτιθεμένου,
διότι ή ψυχολογία της, πιθανώτατα δέ καί αί διαταγαί τάς οποίας λαμβάνει είναι
δτι πάσα λαϊκή συγκέντρωσις πρέπει νά θεωρήται παράνομος, δταν δεν έχη
άστυνομικήν άδειαν καί πρέπει νά διαλύεται»' «δτι τά γεγονότα άπέβλεπον είς τήν
καταπτόησιν τοϋ λαού καί είς τό σταμάτημα των διεκδικήσεων του» καί πολλά
άλλα, τά περισσότερα των όποιων έλέχθησαν παρ’ έκπροσώπων τής άκρας άριστεράς φυσικά.
’Αστικά προβλήματα γεννώνται διά τό Κράτος είς τάς περιπτώσεις βιαίας
διαλύσεως δταν συμβοϋν τραυματισμοί, θάνατοι κ.λ.π. κατά τήν διάλυσιν διά μέσων
μή έπιτρεπομένων.
Ουτω έξ άφορμής των γεγονότων τής 9 - 5 - 1 9 5 6 καθ’ ήν έκ ριφθέντος πυρο
βολισμού έθανατώθησαν δύο άτομα τό Έ φ ετεΐο ν ’Αθηνών έξ άφορμής άγωγής
κατά τοϋ Δημοσίου τών κληρονόμων αύτών έξέδωκεν άπόφασιν (άριθ. 2711/ 960)
ή οποία λέγει τά εξής : « ............ ενια τών άστυνομικών οργάνων, άπολέσαντα τήν
ψυχραιμίαν των, έπυροβόλησαν προς έκφοβισμόν, κατά τοϋ πλήθους. Καί ένώ είς
τοιαύτας περιπτώσεις έκφοβιστικών βολών αί κάνναι τών περιστρόφων δέον νά
είναι έστραμμέναι πρός τά άνω, ώστε ν’ άποφεύγηται ό κίνδυνος τραυματισμού
άτόμων (τοΰθ’ δπερ καί ρητώς άποδεικνύεται διά τοϋ ύπ’ άριθ. 3 6 Κανον. Ά στυν.
Πόλεων) άστυνομικός τις υπάλληλος, έξ άμελείας καί άνεπιτηδειότητός του, λόγω
καί συγχύσεως, ήτις τότε έδημιουργήθη, έπυροβόλησε διά τοϋ περιστρόφου του
χωρίς νά λάβη τά μέτρα ταΰτα προστασίας τής ζωής τών πολιτών.
Ουτω έκ τοϋ πυροβολισμού τούτου έτραυματίσθη είς τήν τραχηλικήν χώραν
έκ δεξιάς πρός άριστερά ό παθών έξ ού τραύματος καί έθανε.
«Είναι δεδομένον, βεβαιούμενον καί ύπό τών μαρτύρων τού Δημοσίου δτι
τά πλεΐστα τών άστυνομικών οργάνων οπλοφορούν καί δτι τά περίστροφά των δέν
ήσαν ενιαίου τύπου. Περαιτέρω προέκυψεν δτι έκυκλοφόρουν καί άστυνομικοί μέ
πολιτικήν περιβολήν, οίτινες δέν άποκλείεται νά έ'φερον μεθ’ έαυτών καί ιδιωτικά
περίστροφα.
«Άποδεικνύεται δτι ό τραυματισμός καί ό θάνατος τού παθόντος έπήλθε
συνεπεία πυροβολισμών τών άστυνομικών οργάνων κατά τήν ένάσκησιν τής άνατεθείσης αύτοϊς ώς εΐρηται ύπηρεσίας, δ ι α π ι σ τ ω θ ε ί σ η ς έ σ ω τ ε ρ ι κ ή ς
συνάφειας τα ύτ η ς πρός τήν
π α ρ ά ν ο μ ο ν έ ν έ ρ γ ε ι α ν . Δέν
άπεδείχθη δτι συνέτρεχε καί πταίσμα τού παθόντος».
«Άποδεδειγμένον τυγχάνει δτι ή θανάτωσις τού υιού τών έναγόντων οφεί
λεται είς άποκλειστικήν υπαιτιότητα τών άστυνομικών οργάνων, έκτελόύντων
τότε διατεταγμένην υπηρεσίαν καί δτι ταΰτα, άτινα ώς έκ τής φύσεως τής ύπηρε
σίας των ύποχρεοΰνται είς τάς περιπτώσεις τών διαδηλώσεων ν’ άντιμετωπίζωσι
τάς παρουσιαζομένας συνεπεία τούτων έκτάκτους καταστάσεις κατά τρόπον ώ στε
νά μή προκαλοΰνται άτυχήματα δέν εύρέθησαν προ τοιαύτης καταστάσεως, ώστε
έντεΰθεν νά δικαιολογήται ή χρήσις παρ’ αύτών δπλων».
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Εύνόητον όμως τυγχάνει δτι εις τάς περιπτώσεις νομίμου άμύνης κατά τήν
άντιμετώπισιν συναθροίσεων, οί άστυνομικοι δύνανται να κάμουν χρήσιν του προσφορωτέρου μέσου διά τήν ιδίαν αύτών άμυναν κατά τάς διατάξεις τοϋ Π .Κ .

15. Συμπέρασμα.
Ώ ς συμπέρασμα των δσων άνωτέρω σχετικών μέ τάς δημοσίας συναθροίσεις
άνεπτύξαμεν δυνάμεθα νά συναγάγωμεν τά κάτωθι :
α) Ή τήρησις της τά ξεω ς κατά τάς δημοσίας συναθροίσεις άποτελεϊ άφορμήν
νά δοκιμασθή ή έπαγγελματική έπάρκεια καί κατάρτισις τής άστυνομικής δυνάμεως.
Καλή έκτίμησις τής δημιουργηθείσης καταστάσεως, άπόλυτος ψυχραιμία, σύνεσις,
ταχεία λήψις άποφάσεων, σταθερά έκτέλεσις αύτών συντελεί εις τήν επιτυχίαν
τοΰ έπιδιωκομένου σκοπού.
β) Τδ έργον τής ’Αστυνομίας πάντοτε μέν κυρίως δμως κατά τάς συναθροί
σεις είναι μεγίστης σπουδαιότητος, διότι διασάλευσις τής τά ξεω ς είναι δυνατόν νά
έπιφέρη σοβαράς συνέπειας εις τήν δλην κρατικήν ύπόστασιν.
γ ) Κατά τάς συναθροίσεις δημιουργεΐται μία ίδιάζουσα ψυχολογία τών συνηθροισμένων, ή ψυχολογία τοϋ όχλου, έπικίνδυνος πολλάκις δι’ όχλοκρατικάς εκδη
λώσεις.
δ) Συμφώνως προς τήν ίσχύουσαν νομοθεσίαν μόνον δημόσιαι συναθροίσεις
έν ύπαιθρο) δύνανται ν’ άπαγορευθώσιν έφ’ δσον έπίκειται κίνδυνος εις τήν δημο
σίαν άσφάλειαν. Ή έκτίμησις δέ τοϋ κινδύνου συνδέεται μέ τήν έκτίμησιν ζητημάτων
δημοσίας άσφαλείας καί ή Διοίκησις (Νομάρχης, ’Αστυνομικός Δ/ντής) είναι
πλέον ένήμεροι πάσης άλλης άρχής τών τυχόν κινδύνων τής δημοσίας τά ξεω ς ένεκα
τών οποίων δύναται νά άπαγορευθή συνάθροισις. Εις τάς λοιπάς συγκεντρώσεις
δύναται νά παρίσταται ή ’Αστυνομία προς πρόληψιν έκτροπων.
ε ) Αί συναθροίσεις διακρίνονται άναλόγως τοϋ τόπου εις δν λαμβάνουν χώραν
καί άναλόγως τοϋ σκοπού δν έπιδιώκουσι.
Προστατεύονται ύπό τοΰ Συντάγματος αί ήσυχοι καί άοπλοι συναθροίσεις.
'Ο μοίως αί συναθροίσεις είναι στατικαί ή κινηταί (παρέλασις—διαδήλωσις κ .λ .π .).
σ τ ) Ε ις τάς συναθροίσεις ή ’Αστυνομία έπεμβαίνει προληπτικώς μέν διά
τής άπαγορεύσεως τών έν ύπαίθρω συναθροίσεων, οσάκις έκ τούτων έπίκειται κίν
δυνος έκ τής άναβολής κατασταλτικών δέ οσάκις έπέλθη τυχόν διαταραχή τής δημο
σίας τάξεω ς ή βεβαιωθή τυχόν άξιόποινος πραξις.
ζ ) Μία συνάθροισις νόμιμος δύναται νά μετατραπή εις παράνομον έάν παρακλίνη τοΰ άρχικοΰ της σκοποΰ. ’Εν τή περιπτώσει ταύτη ή συνάθροισις θεωρείται
παράνομος καί ή ’Αστυνομία νομίμως έπεμβαίνει προς διάλυσίν της.
η ) 'Η ’Αστυνομία προς καταστολήν μιας παρανόμου συγκεντρώσεως μετέρ
χεται βίαν οΰ μόνον ψυχολογικήν καί σωματικήν τοιαύτην έξικνουμένην πολλάκις
μέχρι τής χρήσεως τών δπλων. Μία τοιαύτη ένέργεια πολλάκις δημιουργεί ψυχο
λογικήν άντίδρασιν τοΰ κοινοΰ έναντι τής ’Αστυνομίας ύποχρεουμένης νά έφαρμόση τούς νόμους καί νά μήν έπιτρέψη κατάλυσιν τής έννοιας τοϋ Κράτους διά τής
δημιουργίας όχλοκρατικών έκδηλώσεων. Ό ρόλος τής ’Αστυνομίας εις τάς περι
πτώ σεις ταύτας είναι λίαν σοβαρός, διότι καθήκον έχει νά έφαρμόση τούς νόμους
τοΰ Κράτους πάση θυσία καί νά προστατεύση τήν έννομον τάξιν. Ε ις τάς περιπτώ
σεις αύτάς οί άστυνομικοι πρέπει νά είναι λίαν αύστηροί, διά νά δυνηθοϋν νά έπιβάλλουν τήν τάξιν.
θ ) Διά τήν βιαίαν διάλυσίν τών συγκεντρώσεων τηρείται ώρισμένη διαδι
κασία προβλεπομένη ύπό τών σχετικών διατάξεων, τήν εύθύνην δέ προς έκτίμησιν
τής άνάγκης τής χρήσεως βιαίων μέσων έχει ή διοικητική άρχή.
ΚΩΝ. ΤΟΥΖΕΝΗΣ
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10.

’Ελαττώματα επί ψηφίων.

’Ενίοτε ή μελέτη καί ό καθορισμός τής χρονολογίας ένός δακτυλογραφήματος
δύναται νά έπιτευχθή άπδ ελάττωμα ψηφίου τίνος τής γραφομηχανής (δρα εΐκ. 21.)
Ή εργασία αύτη προϋποθέτει έπίσης δπαρξιν καλοϋ άρχείου διά νά είναι δυνατή ή
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Είκ. 21. 'Ως δείκνυται είς την εικόνα τό ψηφίον ρ κείται εις χαρακτικόν επίπεδον αρκετά
άνωθεν του χαρακτοΰ επιπέδου ένθα κείνται τ ά λοιπά μικρά ψηφία. Τό γεγονός τοϋτο
δεν οφείλεται εις ελάττω μα τής διαστιχώ σεως τής γραφομηχανής ουδέ τής περιφέρειας του
κυλίνδρου, άλλα είς βλάβην—άποκόλλησιν—καί άντικανονικήν έπανακόλλησιν τοϋ έν λόγω
ψηφίου άπό τόν έπιδιορθώσαντα τήν μηχανήν τεχνίτην. 'Ημετέρα περίπτω σις Φ.
34/185/27-7-56.

συγκριτική μελέτη τοϋ έξεταζομένου δακτυλογραφήματος. Εΐπομεν δτι παν ελάτ
τω μα έπί τής επιφάνειας των γραμμάτων, άριθμών, σημείων στίξεω ς και λοιπών
συμβόλων ή τής καθέτου καί οριζοντίου διαστιχώσεως δυνατόν νά είναι αποτέλεσμα
τριών παραγόντων: α) τών έργαλείων κατασκευής αυτών, β) τής μεγάλης ή μακρας
χρήσεως καί γ ) τής κακής συντηρήσεως τής γραφομηχανής. Βλάβαι έπί τών ψηφίων,
άριθμών κλπ. ή μικροπαρεκκλίσεις τής εύθυγραμμίσεως (οριζοντίου ή καθέτου)
δύνανται νά διαπιστωθούν καί έπί κειμένου γεγραμμένου διά νέας καί καινουργοϋς
γραφομηχανής διότι ενίοτε οφείλονται καί εις τήν ποιότητα τής γραφομηχανής, τήν

9256

Δ . Κατσιμαγκλή

ικανότητα καί την προσοχήν τοϋ χειριζομένου αύτήν καί τήν μικράν ή μεγάλην
χρήσιν αυτής (8ρα είκ. 2 2 ). Ά ρφ αλώ ς, μία γραφομηχανή, αν εχη χρησιμοποιηθή
έπί μικρόν χρόνον, οΐον επί μίαν δεκαετίαν, θά εχη έπισκευασθή κατ’ έπανάληψιν,
Φησαν ε ΐ ζ τή » αΰτιΥ» γ
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αί δέ έπιδιορθώσεις των μικρών ή μεγάλων αυτής βλαβών δέν θά έγένοντο άπαξ, άλλά
καθ’ ολην τήν μακράν διάρκειαν τής χρήσεώς της. Ε π ο μ έν ω ς αν υπάρχουν καί μάς

Υραφημηχανήυ (
>γκος Ε ρ γ α σ ί α ς
. υ Α ^ Α Γε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ
ΕΙ κ . 23

παραχωρηθοϋν άντίτυπα δακτυλογραφημάτων αυτής διαφόρων ημερομηνιών καί
χρονολογιών θά πρέπη νά διαπιστώσωμεν τάς ζημίας αύτάς καί έπί τή βάσει αυτών
καί τήν ήμερομηνίαν τής γραφής τοϋ δακτυλογραφήματος.

11.

Άκαθαρσίαι έπί των γραμμάτων.

"Αν ή γραφομηχανή εχη χρησιμοποιηθή έπί μακρόν καί δέν εχη ύποβληθή εις
τον συνήθη καθαρισμόν, παρατηρεΐται ύπερπλήρωσις τοϋ έσωτερικοΰ ώρισμένων
κυκλικών ψηφίων καί άριθμών αυτής, ώς τά ο ,α ,ρ,β,9,6,8, έ ξ άκαθαρσιών προερχομένων ώς έπί τό πλεϊστον έκ τών ΐνών τοϋ χάρτου καί τής μελανοφόρου ταινίας

Έ ξέτα σ ις κειμένου γραφομηχανών
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(6ρα εϊκ. 2 4 ). Τδ άποτέλεσμα της ύπερπληρώσεως των έν λόγω ψηφίων είναι δτι
κατά την έκτύπωσίν των επί του χάρτου, έμφανίζονται δίκην μέλανος κυκλικοΰ
στίγματος. Τα ίχνη ταϋτα διαλαλοΰν δτι τα ψηφία τής έν λόγω γραφομηχανής έχουν
πολύ χρόνον να υποβληθούν εις την συνήθη καθαριότητα. Ό θ εν αν ένός έτέρου δακτυλογραχήματος γεγραμμένου διά τής αυτής γραφομηχανής τά γράμματα έμφανίζωνται καθαρά, δηλαδή ένευ άκαθαρσιών, είναι προφανές δτι τά δύο αύτά δακτυλο
γραφήματα, δεν έχουν γραφή ταυτοχρόνως. Βεβαίως δύναται νά ύποστηριχθή δτι,
τό εν δακτυλογράφημα έγράφη πριν νά έχουν καθαρισθή τά ψηφία αύτής καί τό
έτερον μετά τό καθάρισμα καί έν συνεχεία, τού πρώτου. Διό καί τό άποτέλεσμα τής
έν λόγω διαπιστώσεως δέν αποτελεί άπόδειξιν μή έπιδεχομένην άμφισβήτησιν,
άλλ’ απλώς ένδειξιν. Τό άντίθετον δμως δύναται νά συμβή αν διαπιστωθή δτι τής
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πρώτης σελίδος τής διαθήκης τά ψηφία ή οί άριθμοί δέν είναι πεπληρωμένα ύπό
άκαθαρσιών καί τής δευτέρας σελίδος είναι, δτι έχομεν άσφαλεστέρας ένδείξεις εις
χεΐρας μας. ’Αλλά δέον νά γνωρίζωμεν έπίσης δτι αν τής μελανοφόρου ταινίας ή
χρώσις είναι βαρεία, δηλαδή φέρει μεγάλην ποσότητα μελάνης καί γραφή άφθονον
κείμενον, τά κυκλικά ψηφία ή τά τμήματα αυτών δύνανται νά πληρωθούν ταχύτερον
ύπό άκαθαρσιών. ’Ά ν δμως ή μηχανή χρησιμοποιήται κατ’ άραιά διαστήματα καί
ή μελανοφόρος ταινία φέρη βαρεϊαν μελάνωσιν, ή πλήρωσις τών κυκλικών γραμ
μάτων δύναται νά συντελεσθή έντός μιας έβδομάδος έως 10 ήμερών.

12. Κατάστασις μελανοφόρου ταινίας.
Κατόπιν συγκριτικής άντιπαραβολής δύο δακτυλογραφημάτων δύνανται νά
άνευρεθοΰν στοιχεία, έπί τή βάσει τών οποίων θά δυνηθή ό έμπειροτέχνης νά άποφανθή άν τά δύο δακτυλογραφήματα έχουν γραφή τήν αυτήν ήμερομηνίαν. Τούτο
έπιτυγχάνεται κατ’ άρχάς άπό τήν διάφορον ή όμοίαν χρωματικήν έντασιν τών
συγκρινομένων δακτυλογραφημάτων. 'Ο χρώμα—φωτομετρικός δείκτης τής μελανώσεως δυνατόν νά έμφανίζεται δμοιος ή διάφορος ολίγον ή πού, δηλαδή τό κεί
μενον τού ένός δακτυλογραφήματος δυνατόν νά έμφανίζεται ως παχύ καί άποκλίνον
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προς το μέλαν τής αιθάλης, έν άντιθέσει πρός το έτερον κείμενον τό φερόμενον ώς
γραφέν ύπό τής αύτής γραφομηχανής καί την αύτήν ημερομηνίαν δπερ έμφανίζεται μέ άσθενή, ύπομέλανα χρωματισμόν. 'Η έντονος μελάνωσις του δακτυλογρα
φήματος προδίδει χρησιμοποίησιν μελανοφόρου ταινίας αν μή καινουργεστέρας,
πάντως δμως πολύ όλιγώτερον χρωματικώς έξηντλημένης, άπό έκείνης ήτις έχρησιμοποιήθη διά τό ύπό ύπομέλανα χρωματισμόν δακτυλογράφημα.
Έ κ μόνης δμως τής τοιαύτης χρωστικής καί ποιοτικής διαφόρου έμφανίσεως
των δακτυλογραφημάτων διά τής οποίας πιστοποιείται δτι τά ύπό έλεγχον δακτυλο
γραφήματα δεν έγράφησαν διά τής αυτής μελανοφόρου ταινίας—κορδέλλας—δεν
είναι δυνατόν νά έξαχθή απολύτως θετικόν συμπέρασμα, δηλαδή περί του δτι ή
γραφομηχανή, δι’ ής έδακτυλογραφήθη τό ύπό έλεγχον κείμενον, είναι διάφορος έκεί
νης, δι’ ής έδακτυλογραφήθη τό δειγματικόν κείμενον, διότι ή μελανοφόρος ταινία
δεν άποτελεί ίδιον χαρακτηριστικόν, άναπόστατον καί έπί μακρόν χρόνον άφθαρτον
στοιχεΐον μιας γραφομηχανής, ώς τουναντίον είναι τά έκ χάλυβος ψηφία, οί άριθμοί
καί τά σημεία στίξεω ς.
'Η μελανοφόρος ταινία έκάστης γραφομηχανής είναι έξάρτημα συνήθως κατ’
εΰκολον τρόπον έναλλασσόμενον, ύποκείμενον είς διηνεκή φθοράν καί άλλοίωσιν
κατ’ άναλογίαν, άφ’ ένός μέν πρός τήν χρησιμοποίησιν αυτής, έφ’ ετέρου δέ πρός τό
χρονικόν διάστημα, καθ’ δ αυτή εύρίσκεται έφηρμοσμένη έπί τή ς γραφομηχανής,
διότι διά μέν τής συχνής καί πολλής χρησιμοποιήσεώς της άποστερεΐται τής μελάνης
(έξασθενεΐται), ένώ συγχρόνως φθείρεται καί τέλος διατρυπάται ύπό των συνεχών
πλήξεων κατά τάς δακτυλογραφήσεις, διά δέ τής παρελεύσεως του χρόνου άποστεγνοΰται καί έλαττοϋται κατ’ έντασιν χρωστικήν. ’Επίσης δέν είναι δυνατός ό άποκλεισμός καί τής περιπτώσεως δτι μία ταινία δύναται νά ύποστή φθοράν ή νά έξαντληθή χρωστικώς έντός βραχέος χρονικού διαστήματος, αν διά τής γραφομηχανής
έφ’ ής είναι προσηρμοσμένη έγράφη άφθονον κείμενον έντός μικρού χρονικού δια
στήματος. Ά ν ύπάρχουν πολλά καί κατάλληλα, χρονολογημένα άντίγραφα δακτυλο
γραφημάτων πρός μελέτην δυνάμεθα νά καταλήξωμεν εις καλά καί θετικά συμπερά
σματα. Γενικώ ς, δμως ή χρώσις τής μελανοφόρου ταινίας δύναται όντως νά παράσχη βοήθειαν είς περιπτώσεις τινάς άν καί ώρισμένος άριθμός έμπειροτεχνών γρα
φομηχανών ύποστηρίζουν είς τά συγγράμματα των δτι είναι είς θέσιν νά διακρι
βώσουν άν έν κείμενον έγράφη τήν 11ην ή τήν 17ην ώραν τής αύτής ήμέρας ή τήν
προηγουμένην ήμέραν κ.λ.π. ’Ενίοτε έκ τή ς μελέτης τής πυκνότητος τής πλοκής τής ύφάνσεως τή ς μελανοφόρου ταινίας,
είναι δυνατόν ν’ άποδειχθή δτι τό έπιλήψιμον δακτυλογράφημα
δέν έγράφη δι’ ώρισμένης γραφομηχανής. Αί μελανοφόροι ταιt
νίαι συνήθως κατασκευάζονται άπό βάμβακα, καί ή

#

τής πλοκής—πλέξιμο- -αύτής άποτυποΰται κατά τήν άποτύπωσιν τού σχήματός των έπί τού χάρτου καί είναι έπομένως δυ
νατόν νά τήν μελετήσομε καί νά καταμετρήσωμεν τά ίχνη
της (δρα είκ. 2 5 ). "Αν έπομένως διαπιστώσωμεν διαφοράν
τών ιχνών τής πλοκής τής μελανοφόρου ταινίας, μεταξύ τών
συγκρινομένων δακτυλογραφημάτων, τά ’ίχνη ταΰτα είναι μιά
Είκ. 25
άπλή ένδειξις δτι τά έν λόγω δακτυλογραφήματα δέν έ 
χουν γραφή διά μιας καί τή ς αύτής μελανοφόρου ταινίας
καί ίσω ς διά τής αύτής γραφομηχανής.

13. Τρόπος λήψεως δειγμάτων κειμένων γραφομηχανής.
Ή κατάλληλος λήψις δειγμάτων δακτυλογραφημάτων διά τής γραφομηχανής,
δι’ ής πιθανολογείται δτι έχει γραφή τό έπιλήψιμον δακτυλογράφημα, τά μάλλα
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διευκολύνει τον εμπειροτέχνην έν τη προσπάθεια του νά προσδιορίση την άγνωστον
γραφομηχανήν. ’Έ τ ι δέ παρέχεται ή δυνατότης εις το άστυνομικόν έργαστήριον νά
παρουσιάση τάς άποδείξεις εις τδ δίκαστήριον μέ σαφήνειαν και άπλότητα.
1 ) ’Όνομα τής γραφομηχανής (’Ό λιβ ερ ).
2 ) Τδ μοντέλο τής γραφομηχανής (No 9 ) καί αυξ. άριθμδς αύτής.
3 ) Ό τύπος των ψηφίων, λ .χ . ( R ic a ) , (E lite ).
4 ) Λήψις δλων των κεφαλαίων γραμμάτων τδ έν μετά τδ άλλο μετά τής μελανοφόρου ταινίας εις την θέσιν της.
5 ) Λήψις των μικρών γραμμάτων, κατά τδν ’ίδιον τρόπον ώ ς καί των κεφα
λαίων.
6 ) Λήψις των άριθμών καί λοιπών συμβόλων αυτών ώς καί τών σημείων
στίξεω ς κατά τδν προμνησθέντα τρόπον.
7 ) Λήψις τών κεφαλαίων γραμμάτων μετά καρμπόν (έν άντίγραφον) ώς
καί εις την 5ην παράγραφον.
8 ) Λήψις τών μικρών γραμμάτων μετά καρμπόν ώς καί εις τήν 8ην παρά
γραφον.
9 ) Λήψις τών άριθμών καί λοιπών συμβόλων τών σημείων στίξεω ς μετά
καρμπόν, ώς καί εις τήν προηγουμένην παράγραφον.
1 0 ) Λήψις τών κεφαλαίων ψηφίων καθ’ όν τρόπον καί εις τήν 5ην παράγρα
φον, άλλ’ άφοϋ προηγουμένως άφαιρεθή ή μελανοφόρος ταινία καί καθαρισθοΰν κα
λώς διά ψήκτρας άπαντα τά ψηφία, άριθμοί κ .λ .π .
1 1 ) Λήψις τών μικρών γραμμάτων κατά τδν αυτόν τρόπον, ώς καί εις τήν
προηγουμένην παράγραφον.
1 2 ) Λήψις άριθμών καί συμβόλων ώ ς καί σημείων στίξεω ς, ώ ςκα ί εις τήν
προηγουμένην παράγραφον.
Νά σημειωθή έπί του φύλλου του δακτυλογραφήματος άν ή γραφομηχανή
έπιδιωρθώθη συνεπεία βλάβης, ποιας, πότε καί παρά τίνος.
Ε π ίσ η ς πρέπει νά έχωμεν ύπ’ δψιν μας καί τά εξής :
α) 'Ο χάρτης έπί τοϋ οποίου θά γραφή τδ κείμενον τής γραφομηχανής δι’
ής υποτίθεται δτι έχει γραφή τδ έπιλήψιμον δακτυλογράφημα, δέον νά είναι ’ίσος
εις μέγεθος μετά τοΰ χάρτου έπί τοϋ όποιου έχει γραφή τδ ύπδ έξέτασιν κείμενον,
β) τδ δειγματικόν κείμενον δέον νά είναι πιστόν άντίγραφον τοϋ έξεταζομένου, λέξιν πρδς λέξιν, έτι δέ καί νά άκολουθή καί τά τυχόν τυπογραφικά λάθη καί νά χρησιμοποιηθή ό αυτός βαθμός πιέσεως, γ ) έπί πλέον δέον νά λαμβάνεται τούλάχιστον
δείγμα έκ τμήματος τοΰ δλου έξεταζομένου κειμένου μέ μεγάλην μεσαίαν καί έλαφράν πίεσιν, δ ) άν ή ταινία είναι σχετικώ ς καινουργής άφαιρείται καί άποστέλλεται
εις τδ άστυνομικδν έργαστήριον- τότε λαμβάνονται καί νέα δακτυλογραφήματα μέ
διάφορον μελανοφόρον ταινίαν, ε ) άναγράφεται ή ήμερομηνία τή ς λήψεως τοΰ δα
κτυλογραφή ματος.
Δ. ΚΑΤΣΙΜ ΑΓΚΛΗΣ

Ε ΓΚ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Α Θ ΕΜ Α ΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΥ
- ΜΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ’Από τό ’Αμερικανικήν περιοδικόν «Reader’s Digest»,
κατά μετάφρασιν Άρχιφώλακος κ ■ Κ . ΛΑΨΑΝΗ

Είναι άρκετά δύσκολο νά όδηγή κανείς αύτοκίνητον μετά τήν δύσιν του ήλιου,
διότι καθίσταται δυσχερής ή έκτίμησις των άποστάσεων. Συνήθη άντικείμενα, ευ
ρισκόμενα εις τήν πλευράν τοϋ δρόμου, λαμβάνουν περίεργα σχήματα. Τό άναμμα
των φώτων τοϋ αυτοκινήτου κάνει τά πράγματα χειρότερα.
Τέτοιο ήταν τό δειλινό προ τριών ετών, δταν έγύριζα μέ τό αύτοκίνητό μου
άπό τήν έργασία μου στο σπίτι. Ξαφνικά, δταν μπήκα εις τον δρόμο: Λίτλ—Μπέντ—
Ρόουντ, είδα αυτό τό παιδί: ένα παιδί άδύνατο, ήλικίας 8 περίπου έτών, επάνω σ’
ένα ποδήλατο, πού πολύ δύσκολα μπορούσε νά τό όδηγήση, έκαμα τούς άναγκαίους
έλιγμούς, γιά νά τό άποφύγω, άλλά ματαίως, αΐσθάνθηκα ενα ελαφρό κτύπημα,
ακόυσα ενα διαπεραστικό κρότο, καθώς οί ρόδες τοϋ αυτοκινήτου μου πέρασαν επάνω
άπό τό ποδήλατο.
Έφρενάρισα άπότομα δσο μπορούσα, μέ άποτέλεσμα νά κτυπήση τό κεφάλι
μου επάνω στο τιμόνι τοϋ αυτοκινήτου μου. Σηκώθηκα γιά νά έξέλθω άπό τό αύτοκίνητο. Τό παιδί εύρίσκετο ξαπλωμένο έπί τοϋ καταστρώματος τοϋ δρόμου, εις
άπόστασιν 15 περίπου μέτρων.
«'Ο Θεός νά μέ βοηθήση» έσκέφθηκα. «Τό έσκότωσα τό π α ιδί!» ’Α μέσως
εννοιωσα μεγάλην άνωμαλίαν εις τό στομάχι μου. Έ σκ έπ α σ α τά μάτια μου μέ τά
χέρια μου, έως δτου συνέλθω.
Σ το δρόμο αύτό τοϋ προαστίου έπικρατοΰσε απόλυτη ήσυχία. Δέν ένθυμοΰμαι τί άκριβώς μοΰ έπέρασε άπό τον νοΰ μου. Τό μόνο πού ξέρω είναι δτι έκλεισα
βιαίως τήν πόρτα τοϋ αύτοκινήτου μου, έξεκίνησα καί άρχισα νά τρέχω στο δρόμο
μέ ταχύτητα τουλάχιστον 60 χιλ. τήν ώρα, ενώ στις στροφές τό αύτοκίνητον μου
έκλινε μέχρι ντεραπαρίσματος. Ε ίχα τήν άνόητη ιδέα δτι αν μπορούσα νά φθάσω
γρήγορα στο σπίτι, δλα θά έπήγαιναν καλά. "Εφθασα έπί τέλους στο σπίτι μου καί
γιά μιά στιγμή σκέφθηκα δτι μπορούσα νά είμαι ήσυχος. Οί δουλειές μου έπήγαιναν
καλά, είχα τό αύτοκίνητον μου, ή γυναίκα μου τό δικό τη ς καί ένα σπίτι άξίας 3 0 .0 0 0
δολλαρίων. Τ ά πάντα έφαίνοντο νά πηγαίνουν καλά έως τώρα.
"Ε ω ς τώ ρ α ! Κατάλαβα πόσο τρομερό πράγμα είναι νά σκοτώση κανείς ένα
παιδί, άλλά τί καλό μπορούσε νά γίνη γιά τό παιδί αύτό, μέ τό νά ύποφέρη ή οΐκογένειά μου; Έ κ ύ ττα ξα τό αύτοκίνητον μου. Δέν ύπήρχον ίχνη συγκρούσεως, ούτε
κηλίδες αίματος. Πριν άνέβω έπάνω στο σπίτι έψαξα στο αυτοκίνητο τής γυναίκας
μου καί βρήκα μιά φιάλη μέ ποτό, τό χρειαζόμουν τόσο πολύ, γιά νά μέ κρατήση.
Καί πράγματι μέ έκράτησε. Έ μ π ή κ α ζωηρά μέσα στο σπίτι, έφίλησα τήν γυναίκα
μου καί έν συνεχεία άνέβηκα εις τό δωμάτιο τοϋ γυιοΰ μου D an n y (Ντάνυ) γιά νά
δώ αν είχ ε μελετήσει τά μαθήματά του. "Ε πεσα νωρίς στο κρεβάτι μου καί κοιμή
θηκα. "Η θελα οπωσδήποτε νά ξεχάσω τό δυστύχημα. Τό πρωί δέν είχα καί πολλές
τύψεις, δέν μπορούσα νά φαντασθώ τον εαυτό μου ως έγκληματία. Έ γνώ ριζα δτι
κατά βάσιν είμαι ένας καλός άνθρωπος. Μόλις είχα καθίσει γιά τό πρόγευμα, ήκουσα
τον σπήκερ τού ραδιοφώνου στις 8 ή ώρα νά λέγη: « 'Η ’Αστυνομία αναζητεί ένα οδη
γόν αυτοκινήτου, ό όποιος έκτύπησε μέ τό αύτοκίνητον του χθές βράδυ ένά παιδί, ήλι
κίας περίπου 10 έτών καί τό έγκατέλειψε στή μέση τού δρόμου άβοήθητο. Τό παιδί
παρ’ ολίγον νά κτυπηθή καί ύπό άλλου αυτοκινήτου, καθ’ ήν στιγμήν κουνώντας τά
χέρια έκάλει εις βοήθειαν. Τό παιδί ύπέστη κάταγμα τή ς κνήμης του καί σοβαράν
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εγκεφαλικήν διάσεισιν, με πολλαπλοί κτυπήματα είς τήν κεφαλήν του, νοσηλεύεται
εις το Δημοτικόν Νοσοκομεΐον, ή κατάστασίς του δέ είναι κρίσιμος». Σαν κεραυνός
μέ έκτύπησε ή αναγγελία τοϋ τρομερού αότοϋ πράγματος, τό όποιον είχα κάμει.
Ε ίχα κτυπήσει ένα παιδί καί τό είχα έγκατοιλείψει καταδικασμένο να πεθάνη. Α ι
σθανόμουν ένα παράξενο αίσθημα, δτι τό σώμα μου άνήκε σέ ένα άκαρδο δειλό άτομο
καί δτι μέ είχ ε κατά κάποιον τρόπον προδώσει. Καθισμένος στο τραπέζι κυττοΰσα
άπέναντί μου τό καλοφτιαγμένο παιδί μου, τό όποιον έπαιρνε άμέριμνο τό πρωινό
του, ένώ στο πρόσωπό του καθρεπτιζόταν ή ευτυχία. Τό παιδί μου σηκώθηκε για
μια στιγμή καί τρέχοντας έξω άπό τό δωμάτιο μέ έχαιρέτησε φωνάζοντας «άντίο
μπαμπά. Σήμερα θά πάω μέ τό ποδήλατό μου στο Σχολείο». Κρύος ιδρώτας μέ έλουσε
κυριολεκτικά. «Π ερ ίμ ενε!» τοϋ έφώναξα. «Θά σέ πάω έγώ μέ τό αυτοκίνητο στο
Σχολείο». «“Οχι ευχαριστώ» μοϋ άπήντησε ζωηρά. «Θ έλω νά πάω μέ τό ποδήλατό
μου». “Ακόυσα τήν πόρτα τοϋ γκαράζ νά άνοίγη καί σέ λίγο είδα τό παιδί μου νά
φεύγη μέ τό ποδήλατό του, πριν δμως φύγη, κυττάζοντας μέσα στο γκαράζ τό αύτοκίνητόν μου, μοϋ φώναξε: «Πατέρα ξέρεις δτι τό εμπρόσθιο φανάρι τοϋ αυτοκινήτου
σου είναι σπασμένο;» καί τότε έφυγε. Τ ότε έτρεξα άμέσως στο γκαράζ. Τό κρύσταλ
λο τοϋ εμπρόσθιου δεξιοΰ φανοΰ έλειπε, είχ ε τόσο ομαλά άποσπασθή πού ούτε καν
τό παρετήρησα. ’Α μέσω ς μέ κατέλαβε τρομερός φόβος δτι τώρα πιά θά μέ συνελάμΓ
βαναν. Δέν τολμούσα νά οδηγήσω τό αύτοκίνητόν μου. ’Αλλά δέν μπορούσα νά τό
έχω καί κλειδωμένο. Οί έπόμενες ώρεςήσαν οί χειρότερες τη ς ζωής μου. ’ Επήρα τό
αύτοκίνητον τής συζύγου μου, έπήγα είς τό γραφεΐον μου καί προσεπάθησα νά έργασθώ. ’Αλλά τό μυαλό μου ήταν αναστατωμένο κυριολεκτικά, ένας στροβιλισμός σκέ
ψεων κυριαρχούσε στο νοΰ μου. Φανταζόμουν τό γυιό μου αίμόφυρτο, κτυπημένο άπό
αυτοκίνητο, πράγμα τό όποιον θά μοϋ άξιζε. 'Η οίκογένειά μου άξιζε περισσότερο
άπό τή δική μου ζω ή, χωρίς νά ύπάρχη δμως τρόπος νά έξασφαλίσω τή ζωή τής
συζύγου μου καί τοϋ παιδιού μου. Γιά μιά στιγμή σκέφθηκα ν’ αότοκτονήσω. Μπο
ρούσα νά πάρω τό αυτοκίνητο τής γυναίκας μου καί οδηγώντας το νά τό ρίξω επάνω
σ’ ένα δένδρο. ’Αλλά τήν τελευταία στιγμή θά πατούσα φρένο καί τό μόνο πού θά
πετύχαινα θά ήταν άπλώς νά μωλωπισθώ. Ε ίχα ήδη άποδείξει πόσο δειλός ήμουν.
’Αλλά αύτό πάλι μοΰ φαινόταν περίεργο. Ε ίχα ύπηρετήσει είς τό πεζικό καί είχα
λάβει τό μετάλλιο άνδρείας.
Τό μεσημέρι έπήγα σέ ένα τηλεφωνικό θάλαμο καί έτηλεφώνησα είς τό Νο
σοκομείο: «Θ έλω νά μάθω γιά τό μικρό παιδί, πού έτραυματίσθη άπό αυτοκίνητο,
χθες βράδυ» τούς είπα. « Ε ίσ τε τής οικογένειας τού παιδιού;» έρώτησε ή νοσοκόμος.
«Είμαι κληρικός». Είπα ψέμματα. «Προσευχηθήτε γιά τον μικρό». Μοΰ είπε. «Αυ
τός ό ίδιος δέν μπορεί νά προσευχηθή χρειάζεται τήν βοήθειάν σας».
'Η Διεύθυνσις τής ’Αστυνομίας δέν ήταν μακρυά άπό τό γραφείο μου. Έ π ή γ α
κατ’ ευθείαν είς τον άξιωματικόν υπηρεσίας καί τού είπα: «Ε ίμ α ι ό οδηγός τοϋ αυτο
κινήτου, πού κτύπησε τό μικρό παιδί καί τον όποιον καταζητείτε». Μοΰ έπέτρεψαν
νά κάλέσω τον δικηγόρο μου. Μέ έκράτησαν δλη τήν νύκτα στο κρατητήρίο, έω ς δτου
βγώ μέ έγγύησιν. Ό τα ν ό δικηγόρος μου μέ έβγαλε έξω , μιά όμάς άπό γμναΐκες
γεμάτες υστερία μέ περίμενε άπ’ έξω . Μία άπό αυτές μέ άρπαξε άπό τό πέτο καί
άρχισε νά φωνάζη δυνατά, δσο δυνατά μπορούσε: «’Έ π ρ επ ε νά σέ κρεμάσουν γι’ αύτό
πού έκανες!».
'Ό ταν έφθασα στο σπίτι ή γυναίκα μου έπεσε επάνω μου, λέγουσα: «Θά τούς
πώ δτι έγώ τό έκαμα. Θά δείξουν οπωσδήποτε έπιείκεια σέ μιά γυναίκα».
Τό παιδί έγλύτωσε τό θάνατο άν καί θά έμενε άνάπηρο σέ δλη του τή ζωή.
Η κατηγορία μου τώρα περιωρίζετο είς τραυματισμόν δι’ αυτοκινήτου καί έγκατάλειψιν τού θύματος. 'Ομολόγησα δτι ήμουν ένοχος καί δτι δέν ήμποροΰσα νά έπικαλεσθώ τίποτε ύπέρ τοϋ εαυτού μου. Κατεδικάσθην είς ενός έτους φυλάκισιν. Οί
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γονείς του παιδιού μου έκαμαν άγωγήν άποζημιώσεως, το δικαστήριο'/ έπεδίκασε
ποσόν κατά πολύ άνώτερον εκείνου τής άξίας του αύτοκινήτου. Διά νά συγκέντρωση
το άπαιτούμενο ποσόν ή σύζυγός μου έπώλησε τήν έπιχείρησίν μου ξυλείας και το
σπίτι. Μ ετεκόμισε σέ ένα μικρό διαμερισματάκι μέ τό παιδί μου μαζί καί άρχισε νά
έργάζεται ώς οικονόμος σέ ένα έστιατόριον. 'Η Έ ν τ ιθ (ή σύζυγός μου) έκαμε τό παν
γιά νά μέ υποστήριξή κατά τον χρόνον τής φυλακίσεώς μου. Ε ρχόταν πολύ συχνά
καί μέ έβλεπε στη φυλακή, άλλά τήν περισσότερη ώρα τής έπισκέψεώς της έκλαιγε.
Ό Ντάννυ, ό γυιός μου, ήλθε μόνον μία φορά. Έ γκα τέλειψ ε τό σχολείο καί κατετάγη
στο Ναυτικό. Ή σύζυγός μου συγκατετέθη, ποτέ πιά δέν μέ συνεβουλεύετο. ’Αλλά
γιατί νά μέ συμβουλευθή;
'Ο έφημέριος τής φυλακής μοΰ είπε, ότι αν είχα πράγματι μετανοήσει γιαυτό
πού έκανα, μπορούσα νά είμαι ήσυχος γιά τήν ψυχή μου. ’Αλλά εκείνο τό όποιον
μέ έβασάνιζε κυριολεκτικά ήταν τί Ιπρόκειτο νά κάνω μέ τον υπόλοιπον χρόνον
τής ζωής μου.
'Όταν έβγήκα άπό τήν φυλακή, ή ’Έ ντιθ μέ έδέχθη εις τό μικρό της διαμέρι
σμα, στο όποιον ζοΰσε, ό γάμος μας είχε τόσο πολύ διαταραχθή, ένώ ή έπιχειρηματική μου καριέρα είχε χαθή τελείω ς. Έ σκέφ θηκα προς στιγμήν νά άλλάξω κατοι
κίαν καί νά πάω σέ άλλη πολιτεία, άλλά φοβόμουν ότι ή ιστορία τού παιδιού θά βρι
σκόταν πάλι μπροστά μου. Μοΰ άφήρεσαν τήν άδειαν οδηγού αύτοκινήτου καί κανείς
δέν έπρόκειτο νά μοΰ δώση ύπεύθυνον έργασίαν. Πολύ έπίσης μέ έβασάνιζε καί ή
σκέψις ότι τό παιδί μου, πού έπρόκειτο νά γίνη μηχανικός, έγκατέλειψε τό σχολείο
του, έξ αιτίας μου καί δέν γνώριζα τί θά κάνω γιά τή ζωή του καί τό χειρότερο, δέν
μπορούσα νά τό βοηθήσω. Σκεπτόμουν έπίσης τό μικρό παιδί, πού κτύπησα μέ τό αύτοκίνητό μου. ’Έ π ρ επ ε νά πάω νά τό δώ αύτό τό παιδί, άλλά δέν είχα τό κουράγιο.
Προ δύο έβδομάδων συνέβη νά δώ τον Άρχιφύλακα, ό όποιος ήταν τή ς ύπηρεσίας, κατά τήν ήμέραν τής συλλήψεώς μου. Μέ έχαιρέτησε διά χειραψίας καί μέ
ρώτησε σχετικά μέ τό ζωή μου. Τον έρώτησα τότε κάτι, τό όποιον άπασχολοΰσε τή
σκέψη μου άπό πολύ καιρό: «Σ έ παρακαλώ πολύ πές μου τί θά μού έκαναν, αν δέν
έγκατέλειπα τό παιδί, πού έτραυμάτισα καί δέν έφευγα;». « Π ές π ώ ς έμενα έπί τόπου
έδιδα τις πρώτες βοήθειες στο παιδί καί έν συνεχεία καλοΰσα τήν ’Αστυνομία—τί
θά συνέβαινε τό τε;». «Τίποτε άπολύτως μού άπήντησεν ό Άρχιφύλαξ. « Ή τ ο ένα
ατύχημα (τυχαΐον). 'Η ευθύνη θά έβάρυνε έξ ΐσου έσένα καί τό παιδί».

ΟΙ άστυνομικοΐ πού μελετουν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ Ν ΙΚΑ » σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφ ή.

Ξ Ε Ν Α Ε ΓΚ Λ Η Μ Α Τ Α

Η ΕΞΟΜΟΑΟΓΗΣΙΣ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΛΕΠΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
Έ κ τοΰ ’Αμερικάνικου περιοδικού «Rea------------------------------------ der’s Digest», κατά μετάφρασιν άστυφύ--------------------------------------λακος κ. Γ . Γ Ε Ω Ρ Γ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Στήν εποχή τοΰ ράντζου, οί άνδρες πού δέν παίζουν κανένα ρόλο στήν ιστορία
δεν γίνονται συχνά γνωστοί. Κάποτε όμως υπήρξαν άριστοκράτες μεταξύ των
κλεπτών καί το έτος 1920, ό άσύγκριτος ’Αρθούρος Μπάρρυ ήταν ό βασιλιάς των.
’Ακόμη καί σήμερα ύπάρχουν έν ένεργεία ντέντεκτιβς, πού τον θεωρούν ως εναύ
έκ των μεγαλυτέρων κλεπτών κοσμημάτων πού εζησε ποτέ.
'Ο Μπάρρυ μάζεψε άπ’ αύτή τήν δουλειά, λάφυρα άξίας 5 έω ς 10 έκατομμυρίων δολλαρίων. Σπανίως λήστευε άνθρώπους μεσαίας κοινωνικής τάξεω ς.
Οί τρόποι του ήσαν κατά κάποιον τρόπο άναμάρτητοι.................., το δέ ένδυμα τής
δουλειάς του ήταν πάντοτε ένα σμόκιν. Πολύ σπάνια οπλοφορούσε, σπάνια δέ χρη
σιμοποιούσε βία καί σχεδόν κατά κανόνα μετά τήν πράξη του άφηνε ένα είδος
ευνοϊκής έντυπώσεως στά θύματά του, πού τά ώνόμαζε πάντοτε πελάτες.
’Έ μ οια ζε πολύ τοΰ «Ρόναλντ Κόλμαν», πού δταν οί πλούσιες οικοδέσποινες
ξυπνοΰσαν, τον ευρισκαν νά σουλατσάρη μέσα στο δωμάτιό των, χωρίς νά τά κατα
φέρνουν νά ξεφωνίσουν κάθε φορά.
,
Σήμερα ό Άρθοΰρος Μπάρρυ εργάζεται σ’ ένα κεντρικό εστιατόριο πού βρί
σκεται στο Γουώρτσεστερ τής Μασσαχουσέτης μέ 5 0 δολλάρια τήν εβδομάδα.
Κρατεί αύτή τήν δουλειά άπό τό 1949, τό τε πού άπηλλάγη άπό τήν φυλάκισή του
καί σήμερα θεωρεί τήν εαυτόν του ώς έναν έντιμο πολίτη πού αισθάνεται ενδια
φέρον γιά τήν δύστροπη νεολαία, σάν πολλούς μεταμεληθέντας κλέπτας.
Τήν τελευταία άποφυλάκισή του πέτυχε σέ ήλικία 5 9 έτών, άφοΰ έδωσε
τό λόγο τής τιμής του καί δέχθηκε νά μιλήση γιά μερικά άπό τά παληά του κατορ
θώματα καί νά κάμη μιά αυτοκριτική στο τέλος γιά δλα αύτά.
Γεννήθηκε τό 1896 στο Γουώρτσεστερ τής Μασσαχουσέτης καί ήταν τό 12ον
κατά σειρά παιδί τών γονέων του, πού είχαν έγκατασταθή έκ εΐ, προερχόμενοι
άπό τήν ’Ιρλανδία.
Πραγματικά, ήταν μιά καλή καί άγαπητή οικογένεια καί δλα τ ’ άδέλφια
καί οί άδελφές τοΰ Μπάρρυ σταδιοδρόμησαν στήν ζωή των καί έζησαν καλά.
Αύτός άποδίδει τήν πτώση του στήν φυσιολογική του δυστυχία, πού σέ ήλικία 13
έτών ήταν πολύ ανεπτυγμένος.
Γιά νά άποκτήση τήν εύνοιαν ένός παλαιοΰ του φίλου, χωρίς καί ό ίδιος νά
τό καταλάβη, βρήκε τον έαυτό του νά τρέχη σέ θελήματα μερικών αμαρτωλών.
"Ενας άπ’ αυτούς ήταν κάποιος κύριος όνόματι Λόουελλ Τ ζά κ, ό όποιος έδειχνε
πώς είχ ε μισαποχωρήσει άπό κάτι τέτοιες δουλειές καί κέρδιζε τά προς τό ζήν,
κατασκευάζοντας νιτρογλυκερίνη. Αύτός χρειαζόταν ένα καλό παιδί γιά τήν διανομή
καί προσέλαβε τον νεαρό Μπάρρυ μέ 4 ή 5 δολλάρια γιά κάθε δουλειά. Σ έ λίγο
χρονικό διάστημα ό Μπάρρυ έγινε ένα πολύ έμπιστο μέλος τοΰ υποκόσμου στό
Γουώρστεστερ.
'Ο Μπάρρυ διέπραξε τήν πρώτη του διάρρηξη σέ ήλικία 15 έτών, διά μιά
πολύ μικρή δουλειά πού τοΰ καθάρισε λιγώτερα άπό έκατό δολλάρια. "Αλλες διαρ
ρήξεις έπακολούθησαν, μά διέκοψε τήν καριέρα του γιά νά ύπηρετήση στό στρατό,
στον Α ' παγκόσμιο πόλεμο.
Μ ετά τον πόλεμο έγκατεστάθη στήν Νέα 'Τόρκη. Ουδέποτε άπεφάσισε
στά σοβαρά ν’ άκολουθήση ένα τίμιο επάγγελμα. Τό πρόβλημά του ήταν άπλώς
καί μόνον ν’ άποφασίση τί είδος κλοπής θά έκανε. 'Η δουλειά τή ς διανομής δέν
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του απέδιδε άρκετά και μιά μικρή ληστεία του έ'θιγε κάπως τήν ύπόληψη. Μόνον
σέ μιά ειδικότητα φαινόταν να καταγίνεται. «Κλέπτης κοσμημάτων». ’Έχοντας
αποφασίσει τί να κλέψη, ό Μπάρρυ είχ ε πάρει τήν άπόφαση άπό ποιόν να τα κλέψη.«Παρετήρησα, λέγει, ότι πολλές πλούσιες κυρίες, μετά άπό τά ψώνια πού
έκαναν στά μαγαζιά, πήγαιναν μέ τ ’ αυτοκίνητά των στο κεντρικό πάρκο, κοντά
στο καζίνο. Έ τ σ ι πήγαινα έκ εϊ καί όταν κατόπτευα μιά γυναίκα μέ πολλά δια
μάντια, άκολουθοϋσα τήν λιμουζίνα της, γιά νά πάρω τον άριθμό τής άδειας.
Έ ν τ ώ μεταξύ τηλεφωνούσα στο γραφείο τής τροχαίας γιά νά τούς πω : ’Ε δώ
σκοπός άστυφύλαξ, αριθμός σήματος 4 6 5 7 8 6 , έ'χει συμβή ένα άτύχημα εδώ καί
χρειάζομαι τό όνομα καί τήν διεύθυνση τής κλειστής καντιλάκ, άριθμός πινακίδος Χ Τ Ζ —123 Ν .Τ. Τό γραφεΐον τροχαίας, ούδέποτε εόρισκε χρόνον νά έλέγξη
τον σκοπό άστυφύλακα καί μοΰδινεν άμέσως τό όνομα καί τήν διεύθυνση πού τού
ζητούσα».
* 0 Μπάρρυ συγκέντρωνε τά θύματά του άπό τις στήλες τής άριστοκρατίας καί έ'δινε ιδιαιτέρα προσοχή στις άγγελίες τών πάρτυ πού γίνονταν συχνά στό
Νόρθ Σιόρ τού Αόγκ ’Ά ϊλαντ, τό πιό άγαπητό μέρος γιά τή δουλειά του. Πάρκαρε τό αύτοκίνητόν του κοντά στό εξοχικό σπίτι, φορούσε κατάλληλα ρούχα καί
λάβαινε μέρος στό πάρτυ σάν προσκεκλημένος.
Σ τά πάρτυ πού γίνονταν στήν ύπαιθρο ήταν εύκολο γι’ αυτόν, νά γλυστρήση
μέσω ενός φράκτη ή πάνω άπό έναν τοίχο καί ν’ άναμιχθή μέ τούς προσκεκλη
μένους. "Ε πειτα γύριζε άνενόχλητος στό σπίτι γιά νά κάμη μιά νοερή σκιαγραφία
τού πατώματος καί νά έντοπίση τά πιθανά σημεία, πού έφυλάσσοντο κοσμήματα.
'Η παρουσία του ήταν άμεμπτος καί ή γραμματική του άρκετά καλή νά έξαπατήση καί αυτόν άκόμη τον βασιλιά τής ’Αγγλίας—όπου καί αυτό τοκανε κάποτε
πού ό Έδουάρδος ό 4ος ήτο πρΐγκιψ τής Ουαλίας.
Συναντώντας τον πρίγκιπα τό 1924 σ’ ένα καπηλεΐον ό Μπάρρυ έδωσε μιά
τέτοια ευνοϊκή εντύπωση, πού ήπιαν πάρα παλλά ποτά μαζί, κατά τήν διάρκειαν
τών οποίων ό πρΐγκιψ μιλούσε μέ πολύ ευθυμία καί ΐσω ς λίγο πιό πολύ άπό ότι
έπρεπε.
Λίγες μέρες αργότερα, ένας κλέπτης εισήλθε σ’ ένα σπίτι τού Αόγκ "Αϊλαντ,
όπου ένας έξάδελφος τού πρίγκιπος— ό Λόρδος Μαουμπάτεν καί ή γυναίκα του—
ήσαν φιλοξενούμενοι καί άφήρεσε κοσμήματα άξίας 1 5 0 .0 0 0 δολλαρίων. Κατά
μέσον όρον ό Μπάρρυ έκαρποΰτο άπό κλοπές μισό έκατομμύριο δολλάρια τό χρόνο,
άλλά οΐ κλεπταποδόχοι, στους οποίους θά πουλούσε τά λάφυρά του, θά άγόραζαν
τά πιό άκριβά κοσμήματα καί θά πλήρωναν ένα μέρος τής πραγματικής των άξίας.
Συνήθως αυτός κομμάτιαζε τά κολλιέ, τις καρφίτσες καί τις πόρπες, πετοΰσε τις
βάσεις καί τά μικρότερα πετράδια. ΤΗταν συχνός επισκέπτης τών φέρρυ - μπόουτ,
όπου πάντοτε ένας ευπαρουσίαστος κύριος στεκόταν κοντά στά κιγκλιδώματα,
προσποιούμενος 6τι τίναζε έλαφρά τή στάχτη τού τσιγάρου του στό νερό.
Σιωπή καί έπιτηδειότης έχαρακτήριζε τις περισσότερες πράξεις του καί
μάλιστα τότε πού κοσμήματα άξίας 7 0 0 .0 0 0 δολλαρίων έξηφανίσθησαν μέρα μεση
μέρι άπό τά συνεχόμενα δωμάτια τού ξενοδοχείου τής κυρίας Τζαίημς Π. Ντονάχουε θυγατρός τού Φ . Γούλγορθ, όταν αύτή βρισκόταν στή σκάφη τού μπάνιου
λίγα πόδια πιό πέρα. Μία υπηρέτρια καί ένας μασσέρ ήσαν στά διπλανά δωμάτια
μά κανένας τους δέν ακούσε θόρυβο. Μεταξύ τών άντικειμένων πού έκλεψε ήταν
καί ένα δαχτυλίδι μέ διαμάντια άξίας πάνω άπό 5 0 .0 0 0 δολλάρια, καθώς έπίσης
καί μιά ζώνη άπό μαργαριτάρια άξίας 4 5 0 .0 0 0 δολλαρίων.
'Οποιοσδήποτε πήρε αυτά τά μαργαριτάρια—έδήλωσε ένας άξιωματικός
τής άστυνομίας—γνώριζε πολύ καλά τή δουλειά του. 'Υπήρχαν πέντε ζώνες μέσα
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σ’ ένα συρτάρι. Τέσσαρες άπ’ χύτες άπομιμήσεις. Οί άπομιμήσεις ή σαν άρκετά
καλές νά έξαπατήσουν ενα άνίδεον.
"Ενα ιδιαιτέρας σημασίας κατόρθωμά του, προξένησε πραγματικό φόβο
στούς άστυνομικούς κύκλους.
Ε ίχ ε ανακαλύψει ότι οΐ κάτοχοι μιας μεγάλης περιουσίας διατηρούσαν τα
κοσμήματά των στο υπνοδωμάτιό των καί μέσα σ’ ενα μικρό χρηματοκιβώτιο
άξίας 150 λιρών, πού πάντοτε βρισκόταν κλειδωμένο. 'Ο Μπάρρυ σκαρφάλωσε
μέ μια σκάλα, μπήκε στο ύπνοδωμάτιο, περπάτησε άθόρυβα προς τό χρηματοκι
βώτιο τό σήκωσε στούς ώμους του (αν καί ό Μπάρρυ ήταν μόνον 5 πόδια καί
οκτώ ίντζες ψηλός, ήταν ένας άνδρας καταπληκτικής φυσικής δυνάμεως), καί χωρίς
θόρυβο έφυγε άπό τό ίδιο μέρος πού είχε έλθει.
Μία άπό τις 150 μεγάλες κλοπές του για τήν οποία ό Μπάρρυ καταδικά
στηκε καί φυλακίστηκε, ήταν ή κλοπή κοσμημάτων άξίας 1 0 0 .0 0 0 δολλαρίων
άπό τό σπίτι τού Ζ. Λίβερμορ, διαχειριστοϋ, στην όδό Γουώλλ.
Σ τις 2 .3 0 ' τήν νύχτα τής 29ης Μαΐου 1927, ό Μπάρρυ καί ένας συνεργός
του άπό τό Μπόστον Μπίλλυ, όνόματι Μόναγκαν, μπήκαν μέ μια σκάλα σ’ ένα
δωμάτιο του δευτέρου πατώματος όπου έφιλοξενοΰντο ό κύριος καί ή κυρία Χάρρυ
"Αρονσον. Σχεδόν οί "Αρονσον έξύπνησαν άμέσως. ((Καλησπέρα σας είπε ό Μπάρρυ
μέ τό σύνηθες χαμόλεγο καί τον ευγενικό τόνο τής φωνής του. ’Ή λθα με νά πάρωμε
μόνον τα κοσμήματά σας. Παρακαλώ πολύ μήν στεναχωρηθήτε». Τ ό τε πλησίασε
καί έκοψε τό σύρμα του τηλεφώνου πού ήταν στο δωμάτιο.
"Α χ ! είπε ή κυρία "Αρονσον. ((Νομίζω πώς θά λιποθυμήσω».
«Γ ιά όνομα του Θεού μαντάμ», άποκρίθηκε ό Μπάρρυ.
Θά θέλατε παρακαλώ μία άσπιρίνη ;
«Νομίζω πώ ς θά ήθελα», άποκρίθηκε ή κυρία "Αρονσον.
Κατά τήν διάρκειαν πού ή κυρία "Αρονσον έψαχνε στο κομοδίνο της νά βρή
τήν άσπιρίνη, ό Μπάρρυ έπερνε τά κοσμήματά της άπό τό συρτάρι τής τουαλέττας,
τά όποια περιελάμβανον καί ένα ρολόγι χεριού, κάτι πού αυτός σπανίως έκλεπτε.
Έ ν πάσει περιπτώσει αυτό ήταν άπό πλατίνη καί ό Μπάρρυ τό εκτίμησε γιά 1 .5 0 0
δολλάρια. «Παρακαλώ μήν μοΰ πέρνετε τό ρολόγι μου», παρεκάλεσε ό κύριος
"Αρονσον. Είναι δώρο άπό τήν μητέρα μου. "Α ! έντάξει άπήντησε ό Μπάρρυ, είχα
κι’ εγώ κάποτε μητέρα. ’Εάν συνεργασθήτε μαζί μου μπορεί νά τόάφήσω στο δω
μάτιο τών Λίβερμορς όταν τελειώ σω .
Ό Μπάρρυ καί ό Μόναγκαν πήγαν μετά στο ύπνοδωμάτιο τών Λίβερμορς.
« Ή τα ν πραγματικός κίνδυνος» ξαναθυμάται σήμερα. Θά είχαμε γίνει κομμάτια
αν οί "Αρονσονς είχαν άρχίσει νά ξεφωνίζουν. Ευτυχώς δεν έκαναν κάτι τέτοιο.
"Οταν τούς μιλούσες ήσυχα καί ενθαρρυντικά θά ησύχαζαν.
Στο δωμάτιο τών Λίβερμορς, ό Μπάρρυ ξύπνησε τήν κυρία, ρίχνοντας
τό φώς τού φανού του, πάνω στά μάτια της.
«Π οιος είναι, είπε ή κυρία». Καί πετάχτηκε πάνω άπό τό κρεβάτι της.
’Ε γ ώ τότε, όπως πάντα τής είπα. «Καλησπέρα σας. Μήν πιάνετε τό τηλέφωνο
διότι είναι κομμένο τό σύρμα του. Τό μόνο πού θέλουμε είναι τά κοσμήματά σας».
Κατά τήν διάρκειαν πού ό Μπάρρυ έψαχνε τά συρτάρια τού γραφείου, παρετήρησε ότι ή κυρία Λίβερμορ φαινόταν πολύ άνήσυχη, φορώντας μόνον μιά νυχτι
κιά, πήρε καί έβαλε στούς ώμους της μιά ρόμπα τού μπάνιου.
«Ε ίσα ι ένας διάβολος» τού είπε.
Εύχαριστώ μαντάμ, άποκρίθηκε ό Μπάρρυ.
«Θά θέλατε παρακαλώ ένα τσιγάρο ;».
«Παρακαλώ μήν μοΰ πέρνετε τό δαχτυλίδι μου, είπ ε ή κυρία Λίβερμορ».
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Είναι δώρο άπδ τον άνδρα μου. 'Ο Μπάρρυ το εκτίμησε γιά 1 5 .0 0 0 δολλάρια, άλλα
τό έπέστρεψε στην κυρία.
«Σας παρακαλώ, μην πέρνετε τδ δαχτυλίδι αύτό, συνέχισε αύτή. Τό έχω
κάνει δώρο στον άνδρα μου. Ό Μπάρρυ τό εκτίμησε για 2 0 .0 0 0 δολλάρια, άλλα
τό έπέστρεψε κ ι’ αύτό.
«Θ εέ μου, είπε ό Μόναγκαν, πάμε να φύγωμε τώρα πού είμαστε κερδισμένοι.
Καθώς άναχωροΰσαν, δ Μπάρρυ είπε στήν κυρία Λίβερμορ.
«Θά μπορούσατε παρακαλώ να δώ σετε αύτό τό πλατινένιο ρολόγι στον
’Άρονσον ; Ε ίπ ε δτι του τοχει δώσει ή μητέρα του». Καληνύχτα σας.
Μέσα σέ μια εβδομάδα ό Μπάρρυ ήταν στήν φυλακή. Νομίζει δτι κάποια
γυναίκα τον πρόδωσε. Οί κυρίες ξετρελλαίνονταν μαζί του. « Έ κ ε ΐ πήγαιναν δλα μου
τα χρήματα», λέγει. «Δεν έχετε ιδέα πόσο δαπανηρό, μπορεί νά είναι αύτό. ’Ήμουν
απλώς φίλος μερικών κοριτσιών μιας χορωδίας και μερικές φορές δλες μαζί τις
έβγαζα έξω ». 'Ο Μπάρρυ υποψιάζεται δτι ένα άπό αύτά τα κορίτσια σέ παροξυσμό
ζήλειας μαρτύρισε στήν άστυνομία την διάρρηξη πού έγινε στο σπίτι τών Λίβερμορς.
Συνελήφθη καί καταδικάσθη σέ 25 χρόνια φυλακή καί μετεφέρθη στις φυλακές
του ’Άμπουρν. ’Ή ταν τό τε 31 χρόνων καί μπορούσε ν’ άποφυλακισθή σέ ηλικία 47
ή 4 8 έτών, έάν ύπέσχετο λόγους τιμής καί είχ ε συμπεριφερθή καλά. Ά λ λα τήν 28
’Ιουλίου 1929 άπέδρασε άπό τήν φυλακή τού Ά μπορν σέ μια άπό τις πιο τολμηρό
τερες στάσεις, πού γράφτηκαν ποτέ στήν ιστορία τών Η νω μένων Πολιτειών.
Ή έξέγερσις έγινε ένα ήσυχο Κυριακάτικο άπόγευμα, σέ μια ώρα πού σέ
περισσότερους άπό 1 .700 καταδίκους είχε έπιτραπή ή έλευθερία στήν αύλή της
φυλακής. Μερικοί συμπεριλαμβανομένου καί τού Μπάρρυ μπορούσαν νά περπα
τούν στούς διαδρόμους τών κελιών. Στο βάθος πού ήταν τού Μπάρρυ τό κελλί, ήταν
καί μιά άτσαλένια πόρτα. Κοντά στήν πόρτα υπήρχε ένα γραφείο πού άπασχολοΰσε
δύο φύλακες καί κάτω άπό τό γραφείο ήταν τό όπλοστάσιον γεμάτο δπλα καί
πολεμοφόδια. Γιά νά φθάση στο οπλοστάσιο ό Μπάρρυ χρησιμοποίησε δύο πράγ
ματα ! "Ενα κέϊκ γενεθλίων πού φτιάχτηκε άπό έναν κατάδικο, πού είργάζετο στο
φούρνο τής φυλακής καί μιά μπάλλα τένις πού έκλάπη άπό τό μέρος τής ψυχαγω
γίας καί πού γεμίσθηκε μέ άμμωνία άπό τό πλυντήριο τών φυλακών.
Μεταφέροντας τό κέϊκ καί τήν μπάλλα τού τένις ό Μπάρρυ χτύπησε ελαφρά
τήν πόρτα τών δύο φυλάκων. "Ενας άπ’ αύτούς κύτταξε μέσω ένός μικρού άνοίγματος καί ό Μπάρρυ τού έξήγησε δτι τό κέϊκ ήταν δώρο γιά έναν κρατούμενο πού
ήταν στο άλλο μπλοκ τών κελιών. 'Ο φύλακας θά έβλεπε έάν έπρεπε νά παραδοθή
ή δχι. Συνεφώνησέ, ξεκλείδωσε τήν πόρτα, άλλά αύτήν τήν στιγμή τό πρόσωπό
του γέμισε μέ άμμωνία καί έχασε τάς αισθήσεις του.
'Ο Μπάρρυ καί οί τρεις σύντροφοί του ώρμησαν μέσα γρήγορα, έπετέθησαν
έναντίον τού δευτέρου φύλακος, τον κατέβαλαν, πήραν τά κλειδιά, άνοιξαν τό οπλο
στάσιο καί ώπλίσθηκαν μέ βαρειά δπλα.
Κρατώντας τό δπλα του ό Μπάρρυ, άνέβηκε πάνω σ’ έναν μπαλκόνι καί πυρο
βολώντας στον άέρα φώναζε, «δραπετεύουμε, έάν κανείς θέλη νά έλθη μαζί μου,
νά έλθη τώρα».
Καθώς ό όγκος τών κρατουμένων φώναζε μέ λύσσα μπροστά στό κτίριο τής
φυλακής, προς τον μία πλευρά, ό Μπάρρυ καί ή παρέα του, ξέφυγαν άπό τήν άλλη.
"Ε τρ εξε προς τό μέρος τού μικρού πύργου καί μέ μιά μικρή σκάλα άνέβηκε πάνω
στον τοίχο. Σταμάτησε γιά μιά στιγμή καί σκεπτόταν νά κάνη ένα μεγάλο πήδημα
κάτω στό δρόμο. Μιά σφαίρα πού ρίχτηκε άπό έναν φύλακα τον χτύπησε χαμηλά
στό πόδι του. Μιά άλλη έσκασε πίσω του καί ήταν πολύ τυχερός πού δέν τόν χτύ
πησε στό πνευμόνι του. Πήδησε στό κενό πάνω άπό τόν τοίχο καί δταν έφθασε
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στο πεζοδρόμιο, μέ την δύναμη της πτώ σεω ς, είχαν σπάσει δύο δάχτυλα του πο
διού του.
Έ ν τώ μεταξύ ή στάσις των κρατουμένων, των φυλακών "Αμπουρν,
κρατούσε ολόκληρη τήν άστυνομία έπί ποδός, ώρες ολόκληρες, άκόμη καί σέ άπόσταση πενήντα μιλλίων μακρυά.
Κατά τήν άπομάκρυνσή του ό Μπάρρυ τρύπωσε 'σ ’ ένα σπίτι καί άρπαξε
μερικά ρούχα γιά ν’ άλλάξη το ένδυμα τής φυλακής. "Οταν φορούσε τά παρούτσια
του, τά σπασμένα του δάχτυλα είχαν άρχίσει νά φουσκώνουν. «Σάν μπαλόνια πού
μοιάζουν μέ λουκάνικα ήταν τά δάχτυλά μου» λέγει αυτός. «Δεν μπορούσα νά
βάλω μέ μιας όλο μου το πόδι στο παπούτσι. "Οταν το έπίεζα, άκόμη καί τώρα
άκούω το τρίξιμο πού έκαναν τά κόκκαλά μου».
Λίγο άργότερα, κατά τήν ίδια νύχτα, ό Μπάρρυ προσπαθούσε νά κλέψη ένα
αυτοκίνητο απο ενα ιόιωτικο γκαραζ, μια σφαίρα του ήλθε απ εςω τρυπωντας
το κρύσταλλο τού αύτοκινήτου. «"Ενας μέσα άπο το σπίτι μέ σκόπευε μέ ένα όπλο»
λέγει ό Μπάρρυ. «Καί τά δύο μου μάτια είχαν γεμίσει μέ κομμάτια άπο σπασμένα
γυαλιά. Εΐμουν τυφλός. "Ανοιξα μέ τά δάχτυλά μου το ένα μου μάτι καί κρατώντας
το τιμόνι τού αυτοκινήτου μέ το άλλο χέρι, ώδήγησα τούτο προς τό δρόμο».
’Εντός ολίγου τό αύτοκίνητον μέ τήν τρυπημένη άπο τις σφαίρες δεξαμενή,
σταμάτησε, Β γήκε έξω καί κουτσαίνοντας στά σκοτεινά, χώθηκε πίσω άπο τήν
αύλή ένός ψηλού σπιτοΰ.
« Ή τα ν ή ώρα 4η πρωινή καί έ'βρεχε δυνατά, ήμουν τόσο έξαντλημένος
πού κόντευα νά λιποθυμήσω. Τελικά άγωνιζόμουν νά βγώ μέσα από μιά λίμνη,
βάθους ένός ποδιού περίπου. Σταμάτησα εκ εί καί ήθελα νά πεθάνω. Σκέφθηκα
ορθά τί καταδικασμένος τρελλός υπήρξα σ’ όλη μου τήν ζωή. Ε ίχα θεραπευθή αύτή
τήν στιγμή καί άν ζοΰσα μ’ αύτήν μου τήν άπόφαση ποτέ δέν θά ξανάκλεβα».
Κατά κάποιον τρόπο ό Μπάρρυ τά κατάφερε νά φθάση στο "Αλμπανυ, πού
μερικοί φίλοι του έκεϊ τοΰδωσαν καινούργια ρούχα καί βρήκαν ένα γιατρό γιά τις
πληγές του. Περισσότερα άπο τρία χρόνια ό Μπάρρυ ήταν ένας άποτυχημένος
φυγάς.
’Εγκαταστάθηκε κοντά στο Φλέμιγκον τής Νέας Ίερ σ έη ς καί σάν τον
«Τζήμη Τόνερ», έγινε πωλητής συσκευών πλυσίματος τζαμιών αύτοκινήτων,
υποσχόμενος ότι ποτέ δέν θά ξανάκλεβε, άλλά τήν 22 Ό κτωρβίου 1932 ακούσε
ένα μοιραίο χτύπημα στήν πόρτα του.
«Ξ έρετε τί ήταν ; Λ έγει άγανακτησμένος».
« Ά π α γ ω γ εΐς μικρών παιδιών. . . .» .
’Αστυφύλακες καί άνδρες τού F .B .I . ελέγχανε όλους τούς νέους κατοίκους
τής περιοχής αυτής, στήν Ν. Ίερ σ έη » .
Ό Μπάρρυ πέρασε τά υπόλοιπα 17 χρόνια στήν φυλακή.
’Αξιωματικοί τής ’Αστυνομίας πήγαν νά τον άνακρίνουν γιά έξη άδικήματα
που διεπράχθησαν κατά τήν διάρκειαν πού αυτός ήταν στήν φυλακή τού "Αμπουρν.
«'Έ νας ωραίος άνδρας από τό Γρίνγουϊστ τής Κοννεκτικούτης», λέγει ό
αστυνόμος άπεδείχθη ότι πρέπει νά έχη διαρρήξει τό σπίτι τής Πέρσυ Ροκφέλλερ
έκ εϊ, τό 1926. «Φυσικά τού είπα πώς δέν ήξερα τίποτε γι’ αύτό, άλλά ό άστυνόμος συνέχισε. "Αρθουρ, γιά κύτταμαι, δέν λέγω ότι έσύ τόκανες, άλλά άφησέ με
νά σοΰ μιλήσω γ ι’ αύτό πρώτα. Τό σπίτι περιεβάλλετο μ’ έναν πέτρινο τοίχο, πού
μέσα γιά φύλακες ήσαν δύο μεγάλα καί άγρια λυκόσκυλα. ’Ε γώ καί δύο ντέντεκτίβς προσπαθήσαμε νά πηδήσουμε μέσα πάνω από τον τοίχο, μόνον νά δούμε
έάν τούτο ήταν δυνατόν, άλλά οί σκύλοι κόντεψαν νά μάς ξεσκίσουν.
Τώρα, τί θά είχες κάνει έσύ ;
«Ε ίπ α στον άστυνόμο, ότι όλα ήσαν έμπιστευτικά καί υποθετικά, άλλά κατά
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πρώτον θά προσπαθούσα μέ ένα κομμάτι κρέας—θά τδ έ'ρριχνα πίσω άπδ τον τοίχο
καί θά περίμενα. ’Εάν άποτύγχανα μέ αύτδ τδ κόλπο, θά άγόραζα ένα θηλυκδ
σκυλί καί μάλιστα τήν εποχή τοϋ ζευγαρώματος, θά έδενα ένα σχοινί στδ λαιμό του,
θά τδ κατέβαζα μέσα, άφοΰ άπδ έξω θά είχα δέσει σέ ένα δένδρο τδ άλλο άκρον
του σχοινιού. Μ ετά άπδ πέντε λεπτά θά σκαρφάλωνα μόνος μου καί κατά τήν έξο
δόν μου θά τδ τραβούσα πίσω μου».
«Έ νόμισα δτι ό άστυνόμος θά πέθαινε άπδ τά γέλοια» είπ ε ό Μπάρρυ. «Μ ετά
άπδ λίγο αύτδς μοΰστειλε ένα κουτί ποϋρα».
"Οταν δ Μπάρρυ άπηλλάγη, υποσχόμενος λόγο τιμής τδ 1 949, έπέστρεψε
στδ Γουώρσεστερ καί έπιασε δουλειά σ’ ένα παιδικδ του φίλο πού είχ ε τέσσαρα
ρεστωράν.
«"Ενας αστυφύλακας του Γουώρσεστερ είπ ε τελευταίω ς δτι ποτέ δέν φανταζό
ταν νά δή τδν Μπάρρυ νά κάνη μιά τίμια δουλειά, άλλά τώρα πλέον δέν υπάρχει
καμμία αμφιβολία δτι αύτδς είναι ένας έντιμος άνθρωπος».
«Δέν είμαι καθόλου σέ θέση νά μιλήσω γιά χρηστά ήθη», είπ ε ό Μπάρρυ
δταν τοϋ ζήτησαν νά κάνει μία αυτοκριτική γιά τά κατορθώματά του, όπως άρχικά
είχ ε δηλώσει. « ’Αλλά θά ήθελα νά πώ τδ έξης : "Οταν ήμουν νέος είχα πολλά
κεφάλαια. Δέν εϊμουν μόνο ευφυής, άλλά καί εξυπνάκιας. Ε ίχα γνωρίσει πολύ
κόσμο καί έχω δλο τδ θάρρος νά σάς λέω αύτό. Μπορούσα νά έχω φύγει γιά οπου
δήποτε. "Ε τσ ι δταν άποφασίσετε νά βάλετε κάτω δλες έκεΐνες τίς διαρρήξεις πουκανα, μήν ξεχάσετε νά βάλετε τήν μεγαλύτερη στήν αρχή..........
Ό ’Αρθούρος Μπάρρυ δέν έλήστευσε μόνον τούς Ζ . Λίβερμορς ή τδν έξάδελφο
τοϋ βασιλιά τής ’Αγγλίας, άλλά ό ’Αρθούρος Μπάρρυ, έλήστευσε τδν ίδιον τδν
’ Αρθούρο Μπάρρυ. . .

Ό τ α ν σας σταματήση ό άστυφύλαξ ή τ ό ’ φωτεινό σήμα, δέν πρέπει νά προσπαδήτε
νά μπητε μέσα στά άλλα σταματημένα αυτοκίνητα γιά νά εξασφαλίσετε τήν προτε
ραιότητα κατά τήν έκκίνησι. Αύτό άπαγορεύεται καί προκαλεΤ συχνά δυστυχήματα.

Ξ ΕΝ Α Ε ΓΚ Λ Η Μ Α Τ Α

Π Ο Μ Μ ΕΡΕΝ Κ Ε
( POMMERENKE)

Ο ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ
'Υπό των άνωτέρων άξ/κών Άστυνοιήας κ. κ. Ο ΤΤΟ
---------------- ΖΙΖΜ ΑΝ Ν καί R U D O L F G U T τής F R E I B U R G ,-----------------------------κατά μετάφρασιν κ. ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ ΓΙΑ Ν Ν Α Κ Α Κ Ο Υ
(Συνέχεια έκ τοΰ
■1

προηγουμένου)

Πριν γίνη γνωστόν τό συμβάν στην K lim ek έσημείωσε ό αστυνομικός σταθμός
τοΰ T rib erg , μία ληστρική έπίθεσι κατά της 25ετοϋς άνυπάνδρου σερβιτόρου ΗΠdegarnt, ή οποία εργαζόταν σέ ένα έστιατόριον στο G rem m elsbach.
Την 2/6/1959 κατά τάς 1 5 ,4 0 ' μεταξύ τής λεωφόρου 33 καί τοΰ σιδηροδρομι
κού σταθμού τοΰ T rib erg , σέ ενα μονοπάτι τής περιοχής, έδέχθη έπίθεσιν έκ των
όπισθεν καί τής έκλάπη ή τσάντα. Ή έ'ρευνα γιά τον άγνωστον δράστην άπέβη
άρνητική. Κατά την κατάθεσιν τοΰ θύματος καί κατά την ιατροδικαστικήν έκθεσιν,
ό δράστης έπρεπε νά τήν είχ ε κτυπήσει μέ ένα ξύλο έπιστρωμένο από σίδερο. "Ελειπε
μία τσάντα μέ 70 γερμανικά μάρκα. Τό θύμα έδωσε μιά πολύ ανεπαρκή περιγραφή
τοΰ δράστου, ή οποία έμοιαζε μέ τήν πριγραφή τής G isela P e, άλλά δέν συμφωνούσε
απόλυτα.
ΤΗταν φανερό ότι οί πιο πάνω τρεις έγκληματικές παγίδες δηλαδή ή άπόπειρα βιασμού τής G isela P e, στο Singen, ό φόνος τής D agm ar K lim ek καί ή
ληστεία κατά τής H id elgarnt P a στο T rib erg έπρεπε νά έξετασθοΰν ώ ς νά είχαν σχέσι
μεταξύ των. Οί τοποθεσίες τοΰ Singen καί τοΰ T rib erg άπέχουν περί τά 100 χι
λιόμετρα άπό τήν τοποθεσία τοΰ E b rin g er όπου έγινε ό φόνος τής K lim ek. Έ π ρ ό κειτο περί τριών διαφορετικών έγκλημάτων (άπόπειρα βιασμοΰ, φόνος, ληστεία).
’Αλλά δέν μποροΰσε νά βρεθή σύνδεσις μεταξύ τους λόγω τών άποστάσεων πού τά
χώριζε, έκτος δέ αυτού ήταν καί οί έκάστοτε περιγραφές τοΰ δράστου μεταξύ των
άντιφατικές. Ή μόνη χρήσιμη περιγραφή είχε δοθή άπό τήν G isela P e.
Τά γεγονότα αυτά έλαβαν δημοσιότητα τήν 5, 6, 7, καί 8 ’Ιουνίου 1959 καί
άνησυχοΰσαν τον πληθυσμόν τής περιοχής τής K arlsru he, διότι ένας μαχαιροβγάλ
της καί βιαστής ύπήρχε μεταξύ τους.
Έ ν τώ μεταξύ έγινε γνωστόν, ότι έκεΐνες τις μέρες, κάποιος άγνωστος κα
κοποιός έκμεταλλευόμενος τό σκοτάδι, τραυμάτισε μέ μαχαίρι δυο γυναίκες στήν
πλάτη έπιβαίνων τοΰ ποδηλάτου του. Ό άγνωστος δράστης κατάφερε νά διαφύγη.
Τήν 8 -6 -1 9 5 9 , περί ώραν 2αν πρωινήν, ένα Ιδχρονο κορίτσι τό όποιον κοιμό
τανε στο κρεβάτι του, μέσα στο σπίτι του, έδέχθη έπίθεσιν καί έτραυματίσθη σοβαρά
από μαχαιριές στο αριστερό μέρος τοΰ λαιμοΰ.
Σ τις φωνές τής βοήθειας τής κόρης του, μποροΰσε ό πατέρας τη ς νά προλάβη
τον δράστη μέσα στο σπίτι, μολαταύτα ό δράστης διέφυγε άπό τό άνοιχτό παράθυρο
τής κουζίνας, τό οποίον, ώς ήτο φανερόν, είχε χρησιμοποιήσει καί γιά νά εΐσέλθη.
Ή άστυνομία τής K arlsru he εύρέθη στήν αρχή προ ένός προβλήματος, έν
τούτοις ύπέθετε ότι έπρόκειτο περί τοΰ ένός καί τοΰ αύτοΰ δράστου.
Α υτές οί πράξεις είχαν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία εις τήν περιοχή τοΰ
Noed καί Sudbaden. Διενηργήθησαν μεγάλες έρευνες, άπέβη σαν όμως πολύ φτω
χές ρί περιγραφές τοΰ προσώπου τοΰ δράστου καί κατά συνέπειαν χωρίς έπακόλουθον.
'Η 8 ’Ιουνίου τοΰ 1959 ήταν μία βροχερή μέρα καί μόνον άργά τό άπόγευμα,
όταν ή 16χρονη R ita W altersp ach e r έγκατέλειπε τήν έργασία τη ς ώ ς μαθητευομένη πωλήτρια σέ ένα κατάστημα επίπλων στο B ad en —B ad en φάνηκε ό ήλιος μέσα,
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άπδ τά σύννεφα. 'Ό π ω ς κάθε μέρα τδ νεαρδ μέτριου αναστήματος και νόστιμο κορί- 1
τσι θέλησε να πάη σπίτι του χρησιμοποιώντας τδ είσιτήριον μηνιαίας διάρκειας πού
είχε. Τδ σπίτι του ήταν στδ O tigheim καί έπρεπε πρώτα να πάη άπδ τδ B a d en —
B ad en στδ R a s ta tt καί άπδ έκ εί στδ O tigheim .
Σήμερα όμως την δελέασε ό καλύτερος καιρός—δηλαδή ό κάπως γαλάζιος
ουρανός καί δ συμπαθητικός ήλιος πού εύρίσκετο στη δύση του—καί άντί να πάρη
τδ τραίνο άπδ τδ R a s ta tt καί να πάη στδ O tigheim διέτρεξε μέ τά πόδια τδ σύν- |
τομο δρόμο, ό όποιος εύρίσκετο μεταξύ τής γραμμής τοϋ σιδηροδρόμου καί ένδς f
μικρού δάσους.
’Ε κτός αύτοϋ είχ ε χάσει τδ τελευταίο τραίνο τδ όποιον πήγαινε στδ O ti- "
gheim διότι έπρεπε να ένδιαφερθή για κάποιο μάθημα πού είχ ε στην έμπορική σχο
λή τής πόλεως. Να περιμένη τδ άλλο τραίνο—όχι—μέ τά πόδια θά έφθανε πιδ γρή
γορα, στδ σπίτι της. ’Έ τ σ ι σκέφτηκε τδ κορίτσι.
γΗταν άκόμη φωτεινά καί ό ήλιος άκριβώς στην δύσιν του. Τδ βραδάκι ήταν
ωραίο καί ό Tellw eg,—έτσι ονομάζεται ό δρομάκος, ό όποιος φθάνει στην άρχή
τής σιδηροδρομικής γραμ
μής R a s ta t t— D um m erh eim —K arlseuh e καί α
μέσως πίσω άπδ τδ θέα
τρο οδηγεί πρδς στά πρώ- .
τα σπίτια τοϋ O tigheim
καί λόγω τής ούσιώδους
συντομεύσεως ήταν πολυ
σύχναστος δρόμος.
Ε π ίσ η ς αύτδ τδ βρά
δυ ό δρόμος ήταν γεμά
τος άπδ ποδηλάτες καί
παρέες πεζών.
Ή R ita W a ltersp a 
ch er πήγαινε μόνη της
κατά μήκος τής ευθείας
άποστάσεως μεταξύ τοϋ
Τό π τώ μα τ η ; R ita W alterspacher στό μέρος π ού εύρέθη
σιδηροδρομικού προχώμα
μέ ξεσχισμένα τ ά ρούχα.
τος καί τοϋ ποιητικού
μικρού δάσους — οΰτε
μπρος ούτε πίσω απο αυτήν εύρίσκετο εκείνη τήν στιγμή κανείς διαβάτης— ■
βάσταγε στδ χέρι της τήν σχολική της τσάντα καί μιά μικρή όμβρέλλα.
' Γπήρξε μιά φοβερή νύχτα γιά τούς γονείς τής R ita W a ltersp a ch er όταν
άπδ ώρα σέ ώρα ματαίως περίμεναν τδν ερχομό τής κόρης τους, ή όποια ήταν πάν
τα συνεπής στήν ώρα της. Στήν άρχή νόμισε ό πατέρας της ότι ίσω ς νά τήν κατάφεραν οί φιλενάδες της νά πάη μαζί τους στδ κινηματογράφο. Ή μητέρα τη ς όμως J
έλεγε : «Αύτδ δεν τδ κάνει ή R ita έάν σ’ αύτήν δεν συμβαίνη τίποτε. Κανείς δια
βάζει κάθε μέρα στήν έφημερίδα γιά αύτοκινητιστικά δυστυχήματα». "Οσο περνού
σε ή ώρα καί νύχτωνε τόσο ή άνησυχία καί ό φόβος μεγάλωνε στήν οικογένεια καί
έμεναν άγρυπνοι. Τ ις πρωινές ώρες ό πατέρας έξουσιοδότησε τό γιό του νά καταθέση στήν άστυνομία τής R a s ta tt τήν δήλωσι τής έξαφανίσεως τής κόρης του. 'Η
άμέσως διενεργηθεΐσα έρευνα έδωσε γρήγορα άποτελέσματα, δηλαδή έγινε γνωστόν
ότι ή έξαφανισθεΐσα τδ άπόγευμα ήταν στδ σταθμό τής R a s ta tt. Ά π δ έδώ μπό
ρεσαν νά συμπεράνουν, ότι αυτή έχρησιμοποίησε τό τραίνο μόνο άπδ τδ B a d e n B ad en , έως τήν R a s ta tt καί ότι τδν υπόλοιπο δρόμο γιά τδ σπίτι της δηλαδή
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έως τό O tigheim τον διήνυσε μέ τά πόδια. Μέ βάσιν αυτήν την εικασίαν
ήρευνήθη μέ την βοήθειαν τοϋ πληθυσμού καί αστυνομικών σκύλων ολόκληρος ή
περιοχή τοϋ δάσους μεταξύ τοϋ R a s ta tt καί τοϋ O tigheim . Κατά αυτήν τήν έρευ
ναν εύρέθη ή R ita W altersp ach er σέ ένα δασύλλιο μέ πυκνό καί ανεπτυγμένο χορ
τάρι. ΤΗταν πεσμένη άνάσκελα μέ άφύσικη στάση των σκελιών, τελείω ς γυμνή καί
μέ τά ροΰχα σχισμένα άπό πάνω μέχρι κάτω καί ριγμένα στά πλάγια τοϋ κορμιοΰ
της. Στο λαιμό τοϋ πτώματος ύπήρχον καθαρά ίχνη στραγγαλισμού καί μωλωπι
σμοί, στο δέ πηγούνι κηλίδα μεγέθους φακής καί εις τό λαρύγγι ένα όχι βαθύ γρα
τζούνισμα. Ε π ίσ η ς ό καρπός τοϋ δεξιού χεριοΰ είχε πολλά κόκκινα σημάδια.
Τό ύπογάστριον καί τά έσώρρουχα ήσαν πασαλειμένα μέ αίμα, καί τό τριχω
τόν μέρος τοϋ αιδοίου πιτσιλισμένο άπό άσπρη ξεραμένη βλένα. Κατά τήν κατάστασιν τών πραγμάτων έπρεπε νά έκληφθή ώς σεξουαλικόν έγκλημα. Κατά τήν έρευνα
στά πέριξ τής περιοχής—περί τά 24 μέτρα πιο μακρυά άπό τό πτώ μα—εύρέθησαν
στο χορτάρι τετράδια, βιβλία καί άλλα πράγματα τής νεκρής ώς καί ή πράσινη
σάκκα της. Οί έρωτηθέντες γονείς έπεβεβαίωσαν μέ φρίκη ότι έλειπαν μιά γυναι
κεία όμβρέλλα καί ένα πορτοφόλι μέ 5 γερμανικά μάρκα περίπου.
Τό μέρος πού έλαβε χώραν τό έγκλημα δέν μπορούσε νά γίνη εύκολα άντιληπτόν, παρά μόνον κατόπιν προσεκτικής παρατηρήσεως, διότι στο σημείο εκείνο
ύπήρχε χόρτο ύψους 5 0 έως 6 0 εκατοστών καθώς καί διάφορα δένδρα. Τό πτώμα
εύρίσκετο κάτω άπό ένα δένδρο σέ ένα ξέφωτο καί
δέν ήταν δυνατόν νά φαίνεται άπό τον δρομάκο.
Τελικά βρέθηκε ή θέσις στήν οποίαν είχεν έπιτεθή ό δράστης κατά τοϋ θύματος. Αύτή ή θέσις
σκεπασμένη άπό θάμνους καί μικρά δένδρα, εις τήν
στροφήν τοϋ δρόμου, έδημιουργοΰσε μιά καλή θέα προς
τά δεξιά καί αριστερά τής περιοχής.
Tf Ιταν επίσης άξιοσημείωτον καί εντυπωσιακόν
οτι ό έγκληματίας είχε διαλέξει ένα τόπο γιά νά κά
νη τό έγκλημά του, ό όποιος δέν ήταν παρά 50 μέτρα
πιο μακρυά άπό τήν σιδηροδρομική γραμμή τοϋ
R a s ta tt—K arlsru he καί πολύ κοντά στο δρομάκο,
ό όποιος ήταν πάντα πολυσύχναστος.
Κατά τήν νεκροψία καί τήν ιατροδικαστικήν
έκθεσι, πού έλαβε χώραν τήν 9 -6 -1 9 5 9 , εις τό π τώ 
μα, άπεδείχθη πρόσφατος διακόρευσις καί σπέρμα
εις τον κολεό. Ή εικασία οτι τό έγκλημα, ήταν κα
θαρά σεξουαλικής μορφής, βρήκε μέ τήν νεκροψία τήν
άπόδειξίν της.
Τό π τώ μα τή$ R ita W altersp a
Κατά τήν έρευναν ή οποία έγινε άμέσως καί cher μέ τούς μωλωπισμού? καί
κατόπν τής εΐδοποιήσεως τοϋ κοινού, διά τών έφη- τ ά ίχνη τοϋ στραγγαλισμού
μερίδων καί τοϋ ραδιοφώνου, έλαβε ή άνωτάτη διοί- στό λαιμό καί τό τραύμα στό
λάρυγγα.
κησις τοϋ F reib u rg άπό διαφόρους μάρτυρες ύποδείξεις γιά τον πιθανό δράστη. Στο μεταξύ μιά γυναίκα
κατέθεσε οτι έκείνην τήν ώρα άπό τό τραίνο είχε δή ένα νεαρό άνδρα. Αλλά ή
περιγραφή τών χαρακτηριστικών, πού έδωσε δέν συμφωνούσε μέ άλλες περιγρα
φές πού είχαν δώσει άλλα πρόσωπα.
Κατά τήν διάρκεια αυτής τής προσπάθειας συνελήφθη ένας νεαρός ύποπτος,
ό όποιος τήν ώρα τοϋ εγκλήματος έθεάθη στήν περιοχή εκείνη καί δέν μπορούσε
ν’ άποδείξη τό άλλοθι καί διότι περιέπεσεν εις άντιφάσεις έκρατήθη ώς ύποπτος
γιά τό έγκλημα.
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"Ε ω ς τον ’Ιούνιον τοϋ 1959 είχαν γίνει γνωστά τρία σεξουαλικά έγκλήματα
στην περιοχή τοϋ Su d baden χωρίς νά βρεθή κανένα στοιχεΐον, πού νά όδηγή στη
σύλληψη τοϋ δράστου.
Οί τρόποι δέ των εγκλημάτων ήταν πάντα διαφορετικοί (θανατηφόρον πλήγμα,
πέταγμα έξω άπο το τραίνο, στραγγαλισμός).
Έ κ τ ο ς αύτοΰ οί τοποθεσίες πού έλαβαν χώραν τά έγκλήματα άπεϊχαν μεταξύ
τους περί τά 100 χιλιόμετρα (H ornberg—E b rin g e r,—νοτίως τοϋ F reib u rg —
O rig h eim — R a s ta t t) πράγμα πού δημιουργούσε τήν υποψίαν διαφορετικών δρα
στών. Ά π ο τήν άλλη πλευρά σάν χαρακτηριστικά τοϋ έγκληματία ύπήρχαν πάντα
τό ξέσχισμα τών ρούχων καί μαζί μέ αύτό το έπερχόμενον ξεγύμνωμα τοϋ κορμιού,
επίσης καί οί εκλεγόμενες περιοχές (δηλ. κοντά σε δρόμους καί δάση) είχαν μιά
άναμφισβήτητον σχέσιν μεταξύ τους. Το δέ τελευταίο έγκλημα στήν K arlsru he
έπρεπε νά καταμετρηθή μέ αυτά.
'Υπήρχε άκόμη μεγάλο σκοτάδι σ’ αυτές τις υποθέσεις καί ό πληθυσμός είχ ε
μεγάλη άνησυχία. Καθημερινώς συνελαμβάνοντο διάφορα άτομα κατόπιν υποδεί
ξεων, άλλά όταν δέν είχαν καμμιά σχέσι μέ το έγκλημα άφήνοντο ελεύθερα.
( Σ υνεχίζεται)

ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟ ΔΙΚΟ Ν Μ Α Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔ ΟΣ

ΙΕΡΑ Μ Η ΤΡΟ ΠΟ Λ ΙΣ
Ν ΙΚ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Κ Α Ι Π Ρ Ε Β Ε Ζ Η Σ
Έ ν Πρεβέζτ] rfj 4 ’Απριλίου 1961

’Ε κλαμ πρότατου
Κ ον Θεόδωρον Ρακιντζήν
’Αρχηγόν ’Α στυνομίας Π όλεων
’Α θ ή ν α ς
’Αγαπητέ μοι κ. ’Αρχηγέ,
Ά π ο πολλών ετών παρακολουθώ μετά πολλοΰ ένδιαφέροντος το έγκρι
τον Περιοδικόν τής ήρωϊκής ’Αστυνομίας Πόλεων « ’Αστυνομικά Χρονικά».
'Η έμφάνισίς του καί ή ύλη του είναι μία σπουδαία προβολή τής άποστολής
τοϋ ενδόξου Σώματος, τοϋ οποίου ήγεΐται ή 'Υμετέρα Έκλαμπρότης.
Μεταξύ τών περισπουδάστων άρθρων αύτοΰ έξέχουσαν θέσιν έχει τό
«Χρονογράφημα», τό όποιον, ώς έπί τό πολύ, γράφει ό παλαιός ήμών μαθη
τής εις τό Κατηχητικόν Σχολεϊον τής Σύρου 'Υπαστυνόμος κ. Σπυρίδων
Πηλός.
Όφείλομεν νά συγχαρώμεν 'Υμάς διά τήν μερίμνη 'Υμών τακτικήν
έκδοσιν τοϋ σπουδαίου τούτου ’Εθνικού Περιοδικού, τούς άρθρογραφοΰντας
καί τον μετά τόσης λογοτεχνικής ίκανότητος γράφοντα τό «Χρονογράφημα».

Μ ετά πόση ς τιμής κ α ί ευχών
ψ ό Ν ικοπόλεως κ αί Π ρεβέζης Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ

ΘΕΜ Α ΤΑ Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΕΙΣ Η.Π.Α.
'Τπό Ύπαστυνόμου Α '
ν
κ. ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ ΑΘ ΑΝ Α ΣΟ ΥΛ Η
Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Εισαγωγή.
Τί είναι τό σύστημα τών σημείων (Point System).
Πώς λειτουργεί τό σύστημα.
Μορφές τοϋ συστήματος.
Σκοπός τον συστήματος.
Πώς χρησιμοποιείται τό σύστημα.
Παραγραφή τών σημείιον.
Ή νόμιμό της τοϋ συστήματος.
’Επιτεύγματα τον συστήματος.
Άφαίρεσις αδειών εν Έλλάδι.

*

* *

1 . Εισαγωγή.
Δεν υπάρχει κανένας άμερικανός πολίτης πού να μή γνωρίζη το περίφημο
P oint Sy stem —σύστημα τών σημείων— δπως άποκαλεΐται, καί το όποιον δεν
είναι τίποτε άλλο άπό ένα σύστημα άφαιρέσεως τών άδειών όδηγήσεως, τών οδη
γών εκείνων, οί όποιοι δημιουργούν προβλήματα εις την κυκλοφορίαν. Είναι ίσω ς
εις έκ τών μεγαλυτέρων συντελεστών τής δημιουργίας τών ήδη σήμερον υφιστα
μένων καλών συνθηκών κυκλοφορίας εις την ’Αμερικήν. Ή όδήγησις δεν αποτε
λεί δικαίωμα κάθε άτόμου, άλλα προνόμιον τό όποιον τού έχορήγησεν ή πολιτεία
προς έξυπηρέτησιν τού εαυτού του καί της κοινωνίας. Κάθε ύπέρβασις ή κακή χρήσις τού προνομίου τούτου δημιουργεί προβλήματα εις την κοινωνίαν καί θά πρέπει
νά ύπάρχη τρόπος άναστολής ή άφαιρέσεως τού προνομίου. Πιστεύοντες εις την
αρχήν ταύτην οί ’Αμερικανοί καθιέρωσαν τό σύστημα τούτο της άφαιρέσεως τών
άδειών όδηγήσεως, ή έπίδρασις τού όποιου είναι τεραστία έπί έκάστου οδηγού
κατά την όδήγησιν τού αυτοκινήτου του.

2 . Τί είναι τό σύστημα τών σημείων (Point S y ste m ).
Τό σύστημα τών σημείων καθιερώθη τό πρώτον, τό έτος 1947, ύπό της υπη
ρεσίας αυτοκινήτων της πολιτείας της Κονεκτικούτης διά νά προσδιορίση τούς
οδηγούς, οί όποιοι καθίσταντο πρόβλημα διά την κυκλοφορίαν. Μέχρι τής έποχής
εκείνης έτηρεΐτο άρχείον τών οδηγών παραβατών μέ τόν άριθμόν τών διαπραττομένων παρ’ αύτών παραβάσεων. Διά τού καθιερωθέντος συστήματος καθωρίσθη
βαθμολογία διά τάς παραβάσεις άναλόγως τής σοβαρότητός των. Κ α τ’ αύτόν τόν
τρόπον οί οδηγοί, οίτινες κατεδικάσθησαν διά σοβαρωτέρας παραβάσεις θά προσδιωρίζοντο ένωρίτερον διά τού νέου συστήματος παρά διά τού παλαιού τοιούτου.
Βάσει τού παλαιού συστήματος κάθε οδηγός θά έτιμωρεΐτο δι’ άφαιρέσεως
τής άδειας έπί ώρισμένον χρονικόν διάστημα δι’ ώρισμένον άριθμόν παραβάσεων.
Τούτο έσήμαινεν δτι ένας οδηγός, δστις διέπραξεν έπικινδύνους παραβάσεις, θά έτι
μωρεΐτο διά τής αυτής ποινής μέ άλλον οδηγόν, διαπράξαντα τόν αύτόν μέν άριθμόν
παραβάσεων, πολύ δμως μικροτέρας σημασίας άπό άπόψεως κινδύνου εις την
κυκλοφορίαν. 'Η τακτική αυτή κατηργήθη διά τού νέου συστήματος, τό όποιον
εξαρτα τάς ποινάς έκ τής σοβαρότητος τών παραβάσεων.
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3 . Πώς λειτουργεί τό σύστημα.
Κατά το σύστημα τούτο, κάθε παράβασις βαθμολογείται άναλόγως της
σοβαρότητός της. Π. χ. παραβάσεις ταχύτητος και επικινδύνου όδηγήσεως βαθ
μολογούνται περισσότερον άπό άλλας παραβάσεις μικροτέρας σημασίας. Μετά την
διάπραξιν παραβάσεώς τίνος καί την καταδίκην, ό βαθμός ό προκαθορισθείς διά
την παράβασιν καταχωρεϊται εις την κάρταν έκάστου οδηγού. "Οταν οί βαθμοί
φθάσουν εις προκαθωρισμένον σημεΐον, εντός προκαθωρισμένης προθεσμίας, εξά
γεται ή κάρτα διά την ενέργειαν των δεόντων, ήτοι τήν άφαίρεσιν τής άδειας τού
παραβάτου. 'Η ένημέρωσις των καρτών καί ό τρόπος άφαιρέσεως των άδειων
καθορίζονται σαφώς ύπό τού νόμου ή άλλων διατάξεων.

4 . Μορφές τοΰ συστήματος.
'Υπάρχουν τέσσαρες (4 ) μορφές τοΰ συστήματος τούτου :
α) Σύστημα σημείων μέ σαφή καθορισμόν διά νόμου ή άλλων διατάξεων
τών βαθμών έκάστης παραβάσεώς, τοΰ τρόπου συγκεντρώσεως τών παραβάσεων,
ώς καί τάς ποινάς, αίτινες δέον νά έπιβληθώσιν έντός ώρισμένων χρονικών ορίων.
β) Σύστημα κατά τό όποιον, άφ’ ενός οί βαθμοί τών παραβάσεων, ό τρό
πος συγκεντρώσεως τούτων, ώς καί τά διάφορα χρονικά όρια έπενεργείας τούτων
καθορίζονται σαφώς ΰπό τοΰ νόμου, άφ’ έτέρου ή έπιβλητέα ποινή καθορίζεται
ύπό τών άρμοδίων υπαλλήλων τής διοικήσεως, βασιζομένη επί τού παρελθόντος
τοΰ οδηγού.
γ ) Διακριτικόν σύστημα σημείων μέ εύρεϊαν δημοσιότητα. Κ ατ’ αύτό,
ή υπηρεσία έκδόσεως άδειών όδηγήσεως, κατ’ έξουσιοδότησιν τού νόμου, καταρτί
ζει σύστημα άφαιρέσεως τών άδειών, τό όποιον καί δημοσιεύει ευρύτατα, ΐνα καταστή γνωστόν εις τούς ενδιαφερομένους.
δ) Διακριτικόν σύστημα σημείων άνευ δημοσιότητος. 'Η ύπηρεσία έκδό
σεως άδειών καταρτίζει, κατ’ έξουσιοδότησιν τοΰ νόμου, σύστημα άφαιρέσεως
τών άδειών, δι’ έσωτερικήν χρήσιν. Οί οδηγοί ένημεροΰνται γενικώς, μόνον ότι
τηρούνται άρχεΐα τών παραβάσεών των καί ότι δυνατόν νά άφαιρεθή ή άδειά των
έφ’ όσον συγκεντρώσουν ώρισμένον άριθμόν σημείων.

5 . Σκοπός τοΰ συστήματος.
Τό σύστημα τών σημείων έσχεδιάσθη διά νά προσδιορίση είς τά κεντρικά
άρχεΐα τών οδηγών έκείνους, οί όποιοι διαπράττουν πολλάς καί σοβαράς παραβάσεις
καί καθίστανται ύπαίτιοι άτυχημάτων. Έ κ πείρας διεπιστώθη ότι μία μικρά μερίς
οδηγών ήτο ύπεύθυνος διά τό μεγαλύτερον μέρος τών άτυχημάτων καί τών παρα
βάσεων. ’Εάν οί οδηγοί ούτοι ήδύναντο νά προσδιορισθοΰν ταχέως, ή κυκλοφορία
θά είχε νά βελτιωθή τά μέγιστα. Μετά τον προσδιορισμόν τών κακών οδηγών, ή
άρμοδία ύπηρεσία θά ήδύνατο νά λάβη μέτρα προς βελτίωσίν τους ή νά τούς άπαγορεύση τήν χρήσιν τών αυτοκινητοδρόμων.
Βασικώς τό σύστημα τών σημείων είναι ένας μηχανισμός, δυνάμενος νά άνακαλύψη τούς κακούς οδηγούς καί νά λάβη μέτρα έναντίον των προς βελτίωσίν τής
κυκλοφορίας.

6. Πώς χρησιμοποιείται τό σύστημα.
Τό σύστημα λειτουργεί κατά τον άκόλουθον τρόπον :
α) 'Όταν συγκεντρωθή έ'νας ώρισμένος άριθμός σημείων, συνήθως χαμη
λός, άνασύρεται ή κάρτα τού οδηγού καί συντάσσεται μία έπιστολή προς τούτον
συμβουλευτική. Είναι μία άνεπίσημος έπιστολή προς τον οδηγόν, ή οποία τον πλη-
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ροφορεΐ δτι ή άρμοδία ύπηρεσία τον παρακολουθεί καί δτι, έφ’ δσον συνεχισθή
ή άνοδος των σημείων, θά ληφθοΰν μέτρα εναντίον του. Διά τη ς ένεργείας ταύτης
καλείται ό οδηγός νά έπιδείξη καλήν συμπεριφοράν εις τό μέλλον, άλλως πως θά
τοϋ άφαιρεθή ή άδεια.
Συνήθως δεν μνημονεύονται εις τήν επιστολήν αί παραβάσεις, τάς οποίας
ουτος διέπραξε, διότι υποτίθεται δτι τάς γνωρίζει.
'
β) "Οταν ό άριθμός των σημείων άνέλθη ύψηλότερον, ό οδηγός καλείται
ίνα παρουσιασθή ενώπιον άρμοδίου υπαλλήλου, μετά τοϋ οποίου καί συζητεΐ τό
θέμα.
Σκοπός τής συναντήσεως είναι νά σχηματίση ό υπάλληλος γνώμην περί
τοϋ όδηγοΰ καί τοϋ προβλήματος, τό όποιον έδημιουργήθη έκ τής συμπεριφοράς
του καί νά προτείνη τήν άνάλογον λύσιν. Είναι δυνατόν κατά τήν συνάντησιν ταύτην, ό οδηγός νά προσκόμιση στοιχεία άποδεικνύοντα δτι έσφαλμένως έδημιουργήθη ή κατ’ αύτοΰ κατάστασις. Μετά τήν συνάντησιν ταύτην, έκτος των συστά
σεων, δυνατόν νά διαταχθή έπανεξέτασις τοϋ ύπό κρίσιν όδηγοϋ έάν προκύψη δτι
ή συμπεριφορά του οφείλεται εις σωματικά έλαττώματά του.
Είναι δυνατόν επίσης νά τεθή ούτος ύπό κατάστασιν παρακολουθήσεως έπί
ώρισμένον χρόνον ή καί νά άνασταλή ή ισχύς τής άδειας του. Τ ά άποτελέσματα
είς τάς περιπτώσεις ταύτας έξαρτώνται έκ τής μορφής ύπό τήν οποίαν λειτουργεί
τό σύστημα. Ε ίς τάς πολιτείας είς τάς οποίας καθορίζονται σαφώς αί ένέργειαι
καί ποιναί, ούδεμία διακριτική εύχέρεια υπάρχει.
"Οταν ό άριθμός των σημείων άνέλθη είς άκόμη ύψηλότερον έπίπεδον
(μετά άπό προηγηθεΐσαν συνάντησιν), άφαιρεΐται ή άδεια δι’ άνάλογον χρονικόν
διάστημα, άνευ έτέρας διαδικασίας, λαμβανομένου ύπ’ οψιν δτι ό οδηγός είχ ε προειδοποιηθή προς τοΰτο.
Ή άφαίρεσις είναι δυνατόν νά είναι έπί χρονικόν διάστημά τι ή καί οριστική.

7 . Παραγραφή των σημείων.
'Η παραγραφή των σημείων (βαθμών) ποικίλει άπό πολιτείας είς πολιτείαν.
Συνήθως τά σημεία άπαριθμοΰνται διά μίαν τριετίαν, εκείνα δέ τά όποια κατεχω ρήθησαν είς τό παρελθόν, πέραν τής τριετίας, δεν άπαριθμοΰνται, άλλά παραμένουν
εις τό νεκρόν άρχεϊον. Κ α τ’ αύτόν τον τρόπον, ένας οδηγός ήμπορεΐ νά άπαλείψη
ολα τά σημεία είς διάστημα μιας τριετίας, έφ’ δσον βεβαίως δεν προσθέσει άλλα
εις τό διάστημα τοΰτο.
Θά πρέπει νά σημειωθή δτι τό σύστημα τοΰτο στηρίζεται μόνον έπί τοϋ χρό
νου, παραταΰτα δμως λαμβάνονται ύπ’ οψιν καί άλλοι παράγοντες, οΐτινες επι
δρούν έπί τής παραγραφής. Τ ό είδος καί ή σοβαρότης τών παραβάσεων άσκοΰν
μεγάλην έπίδρασιν εις τινας τών πολιτειών, έπί τής παραγραφής.
Έ ν γενικαίς γραμμαϊς δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι διά τοϋ συστήματος παρέ
χεται ή εύχέρεια είς τον παραβάτην νά άπαλείψη τό παρελθόν του, έφ’ δσον έπιδείξη
καλήν διαγωγήν.

8. Ή νομιμότης τοϋ συστήματος.
Δεν υπάρχει άμφιβολία διά τήν νομιμότητα τών συστημάτων τών οποίων ή
λειτουργία καθορίζεται λεπτομερώς ύπό τοϋ νόμου. Τά συστήματα είς ά παρέχεται
μεγάλη διακριτική ευχέρεια έγένοντο άντικείμενα κριτικής, παρά ταϋτα δμως
ηνθεξαν, έφ’ δσον βεβαίως έστηρίζοντο είς τον νόμον καί δέν παρεξέκλινον τών
κατευθυντηρίων τούτου γραμμών. Π. χ. έφ’ δσον ό νόμος προέβλεπεν άφαίρεσιν
~ής άδειας διά γενικών έκφράσεων έπί κατηγοριών παραβάσεων, ήδύνατο ή διοίκησις νά προσδιορίση έπακριβώς τάς παραβάσεις ταύτας, ούχί δμως καί νά δημιουρ-
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γήση νέας κατηγορίας. "Ετερον σημεϊον, το όποιον έγένετο άποδεκτόν είναι τό
δτι τό σύστημα δεν θά έπρεπε νά έχη άναδρομικήν ίσχύν.
Γενικώς είπεΐν ή νομιμότης του συστήματος έξαρτάται :
α) Έ κ της ύπάρξεως νομοθεσίας, έπιτρεπούσης την άνάπτυξιν τοιούτου
συστήματος.
β ) ’Ε κ του τρόπου καθ’ δν ή διοίκησις έφαρμόζει τό σύστημα καί δή έάν ό
τρόπος ούτος έκφράζη την έννοιαν του νόμου.

9 . ’Επιτεύγματα τοϋ συστήματος.
Τό μεγαλύτερου, ίσω ς, επίτευγμα τοϋ συστήματος είναι ό ταχύς προσδιορι
σμός των οδηγών έκείνων, οί όποιοι άποτελοΰν κίνδυνον διά την κυκλοφορίαν καί
οί όποιοι δημιουργούν την άνάγκην άμέσου έπεμβάσεως προς βελτίωσίν των. Τό
σύστημα έγένετο άποδεκτόν άπό την δημοσίαν γνώμην καί θεωρείται άναγκαϊον
διά την άντιμετώπισιν τών κακών οδηγών. Έ κ τ ο ς τούτου έδημιούργησεν την έντύπωσιν ότι ή όδήγησις άποτελεϊ προνόμιον, τό όποιον πρέπει νά χρησιμοποιήται
λελογισμένως καί έντός τών πλαισίων τής έξυπηρετήσεως τών γενικών συμφερόντων.
Δεν θά ήτο ύπερβολικόν νά τονίσωμεν δτι σήμερον εις τάς Η .Π .Α . κάθε οδη
γός, δταν όδηγή τό αύτοκίνητόν του, έχει κατά νοϋν τάς συνέπειας, αΐτινες είναι
δυνατόν νά προκόψουν δΓ αυτόν, βάσει τοϋ συστήματος, έφ’ όσον διαπράξη παράβασιν. 'Η σκέψις αΰτη τον άποτρέπει άπό την διάπραξιν παραβάσεων. Τ ά σύστημα
άναπαρίσταται ώ ς σιδηρού κλωβός, δστις άναμένει νά συλλάβη τον άτίθασσον λέοντα.
Τό πρόστιμου καί αί άλλαι ποιναί τών δικαστηρίων έχουν μικράν άξίαν έναντι
τοϋ συστήματος τούτου, αν καί συνήθως αύται είναι βαρεΐαι.

10. Άφαίρεσις αδειών εν Έ λλάδι.
Παρ’ ήμΐν προβλέπεται άφαίρεσις τών άδειών όδηγήσεως, είς διαφόρους
νόμους, διά διαφόρους περιπτώσεις, δεν δυνάμεθα δμως νά εΐπωμεν δτι τό διοι
κητικόν τοΰτο μέτρου έχει την αυτήν έπίδρασιν οίαν έχει έν Η .Π .Α . τό σύστημα
τών σημείων. Κ α τ’ άρχήν έλλείπει ή συστηματικότης τη ς έργασίας επί τοϋ θέματος
τούτου καί έκ δευτέρου οί οδηγοί πιστεύουν δτι θ’ άνεύρουν τρόπον τινά διά νά άποφύγουν την τιμωρίαν. Ή διαφορά μεταξύ τών έν Έ λλά δι καί τών έν Η .Π .Α .
ίσχυόντων έγκειται είς τό γεγονός δτι έν ’Αμερική αί διοικητικαί αύται ποιναί
έπιβάλλονται καί έκτελοΰνται καθ’ δν τρόπον έπιβάλλονται καί έκτελοΰνται παρ’
ήμΐν αί ποιναί τών δικαστηρίων.
Πιστεύομεν δτι θά ήδύνατο καί παρ’ ήμΐν νά προπαρασκευασθή καί έφαρμοσθή παρόμοιον μέ τό έν ’Αμερική σύστημα, τά άποτελέσματα τοϋ οποίου θά
ήσαυ εύεργετικώτατα, είς την κυκλοφορίαν. ’Από μακροΰ χρόνου έγένετο προσπά
θεια ίδρύσεως καί λειτουργίας άρχείων τών οδηγών, είς τό 'Υπουργείου Συγκοι
νωνιών, μέ σκοπόν την παρακολούθησιν τών κακών οδηγών καί έφαρμογήν συστή
ματος παρομοίου μέ τοϋ τών Η .Π .Α . "Α ς έλπίσωμεν δτι ή προσπάθεια αδτη θά
συνεχισθή διά νά φθάσωμεν είς τά προσδοκώμενα άποτελέσματα.
I. ΑΘΛΝΑΣΟΥΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

«Λαμβάνω τήν τιμήν ν’ αναφέρω...»
'Υπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. Σ . ΠΗΛΟΥ

...Σ την «αίθουσα άλλαγής» ενός συνοικιακού Τμήματος «κάπου στήν ’Αθή
να))... Δύο παρά τέταρτο τό πρωί.
Τέσσαρες άστυφύλακες, παρατεταγμένοι σέ μια εύθύγραμμη σειρά, μέ τό
σήμα υπηρεσίας στο χέρι, στέκονται σέ στάση προσοχής άπέναντι άπό ένα άρχκρύλακα που μόλις μπήκε στήν αίθουσα, κρατώντας ένα βιβλίο στο χέρι...
Σ ιω π ή ... Καί σέ λίγο ή ιερουργία τής άναλήψεως υπηρεσίας, αρχίζει...
Αυτοί οί πέντε άνδρες, μαζί μέ τον Ύπαστυνόμο πού θά προστεθή στήν ομά
δα τους, είναι οί «άγραυλοϋντες ποιμένες» τής νυκτερινής τά ξεω ς... "Υστερα άπό
ένα τέταρτο θά τραβήξουν γιά τις σκοπιές τους καί θά μείνουν έκεϊ μέχρι τις 6 τό
πρωί, γιά νά δώσουν τήν μεγάλη μάχη τής άσφαλείας· καί νά προστατεύσουν τή ζωή,
τήν τιμή καί τήν περιουσία των συνανθρώπων τους...
Μιά σκηνή απ’ τήν καθημερινή άστυνομική ζω ή, ίσω ς οχι πολύ γνωστή στο
μεγάλο κοινόν...
"Α ς τήν παρακολουθήσουμε...
'Ο άρχιφύλακας ένεργεΐ προσκλητήριον, γιά νά ΐδή αν είναι παρόντες, όλοι οί
υπάλληλοι τής άλλαγής του.
Τέσσαρα ονόματα έκφωνεΐ, καί τέσσαρα ταυτόχρονα «παρόν» άκούγονται...
Μά, στο πέμπτο όνομα κανείς δέν άπαντα... 'Ο άρχιφύλακας παραξενεύεται...
—«Που είναι ό Κ .Α .;» ρωτά «τον είδε κανείς σ α ς;»... ’Αλλά κανείς δέν τον είχε
δή. Κ ι’ αύτό κάνει εντύπωση σ’ όλους. Για τί ό Κ .Α . είναι ένας καλός αστυφύλακας
πού, στά πέντε χρόνια τής υπηρεσίας του στο Τμήμα, ποτέ δέν είχε δώσει τήν πα
ραμικρή άφορμή... "Ισα-ΐσα πού διεκρίνετο γιά τήν πειθαρχικότητά του, τήν εύσυνειδησία καί τήν άφοσίωση στήν ύπηρεσία του...
Σ τέκει ένα λεπτό ό άρχιφύλακας, κοιτάζοντας κατά τήν πόρτα... "Υστερα
σημειώνει πάνω στο χαρτί πού κρατεί τήν λέξη : «άπών» καί στή συνέχεια επιθεω
ρεί τούς τέσσαρες άστυφύλακες, γιά νά διαπιστώση αν είναι νηφάλιοι, άν φέρουν κα
νονικά τή στολή τους καί άν έχουν μαζί τους όλα τά δημόσια είδη των.
"Υστερα τούς διαβάζει τά υπηρεσιακά τηλεφωνήματα, τις διαταγές καί τις
άνακοινώσεις, καί ορίζει τήν ύπηρεσία καθενός.
Τέλος ειδοποιεί, μ’ ένα άστυφύλακα, τον 'Υπαστυνόμο Έ π ιθεω ρ ή σεω ς ότι
«ή άλλαγή είναι έτοιμη» καί περιμένει...
Περιμένει κοιτάζοντας πάντα τό ρολόι του... Δύο παρά π έντε... Τ ί νάγινε
άρά γε ό Κ .Α .,; Τ ί νά τοϋ συμβαίνη;
’Έ τ σ ι έχουν τά πράγματα όταν μπαίνη στήν αίθουσα συγκεντρώσεως ό Ύ παστυνόμος..* 'Ο άρχιφύλαξ τοϋ άναφέρει: «Λαμβάνω τήν τιμήν ν’ άναφέρω, κύριε
'Υπαστυνόμε, ότι έκ τής άλλαγής άπουσιάζει άδικαιολογήτως ό άστυφύλαξ Κ .Α .» .
Ξαφνιάζεται ό Ύπαστυνόμος.
—«Ποιος απουσιάζει;».
— « Ό Κ .Α .».
—«Π ερίεργο! Είναι ή πρώτη φορά πού άκούω κάτι τέτοιο γιά τον καλό αύτό
άστυφύλακα. Κάπου θ’ άπασχολήθηκε ύπηρεσιακώς. Ά λλοιώ ς πώς νά τό εξηγήσω.
Γ ια τί...» .
...Π άνω στήν ώρα άκούγεται ένα βιαστικό κτύπημα στήν πόρτα καί εμφανί
ζεται λαχανιασμένος ό «άδικαιολογήτως άπών». Χαιρετά καί παίρνει θέση στήν
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άκρη της σειράς των συναδέλφων του, βάζοντας μέ γρήγορες κινήσεις τό σήμα υπη
ρεσίας στο χέρι του...
—«Έβράδυνες 12' λεπτά. Για τί; τον ρωτά ό 'Υπαστυνόμος.
—«Μ έ συγχωρεΐτε, κύριε Ύπαστυνόμε. ’Αναγνωρίζω το παράπτωμά μου
άλλα ξέρετε... σάς άναφέρω δτι... ή ... μάννα μου... είναι βαρεία ά ρ ρω στη ...’Ί σ ω ς ...» .
'Ο 'Υπαστυνόμος δέν επιμένει, δεν ρωτά...
—«Καλά, Θά πας στην 5η σκοπιά» τοϋ λέει μαλακά... «’Έ χ ε ις δλα τά δημόσια
εΐδη μαζί σου;».
—«Μάλιστα, κύριε Ύπαστυνόμε» άπαντά έκεΐνος στρέφοντας τό βλέμμα προς
τό μέρος του. Καί τότε ό Υπαστυνόμος προσέχει δτι τά μάτια τοΰ άστυφύλακα
είναι κόκκινα καί μιά παραπονεμένη άνησυχία είναι χυμένη στο πρόσωπό του. Δέν
λέει τίποτε, δμω ς... Μονάχα χαιρετά την άλλαγή καί φεύγει, ένω ό άρχιφύλακας βγαίνει άπ’ τό Τμήμα, μέ συντεταγμένους τούς άστυφύλακες εις φάλαγγα κατ’
άνδρα... Τούς οδηγεί στις σκοπιές τους...
Τό τυπικόν μέρος τής άστυνομικής ιερουργίας έχει τελειώ σει... Πάνοπλοι
ψυχικώς καί ήθικώς, καί μέ δλα τά άπαραίτητα υπηρεσιακά των είδη στις τσέπες
τους, οί άστυφύλακες, διασκορπίζονται στήν περιφέρεια τοϋ Τμήματος, γιά νά φυ
λάξουν τ ’ άγαθά των κατοίκων της καί νά διατηρήσουν την έννομη ισορροπία τής
νυκτερινής ζω ή ς... Θ ’ άνταμώσουν στο διάβα τους πολλά έμπόδια, θά έκτεθοϋν σ’
ένα σωρό κινδύνους, θά κρυώσουν, θά κουραστούν, άλλά θά φέρουν σέ αίσιον πέρας
τήν άποστολή τους... Κ ι’ αύτό είναι τό υπέροχο μεγαλείο τους... Τό δτι, δηλαδή,
θυσιάζονται γιά νά μπορούν οί άλλοι νά κοιμηθούν άμέριμνοι...
Νά ή ζωή πού δέν μπορεί νά τήν νοιώση δποιος δέν έζησε κοντά τους...
*
* *
...Τώ ρα είναι 3 ... τρεις τό π ρω ί... Ή ψύχρα αρχίζει νά γίνεται ενοχλητική,
καί τό σκοτάδι στούς δρόμους είναι πυκνό άδιαπέραστο...
Τίποτε δέν άκούγεται... Τίποτε δέν κινείται...
Κ ι’ οί οδηγοί των ταξί στήν «πιάτσα» έχουν άποκοιμηθή...
Μονάχα οί έπτά άνδρες τής «άλλαγής» δέν σταμάτησαν στιγμή νά ξαποστά
σουν. Μέ τό ίδιο πάντα βήμα, μέ τό φακό στο χέρι καί μέ τήν προσοχή σέ υπερέν
ταση, εξακολουθούν νά περνοδιαβαίνουν έξω άπό τά σκοτεινά σπίτια, έτοιμοι νά με
τρηθούν μ’ όποιοδήποτε κίνδυνο άπειλήση τή γειτονιά τους...
...Ν ά ό Υπαστυνόμος... έκεί, στο μικρό σταυροδρόμι τής 5ης σκοπιάς... Π ε
ριμένει νά «έπιθεωρήση» τον σκοπό... Τον Κ .Α ., πού πλησιάζει άπό τόν άπέναντι
δρόμο.
«Λαμβάνω τήν τιμήν ν’ άναφέρω δτι κατά την διάρκειαν τής υπηρεσίας μου,
ούδέν μοΰ συνέβη»...
'Ο Υπαστυνόμος παίρνει τό φύλλο έπιθεωρήσεως καί υπογράφει. 'Ύ στερα,
τόν ρωτά:
«Τ ί άκριβώς σοΰ συμβαίνει; Κάτι μοΰ είπες γιά τή μητέρα σου. Τ ί έχ ει;» .
’Εκείνος σκύβει τό κεφάλι αναστενάζοντας :
—«Είναι πολύ βαρειά άρρωστη, κύριε Ύ παστυνόμε... 'Ο γιατρός πού τήν είδε
μοΰ είπε δτι ίσω ς σέ λίγες ώρες...».
—«Λυπάμαι γ ι’ αύτό πού άκούω» τόν διακόπτει ό Υπαστυνόμος «λυπάμαι
πολύ καί σέ νοιώθω... Καταλαβαίνω τήν κατάστασή σου... Μά, πρέπει νά κάνης
ύπομονή... Είσαι άνδρας, καί στή φουρτούνα θά δείξης τή δύναμή σου... ’Ά λλω στε
έσύ δ,τι μπόρεσες έκανες... Τό ξέρουμε δλοι πόση άδυναμία έχεις στή μητέρα σου
καί πόσο τήν πρόσεξες καί τήν φρόντισες μέχρι σήμερα... Έ κ α ν ες τό χρέος σου στο
άκέραιο... Δέν περνά τίποτε άλλο άπ’ τό χέρι σου... Τό θέμα πιά ξέφυγεν άπ’ τήν
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αρμοδιότητα σου... Ό Θεός τώρα έχει τον λόγον... Καί αί βουλαί του είναι άνεξιχνίαστοι. Υπομονή, φίλε μου... 'Η ζωή καί ό θάνατος είναι άλληλένδετες φάσεις τής
ύπάρξεώς μας άνώτερες άπ’ τή δύναμη καί τή θέλησή μας... Είναι σκέλη της ίδιας
έξισώ σεω ς. Γεννιώμαστε για να πεθάνουμε κάποτε. Καί πεθαίνουμε έπειδή έχουμε
γεννηθή. Σ έ τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορούμε νά κάνουμε τίποτε άλλο παρά μο
νάχα να έλπίζουμε ότι κάποτε, σέ μιά άλλη γαλάζια ζωή καί μέ ωραιότερες προϋ
ποθέσεις, θά συναντήσουμε έκείνους πού αγαπάμε καί τούς στερηθήκαμε... ’Αλλά,
δεν ξέρεις κ ι’ ό λ α ς !!! Δεν είναι καί άπολύτως θετικό ότι θά χάσης τή μητέρα σου...
Καμμιά φορά κι’ οί γιατροί κάνουν λάθη... ’Άνθρωποι είναι κι’ αυτοί! ! ! .. .» .
'Ο Ύπαστυνόμος σταμάτησε... Τό βλέμμα του ήταν συννεφιασμένο... "Ενας
βαθύς στεναγμός βγήκεν άπ’ τά στήθη του. ’Έ κα νε νά φύγη, άλλά κοντοστάθηκε...
Κάποια ιδέα τον απασχολούσε... Καί έμοιαζε σάν νά παλεύη μέ τή συνείδησή του...
ώσπου στο τέλος ρώτησε:
«Μά, μοΰ φαίνεται, κάπου έδώ κοντά δέν μένεις;».
—«Μάλιστα, κύριε 'Υπαστυνόμε... Σ ’ εκείνη έκ εΐ άπέναντι τήν πλαγιά τού
λόφου».
—« ’Από έκ εϊ δέν περνάει ή σκοπιά σου;».
—«Μ άλιστα».
—«Λοιπόν, καθώς θά περνάς... μπές... μπές μέσα στο σπίτι σου καί κάθισε
λίγο κοντά στή μητέρα σου... Π ιές ένα καφέ, κ ι’ ύστερα συνέχισε τό δρομολόγιό σου...».
'Ο άστυφύλακας τινάχτηκε... Ή ευγνωμοσύνη πού τόν κυρίεψε έκανε τά μά
τια του νά λάμψουν χαρούμενα...
—«Εύχαριστώ πολύ... Σάς ευχαριστώ μ’ όλη μου τήν καρδιά, κύριε 'Υ παστυ
νόμε... Δέν θά ξεχάσω ποτέ τήν καλωσύνη σα ς...» είπε καί χαιρέτησε, ένω ό 'Υ π αστυνόμος άπομακρύνονταν μέ άργά βήματα...
Έ τ σ ι , ό Κ .Α ., ξαναβρέθηκε μονάχος νά περιπολή στούς δρόμους τής γειτο
νιάς του, κυκλωμένος άπ’ τά σκοτάδια καί τή σιωπή τής χειμωνιάτικης νύχτας...
Καί τά λεπτά ξανάρχισαν νά κυλούν άργά-άργά, μονότονα, μεγαλώνοντας τό
μαρτύριό του... Πέρασαν έτσι λίγες στιγμές, ένω ό άστυφύλακας συνέχιζε τό δρο
μολόγιό του έξω άπ’ τά κλειστά σπίτια των συνανθρώπων του... ώσπου κάποτε βρέ
θηκε κοντά σ ’ ένα κήπο, πού περιτριγύριζε ένα μικρό, κατάλευκο σπιτάκι...
...Α ύτή ή εικόνα, αύτά τά δέντρα, αύτή ή σκηνή ξύπνησε μέσα άπ’ τήν ομί
χλη τής φαντασίας του μιά άλλη εικόνα, παληά κ ι’ άγαπημένη...
Τού φάνηκε ξαφνικά ότι τά χρόνια γύρισαν πίσω, ότι άρχισε νά μικραίνη καί
νά ταξιδεύη στο παρελθόν... Τ ότε είδε τό σπίτι του, έπάνω στο βουνό τού χωριού
του, είδε τά πρόβατα τού πατέρα του, ακούσε τή φλογέρα τού μεγαλύτερου άδελφού του... Κ ι’ είδε άκόμα τή μάννα του, καθισμένη στο πεζούλι τή ς αύλόπορτας νά
γυρνά τή ρόκα, νά ταίζη τις κόττες, ν’ άρμέγη τήν κατσίκα, νά ζυμώνη καί νά φουρνίζη τό σπιτικό ψωμί...
Ε ίδ ε... είδε πολλά, ώσπου δυο δάκρυα, σάν μικρές γκρίζες κουρτίνες, ήρθαν
νά σκεπάσουν τά μάτια του, κάνοντας τό όνειρό του άκόμα πιο άληθινό...
Ε ίδε νά περνούν μπροστά άπό τά δακρυσμένα μάτια του, σάν σέ κινηματο
γραφική ταινία, τά παιδικά του χρόνια... Κ ι’ ένοιωσε τή νοσταλγία τή ς μάννας του
ν’ άπλώνεται στή θύμησή του όλάκαιρη καί νά τόν πλημμυρίζη θαυμασμό...
Μάννα 1 !! Δέν βρίσκεται λέξη καμμία,
νάχη στον ήχο της τόση άρμονία...
...Σάν πέθανε ό πατέρας του ήταν πολύ μικρός... Καί βρέθηκε μ έ τ ’ άάλλα
τρία άδέλφια του στούς πέντε δρόμους, έρημος κ ι’ άπροστάτευτος.... Μιά ζωή
γεμάτη στερήσεις άνοίγονταν μπροστά τους... Τ ότες, σ’ εκείνη τή μανιασμένη
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καταιγίδα της μοίρας, δταν δλα σκοτείνιασαν γύρω καί σείονταν τδ έδαφος κάτω
άπ’ τα πόδια τους, ξεπατάχτηκε πανέμορφη, άλύγιστη, σωστή ήρωΐδα ή χαρο
καμένη μάννα του... Καί στάθηκε σαν άκατάβλητη θεά άνάμεσά τους, για νά μη
λείψη τίποτε άπδ τό σπιτικό τους... Βολόδερνε στους κάμπους, έπότιζε μέ τον
ιδρώτα της τα ξένα χωράφια, δούλευε σκληρά καί γερνούσε πρόωρα, μά τά παιδιά
τη ς δεν πείνασαν, δεν γνώρισαν στερήσεις. Τά έζησε μέ τή δύναμή της, μέ τό αίμα
τη ς... τά μεγάλωσε, τά σπούδασε, τά άνάθρεψε σάν πλουσιόπαιδα...
Σάν άρρώσταιναν, άρρώσταινε μαζί του ς.... Στέκονταν πάνω άπ’ τό προσκεφάλι τους, σάν Νεράιδα τού παραμυθιού, διά νά διώξη τον πυρετό, γιά νά άπαλύνη τον πόνο, γιά νά νικήση μέ τή στοργή της τό θάνατο...
Ροζιάσανε τά χέρια της, καμπούριασε τό κορμί της, βαθούλωσαν τά μάτια
τ η ς .... Μά, τά παιδιά της ζήσανε καί μεγάλωσαν καί στάθηκαν νά όμορφήνουν
τά γηρατειά τη ς ...,
’Ώ 1 Μάννα ! Μάννα ! Έ σ ύ τού Σύμπαντος Ψυχή καί τής άγάπης άγγελε ! ! !
Καί πόσα δέν σοΰ οφείλει ή άνθρωπότητα ! ! ! Καί πόσα χείλη δέν σέ τραγού
δησαν μέ θαυμασμό ! ! !
«Μάννα
«Μάννα
«Μάννα
’Ά ! Τ ί

!» κράζει τό παιδάκι.
!» ό νιός, καί «μάννα» ό γέρος.
!» άκοΰς σέ κάθε μέρος...
δνομα γλυκό ! ! ! ......

"Ολα ετούτα τά απλά ποιήματα των παιδικών του χρόνων άντήχησαν μέσα
στήν καρδιά τού άστυφύλακα, γιά νά τού φέρουν τήν καταιγίδα...
Κ ι’ εκείνος δλο περπατούσε μέσα στά μικρά δρομάκια τή ς γειτονιάς του
μέ τ ’ δνομα τής μάννας του στά χείλη γιά συντροφιά...
...Σ έ μιά ώρα θά μπορούσε νά πάη σπίτι, νά τήν ίδή, νά τήν φιλήση, νά τής
ζητήση τήν εύχούλα τη ς...
Σ έ μιά ώρα ! Για τί σέ μιά ώρα κ ι’ οχι τώρα ; Πού θά τό μάθαινε ό 'Υ π αστυνόμος αν πήγαινε σπίτι του νωρίτερα ; ’Αφού τού είχε δώσει άδεια για τί νά
μή τρέξη κοντά στήν άρρωστη μάννα του άπό τώρα ;
Ναί I Καθώς περπατούσε, λογισμένος άπό τον πόνο, άκουσε δίπλα του μιά
φωνή νά τού ψιθυρίζη : «Για τί σέ μιά ώρα ; Γιατί ; Πήγαινε τώρα. Ή μάννα σου
πεθαίνει. Ε π ιτρ έπ ετα ι νά γυρνάς στους δρόμους, μακριά της ;...... Ποιος θά άναγνωρίση αυτή τή θυσία σου ; Μήν είσαι κουτός ; Νύχτα είναι. Δέν θά σέ δή κανείς...
"Α ντε.... Πήγαινε.... Τ ί φοβάσαι ; Τ ί κάνεις αυτήν τήν ώρα έδώ ; Τριγυρίζεις
άσκοπα έδώ κι’ εκ εί.... Σκέψου τή μάννα σου...... Καί πήγαινε κοντά τη ς
Ά ν τ ε ...
Μή τό σ κ έφ τεσ α ι......
Στάθηκεν άπότομα ό άστυφύλακας... Νά πάη ; Νά παρακούση τή διαταγή
πού έλαβε ; Ν’ άφήση άφρούρητη τήν περιφέρειά του ;
Τ ό τε, μέσα άπ’ τά σκοτάδια, τού φάνηκε πώς είδε νά ξεπετάγεται ένα φώς...
Κ ι’ είδε άστυφύλακες νά περπατούν.... άλλους νά πέφτουν...... άλλους νά βοηθούν
γέροντες καί παιδιά.... Κ ι’ είδε μνήματα...... Κ ι’ είδε τάφους.... Καί τού φάνηκε
πώς άκουσε μιά φωνή, σάν άντίλαλο άπ’ τό χτές, καί τοΰλεγε ετούτα τά παράξενα
λόγια :
« ......... Συγκρούονται μέσα σου, παιδί μου, δυο όμορφοι κόσμοι, δυο άγάπ ες...... 'Η μάννα σου καί τό καθήκον...... Καί στέκεις άναποφάσιστος.... "Ο μως,
πριν κάνης ένα βήμα σκέψου...... Σκέψου πόσοι καί πόσοι συνάδελφοί σου έβάδισαν
περήφανα, άντρίκια κι’ ευσυνείδητα τον ίδιο δρόμο.... Χιλιάδες είναι οί συνάδελφοί
σου πού έγραψαν μέ τή ζωή τους τήν ιστορία τού Σώ ματός σου, πού ώρκίστηκες
ποτέ νά μή προδώσης...... Τον βάδισαν μέ π ίσ τη .... Καί πολλοί έπεσαν νεκροί γιά
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χάρη της ιδέας πού υπηρετείς.... Κ ι’ άκόμα σκέψου τήν κοινωνία πού σοΰχει έμπιστευθή το είναι τη ς...... ’Ετούτη τήν ώρα ίσως κι’ άλλες μαννάδες σε χρειασθοΰν...
Θά τις προδώσης ; Θ’ άφήσης τούς έχθρούς τής κοινωνίας ελεύθερους, λυγίζοντας
στο πρώτο εμπόδιο πού άντάμωσες; ’Ό χ ι, παλληκάρι μου... Δεν πρέπει.... Στάσου
έκεΐ πού τάχθηκες...... Συνέχισε το δρομολόγιό σου καί θάχης τήν ευχή τοϋ Θεοϋ
καί τήν άγάπη της γειτονιάς σου.........».
'Ο άστυφύλακας έσκούπισε τα μάτια του, έτέντω σε το κορμί του, έβαλε
πίσω πάλι τα χέρια του καί μέ περήφανο άνάστημα ξανάρχισε να βαδίζη άργά—
άργά τούς δρόμους της σκοπιάς του....
"Ε τσ ι περάσανε οί στιγμές, καί βρέθηκε κάποτε έξω άπο το σπίτι του....
'Η θύελλα πού είχ ε κοπάσει έξέσπασε μέσα του.... Ε ίδε το φως τή ς κάμαράς του...
Ε ίδε τή γειτόνισα καθισμένη δίπλα στή μητέρα του... Καί ώρμησε να μπή στο σπίτι
του. Μά, δεν πρόλαβε να βάλη τό χέρι του στήν κλειδαριά, όταν ακούσε ξαφνικά
ν’ άντηχοΰν φωνές καί κλάματα.... Δεν ήταν άπο το σπίτι το υ .... ’Ερχόταν άπο
κάπου κοντά...... ’Εστάθηκεν άναστατωμένος.... "Ενα βήμα αν έκανε θά βρισκότανταν κοντά στή μάννα το υ .... ’Αλλά οί φωνές δέν τύν άφηναν νά προχωρήση...... Τον
έκαλοΰσαν π ίσω ....... Έ κ α ν ε το σταυρό του...... «Θ εέ μου, τί νά κάνω ;». Καί πάλι
ή ΐδια φωνή άντήχησε μέσα του : «Πήγαινε, παλληκάρι μου νά ίδής τί συμβαίνει.
Κάμε τό χρέος σου......».
Μέ βουρκωμένα μάτια ό άστυφύλακας άφήνει τό σπίτι του καί ξαναχώνεται
μέσα στά σκοτάδια...... ’Ακούει καί πάλι τή φωνή κ ι’ έπιταχύνει τό βήμα του....
Ψάχνει κι’ ανακαλύπτει ένα άλλο φωτισμένο σπίτι άνοικτό καί κόσμο νά μπαινοβγαίνη.......
Μπαίνει μέσα καί βλέπει ένα βρέφος.... ένα παιδάκι ξανθό, γεμάτο αίματα.
Έ π εσ εν άπο τήν κούνια του καί τραυματίσθηκε βαρειά. Ό άστυφύλακας δέν στέκει
νά ρωτήση πολλά πράγματα, άρπάζει τό παιδάκι στήν άγκαλιά του καί τρέχει
μές στή νύχτα, γιά νά τό γλυτώση άπ’ τό θάνατο...... Σ ’ ένός γνωστού του οδηγού
τό σπίτι σταματά. Κτυπά καί τον ξυπνάει. Κ ι’ εκείνος σάν βλέπη τό παιδί τινά
ζεται, ρίχνει κάτι στήν πλάτη του, βάζει μπροστά τ ’ αυτοκίνητό του καί ξεκινά
ολοταχώς γιά τό νοσοκομείο.
*
♦ *
...Είνα ι 6 καί τέταρτο τό π ρ ω ί...
Στήν ίδια «αίθουσα άλλαγής» συνάχτηκαν τά ίδια πρόσωπα.... Καί πάλιν ό
Κ. Α . άπών...... Καί πάλι ρωτούν νά μάθουν τί έγινε.... 'Ο π ότε μπαίνει εκείνος μέ
ματωμένη τή στολή καί κουρασμένο βλέμμα....
Βλέπουν οί άλλοι τά αίματα καί ταράσσονται....
—« Τ ί έπαθες ;» τον ρωτά ό 'Τπαστυνόμος ;
—« Έ ν α παιδάκι κτύπησε καί τό πήγα στο νοσοκομείο. Εύτυχώς δέν είναι
τίποτε σοβαρό....... ».
Ό 'Τπαστυνόμος καί πάλι ξαφνιάζεται :
—«Παιδάκι ;.... Κ ι’ ή μάννα σου ; πώ ς είναι ; ...... ».
"Ολοι γυρίζουν κατά τό μέρος το υ ....
—« 'Η μάννα μου ; είπατε κύριε Ύπαστυνόμε ; Μά........ δέν...... δέν ξέρω ».
—«Π ώ ς ;» ρωτά ό 'Τπαστυνόμος κατάπληκτος «Δέν ξέρεις ;».
—« Ό χ ι !».
—«Δέν πήγες σπίτι σου ;».
—«"Ο χι, κύριε 'Τπαστυνόμε...... Δέν πρόλαβα. Έ π ρ επ ε νά πάω τό κτυπημένο
παιδάκι στο νοσοκομείο....... τώρα θά πάω στή μάννα μου........».
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'Η άλλαγή διαλύθηκε.... Οί άστυφύλακες παραδίδουν τα σημειωματάριά
τους καί βγαίνουν, ένας—ένας, άπ’ τδ Τμήμα........
Νά κ ι’ ό Κ . A ....... Δεν περπατά...... τρ έχει........ Καί καθώς διασχίζει τδ
δρόμο κάτι σαν έμβατήριο συνοδεύει τά βήματά του...... Σάν νά παρελαύνει ένας
ολόκληρος στρατός...... Σάν νά παρελαύνη ολόκληρη ή ’Αστυνομία Πόλεων......
’Ακόμα κ ι’ οί νεκροί τη ς........
....'Ο Κ . Α. βρίσκεται στην πόρτα του σπιτοϋ το υ .... βάζει τδ κλειδί στην
κλειδαριά, μά στέκει........ Γυρίζει κατά τη γειτονιά του...... βλέπει τά μικρούτσικα
σπιτάκια της, τις αυλές, τούς εργάτες πού ξεκινούν γιά τη δουλειά τους, τά κλειστά
μαγαζιά, την έκκλησιά εκ εί στην άκρη...... Είναι μέσα σ’ ολα ετούτα καί ή μορφή
τή ς μάννας του τρυπωμένη...... Καί νοιώθει μέσα στην καρδιά του τη χριστιανική
αγάπη, στήν πιο πλατειά της έννοια....... Κάνει τδ σταυρό του καί άνοίγει τήν
πόρτα. Σ τις μύτες τω ν ποδιών του προχωρεί....... Μά, μιά φωνή τδν κάνει ν’
άνατριχιάση : «Π αιδί μου, γιατί άργησες ;».
Γυρνά καί βλέπει τή μητέρα του νά τού χαμογελά μέ στοργή. « Τ ί μέ κοι
τάζεις έτσι, παιδί μου ; Είμαι ή μάννα σου. Δεν είμαι φάντασμα. Πριν δέκα λεπτά
έφυγε ό γιατρός. Κ ι’ έφυγε χαρούμενος. 'Η Παναγιά έκανε τδ θαύμα της. Είμαι
καλά. 'Η κακιά νύχτα πέρασε...... Κάνε μου ένα καφέ, παιδί μ ο υ ......
Ό άστυφύλακας στέκει μαρμαρωμένος.... Κοιτάζει τή μητέρα του, δίχως
νά μπορή νά προφέρη λ έξη....... "Ενας κόμπος βαραίνει τδ λαιμό του.... Μ ά, σιγάσιγά συνέρχεται.... Τά δάκρυα πλημμυρίζουν τά μάτια το υ .... Καί ξαφνικά τρυπώ
νει στήν άγκαλιά τής μάννας του καί κλαίει.... κλαίει σάν παιδί....
*
* *
’Ετούτη ή ιστορία, φίλε άναγνώστη, είναι όλότελα άληθινή...
Τήν έζησα άπό κοντά, έχάρηκα τδ μεγαλείο τη ς...
Είναι ή ιστορία ένδς καλού άστυφύλακα καί μιάς ύπέροχης μητέρας.......
Κ ι’ είναι μαζί ή ιστορία ολοκλήρου τού ’Αστυνομικού Σώματος, πού δικαιούται
νά ύπερηφανεύεται πού έχει τέτοιους υπαλλήλους......
Σ. ΠΗΛΟΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α », μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ΰλην τω ν , κατέ
στησαν ό

άπαραίτητος

σύντροφος των

αστυνομι

κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
'Υπό Ύπαστυνόμου Β ' κ. Σ . ΠΗΛΟΥ
Ή 'Υποδιεύθυνσής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, πού έχει στο ένεργητικό
της ένα σωρό μεγάλες επιτυχίες στη δίωξη του εγκλήματος καί πού έχει προβληθή πολλές φορές καί έπί διεθνούς έπιπέδου σαν μια άριστα συγκεκροτημένη υπη
ρεσία ασφαλείας, μας έ'δωκε πάλι την περασμένη έβδομάδα ένα άκόμη δείγμα τής
άξίας των ικανοτήτων της, άποσπάσασα τά ένθουσιώδη σχόλια τού αθηναϊκού τύπου.
Πρόκειται γιά τή σύλληψη δύο έπικινδύνων κακοποιών, οί όποιοι διέρρηξαν κεν
τρικόν κατάστημα τής πρωτευούσης, συναποκομίσαντες κλοπιμαία μεγάλης άξίας.
Ή ύπόθεσις, σέ γενικές γραμμές, έχει ως έξής :
Στη διασταύρωση τών όδών Σταδίου καί ’Αμερικής βρίσκεται τό κατάστημα
τού κ. ’Αθανασίου Ντέρου, οί υπάλληλοι τού οποίου τό προπερασμένο Σάββατο διεπίστωσαν, όταν τό πρωί ήλθαν καί άνοιξαν τό μαγαζί, ότι τούτο είχε διαρρηχθή υπό
άγνωστου διαρρήκτου, ό όποιος εϊχεν άφαιρέσει έπίχρυσα κοσμήματα άξίας 8 0 -9 0
χιλιάδων δραχμών καί 3 .2 4 0 δραχμάς σέ μετρητά. Εΐδοποιήθηκεν άμέσως ή Γενική
’Ασφάλεια ’Αθηνών καί ή Διεύθυνσις Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, οί άρμόδιοι
ύπάλληλοι τών όποιων ήρχισαν μεθοδικά τό πρώτον στάδιον τών ερευνών των μέ
μια προσεκτική καί έπίμονη αύτοψία, άπό τήν όποιαν προέκυψαν τά κάτωθι :
Οί διαρρήκται είχαν μπή στο κατάστημα κατά «θαυμαστόν» τρόπον καί εϊχαν
διαπράξει τήν κλοπήν βάσει ενός άριστοτεχνικοΰ σχεδίου, τό όποιον έβασίζετο εις
τό πραγματικόν γεγονός ότι όλα τά καταστήματα τού Μεγάρου τού Μετοχικού Τ α 
μείου Στρατού έχουν στά υπόγειά τους φωταγωγούς προς τον δρόμον.
’Έ τ σ ι, οί διαρρήκται έδεσαν είς τό κιγλίδωμα τής όδοΰ άνεμόσκαλαν καί, χωρίς
να γίνουν άντιληπτοί, κατέβηκαν κάτω. ’Ε κ εί, άνάβοντας σπίρτα, άνοιξαν μ’ ένα
καλέμι μία οπήν είς τον τοίχον καί δι’ αυτής μπήκαν μέσα στο ύπόγειο τού κατα
στήματος. Έ ν συνεχεία «έδούλεψαν» μέ τήν ήσυχίαν των, παραμείναντες άρκετόν
χρόνον στο μαγαζί, καί, άφοΰ άφήρεσαν τά κλοπιμαία πού προαναφέρουμε, έφυγαν
άπό τήν ιδίαν όδόν.
Στο διάστημα τής έκεϊ παραμονής των παρεβίασαν όλα τά συρτάρια τού κα
ταστήματος, άλλ’ έφρόντισαν φεύγοντες να «σκουπίσουν» τ ’ άποτυπώματά των μέ
τόση προσοχή, ώ στε ή Σήμανσις δέν βρήκε οΰτε ένα άποτύπωμα.
Τ ά εύρήματα τής αύτοψίας περιωρίστηκαν μονάχα σέ στάχτες τσιγάρου καί
μερικά άποτσίγαρα άπό «σέρτικα» ’Αγρίνιου, τά όποια έκάπνισεν ό ένας, πού φαί
νεται ότι ήταν μανιώδης καπνιστής.
Κατόπιν τούτου τά λαγωνικά τής ’Ασφαλείας περισυνέλεξαν μέ προσοχήν τ ’
άποτσίγαρα καί άρχισαν τις έρευνές τους χωρίς κανένα άλλο στοιχείο στά χέρια
τους. Κ ι’ ό μ ω ς !! ! ’Από τ ’ άποτσίγαρα αύτά κατάφεραν, μέσα σέ έλάχιστο χρονικόν
διάστημα, νά εντοπίσουν καί νά συλλάβουν τούς δύο διαρρήκτες.
«Ά θλον» τής ’Ασφαλείας έχαρακτήρισεν ό τύπος τήν έξιχνίασιν τού εγκλή
ματος, κι’ ένας φίλος δημοσιογράφος άκούστηκε νά μονολογή: «Μωρέ ή ’Ασφάλεια
ξέρει τί...καπνό φουμάρουμε όλοι μας... Ά π ’ τον καπνό μονάχα μπορεί νά όδηγηθή
στά ίχνη μ α ς...». 'Η παρατήρηση βέβαια είναι κωμική, άλλά στήν προκειμένη περί
πτω ση έχει κάποιαν βάσιν καί υπογραμμίζει κατά τρόπον άξιόλογον τις ζηλευτές
ικανότητες, τήν έπιστημοτεχνικήν κατάρτισιν καί τις άστυνομικές άρετές τών ύ-
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παλλήλων της Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, ή οποία αποτελεί έ γ γ ύ η σ ι άσφαλείας και τάξεω ς.
"Ε τσ ι, γρήγορα διαπιστώθηκεν δτι αύτουργός τή ς διαρρήξεως ήταν ό σεση
μασμένος διαρρήκτης Γεώργιος Άναστασιάδης ή Άθανασιάδης καί συνεργδς ό φί
λος του Σωτήριος Τσαπραλίδης ετών 21, οί όποιοι καί συνελήφθησαν ενώ τά κλο
πιμαία κατεσχέθησαν.
Καί τό άξιόλογον είναι δτι οί δύο κακοποιοί συνελήφθησαν στην...Θ εσσαλο
νίκη, δπου έν τ φ μεταξύ είχον καταφύγει, προτιθέμενοι να επιστρέφουν εις την
Τουρκίαν, καθ’ δσον ήσαν Τούρκοι υπήκοοι. ’Αλλά κι’ έκεϊ τούς άνακάλυψε το άγρυ
πνο καί προσεκτικό βλέμμα τής ’Ασφαλείας, τά αρμόδια δργανα τής οποίας, κατά
την άναζήτησιν τού Άναστασιάδη, έξηκρίβωσαν δτι ό καταζητούμενος διαρρήκτης
είχ ε προσφάτως θεωρήσει τό διαβατήριόν του διά νά έπιστρέψη εις Τουρκίαν καί
είχεν άναχωρήσει τό πρωί τού προπερασμένου Σαββάτου μέ ταξί, συνοδευόμενος
άπό τον συνεργόν του Τσαπραλίδη, οί όποιοι μετά την θρασυτάτην κλοπήν εφθασαν
εις τάς Θήβας δπου, άφοΰ έ'δωσαν στον οδηγό τού αυτοκινήτου μέρος τών κλαπέντων κοσμημάτων, ως άμοιβήν, έπέβησαν άλλου αύτοκινήτου-ταξί καί μετέβησαν
εις τήν Θεσσαλονίκην.
'Η ’Ασφάλεια τό τε ειδοποίησε τάς συνοριακάς άρχάς Πυθίου καί τήν ’Ασφά
λειαν Θεσσαλονίκης, δπου καί διέμενεν ό στενός φίλος τού Άναστασιάδη, ό I. Π ετρίδης, στο σπίτι τού όποιου καί συνελήφθησαν οί δύο διαρρήκται.
Οί κλέπται άπεστάλησαν ήδη στην ’Ασφάλειαν ’Αθηνών, δπου καί άνακρίνονται, διότι υπάρχουν ύπόνοιαι δτι είναι άναμεμιγμένοι καί εις άλλας διαρρήξεις
καταστημάτων τών ’Αθηνών.
Σ. ΠΗΛΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Ό ,τιδ ή π ο τε καί άν σας συμβη πρέπει νά μένετε κύριοι τοΰ έαυτοΰ σας. Μήν αρχίζετε τις
φιλονικίες μέ τούς άλλους όδηγούς καί μή ζητά τε νά λύσετε τίς διαφορές σας μέ βρισιές,
για τί δέν θά κερδίσετε τίπ οτε, παρά μόνον θά έκνευρισθήτε καί θά συγκεντρώσετε τούς
περιέργους π ο ύ θά γελούν είς βάρος σας.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

'Τπό ‘Υπαστυνόμου Α' κ. I . Ρ Α Ί ’ Κ Ο Υ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Μ Ε Ρ Ο Σ Π ΡΩΤΟ Ν
Κ ΕΦΑ Α Α ΙΟ Ν Β '

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Γιαννετάκη.
Πάροδος τής όδοΰ Ό δυσσέω ς Άνδρούτσου 3 6 , στοϋ Φ ΙΞ .
Ό Γιαννετάκης Παναγιώτης ή, σύμφωνα μέ τον Τρικούπη, Γιαννετας Μ ιστριώτη ςή ,κ α τά Φωτάκον, Γιαννετας Τζαννετάκης,υπήρξε άγωνιστής τή ςΈ π α να στά σεω ς
τοϋ 1 821, καταγόμενος άπό τη Σπάρτη. Εργαζόμενος ώς μεγαλέμπορος καί τρα
πεζίτης, στη Κωνσταντινούπολή αμέσως μέ την έκρηξι τής Έ παναστάσεως ήλθε στην
Ελλάδα καί διέθεσε τήν περιουσία του γιά τον ιερό άγώνα. Σ έ συμπλοκή μέ τούς
τούρκους πού έγινε στα Βασιλικά τής Κορίνθου, συνελήφθηκε αιχμάλωτος άπο τον
Δελή—Ά χ μ έ τ καί έφονεύθη στις 12 Αύγούστου 1822.

Γιαννίτση.
Διασταυροϋται μέ τήν όδο Βρούτου 43, στοϋ Κυπριάδου.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν ομώνυμη ναυτική οικογένεια των Ψαρών τής
οποίας πολλά μέλη διέπρεψαν στήν Έπανάστασι τοϋ Γένους.

Γιαννοπούλου.
Βρίσκεται στον "Αγιο Δημήτριο ’Αμπελοκήπων καί διασταυροϋται μέ τήν
όδο Πλυτά.
Πήρε τ ’ όνομα προς τιμήν πολλών ομωνύμων άγωνιστών τοϋ 1821, πού κατά
διάφορα χρονικά διαστήματα, προσέφεραν άνεκτίμητες υπηρεσίες στήν Έπανάστασι.

Γιαννοπούλου Περικλεούς.
Πάροδος τής Λ . Γαλατσίου (στάσις 3η ) στοϋ Κυπριάδου.
’Οφείλει τήν ονομασία στον Γιαννόπουλο Περικλή, συγγραφέα άπο τήν Πά
τρα, ό όποιος έγραψε διάφορες αισθητικές μελέτες καί υπήρξε κατ’ εξοχήν ώραιολάτρης καί φυσιολάτρης.

Γιατράκου.
Πάροδος τής όδοΰ Κεραμεικοΰ 42, στο Μεταξουργείο.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν ομώνυμη άριστοκρατική καί παλαιά οικογένεια

I. Ράϊκου
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τή ς Σπάρτης, τής οποίας πολλά μέλη διεκρίθησαν κατά την Έπανάστασι τοϋ 1821.
'Ω ς γενάρχης της φέρεται ό Πέτρος Μέδικος, ό όποιος ήλθε στην Ε λλά δα τό 1 3 3 1
μαζί μέ τον Ούαλτέρον Βριέννιον για την απελευθέρωσή τοϋ δουκάτου των ’Α θη 
νών άπό τούς Καταλανούς. ’Εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο καί, έξελληνισθέντος τοϋ
ονόματος του, ώνομάσθηκε ’Ιατρός. ’Αργότερα, τά μέλη τής οικογένειας ’Ιατρού,
έγκαταστάθηκαν σέ διάφορα πόλεις τής Ε λλά δος, παίρνοντας τ ’ όνομα Γιατράκοι.
Ά π ό την οικογένεια αυτή, ό πιο άξιόλογος είναι ό ’Ιωάννης, ό όποιος υπήρξε πολύ
οξυδερκής καί νοήμων.

Γιοβάνοβιτς.
Πάροδος τής όδοϋ Πραντούνα 3 8 , στο συνοικισμό Έλληνορώσων.
'Ο Γιοβάνοβιτς Γερόλυμος, Σέρβος φιλέλλην, έ'λαβε μέρος σέ πολλές μάχες
τον καιρό τοϋ 1821 καί έπέδειξε ιδιαίτερο ηρωισμό.

Γιολδάση.
Πάροδος τής όδοϋ Ρουμπέση 9, στο Δουργούτι.
Πρόκειται περί τοϋ επωνύμου παλαιας περίφημης οικογένειας άρματωλών
τής Ευρυτανίας, ( τ ’ όνομα παράγεται άπό τό τουρκικό παρεπώνυμο, γιόλ-ντάς πού
σημαίνει προστάτην), τής όποιας πολλά μέλη διεκρίθησαν στην Έπανάστασι τοϋ
1821.

Γκαΐρτνερ.
Βρίσκεται στο Δουργούτι, κοντά στο τέρμα τής όδοϋ Βολταίρου.
Ό Φρ. Γκαϊρτνερ, Βαυαρός άρχιτέκτων έξεπόνησε τά σχέδια των παλαιών
ανακτόρων (σημερινή Βουλή), ό θεμέλιος λίθος τών όποιων κατετέθη άπό τον Βαυαρό βασιλέα Λουδοβίκο στις 26 ’Ιανουάριου 1836. Τά παλαιά άνάκτορα έκτίσθησαν
στόν, επάνω άπό τή πλατεία Συντάγματος, λόφο τοϋ Α γίου ’Αθανασίου. Τά άνά
κτορα έπυρπολήθησαν τήν 25 Δεκεμβρίου 1909. Άνακαινισθέντα, χρησιμοποιούνται
σήμερα ως γραφεία τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας, τοϋ Νομοθετικού Σώματος,
τοϋ Υπουργείου ’Εθνικής Ά μύνης καί άλλων Δημοσίων Υπηρεσιώ ν.

Γκάλλι Ροβέρτου.
Πάροδος τής όδοϋ Μητσαίων 14, κοντά στο Θέατρο Ή ρώδου τοϋ ’Αττικού.
Ό Ροβέρτος Γκάλλι, ’Ιταλός δημοσιογράφος καί πολιτικός, υπήρξε θερμός
υπερασπιστής τών Ελληνικών δικαίων. Ό φιλελληνισμός του έξεδηλώθη πολύ έν
τονα κατά τον πόλεμο τοϋ 1897 καί τήν έποχή τοϋ Κρητικού ζητήματος. 'Η Ε λ λ η 
νική Κυβέρνησις τον έτίμησε μέ τον μεγαλόσταυρο, ό δέ Δήμος ’Αθηναίων τον άνεκήρυξε επίτιμο δημότη του.

Γκίκα.
Πάροδος τής όδοΰ Ρούμελης 2, στοΰ Φιλοπάππου.
’Οφείλει τήν ονομασία στο έπώνυμο πολλών άγωνιστών τού 1821, οί όποιοι
προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στόν μεγάλο άγώνα, είτε στή ξηρά εϊτε στή θάλασσα.

Γκίνη.
Συνέχεια τού τέρματος τής όδοΰ Σκαλίδη, στο συνοικισμό Έλληνορώσων.
Πήρε τήν ονομασία αύτή προς τιμήν τής ομωνύμου Σπετσιώ τικης οικογέ
νειας πλοιοκτητών καί ναυμάχων τού άγώνος τού 1821.

Γκιώνη.
Πάροδος τής όδοΰ Δράκου 2 9 , στή πλατεία Γαργαρέτας.
Πήρε τήν ονομασία αύτή προς τιμήν πολλών ομωνύμων Υδραίων θαλασσομάχων τής Έπαναστάσεω ς τοϋ 1821.

Γκιλφόρδου ή Γκυιλφόρδου.
Πάροδος τής όδοϋ Πατησίων 75, στή πλατεία Βικτωρίας (Κυριακοΰ).

'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς
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Πήρε την ονομασία αυτή προς τιμήν τοΰ ομωνύμου ’Ά γγλου κόμιτος και
φιλοσόφου, ό όποιος, τόσο ένθουσιάσθηκε από τον άρχαΐο πολιτισμό καί τα διασωθέντα μνημεία, ώ στε άσπάσθηκε τό ορθόδοξο δόγμα. Τόση μεγάλη ήτο ή έπίδρασις του έλληνικοΰ στοιχείου, ώ στε παραιτήθηκε άπό τά διάφορα άξιώματά του
καί άφοσιώθηκε έξ ολοκλήρου στή μελέτη τοΰ πολιτισμού μας, συγχρόνως δέ
ίδρυσε τήν Ίόνιο Α καδημία, όταν έγκατεστάθηκε στή Κέρκυρα.

Γκλύστη.
Βρίσκεται στο Δουργούτι κι’ είναι πάροδος τής οδού Ρουμπέση 52.
Ό Γκλύστης, άγνώστων λοιπών στοιχείων, υπήρξε άγωνιστής τοΰ 1821
κι’ έπεσε πολεμώντας στή πολιορκία τής Ά κροπόλεως.

Γκούμα.
Συνέχεια τοΰ τέρματος τής όδοΰ Φαναριωτών, στή Νεάπολι (Π ευκάκια).
Πρόκειται περί τοΰ έπωνύμου διαφόρων άξιωματικών τοΰ στρατοΰ καί τοΰ
ναυτικοΰ, οι όποιοι πήραν μέρος στούς Βαλκανικούς πολέμους 1 9 1 2 -1 9 1 3 , καθώς
καί στούς πολέμους 1917—1923.

Γκούρα.
Πάροδος τής Λ . ’Αμαλίας 46, στή Πύλη Άδριανοΰ.
Ό ’Ιωάννης Γκούρας, άπό τούς γνωστότερους οπλαρχηγούς τή ς Έ πανα στάσεως τοΰ 1821, γεννήθηκε στην Παρνασσίδα τό 1791 κι’ ήταν έξάδελφος τοΰ
Δημητρίου Πανουργία, άρματωλοΰ τής Ά ν . Στερεάς Ε λλά δος, άπό τον όποιον
καί μυήθηκε διά τής Φιλικής Ε τα ιρ εία ς.
Σ τις 2 6 Μαρτίου 1821, μαζί μέ τον Πανουργία κατετρόπωσε τούς Τούρ
κους τής Ά μ φ ίσσης καί μαζί μέ τον Ό δ . Άνδροΰτσο κλείστηκε στο χάνι τής
Γραβιάς, άπ’ όπου, υστέρα άπό τή γνωστή άντίστασί τους, κατώρθωσαν να φύγουν
διασχίζοντες τό τουρκικό στρατόπεδο. Διακρίθηκε στή μάχη τών Βασιλικών
( 2 6 -8 - 1 8 2 1 ) καί τό 1822 διωρίσθηκε φρούραρχος τών ’Αθηνών, θέσι τήν όποια
έκράτησε μέχρι τοΰ 1824. 'Ω ς φρούραρχος, καθήρεσε τούς δημογέροντες ’Αθη
ναίους, κυβέρνησε τυραννικά καί, όπως άναφέρει ό Μακρυγιάννης, μέ τον συγγενή
του Μαμούρη έλαφυραγώγησε τά γύρω στήν ’Αθήνα χωριά καί έσκότωσε τούς
άγωνιστάς Σαρή καί Μελέτη Χ α σιώ τη.
Στον έμφύλιο πόλεμο τοΰ 1824, μετέσχε στήν καταστολή τής άνταρσίας
στή Πελοπόννησο, έχοντας μαζί του τον Καρατάσο. Σύμφωνα μέ τις υποδείξεις
τοΰ Κ ω λέττη, έλεηλάτησε τήν Κορινθία, ’Αρκαδία καί ’ Ηλεία. Συνέλαβε επίσης
τον Παλαιών Πατρών Γερμανόν καί τον ώδήγησε στή Γαστούνη, όπου καί τον
άπέλυσε, ύστερα άπό άπειλητική έπέμβασι τοΰ Σουλιώτου όπλαργηγοΰ Γεωργίου
Δράκου.
Διορισθείς γενικός οπλαρχηγός τής Ά ν . Στερεάς Ε λλά δος, τό 1825 έξεστράτευσε εναντίον τοΰ Άνδρούτσου, ό όποιος βρισκόταν τότε σέ φιλικές σχέσεις
μέ τούς τούρκους. 'Ο Άνδροΰτσος, έχοντας έμπιστοσύνη στο παληό του πρωτοπαλλήκαρο, παραδόθηκε στον Γκούρα, ό όποιος καί τον έφερε στήν ’Αθήνα, όπου
καί τον έφυλάκισε στήν Άκρόπολι. "Υστερα άπό συνεννόησι Γκούρα καί πιθανόν
Κυβερνήσεως, ό Άνδροΰτσος ύπέστη πολλά βασανιστήρια καί τελικά στραγγαλίσθηκε, τό δέ πτώ μα του ρίφθηκε κάτω άπό τήν Ά κρόπολι καί τοΰτο γιά νά νομισθή ότι πρόκειται περί αυτοκτονίας (βλέπε σχετικώ ς καί Άνδρούτσου Ό δ υ σ .).
Τήν 3 0 Σεπτεμβρίου 1826, έπιθεωρώντας τούς φρουρούς τής Ά κροπόλεως,
σκοτώθηκε άπό τουρκική σφαίρα. Σ τις 12 ’Ιανουάριου 1827, σκοτώθηκε καί ή
ή γυναίκα του, ή όποια μετά τό θάνατό του, διοικούσε τήν Άκρόπολι, ώ ς μέλος
’Επιτροπής άποτελουμένης άπό τούς Μακρυγιάννη, Κατσικογιάννη, Ό μορφόπουλο καί Παπακώστα.
( Συνεχίζεται)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ύ π ό Q IL . G E S B R O N , κατά μετάφρασή « ’Αστυνομικών Χρονικών»

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Η'

—«Δέν είμαι εγώ μόνο πού το θέλω ... Κ ι’ έσεΐς ό ’ίδιος εΐσθε της ίδιας γνώ
μης... Είμαι βέβαιος γι’ αυτό!.. Γιατί, επί τέλους, σέ ποιόν ή σέ τί θάχρησιμεύση
αυτή ή μήνυσις;...».
—« Γ ια παράδειγμα στα άλλα παιδιά... Για νά μάθουν ό τι...».
—« Ό τ ι δέν πρέπει νά δολοφονούν τούς έκπαιδευτάς τω ν ;... Μ ήπως δεν τό
ξέρουν; Ά λ λα άκοϋστε... ’Έγιναν τελευταίως άλλεπάλληλες δραπετεύσεις στο Τερνεραί... Ά ν έκλεινα λοιπόν, τις πόρτες μέ τό κλειδί καί έφτειαχνα οδοφράγματα
στά κάγκελλα, θά τις είχα έμποδίσει;».
—«"Ισα—ίσα ...».
—«”Ε ! Τ ό τε, άποσύρετε τή μήνυσή σας, άρχηγέ Ρομπέρ...».
Ό άλλος έκανε μιά μεγάλη χειρονομία...
—«Κ ι’ αύτό πού συνέβη;».
—«Δηλαδή, τί άκριβώς συνέβη;» ρώτησεν ό «Ά σ π ρ ο Δόντι» ένώ έσκυβε
προς τον πληγωμένο. «Τό πιο σκληρό άγόρι τού Τερνεραί σάς έπετέθη έν άγνοια των
άλλων. "Ενα άγόρι, άπό τό όποιον ήθελα άπό πολύ καιρό ν’ απαλλάξω τό κέτρον...
’Αλλά, εσείς ό ίδιος βρίσκετε αύτό τό μέτρο άδικό... Μοϋ τό είπ α τε... Είμαι βέβαιος
ότι κατά βάθος ελπίζετε ότι θά φτειάξετε αύτό τό παιδί...».
—«Ν αι! Αύτό είναι άλήθεια!...» .
—«Τ ό τε γιατί νά τό στείλετε στή φυλακή; ’Αποσύρατε, λοιπόν, τή μήνυσή
σας κι’ άφήστε νά ένεργήση ό δικαστής...».
—«’Έ χ ε τ ε ίσω ς δίκη ο, είπεν ό αρχηγός Ρομπέρ ύστερα άπό μιά στιγμή «άλλά
κι’ έγώ δέν έχω άδικο...».
—«Σύμφωνοι... ’Αλλά, μή ξεχνάτε ότι τό έπάγγελμά μας θά ήταν πολύ εύ
κολο άν οί μέν είχαν δίκηο κι’ οί άλλοι άδικο... Πρόκειται σχεδόν πάντοτε ν’ άποφασίσουμε αύθαίρετα άνάμεσα σέ δυο μερίδες, πού κάθε μιά τους έχει συγχρόνως
δίκηο κι’ άδικο... Κ ι’ αύτό δέν είναι μόνον ή άποστολή τού έκπαιδευτοϋ, άλλά καί
κάθε άνθρώπου.... ’Αρχηγέ Ρ ομ π έρ !» συνέχισεν ό «Ά σ π ρ ο Δόντι» έπειδή τον έβλεπεν άκόμα άναποφάσιστον «Θά σάς θέσω δύο ερωτήσεις. Ά ν άπαντήστε σ’ αύτές
χωρίς περιστροφές, θά σάς βοηθήσουν στήν άπόφασή σας... Πρώτα-πρώτα, δέν νο
μίζετε ότι άν τά δύο άλλα άγόρια είχαν παρευρεθή στή σκηνή θά είχαν άφοπλίσει
τον Πάουλο καί θά σάς είχαν ύπερασπισθή;».
—«’Ασφαλώς... Τό πιστεύω ...».
—«Αύτό πλέον σάς υποχρεώνει, κατά συνείδησιν, νά άποσύρετε τή μήνυσή
σας, έφ’ όσον θά βλάψη κι’ αυτούς τούς δύο... Αυτή είναι ή πρώτη μου ερώτηση...
Τώρα ή δεύτερη... ή πιο δύσκολη, γιά τήν οποίαν ζη τώ συγγνώμην... Λοιπόν, τί
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λ έτε; Π ιστεύετε δτι δ Πάουλο θά είχε κτυπήση έναν άλλον άρχηγό, άς ποϋμε τον
Μπουφαλό
* 0 πληγωμένος έκλεισε τά μάτια κι’ άναποδογύρισε τδ κεφάλι του πάνω στο
μαξιλάρι...
—«Αύτή είναι ή πιο σκληρή ερώτηση πού μπορούσατε να μου άπευθύνετε...
’Έ χ ε τ ε δίκηο... 'Ο Πάουλο δεν θά είχε κτυπήσει τον Μπουφαλό...». Σταμάτησε
λίγο κι’ άρχισε ν’ άναπνέη πολύ γρήγορα... 'Ο «’Άσπρο Δόντι» τοϋ πήρε τδ χέρι,
ένω ό Ά ρχηγδς Ρομπέρ συνέχισε κυττάζοντας άλλου.
«Θά συντάξω την παραίτησή μου άπδ τη μήνυση... "Ε χ ετε τήν καλωσύνη
νά μοϋ ύπαγορεύσετε τδν τύ π ο ;...».
—« ’Ασφαλώς, καί θά τήν πάω εγώ αύτή τή νύκτα στδν κύριο Προβίνς. Αύριο
πρω ί-π ρω ΐ θά τήν παραδώση στδ Δημόσιο Κατήγορο... Σάς ευχαριστώ...».
— «Τ ότε μπορείτε νά τοϋ παραδώσετε έπίσης αύτδ έδώ τδ γράμμα. Έ δίσ τα ζα
άκόμα νά τδ στείλω. ’Αλλά, τώρα... τώρα πιά...».
Σταμάτησεν άπότομα, γιατί κάποιος κτύπησε τήν πόρτα... Γύρισαν κι’ οί δυδ
κατά κεϊ, καί είδαν τδν κύριον Λαμύ νά μπαίνη μέσα... Μόλις τούς είδε χαμογέλασε
καί είπ ε :
—«Λοιπόν ; Τ ί άπέγινε ; ’Αλλά, καλύτερα άκοΰστε πρώτα τά δικά μου νέα...
Ό Μπουφαλό μόλις πήρε ένα τηλεφώνημα άπδ τδν έπιθεωρητή Μαρσέλ, δ όποιος
«μάζεψε» τον Μερλερέν αύτή τή στιγμή στδ Σταθμό τοϋ Σαίν Λαζάρ... Μά, τί
έπαθες ’Αρχηγέ Ρομπέρ...».
Ό δικαστής πλησίασε κοντά του, ένω αύτδς είχε γυρίσει πρδς τδν τοίχο καί
είχε ξεσπάσει σ’ ένα δυνατό, παρατεταμένο κλάμμα...
«Κλαίει» σκέφθηκεν ό «Ά σ π ρ ο Δόντι» λιγάκι ντροπιασμένος «έγώ φταίω
άρά γε ; Δεν έπρεπε νά τοϋ μιλήσω έτσι... Δεν είχα δίκηο! ! ! ...» .
"Υστερα γύρισε καί τοϋ είπε :
’Αρχηγέ Ρομπέρ, οποία καί νάναι τά σχέδιά σας, γυρίστε νά ΐδήτε τον κύριο
Λαμύ... Α γ α π ά τε τά παιδιά... Τδ ξέρω ... "Ολοι τδ ξέρουμε... "Α ς μήν άφήνουμε,
λοιπόν, τήν άγάπη νά χάνεται... Καλά άφοΰ δέν θέλετε νά μιλήσετε, δέν πειράζει...
Θά τά ξαναποΰμε αύριο... Καλή νύκτα...».
'Ο Δικαστής έκανε ένα βήμα πρδς τήν πόρτα... Στάθηκεν ύστερα καί είπε
στδν «’Άσπρο Δόντι» σιγαλά.
« Έ γ ώ φεύγω τώ ρα... Τηλεφωνήστε, λοιπόν, σάς παρακαλώ, στδν κύριο
Προβίνς δτι θά είμαι σπίτι του σ’ ένα τέταρτο τής ώ ρ α ς.......
Ό κύριος Προβίνς παραμόνευε τδν δικαστή πίσω άπδ τδ παράθυρό του, κι’
ήρθεν δ ίδιος ν’ άνοιξη τήν πόρτα, μ’ ένα σβησμένο τσιγάρο στδ στόμα...
—«Σάς σήκω σα...» είπεν ευγενικά δ κύριος Λαμύ.
—«Μ πά! Θά κοιμηθώ αύριο, άπάντησε δ κύριος Προβίνς, άπορώντας γιατί
ό άλλος χαμογελούσε λέγοντας αυτές τις λέξεις ...
—«Νομίζω δτι θάχετε τήν επίσκεψη τοϋ «Ά σ π ρ ο Δόντι» κι’ δτι θά σάς φερη
ένα γράμμα άπδ τδν Αρχηγόν Ρομπέρ...».
Ό κύριος Προβίνς, άναψε πάλι τδ τσιγάρο του καί μουρμούρισε :
—«Τήν παραίτησή του θά έχη, άσφαλώς».
—«Θά τήν δεχθήτε ;».
—«’Ό χ ι βέβαια ! Τουλάχιστον δχι τώρα. Θά ήταν έπικίνδυνο γιά όλους...
γιά τά παιδιά, γι’ αυτόν, γιά μάς... ’Αργότερα, θά τήν δεχθώ βέβαια».
—« Ά π δ ποΰ είναι αυτός δ Ρομπέρ ;».
— « Ά π δ τδ Μπαρρώ !...».
Σηκώθηκαν κι’ οί δυό... Καί βγήκαν στδν δρόμο. Έ κ ε ΐ χωρίστηκαν... 'Ο
κύριος Λαμύ μπήκε στδ αυτοκίνητό του καί, διασχίζοντας τούς ίδιους δρόμους,
έπέστρεψε στο σπίτι του...
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Μ πήκε στις άκρες των ποδιών στο δωμάτιο τοΰ Ζεράζ, κι* είδε εκ εί τά δυο
άγόρια κοιμισμένα δίπλα—δίπλα, το καστανό και τό ξανθό...
«'Ο ένας άνακάλυψε ξαφνικά την άδικία καί την άκαθαρσία τοΰ κόσμου»
σκέφθηκε «ό άλλος πού εγώ τον προστατεύω, δέν θά τις αΐσθανθή παρά σιγά— σιγά
σάν θεατής... Γ ι’ αυτό ό ένας φοράει αύτή τη μάσκα τοΰ πόνου ακόμα καί κοιμισμένος,
ένω ό άλλος, ό δικός μ ο υ !!!...» .
’Αλλά, όταν παρετήρησε τον Ζεράρ πιο προσεκτικά παρετήρησε δτι τό πρό
σωπό του έφερε τά σημάδια μιας πικρής κατήφειας...
—«Ζεράρ, μικρό μου άγόρι» μουρμούρισεν ό κύριος Λαμύ «μικρό μου άγοράκ ι...» .
Θά ήθελε νά γονατίση έκεϊ, νά ζητήση συγνώμην... ’Αλλά, γιατί ;... Μά,
γιατί άφησε τον γυιό του γιά νά μπή στην υπηρεσία τοΰ μικρότερου, τοΰ πιο έγκατελελειμμένου παιδιοΰ...
...'Η ’Αστυνομία συνέλαβε τον Πάουλο τον άνίκητο σέ μιά ταβέρνα στη Χ ά βρη, δυο μέρες ύστερα... Τον έφεραν μαζί μέ τον Μάρη καί τον Μερλερέν στο Σαβινύ, γιά νά περιμένουν νά δικασθοΰν.
'Ο κύριος Λαμύ έξέτασε τον Πάουλο στο γραφείο του, καί τοΰ εΐπε την πρό
θεσή του νά ξεχωρίση άπό την κατηγορία τούς δύο συντρόφους του.
—«Δέν τό δέχομαι» απάντησε τό άγόρι «είμαστε δλα μέσα καί θά μείνουμε ! !!» .
—«Α κ ο ύ σ ε, Πάουλο... έχω δή νά περνάνε άπό δώ κάθε είδους τύποι... ακόμα
καί αληθινοί παληάνθρωποι, σωστά κτήνη... ένω έσύ, κατά βάθος, δέν είσαι κακό
παιδί... Έ ν πάση περιπτώσει... Κακούς άνθρώπους είδα, αλλά ποτέ, μ’ άκοΰς ;
Δέν συνάντησα τύπους, πού νά είναι κακοί σύντροφοι... "Εκανες μιά μεγάλη κουτα
μάρα... Θά μποροΰσες νά σκοτώσης τον ’Αρχηγό Ρομπέρ... Μόνο σου τό έκανες
αυτό... Ούτε καί τόλμησες νά τό πής στούς άλλους... Είναι αλήθεια αυτό ; ή ο χ ι; ...
Κ ι’ αν είναι άλήθεια, τότε γιατί θέλεις νά πάνε φυλακή μαζί σου καί οί άλλοι ; Φίλε
μου πρέπει νά είσαι ειλικρινής καί ν’ άναλαμβάνης τις συνέπειες των πράξεών σου...
Δέν νομίζεις ;...» .
—«Σύμφωνοι !» έκανε τό παιδί, ύστερα άπό παρατεταμένη σιωπή...
’Έ π ειτα ό κύριος Λαμύ κάλεσε τον Κάϊδ καί τοΰ εΐπ ε :
« ... Θά σοΰ έμπιστευθώ τό σχέδιό μου, Μερλερέν, καί θά μοΰ πής τί σκέ
πτεσαι γι’ αύτό... Έ σ ύ δέν μπορείς νά ξαναγυρίσης στο Τερνεραί... Π ρώτα-πρώτα
δέν σ’ ένδιαφέρει καί πολύ. ’Έ τ σ ι δέν είναι ; Κ ι’ έπειτα δέν σέ θέλουν πιά έκ εϊ...
’Έ λ α στη θέση τους... ’Αλλά ό Μάρκ, άν έχη άνακατευθή σ’ αυτήν τήν υπόθεση,
άνακατεύθηκεν έξ αιτίας σου, άποκλειστικώς έξ αιτίας σου...
Αυτήν άκριβώς
τήν ώρα θά έπρεπε νά είσαι ήσυχος στήν τάξη τοΰ Τομαβάκ, άν σύ δέν τον είχες
παρασύρει... Λοιπόν, μέ δυο λόγια... Θέλω νά τον ξαναστείλω έκεϊ κάτω, χωρίς
δίκη, χωρίς δικάσιμο, χωρίς ιστορίες... Σοΰ φαίνεται αύτό δίκαιον ;...» .
—« ’Από μιάν άποψη, ναί» είπεν ό Κάϊδ. « ’Αλλά, μήπως αύτό θά ξεσσπάη
εις βάρος μου ;»
—« Ά ν τ ιθ έ τ ω ς ! Μόνο δέν ήθελα νά τό κάνω χωρίς τή συγκατάθεσή σου».
—Έ ! καλά ! Είμαι σύμφωνος. ’Αλλά, θά πρέπη νά τοΰ τό ποΰμε...».
—Α σ φ α λ ώ ς ! ! ! .. .» .
—«Κ ι’ έγώ ; Π έστε μου, τί θ’ άπογίνω ; ’Ά ν δέν μέ ξαναστείλουν στο κέντρο
μου ;...» .
—«Μήν άνησυχής... Μήν άνησυχής... Δέν θά σ’ άφήσω έτσι... Ά ν τ ε , τώρα
πήγαινε...».
Έ ν ω έβγαινεν δμως ό μικρός, ήρθεν ένας άγγελιαφόρος καί έφερε στον κύριο
Λαμύ τήν προαγωγή του καί, φυσικά, τή μετάθεσή του.
Α ντικαταστάτης του στο Δικαστήριον Ανηλίκων ώρίστηκεν ό κύριος Ντουμπλε...
(Συνεχίζεται)

Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ

<& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

Π Ρ Θ Α Γ Ω Γ Α Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
Διά Β .Δ . προήχθησαν : 1 ) εις τόν βαθμόν του ’Αστυνόμου Α ' τά ξεω ς, κατ’
έκλογήν, ό μέχρι τοΰδε ’Αστυνόμος Β ' τά ξεω ς κ. Καραχάλιος Χρηστός καί 2 ) εις
τον βαθμόν του ’Αστυνόμου Β ' τά ξεω ς, κατ’ άρχαιότητα, ό μέχρι τοΰδε Ύ π α στυ νόμος Α ' τά ξεω ς κ. Κανελλόπουλος Γεώργιος.
—Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών προήχθησαν έκ των έν
ίσχύϊ πινάκων προακτέων τοΰ έτους 1 960, εις τον βαθμόν τοΰ Άνθυπαστυνόμου, οί
Άρχιφύλακες : κ .κ . Ραγκαβάς Βασίλειος καί Άντωνόπουλος ’Αριστοτέλης, άμφότεροι κατ’ έκλογήν.
—Διά διαταγής τοΰ κ. Ά ρχηγοΰ ’Αστυνομίας Πόλεων, προήχθησαν εις τόν
βαθμόν τοΰ Ύπαρχιφύλακος, προς πλήρωσιν υφισταμένων ισαρίθμων κενών οργανι
κών θέσεων, οί ’Αστυφύλακες : κ.κ. Ευαγγελίου Θεόδωρος, Ζαχαρόπουλος ή Μ πελίτσας Γεώργιος καί Β ίτσας Χαράλαμπος.
*
* ❖
Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ -

Δ ΙΑ Γ Ρ Α Φ Α Ι

— Παρητήθη τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος ό ’Αστυνόμος Α' κ. Δαλιάνης Δημήτριος. Ε ις τοΰτον άπενεμήθη ό βαθμός τοΰ Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ Β ' τάξεω ς
καί έξεφράσθη ή εύαρέσκεια τοΰ κ. Ά ρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας διά τήν μακροχρόνιον
έν τ φ Ά στυνομικώ Σ ώ ματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του.
— Παρητήθησαν τοΰ Άστυνομικοΰ Σώ ματος, οί : 1 ) 'Υπαστυνόμος Α ' κ.
Παπασπύρου Κωνσταντίνος, 2 ) Ά ρχιφύλαξ κ. Γιαννόπουλος Δημήτριος καί 3 )
’Αστυφύλακες : κ .κ. Μαρκόπουλος Φ ώ τιος, Κατσόγιαννος Σωτήριος, Τάτλης
Παναγιώτης καί Βουρνας Κωνσταντίνος.
—Διεγράφησαν τοΰ Άστυνομικοΰ Σώ ματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί κά
τωθι άστυνομικοί ύπάλληλοι : 1 ) Άρχιφύλακες : κ .κ . Νικολάου Θωμάς καί Ρ η γόπουλος Μ ελέτιος, 2 ) Ύπαρχιφύλαξ κ. Τσώνης Ή λ ία ς καί 3 ) ’Αστυφύλακες :
κ.κ. Σαλαγιάννης Εύθύμιος, Νικολαΐδης Α πόλλω ν, Κολοβός Κωνσταντίνος,
Νασόπουλος ’Αριστείδης καί Έ σκερδελής ’Ιωάννης.
—'Ο μοίως άπελύθησαν τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος οί μαθητευόμενοι αστυ
φύλακες : κ.κ. Βεβόπουλος Βασίλειος, Ά κρίβος Αθανάσιος καί Ντούνας Γ εώ ρ 
γιος, ώς μή κριθέντες ικανοί προς μονιμοποίησιν, διά λόγους πειθαρχίας.
—Μ ετετάγη εις τήν κατάστασιν τής Μονίμου Διαθεσιμότητος καί δή τής Α'
κατηγορίας, άτε πληρουμένων τών προς τοΰτο νομίμων προϋποθέσεων, ό Ά σ τ υ φύλαξ κ. Μπικάκης Εμμανουήλ.
—Διεγράφη τοΰ Άστυνομικοΰ Σώ ματος ό ’Αστυνόμος Α ' Μ .Δ . Σταθατος
Χριστόφορος, λόγω θανάτου.
*
* *
Α Μ Ο ΙΒ Α Ι

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

—Διά διαταγής τοΰ κ. Ά ρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έξεφράσθη εύαρέσκεια προς τόν κ. ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α θηνών, ώς καί άπαντας τούς λοιπούς
Αστυνομικούς 'Υπαλλήλους τής ύπ’ αύτόν Διευθύνσεως, τούς συμβαλόντας εις τήν
τήρησιν τής τά ξεω ς καί άσφαλείας κατά τήν ήμέραν τοΰ έορτασμοΰ τή ς ’Εθνικής
Ε ο ρ τή ς τής 25ης Μαρτίου έ.έ'.
—Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών άπενεμήθη ήθική αμοιβή
εις τούς : Αστυνόμον Α ' κ. Παναγιωτόπουλον Νικόλαον, Διοικητήν τοΰ Τμήματος
Άσφαλείας Πατρών, 2 ) Αστυνόμον Β ' κ. Μπΐκον Ίωάννην, 'Υποδιοικητήν τοΰ
αύτοΰ Τμήματος, 3 ) ’Αστυνόμον Β ' κ. Λυγνόν ’Αλέξανδρον, 4 ) Ύπαστυνόμον Α '
κ. Φασούλκαν Γεώργιον, 5 ) Άρχιφύλακα κ. Άρώνην Κωνσταντίνον καί 6 ) ’Α στυ
φύλακας : κ.κ. Παπαδατον Άνδρέαν, Τσιλιμίγκραν Νικόλαον, Καναβόν Άνδρέαν,

9292

ΕΙδήσεις καί πληροφορίαι

Βασιλόπουλου Κωνσταντίνον, Δρούκαν Ίωάννην, Λάγιον Μιλτιάδην, Φώφολον
Ίωάννην, Κωνσταντινόπουλον ’Απόστολον καί Διαμαντόπουλον Διονύσιον, διότι
ύπό τήν δεξιάν καθοδήγησιν του πρώτου καί δευτέρου (Διοικητοϋ καί Ύ ποδιοικητοΰ), έργασθέντες μετά ζήλου, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων
ώρών έργασίας, έπιδείξαντες άμα καί ιδιάζουσαν έπιμέλειαν περί τήν έκτέλεσιν των
καθηκόντων των, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν, σύλληψιν καί παραπομπήν εις τήν Δ ι
καιοσύνην νεαρών δραστών τριών κλοπών διά ρήξεως εις τήν πόλιν τών Πατρών.
—'Ο μοίως, δι* άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού Ε σ ω τερ ικώ ν , άπενεμήθη
ήθική άμοιβή εις τούς : 1 ) ’Αστυνόμον Α ' κ. Παναγιωτόπουλον Νικόλαον καί 2 )
’Αστυνόμον Β ' κ. Μπϊκον Ίωάννην. ’Επίσης διά τής αύτής άποφάσεως άπενεμήθη
ήθική καί υλική άμοιβή, εις τούς : 1 ) Ύπαστυνόμον Α ' κ. Φασούλκαν Γεώργιον, 2 )
Άρχιφύλακα κ. Άρώνην Κωνσταντίνον καί 3 ) ’Αστυφύλακας: κ .κ. Κωνσταντόπουλον
’Απόστολον, Φώφολον Ίωάννην, Λάγιον Μιλτιάδην, Καναβον Άνδρέαν, Τσιλιμίγκραν Νικόλαον, Δρούκαν Ίωάννην, Κρόκον Ίωάννην καί Καπογιαννόπουλον Χ ρη
στόν, άνά εκατόν πεντήκοντα (1 5 0 ) δραχμάς εις έκαστον τούτων, διότι οί άνωτέρω
ύπο τήν δεξιάν καθοδήγησιν τού πρώτου καί δευτέρου (Διοικητοϋ καί Ύποδιοικητοΰ), έργασθέντες μετά ζήλου, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων
ώρών έργασίας, έπιδείξαντες άμα καί ιδιάζουσαν έπιμέλειαν περί τήν έκτέλεσιν τών
καθηκόντων των, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν, σύλληψιν καί παραπομπήν εις τήν
Δικαιοσύνην πέντε (5 ) καλλιεργητών έμπορων καί ποιουμένων χρήσιν άκατεργάστου
καί κατειργασμένης ’Ινδικής Καννάβεως, ώς καί τήν κατάσχεσιν ικανών ποσο
τήτων εις έκάστην περίπτωσιν ’Ινδικής Καννάβεως.
—'Ω σαύτω ς, δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη
ήθική άμοιβή εις τον 'Υπαστυνόμον Α 'κ . Π ιπερόπουλον Νικόλαον, ήθική δέκαί ύλική
άμοιβή εις τούς ’Αστυφύλακας : κ.κ. Πιτικάκην ’Εμμανουήλ, Τζανετάκον Νικόλλαον, Μϊχον Νικόλαον καί Πανίτσαν Δημήτριον, διότι ουτοι, έργασθέντες μ ετ’
έξαιρετικοΰ ζήλου καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έπιδείξαντες
ιδιάζουσαν έπιμέλειαν περί τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των ύπο τήν προσωπικήν
έπίβλεψιν τού, ώς άνω, κ. Ύπαστυνόμου, δστις κατηύθυνε λίαν έπιδεξίως, εύστόχω ς καί μεθοδικώς τάς ένεργείας των, έπέτυχον τήν σύλληψιν τού έπικινδύνου διαρ
ρήκτου Φέρτη Άλκιβιάδου, τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αυτού διαπραχθεισών κλοπών
έν Ά θήναις καί Πειραιεΐ, ώς καί τήν άνεύρεσιν, κατάσχεσιν καί άπόδοσιν τών κλο
πιμαίων είς τούς δικαιούχους.
—Δ ι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική καί
ύλική άμοιβή είς τον 'Υπαστυνόμον Α! κ. Παπασπύρου Ίωάννην, διότι ύπηρετών είς
Συνδικαλιστικόν Τμήμα τής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών τής 'Υποδιευθύνσεως Γενι
κής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, άπο τού έτους 1950, άνέπτυξεν δλως έξαιρετικήν καί
ιδιάζουσαν δραστηριότητα καί κατώρθωσε νά δημιουργήση, Suk καταλλήλου χει
ρισμού συνεργατών του, άριστον δίκτυον πληροφοριών, προσενεγκών οΰτω διά τής
φιλότιμου προσπάθειας του καί άφοσιώσεως προς το καθήκον, πολυτίμους ύπηρεσίας είς τον συνδικαλιστικόν τομέα.
—'Ο μοίως, δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη
ήθική άμοιβή είς τον 'Υπαστυνόμον Α ' κ. Κατσούρην Στυλιανόν, διά τής άύτής δ’άπο
φάσεως, άπενεμήθη ήθική καί ύλική άμοιβή είς τούς ’Αστυφύλακας : κ.κ. Εύαγγελινον ’Αθανάσιον καί Ά γγελήν Ίωάννην, διότι ουτοι χάρις είς το έπιδειχθέν έντονον
υπηρεσιακόν ένδιαφέρον, δραστηριότητα, κατάλληλον καί εδστοχον ένέργειάν των,
έπέτυχον τήν 12—13/1/1961 καί ώραν 0 0 .4 5 ' τήν σύλληψιν ένος τών δραστών τής
διαπραχθείσης, τήν 23ην ώραν τής 17/12/1960, ληστείας μετά σωματικών βλαβών
είς βάρος τού λαχειοπώλου Κωνσταντοπούλου Γεωργίου, διά καταλλήλου καί έπιδεξίου χειρισμού τής δλης ύποθέσεως ύπο τού άνωτέρω κ. 'Υπαστυνόμου, έπετεύχθη
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ή άποκάλυψις της ληστείας καί ή σύλληψις των δραστών, προκληθέντων οΰτω ευμε
νών σχολίων υπέρ του ’Αστυνομικού Σώματος.
—'Ω σαύτω ς, δι’ άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη
ήθική άμοιβή εις τούς κάτωθι αστυνομικούς υπαλλήλους : 1 ) ’Αστυνόμον Α ' κ.
Σταματόπουλον Άλκιβιάδην, 2 ) Ύπαστυνόμους Α ' κ.κ. ΓΙαπατριανταφύλλου Σ τ έ
φανον, ’Ακριβόν Γεώργιον καί Ρΐζον Δημήτριον καί 3 ) Άρχιφύλακα κ. Κραββαρίτην Ίωάννην, ήθική δέ καί υλική άμοιβή, διά τής αυτής άποφάσεως, εις τούς :
’Αστυνόμον Β ' κ. Πουρναρόπουλον Ίωάννην, 2 ) Άνθυπαστυνόμον κ. Σιδηρόπουλον
Ά χιλλέα καί 3 ) Άρχιφύλακα κ. Άντωνόπουλον Άριστοτέλην, διότι ούτοι, έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, έντονου υπηρεσιακού ενδιαφέροντος, πολύ πέραν τών
κεκανονισμένων ώρών καί έπιδείξαντες έξαιρετικήν δραστηριότητα καί μεθοδικό
τατα έν τή έκτελέσει τού καθήκοντος των, τήν 15/2/1961, επέτυχαν την άνακάλυψιν
καί σύλληψιν τού C habrachs Ja cu e s τού Μεγκιρντίτς, χρηματιστού έν Γενεύη καί
Βηρυττώ, Λιβανοΰ υπηκόου, καθ’ ήν στιγμήν, άναχωρών διά Βηρυττόν, δι’ άεροσκάφους τής Β .Ε .Α ., άπεπειράθη νά έξαγάγη λαθραίως τό ποσόν τών δύο έκατομμυρίων έκατόν ένενήκοντα έπτά χιλιάδων (2 .1 9 7 .0 0 0 ) δραχμών καί δέκα πέντε (1 5 )
χρυσών λιρών.
— ’Επίσης δι’ άποφάσεως τοΰ~κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έξεφράσθη εύαρέσκεια προς τον κ. Προϊστάμενον τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών, ώς καί
άπαντας τούς λοιπούς άστυνομικούς ύπαλλήλους, τούς συμβαλόντας εις τήν τήρησιν
τής τά ξεω ς καί άσφαλείας έν τη πόλει τών Πατρών, κατά τον εορτασμόν τών Ά π ό κρεω, καθ’ ον, χάρις εις τάς καταβληθείσας προσπάθειας καί τά ληφθέντα μέτρα,
διεξήχθη ή όλη εορτή συμφώνως τώ προγράμματι τής ’Επιτροπής, προκληθέντων
έντεΰθεν εύμενών σχολίων τού τύπου διά τήν έν γένει κατάστασιν τής ’Αστυνομίας.
—Δ ι’ άλλης άποφάσεως τού κ.'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική καί
υλική άμοιβή έξ έκατόν (1 0 0 ) δραχμών είς έκαστον τών ’Αστυφυλάκων : κ.κ. Ζέρβα
Σπυρίδωνος καί Μήτρου Γρηγορίου, διότι ουτοι τήν 2 ,4 0 ' ώραν τής 1 0 -2 -1 9 6 1 ,
χάρις εις τήν έξαιρετικήν παρατηρητικότητά των, έντονον υπηρεσιακόν ένδιαφέρον
καί τήν άναπτυχθεϊσαν έκτακτον δραστηριότητά των, έπέτυχον τήν έπ ’ αύτοφώρω
σύλληψιν τών δραστών κλοπής χρήσεως τού ύπ’ άριθμόν κυκλοφορίας Ι.Χ . 28 2 1 3
έπιβατικοΰ αύτοκινήτου ιδιοκτησίας : Μαρή Μιχαήλ, Γκλαβά Εύαγγέλου καί Σ τα σινοπούλου Βασιλείου.
—Ω σ α ύ τω ς δι’ άποφάσεως τού κ.'Υφυπουργού ’Εσωτερικών,άπενεμήθη ήθική
καί υλική άμοιβή έκ τριακοσίων (3 0 0 ) δραχμών είς τον ’Αστυφύλακα κ. Κολοβόν
Νικόλαον, διότι χάρις είς τό έπιδειχθέν έντονον υπηρεσιακόν ένδιαφέρον του,θάρρος,
ζήλον καί έξαιρετικήν ένεργητικότητα, έπετεύχθη ύπό τούτου, τήν 5 ,3 0 ’ ώραν τής
31/1/1961, ή σύλληψις τών σεσημασμένων καί μέ πλουσίαν δράσιν κ λεπ τώ ν :
Καστρίτση Δημητρίου καί Γρηγορίου Γεωργίου, ώς καί ή έξιχνίασις δέκα έπτά
(1 7 ) κλοπών σιδήρου μπετόν άρμέ έκ διαφόρων οικοδομών τών ’Αθηνών.
— 'Ο μοίως δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη
ήθική καί υλική άμοιβή έκ τετρακοσίων (4 0 0 ) δραχμών είς τον άστυφύλακα κ. Κα
κιούλην Παναγιώτην, διότι χάρις είς τό έπιδειχθέν έντονον ύπηρεσιακόν ένδιαφέρον,
έξαιρετικήν παρατηρητικότητα, οξυδέρκειαν, έκτακτον δραστηριότητα, ψυχραιμίαν,
θάρρος καί έξαιρετικήν πρωτοβουλίαν, έπετεύχθη τήν 5ην πρωινήν ώραν τής 28/1/61,
ή σύλληψις τών κλεπτών : 1 ) Τσέντζου Κυριάκου καί 2 ) Κωνσταντινίδου Νικολάου,
οίτινες ώμολόγησαν τήν διάπραξιν, κατά καιρούς, δέκα πέντε (1 5 ) κλοπών έκ δια
φόρων καταστημάτων τών ’Αθηνών καί Αιγάλεω.
— Δ ι’ άλλης άποφάσεως τού κ.'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη έπαινος
είς τούς ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Παπαδόπουλον Άριστείδην καί Χημικόν
’Αστυνόμον Α' κ. Κορνυλάκην Μενέλαον ώς καί ήθική καί υλική άμοιβή είς τούς :
’Αστυνόμον Β ' κ. Κατσιμαγκλήν Δημήτριον, 'Υπαστυνόμους Α ' κ. κ. Κατσιμπάρον
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Σωτήριον, Λεμονήν Κων/νον, Λακαφώσην Δημήτριον, Νιάσκον Κων/νον, Παπαϊσιδώρου Ίωάννην καί Άνθυπαστυνόμον Νομικόν Αύγουστϊνον, διότι έργασθέντες
κατά τό έτος 1960, έκαστος εις τον τομέα του, μ ετ’ άφοσιώσεως προς την υπη
ρεσίαν, εντόνου δραστηριότητος καί μεθοδικότητος, συνέβαλον σπουδαίως εις την
έμπέδωσιν τής Δημοσίας ’Ασφαλείας κατά τό έτος τοϋτο.
—Τέλος δι’ άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργοϋ Ε σω τερ ικώ ν άπενεμήθη ήθική καί
υλική άμοιβή εις τούς κάτωθι άστυνομικούς: Α ) ’Αστυνομικόν Δ/ντήν Α ' κ. Παπασταφίδαν ’Αγησίλαον, διότι προϊστάμενος τυγχάνων των 'Υπηρεσιών διώξεως του
κοινού έγκλήματος τής ' Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί έπιληφθείς τής ύποθέσεως κλοπής καί έπιχειρουμένης εμπορίας άρχαίων Βυζαντινού
'Ιερού Ευαγγελίου, φέροντος την υπογραφήν τού Αύτοκράτορος τού Βυζαντίου Κων
σταντίνου τού ΓΙορφυρογεννήτου, κατηύθυνεν προσωπικώς καί έπιδεξίως τάς ένεργείας τών έπιληφθέντων υπαλλήλων καί έδωκε τάς γενικάς οδηγίας καί κατευθύν
σεις, μέ άποτέλεσμα τήν άνεύρεσιν καί κατάσχεσιν τού 'Ιερού Εύαγγελίου καί τήν
σύλληψιν τών δραστών. Β ) ’Αστυνόμον Β ' κ. Μαρίνον Διονύσιον, 'Υπαστυνόμους
Α ' κ.κ. Παπαγιαννόπουλον Χαράλαμπον, Λαγόν Στυλιανόν καί Κολωνίαν Χρήστον,
διότι έπιληφθέντες τής σχετικής προανακρίσεως τής έν λόγο) άρχαιοκαπηλείας καί
έργασθέντες μ ετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, επιμονής καί υπομονής έπί μακρόν χρονικόν
διάστημα, συνέβαλον τά μέγιστα εις τήν έπιτυχή έκβασιν τής ώς άνω ύποθέσεως καί
Γ ) 'Υπαρχιφύλακας: κ.κ. Παπαδόπουλον Σταύρον, Σαγώναν Χρήστον, Μαρκέτον
Γεράσιμον καί άστυφύλακας: κ.κ. Θεοχαρόπουλον Θεοχάρην, ’Αθανασίου Δημήτριον,
Μητσάκον Πέτρον, Ποταμιάν ’Αλέξανδρον, Οΐκονομάκον Παναγιώτην, Στεργίου
Ίωάννην, Γαϊτάνην Θεόδωρον, Μητρονάσιον Κωνσταντίνον, Πέππαν Νικόλαον,
Άντζουλάτον Γεράσιμον, Τζαβέλλαν Ίωάννην, Άλεξόπουλον Νικόλαον, Ξουραφάν Γεώργιον, ΓΙλέτσιαν Δημήτριον, Χανιώτην Ή λίαν, Άνδρικόπουλον Ίωάννην,
Καραίνδρον Ίωάννην καί Άλεξόπουλον Παναγιώτην, διότι ούτοι έργασθέντες μετ’
έξαιρετικού ζήλου καί άφοσιώσεως προς τήν ύπηρεσίαν, πολύ δέ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών ύπηρεσίας, συνετέλεσαν , ά μέγιστα εις τήν έπιτυχή έκβασιν τής ώς
είρηται ύποθέσεως.
*
;j- φ
Ε Υ Χ Α Ι Ε ΙΣ Ε Ο Ρ Τ Α Ζ Ο Ν Τ Α Σ
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται Χρόνια Πολλά έπί τή ονομαστική
των εορτή είς τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ .κ. Γεώργιον Κοντογεώργον ’Α στυ
νομικόν Διευθυντήν Πειραιώς, Γεώργιον Γρηγορέαν, Γεώργιον Κανελλάκην, Γεώργιον
Χαλοΰλον, Γεώργιον Χατζηελευθερίου, Γεώργιον Κανέλλον, Γεώργιον Ταμιολάκην,
Γεώργιον Παπαγιάννην, Γεώργιον Κατσικαβέλον καί Γεώργιον Άναστασόπουλον,
ώς καί εις άπαντας τούς εορτάζοντας κ.κ. άξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς ύπαλλήλους.
Ε Υ Γ Ε Ν Ε ΙΣ Δ Ω Ρ Ε Α Ι
Ό Σύμβουλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Ε .Τ .Υ .Α .Π . καί τού Κλάδου
'Υ γείας κ. Μελαχροινός Κων/νος, άνώτερος 'Υπάλληλος τής Τραπέζης τής Ε λλά δος,
έδώρησεν είς τό Ε .Τ .Υ .Α .Π ., ολόκληρον τήν έκ δραχμών (6 0 0 ) έξακοσίων άποζημίωσίν του, διά τήν συμμετοχήν του εις τάς συνεδριάσεις τών Διοικητικών Συμ
βουλίων άμφοτέρων τών Ταμείων, κατά τό Α ' τρίμηνον τού Οικονομικού ’Έ το υ ς
1961.
'Η Παρασκευή Π ετμεζά προσέφερεν ώς δωρεάν είς τ ό ’Επικουρικόν Ταμεΐον
'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων δραχμάς 3 0 0 , είς μνήμην τής άποβιωσάσης έξαδέλφης της Λόλας Κωνσταντινίδου. .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Α Θ ΕΜ Α ΤΑ

Δημόσιαι συναθροίσεις— Παράνομοι συγκεντρώσεις, ύπδ Ά στυν. Δ/ντοϋ Β ' κ. Κ.
Τουζένη (συνέχεια καί τ έ λ ο ς )....................................................................................................

9247

Γ Ρ Α Φ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Α ΘΕΜ Α ΤΑ

Έξέτασις κειμένου γραφομηχανών, ύπδ ’Αστυνόμου Β ' κ. Δ . Κατσιμαγκλή (συνέχεια
καί τέλος)

............................... .............................. ....................... .’ ........... ...................................................

9255

Ε ΓΚ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Α ΘΕΜ Α ΤΑ

Έγκατάλειψις τραυματίου—Μια ομολογία τήν όποίαν ποτέ δέν θά ξεχύσετε,
άπδ τδ Άμερικανικδν περιοδικόν «Reader’s Digest», κατά μετάφρασιν Ά ρχιφύλακος κ . Κ . Λαψάνη
............................................................................................................

9260

ΞΕΝ Α Ε ΓΚ Λ Η Μ Α Τ Α

Ή έξομολόγησις ένός μεγάλου κλέπτου κοσμημάτων, έκ τοϋ ’Αμερικάνικου περιο
δικού «Reader’s Digest», κατά μετάφρασιν άστυφύλακος κ. Γ . Γεωργακοπούλου

9263

Πομμερένκε— *0 σεξουαλικός έγκληματίας, ύπδ των άνωτέρων άξ/κών ’Αστυνο
μίας κ. κ. Ο. Zizmann καί R . G ut της Freibu rg, κατά μετάφρασιν κ. Ίωάννου
Γιαννακάκου (σ υ ν έχ εια ).................................................................................... ............................

9269

Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ Δ ΙΑ ΤΟ Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο Ν ΜΑΣ

’Επιστολή τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ.κ.
Στυλιανού

..........................................................................................................................................

9272

Θ ΕΜ Α ΤΑ Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ

Τδ σύστημα άφαιρέσεως αδειών όδηγήσεως εις Η .Π .Α . , ύπδ Ύπαστυνόμου Α '
κ. I. Άθανασούλη .................................. Γ .....................................................................................

9273

Η Μ ΕΡΟ Λ Ο ΓΙΟ Ν Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ

«Λαμβάνω τήν τιμήν ν’ άναφ έρω ...», ύπδ Ύπαστυνόμου Β ' κ. Σ . Πηλοϋ . . . .

9277

Ν ΕΑ Τ Ο Τ Δ ΕΚ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Υ

Μιά μεγάλη επιτυχία τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, ύπδ Ύπαστυνόμου Β '
κ. Σ . Πηλοϋ

..............................................................

9283

Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Α ΘΕΜΑΤΑ

‘Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους τών ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς, ύπδ Ύ π α 
στυνόμου Α ' κ. Ίωάννου Ράΐκου (συνέχεια)

....................................................................

9285

Δ ΙΕ Θ Ν Η Σ Λ Ο ΓΟ Τ Ε Χ Ν ΙΑ

Χαμένα σκυλιά, χωρίς περιλαίμιο, ύπδ Q>1 Cesbron, κατά μετάφρασιν « ’Αστυ
νομικών Χρονικών» (συνέχεια) .................................................................................................

9288

Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ Κ Α Ι Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ ! .......................................................................................

9291

ΑΙ Δ Η Μ Ο ΣΙΕΥ Ο Μ ΕΝ Α Ι Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι Α Π Η Χ Ο Υ Ν ΤΗ Ν Π Ν ΕΥ Μ Α ΤΙΚ Η Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ν
ΤΩ Ν Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ω Ν Κ Α Ι Τ Α Σ ΓΝ Ω Μ Α Σ Α Υ Τ Ω Ν

Τδ περιοδικόν

έκ τυ π ο ΰ τα ι ε ις τά Τ υ π ο γρ α φ ικ ά Κ α τα στή μ α τα ’ Α δ ελ φ ώ ν
Κ ερ α μ εικοΰ 4 0 — ’ Αθήναι (Τ η λ . 5 2 2 -5 1 2 )

Γ . ΡΟ ΔΗ

Κάθε

Σάββατο

“Ωρα 12.30'-1 μ. μ.
Παρακολουθήτε

την

Εκπομπή

/

τής

’Αστυνομίας

Πόλεων

από

τό

Ραδιοφωνικό

Σταθμό

των

Ενόπλων Δυνάμεων.

