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Τά « ’Αστυνομικά Χ ρονικά», έπί τή έπετείω της
ονομαστικής εορτής τής Α .Β .Υ . τού Διαδόχου, Ά ν τ ιβ α σιλέως ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ύποβάλλουν εύλαβώς τάς
θερμοτέρας εύχάς των διά την ύγείαν, εύτυχίαν και μακροημέρευσιν Α ύτοΰ, καί παρακαλουν τον παντοδύναμον
Θεόν, όπως Τόν τηρή υπό τήν σκεπήν των πτερύγω ν Του.
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Τά « ’ Αστυνομικά Χ ρ ο νικ ά », επί τη έπετείω τής
ονομαστικής εορτής τής Α . Ε . του Προέδρου τής
Κυβερνήσεως κ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ,
ύποβάλλουν άπό μέρους των αξιωματικών καί άνδρών του Σώματος τής ’ Αστυνομίας Πόλεων τάς
θερμοτέρας εύχάς δι’ υγείαν καί μακροημέρευσιν έπ’
άγαθω τοΰ Έ θ ν ο υ ς .
# Φ # *# # # ίΗ Η Μ Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Μ Μ Μ Η Η Η Η Ι·

ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ
ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
«Την 9ην Μ αίαν ε.ε. δ ’Α ρχηγός τον Π υροσβ εσ τικού Σ ώ μ α τ ο ς κ.
Ν. Μ πονραντάς ώμίληαεν εις την αίθουσαν τής 'Ε νώ σεω ς τω ν εν Έ λ λάδι Α σ φ α λ ισ τικ ώ ν Ε τ α ιρ ειώ ν , π ερί τής δράσεω ς τού Π υροσβεσ τικού
Σ ώ μ α τ ο ς κ α τ ά την τελ ευταίαν διετίαν. ’Ε ντύπω σιν έκαμ αν τ ά σ τ α τ ισ τικ ά
σ τ ο ιχ εία καί ο ί σ χ ετικ οί πίνακες.
Λ όγω τού ενδιαφέροντος δ ιά την 'Α στυνομίαν π α ρ α θ έτ ο μ ε ν την
ομιλίαν τού κ. Μ πονραντά μ ετ ά τώ ν σχετικώ ν σ τατισ τικ ώ ν πινάκω ν».
Ν. Λ.

Τό Πυροσβεστικόν Σώμα μ ετ’ ιδιαιτέρας χαράς δεξιοϋται σήμερον εϊς
την αίθουσαν ταύτην, εύγενώς προσφερθεΐσαν ύπό τών έν Έ λλάδι Εργαζομένων
’Ασφαλιστικών Ε τα ιρ ειώ ν, τάς Ύ μετέρας προσωπικότητας καί εκφράζει προς
'Υ μάς τάς εύχαριστίας του διά την πρόθυμον άνταπόκρισιν εις την πρόσκλησίν μας.
"Οταν προ μηνός παρέστην εις τήν αίθουσαν ταύτην κατά τήν άνακοίνωσιν
τών στατιστικών στοιχείων τών έξ αυτοκινήτου άτυχημάτων, μοϋ έγεννήθη ή
ιδέα νά ζητήσω τήν συνδρομήν τής Έ ν ώ σ εω ς ’Ασφαλιστικών Ε τα ιρειώ ν διά τήν
μηχανογραφικήν επεξεργασίαν τών στοιχείων του Πυροσβεστικού Σώματος, σχετικώ ς μέ τ ά ς πυρκαϊάς, τά όποια στοιχεία λόγω του όγκου των δυσκόλως έπεξεργάζονται άνευ τών καταλλήλων μηχανημάτων. 'Η ιδέα μου εύρεν άμεσον άνταπόκρισιν εις τά πρόσωπα τόσον του Προέδρου τής Έ ν ώ σ εω ς κ. Χατζηανδρέου, όσον
καί τοϋ Διευθυντοϋ αυτής κ. Πρεβελάκη, τούς οποίους έπιθυμώ νά ευχαριστήσω
καί δημοσία διότι διά τής χρησιμοποιήσεως τών τεχνικών μέσων τής Έ ν ώ σ εω ς
έπετεύχθη έντός ελάχιστου χρονικού διαστήματος ή σύνταξις λεπτομερούς μελέτης
διά τάς πυρκαϊάς τής τελευταίας διετίας, τήν οποίαν εΰρίσκομαι εις τήν ευχάριστον
θέσιν νά θέσω ύπ’ όψιν σας σήμερον.
Μ ετά τό πέρας τής παρούσης άνακοινώσεως θά λάβητε λεπτομερές τεύχος
μέ πίνακας καί σχεδιαγράμματα καθώς καί σύντομον περίληψιν προς διευκόλυνσιν τών κ.κ. Δημοσιογράφων.
Είναι γνωστόν ότι τό πΰρ ύπήρξεν εν άπό τά στοιχεία εκείνα τής φύσεως,
τά όποια ένέπνεον τον περισσότερον φόβον εις τον άνθρωπον. Έ ν ώ δέ τούτο είναι
ώφέλιμον καί μάλιστα άπαραίτητον όταν συγκρατήται εις τά λογικά όρια, όμως
καθίσταται φοβερόν ένεκα τής καταστρεπτικής του δυνάμεως, όταν ύπερβή τά όρια
εις τά όποια ό άνθρωπος τό περιορίζει. Βλέπομεν πράγματι πρωτογόνους λαούς,
μή έχοντας ακόμη συναίσθησιν τής μεγάλης άξίας τού πυρός, νά φεύγουν πανικό
βλητοι άπό τάς μεγάλας πυρκαϊάς τών δασών. Βραδύτερον παρατηρούμεν
τό πύρ νά ύποτάσσηται εις τήν θέλησιν τού άνθρώπου καί νά βοηθή αυτόν εις τά
δημιουργικά του έργα. Πάντοτε όμως τό πύρ θά είναι ένας έπαναστάτης, ό όποιος
θά τού καταστρέφη καί τά έργα του καί τήν ζωήν του καί αυτό άκριβώς τον υπο
χρεώνει ν’ αντιδρά προληπτικώς καί κατασταλτικώς καί νά έφευρίσκη τά κατάλ
ληλα μέσα διά τήν άποσόβησίν του.
Καί κατ’ άρχάς μέν ή κατάσβεσις τών πυρκαϊών έπιχειρεΐται μέ πρωτόγονα
καί έντελώς πρόχειρα μέσα, δι’ δ καί αί καταστροφαί υπήρξαν τεράστιαι. Μέ τήν
πάροδον όμως τού χρόνου τά μέσα ταΰτα έξειλίχθησαν καί έχρειάσθη νά διαρρεύσουν αρκετοί αιώνες, διά νά γίνη μία συστηματική προοδευτική όργάνωσις καί
άμυνα κατά τού ύπούλου αυτού στοιχείου τής φύσεως. Σήμερον εις όλον τον κόσμον
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έδραιώθη ή άντίληψις, δτι ή άσφάλεια έκ του κινδύνου τοΰ πυρός άποτελεϊ έν έκ
των κυριωτέρων μελημάτων αύτής ταύτης τής Πολιτείας. Συνέπεια δέ τής άντιλήψεως ταύτης είναι ή ίδρυσις ειδικών Πυροσβεστικών Σωμάτων, τών οποίων ή
κυρίως άποστολή συνίσταται είς την προστασίαν τής ζωής καί τής περιουσίας τών
τε πολιτών καί τοΰ Κράτους, οσάκις αΰτη κινδυνεύει άπό πυράς, πλημμύρας καί
τών έν γένει θεομηνιών, τόσον είς τάς πόλεις, όσον καί είς τήν ύπαιθρον.
'Η ιστορία τής Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας έν τή Χώρα μας, καίτοι άρχεται
άπό τοΰ έτους 1834, ήτοι άπό τών πρώτων έτών τής συστάσεως τοΰ 'Ελληνικού
Βασιλείου, ήτις καί άπετέλεσε μίαν τών βασικών λειτουργιών τοΰ νεοσυστάτου
Ελληνικού Κράτους, έν τούτοις νομοθετική μέριμνα 0ta τήν λήψιν προληπτικών
μέτρων άσφαλείας κατά τών έκ τοΰ πυρός κινδύνων, έξεδηλώθη τό πρώτον άπό τοΰ
έ'τους 1912 διά τοΰ Νόμου Δ Κ Σ Τ '.
Διά τοΰ Νόμου 4661/ 1930 ή Πυροσβεστική 'Υπηρεσία μετωνομάσθη άπό
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Στρατιωτική Πυροσβεστική 'Υπηρεσία, είς Πυροσβεστικόν Σώ μα, ύπαχθέν, ώς
καί τά δύο ετερα Σώματα ’Ασφαλείας, είς τό 'Υπουργεΐον ’Εσωτερικών.
Διά τήν όργάνωσιν καί άνάπτυξιν τούτου, τό Κράτος κατέβαλε πάντοτε
ιδιαιτέραν μέριμναν, τό πρώτον κατά τήν προ τοΰ έ'τους 1940 περίοδον, ότε έφωδιάσθη διά συγχρόνων πυροσβεστικών οχημάτων καί έν συνεχεία κατά τό έτος
1955 έπί 'Υπουργίας τοΰ σημερινού 'Υφυπουργού τών Ε σω τερ ικώ ν κ. Εύαγγέλου
Καλαντζή, ότε έγένετο νεωτέρα προμήθεια τελειοτέρων πυροσβεστικών μηχανη
μάτων είς ένίσχυσιν τοΰ παλαιού ύλικοΰ καί ήτις παρέσχε τήν δυνατότητα τής
έπεκτάσεω ς τής Πυροσβετικής 'Υπηρεσίας είς 3 2 Έπαρχιακάς Πόλεις.
Τό Πυροσβεστικόν Σώμα ώς κυρίαν αύτοΰ άποστολήν δεν έχει μόνον τήν
καταστολήν τών πυρκαϊών, άλλά κυρίως τήν πρόληψιν αύτών. Προς τοΰτο αί κατά
πόλεις Πυροσβεστικαί 'Υπηρεσίαι ένεργοΰσιν έπιθεωρήσεις είς τά παντός είδους
έργοστάσια καί τά Δημόσια καί ’Ιδιωτικά 'Ιδρύματα καί ύποδεικνύουσι τά κατάλ
ληλα μέσα, τόσον διά τήν πρόληψιν, όσον καί τήν άμεσον, έν τή έκδηλώσει των,
έπέμβασιν. Παραλλήλως προέρχεται είς τήν διαφώτισιν τοΰ κοινού καί τήν πρα
κτικήν έκπαίδευσιν είς όσον τό δυνατόν εύρύτερον κύκλον πολιτών, ίνα οότω οί
πολϊται καταστώσιν 'ικανοί νά συντρέξωσι τό πυροσβεστικόν έργον, τόσον έν ειρήνη
όσον καί έν πολέμω, ώς πυρήνες Πολιτικής Ά μύνης.
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Ν. Μπουραντά

Δέον όμως νά σημειωθή ότι παρά τήν ύφισταμένην σήμερον όργάνωσιν των
Πυροσβεστικών 'Υπηρεσιών αί προκαλούμεναι ζημίαι εις βάρος της τε Ε θν ική ς
καί ιδιωτικής περιουσίας είναι σημαντικαί. Εις ταύτας δέον νά ύπολογισθώσι καί
τά εις βάρος τής ζωής καί τής σωματικής άκεραιότητος, ούχί εύκαταφρονήτου
άριθμοΰ άτόμων, σημειούμενα άτυχήματα.
’Εάν ληφθώσιν ύπ’ δψιν τά έκ παλαιοτέρων στατιστικών στοιχείων τοϋ
Πυροσβεστικού Σώματος προκύπτοντα, παρατηροϋμεν δτι αί έκ τών πυρκαϊών
προκληθεΐσαι ζημίαι εις τε τήν κινητήν καί άκίνητον περιουσίαν κατά τά έτη 1932—
1940 άνέρχονται είς μέν τήν πόλιν τών ’Αθηνών εις 9 5 .0 0 0 .0 0 0 , εις δέ τήν τής
Θεσσαλονίκης είς 1 2 8 .0 0 0 .0 0 0 δρχ. μέ τιμήν χρυσής Λίρας 750 δρχ. τής εποχής
εκείνης. ’Ανάλογοι υπήρξαν αί ζημίαι καί είς τάς άλλας όλίγας πόλεις, είς ας τότε
έλειτούργει Πυροσβεστική 'Υπηρεσία. Οΰτω υπολογίζεται δτι κατά τό άνωτέρω

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΚΑΊΟΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ
1960

χρονικόν διάστημα ή ιδιωτική οικονομία μόνον είς τάς όλίγας αύτάς πόλεις ύπέστη
ζημίας άνερχομένας είς τό ποσόν 6 1 5 .0 0 0 χρυσών λιρών ’Αγγλίας.
Πέραν τών ζημιών τούτων πρέπει νά ύπολογισθώσιν είς φανταστικούς άριθμούς αί ζημίαι, τάς οποίας ύπέστη ή ’Εθνική Οικονομία έκ τών πυρκαϊών τών
δασών, καθ’ ας χιλιάδες στρεμμάτων κατεστράφησαν μέ τάς παραλλήλους καί
έμμέσους συνέπειας.
'Έτερον γεγονός δπερ τυγχάνει ιδιαιτέρας σημασίας είναι δτι κατά τήν έποχήν τής νομισματικής άσταθείας μέγα μέρος τών πυρκαϊών οφείλεται είς έμπρησμούς έκ προθέσεως, ένώ κατά τά έτη τής κατοχής ούδείς σχεδόν έμπρησμός έκ
προθέσεως έσημειώθη, προφανώς διότι μεταξύ τών άλλων λόγων, οΐτινες προέκυψαν έκ τής δημιουργηθείσης καταστάσεως, τό συμφέρον έκάστου έπέβαλε τήν
οπωσδήποτε διατήρησιν τών άγαθών του.
Ά ξιοσημείωτον τυγχάνει δτι κατά τά δύο τελευταία έτη 1959 καί 1960,
πλήν μιας ή δύο περιπτώσεων, ούδεμία άλλη περίπτωσις έμπρησμοϋ έκ προθέ
σεως διεπιστώθη.
Τό λίαν εύχάριστον τούτο γεγονός άποδοτέον είς τήν έγκαιρον καί άποτελεσματικήν τών κατά πόλεις Πυροσβεστικών 'Υπηρεσιών έπέμβασιν, ήτις δεν δύναται νά μή ύπολογισθή σοβαρώς έκ μέρους τών προτιθεμένων νά δράσωσιν έγκληματικώς.
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Διά νά ύπάρξη δμως πληρεστέρα ή εΐκών των έκ τοϋ πυρδς προκαλουμένων
ζημιών είναι άνάγκη νά μελετηθη τό δλον θέμα άπδ πάσης πλευράς διά νά καταστη

ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΤΟΥ 1960
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Ν.

Μπουραντα

δυνατή ή λήψις των άναγκαίων προληπτικών ιδία μέτρων. Προς τον σκοπόν δε
τούτον άκριβώς συνετάχθησαν σχετικοί στατιστικοί πίνακες.
Έ κ των στατιστικών τών προκληθεισών ζημιών κατά τα έτη 1959 καί 1960
προκύπτει δτι κατά μέν το πρώτον έτος αί ζημίαι άνέρχονται εις 8 7 ,5 έκατομμύρια
δραχμών κατά δέ το δεύτερον έτος εις 6 6 περίπου έκατομμύρια δραχμών.
Ά ντιστοίχω ς δέ αί διασωθεΐσαι περιουσίαι εις 7 καί εις 5 δισεκατομμύρια,
ήτοι έν συνόλω δι’ ολόκληρον τήν διετίαν εις 12 ολόκληρα δισεκατομμύρια δραχμών.
Τεθείσης οΰτω τής υψηλής άπό Ε θ ν ικ ή ς καί Κοινωνικής πλευράς άποστολής

του Σώματος τούτου, προκύπτει άφ’ έαυτής ή ύποχρέωσις τής Πολιτείας διά τήν
άρτιωτέραν όργάνωσιν αύτοΰ, διά νά δύναται είς πάσαν περίπτωσιν ν’ άνταποκριθή
πληρέστερον. Προϋποθέτει δέ ή όργάνωσις αΰτη παροχήν τών άναγκαιούντων
μέσων εις δ,τι άφορα πρώτον μέν τό έμψυχον υλικόν, δεύτερον δέ τό άψυχον τοιοϋτον, δπερ συνίσταται εις τάς μηχανικάς κλπ. έγκαταστάσεις.
Καί διά μέν τό έμψυχον υλικόν πρέπει νά τονισθή δτι παρ’ ήμΐν μέχρι σήμε
ρον δέν κατεβλήθη ή δέουσα προσπάθεια, ΐνα τοϋτο καταστή κατά πάντα ικανόν
ΐνα άνταποκρίνεται πλήρως εις τας υποχρεώσεις του, διότι πρόκειται περί ύλικοϋ
τό όποιον προσελήφθη τό μέν άνευ επιλογής, βάσει ώρισμένων προσόντων, τό δέ
χωρίς νά ύποστή τήν δέουσαν πλήρη έκπαίδευσιν, προσπαθούν ν’ άνταποκριθή
εις τά καθήκοντα του χάρις εις τήν φιλοτιμίαν τοϋ έλληνος, άναπτυσσομένην επί
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τη βάσει στοιχειωδών γνώσεων καί τής κτηθείσης έν πολλοΐς έν τή πράξει πείρας.
Ε ις πολύ περιωρισμένον άριθμόν δύνανται νά ύπολογίζωνται οί άξιωματικοί οί
κεκτημένοι επιστημονικήν μόρφωσιν περί τήν πυροσβεστικήν τέχνην, ήτις προϋπο
θέτει γνώσεις χημείας καί φυσικής. 'Η κατά τά τελευταία έτη πρόοδος τής επ ι
στήμης εις τον τομέα τούτον, ιδία δέ τής ατομικής ένεργείας, πιστεύομεν οτι έπιβάλλει τήν προσαρμογήν τής πυροσβεστικής τέχνης. Προς τάς έκάστοτε εξελί
ξεις καί προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην κινούνται δραστηρίως αί Πυροσβεστικαί
'Υπηρεσίαι δλων των έξελιγμένων Κρατών, διά τής διαθέσεως μέσων συγχρόνων
καί προσωπικού πλήρως ειδικευμένου. ’Αρκεί νά σημειωθή δτι εις τήν Γερμανίαν
τό κατώτερον προσωπικόν προέρχεται άπό αποφοίτους ώρισμένων τεχνικών σχο
λών ή τού μικρού Πολυτεχνείου καί άναλόγως τού κλάδου εις δν έκαστος υπηρετεί.
Καί έάν μέν διά τον καιρόν τής ειρήνης επιβάλλεται ή άρτιωτέρα όργάνωσις
τού Πυροσβεστικού Σώματος, είναι φανερόν τί απαιτείται νά γίνη διά τήν περίπτωσιν τού πολέμου. Αί 'Υπηρεσίαι τής Πολιτικής Ά μύνης τής Χώρας βασίζον
ται κυρίως καί έναποθέτουσι το κύριον βάρος εις τάς Πυροσβεστικάς 'Υπηρεσίας.
Μέχρι τοΰδε όμως άπασα ή συντελεσθεΐσα καί συντελουμένη προς τον σκοπόν
τούτον έργασία, είναι θεωρητική καί άποτελεΐ γράμμα κενόν, έφ’ όσον δεν σημειοΰται ή άπαιτουμένη πρόοδος διά τήν βελτίωσιν τής όργανώσεως τών Πυροσβεστι
κών 'Υπηρεσιών καί τούτο διότι κατά γενικόν μέτρον καί προς έξοικονόμησιν κεφα
λαίων διά τήν έξυπηρέτησιν σοβαρωτέρων άναγκών, ύπέρ τής ’Εθνικής οικονομίας,
περιεκόπησαν πιστώσεις καί πέραν τών άπολύτως άναγκαιουσών.
Καί είναι μέν άληθές δτι ή περικοπή τών έν γένει δαπανών εις άπάσας τάς
Δημοσίας 'Υπηρεσίας άποτελεΐ σκόπιμον Κυβερνητικόν μέτρον, άποβλέπον εις
τήν άνασυγκρότησιν τής χώρας. Είναι δμως έπίσης βέβαιον οτι ό κατά συνέχειαν
περιορισμός ώρισμένων ιδία δαπανών εις βάρος τού έκάστοτε προϋπολογισμού
τού Πυροσβεστικού Σώματος έδημιούργησεν κατάστασιν δυναμένην νά έχη δυσμε
νείς συνέπειας καί ας μάς έπιτραπή νά έχωμεν τήν γνώμην, δτι ή τυχόν συνέχισις
τής τακτικής ταύτης θά άπετέλει πλάνην συγκρουομένην προς τήν έφαρμοζομένην πολιτικήν τής Κυβερνήσεως.
Θέλομεν νά πιστεύωμεν δτι ό περιορισμός τών πιστώσεων πέραν τών έπιτρεπτέων ορίων, οφείλεται εις άγνοιαν τών άρμοδίων υπηρεσιών περί τού τεράστιας
σημασίας συντελουμένου έργου τού Πυροσβεστικού Σώματος καί άκριβώς διά τον
λόγον τούτον χαίρομεν, διότι μάς δίδεται σήμερα ή εύκαιρία νά καταδείξωμεν μέ
δσα στοιχεία παρεθέσεμαν τήν άνάγκην ένισχύσεως τών υπηρεσιών τούτων διά
τήν καλυτέραν όργάνωσιν τών οποίων έθεσπίσθησαν ώρισμένα φορολογικά μέτρα
εις τρόπον ώ στε ό Δημόσιος προϋπολογισμός νά μήν ύφίσταται ούδεμίαν έπιβάρυνσιν. ’Ενταύθα είναι άνάγκη νά τονισθή δτι ή φορολογική αδτη έπιβάρυνσις ίσω ς
συγκαταλέγεται μεταξύ έκείνων, αΐτινες προκαλοΰν τήν όλιγωτέραν δυσφορίαν
τών φορολογουμένων έν τή πεποιθήσει δμως δτι ή πολιτεία παρέχει άνευ περιορι
σμών τάς άναγκαίας δαπάνας διά τήν όργάνωσιν τού Σώματος, ινα έξελισσόμενον
άναλόγως προς τάς προόδους τής επιστήμης, είναι πάντοτε ικανόν ν’ άνταποκρίνεται προς τάς απαιτήσεις καί τον προορισμόν αύτοΰ.
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G R I F F I T H S
Ο ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ
Κατά μετάφρασήν έκ τοϋ ’Αγγλικού, ύπό
------------------------------ ’Αστυνόμου Β 'κ . Δ . ΚΑΤΣΙΜ ΑΓΚΛΗ---------------------------Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ
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Ε ισ αγω γ ή .
Το θϋμα.
Ή έξαφ άνισις το ϋ παιδιού.
Ή άνεύρεσις τοϋ π τώ μ α το ς τοϋ θύματος.
Ή επιστημονική κ α ι τεχνική αστυνομ ία έπ'ι τφ εργφ .

** *
1 . Εισαγωγή.
Ή B la ck b u rn είναι πόλις βιομηχανική καί αριθμεί 1 2 3 .0 0 0 περίπου κατοίκους
άπέχει δέ 11 χιλιόμετρα άπό μίαν άλλην πόλιν την P resto n , ήτις είναι έπίσης μία
πόλις μέ τον αύτόν σχεδόν πληθυσμόν. 'Η B la ck b u rn εύρίσκεται εις την καρδίαν
τοϋ L an cash ire, τής μεγαλυτέρας περιοχής τή ς βιομηχανίας τοϋ βάμβακος τής
’Αγγλίας. Μεταξύ των ανωτέρω πόλεων εΰρηνται πολυάριθμα χωρία καί πολϊχναι
μέ άρκετάς χιλιάδας κατοίκων καί έπειδή υπάρχει καλόν οδικόν δίκτυον δύνανται
οί κάτοικοι, να μεταβαίνουν άνέτως καί ευκόλως είς τάς δύο πόλεις. Ε ις τό τέλος τής
έβδομάδος, οί πλεΐστοι έξ αύτών άρέσκονται νά μεταβαίνωσιν είς τάς έν λόγω πόλεις
διά προμήθειας διαφόρων ειδών ή προς αναψυχήν είς κινηματογράφους, θέατρα
κ.λ.π.

2 . Τό θϋμα.
'Η Ju n e A nn D evaney έγεννήθη είς B la ck b u rn τήν 16ην ’Ιουνίου 1944,
ήτο κόρη τοϋ D evaney A lb ert κατοίκου τής B la ck b u rn . Ά μφότεροι οί γονείς
τοϋ θύματος ήσαν καλοί καί έχαιρον τής γενικής έκτιμήσεως των συμπατριωτών
των, είχον δέ καί δύο ετερα άκόμη τέκνα.
Τήν 5ην Μαίου 1948, ή Ju n e A nn ήσθένησε έκ πνευμονίας, διό καί είσήχθη
είς τό νοσοκομεΐον τών παίδων, τό παρά τον πάρκον τής βασιλίσσης.
'Ω ς δείκνυται έν τή είκόνι 1 τό νοσοκομεΐον τών παίδων τοϋ πάρκου τής
B la ck b u rn , άποτελεΐται άπό έκτεταμένον συγκρότημα οικημάτων, είναι έκτισμένον
είς άπόστασιν ενός καί ήμίσεος σχεδόν χιλιομέτρου άπό τοϋ κέντρου τής πόλεως καί
περιβάλλεται μερικώς άπό τοίχον έξ άμμολίθων δψους 2 .5 0 μέτρων, άπό δένδρα
καστανιάς καί άπό ακάλυπτον καλλιεργήσιμον εκτασιν, είς ήν εύρίσκεται καί εν
έγκαταλελειμένον λατομεΐον.
Τό ύπ’ άριθ. 3 κτίριον τοϋ νοσοκομείου, διετίθετο διά τά νεαρωτάτης ηλικίας
παιδία καί εύρίσκεται είς τό άκραΐον σημεΐον τοϋ όλου συγκροτήματος αύτών. Είς
τήν ύπ’ άριθ. 3 αίθουσαν ύπήρχον δώδεκα κλίναι καί κατά τον χρόνον τοϋ έγκλήματος εύρίσκοντο έν αυτή 6 παιδία κάτω τών δώδεκα μηνών.
'Η Ju n a A nn D evaney ήτο ή μεγαλυτέρα. Αΰτη ήτο ή μόνη μεταξύ τών
άσθενών παιδιών ή οποία ήδύνατο νά όμιλή, έθεωρεΐτο δέ άρκετά άνεπτυγμένη διά
τήν ήλικίαν της, ήτο άρκετά εύσωμος, είχε μεγάλην κόμην καί ό μή γνωρίζων τήν
ήλικίαν της, βλέπων αύτήν έπί τής κλίνης, ήδύνατο νά τήν έκλάβη διά 6— 7 έτών
τουλάχιστον.
’Ή το τό πλέον συμπαθές παιδίον διό καί άπελάμβανε τής εύνοιας τοϋ προσω
πικού τοϋ νοσοκομείου, συνεπεία τοϋ ήπιου χαρακτήρος της, καί δέν έπρόκειτο νά
έγκαταλείψη τό έν λόγω νοσοκομεΐον πριν ή άποθεραπευθή πλήρως.
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’Από τής 20ης ώρας τής παρασκευής 14 Μαίου 1 9 4 8 ή αίθουσα του ύπ’
άριθ. 3 κτιρίου καί των μ ετ’ αύτής έπικοινωνούντων, εις ήν ένοσηλεύετο είκοσάς
παιδιών, ήσαν υπό την έπίβλεψιν τής άδελφής H annah Ο’ D onovan, ήτις άμα τή
άναλήψει τής υπηρεσίας, έπεσκέφθη όλους τούς μικρούς άσθενεΐς της.
Ε ις τάς 2 0 .5 0 ' ώμίλησεν μετά τής Ju n e A nn D evan ey καί την ήρώτησε
αν επιθυμούσε τι, διεπίστωσε δέ ότι τό παιδίον ήτο εύθυμο.
Μετά ταϋτα ή νοσοκόμος μετέβη εις την παραπλεύρως αίθουσαν, καί ήσχολήθη μέ την περίθαλψιν των λοιπών παιδιών καί έπανήλθεν εις τό μαγειρεΐον
των διαμερισμάτων, δπερ εύρίσκεται μεταξύ -ίων αιθουσών, παρέμεινε δέ
μέχρι τής 23 περίπου ώρας καί μετά ταϋτα έπέστρεψεν είς την ύπ’ άριθ. 3 αίθουσαν
καί διεπίστωσεν ότι τά 6 παιδιά, μεταξύ τών όποιων καί ή Ju n e A nn D evaney
έκοιμώντο.

Εΐκ. 1. Φωτογραφία ληφθεΐσα έξ αεροπλάνου - Γενική κάτοψις.

Ή νοσοκόμος Ο’ D onovan άντικατεστάθη την 2 3 .3 0 ' ώρας τής 14ης Μαίου
τού 1948 ύπό τής συναδέλφου της Gw endoline H um preys, ή οποία ήρχισε την
νυκτερινήν της υπηρεσίαν, άπό την 3ην Αίθουσαν. Καί αύτη διεπίστωσε οτι οί μι
κροί της άσθενεΐς είχον άπαντες καλώς. Μετά ταϋτα μετέβη εις το μαγειρεΐον, καί
παρεσκεύασε τον ζωμόν διά τό πρωινόν ρόφημα τής 15ης Μαίου.
Καθ’ δν χρόνον άπησχολεΐτο μέ την παρασκευήν τοΰ ζωμού, ήκουσε νά κλαίη
ό μικρός T a tte rs a ll, τοΰ οποίου ή κλίνη ήτο παρά την κλίνην τής Ju n e A nn D e
vaney.
"Η λλαξε τά σινδόνια τής κλίνης τοΰ μικροΰ καί τού έκαμε έναν περίπατο καί
δτε ησύχασε, τον έτοποθέτησεν καί πάλιν έπί τής κλίνης του. Ή ώρα ήτο 0 .2 0 '.
Τήν στιγμήν αύτήν ή Ju n e A nn έκοιμάτο ήσυχος καί ή νοσοκόμος τήν έδειξε διά
τοΰ δακτύλου της εις τον μικρόν T a tte rsa ll καί τοΰ συνέστησε νά κάνη κι’ αύτός
τό ίδιον.
ΤΗτο ή τελευταία φορά καθ’ ήν τό προσωπικόν τοΰ νοσοκομείου είδε ζώσαν
τήν Ju n e A nn D evaney.
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Μετάφρ.

Δ. Κατσιμαγκλή

3 . 'Η έξαφάνισις του παιδιού.
'Η νοσοκόμος έπέστρεψεν εις τό μαγειρείου καί έπεδόθη καί πάλιν εις την έργασίαν της μέχρι τής 0 ,3 0 ' ώρας. Κατά τήν ώραν αυτήν ήκουσε μίαν άγνωστον γυναικείαν φωνήν, άλλα δέν ήδυνήθη νά διακρίνη τί έλέχθη.
Είκασε ότι θά έπρόκειτο μάλλον περί τής νοσοκόμου Ο ’ D onovan, ή οποία θά
είχεν έλθει διά νά λάβη τά πράγματά της, πριν ή έπιστρέψη εις τήν εργασίαν της
εις τήν ύπ’ άριθ. 2 αίθουσαν, τήν άμέσως μετά τήν ύπ’ άριθ. 3 εύρισκομένην
(εΐκ. 2 ) , διότι καί άνέμενε νά τήν ίδη, άλλ’ επειδή έβράδυνε ένόμισε ότι αυτή θά
έφλυάρει μετά τίνος νυκτερινού θυρωροϋ, διό καί μετέβη μέχρι τής θύρας του υπο
γείου άλλά δέν τήν άνευρε καί έπανήλθεν εις τό μαγειρείου της.

Έ πεδόθη καί πάλιν εις διαφόρους εργασίας μέχρι τής 0 .4 5 ' ώρας ότε ήκουσε
τήν μικράν B re n ta S m ith , νά κλαίη. Κατόπιν περιποιήσεως διάρκειας 20 ' λεπτών
(ή μικρά προ ολίγων ήμερων ειχεν πέσει άπό τήν κλίνην της καί διά νά μήν έπαναληφθή τοϋτο έτοποθετήθη δίκτυον ύπεράνω τής κλίνης) καί άφοϋ ήλλαξε τά σινδόνια τής κλίνης, ή νοσοκόμος έπήρε εις τάς άγκάλας της τό μωρόν καί μετέβη εις τό
μαγειρείου όπου παρέμεινεν μέχρι τής πρώτης πρωινής περίπου ώρας, καί κατό
πιν τό έθεσε εις τήν κλίνην του καί έτοποθέτησεν έκ νέου τό δίκτυον ύπεράνω αύτής.
"Ο τε μετά ταΰτα μετέβη διά νά επιθεώρηση τούς άσθενεΐς τής 3ης αιθούσης,
παρετήρησε ότι αί κύριαι είσοδοι (έσωτερική καί εξω τερ ική ), ήσαν άνοικταί. Τάς
έπανέκλεισεν άμέσως έπειδή έπνεε σφοδρός άνεμος ή εξωτερική ήνοιξεν καί πάλιν
μόνη της. Ή νοσοκόμος ούδέν άντελήφθη, ουδέ ύπωπτεύθη ότι είχε συμβή τί τό
άφύσικον.
Μετά ταΰτα ή νοσοκόμος άπησχολήθη μέ τον μικρόν T e tta rs a ll καί ενώ
έτοποθέτει τό σινδόνι επί τής κλίνης άντελήφθη ότι ή Ju n e A nn δέν εύρίσκετο επί
τής παραπλεύρως κλίνης της. Ή έν λόγω άδελφή έδήλωσεν ότι ή ώρα ήτο 1 καί 20 '
μετά μεσονύκτιον καί διηρωτήθη μήπως ή μικρά Ju n e A nn έγκατέλειψε τήν κλίνην
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της διά νά μεταβή εις τδ άποχωρητήριον. Έ νήργησε γενικήν ερευνάν καί την 1.3 0 '
άνέφερε τηλεφωνικούς περί τής έξαφανίσεως της παιδίσκης εις την προΐσταμένην
άδελφήν M ner W ilco ck . Είδοποίησεν έπίσης τήν νοσοκόμον O’ D onovan καί
άμφότεραι έπανήλθον εις τήν ύπ’ άριθ. 3 αίθουσαν, δπου προσήλθεν καί ή άρχινοσοκόμος τής υπηρεσίας Δ/νίς Milw H um ppheys, ήτις παρετήρησεν επί του δαπέδου
όπισθεν τής κλίνης μία φιάλην «W inchew ter» μέ άπεσταγμένον ύδωρ ή οποία ειχεν
άφαιρεθή άπδ μίαν >ί!λίνην τής ύπ’ άριθ.
3 αιθούσης, 6 μέτρα μακράν άπδ του
σημείου εις δ άνευρέθη. 'Η άδελφή ένεθυμήθη δτι ή φιάλη κατά τήν 0 .3 0 ' ώραν
εύρίσκετο επί τής συνήθους θέσεως τής
κλίνης—καρότσι—καί δεν ήδύνατο νά έννοήση πώς εύρέθη εις τήν νέαν θέσιν. Αί
νοσοκόμοι παρετήρησαν δτι επί τοϋ δαπέ
δου —παρκέτο—ύπήρχον λίαν ευδιάκριτα
ίχνη πελμάτων ποδών φερόντων περικνη
μίδας. Παρετήρησαν έπίσης καί άποτυπώματα ποδδς πλησίον τής κλίνης τής
Ju n e Ann.
* Η προϊσταμένη άδελφή W ilco ck ει
δοποίησε τήν άστυνομίαν τοϋ B lak cb u rn
περί τής έξαφανίσεως τής παιδίσκης. Μέ
χρι άφίξεως τής άστυνομίας έπεκαλέσθη
τήν συνδρομήν τοϋ άρρενος προσωπι
κού τοϋ νοσοκομείου πρδς διενέργειαν
νέας έρεύνης πρδς άνεύρεσιν τοϋ έξαφανισθέντος παιδιού.
* 0 αστυνόμος W illin a W ilson τής
’Αστυνομίας τοϋ B lack b u rn μετέβη άμέΕίκ. 3. Τό πτώμα της παιδίσκηζ
σως εις τούς γονείς τής Ju n e A nn D evaώξ άνευρέθη.
ney καί προσήλθε μετά τοϋ πατρός της
εις τδ νοσοκομεΐον, δπου ή άστυνομία ειχεν έν τώ μεταξύ προβή εις λεπτομερή έρευ
ναν τοϋ δλου συγκροτήματος των οικοδομημάτων καί τοϋ πέριξ αύτοΰ χώρου.

4 . Ή άνεύρεσις τοϋ πτώ ματος τοΰ Θύματος.
Τήν 3ην καί 17' μεταμεσονύκτιον ώραν ό άρχιφύλαξ P a rk in so n , άνεΰρε τδ
πτώμα τής Ju n e A nn, έπί χλόης, μέ τδ πρόσωπον πρδς τδ έδαφος (είκ. 3 ) καί μέ
τδ νυκτικόν της κατά μήκος τοΰ έξ άμμολίθων τοίχου καί εις 85 μέτρων άπόστασιν
άπδ τήν ύπ’ άριθ. 3 αίθουσαν, πρδς τήν κατεύθυνσιν τοΰ έγκαταλελειμένου λα
τομείου όπισθεν τοΰ νοσοκομείου (είκ. 4 ).
Ό άστυνόμος καί ό D evaney μετέβησαν εις δ σημεΐον άνευρέθη τδ πτώμα
καί ό πατήρ έπιστοποίησε τήν ταυτότητα τής θυγατρός του.
Ό άστυνόμος W ilson προέβη εις τήν έξέτασιν τοΰ πτώ ματος καί διεπίστωσεν
ότι έπί τοΰ προσώπου καί τής κεφαλής τής παιδίσκης ύπήρχον σοβαρά τραύματα,
άτινα ήσαν κεκαλυμμένα δι’ αίματος.
'Ω ς εΐκδς εύθύς άμέσως οί αστυνομικοί άπηγόρευσαν τήν προσέγγισιν εις τδν
τόπον τής τελέσεω ς τοΰ έγκλήματος εις πάντας καί περιέφραξαν αύτδν πρδς διασφάλισιν τών ιχνών. 'Ο ίατρδς τοΰ νοσοκομείου ειδοποιηθείς έπιστοποίησε τδν
θάνατον τής άτυχοΰς παιδίσκης. Ό Loons Διευθυντής τής ’Αστυνομίας τοΰ B la c k 
burn καί ό G ilb ert B a iley ίατρδς τής άστυνομίας έφθασαν περί τήν 3ην καί 20'
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ώραν, ό δέ Loons έζήτησε τήν άμεσον αποστολήν ειδικευμένου άστυνομικοϋ άπδ την
S co tlan d — Y a rd .
Ά λ λα κατά τον αύτδν χρόνον ό ειδικευμένος άρχιφύλαξ τής S co tla n d — Y a rd
Ston em an εΐχεν φθάσει εις F arn w o rth τοϋ L an ca ch ire διά νά προσφέρη τήν βοήΘειάν του εις τήν τοπικήν αστυνομίαν ήτις ένήργει άνάκρισιν δι’ ενα άλλον φόνον,
τοΰ J a c k Q untin S h ith , ήλικίας 11 ετών, αλλά τήν ιδίαν εσπέραν ό έν λόγω άρχιφύλαξ εΐχεν επιστρέφει εις Λονδίνου διά νά άναφέρη εις τούς προϊσταμένους του,
παρ’ ών ελαβε όμως τήν διαταγήν, νά έπιστρέψη άμέσως καί νά τεθή εις τήν διάθεσιν άστυνομικοϋ Διευθυντοϋ Loons.
Τά δύο έγκλήματα εΐχον διαπραχθή, το έν άπο το άλλο, εις άπόστασιν 11

Εΐκ. 4. Τό σημείου εις δ συεορέθη ή παιδίσκη καί ό μαυδρότοιχοζ.

χιλιομέτρων καί δεδομένου ότι ύπήρχε όμοιότης εις τά τραύματα, έπιθανολογήθη
ότι υπήρχε μεταξύ των σχέσις.
Έ ν τω μεταξύ εΐχεν ζητηθή άπο τήν οίκείαν άστυνομικήν άρχήν ή συνδρομή
των Εργαστηρίων τής ’Αστυνομίας τής B resto n τής Κομητείας τής L an cash ire
εις H u tton.

5 . 'Η επιστημονική καί τεχνική αστυνομία επί τω έ'ργω.
Ό άστυνόμος, προϊστάμενος τοΰ δακτυλοσκοπικοϋ τμήματος C am bell, έφθασεν
εις τον τόπον τής τελέσεω ς τοϋ άδικήματος τήν 15ην Μαΐου καί προέβη μετά των
ύπ’ αύτών εις λεπτομερή έξέτασιν τής ύπ’ άριθ. 3 αιθούσης, προς άνεύρεσιν δακτυ
λικών άποτυπωμάτων ή άλλων ιχνών. Έ ξή τα σ ε φυσικά τήν φιάλην « W in ch ester»
(εΐκ. 5 ) ή οποία περιεΐχεν ύδωρ άπεσταγμένον καί ήτις ώς άνωτέρω εΐπομεν άνευρέθη παρά τήν κλίνην τής παιδίσκης. Έ π ’ αύτής ένεφάνισε διά τής καταλλήλου κόνεως δακτυλικά καί παλαμικά άποτυπώματα. ’Ε π ί τοΰ δαπέδου—παρκέττο—παραπλεύρως τής φιάλης καί πλησίον τής κλίνης άνεΰρε ΐχνη πελμάτων ποδός, (δεξιού
καί άριστεροΰ) φερόντων περικνημίδας.
Λεπτομερεστέρα έξέτασις τοϋ δαπέδου άπεκάλυψεν καί ετερα ΐχνη περικνημίδος τών δακτύλων τοϋ δεξιού ποδός. Τά ΐχνη ταϋτα έφωτογραφήθησαν. Ό Noel
Jo n e s βιολόγος τοΰ άστυνομικοϋ εργαστηρίου τοϋ P reasto n εφθασεν εις το νοσο
κομείου τήν 9ην πρωινήν καί έξήτασεν καί ούτος τήν ύπ’ άριθ. 3 αίθουσαν ώς καί
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τό σημεΐον εις τδ όποιον εύρέθη τό πτώμα.
Οδτος άνευρε καί περισυνέλεξε πολυάριθμα ίχνη και δή :
1 ) Τρίχας έπί τής χλόης τοϋ τόπου τής τελέσεως τοϋ έγκλήματος μετά μεγάλης ποσότητος αί
ματος.
2) Χλόην κηλιδωμένην μέ αίμα.
3 ) Τρίχας καί ίνας εύρεθείσας έπί τοϋ τοίχου
πλησίον τοϋ οποίου εκειτο τό πτώμα.
4 ) Δύο τρίχας έπί τοϋ τοίχου.
5 ) Πολυαρίθμους τρίχας έπικεκολλημένας έπί
ένός αίματωμένου λίθου τοϋ τοίχου.
6 ) Τεμάχιον λίθου μέ κηλίδας αίματος.
7 ) Τρίχας μέ κηλίδας αίματος άνευρεθείσας εις
μεγαλυτέραν άπόστασιν έπί τοϋ τοίχου.
8 ) "Ενα φύλλον φέρον κηλίδας.
Τό άπόγευμα τής 15ης Μαΐου 1948 ή νεκροψία
ένηργήθη ύπό τοϋ D r G ilb ert B a ile y χειρουργού τής
’Αστυνομίας έπί παρουσία τοϋ L oosm s, τοϋ βιολό
γου Noel Jo n e s καί τοϋ άστυνόμου C apstick.
Προέκυψαν δέ έκ ταύτης αί άκόλουθοι διαπιστώ
σεις :
Τό πτώμα ήτο ρυπαρόν, ώς αν να είχε κυλισθή
έπί ύγροΰ καί άκαθάρτου έδάφους. Τό νυκτικόν ήτο
υγρόν. ’Έφερεν έφ’ όλου τοϋ προσώπου καί τοϋ
κρανίου έκτεταμένους μώλωπας. Αιμα ερρεεν άπό
τήν ρίνα καί άπό τα γεννητικά όργανα. Δύο μώλω
πες ύπήρχον εις τό ύπογάστριον καί τό περίνεον.
Ποσότης χλόης ήτο έπί τοϋ υπογαστρίου καί τών
μηρών. 'Τπήρχον δύο ετερα αιματώματα έπί τής
έ'σω άνωτάτης πλευράς, έκατέρου τών μηρών, τινα
ώς διεφαίνετο εϊχον δημιουργηθή άπό τούς δύο άντίχειρας. Ύπήρχεν έπίσης έκτεταμένον αιμάτωμα έπί
τοϋ έμπροσθίου μέρους τοϋ λαιμοϋ. Έ π ί τοϋ άριστεΕίκ. 5. 'Η φιάλη «W inchester»
ροΰ γόνατος ύπήρχον γενικώς αιματώματα ώς καί έπ ’ εύρεθεϊσα ύπό τήν κλίνην τοϋ
Θύματοξ.
άμφοτέρων τών κνημών καί έπί τοϋ άριστεροΰ γοφοΰ.
"Ολα τά αιματώματα είχον δημιουργηθή έν ζωή. Έ π ί
τοϋ άριστεροΰ πέλματος ήσαν άρκετά τραύματα διά νύσσοντος οργάνου. Έ π ί τοϋ
άριστεροΰ γλουτοΰ ύπήρχον δύο αιματώματα άτινα εϊχον προκληθή προφανώς
κατόπιν δήξεως διά τών όδόντων, έν ζωή. Ύπήρχον αιματώματα έπί τοϋ άριστε
ροΰ άγκώνος. Ύπήρχον δύο τραύματα 5 έκ. έκαστον εις τό εσω τμήμα τών γλου
τών. Τό αίδοΐον ήτο κατεσχισμένον μέχρι τοϋ άπευθυσμένου. Ύπήρχεν ποσότης
αίματος εις τήν λεκάνην τής πυέλου, συνεπεία διατρήσεως τοϋ αιδοίου εις τήν
περιτοναϊκήν κοιλότητα.
'Ο στόμαχος περιείχε ύπολείμματά τινα τροφής. Ούδέν τό άνώμαλον εις τά
περί τήν κοιλίαν όργανα. Καρδία φυσιολογική.
Οί πνεύμονες έφερον σημεία προσφάτου φλογώσεως. Έ ξω τερ ικ ώ ς καί έσω τερικώς δέν διεπιστώθησαν σημεία στραγγαλισμού. Διεπιστώθησαν δύο σχισμαί
τοϋ μετωπιαίου δεξιοϋ όστοΰ μήκους 9 περίπου εκατοστών.
( Σ υ νεχ ίζεται)

ΠΟΜΜΕΡΕΝΚΕ
(POMMERENKE)

Ο ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ
'Υπό των άνωτέρων άξ/κών ’Αστυνομίας 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 μετάφρασή κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ
(Συνέχεια έκ του
προηγουμένου)

Την 1 0 -9 -1 9 5 9 καί κατά την διάρκειαν των ενεργειών πού έγένοντο άπό τάς
έπιτροπάς τοϋ εγκλήματος των πόλεων K arlsru ni καί F reib u rg εις την πόλιν τής
K arlsru he διά τήν άνεύρεσιν περισσοτέρων στοιχείων κατά τοϋ άγνωστου δράστου,
διά τήν περίπτωσιν τής W altrersp ach er, ένας οπλοπώλης τοϋ B ad en —B ad en
κατέθεσε ότι έγινε διάρρηξις στο κατάστημά του. Ό δράστης είχε σπάσει τήν βιτρίναν τοϋ καταστήματος καί είχεν άφαιρέσει ένα μικροϋ διαμετρήματος πιστόλιον,
ένα άλλο άεροβόλον πιστόλιον, καί διάφορα άλλα πολεμοφόδια.
Ε π ειδ ή όμως ή πραξις αύτή είχε γίνει τήν νύκτα τής 1 0 -6 -5 9 δεν μπορούσε
νά είχ ε σχέσιν μέ το έγκλημα κατά τής W altersp ach er.
Λίγες μέρες άργότερα έλαβε χώρα μιά νέα διάρρηξις εις τον σταθμόν των
αύτοκινήτων τοϋ R a s ta tt. Τήν νύκτα 1 7 -6 -5 9 κάποιος διαρρήκτης άφοΰ έσπασε τό
μικρό χρηματοκιβώτιον άφήρεσε 267 γερμανικά μάρκα. 'Ο κακοποιός είχεν εΐσέλθει
μέσα εις τό γραφεΐον άπό τό παράθυρον.
Ε ις αύτήν τήν περίπτωσιν θά μπορούσε νά είχε χρησιμεύση ένα ίχνος λαστι
χένιας σόλας διά νά άποβή χρήσιμον όπως άπεδείχθει μετά, είχ ε σχέσιν μέ τό ίχνος
πού είχε βρεθή μετά άπό τήν άπόπειραν φόνου κατά τής Ιδέτιδος M arie T h τήν
8 -6 -5 9 . ’Αλλά καί αύτή ή διάρρηξις μένει χωρίς έξήγησιν όπως καί μία άλλη
διαπραχθεΐσα τήν έπομένην νύκτα εις ένα πλυντήριον εις τό D urlach τής K arlsruhe
όπου ό άγνωστος δράστης άφήρεσε διάφορα είδη ιματισμού άξίας 2 3 0 γερμανικών
μάρκων.
Τάς δυσκολίας πού άντιμετώπιζε κάθε μέρα ή άστυνομία κατά τήν διάρκειαν
τών ανακρίσεων παρέχει ή πιο κάτω περίπτωσις:
Τήν νύκτα τής 1 9 -2 -5 9 ειδοποιήθηκε ή άστυνομία τού B ad en —B ad en άπό
έν νοσοκομεΐον ότι έγινε άπόπειρα βιασμού κατά μιας νεαρας νοσοκόμου. Ή νοσο
κόμος ήταν έλαφρά τραυματισμένη καί γυρίζοντας ματωμένη εις τό νοσοκομεΐον
είπεν ότι ένώ περνούσε άπό τήν άκρη ενός δάσους (τό όποιον εύρίσκετο εις τήν περι
φέρειαν τοϋ B ad en —B a d en ) καί ένώ ήταν έπάνω εις τήν βέσπα της έδέχθη έπίθεσιν
μέ άνηθίκους σκοπούς άπό έναν άγνωστον. 'Η άμεσος έξέτασις αυτής τής περιπτώσεω ς άπέδειξεν άμέσως ότι ήταν δημιούργημα τής φαντασίας τής νοσοκόμου. Ή
άσκοπος άπασχόλησις τής άστυνομίας κατά τήν διάρκειαν αυτών τών δύσκολων
ήμερών δέν έδωσε τίποτε άλλο έκτος άπό τήν άνωμαλίαν πού έδημιούργησε ή υστε
ρική καταγγελία τής νοσοκόμου.
Τό πρωί, δύο ώρες μετά άπό τό πέρας τής ύποθέσεως μέ τήν νοσοκόμον, είδοποίθηκαν ή άνωτάτη διοίκησις καί όλα τά άστυνομικά τμήματα τής περιοχής τού
Sudhaden διά μίαν γκαγκστερικήν έπίθεσιν εις τον σταθμόν K arlsru he— D urlach
κατά τήν οποίαν έκλάπη ένα χρηματικόν ποσόν 5 4 0 D.M . καί ό εΐσπράκτωρ ό
όποιος έδέχθη τήν έπίθεσιν είχε έκφοβηθή μέ ένα όπλον. 'Ο κακοποιός ό όποιος είχε
κρύψει τό προσο^πόν του μέχρι τά μάτια μπόρεσε νά φύγη χωρίς νά γίνη γνωστός.
Κατά τήν σύσκεψιν πού έκαναν οί έπί κεφαλής άξιωματικοί τής άστυνομίας τού
B ad en—B ad en καί τής K arlsru he, έγεννήθη τό έρώτημα, έάν οί διάφορες πράξεις
ήταν έργον μιας συμμορίας, ή όποια είχεν τήν βάσιν της κάπου εις τήν περιοχήν τού
Slid bad en. ’ Ηταν δέ πιθανόν αύτή ή συμμορία νά είχε σχέσιν καί μέ τά σεξουαλικά
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εγκλήματα καί ετίθετο τδ ερώτημα μήπως οί διαρρήξεις είχαν γίνει διά νά στραφή
τδ ενδιαφέρον τής αστυνομίας άλλου. 'Η εικασία μεταξύ των διαρρήξεων καί των
φόνων δτι υπήρχε κάποια σχέσις έκέρδιζε έ'δαφος. ’Έ τ σ ι είχαν τά πράγματα όταν
την 1 9 -6 -5 9 μεταξύ 10 καί 11 ή ώρα έγινε γνωστδν εις τήν άστυνομίαν άπό τδν
ράφτην Κο, δτι ένας γνωστός του πελάτης ονομαζόμενος H einrich P om m erenke
πριν άπό μήνες είχ ε παραγγείλλει εις αύτδν ένα κουστούμι καί δτι σήμερα πήγε καί
τδ παρέλαβε. ’Αλλά άμέσως μετά άπδ τήν έξόφλησιν τοϋ λογαριασμού, έβγαλε
τά παληά ρούχα του καί φόρεσε τδ έν λόγω κουστούμι, τά δέ παληά τά έκανε δέμα
λέγοντας δτι θά περάση άργότερα νά τά πάρη. ’Αλλά ό ράφτης έξεπλάγη άπδ τδ
βάρος τού πακέττου καί κατόπιν αύτοΰ έσκισε τδ περικάλυμμα καί βρήκε μέσα ένα
μικρού διαμετρήματος πιστόλι.
Ό ράφτης Κο έθεώρησε καθήκον του νά είδοποιήση τήν άστυνομίαν, διότι είχε
μάθει έν τώ μεταξύ τήν διάρρηξιν τού οπλοπωλείου εις τδ B ad en —B ad en άπδ τις
εφημερίδες. Ό ιδιοκτήτης τού πακέτου έπρεπε νά είναι άκόμη εις τήν πόλιν.
■'Ο διοικητής τής άστυνομίας τού H oruberg έστειλε άμέσως έναν άνδρα εις
τον ράφτην διά νά εξασφαλίσουν τήν υπαρξιν τού πακέτου καί έναν άλλον εις τήν
πόλιν διά νά βρή τδν άνθρωπον αυτόν, τού οποίου είχε περιγράφει άκριβώς τά χα
ρακτηριστικά ό ράφτης Κο.
Ά π δ εδώ άρχίζει τδ παιχνίδι τής τύχης εις τήν φοβερήν περίπτωσιν « P o m 
merenke)).
'Ο άστυνομικδς άρχισε νά ψάχνη εις δλα τάς πλευράς τής κεντρικής λεωφόρου,
συνήντησε δέ τδν καταζητούμενον πελάτην τού ράφτη άκριβώς έξω άπδ τδ κομμωτήριον τού L . δπου ήργάζετο ή K arin W ald e έως τήν εποχήν πού έδολοφονήθη δηλ.
τδν Μάρτιον τού 1959. 'Ο άστυφύλαξ τδν σταμάτησε καί τού ζήτησε νά τδν άκολουθήση εις τδ τμήμα διά νά τδν άνακρίνουν.
'Ο P om m erenke πήγαινε κατ’ άρχάς χαμογελώντας μαζί του, αλλά εις ένα
σταυροδρόμι τδ έβαλε εις τά πόδια. Ό άστυνομικδς τδν κυνηγούσε άπό πίσω αλλά
άκόμη μιά φορά έπαιζε ή τύχη τδν ρόλο της. Ά π δ ένα παράθυρον τού οικήματος
οπού εύρίσκετο τδ ’Αστυνομικόν Τμήμα τού H oruberg είδε ό διοικητής τδ περιστατικδν καθώς καί τδν δραπέτην νά κατευθύνεται πρδς τδν σιδηροδρομικόν σταθμόν.
Γρήγορα ό διοικητής πήρε τήν μοτοσυκλέττα του καί έτρεξε άπδ τδν πιδ γρήγορον
δρόμον πρδς τδν σταθμόν. ’Ε κ εί ύπήρχε ένας ύπαίθριος πωλητής, ό όποιος ήταν
άπησχολημένος μέ τήν διαρρύθμισιν τού μπάγκου του. ’Έ κπ ληκτος όμως παρα
τηρούσε ότι ένας νεαρός προσπαθούσε νά σκαρφαλώση εις τήν σκεπήν τής πιδ πέρα
κειμένης παράγκας. Τήν ίδια στιγμή δέ βλέπει νά έρχεται μέ θόρυβο ό διοικητής,
νά πηδά άπδ τήν μοτοσυκλέττα του καί νά τρέχη πρδς τήν παράγκαν. Τότε κατάλαβε
ό μικροπωλητής περί τίνος έπρόκειτο καί μέ δύο πηδήματα βρέθηκε εις τήν παράγκα
καί άρπαξε τδν δραπέτη τήν τελευταίαν στιγμή άπδ τδ πόδι καί τδν τράβηξε πρδς τά
κάτω. 'Ο νεαρός αγωνίζονταν μέ όλη του τήν δύναμιν αλλά ό διοικητής μόλις έφθασε
τδν έβγαλε έκτδς μάχης καί τδν ώδήγησε άμέσως εις τδ Τμήμα.
Ά μ έσ ω ς ό διοικητής τού H oruberg ειδοποίησε τήν άνωτάτη διοίκησιν τού
Freiburg. Ε ίχ ε γίνει άμέσως γνωστόν, χωρίς καν νά ύπάρχη άντίρρησις ότι έπρόκειτο διά τδ δράστην τής διαρρήξεως τού σταθμού τής K a rh ru h e-D u rla sch , ό όποιος
είχε ήδη ομολογήσει τήν ενοχήν του. Τά κλεμένα χρήματα ύπήρχον έω ς τήν στιγμήν
πού είχε πληρώσει τον ράφτην.
Τδν διοικητή τής άνωτάτης διοικήσεως τού F reib erg τδν πρόλαβε ή είδησις
εις τδ ύπηρεσιακδν ταξίδιόν του εις τδ B ad en —B ad en καί έφθασε μετά άπό λίγες
ώρες εις τδ H oruberg όπου ήταν κρατούμενος ό P om m erenke.
'Ο Pom m erenke έδιδε εξωτερικά μιά πολύ καλή έντύπωσιν. ’Επίσης κατά
την διάρκειαν τών άνακρίσεων άπαντούσε προθύμως καί έδιδε ήσυχα πληροφορίες,
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διά τήν έπίθεσίν του κατά του είσπράκτορος εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν K arls
ruhe— D urlach. ’Έ τ σ ι πού κατ’ άρχάς δεν μπορούσε νά γεννηθή υποψία ότι έπρόκειτο διά τον σεξουαλικόν εγκληματίαν τον όποιον από καιρού ζητούσε ή άστυνομία.
Ξαφνικά έλήφθησαν προς έξέτασιν από τήν επιτροπήν τού έγκλήματος τά
ρούχα του τά όποια είχαν βρεθή μέσα εις τό πακέτο (ένα πολύ βρώμικο γκρίζο κου
στούμι) διά τήν κατά τύχην ύπαρξιν κανενός ’ίχνους.
Τ ό τε εύρέθησαν εις τό εσωτερικόν μέρος τού μανικιού ξεραμμένα ίχνη αίματος
και εις τό έσωτερικόν μέρος τού παντελονιού του τρίχες.
Μ ετά άπό αυτές τις άνακαλύψεις έπρεπε νά έξετασθή ό P om m eren ke καί
άπό τήν πλευρά τού σεξουαλικού έγκληματίου.
Κατόπιν συνδιαλέξεως μέ τον εισαγγελέα εις τό πρωτοδικεΐον τού O ffenburg
δεν έβαλαν τον P om m erenke εις τάς κοινάς φυλακάς άλλά εις τά κρατητήρια τού
πρωτοδικείου τού O ffenburg. Έ κ ε ΐ εις τάς 2 0 -6 -5 9 έφωτογραφήθη μέ τά νέα καί
τά παληά του ρούχα.
Αυτές οί φωτογραφίες πήγαν μέσω ταχυδρομείου τήν ίδια ήμέρα είς όλα
τά ’Αστυνομικά Τμήματα τής περιοχής τού Nord—Sudbaden διά νά τις παρουσιά
σουν εις τούς μάρτυρες. Τώρα έπρεπε νά βρεθή μιά σχέσις μεταξύ των τόπων δια
μονής τού Pom m erenke καί των τοποθεσιών πού έγιναν τά εγκλήματα (σεξουαλικά
καί μή). 'Ο P om m erenke ένεκα αύτοΰ άνεκρίθη δι’ όλην του τήν σταδιοδρομίαν, διά
τούς τόπους διαμονής καθώς καί διά τάς έργασίας πού έκανε κατά καιρούς. Οί
καταθέσεις του ήταν διά τήν επιτροπήν τού έγκλήματος μιά άποκάλυψις. Ε ξ α κ ρ ι
βώθηκε ότι αύτός είχε διαμείνει κατά καιρούς είς όλα τά μέρη τού N ort—Sudbaden
όπου εϊχον λάβει χώραν τά εγκλήματα. ’Έ τ σ ι είπ ε ό P om m en ren ke, ό όποιος είχε
έξαιρετικήν μνήμην ότι τήν νύκτα τής 2 9 -5 -5 9 διανυκτέρευσεν εις τό Singen (άπόπειρα στραγγαλισμού κατά τής G iesela P e ) καί αυτό ήταν τό λάθος του.
Έ ν τω μεταξύ ή G iesela Pe άνεγνώρισε είς τήν φωτογραφίαν τον άνθρωπον
πού άπεπειράθη νά τήν φονεύση μέσα είς τό δωμάτιόν της τήν 3 0 -5 -5 9 .
Άναφορικώς μέ τήν δύσκολον περίπτωσιν τού P om m erenke ήλέγχθη αύτή
άπό τήν εισαγγελίαν τού O ffenburg τήν 2 1 -6 -5 9 καί άπό έκεϊ έκομίσθη είς τό
F reib u rg διά νά έξετασθή άπό τήν έπιτροπήν πού είχε άναλάβει τήν ύπόθεσιν.
Μετά άπό τάς άνακρίσεις πού έγιναν είς τον Pom m eren ke τήν 2 1 .6 .5 9 , τάς
όποιας είχεν άναλάβει ό άρχηγός τής επιτροπής τού έγκλήματος είς τά κρατητήριά τού F reibu rg . Ε ίπ ε ότι αύτός ό τόσον άκακος είς τήν έμφάνισιν άνθρωπος είναι
ό άπό καιρό καταζητούμενος σεξουαλικός έγκληματίας.
Βεβαίως δέν ύπήρχαν άκόμη πειστικές άποδείξεις διά νά άποσπάσουν μίαν
ομολογίαν διά τά τέσσερα σεξουαλικά έγκλήματα. ΤΗταν φανερόν όμως ότι είχαν νά
κάμουν μέ έναν εγκληματίαν, ό όποιος ήταν πολύ έξυπνος καί ό όποιος πίσω άπό
τήν ευγένειαν καί τήν μετριοφροσύνην έκρυβε τον χαρακτήρα ένός φοβερού έγκλη
ματίου.
Έ ν τω μεταξύ ό άρχηγός τής άνωτάτης διοικήσεως τού F reib u rg έπανέρχεται είς τήν περίπτωσιν τής K lim m eck καί κάνει αύτάς τάς ένεργείας.
Τήν 2 3 .6 .5 9 άνεκρίθησαν οί τελευταίοι ταξιδιώτες τού τραίνου D 966 όταν
γύριζαν πίσω διά μέσου τών σταθμών B ad isch er—B a sel— F ra n k fu rt. Αύτή ή
ένέργεια έγένετο διά τήν άντιμετώπισιν ύπό τού P om m erenke στον σταθμόν τού
F reib u rg τών ταξιδευόντων μαρτύρων. 'Ω ς μάρτυρες διά τήν συνάντησιν είχαν
έκλεγεί ό οδηγός τού τραίνου, ό ύπηρέτης τού βαγονιού 4 0 5 καί ό άρχηγός τού έκδρο
μικοΰ συλλόγου τού H am burg.
'Ο Pom m erenke είχ ε προσαχθή είς τον σταθμόν καί παρέμεινε μέσα είς τόν
άστυνομικόν θάλαμον τού σταθμού, έω ς τήν ώραν τής άφίξεως τού τραίνου. Δέν
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’Από τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Reader’s Digest»,
κατά μετάφρασιν Άρχιφύλακος κ. Κ . ΛΑΨΑΝΗ

' 0 υψηλός, καταβεβλημένος άνθρωπος μέ τα προεξέχοντα αύτιά καί τό
φαλακρό κεφάλι έβγηκε άπό τό λεωφορεΐον καί άρχισε νά βαδίζη κατά μήκος τής
σκοτεινής οδού τού Μπουένος ’Ά ϊρ ες. Έ ξω τερ ικ ώ ς έφαίνετο ήρεμος, όπως άκριβώς ένας οίοσδήποτε εργάτης μετά άπό μία ήμέρα κοπιώδους έργασίας. Έ σ ω τ ε ρικώς όμως ήτο άνήσυχος, προσεκτικός, όπως ήταν μέρα καί νύκτα επί 15 ολό
κληρα έτη.
Δεν είδε τίποτε, τό όποιον θά μπορούσε νά τον άνησυχήση. Είς τό μέσον
περίπου του κτριιακοϋ συγκροτήματος ένας επαίτης έκάθητο επάνω σ’ ένα έγκαταλελειμμένο κιβώτιο. 15—2 0 μέτρα πιο πέρα δύο γειτόνισσες συζητούσαν. Λίγο
πιο πέρα δύο εργάτες άναβαν τσιγάρο. "Ενα σκοτεινού χρώματος κλειστό αύτοκίνητον έφάνηκε στο δρόμο. 'Ο άνήσυχος άνθρωπος είδε τό αύτοκίνητον νά έρχεται
προς τό μέρος του καί όλως ένστικτωδώς έπλησίασε στον τοίχο προς τά άριστερά
του. Τό κλειστό αύτοκίνητον τον έπλησίασε καί, έσταμάτησε άποτόμως. Οί πόρτες
άνοιξαν έν ριπή οφθαλμού καί 4 άνδρες έπήδησαν έξω . Ε κ είν ο ς α μ έ σ ω ς προσεπάθησε νά τρέξη, άλλά ήταν άργά. Ε ίχ ε περικυκλωθή. Έ ηλά τά χέρια καί μη κουνηθής καθόλου τοϋ φώναξαν.
’Εκείνος άκουσε τις γεμάτες οργή λέξεις των άνδρών καί άνοιξε τό στόμα
του γιά νά φωνάξη. Ά λ λά έδέχθη ένα γερό κτύπημα στο κεφάλι του, άμέσως έπεσε
κάτω καί δυο γεροδεμένα χέρια τον πέταξαν άναίσθητο μέσα στο αύτοκίνητο, τό
όποιον έπερίμενε εκεί. Οί 4 άνδρες έπήδησαν μέσα στο αύτοκίνητον, ό οδηγός άνάψεν καί έσβυσεν τά φώτα δύο φορές καί έξεκίνησε. 'Ο μεγάλος καταζητούμενος
είχεν ήδη συλληφθή. 'Ο Άδόλφος Ά ϊχ μ α ν —ό άνθρωπος , ό όποιος ύπερηφανεύετο
ότι ήτο ύπ’ άριθ. 1 έκτελεστής των Εβραίω ν—ήταν αιχμάλωτος των άνθρώπων
πού τόσο είχ ε μισήσει, των άνθρώπων πού τον καταζητούσαν επί 15 καί πλέον έτη.
Κατά τήν διάρκειαν τού Β ' παγκοσμίου πολέμου ό Άδόλφος Ά ϊχ μ α ν προϊστατο τής Υπηρεσία ς Ασφαλείας των Ναζί, τής οποίας αντικειμενικός σκοπός
ήτο ή έπίλυσις τοϋ Εβραϊκού προβλήματος—ή έξόντωσις των Εβραίω ν. * 0 Ά ϊ χ μαν ήτο υπεύθυνος διά τά στρατόπεδα θανάτου, τούς θαλάμους άερίων, τά κρεμα
τόρια καί διέτασσε μαζικούς έκπατρισμούς καί έκτελέσεις. Έ ξ αιτίας αύτοΰ πλέον
των 6 έκατομμυρίων άνθρωποι (άνδρες, γυναίκες παιδιά) εύρον τον θάνατον.
"Οταν θά έχω τελειώσει τό έργον μου—έλεγε—δεν θά ύπάρχη Ισρα ηλίτης στην
Εύρώπη, τό ύπεσχέθη δέ αύτό έπισήμως είς τον Χένρυ Χίμλερ κατά τό έτος 1942.
είχεν ιδέαν πού τον είχαν μεταφέρει καί γιατί έως τήν στιγμήν πού ήκουσε άπό τό
μεγάφωνον τοϋ σταθμού τήν άφιξιν τοϋ τραίνου. Οί μάρτυρες έφθασαν εις τό μέρος
πού ήταν οί τέσσαρες άνθρωποι δηλ. τρεις άστυνομικοί καί ό P om m erenke άλλά
δεν μπόρεσαν νά ποϋν ότι είχαν δει κανέναν άπό αύτούς άλλοτε.
’Ά ν καί αύτή ή ένέργεια είχε άρνητικόν άποτέλεσμα είχε όμως καί ένα καλόν
αποτέλεσμα, διότι διά πρώτην φοράν ό P om m erenke άρχισε νά δείχνη σημεία νευρικότητος καί άβεβαιότητος. Μετά άπό τό συμβάν έδειχνε πολύ ταραγμένος άν καί
μέχρι τής στιγμής έκείνης δεν είχεν έρωτηθή ποτέ διά τά σεξουαλικά εγκλήματα.
Αύτή ή ανησυχία του ένετάθη όταν τοϋ πήραν μαλλιά άπό τό κεφάλι καί άπό τά γεννητικά του όργανα.
( Σ υνεχίζεται)
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Τον Μάϊον του 1945, ’Αμερικανικά στρατεύματα τον είχαν συλλάβει, χωρίς
δμως νά το γνωρίζουν αυτό. Φορούσε τήν στολήν (παληά) ενός δεκανέως, φονευθέντος, τοϋ Γερμανικού στρατού, έφέρετο δέ ώς δεκανεύς τοϋ Γερμανικού στρα
τού, χρησιμοποιών τήν ταυτότητα τοϋ φονευθέντος δεκανέως. Διά τούς ’Αμερικα
νούς ήτο ένας άπλός αιχμάλωτος, προοριζόμενος διά στρατόπεδον αιχμαλώτων.
"Υστερα άπό λίγο καιρό ό "Αϊχμαν έδραπεύτευσε άπό τό στρατόπεδο αιχμα
λώτων καί έξηφανίσθη. "Αμα τή λήξει τοϋ πολέμου ό ’Ά ϊχμαν κατεζητεΐτο ώς
ό μεγαλύτερος έγκληματίας πολέμου. Ούτος κατεζητεΐτο ύπό τής Μεγάλης Β ρεταννίας, τής Γαλλίας, των 'Ηνωμένων Πολιτειών ’Αμερικής καί ύπό πλείστων
άλλων χωρών, οί όποιες, εΐχον πολεμήσει έναντίον ή είχαν ύποφέρει άπό τούς
Ναζί. ’Αλλά μέ τον καιρό οί περισσότερες χώρες έχαλάρωσαν τις προσπάθειές των
καί πριν άκόμη περάση άρκετός χρόνος ό περισσότερος κόσμος είχε ξεχάσει τον
Άδόλφον "Αϊχμαν.
Μερικοί όμως δεν τον έξέχασαν.
’Από τοϋ ’Ιουνίου τοϋ 1945 Ίσραηλΐται πρόσφυγες καί ιδίως έκεΐνοι πού
είχαν μεταβή εις Παλαιστίνην έφρόντισαν ώ στε ή άναζήτησις τοϋ "Αϊχμαν νά
συνεχισθή. ’Αρκετοί μυστικοί πράκτορες, μερικοί έκ τών οποίων ήσαν μέλη τής
'Υπηρεσίας ’Ασφαλείας τοϋ ’Ισραήλ ήρεύνησαν καί τά δύο ήμισφαίρια. Τέλος ό
συντονισμός τών ενεργειών διά τήν άνακάλυψιν τοϋ "Αϊχμαν έλάμβανε χώραν εις
τό Κεντρικόν Γρσφεΐον τοϋ Τέλ—Ά β ίβ .
'Υπήρχαν οπωσδήποτε μερικά στοιχεία. 'Ο Ά ϊχ μ α ν είχε μεγαλώσει εις τό
L inz τής Αυστρίας καί ή σύζυγός του καί τά παιδιά του ζοϋσαν έκεΐ. "Ενας πράκτωρ έστάλη εις τό L inz γιά ν’ άγοράση ένα μικρό κατάστημα, εύρισκόμενον πλη
σίον τής οικίας τής συζύγου τοϋ Ά ϊχ μ α ν . Ούτος έπρόκειτο νά παρακολουθή τάς
κινήσεις τής οικογένειας "Αϊχμαν καί εις τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ή σύζυγος τοϋ
Ά ϊχ μ α ν θά μετώ κει ό πράκτωρ θά περέμενε εις τό κατάστημά του, μέ τήν άμυδράν ελπίδα δτι ό "Αϊχμαν δυνατόν κάποτε νά έπέστρεφε εις τήν γενέτειράν του.
Κατά καιρούς ύπήρχεν ή πληροφορία δτι ό Ά ϊχ μ α ν εύρίσκετο εις τήν Δυτικήν
Γερμανίαν, τήν Συρίαν, τήν Αίγυπτον, Τουρκίαν, 'Ισπανίαν. Κάθε φορά οί πράκτο
ρες άναζητοΰσαν τά ίχνη του, άλλά τίποτε δεν έπετύγχανον. Κάποτε τό 1957 άπεκαλύφθη δτι ό Ά ϊχ μ α ν εύρίσκετο εις τό Μπουένος Ά ϊρ ε ς τής ’Αργεντινής, άλλά
ό πράκτωρ ό όποιος τον είδε άπέτυχε εις τό νά τον παρακολουθήση καί έχασε τά
ίχνη του. Πλέον τών είκοσι προσθέτων πρακτόρων άπεστάλησαν α μ έσ ω ς εις τό
Μπουένος Ά ϊρ ε ς . Ήρεύνησαν τήν πόλιν επί τρεις μήνας άλλά δεν ήδυνήθησαν
ν’ άνεύρουν καί πάλιν τά ίχνη του.
Κατά τό έτος 1958 ή Δυτική Γερμανία 'ίδρυσεν εις τό Ludw igsburg τό
Κεντρικόν Γραφεΐον Δ ιώ ξεω ς τών Ναζί, διευθυνόμενον ύπό τήν D r. E rw in Schlile,
είσαγγελέως καί έτέρων οκτώ δικαστικών. Τό Γραφεΐον αύτό άποστολήν είχεν
τήν συλλογήν πληροφοριών καί τήν παραπομπήν εις δίκην δλων τών Ναζί έγκληματιών πολέμου, οί όποιοι εΐσέτι δεν εΐχον δικασθή. 'Η κυβέρνησις τής Δυτικής
Γερμανίας έγνώρισεν είς τάς αρμόδιας Ά ρ χά ς τοϋ ’Ισραήλ δτι τό Κεντρικόν Γρα
φεΐον ήτο πρόθυμον δι’ άνταλλαγήν πληροφοριών σχετικών μέ τούς Ναζί, έγκλη
ματίας πολέμου.
Κατά τό 1959 μία όμάς άπό διαλεκτούς άστυνομικούς πράκτορας τοϋ ’Ισραήλ
έστάλη εις τήν Δυτικήν Γερμανίαν. ’Αρκετοί άπό αυτούς ήσαν Ε βρ α ίο ι καταγό
μενοι έξ Ουγγαρίας (καί αύτό δέν πρέπει νά έκπλήσση), διότι εις τήν Ουγγαρίαν
ό Ά ϊχ μ α ν διέπραξεν τάς χειροτέρας ωμότητας, άπέστειλεν είς τούς θαλάμους
άερίων καί τά κρεματόρια πλέον τών 4 5 0 .0 0 0 Εβραίω ν τής Ουγγαρίας. Ε ις έκ
τών Ούγγρων πρακτόρων έφέρετο μέ τό ψευδώνυμον Σάντορ Φ εκ έτε, οί γονείς
του, οί άδελφοί του καί αί άδελφαί του είχαν δολοφονηθή καί ώρκίσθη νά έκδικηθή
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τό θάνατό τους καί να όδηγήση τον ’Ά ϊχμαν ένώπιον της Δικαιοσύνης. Ούτος ειχεν
άσχοληθή επί πολλά έτη μέ την άναζήτησιν τοΰ Ά ϊχ μ α ν .
Εις την Δυτικήν Γερμανίαν οί Ίσραηλΐται έπληροφορήθησαν ότι ό Ά ϊχ μ α ν
εύρίσκετο άκόμη εις τό Μπουένος Ά ϊρ ε ς καί άπεφάσισαν νά κάμουν μίαν ώργανωμένην καί εντατικήν άναζήτησιν. Ό Σάντορ Φ εκέτε καί ένας άκόμη ’Ισραηλίτης
έξ Ουγγαρίας ύπό τό ψευδώνυμον Λάζος Μόλναρ, επί πλέον 4 άνδρες καί μία νέα
έστάλησαν είς τήν ’Αργεντινήν, μετέβησαν μεμονωμένος, ώ ς περιηγηταί καί εμπο
ρευόμενοι. ' 0 Μόλναρ, ηλικίας 55 έτών, ήτο πολύ χρήσιμος, διότι είχ ε συναντήσει
τον Ά ϊχ μ α ν εις τήν Βουδαπέστην πολλές φορές κατά τό έτος 1 944. Οΰτε ό Φ εκέτε
ούτε ό Μόλναρ άπεκάλυπτον τήν εθνικότητά των, είχαν έντολή νά φέρονται ώς
Ναζί έξ Ουγγαρίας, οί όποιοι είχον διαφύγει άπό Ρωσικά στρατεύματα, καί νά
παρεισφρήσουν μεταξύ των αύτοεξορίστων Ναζί, έγκληματιών πολέμου, οί όποιοι
εΐχον ζητήσει άσυλον εις τήν ’Αργεντινήν κατά τήν περίοδον τής δικτατορίας τοϋ
Χουάν Περόν.
Ε ις τό Μπουένος Ά ϊρ ε ς πολύ σύντομα οί Φ εκέτε καί Μόλναρ ήλθον εις έπαφήν μέ οπαδούς των Ναζί καί βαθμηδόν έγένοντο δεκτοί άπό πολλά γκρούπ. ’Αλλά
ένω οί Γερμανοί έξόριστοι ώμιλοϋσαν συχνά διά τάς ΐδικάς των καταχρήσεις κατά
τον πόλεμον, ούδόποτε ήκούσθη κάτι διά τον Ά ϊχ μ α ν . Οί μήνες περνούσαν. Τον
’Ιανουάριον τοϋ 1960 σέ ένα πάρτυ ό Μόλναρ ακούσε μία φράση, ή όποια άπετέλεσε
τήν άκρην τοΰ νήματος, ή φράσις ήταν ή έξής : «'Ο φτωχός ό Ά ϊχ μ α ν —αυτός
πού κάποτε ήταν ένας έκ των ίσχυροτέρων παραγόντων τοΰ Ρ άϊχ—τώρα εργάζεται
σέ έργοστάσιον αύτοκινήτων.
’Α μέσως ή άναζήτησις ένετοπίσθη εις τά εργοστάσια κατασκευής αύτοκινήτων, παρηκολουθοϋντο οί έργάται κατά τήν είσοδον καί έξοδόν των έκ των έργοστασίων αυτοκινήτων. Μίαν ήμέραν ένας υψηλός, λεπτός μέ καταβεβλημένο πρόσωπο
καί προεξέχοντα αυτιά κατελήφθη έξερχόμενος έκ τοΰ έργοστασίου αύτοκινήτων
Μερσεντές εις τό Μπουένος Ά ϊρ ε ς . Τον παρηκολούθησαν στο λεωφορεϊον, τό
όποιον τον μετέφερε σέ ένα άλλο μέρος τής πόλεως. 'Ο πράκτωρ δέν έθεώρησε
σκόπιμον νά τον παρακολουθήση περισσότερον, δεδομένου ότι μποροΰσε νά τον
εύρη τήν έπομένην εύκόλως κατά τήν έξοδόν του έκ τοΰ έργοστασίου. Τό ’Αρχη
γείου ’Αστυνομίας τοΰ ’Ισραήλ εΐδοποιήθη πάραυτα τηλεγραφικώς διά τής χρησιμοποιήσεως μυστικοΰ κώδικος. 'Ο Φ εκέτε καί οί άλλοι πράκτορες είδοποιήθησαν
άπό τό ’Ισραήλ ότι θά τούς έστέλετο ένίσχυσις έξ 20 πρακτόρων καί κομάντος.
Ά κόμη υπήρχε πολλή δουλειά. Ή ταυτότης τοΰ Ά ϊχ μ α ν έπρεπε ν’ άποδειχθή
1 0 0 % , χωρίς νά ύπάρχη οΰτε ή έλαχίστη αμφιβολία έπ ’ αύτοΰ. 'Ο ύποπτος άνθρω
πος παρηκολουθήθη μέχρι τής οικίας του, όπου προσεκτική έρευνα άπεκάλυψεν
ότι ό Ά ϊχ μ α ν έφέρετο μέ τό ψευδώνυμον Ριχάρδος Κλέμεντ. Φωτογραφίες τής
συζύγου του, οί όποιες έλήφθησαν όταν έκείνη ήτο εις τήν Αυστρίαν έπεδείχθησαν
εις τούς γείτονας τοΰ Ά ϊχ μ α ν (εις τό Μπουένος Ά ϊρ ε ς ) . Οί γείτονες άπήντησαν :
«Ναι αυτή είναι ή γυναίκα του Κλέμεντ (Ά ϊχ μ α ν ). Μία γενναία δωροδοκία—καί
ή ύπόσχεσις διά μίαν άκόμη μεγαλυτέραν εις τό μέλλον—έφερε τήν οριστικήν διαβεβαίωσιν άπό έναν άνθρωπον, ό όποιος κατεΐχεν άνωτέραν θέσιν είς τήν ’Αστυνο
μίαν τής ’Αργεντινής κατά τήν δικτατορίαν τοΰ Περόν. « Ό Κλέμεντ είναι ό
Ά ϊχ μ α ν » άπεκάλυψεν ό άνθρωπος αυτός.
Ε ις τό ’Ισραήλ τώρα έπηκολούθησε μία οξεία συζήτησις μεταξύ των παρα
γόντων τής Κυβερνήσεως τής ’Αστυνομίας καί τοΰ Στρατοΰ. Μερικοί ύπεστήριζον ότι ό Ά ϊχ μ α ν θά έπρεπε νά φονευθή άμέσως, διά τά έγκλήματά του, χωρίς
περαιτέρω συζητήσεις. Έ ν τούτοις όμως ή πλειονότης ύπεστήριζεν ότι ό Ά ϊχ μ α ν
θά έπρεπε ν’ άχθη ένώπιον τής Ίσραηλινής Δικαιοσύνης, διά μίαν καθαράν δίκην.
Ούχ’ ήττον όμως άντελαμβάνοντο ότι ή σύλληψις καί ή μεταφορά τοΰ Ά ϊχ μ α ν
εις τό ’Ισραήλ δέν ήτο δυνατόν νά πραγματοποιηθή νομίμως, διότι αί Κυβερνή-
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σεις τής ’Αργεντινής και τοΰ ’Ισραήλ δεν εΐχον συνάψει συμφωνίαν διά την έκδοσιν
των έγκληματιών πολέμου των ευρισκομένων εις την ’Αργεντινήν. 'Ο ’Ά ϊχμαν
θά έπρεπε ν’ άπαχθή καί νά έξαχθή έκ τής ’Αργεντινής κρυφίως. «Π ώ ς μπορούμε
νά τό έπιτύχωμεν αύτό » ; ήτο ή έπομένη έρώτησις. Οί ’Αργεντινοί οί ίδιοι έδω
σαν την λύσιν εις τδ πρόβλημα. Διά νά προσελκύση περιηγητάς κατά τον ετήσιον
έορτασμόν τής ημέρας τής άνεξαρτησίας, τον Μάϊον μήνα, ή Κυβέρνησις τής ’Αργεν
τινής διέταξεν όπως ό έλεγχος των ξένων εις τά άεροδρόμια, λιμένας καί συνο
ριακούς σιδηροδρομικούς σταθμούς κατά τήν ημέραν τής εορτής τής άνεξαρτησίας
σταματήση. 'Ο ’Ά ϊχμαν έπρόκειτο νά άπαχθή καί κρατηθή εις άπομεμακρυσμένον
κρυφόν μέρος μέχρι τής άφίξεως εις τό Μπουένος Ά ϊρ ε ς ένός έμπορικοϋ Ίσρα ηλινοϋ άεροσκάφους. 'Ο πότε διά τοΰ άεποσκάφους αύτοΰ θά μετεφέρετο εις τό ’Ισραήλ.
Διά νά κατευθύνη τήν έπιχείρησιν αύτήν, εστάλη εις τό Μπουένος Ά ϊρ ε ς ένας άξιωματικός των κομάντος, ό όποιος ήτο άρκετά γενναίος, είχε λάβει μέρος εις πολλάς
πολεμικάς καί κατασκοπευτικάς έπιχειρήσεις καί διεκρίνετο διά τον πατριωτισμόν
του. 'Ο Ρικάρντο Κλέμεντ ήτοι ό Άδόλφος Ά ϊχ μ α ν άκολουθοϋσε πιστά ένα πρό
γραμμα. Πάντοτε έπαιρνε τό ίδιο λεωφορείο, κατέβαινε πάντοτε εις τήν ιδίαν στά
σιν καί έπήγαινε στο σπίτι του μόνος.
'Ο Σάντορ Φ εκέτε καί τρεις έκ των καλυτέρων κομάντος έπελέγησαν διά
τήν ομάδα δράσεως. Μερικοί θά κρατούσαν τσίλιες καί σκοποί. ’Ά λλοι θά ώδηγοΰσαν έπικουρικά αυτοκίνητα διά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν τό αύτοκίνητον τής
άπαγωγής θά συναντούσε δυσκολίαν κινήσεως ή διά νά σταματήσουν τήν κυκλο
φορίαν εις περίπτωσιν διώξεως. Έ ν ώ άλλοι θά έτοίμαζαν τό κατάλληλο μέρος έξω
άπό τό Μπουένος Ά ϊρ ε ς άρκετά χιλιόμετρα, εις τό όποιον θά έφυλάσσετο (έκρατεϊτο ) ό ’Ά ϊχμαν μέχρι τού καταλλήλου χρόνου τής έπιβιβάσεως του έπί τού άεροπλάνου, τό όποιον θά τον μετέφερεν εις τό ’Ισραήλ. 'Η έπιχείρησις ώρίσθη διά τήν
11ην Μαϊου 1960. Τό άεροπλάνον θά έφθανεν άπό τό ’Ισραήλ υστέρα άπό λίγες
ήμέρες, άλλά οί κομάντος άπεφάσισαννά δράσουν αμέσως, χωρίς περαιτέρω άναβολήν.
Οί Ίσραηλΐται έφάνησαν τυχεροί. Ή 11η Μαΐου ήταν ήμέρα συνεφιας
μέ ψιλή βροχή πολύ λίγοι άνθρωποι κυκλοφορούσαν στούς δρόμους. ’Αργά τό
άπόγευμα ή βροχή έσταμάτησε. Τά πάντα ήσαν έτοιμα. Έ π ί τέλους ήλθε ή ώρα
κατά τήν όποιαν σχολούσαν οί έργάται τοΰ έργοστασίου Μερσεντές. Οί έργάται
ξεχύθηκαν άπό τήν έξοδο τοΰ έργοστασίου, μεταξύ των ήτοκαί ό Ρικάρντο Κλέμεντ
δηλαδή ό Ά ϊχ μ α ν , έμπήκε στήν ουρά τοΰ λεωφορείου καί μέ τή σειρά του έπεβιβάσθη. "Ενας Ίσρηλίτης πράκτωρ ντυμένος έργάτης έκάθησε πίσω άπό τον
Ά ϊχ μ α ν , μία ωραία κοπέλλα πράκτωρ καί αύτή ή όποια προσεποιεΐτο τήν σύζυγον
έργάτου άναμένουσα εις τήν έξοδον τού έργοστασίου έπήγε εις τον πλησιέστερον
τηλεφωνικόν θάλαμον καί ειδοποίησε : «'Ο ’Ά ϊχμαν είναι στο δρόμο του». Δύο
αύτοκίνητα άκολουθούσαν τό λεωφορείο εις τό όποιον είχεν έπιβιβασθή ό ’Ά ϊχμαν,
χωρίς νά τό χάσουν ούδ’ έπί στιγμήν, ή παρακολούθησις ήταν τελεία. Μόλις ό
’Ά ϊχμαν κατέβηκε άπό τό λεωφορεΐον, τό κλειστό αύτοκίνητον τής άπαγωγής
έγύρισε στο δρόμο καί έσταμάτησε. Οί κομάντος άμέσως έπήδησαν έξω καί περιεκύκλωσαν τον καταζητούμενο του. "Ενα ισχυρόν κτύπημα κατεφέρθη εις τήν κεφα
λήν τού ’Ά ϊχμαν. "Οταν ούτος συνήλθεν εύρίσκετο ήδη εις μίαν αγροικίαν φυλασσομένην ΰπό πλέον των 12 ’Ισραηλιτών πρακτόρων. Ό Άδόλφος Ά ϊχ μ α ν είχε
κάπως άλλάξει στήν έξωτερική του έμφάνισιν, άλλά δεν έπαυσε άπό τού νά είναι
ό δειλός άνθρωπος, όπως ύπήρξεν εις ολην του τήν ζωήν. «Μή μέ σκοτώ σετε, σάς
παρακαλώ μή μέ σκοτώ σετε» έκλιπαρούσε. Οί Ίσραηλΐται δέν έσκέποντο νά τον
φονεύσουν, άλλά δέν τού έλεγαν τίποτε σχετικώ ς. Προς στιγμήν , ό Σάντορ είχε
μίαν έμπνευσι: «’Έ χ ε ις μίαν έλπίδα νά σώσης τή ζωή σου» είπε. «Νά μάς ύπογράψης μίαν έπιστολήν ότι έρχεσαι μαζί μας μέ τήν θέλησίν σου καί έμεΐς θά σέ
μεταφέρουμε εις τό ’Ισραήλ γιά νά δικασθής ώς έγκληματίας πολέμου....... ».

Ή άναζήτησις καί σύλληψις τοϋ Άδόλφου Ά ϊχμαν
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'Ο ’Ά ϊχμαν υπέγραψε την έπιστολήν, τήν οποίαν μόνος του έγραψε, κατά
τάς έπομένας ημέρας προσεφέρθη να γράψη καί άλλας έπιστολάς, δίδοντας πληρο
φορίας καί για άλλους έγκληματίας πολέμου, ευρισκομένους εις τήν ’Αργεντινήν.
Προσεφέρθη να προδώση πρώην συνεργάτας καί φίλους του. Προσεφέρθη δι’ οτιδή
ποτε. Κάθε τι τό όποιον έλ εγ ε ό Ά ϊχ μ α ν έγράφετο εις τήν γραφομηχανήν καί άπό
στενογράφον.
Τήν 19ην Μαΐου εν άεροσκάφος τής Αεροπορικής Ε τα ιρ εία ς « E L A L
A IR L IN E S » άνεμένετο νά προσγειωθή εις τό Μπουένος Ά ϊρ ε ς . Τό άεροπλάνον
εΐχεν καταχωρηθή κανονικώς εις τον πίνακα των άφίξεων τοϋ ’Αεροδρομίου. Αί
έορταί τής ημέρας τής ανεξαρτησίας τής ’Αργεντινής είχαν αρχίσει. Περί τό μεσο
νύκτιον τής έπομένης ημέρας τό άεροπλάνον άπεγειώθη μέ πλήρη καύσιμα καί μέ
τό δηλωτικόν ότι μετέφερε 19 έπιβάτας. Ούδείς εις τό άεροδρόμιον έμέτρησεν ή
ήλεγξεν τούς έπιβάτας τοϋ άεροπλάνου.
Τήν 23 Μαΐου τοϋ 1960 ό ’Ά ϊχμαν προσήχθη ένώπιον τοϋ Δικαστηρίου τοϋ
Τ έ λ - ’Αβίβ εις τό ’Ισραήλ. Ούτος κατηγορήθη συμφώνως προς τον Νόμον τοϋ
’Ισραήλ, ό όποιος προβλέπει περί δίκης καί τιμωρίας των Ναζί, έγκληματιών πολέ
μου καί των συνεργατών των. 'Η συγκεκριμένη κατηγορία κατ’ αύτοΰ ήτο ότι
προεκάλεσε καί διέταξε τον έκπατρισμόν καί τον άφανισμόν 6 .0 0 0 .0 0 0 ’Ισραηλιτών,
άνδρών —γυναικών καί παίδων.'Η δίκη άσφαλώς θά διαρκέση πολύν χρόνον, πιθανόν
πλέον τοϋ έ'τους.
Ό ’Ά ϊχμαν έφάνη ότι τήν ΰπεράσπισίν του θά έβάσιζεν επί τής αρχής
«Αί διαταγαί είναι διαταγαί». Θά ΐσχυρισθή ότι δέν έξετέλει τίποτε άλλο ή μή
μόνον διαταγάς τών άνωτέρων του καί ότι συνεπώς δέν είναι δυνατόν νά εύθύνεται
δι’ όσα έξετέλεσεν.
Αυτός ό ίδιος ισχυρισμός προς ΰπεράσπισίν των προεβλήθη καί έκ μέρους
όλων τών άλλων έγκληματιών πολέμου μεταξύ τών όποιων ήτο καί ό Υπουργός
τών ’Εξωτερικών Φόν Ρίμπεντροπ, εις τήν δίκην τής Νυρεμβέργης.
’Αλλά αύτός ό ισχυρισμός των δέν τούς ωφέλησε. Άπεδείχθησαν ένοχοι
εγκλημάτων πολέμου καί κατεδικάσθησαν εις τον δι’ αγχόνης θάνατον.
Κ. Λ Α Ψ Α Ν Η Σ

Μή ξεχνάτε ποτέ, ότι τό προσπέρασμα εχει καί τούς κινδύνους του καί πρέπει νά γίνεται
μέ μεγάλη προσοχή. "Οταν μάλιστα προσπερνάτε άλλο σταματημένο αυτοκίνητο πού σάς
έμποδίζει νά βλέπετε πρός τά δεξιά σας, πρέπει νά έλαττώνετε τελείως τήν ταχύτητα,
ώστε νά σταματάτε άμέσως αν παραστή ανάγκη.
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ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ
'Τπό της Δημοσιογράφου
------------------------- κ. ΙΩΑΝΝΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ -----------------------

Τό κύριον χαρακτηριστικόν γενικώς του Έ λληνος είναι ή φιλοτιμία. "Οταν δέ
συμβαίνη να άνήκη είς μίαν δημοσίαν υπηρεσίαν, φυσικόν είναι, το συναίσθημα αύτδ
(της φιλοτιμίας) νά είναι περισσότερον άνεπτυγμένον, μέ άποτέλεσμα την καλήν
έκτέλεσιν τής άνατεθείσης είς αυτόν άποστολής.
Ε ίς τούς άστυνομικούς, άπό τής εποχής τής ίδρύσεως του Σώματος, βλέπομεν
τάς άοκνους προσπάθειας των διά τήν έμπέδωσιν τής τάξεω ς, χωρίς νά υστερήσουν
καί είς σοβαράν προσφοράν αίματος, κατά τάς κρίσιμους στιγμάς τοϋ Έ θνους.
Ε ίς τον πόλεμον τοϋ 40—41 ό άστυφύλακας εύρίσκετο είς τό πλευρόν τοϋ
στρατιώτου συμπαραστάτης του είς όποιονδήποτε τομέα έζητεΐτο ή βοήθειά του.
Ε ίς τήν άντικατασκοπείαν προσέφερε πολλά μέ τήν σύλληψιν άξιολόγων κα
τασκόπων καί τήν έξάρθρωσιν των δικτύων αυτής;
Μετά ή παγίωσις τής τάξεω ς δεν ήταν εύκολος. Καί όμως έλειτούργησε θαυ
μάσια. Είς τήν κατοχήν πολλοί ήσαν οΐ άξιωματικοί καί οί άστυφύλακες, οί όποιοι
είχαν ένταχθή είς τάς διαφόρους ομάδας άντιστάσεως καί ή συμβολή των αυτή,
άπέβη πολύτιμος είς τον άπελευθερωτικόν άγώνα πού διεξήγαγε τότε ή Ελληνική
πατρίς. ’Ανώτεροι άξιωματικοί έργαζόμενοι πλάι μέ τον κατακτητή, ήμερα καί νύχτα,
ύφίσταντο τό μεγαλύτερον ψυχικόν μαρτύριον, τό μαρτύριον τοϋ δυνάστου, δέν
ύπέκυψαν όμως προ ούδεμιάς πιέσεως, άλλά έκράτησαν υψηλά τήν Ελληνικήν των
συνείδησιν.
Ε ίς τήν άπελευθέρωσιν, όταν ό Ελληνικός λαός πανηγύριζε καί έδόξαζε τον
ΰψιστον διά τήν λήξιν τής δουλείας, πολλοί άνδρες έλλειψαν άπό τό προσκλητήριου
τοϋ Σώματος ! ! !
Μιά νέα ιστορία ! ! ! Μία νέα σελίδα ! ! ! άγκαλιασμένος ό άστυφύλακας,
μέ τό στρατιώτη καί τον πολίτη είς τον κοινόν άγώνα, έ'δωσαν αυτό τό αίμα των διά
νά γίνη ό πηλός μέ τον όποιον θά έκτίζετο τό νέον οικοδόμημα καί είς τά θεμέλια
αύτοΰ έστησαν καί τά μέλη τοϋ σώματός των.
Στρατός, ’Αστυνομία καί πολΐται είχαν ένώσει τά χέρια διά νά τά λύσουν
όταν πλέον άπό τή μιά άκρη έω ς τήν άλλη έπνεε ό άέρας τής έλευθερίας.
Πόσοι νεκροί ! ! ! Πόσα ολοκαυτώματα ! ! ! "Απειρα ορφανά καί γέροντες
γονείς στερήθηκαν τούς προστάτες τους ! ! !
Ενω μένοι οί άνδρες τοϋ Σώματος είς τον κίνδυνον τής Πατρίδος παρέδωσαν
εις τήν 'Ιστορίαν τό έργον τους.
Οί άγώνες κατά τήν διάρκειαν τής δεκαετίας 40—5 0 , αί θυσίαι είς αίμα, αί
αναπηρίαι, οί τραυματισμοί, οί σφαίρες τοϋ κατακτητοΰ καί τά βασανιστήρια, άπέδειξαν είς τον Ελληνικόν λαόν οτι τό Σώμα τής ’Αστυνομίας, όλα αυτά τά ύπέστη
με εθνικήν υπερηφάνειαν καί οτι, άκολούθησαν όλοι οί άνδρες του, άπό τον ’Αρχη
γόν έως τον άστυφύλακα, τον δρόμον τής μακράς ιστορίας μας, θέσαντες έμπρός τά
στήθη των προς ύπεράσπισιν τών εθνικών ιδανικών. Προσκεκολλημένοι είς τό άρμα
τοϋ καθήκοντος άγνόησαν άπειρες φορές καί αυτήν τήν έννοιαν τής ζωής.
"Ολα αύτά τά θαυμάσια αισθήματα τής αύταπαρνήσεως καί τοϋ καθήκοντος
το κοινόν, δεόντως τά έξετίμησε καί τά έκτιμα. Γνωρίζει ότι, ή ίσοπολιτεία καί ή
κοινωνική Δικαιοσύνη, εύρίσκονται είς χεϊρας δοκιμασμένων ήγετών τοϋ Σώματος,
οίτινες έπιτυγχάνουν διά τής πατρικής, συνάμα όμως καί αύστηράς, παρακολουθήσεως τών ύπ’ αύτούς υπαλλήλων, νά παραδίδεται άπό σειράς είς σειράν, προς μίμησιν, ό θρΰλος πού μέχρι σήμερον περιβάλλει τό Σώμα.
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Σ είς οί δοκιμασμένοι ήγέται έδώσατε καί θά δίδετε τήν'έγγύησιν τής άμεροληψίας έν τή έκτελέσει τοϋ καθήκοντος. Αύτή καί μόνη είναι αρκετή διά νά βεβαιώνη
τήν ίσχύν μιας πολιτισμένης ίσοπολιτείας.
Σ εις οί ήγέται πρέπει νά είσθε πάντοτε έπί των επάλξεων, αύστηροί, δίκαιοι
καί άμερόληπτοι, όπως σας παρουσίασε ή μέχρι σήμερον πορεία σας. Έ γγυη τα ί
της ζωής, τής αξιοπρέπειας, τής τιμής καί τής προστασίας τοϋ πολίτου. Ή ελάχι
στη παρουσιαζομένη άδυναμία εξοπλίζει τον συκοφάντη. Νά εισθε δέ βέβαιοι ότι
τό κοινόν ξέρει νά εκτίμα τάς έπιδιώξεις έκείνων πού ό δρόμος τους ήτο καί
είναι, δρόμος τής ήθικής πορείας.
I. Θ Ε Μ ΙΣ Τ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ

ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
ΙΕ Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ ΙΣ Μ Η Θ Υ Μ Ν Η Σ
'Εν Καλλονή τή 10 Μ αιου 1961

Προς
τόν Κ ύριον ’Α ρχηγόν τής ’Α στυνομίας Π όλεω ν
Ε ις

Αθ ήν α ς

Κύριε ’Αρχηγέ,
Μέ εύχαρίστησιν πολλήν μέχρι τοΰδε ελαβον τρία τεύχη τοϋ έγκριτου
περιοδικού « ’Αστυνομικά Χρονικά».
Διεξήλθον αύτά μετά μεγίστης προσοχής καί θερμού ένδιαφέροντος
καί διεπίστωσα λίαν γηθοσύνως ότι τό περιοδικόν τοϋτο ευκόλως δύναται
νά έπεκτείνη τήν ευεργετικήν αύτοΰ έπίδρασιν καί πέραν τοϋ εΐδικοΰ σκο
πού, δι’ όν έκδίδεται. Μέ τήν πλουσίαν επιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν
ύλην του μέ τά ιδιαίτερα έπί ταΐς Μεγάλαις Θρησκευτικαΐς καί Έ θνικαΐς
Έ ο ρτα ΐς άρθρα του, μέ τήν καλαίσθητου έμφάνισίν του καί τήν έπιμελημένην
έκτύπωσιν άποβαίνει έποικοδομητικώτατον ανάγνωσμα εις πάντα "Ελληνα,
έπαγωγόν όσον καί εύχάριστον έντρύφημα.
Θερμώς συγχαίρων διά τήν πολύτιμον ταύτην τού ’Αρχηγείου τής
’Αστυνομίας Πόλεων κοινωνικήν προσφοράν εύχαριστώ διά τήν καί έμοί
πρόφρονα άποστολήν τού θαυμάσιου περιοδικού καί διατελώ
Δ ιάπυρος προς Κύριον ευχέτης
Ό

Μ ητροπολίτης

Ο Μ Η Θ Υ Μ Ν Η Σ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ

ΤΕΧΝ ΙΚ Η

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
------------------------------------- Ύ πά ’Αστυνόμου Β ' χ. X ■Π Α ΤΣΟ ΥΡΗ ------------------------------------Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

1. 'Η αλμ ατώ δη ς έπ έκ τα σ ις.
2. I I π ρ αγ μ α το π ο ιη θ εϊσ α αλλαγή.
3. Το τηλέφωνον απ ό αστυνομικής σκ οπ ιάς.

** *
1.

Ή αλματώδης έπέκτασις.

Μόλις προ 65 περίπου χρόνων ό ’Αμερικανός Μπέλλ κατώρθωσεν μέ μίαν
καινούργια «ήλεκτρικήν» πλέον συσκευήν, τήν όποιαν έπενόησεν, να καλέση τον
βοηθόν του, πού εύρίσκετο εις τό παρακείμενον δωμάτιον. «Κύριε Γουώντον, έλατε
έδώ, σας χρειάζομαι» του είπε. Αύτό ήτο ή αρχή μίας νέας έποχής πού έξεμηδένισε τάς αποστάσεις καί πού προεκάλεσεν άληθινήν έπανάστασιν εις τήν έπικοινωνίαν των άνθρώπων. Δεν παρήλθον παρά όλίγαι δεκαετηρίδες καί ή έφεύρεσις
αύτή εϊχε κατακτήσει ολόκληρον σχεδόν τον κόσμον. Τό 1915 έχρησιμοποιήθη ή
ιδία φράσις άπό τον ’ίδιον τήν έφευρέτην κατά τά έγκαίνια τής τηλεφωνικής γραμ
μής Ν. Ύ όρκης-'Α γίου Φραγκίσκου, άλλ’ ό βοηθός του εύρίσκετο 5 .8 5 0 χιλμ.
μακρυά.
'Η χρησιμοποίησις τής νέας τεχνικής κατακτήσεως εις δλας τάς ’ Ηπείρους
καί αί τελευταϊαι βελτιώσεις αυτής κατέστησαν τήν κοινωνικήν ζωήν τού 2ου ήμίσεος του 20οϋ αΐώνος έντελώς διάφορον άπ’ δ,τι ήτο εις τήν άρχήν αύτοΰ, διά νά
άποτελέσουν τό ένσύρματον νευρικόν σύστημα τοϋ ανθρωπίνου γένους. Οί κατω 
τέρω άριθμοί, ληφθέντες έκ τοϋ W orld A lm anac 1961 (σελ. 6 8 0 ), δίδουν σαφή
εικόνα τής άλματώδους έπεκτάσεως τοϋ τηλεφώνου εις ώρισμένας χώρας καί
καί πόλεις ώς καί τον κόσμον ολόκληρον :
Χώρα
'Η ν. Πολ. ’Αμερικής . . . .
'Ην. Β α σ ίλ ειο ν ......................
Γαλλία .....................................
Σοβιετική Ρωσία ...............
Ιτα λ ία .....................................
Τ ο υ ρ κ ία ......................................
Ε λ λ ά ς ........................................

Τηλέφωνα
6 6 .6 4 5 .0 0 0 ( 4 .2 8 9 .0 6 0
7 .5 2 4 .8 7 9 ( 2 .1 6 1 .0 0 0
3 .7 0 3 .5 7 8 ( 9 9 2 .5 0 0
3 . 7 0 0 .0 0 0
3 .1 8 2 .4 5 5 ( 4 8 8 .3 5 8
2 3 9 .3 0 0
1 6 8 .9 9 3

Ν. 'Τόρκη)
Λονδϊνον)
Παρίσιοι)
Ρώμη)

Ποσοστον τηλεφώνων
έπΐ τοΐς ο /ο των κατοίκων

Βόρειος ’Αμερική ................ 7 1 .8 0 3 .7 0 0
Κεντρική ’Αμερική .............
9 1 0 .8 0 0
Νότιος ’Αμερική .................. 2 .9 9 9 .6 0 0
Ε ύ ρ ώ π η ........................................3 7 .5 9 3 .9 0 0
’Α φ ρ ικ ή ....................................... 1 .7 6 8 .8 0 0
’Α σ ία ............................................ 6 .8 5 5 .5 0 0
’Ω κ ε α ν ία .................................... 2 . 8 6 7 .9 0 0
Σ ύ ν ο λ ο ν , .......... .. 1 2 4 .8 0 0 .0 0 0

3 7 ,2
1,4
2 ,4
6 ,6
0 ,7
0 ,4
18,2
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Εις τήν χώραν μας τό τηλέφωνον είσήχθη τό 1 894, άλλά μόλις τό 1931 ήρχισεν ή έπέκτασίς του. Καί πάλιν θά καταφύγωμεν εις τά στατιστικά στοιχεία , πού
μάς διέθεσεν ή άρμοδία Υ πηρεσία τοΰ Ο .Τ .Ε ., διά νά καταφανή ή έξέλιξις των
τηλεπικοινωνιών εις τήν Ε λλά δα :
ΑΓ

’Αριθμός

συνδέσεων

Ά ριθμός

συνδιαλέξεων

Ο

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

’Αθηνών
Πειραιώς
Π ροαστείων

’Επαρχιών

4 3 .2 9 0
4 4 .7 7 8
4 7 .8 8 3
5 5 .0 2 3
5 6 .8 5 1
6 0 -6 7 1
6 6 .9 6 6
7 5 .1 7 7
1 0 6 .6 7 7
1 1 5 .1 0 8

1 9 .8 1 8
2 0 .4 5 1
2 1 .7 5 1
2 3 .6 9 9
2 6 .2 6 5
2 7 .8 5 1
3 0 .0 6 4
3 3 .4 4 5
3 5 .5 9 8
3 9 .8 3 0

Διεθνών
(είς χ ιλ .)

9,0
11,0
17,5
23,5
6 5 ,1 4 3
74,7
85,7
101,4
126,9
158,0

Υ π ερ α 
στικών
(είς έκ α τ .)
2,3
3 ,4
3 ,8
4 ,0
4 ,5
5 ,2
6 ,2
6 ,8

7,2
8 ,3

’Αστικών (είς έκατομ.)
Ά θήν.-Π ειρ.

2 0 0 ,0
208,7
2 19,0
2 24,2
2 24,5
2 30,3
2 4 8 ,0
2 69,5
3 0 0 ,9
3 28,7

Έ π αρχ.

4 3 ,8
4 4,7
4 5 ,4
4 7,6
4 7,3
4 9 ,9
5 3 ,9
59,7
6 8 ,2

73,7

Ποιον όμως είναι τό νόημα των παρατεθέντων άριθμών ; Άποδεικνύουν
σαφώς ότι τό τηλέφωνον εισέρχεται μέ «φρενήρη» ταχύτητα εις τήν ζωήν. Ε ν τό ς
μίας καί μόνης δεκαετίας αί τηλεφωνικαί συνδέσεις εις τήν περιοχήν τής πρωτευούσης έτριπλασιάσθησαν, ό δέ άριθμός τών δι’ αυτών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
άποδεικνύει τό ΰψος τής χρήσεώς των. Α ί συνδιαλέξεις τών επαρχιακών πόλεων
δεν υστερούν, ό δέ άριθμός τών υπεραστικών καί διεθνών τοιούτων άποδεικνύει
άναμφισβητήτως τον έκμηδενισμόν τών αποστάσεων εις τήν προσπάθειαν καλύψεως τού μεγαλυτέρου μέρους τών πάσης φύσεως άναγκών τής κοινωνικής ζωής.

2 . Ή πραγματοποιηθεΐσα αλλαγή .
Ά ς προσπαθήσωμεν όμως τώρα, μετά τήν γενικήν εικόνα πού μάς έδωσαν
οί προαναφερθέντες άριθμοί, νά συλλάβωμεν τάς πραγματικάς διαστάσεις τής
πραγματοποιηθείσης αλλαγής εις τήν κοινωνικήν ζωήν.
'Η άποστολή εγγράφων ή προφορικών μηνυμάτων δι’ άγγελιαφόρων ήτο
έπί σειράν αιώνων ό μόνος τρόπος επικοινωνίας άνθρώπων, πού εύρίσκονται εις
άπόστασιν ό είς άπό τού άλλου. Μέ τήν πάροδον τού χρόνου έμειώθη ό άριθμός
τών προφορικών καί ηύξήθη ό τοιοΰτος τών γραπτών μηνυμάτων, τόσον τών πολι
τών όσον καί τών «Δημοσίων ’Αρχόντων». Ουτω άνεπτύχθησαν τά Ταχυδρομεία,
τά όποια—έξελιχθέντα—έφθασαν εις τά θαυμαστά σύγχρονα επίπεδα. Ή σημασία
τής παρεχομένης έξυπηρετήσεως τής κοινωνίας διά τής άσφαλοΰς καί ταχείας
παραλαβής τής άλληλογραφίας , ώς καί τής μεταφοράς καί παραδόσεως αυτής είς
τον προς δν αυτή άπευθύνεται, δέν άφησεν άδιάφορα τά σύγχρονα Κράτη. Οί έπεκταθέντες σκοποί τής Κυβερνητικής εξουσίας, οί όποιοι τελευταίως μετέπεσαν είς
τήν αρχήν τού «Κράτους—Μέριμνα», άνέλαβον καί τήν έξυπηρέτησιν τού τομέως
τούτου.
Ποια όμως είναι τά κύρια χαρακτηριστικά τής δι’ έγγράφων επικοινωνίας ;
Τό έγγραφον ή ή έπιστολή άπαιτεϊ χρόνον διά τήν σύνταξιν καί άποστολήν. Δια-

Ή
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βιβάζει, όμως, σαφέστερου τάς άπόψεις καί έννοιας του άποστολέως, έφ’ όσον
αύται άφοροΰν άντικείμενον προς τό όποιον ό παραλήπτης έ'χει κάποιον βαθμόν
γνώσεων καί έξοικειώσεως. ’Έ χ ε ι , μ’ άλλα λόγια άπαντα τά μειονεκτήματα καί
πλεονεκτήματα τής διά γραπτού λόγου έπικοινωνίας ήτοι : διαχωρίζει χρονικώς
τάς φάσεις «συνεννοήσεως» καί άποστερεί ταύτην τοΰ «χρώματος» καί τής ψυχο
λογικής έπιδράσεως τοΰ λόγου, κατά τήν δέουσαν παρουσίασιν θεμάτων. Πλήν
όμως παρέχει συγκεκριμένας «δευτερευούσας» έννοιας, προς πλήρωσιν ενός καταλ
λήλως παρουσιασθέντος άντικειμένου.
Τό τηλέφωνον, ποιαν θέσιν λαμβάνει εις τήν άξιολόγησιν ταύτην ; Είναι
κατάλληλον διά τήν άρχικήν παρουσίασιν ενός άντικειμένου ; ’Ασφαλώς όχι. Αί
βάσεις συνεννοήσεως έπί ενός θέματος μόνον διά προσωπικής έπαφής— συσκέψεως
ή έκπαιδεύσεως — δύνανται άποδοτικώς νά παρουσιασθοϋν. Αί δευτερεύουσαι
όμως έ'ννοιαι δύνανται νά διαβιβασθοϋν δι’ έγγράφων ή τηλεφωνικούς. Ποια είναι
τά θέματα, πού διά πρώτην φοράν παρουσιάζονται εις ενα ή περισσότερα πρόσωπα,
καί ποΐαι αί δευτερεύουσαι έννοιαι έκάστου τούτων ; Τούτο είναι ζήτημα πού ποι
κίλλει άναλόγως τού τομέως ή τού άντικειμένου τής άνθρωπίνης δράσεως καί έκφεύγει τού αντικειμένου τού παρόντος.
Ή έφαρμογή των άνωτέρω είναι καταφανής εις όλους τούς τομείς τής κοινινικής ζωής. Ό παντοπώλης, μεγάλης ή μικρής πόλεως διαθέτει ή χρησιμοποιεί
τηλέφωνον διά τήν έργασίαν του, χωρίς νά παραγνωρίζη τήν δι’ άλληλογραφίας ή
αύτοπρόσωπον έπικοινωνίαν. Οίαδήποτε έπιχείρησις, βιομηχανική, εμπορική,
βιοτεχνική ή ίδρυμα πάσης φύσεως ή καί άκόμα οικογένεια, πλούσια ή πτω χή,
έχει τάς άνάγκας επικοινωνίας μ ετ’ άλλων εντός τής ιδίας ή άλλης πόλεως. Άνάγκας,
των όποιων ό άριθμός καθημερινώς αυξάνεται καί διά τήν άντιμετώπισίν των τό
τηλέφωνον παίζει ρόλον σπουδαιότατον.
’ Η έπέκτασις τού τηλεφώνου καί ή διά διαφόρους σκοπούς χρησιμοποίησίς
του έδημιούργησεν άλλαγήν εις τήν κοινωνικήν ζωήν. Ποιος έξ ήμών δεν ενθυμεί
ται τήν εποχήν τοΰ 1931 καί τον χρόνον πού άπητείτο διά νά έλθη εις επαφήν μετά
διαφόρων προσώπων ευρισκομένων εις κάποιαν άπόστασιν άπ’ αυτόν ; ’Ενώ τώρα
αρκεί ν’ άνοίξωμεν τό σημειωματάριόν μας ή τον τηλεφωνικόν κατάλογον ή νά πάρωμεν τό «18» ή τό «13» διά νά ευρωμεν τον άριθμόν, καί νά καλέσωμεν αύτόν πού
θέλομεν άμέσως. 'Ο χρόνος μειοΰται εις τό έλάχιστον καί ή ζωή εξυπηρετείται
εις βαθμόν άφάνταστον.
'Ο παράγων χρόνος έ'λαβεν πρώτην θέσιν. Ή έπαφή τών άνθρώπων, όχι
μόνον άπό τήν μίαν πόλιν εις τήν άλλην, αλλά καί έντός τής ιδίας πόλεως, τής ιδίας
συνοικίας καί—εις συγχρόνους οργανισμούς—έντός τού ίδιου οικήματος ή καί άπό
δυο παρακείμενα γραφεία, επιτυγχάνεται διά τηλεφωνικών συστημάτων καί συ
σκευών, αί όποΐαι ημέραν μέ τήν ημέραν τελειοποιούνται καταπληκτικώς. Θά
ηδύνατο κάποιος νά διαλογισθή ότι αί τηλεφωνικαί συνδέσεις άποσκοπούν ν’ άκινητοποιήσουν τον άνθρωπον εις τό κάθισμα τοΰ γραφείου του ή είς τον τόπον τής
εργασίας του.
' Η τελευταία όμως σκέψις είναι άρνητική: Τό τηλέφωνον σήμερον μετά τών
άλλων μέσων έπικοινωνίας τών άνθρώπων, άποτελεί τό νευρικόν σύστημα τής
κοινωνικής ζωής ή είδικώτερον τών οργανισμών πού τό χρησιμοποιούν. Παρέχει
ευχερειαν αμέσου επικοινωνίας καί ενα «κεφάλαιον» πού καθιστά τον άνθρωπον
'και διά μίαν άκόμη φοράν νικητήν τής φύσεως, διά τής ύπερπηδήσεως τών έμποδιων ά π ο σ τ ά σ ε ω ς καί χ ρ ό ν ο υ .
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3 . Τό τηλέφωνον άπό αστυνομικής σκοπιάς.
'Η ’Αστυνομία, ώς Κρατικός ’Οργανισμός διά τήν προστασίαν τής Κοινω
νίας έκ των άντικοινωνικών στοιχείων αύτής άφ’ ενός καί ,τήν έξυπηρέτησιν των
πολιτών άφ’ έτέρου, ένδιαφέρεται διά κάθε κατάκτησιν τοΰ τεχνικού πολιτισμού.
Καί τό ενδιαφέρον της είναι διττόν : α) Μ ελετά τήν χρήσιν έκάστης τούτων διά νά
άποτρέψη τήν άντικοινωνικήν αύτής χρησιμοποίησιν καί β ) χρησιμοποιεί δσας
έξ αύτών εμπίπτουν εις τάς ύπό των διατιθεμένων οικονομικών μέσων παρεχομένας δυνατότητας διά τήν παροχήν αστυνομικής προστασίας καί έξυπηρετήσεως
εις τούς πολίτας.
Ά λ λ ’ ας μή έπεκταθώμεν εις γενικότητας καί ας περιορισθώμεν εις τό
τηλέφωνον. 'Η άστυνομία πρέπει νά μελετήση τάς περιπτώσεις έγκληματικής χρησιμοποιήσεως τοΰ τηλεφώνου κατ’ άρχήν. Τά εγκλήματα δηλαδή πού μπορούν νά
διαπραχθοϋν ή νά ολοκληρωθούν διά τής χρήσεως τού τηλεφώνου. Νά λάβη τ ’ άπαραίτητα μέτρα διά τον περιορισμόν των εις τό έλάχιστον ή τήν πλήρη πρόληψίν των.
Χαρακτηριστικόν παράδειγμα είναι αί άπό τηλεφώνου όδυνηραί οχλήσεις, περί τών
οποίων, ούδέν, καθ’ όσον γνωρίζομεν, μέτρον έχει ληφθή μέχρι τώρα, παρ’ οτι
αύται συμβαίνουν εις σχετικώ ς μεγάλον άριθμόν.
Έ κ τ ο ς τής έγκληματικής χρησιμοποιήσεως τοΰ τηλεφώνου, ή Άστυνομία
μελετά τήν χρησιμοποίησιν αύτού διά τήν έξυπηρέτησιν τών πολιτών, ή οποία
παρερχομένων τών έτών, κατακτά όλονέν καί μεγαλύτερον έδαφος εις τον χώρον
τής άστυνομικής δραστηριότητος. Ά λ λ ’ έρωτάται πρέπει νά διαχωρίζωνται αί δύο
αύται σφαΐραι τής άστυνομεύσεως ; Α σφ α λώ ς πρέπει. Καί ό διαχωρισμός αύτός
έχει πρακτικήν σημασίαν προκειμένου νά κατανοηθή ότι κάθε πολίτης, ό όποιος
διαβιοΐ συμφώνως προς τούς νόμους καί τάς διατάξεις, άποτελεΐ τό άντικείμενον
άστυνομικής έξυπηρετήσεως, άνεξαρτήτως κοινωνικής τά ξεω ς, μορφώσεως ή
οικονομικής καταστάσεως, όπως άκριβώς ό άδικοπραγήσας ύφίσταται τάς νομί
μους συνέπειας τού ύπ’ αύτού άποδεδειγμένως διαπραχθέντος άδικήματος.
Ά λ λ ’ άς λάβωμεν τρία πραγματικά περιστατικά ώς παραδείγματα κατά τά
όποια τρεις διαφορετικοί πολί’ται έζήτησαν τηλεφωνικήν έξυπηρέτησιν άπό τήν
άστυνομίαν καί άκολούθως νά συγκρίνωμεν τάς ένεργείας τών δεχθέντων τάς κλή
σεις άστυνομικών.
( Σ υ ν εχ ίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α », μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν και εγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν , κατέ
στησαν ό απαραίτητος

σύντροφος τών

άστυνομι

κών, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΟΔΗΓΗΣΙΣ
-----------------------------

‘Χπό 'Χπαστυνόμου Α'
κ. I . ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ----------------------------
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Ε ισ αγ ω γ ή .
Το πρόβλημα τής ορατότη τας.
'Ο δηγίες ασφαλούς νυκτερινής όδηγήσεω ς αυτοκινήτου.
Τ ρόπος χρή σεω ς των φώτιον τού αυτοκινήτου.
*
* *

1 . Εισαγω γή.
Ε ις σπουδαίος βασικός κανών, τον όποιον πρέπει να ένθυμούμεθα, είναι ότι
δεν ήμποροϋμε να οδηγούμε την νύκτα μέ τάς αύτάς συνήθειας πού οδηγούμε κατά
την διάρκειαν τής ημέρας.
Έ κ στατιστικών στοιχείων άποδεικνύεται ότι, περισσότερα θανατηφόρα
άτυχήματα λαμβάνουν χώραν κατά την διάρκειαν τού σκότους καί εΐδικώτερον
κατά τάς ώρας 5—9 μ .μ ., παρά κατά την διάρκειαν τής ημέρας. Κατά τάς έσπερινάς ώρας, έπέρχεται κλιμακηδόν τό σκότος καί καταλαμβάνει τούς οδηγούς χρησιμοποιοϋντας τάς συνήθειας όδηγήσεως τής ημέρας, μέ άποτέλεσμα τήν αύξησιν
των άτυχημάτων. Βεβαίως, ή ηύξημένη κίνησις των οχημάτων κατά τάς ώρας
5—9 μ .μ ., λόγω άποχωρήσεως έκ τής έργασίας συντελεί καί αΰτη εις τήν αύξησιν
τού άριθμοϋ των άτυχημάτων. Πάντως είναι άναμφισβήτητον γεγονός ότι ή όδήγησις κατά τήν νύκτα είναι περισσότερον επικίνδυνος παρά τήν ήμέραν, τόσον έντός
των πόλεων, όσον καί εις τήν ύπαιθρον. Εις τάς πόλεις τά 3/5 των θανάτων έκ
τροχαίων άτυχημάτων συμβαίνουν τήν νύκτα, εις δέ τήν ύπαιθρον τουλάχιστον τό
ήμισυ τούτων. Έ ά ν λάβωμεν ύπ’ οψιν μας οτι ή κίνησις τήν νύκτα είναι άσυγκρίτως μικροτέρα τής ημέρας, τό συμπέρασμα είναι ότι τό ποσοστόν των θανάτων
κατά τήν νύκτα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερον τής ήμέρας. Ή μεγάλη διαφορά
τού ποσοστού των θανάτων μεταξύ ήμέρας καί νυκτός δεν άφήνει καμμίαν αμφι
βολίαν, ότι ή νυκτερινή όδήγησις είναι πλέον έπικίνδυνος τής ήμερησίας τοιαύτης.

2 . Τό πρόβλημα τής όρατότητος.
Τά 9/10 των άποφάσεων καί ένεργειών των οδηγών βασίζονται επί τής
όρατότητος αύτών. Τό γεγονός λοιπόν ότι ή όρατότης τήν νύκτα είναι περιωρισμένη,
μάς οδηγεί αύτόχρημα εις τό συμπέρασμα ότι ή όδήγησις κατά τήν διάρκειάν της
είναι πλέον δύσκολος.
Τό τεχνητόν φώς δεν είναι δυνατόν ν’ άντικαταστήση πλήρως τό φώς τής
ήμέρας. ’Ε π ί πλέον τούτο προσθέτει τό πρόβλημα τής θαμβώσεως. Τό σκότος
περιορίζει τήν άποτελεσματικότητα τών οδικών ιχνών τά όποια άκολουθούμε
κατά τήν όδήγησιν καί έ'χει ώς άποτέλεσμα τήν διάπραξιν σφαλμάτων κατά τον
υπολογισμόν τής άπαστάστεως καί τής ταχύτητος.
Λόγω τής μειωμένης όρατότητος ό οδηγός τής νύκτας έχει όλιγώτερον χώρον
καί χρόνον διά ν’ άποφύγη συγκρούσεις καί νά φρενάρη.
’Έρευναι έπί τού έν λόγω θέματος άπέδειξαν ότι αύξανομένης τής ταχύτητος
κατά τήν νύκτα, μειοΰται άντιστρόφως ή όρατότης. Ά π εδείχθη έκ πειραμάτων
ότι έ'νας οδηγός τρέχων μέ ταχύτητα 3 0 χιλ. τήν ώραν ήμπορεϊ νά ίδη καί νά άναγνωρίση αντικείμενα εις άπόστασιν μεγαλυτέραν κατά 25 μέτρων άπό έτερον οδη
γόν τρέχοντα μέ ταχύτητα 90 χιλ.
"Ετερον μειονέκτημα όφειλόμενον εις τό σκότος, είναι τό ότι δέν έχουμε τήν
ικανότητα νά διακρίνωμεν έπί τής όπδού άντικείμενα γνωστά, καί μή, κατά τον
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αυτόν τρόπον καί είς την αύτήν άπόστασιν. Π .χ. άντικείμενα τα όποια είναι γνωστά
εις τον δρόμον μας τά διακρίνουμε εις άπόστασιν διπλάσιάν από έτερα άντικείμενα
μή όντα γνωστά.
Ή ήλικία έπίσης του όδηγοϋ άσκεϊ μεγάλην έπίδρασιν εις τήν διάκρισιν
άντικειμένων κατά τήν νύκτα. Π .χ. εν άτομον 55 έτών μέ κανονικήν όρασιν, χρειά
ζεται διπλάσιάν ποσότητα φωτός διά νά διακρίνη ένα άντικείμενον κατά τον αυτόν
τρόπον, καθ’ δν θά διακρίνη τοϋτο εν άτομον 20 έτών, μέ τήν αύτήν όρασιν.
"Ετερος παράγων όστις άσκεϊ μεγίστην έπίδρασιν κατά τήν νυκτερινήν
όδήγησιν είναι τά έλαττώματα τής όράσεως τά όποια παρατηρούνται εις μέγα
μέρος των οδηγών. Τά έλαττώματα ταΰτα είναι δυνατόν νά είναι γνωστά ή άκόμη
καί άγνωστα, καθ’ όσον πλεΐστοι όσοι οδηγοί, μετά τήν πρώτην έξέτασιν τής
όράσεως των προς άπόκτησιν του διπλώματος, ουδέποτε έπανεξετάσθησαν.

3 . 'Οδηγίες ασφαλούς νυκτερινής όδηγήσεως αύτοκινήτου.
Τό σκότος άπαιτεΐ έν ιδιαίτερον τρόπον όδηγήσεως.
Τ ά πλέον σπουδαία σημεία είναι, ηύξημένη έπαγρύπνησις, σταθερός έλεγ
χος τοϋ αύτοκινήτου καί μείωσις τής ταχύτητος.
"Οταν όδηγήτε τήν νύκτα εΐσέλθετε εις τό ρεύμα κυκλοφορίας πλέον προσε
κτικά παρά τήν ήμέρα. "Οταν εΐσέρχεσθε έκ παρόδων εις κυρίας οδούς βεβαιωθήτε
ότι τοϋτο είναι δυνατόν νά γίνη άσφαλώς. Σάς υπενθυμίζουμε ότι, όχι μόνον σεις
δεν μπορείτε νά δήτε καλά τήν νύκτα άλλους, άλλά καί οί άλλοι δεν ήμποροΰν νά
ΐδοϋν έσάς μέ ευκολίαν.
Έ λικοειδής πορεία κατά τήν κυκοφορίαν είναι πολύ έπικίνδυνος, πολύ δέ
περισσότερον κατά τήν νύκτα. ’Ακολουθήστε τάς λωρίδας κυκλοφορίας καί άλλάξατε
λωρίδα διά προσπέρασμα ή στροφήν μόνον όταν τοϋτο είναι δυνατόν νά γίνη μέ
άσφάλειαν.
Προσπεράστε άλλα οχήματα μέ μεγάλη προσοχή. Βεβαιωθήτε ότι έχετε εις
τήν διάθεσίν σας άρκετόν χώρον διά προσπέρασμα. Ένθυμηθήτε ότι τήν νύκτα δέν
ήμπορεΐτε νά δήτε μακρυά όσο τήν ήμέραν. ’Επιπρόσθετος προσοχή πρέπει νά
καταβάλλεται εις τάς γεφύρας, στροφάς καί άλλα έπικίνδυνα σημεία τοϋ δρόμου.
Κατά τήν νύκτα είναι δύσκολον ν’ άντιληφθή τις τούς πεζούς εις τον δρόμον,
είδικώτερον όταν αυτοί φοροΰν σκοΰρα ένδύματα. Πάντοτε δώσατε εις αύτούς τήν
ευκαιρίαν νά ένεργήσουν άσφαλώς, έφ’ οσον καταληφθούν έκ συγχύσεως.
’Ακολουθήσατε τό έμπροσθέν σας όχημα έξ ικανής άποστάσεως καί παρα
κολουθήσατε τή σήματα τούτου. ’Εάν άκολουθήτε πολύ κοντά τά φώτα σας
(άκόμη καί τά μεσαία) θ’ άντανακλοΰν εις τον καθρέπτην τοϋ όδηγοϋ καί θά τοϋ
περιορίζουν τήν ορατότητα. 'Η περιωρισμένη όρατότης αύξάνει εις αύτόν τούς
κινδύνους καί ταυτόχρονα αυξάνεται καί οί ΐδικοί σας κίνδυνοι.
Παραμείνατε εις τήν λωρίδα κυκλοφορίας σας, είδικώτερον εις τάς στροφάς
καί παρατηρήσατε δι’ άντιθέτως έρχόμενα οχήματα, τά όποια είναι δυνατόν νά
εύρίσκωνται άντικανονικώς έπί τής λωρίδος σας ή εις τήν άντικανονικήν πλευράν
τής όδοϋ.
Παρατηρήσατε διά σταθμεύοντα οχήματα μέ άνεπαίσθητα φώτα έπ ’ αύτών
ή άνευ τοιούτων. 'Ο καλός καί έξυπνος οδηγός, θά προσπαθήση πάντοτε νά σταματήση τό ύποστάν βλάβην αύτοκίνητόν του έκτος τοϋ αυτοκινητοδρόμου καί θά
λάβη μέτρα άσφαλείας.
Μέ τήν πρώτη ένδειξιν υπνηλίας, σταματήστε καί έάν μέν ύπάρχη άλλος
οδηγός νά σάς άντικατασήση ήμπορεΐτε νά συνεχίσετε, άλλως π ω ς ξεκουρασθήτε
πριν ξεκινήσετε.
Μήν όδηγήτε μέ ταχύτητα μεγαλυτέραν από έκείνην πού σάς έπιτρέπει ή
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όρατότης ή δημιουργουμένη έκ των φώτων σας. Έ ά ν όδηγήτε μέ ταχύτητα υπερ
βολική 8έν θά δυνηθήτε νά σταματήσετε εγκαίρως έάν παρουσιασθή εμπροσθέν σας
έμπόδιον.
"Οταν πρόκειται νά πραγματοποιήσετε στροφήν χρησιμοποιείτε πάντοτε
τά ένδεικτικά φώτα κατευθύνσεως.
Χρησιμοποιείτε τά φώτα, τήν νύκτα, ώς κατωτέρω.

4 . Τρόπος χρήσεως των φώτων τοΰ αύτοκινήτου.
Ό τρόπος τής χρήσεως τών φώτων τού αύτοκινήτου κατά τήν νύκτα ένέχει
μεγάλην σημασίαν διά τήν άσφάλειαν τής κυκλοφορίας καί πρόληψιν τών άτυ
χη μάτων.
Δυστυχώς, δεν δυνάμεθα νά ΰποστηρίξωμεν ότι ή κατάστασις έπί τοΰ θέματος
τούτου, εύρίσκεται εις καλόν σημεΐον. Ά ν τιθέτω ς δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι έ'χει
δημιουργηθή λίαν έπικίνδυνος κατάστασις έκ τοΰ γεγονότος καί μόνον τής κακής
χρήσεως τών φώτων κατά τήν νύκτα. Διά τούς ξένους έπισκέπτας τής χώρας μας
τούς όδηγοϋντας αύτοκίνητον, ή κατάστασις είναι άπελπιστική, ούτοι δέ έκφράζονται μέ τά μελανώτερα χρώματα, τόσον προφορικώς, όσον καί εις διάφορα δημο
σιεύματα, εις ξένιος έφημερίδας.
’Από μακροΰ χρόνου έπεκράτησεν ή κακή συνήθεια τής αφής καί σβέσεως
τών φώτων κατά τάς συναντήσεις τών αυτοκινήτων. Τό πλεΐστον μέρος τών οδη
γών πιστεύει ότι ή ένέργεια αΰτη είναι ή ορθή. Έ ν τούτοις ή γνώμη αΰτη είναι
τελείως έσφαλμένη, διότι ούτε αί σχετικαί διατάξεις έπιτρέπουν τοΰτο, ούτε είναι
καί ή ορθή λύσις διά τήν άποφυγήν τής θαμβώσεως. Ά ν τιθέτω ς διά τής ένεργείας
ταύτης αύξάνεται τό πρόβλημα τής θαμβώσεως.
Συμφώνως προς τάς σχετικάς διατάξεις, ισχύουν τά κάτωθι έν σχέσει μέ τά
φώτα :
α) Κ α τ’ αρχήν κάθε αύτοκίνητον πρέπει νά είναι έφωδιασμένον μέ τά κάτωθι
φώτα :
1) Φ ώ τα πορείας —προβολείς (μεγάλα φώτα).
2 ) Φ ώ τα πορείας —άντιθαμβωτικά (μεσαία).
3 ) Φ ώ τα άσφαλείας ή σταθμεύσεως (μικρά).
4 ) Φ ώ τα ένδεικτικά (κατευθύνσεως, τροχοπεδήσεως).
β) Τά φώτα πρέπει νά χρησιμοποιοϋται ώς κατωτέρω.
1) ’Εντός κατωκημένης περιοχής πρέπει νά χρησιμοποιούνται διαρκώς τά
άντιθαμβωτικά φώτα (μεσαία) έφ’ όσον ό δρόμος δέν φωτίζεται έπαρκώς. Κατά
τάς συναντήσεις μέ άλλα αυτοκίνητα πρέπει νά διατηρούνται άναμμένα συνεχώς τά
φώτα αύτά άπαγορευομένης τής αφής καί σβέσεως. "Οταν ό δρόμος φωτίζεται
έπαρκώς, πρέπει νά χρησιμοποιούνται τά φώτα άσφαλείας ή σταθμεύσεως (μικρά).
2 ) ’Εκτός κατωκημένης περιοχής δύνανται νά χρησιμοποιούνται τά μεγάλα
φώτα, (προβολής) μέ τήν ύποχρέωσιν όπως, εις ήν περίπτωσιν έρχεται άντιθέτως
άλλο όχημα, ταϋτα πρέπει νά άλλάσσωνται μέ τά άντιθαμβωτικά (μεσαία) τά όποια
καί πρέπει νά μένουν άναμμένα, άνευ διακοπών, μέχρις ότου άντιπαρέλθη τό άλλο
δχΥΐμίΧ·
Παρετηρήθη ότι δύο είναι τά κυριώτερα σφάλματα τά όποια διαπράττονται
έκ μέρους τών οδηγών εις τήν χώραν μας κατά τήν χρήσιν τών φώτων καί τά οποία
δημιουργούν τεραστίους κινδύνους :
1 ) Τό άναβόσβυμα τών φώτων κατά τάς συναντήσεις τών αυτοκινήτων. Ή
ένέργεια αΰτη κυριολεκτικώς τυφλώνει καί τούς δύο οδηγούς καί έχει ώς άποτέλεσμα άτυχήματα. Ά πεδείχθη έπιστημονικώς ότι ή άπότομος έκθεσις τών οφθαλ
μών έκ τοΰ φωτός εις τό σκότος καί τάνάπαλιν προκαλεί προσωρινήν τύφλωσιν.

9326

I. Άθανασούλη: Νυκτερινή όδήγησις

2 ) Ή χρήσις των φώτων ασφαλείας (σταθμεύσεω ς) εις οδούς μή φωτιζομένας
έπαρκώς. 'Η χρήσις των φώτων τούτων εις τάς προαναφερθείσας οδούς δημιουργεί
μέγα πρόβλημα ορατότητας διά τούς οδηγούς. Ά φ ’ ένος μέν οί οδηγοί δεν είναι εις
θέσιν νά διακρίνουν πεζούς ή άλλα άντικείμενα εις ικανήν άπόστασιν προ αυτών, άφ’
ετέρου δέ τό όχημά των δεν είναι ευκόλως ορατόν έκ μέρους άλλων οδηγών οχημά
των άντιθέτως ή καθέτως ερχομένων ή έκ μέρους τών πεζών. Εις τάς Η .ΙΙ.Α . ή
όδήγησις μέ φώτα άσφαλείας (σταθμεύσεω ς) άπαγορεύεται παντελώς άσχέτως
φωτισμού τής περιοχής.
Είναι άπαραίτητον νά δοθή ή πρέπουσα λύσις εις τό θέμα τής χρήσεως τών
φώτων εις τήν Χώραν μας. Τό υφιστάμενον ήδη πρόβλημα θά αύξηθή μέ την άναμενομένην αΰξησιν τής κυκλοφορίας ξένων οχημάτων (τουριστικών) κατά τήν διάρ
κειαν τού θέρους. ’Έ χομεν τήν γνώμην ότι, ώργανωμένη διαφώτισις τών οδηγών, έκ
μέρους τών αρμοδίων 'Υπηρεσιών, μέ ταυτόχρονον αύστηράν έφαρμογήν τών σχε
τικών διατάξεων, θά άποδώση άριστα άποτελέσματα.
I. Λ Θ Α Ν Α Σ Ο Υ Λ Η Σ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Προσέχετε ιδιαιτέρως τά μικρά παιδιά, δέν μπορείτε νά εϊσθε βέβαιοι διά τάς κινήσεις των.
"Οταν τά βλέπετε νά παίζουν είς τόν δρόμον ή είς τά πεζοδρόμια, κορνάρετε άπό μακρυά καί
ελαττώνετε τήν ταχύτητα τοΰ αυτοκινήτου σας, διά νά εισθε βέβαιοι ότι δέν θά συμβή
δυστύχημα.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

* ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
* 0 ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
* 01 ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
* 0 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΚΟΜΠΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
* ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
* ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΕΣΟΥ
ΔΡΑΣΕΩΣ
---------------------------- Ύπό 'Ττταστυνόμου Β' χ. ΣΠ ΥΡΟ Υ ΠΗΛΟΥ-----------------------------ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

—Μια μεγάλη κοινωνική μάστιγα τοϋ αΐώνος μας είναι τά τροχαία άτυχήματα, πού παρουσιάζουν σταθερή άνοδο σ’ ολόκληρο τον κόσμο καί άποτελοϋν τήν
πιο μελανή κηλίδα τοΰ πολιτισμού μας.
Πολύνεκρα καί άνατριχιαστικά πολλές φορές, βάφουν κάθε μέρα τούς δρό
μους τής γης μέ άφθονο άνθρώπινο αίμα, γεμίζουν τά νοσοκομεία μέ τραυματίες
καί πλήττουν τις έθνικές οικονομίες των κρατών, μέ τις αξιόλογες ζημιές πού
προκαλοϋν.
'Η στατιστική άπό κάθε γωνιά τού πλανήτη μας είναι άνησυχητική.
"Ενας τρομερός άκήρυκτος πόλεμος μηχανών καί άνθρώπων πλήττει τήν άνθρωπότητα τήν ώρα πού έπιδίδεται σέ νέα ειρηνικά επιτεύγματα καί προχωρεί προς
τήν κατάκτηση τοΰ Σύμπαντος.
Καί τό πιο θλιβερό, σ’ όλη αύτή τή ματωμένη ιστορία τών τροχαίων άτυχημάτων, είναι ότι τά πιο πολλά άπό τά δυστυχήματα αύτά τών δρόμων οφεί
λονται σέ άμέλεια, άπερισκεψία ή επικίνδυνη οδήγηση καί χαρακτηρίζονται άπό
μιά άνεξήγητη περιφρόνηση καί άδιαφορία προς τήν άνθρώπινη ζω ή, πού είναι
τό πιο πολύτιμο καί τό πιο άκριβό δώρο τού Θεού.
Μπροστά στον μεγάλο έτοΰτο κίνδυνο, πού μαστίζει τούς λαούς τής γής,
ενώθηκαν όλα μαζί τά έλεύθερα κράτη τού κόσμου, σέ μιά κοινή προσπάθεια καταπολεμήσεως τού κακού.
’Έ τ σ ι, έκτος τών άλλων συντονισμένων προσπαθειών, ώρίσθη διεθνώς τό
προπερασμένο Σάββατο, 6 -5 -1 9 6 1 , σάν «'Η μέρα 'Οδικής ’Ασφαλείας», σάν ήμέρα
δηλαδή άφιερωμένη στήν προστασία τής άνθρωπίνης ζωής καί στή συνεργασία
πεζών καί οδηγών, γιά νά έκδιωχθή ό θάνατος πού πλανιέται στούς δρόμους μας.
'Η χώρα μας, μέ τις ιδιόμορφες τοπικές συνθήκες της, τούς στενούς της
δρόμους, τά πολλά της αυτοκίνητα καί τό ριψοκίνδυνον πού χαρακτηρίζει τήν
ψυχοσύνθεση τοΰ λαού της, έ'χει πληρώσει βαρύ φόρον α'ίματος στον άδηφάγο Μολόχ
τών μηχανών. Γ ι’ αύτό τή μέρα αύτή ό λαός μας τήν έζησε μέ πόνο καί μέ παράπονο.
Κ ι’ είδε πιο πολύ φίλο του, κ ι’ άγάπησε περισσότερο τον εύγενικό τροχονόμο,
πού πασχίζει μέρα νύχτα νά διατηρήση όμορφο τον καθημερινό βίο τών συνανθρώ
πων του.
Ναι ! ’Εφέτος τό κοινόν έδειξε μιά κατανόηση καί μιά προθυμία, πού συγκινησε τούς ύπαλλήλους τής Τροχαίας Κινήσεως.
"Ενα ολόκληρο 24ωρο έστάθηκεν ό κόσμος νά διδαχθή τά μαθήματα τής
ζωής άπ’ τήν Τροχαία ’Αθηνών. Κ Γ έδειξε ότι δέν θά τά ξεχάση ποτέ.
’Αλλά, ή άλήθεια είναι πικρή ! ! ! Καί μάς θυμίζει ότι δέν φτάνει μιά μέρα,
γιά ν’ άλλάξη ή θλιβερή εικόνα τού α'ίματος καί τής συμφοράς.
Χρειάζονται πολλές μέρες, μήνες ί σ ω ς ...
’Απαιτούνται κόποι κι’ επιμονή, καί άγρυπνη παρακολούθηση.
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Καί ή Τροχαία ’Αθηνών μας έχε', έμπράκτως αποδείξει τις άρετές καί τις
ίκανότητές της. *
Γ ι’ αύτό μπορούμε νά τρέφουμε μια αισιοδοξία, έφ’ δσον φυσικά εμείς οί
άλλοι, οί πεζοί καί οί οδηγοί, δεν λησμονήσουμε τδ μάθημα του προπερασμένου
Σαββάτου.
’Έ χ ω έδώ μπροστά μου δυό έγχρωμα καί καλλιτεχνικά φέϋγ—βολάν, άπ’
αυτά πού μοίρασε κατά χιλιάδες ή Τροχαία ’Αθηνών. Καί διαβάζοντάς τα νοιώθω
μιάν ανησυχία, αλλά καί μιά ελπίδα μαζί. Μιά κρυφή ελπίδα δτι στο τέλος ή ζωή
θά νικήση το θάνατο καί τ ’ αύτοκίνητο θά ξαναγίνη υπηρέτης τοϋ πολιτισμού κ ι’
οχι φονικό δργανο στά χέρια έπιπολαίων άνθρώπων.
Φιλικές υποδείξεις προς πεζούς καί οδηγούς περιέχουν αυτά τά φέϋγ-βολάν.
Κ ι’ είναι τόσο όμορφα, κι’ ευγενικά διατυπωμένες ώστε έχουν τή δύναμη νά π ε ίσ ο υ ν καί τον πιο δύστροπο δτι «ναι μέν οί δρόμοι άνήκουν σέ 'όλους μας, άλλά
πρέπει νά τούς χρησιμοποιούμε μέ τούς κανόνας τής κυλοφορίας».
Δεν περιέχουν στατιστικές αυτά τά χαρτιά. ’Αγάπη περιέχουν. Καί άνθρωπιά. Καί ένδιαφέρον. Γ ι ’ αύτό μπορούν νά πείσουν.
Τό περιοδικό αύτό άπειρες φορές άσχολήθηκε μέ θέματα τροχαίας. Γ ι ’ αύτό
νοιώθει τήν ύποχρέωση νά ύπογραμμίση τή μέρα έτούτη τής οδικής άσφαλείας,
έφιστώντας τήν προσοχή τών αναγνωστών του επάνω στούς κινδύνους τών δρόμων,
πού προβάλλουν κάθε στιγμή άπειλητικοί.
Τό θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Καί πρέπει όλοι νά βοηθήσουμε τούς άνδρες
τής Τροχαίας στο δύσκολο έργο τους.
Καί σάν πεζοί καί σάν οδηγοί ας άποφασίσουμε νά κινούμεθα μέσα στά πλαί
σια τών κυκλοφοριακών καθηκόντων καί ύποχρεώσεών μας, πού έχουν θεσπισθή
γιά τή δική μας προστασία.
Αύτός είναι ό πιο άποδοτικός έορτασμός τής «Διεθνούς 'Ημέρας 'Οδικής
’Ασφαλείας».
*
* *
Ο ΥΙΟΖ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΟΥ ΤΗΖ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

—Μεγάλη συγκίνηση έννοιωσε ό άστυνομικός κόσμος, πριν λίγες μέρες,
όταν έπληροφορήθη τήν άφιξη στήν ’Αθήνα τού σέρ Φρειδερίκου Κλάϊβ Χαλλιντέϋ,
συνταξιούχου άντιπλοιάρχου τού Βρεταννικοΰ Ναυτικού καί υιού τού άξέχαστου
ίδρυτοΰ καί πρώτου ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεών Φρειδερίκου Χαλλιντέϋ.
Οί παλαιότεροι άστυνομικοί είδαν στο πρόσωπο τού κ. Χαλλιντέϋ τον Μεγάλο Πατέρα
του καί ένοστάλγησαν καί έζησαν μέ τή φαντασία τους εκείνα τά άλησμόνητα
πρώτα χρόνια τής ’Αστυνομίας, πού αποτελούν ιερή παρακαταθήκη γιά τούς έπιγενομένους. Έθυμήθηκαν τά πρώτα τετράωρα στά στενά καντούνια τής γραφικής
Κέρκυρας, τούς πρώτους όραματισμούς στούς δρόμους τής Πάτρας, τούς σκλη
ρούς άγώνας γιά τήν εμπέδωση τής τάξεω ς καί τής ’Ασφαλείας στον Πειραιά καί
στήν Πρωτεύουσα......
Ναί ! 'Ο κ. Χαλλιντέϋ- έφερε μαζί του μιά γαλάζια άνάμνηση καί ένα σωρό
όνειρα άπό τό μακρινό Χ τ έ ς ......
Κ ι’ δταν έπεσκέφθη τον ’Αρχηγόν τού ’Αστυνομικού Σώματος κύριον Θεό
δωρον Ρακιντζήν οί άναμνήσεις αυτές πήραν μιά γαλάζια μορφή...
"Ήταν, σ τ’ άλήθεια, πολύ συγκινητική ή συνάντήσις τού κ. Χαλλιντέϋ μέ
τον κ. ’Αρχηγόν μας.
Καθώς μπήκε στο γραφείο τού κ. ’Αρχηγού τό πρώτο πράγμα πού άντίκρυσε
ήταν μιά μεγάλη φωτογραφία τού άειμνήστου πατέρα του άνηρτημένη στον τοίχο...
’Έ νοιω σε μεγάλη σϋγκίνηση δι’ αύτό καί στάθηκε νά τήν κυττάζη ευλαβικά έπί
πολλή ώρα...
Πόσο ομορφη σκηνή α υ τή ! ! !

Νέα τοΰ δεκαπενθημέρου
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Κ ά τω άπό τή φωτογραφία τοΰ πρώτου ’Αρχηγού τοΰ ’Αστυνομικού Σ ώ μ α 
τος, ό γυιός του κι’ ό σημερινός ’Αρχηγός μας ! ! ! . . . "Εμοιαζαν σάν νά ένώνουν
τό παρελθόν, καί τό παρόν, σάν μια άδιάκοπη συνέχεια καί μια έγγύηση για τό
μέλλον...
Προς τιμήν τοΰ έκλεκτοΰ ξένου μας, ό κ. Ρακιντζής παρέθεσεν εις τον Ναυ
τικόν "Ομιλον γεΰμα, εις τό όποιον παρεκάθησαν : ό ’Αστυνομικός Διευθυντής
’Αθηνών κ. Ε . Καραμπέτσος, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Γ . Κοντογεώργος, ό Γενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υφυπουργείου ’Εσωτερικών
κ. Θωμάς Νούσιας, ό έν Έ λλάδι άντ.πρόσωπος τής « S H E L » κ. Κων. Ίσ α α κίδης καί άλλοι.
Κατά τή διάρκεια τοΰ γεύματος ό κ. Χαλλιντέϋ βρήκε τήν εύκαιρία νά διαπιστώση πόσο σεβασμό εμπνέει τό όνομά του στον άστυνομικό κόσμο... Καί φεύ
γοντας πήρε μαζί του σάν κληρονομιά τήν ιερή ανάμνηση τής δημιουργίας τοΰ πρώ
του Ά ρχηγοΰ μας, κι’ ένοιωσε συγχρόνως τήν εύχάριστη ικανοποίηση ότι τό
’Αστυνομικόν Σώ μα πού τόσο άγάπησεν ό πατέρας του καί πού τόσο πιστά τό
υπηρέτησε, συνεχίζει τήν οδόν τής ιστορίας του, σφριγηλό όσο ποτέ άλλοτε, καί
αποφασισμένο νά μεγαλουργήση κάτω άπό τή σκιά τών ύψηλών παραδόσεών του.
*
* *
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΖ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

—Οί φίλοι τής ’Αστυνομίας Πόλεων είναι πολλοί, άμέτρητοι.
’Από παντοΰ φτάνουν έλπιδοφόρα μηνύματα πού βεβαιώνουν μέ τον καλύτερο
τρόπο ότι ό κόσμος άγαπάει τήν ’Αστυνομία καί άναγνωρίζει τις υπηρεσίες της.
Μπορεί κάπου-κάπου (σπανίως, εύτυχώ ς) οί συνθήκες τής ζωής καί τά, σπασμένα
άπ’ τήν άνήσυχη βιοπάλη, νεΰρα τών άνθρώπων νά διαταράσσουν προσωρινώς
τις άγαθές σχέσεις ’Αστυνομίας καί κοινοΰ, όμως στο βάθος τής καρδιάς του ό φιλό
τιμος λαός μας νοιώθει πολλή άγάπη, ευγνωμοσύνη καί κατανόηση διά τον άστυφύλακα πού τον θεωρεί σάν τον καλύτερο φίλο του.
Αύτό δεν τό λέω έγώ . Τό λένε τά γράμματα πού παίρνουμε, οί άπλοι άνθρω
ποι πού συναντούμε, τά άτομα πού επισκέπτονται τά γραφεία μας, τά σχόλια πού
άκοΰμε, τά τηλεφωνήματα πού μάς κάνουν.
Πολλά χελιδόνια τριγύρω... 'Η Ά νο ιξη φθάνει.
"Ε τσ ι, δεν πρέπει κανένα νά ξενίζη ή στάση τοΰ καλλιτεχνικού κόσμου, πού
δείχνει μεγάλο ενθουσιασμό γιά τό ’Αστυνομικό Σώ μα, καί πού πρόθυμα καί ανι
διοτελούς ένισχύει κάθε προσπάθειά του.
Χαρακτηριστικές, λοιπόν, αύτοΰ τοΰ πνεύματος άγάπης καί συνεργασίας
καλλιτεχνών καί ’Αστυνομίας είναι καί οί κατωτέρω δημοσιευόμενες δύο επι
στολές, πού έστάλησαν προς τον ’Αρχηγόν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος Κύριον
Θεόδωρον Ρακιντζήν, άπό δύο εκλεκτούς καλλιτέχνας, πού έπλαισίωσαν εύγενικά
τό καλλιτχενικό πρόγραμμα τοΰ ’Αρχηγείου επί τή έορτή τοΰ Πάσχα.
'Ο πρώτος έπιστολογράφος είναι ό γνωστός μοντέρνος τραγουδιστής Τώνης
Κωνσταντόπουλος, ό όποιος γράφει τά εξής :
«Σεβαστέ μοι κ. ’Αρχηγέ,
Έπιτρέψ ατέ μοι νά σάς άναφέρω τις έντυπώσεις μου άπό τήν Πασχαλινήν
εορτήν πού διωργανώσατε στις ’Αστυνομικές 'Υπηρεσίες ’Αθηνών κατά τό Πάσχα
εφ’ όσον έλαβα ενεργόν συμμετοχήν καί προσπάθησα νά βοηθήσω μέ δλας μου
τάς δυνάμεις τό καλλιτεχνικόν σας πρόγραμμα.
Τό πρώτο πράγμα πού θέλω νά σάς πώ είναι ότι έδοκίμασα μεγάλη χαρά
καί έκπληξη. Χαρά διότι μοΰ δόθηκε ή εύκαιρία μέ κάπως πιο επίσημο τόνο νά
ζήσω άξέχαστες στιγμές κοντά στά τόσο ήρωϊκά καί εύγενικά παιδιά τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, καί έκπληξιν διότι ομολογώ ότι στά χρόνια τής καλλιτεχνικής μου
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καριέρας δέν,συνήντησα πιο πολιτισμένο καί ευγενικό κοινό από τούς άνδρες τής
’Αστυνομίας Πόλεων.
Τό δεύτερο πράγμα πού θέλω νά σας αναφέρω · είναι ή διαβεβαίωσις μου
οτι όποτε μέ χρειασθήτε θά μέ βρήτε στην διάθεσίν σας.
Τέλος θέλω νά έκφράσω σαν πολίτης μέν τον θαυμασμόν μου, σαν καλλι
τέχνης δέ τά συγχαρητήριά μου προς τό πρόσωπόν σας διά τήν ώραίαν πρωτοβου
λίαν πού είχατε εφέτος, καί διά τήν άρίστην άπό πάσης πλευράς όργάνωσιν καί
έμφάνισιν των ’Αστυνομικών σας 'Υπηρεσιών.
'Η γιορτή αύτή πού διωργανώσατε κατά τρόπον άψογον εδωσε τήν ευκαιρίαν
άφ’ ένός μέν εις τούς άνδρας τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος νά ψυχαγωγηθούν καί νά
τονωθή τό ήθικόν τους, βλέποντας τόν καλλιτεχνικόν κόσμον στο πλευρό τους, άφ’
έτέρου είς τούς καλλιτέχνας τή χαρά νά γνωρίσουν τούς άστυφύλακες καί βαθμοφό
ρους τών Τμημάτων σας καί νά τούς άγαπήσουν περισσότερο.
Γ ι’, αυτό καί ό ’Αθηναϊκός τύπος ύπέγράμμισεν μέ ένθουσιασμόν την φετεινήν πανηγυρικήν καί καλλιτεχνικήν έκδήλωσιν τού ’Αστυνομικού Σώματος.
'Η όλη έργασία τής άρμοδίας υπηρεσίας σας τών Ραδιοφωνικών Ε κπ ομ π ώ ν
γίνεται μέ τρόπον' προσφιλή προς κάθε καλλιτέχνην.
’Έ τ σ ι μιά ομάδα καλλιτεχνών άποφασίσαμεν νά προστεθούμε μέ τόν πιο θετικό
τρόπο εις τήν καλλιτεχνικήν·.κίνησιν τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων ιδρύον
τας εναν καλλιτεχνικόν όμιλον φίλων τού ’Αστυνομικού Σώματος.
Σάς εκφράζω καί πάλιν τόν θαυμασμόν μου, καί τήν έκτίμησίν μου καί εύχο
μαι ό Θεός νά σάς έχη πάντα καλά γιά νά συνεχίσητε τό υπέροχο Ιργον σας».
Μ ετά β αθντάτου σ εβ ασμ όν
Τ Ω Ν IIΣ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Κ ι’ ύστερα άπ’ τόν κ. Κωνσταντόπουλο, ό εκλεκτός ήθοπόιός Μιχάλας. Τό
γράμμα του περιλαμβάνει τά άκόλουθα :
«Σεβαστέ μοι Κ ε ’Αρχηγέ,
Αισθανόμενος τήν άνάγκην νά .μεταφέρω εις ύμάς τήν προσωπικήν μου γνώ
μην άπό τό Πανηγυρικόν Πάσχα πού γιορτάσθηκε εφέτος μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν,
καί μέ εξαιρετικό τόνο κεφιού, άπ’ ολας τάς Ά στυνομικάς 'Υπηρεσίας τής ΓΙρωτευούσης, Σάς τονίζω ιδιαιτέρως ότι τούτο έπετεύχθη χάρις εις τό άκούραστο εν
διαφέρον σας, καί τήν άξιοθαύμαστον πρωτοβουλίαν σας.
Πάρα πολλές φορές προσέφερα ευχαρίστως τήν καλλιτεχνικήν μου βοήθειαν,
σέ κάθε έκδήλωσι τού τόσο άγαπητοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας μας, άλλά τήν
φοράν αυτήν πού είχα τήν τιμήν νά συγκαταλέγωμαι μεταξύ τών πρώτων συνεργα
τών τής εκπομπής σας, αίσθάνθηκα χαρά καί υπερηφάνεια, πού μέ ’Αρχηγόν Σάς,
έβοήθησα προσφέροντας καί έγώ τάς πτω χάς μου ύπηρεσίας στο ωραίο καί συμπα
θές Σώμα τής ’Αστυνομίας· μας.
Θεωρώ τόν έαυτόν μου ευτυχή πού έπεκοινώνησα μέ τά παιδιά όλων τών
’Αστυνομικών Τμημάτων τής Πρωτευούσης καί διότι, έκανα ότι έξαρτάται άπό
έμέ γιά νά φέρω εις πέρας τήν χαρούμενη αύτή Γιορτή πού δημιουργήθηκε μέ τήν
ύψηλήν πρωτοβουλίαν σας.
Κύριε ’Αρχηγέ σάς διαβεβαιώ πώς εις οίανδήποτε έκδήλωσιν καλλιτεχνικήν
τής ’Αστυνομίας θά βρίσκουμαι παρά τό πλευράν σας.
Σάς εύχομαι κάθε χαρά, υγεία, καί ευτυχία γιά τό καλό τοϋ ’Αστυνομικού
Σώματος».
Μ ετά β αθ ν τάτου σεβ ασμ ού
Μ ΙΧ Α Η Λ Γ Κ Ο Υ Ρ Α Α Χ
(Μ ιχ άλας)
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Ευχαριστούμε θερμά τούς δύο αυτούς καλούς μας φίλους, καί θέλουμε -νά
τούς διαβεβαιώσουμε δτι τά τόσο ευγενικά λόγια τους άποτελοΰν τίτλον τιμής γιά
ολόκληρο τό ’Αστυνομικόν Σώ μα, τό όποιον έχει στηρίξει την επιτυχία τοϋ δύσκο
λου έργου του στήν άγάπη καί την κατανόηση τοϋ κοινού πού αστυνομεύει, έκλεκτή
μερίδα τοϋ οποίου άποτελεΐ ό καλλιτεχνικός κόσμος.
Ν α ί! Οί φίλοι τής ’Αστυνομίας είναι πολλοί, άμέτρητοι.
Κατάλαβέ το καλά αύτό, φίλε αστυφύλακα πού μέ διαβάζεις. Σ έ σένα κυρίως
άπευθύνομαι. Για τί δικοί σου είναι αύτοί οί φίλοι. Έ σ ύ τούς έδημιούργησες μέ την
ευσυνειδησία καί τις αρετές σου. "Ε χεις χιλιάδες φίλους ολόγυρά σου... Φίλους φα
νερούς κ ι’ ενθουσιώδεις, άλλά καί «κρυφούς» πού δεν βρήκαν τήν εύκαιρία νά σόΰ
μιλήσουν γιά την άγάπη τους, καί πού όμως αύτή ή στήλη θά στούς'γνωρίζή κάθε
δεκαπενθήμερο.
Κράτα, λοιπόν, ψηλά τό κεφάλι... Τέντω σε τό κορμί σου. Καί προχώρησε
περήφανα, λεβέντικα στούς δρόμους τής σκοπιάς σου.
Σ έ αναγνωρίζουν... Σ έ θαυμάζουν... Σ έ άγαποϋν... ’Ανταπόδωσε τήν άγάπη
τους μέ τή δουλειά σου, καί δέν είναι μακριά ή μέρα πού θά άνατείλη ή αύγή τής
πανηγυρικής δικαιώσεώς σου άπό ολόκληρη τήν κοινωνία.
Προς τήν κατεύθυνση ετούτη εργάζεται αύτήν τήν ώρα ολόκληρο τό ’Α στυ
νομικό Σώ μα, άπό τήν ήγεσία του έως τον τελευταίο δόκιμο άστυφύλακα.
*
* *
Ο ΖΤΡΑΤΗΓΟΖ ΖΚΟΜΙΊΥ ΖΤΗΝ ΕΛ Λ ΑΔΑ

•—Πριν λίγες μέρες άφίχθη στήν ’Αθήνα ό Βρεττανός Στρατηγός σέρ Ρόναλντ
Σκόμπυ, διά νά παραστή εις τά άποκαλυπτήρια τοϋ Μνημείου τών πέσόντων έν Έ λ λάδι, κατά τά έτη 1 9 4 0 -1 9 4 5 , άνδρών τοϋ στρατοΰ τής Κοινοπολιτείας, τό όποΐρν
άνηγέρθη εις τό ’Αγγλικόν Στρατιωτικόν Νεκροταφείου τοϋ Καλαμακίου.
Καί ό Ελληνικός Λαός έπεφύλαξε στον γενναίο Στρατηγό καί θερμό φιλέλληνα
μίαν άποθεωτικήν υποδοχήν, ή οποία ήτο πηγαία καί ειλικρινής, δεδομένου ότι τό
όνομά του είναι στενά συνδεδεμένον μέ μιά κρίσιμη καί άποφασιστική στιγμή τής
Ελληνικής 'Ιστορίας.
'Ο Στρατηγός Σκόμπυ έχει γραφτή μέσα στήν καρδιά τοϋ λαοϋ μας μέ λουλουδιασμένα γράμματα ευγνωμοσύνης, γιά όσα προσέφερεν εις τον βωμόν τής Ε λ 
ληνικής ’Ιδέας καί τής ’Ανεξαρτησίας τής Πατρίδος μας.
Δέν είναι μακρινή ή έποχή εκείνη... Δέν πέρασαν παρά μονάχα 10 χρόνια
άπό τό τε... άπό έκεΐνο τον φοβερό Δεκέμβρη πού βύθισε σέ αίμα καί συμφορά τήν
Ελληνική Πατρίδα...
Έφάνη τότε ότι ή Ε λ λ ά ς θά ύπέκυπτε... Πάνοπλον καί προδοτικόν τό κομ
μουνιστικόν Ε .Α .Μ . έδέσποζε πάνω στά ερείπια τής χώρας μας σάν τρομερός βρυκόλακας, έτοιμος νά τήν άφανίση.
Σ τιγμές άξέχαστες εκείνες πού, όσο καί νά θέλουμε, δέν μπορούμε νά τις
λησμονήσουμε...... Για τί τις ζήσαμε μέ στερήσεις, μέ θυσίες καί μέ αίμα...
Τ ό τε ξεπετάχτηκεν ή ρημαγμένη Ε λλά δα άπό τά χαλάσματα τής Κατοχής
καί, άδιάφορη γιά τις πληγές καί τά τραύματά της, ώρθωσε περήφανα τό άνάστημά
της καί έστάθη στο χαράκωμα τών γνώριμων άγώνων της, διά νά ύπεραστίίση
τήν Ελευθερία της.
’Άνιση καί τρομερή ήταν ή σύγκρουση. Ά λ λ ’ ό Θεός μάς χάρισε, γιά μιά
ακόμη φορά τήν νίκη.
Καί έσώθη ή Ε λ λ ά ς. Καί δέν έσβησεν’ ό πολιτισμός της. Καί δέν σύρθηκεν
ό λαός της στά κάτεργα τής στέππας. Οί εκκλησίες της δέν γκρεμίστηκαν. Ή νίκη
εστεψε τά όπλα τών Ελλήνων.
Ά λ λ ’ εις τήν νίκην αύτήν, τήν μεγαλειώδη καί πολύτιμον, "έχει μιά όλως
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τιμητικήν θέσιν ό Στρατηγός Ρόναλντ Σκόμπυ. Διότι συνετέλεσε τά μέγιστα εις
την καταστολήν του εθνοκτόνου καί ξενοκινήτου Δεκεμβριανού κινήματος. Έ στά θη
παρά τό πλευρόν τοΰ άγωνιζομένου λαοϋ μας, σάν φίλος, σαν άδελφός, σαν πραγ
ματικός 'Έλληνας καί έπολέμησε γενναία, καί διεκρίθη καί άπήλλαξε τήν Ελλάδα
άπό τήν κομμουνιστικήν άπειλήν, καταφέρων συντριπτικά πλήγματα εις τούς
προδότας.
Τον είδαμε κοντά μας, ήρωϊκόν, συνετόν, άγνόν στρατιώτην τοΰ καθήκοντος.
Μας ένεθάρρυνε, μας έβοήθησε, μοιράστηκε μαζί μας τίς περιπέτειες έκείνης τής
άδυσώπητης μάχης. Δεν ήμπορούσαμε νά τον ξεχωρίσουμε. Έ π ολέμ ησε σάν 'Έ λ 
ληνας φαντάρος. Καί ή βοήθειά του υπήρξε πολύτιμος.
Κ ι’ αν σήμερα ή Ελλάδα χαίρεται τον ολόλαμπρο ήλιο τή ς ελευθερίας της
καί προχωρεί αισιόδοξη στον άνηφορικό δρόμο τής Ε θν ική ς ’Αναδημιουργίας της,
αύτό τό οφείλει στούς γενναίους άγωνιστάς έκείνης τής έποχής, μεταξύ των οποίων
έκλεκτή θέση κατέχει ό Στρατηγός Ρόναλντ Σκόμπυ, πού τό όνομά του έγράφη
στάς δέλτους τής ιστορίας μας, κοντά στον Λόρδο Βύρωνα καί τή στρατιά των
άλλων φιλελλήνων.
Νά γιατί τό πέρασμά Του άπ’ τήν ’Αθήνα έχαιρετίσθη μέ αισθήματα άγάπης, θαυμασμού καί εύγνωμοσύνης.
Κ ι’ όταν τον είδαμε, τό μεσημέρι τής περασμένης Τετάρτης, στο ’Αγγλικό
Νεκροταφείο τοΰ Καλαμακίου νά παρακολουθή συγκινημένος τήν σεμνήν τελετήν
των αποκαλυπτηρίων τοΰ Μνημείου τής Βρεταννικής Κοινοπολιτείας, ένοιώσαμε
ρίγη συγκινήσεως νά μάς συγκλονίζουν καί, άθελά μας, έφέραμε στο νοΰ μας έναένα εκείνα τά ματωμένα γεγονότα τοΰ σκληρού άγώνος μας...... Καί ξαναείδαμε μέ
τή φαντασία μας τό Στρατηγό Σκόμπυ νά πολεμάη δίπλα μας καί νά κερδίζη, γιά
λογαριασμό μας, τήν πολυπόθητη νίκη...
Κ ι’ όταν, κατά τήν διάρκειαν τής τελετής, άντήχησαν οί παιάνες τοΰ Σ κ ω τικοΰ Συντάγματος καί τά σαλπίσματα των Βρεταννών πεζοναυτών, άκούστηκε,
άπ’ τή γαλανή άπεραντωσύνη τοΰ Αιγαίου μας, άπ’ τον πεντακάθαρο ουρανό μας,
άπ’ των νεκρών τούς τάφους καί τών ζώντων τίς καρδιές, μιά σιγαλή φωνή, πού
τήν μετέφερε μακριά ό μπάτης τών Φαληρικών άκτών, καί τού έλεγε :
...«Σ τρα τηγέ , Σκόμπυ. Ή Ε λ λ ά ς σ’ ευγνωμονεί. Σ έ θεωρεί παιδί της. Νά
είσαι βέβαιος ότι παντοΰ καί πάντα θά σέ συνοδεύουν οί ευχές καί ή άγάπη μας...».
Προς τιμήν τοΰ Στρατηγού Σκόμπυ παρετέθη ύπό τοΰ Γ Ε Ε Θ Α είς τον Ναυ
τικόν "Ομιλον γεΰμα, εις τό όποιον παρέστησαν : Ό ’Αρχηγός Γ Ε Ε Θ Α κ. Άθαν.
Φροντιστής, μετά τής συζύγου του, ό 'Τπαρχηγός Γ Ε Σ . κ. Σοφ. Τζανετής,
μετά τής συζύγου του, ό ’Αρχηγός Γ Ε Ν κ. Γ . Παναγιωτόπουλος, μετά τή ς συζύ
γου του, ό ’Αρχηγός Γ Ε Α κ. Κων. Μαργαρίτης, μετά τής συζύγου του, ό ’Αρχηγός
τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, μετά τής συζύγου του, ό
’Αρχηγός τής Ε λληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής κ. Γ . Βαρδουλάκης, ό ’Αρχηγός
τοΰ Λιμενικοΰ Σώματος κ. Μ. Σακάρης καί ό Στρατιωτικός ’Ακόλουθος τής ’Α με
ρικανικής Πρεσβείας κ. Φ. Σκόφιλντ, μετά τής συζύγου του.
Κατά τήν διάρκεια τοΰ γεύματος ό Στρατηγός Σκόμπυ έγινε άντικείμενον
θερμοτάτων καί ζωηρών εκδηλώσεων καί επευφημιών.
Ό Ελληνικός Λαός θά τον θυμάται πάντοτε μέ ξιχωριστή συγκίνηση.
*
*

*

ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΤΥΗΟΜΙΚΑ ΑΕΛΤΙΑ 1ΥΜΒΑΝΤΩΝ

—Σύμφωνα μέ τά πορίσματα καί τά δεδόμενα τής ’Εγκληματολογίας, τά
μετεωρολογικά φαινόμενα έπιδροΰν σημαντικά στήν ψυχική διάθεση, τά συναισθή
ματα καί τίς συγκινήσεις τών άνθρώπων, μέ άποτέλεσμα μερικά έγκλήματα ν’ αύ-
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ξάνωνται σημαντικά κατά την άνοιξη καί τό καλοκαίρι. ’Έ τ σ ι οί δύο ετούτες εποχές
τού χρόνου εμφανίζονται σάν δύο «κακοποιά στοιχεία», μέσα στο δωδεκάμηνο.
Ά ς ΐδοΰμε λοιπόν την πρώτη τους δράση, άνοίγοντας τά ’Αστυνομικά Δελτία
Συμβάντων των τεσσάρων ’Αστυνομικών Διευθύνσεων.
"Ο πως πάντα, θ’ άρχίσουμε άπό την ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών. Κ ι’
επειδή τήν άλλη φορά είχαμε σταματήσει στο Ζ ' Τμήμα τής Κυψέλης, θ’ άσχοληθοΰμε μέ τά υπόλοιπα Τμήματα και Παραρτήματα.
Η' Παράρτημα ’Ασφαλείας. "Ενας σιδηρουργός ήρθε πρωΐ-πρωί ν’ άνοιξη
τό μαγαζί του, άλλ’ έκεΐ έκπληκτος παρετήρησεν οτι τον...είχε προλάβει άλλος, ό
όποιος είχεν «άποσπάσει τό κινητόν κλεϊθρον» τού καταστήματος του καί είχε μπή
σάν καλός νοικοκύρης μέσα. Τό περίεργον, όμως, είναι ότι «ήλθεν, ήνοιξεν, είδε καί
άπήλθε» χωρίς «ν’ άφαιρέση τ ί» ... Τ ότε γιατί άρά γε έκανε τόσο κόπο ν’ απόσπαση
τό κινητόν κλεϊθρον καί νά μπη στο μαγαζί;... Δεν μπορούμε νά «μπούμε» στο νόη
μα τής πράξεώς το υ ! ! ! Έ ν πάση περιπτώσει καλόν θά είναι νά έξετασθή κατά τήν
προανάκρισιν, μήπως τού έλειπε καμμιά... βίδα καί μπήκε στο σιδηρουργεΐον γιά
νά τήν πάρη. Δεν άποκλείεται. Οΐ ζέστες άρχισαν, βλέπετε... .
—Τό Θ' Τμήμα άναφέρει ότι συνέλαβε ένα άτσίγγανο, ό όποιος έπαιτοΰσε σέ
μιά άμαξοστοιχία. ..’Έ τ σ ι, ό μελαψός έπαίτης άπεδείχθη πολύ...«περπατημένος»...
Καί θά έχη όλον τον χρόνον νά ξεκουραστη στις φυλακές πού θά φιλοξενηθή. Έ ν τώ
μεταξύ, όμως, τό θέμα τής έπαιτείας παρουσιάζει μιά κοινωνική άσχήμια καί δί
καια ή ’Αστυνομία άγωνίζεται γιά τήν εξάλειψή της.
—’Ακολουθεί τό Γ Παράρτημα, τό όποιον μάς πληροφορεί ότι μιά νεαρά έμ 
πορος κατήγγειλεν ότι ένας άγνωστος θαυμαστής τών έμπορευμάτων της είσήλθεν
εις τό κατάστημά της καί τής άφήρεσε «διάφορα είδη γυναικείας άμφιέσεως, άνδρικές κάλτσες καί 26 0 δραχμές έκ τού Ταμείου της».
Περίεργος ό δράστης. Πήρε άνδρικές κάλτσες, άλλά πήρε καί είδη γυναικείας
άμφιέσεως. Δέν φρόντισε, δηλαδή, μονάχα γιά τόν έαυτό του, άλλά καί γιά τή γυ
ναίκα του ίσ ω ς... "Οσο γιά τις 2 60 δραχμές ήταν τό χαρτζιλίκι τών παιδιών του...
Κλοπή... έρωτας... φαντασία...
ΙΑ ' Τμήμα. Ή Λ .Β ., ετών 37, οικοκυρά, υπέβαλε μήνυσιν κατά τού έν διαστάσει συζύγου της, κατοίκου διαφόρων ξενοδοχείων, διότι παραλαβών, έκ τή ς οι
κίας της τόν ανήλικον υιόν της, έξηφανίσθη. Κ ι’ όσο γιά τήν άνατροφή τοϋ παιδιού,
θά φροντίσουν οί υπάλληλοι τών διαφόρων ξενοδοχείων τοϋ μετακινουμένου κυρίου.
Πόσο θλιβερό είναι τό θέαμα αύτό ! ! !
ΙΒ ' Τμήμα. Έξηφανίσθη έκ τής οικίας της ή Μ .Α ., έτών 13, μαθήτρια.
Δηλαδή, τά άνήλικα έν δράσει.
Ι Γ ' Τμήμα. Εις τήν διασταύρωσιν τών οδών Δημητρακοπούλου—Τζίνη, συνεκρούσθησαν ένα φορτοταξί καί μία τρίκυκλος μοτοσυκλέττα, μέ αποτέλεσμα-νά τραυματισθή ό οδηγός τής μοτοσυκλέττας. . . Ή δράσις τών τροχών... Μιά άκόμα περίπτω σις, άνάμεσα σέ τόσες ά λ λ ε ς !!!.
ΙΔ ' Παράρτημα. Ό Κ .Ι., κάτοικος όδοϋ Ά ρματω λώ ν—Κλεφτών υπέβαλε
μήνυσιν κατά τοϋ Σ .Δ . κατοίκου Συνοικισμού Κουντουριώτου, διότι τοϋ άφήρεσεν
τό ώρολόγιόν του, άξίας 4 2 0 δραχμών.
Ά λλά , νομίζουμε, ότι φταίει λιγάκι κ ι’ ό παθών, άφοΰ προτίμησε γιά κατοικία
του τήν οδόν... κλεφτών. ’Έ π ρ επ ε, λοιπόν, ν’ άρματωθή, ώ στε νά δικαιώση τήν
ονομασία τοϋ δρόμου του. Ή μέλησεν, όμως, καί έτσι ό καλός ό Κουντουριώτης...
έκανε τό θαΰμα του.
ΙΕ ' Τμήμα. 'Η Μ .Α ., έτών 41, ΐδ. υπάλληλος, κάτοικος Συνοικισμού Κουν
τουριώτου, υπέβαλε μήνυσιν έπί άπάτη κατά τοϋ Σ .Ε ., έτών 4 6, έργολάβου οικο
δομών, άγνώστου διαμονής, διότι—έμφανισθείς εις ταύτην ώς διαζευγμένος καί
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τυχών οΰτω της προς γάμον των συγκαταθέσεώς της—έξηφανίσθη προ Ιδθημέρου,
σφετερ',σθείς 15.000 δραχμάς.
Ή δεσποινίς αύτή των 41 Μαιών, ή οποία τόσον έδίψα διά την άποκατάστασίν
της ώ στε καί... έργολαβικώς νά τήν άναθέση στον λεβέντη οικοδόμο, ήτο φαίνεται
οπαδός τοΰ γνωστού λαϊκού γνωμικοΰ: «Καλύβην καί μ ετ’ αΰτοΰ». Ά λ λ ’ ό έργολάβος τήν.,.έργολάβισε καλά, είσπράξας τό χαρτζιλικάκι του καί έξαφανισθείς. Κ ι’
οΰτε καλύβη της έμεινε, οΰτε εκείνος, άλλ’ ούτε καί αί δεκαπέντε της χιλιάδες, τάς
οποίας τώρα γλέντα εις άλλην...οικοδομικήν έπιχείρησιν ό...σοφός εργολάβος. ’Ή θελές τα καί έπαθές τα.
ΙΣ Τ ' Παράρτημα. Ό Μ .Γ ., έτών 16, υπέβαλε μήνυσιν κατά του Τ .Σ . ετών 17,
διότι τοΰ άφήρεσεν «έκ του σακκακίου του όπερ ήτο άνηρτημένον εις τι ανασφάλι
στον παράπηγμα» 3 00 δραχμάς καί έξηφανίσθη.
Έ τ σ ι , ό καημένος ό Μ .Γ ., πού κάψωνε κ ι’ έβγαλε τό σακκάκι του γιά νά
δροσιστή έμεινε στά... κρύα τοΰ λουτροϋ... Καί αί τριακόσιαι δραχμαί έπεσαν, ωσάν
τούς τριακοσίους τοΰ Λεωνίδα, εις τό στενόν τοΰ άνασφαλίστου παραπήγματος.
Κοντά στο νοΰ κι’ ή γνώση ! ! !
ΙΖ ' Τμήμα. Έξηφανίσθη έκ τής έπί τής όδοΰ Θεόκριτου οικίας του ό Κ .Κ .,
έτών 26, κουρεύς.
Ποΰ άρά γ ε μετέβη ό νεαρός κουρεύς; Λόγοι έρωτικοί άποκλείονται γιατί
τότε δεν θάφευγε άπ’ τήν οδόν... Θεόκριτου... Έ κ τ ο ς αν μιμούμενος τον βουκολικόν
ποιητήν τής όδοΰ του έπήγε σέ καμμιά ...στάνη, γιά νά κουρέψη πρόβατα. Δέν π ι
στεύουμε νά πήγε γιά μαλλί καί νά μάς έρθη...κουρεμένος!! !
ΙΗ ' Τμήμα. Υ πεβλήθη μήνυσις κατά τών: 1 ) Μ .Χ . έργοστασιάρχου έλαστικών καί 2 ) Δ .Ι. έργοστασιάρχου κορδελοποιΐας, διότι κατελήφθησαν νά έχω σι έν
λειτουργία τά έργοστάσιά των άνευ άδειας.
Καί καλά, ό πρώτος έχει ένα έλαφρυντικόν. ’Ελαστικά έκανε ό άνθρωπος καί
μπορεί νά νόμιζεν δτι καί ή ’Αστυνομία θά τοΰ έφέρετο... «έλαστικά».’Αλλά ό δεύ
τερος; Για τί έκανε...κορδελάκια;
ΙΘ ' Τμήμα. Διεκομίσθη εις Κλινικήν «Α Γ ΙΑ Ν Γ Λ Υ Κ Ε Ρ ΙΑ Ν » Γαλατσίου
ό Π .Θ ., έτών 35, κάτοικος όδοΰ 'Αγίας Σοφίας, συνεπεία τραυματισμοΰ του διά
προσκρούσεως τοΰ ποδηλάτου έφ’ οΰ ουτος έπέβαινεν έπί ήλεκτρικοΰ στύλου.
'Ο...μηχανοκίνητος αύτός νεαρός ποιος ξέρει ποΰ είχ ε τον νοΰν του καί έπεσε
πάνω στον ηλεκτρικό στύλο, μέ άποτέλεσμα νά...τοΰ...άλλάξη τά φώτα. Καί ναι μέν
βέβαια άπό.,.άγία έφυγε καί σέ.,.άγία πήγε, άλλά δέν ήταν προτιμώτερο άντί νά
καταφύγη στήν 'Αγία Γλυκερία γιά νά γλυκάνη τον πόνο του, νά είχ ε δανεισθή ένα
χιλιόγραμμο Σοφίας άπ’ τήν άγια τής γειτονιάς του; Χαρά στο...κεφάλι τ ο υ !!!
Μά, μοΰ φαίνεται δτι άρκετά μιλήσαμε γιά τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση ’Α 
θηνών. "Α ς πεταχτοΰμε λιγάκι καί μέχρι τον Πειραιά.
'Η ’Αστυνομική, λοιπόν, Διεύθυνσις Πειραιώς μάς πληροφορεί:
’Αγορανομία. 'Υπεβλήθη μήνυσις κατά τοΰ Α .Α . ζαχαροπλάστου, κατοίκου
όδοΰ Ά ναπαύσεως, διότι δέν άνευρέθησαν πινακίδες τιμών, έπί τών πωλουμένων
ΰπ’ αύτοΰ ειδών, ΐσχυρισθείς δτι «εΐχον πέσει».
Αύτός ό Α .Α ., λοιπόν, ζαχαροπλάστης δέν μοΰ φαίνεται καί τόσο άδικαιολόγητος. Στήν οδόν Άναπαύσεως έμενεν ό άνθρωπος, δπου δλα άνεπαύοντο μακαρίως,
καί δέν άποκλείεται καί οί πινακίδες τών τιμών νά...έπεσαν κι’ αύτές γιά. νά...άναπαυθοΰν.
Έ ν πάση περιπτώσει ή παράβασις έχει καί τήν ωφέλιμη πλευρά της.
Πρόκειται γιά ένα καταστηματάρχη πού κατάφερε νά.,.ρίξη τις τιμές τών ει
δών του... (Καί φυσικόν είναι νά.,.έρριχνε καί τούς πελάτες τ ο υ !).
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Σ Τ ' Τμήμα. Έμηνύθη ή Δ .Π ., έτών 3 0 , διότι κατελήφθη νά διατηρή έν λει
τουργία καθαριστήριου, άνευ άδειας τοΰ Υπουργείου Βιομηχανίας.
Ή νεαρά αύτή καταστηματάρχις δεν πήρε άδεια γιατί νόμιζεν ότι μπορούσε
νά...«καθαρίση για πάρτυ» της. Ά λ λα τό Σ Τ ' Τμήμα δεν τό έλαβεν αύτό ύπ’ όψη
του. Δ ι’ όν λόγον και ή.,.κάθαρσις έπήλθε ταχαίως.
Ι Γ ' Τμήμα. Ή Β .Α ., έτών 4 0 , ύπέβαλεν έγκλησιν κατά τοΰ συζύγου της,
έτών 51, έκτελωνιστοϋ καί τής Ρ .Ε ., έτών 22, διότι τήν έγκατέλειψε καί συζή μετά
τής δευτέρας.
Ουτω ό θαυμαστής τών τρυφερών υπάρξεων έκτελωνιστής κατηγορεϊται διά
παράνομον.,.είσαγωγήν... συ ναλλάγματο ς .
" Σ Τ ' Τμήμα. 'Υπεβλήθη μήνυσις κατά τοΰ Τ .Δ ., διότι κατελήφθη νά έχη άφήσει έλεύθερον τον κύνα του, περιφερόμενου εις τάς οδούς άνευ φιμώτρου, μέ άποτέλεσμα νά δήξη είς τήν δεξιάν ωμοπλάτην τον μαθητήν Χ .Θ ., έτών 13.
'Η άσυνειδησία τοΰ κατόχου τοΰ «κυνός» είναι παροιμιώδης. Καί τήν έπλήριοσε τό δύστυχο παιδάκι πού περνούσε τυχαία άπό έκεΐ.
Έ ν οψει τοΰ καλοκαιριού, καί ύπό τον φόβον καί τήν άπειλήν-τής λύσσης,
ή έπιτήρησις τών σκυλιών κ ι’ ό περιορισμός τους πρέπει νά ένταθοΰν. Διαφορετικά
θά θρηνούμε κάθε τόσο καί λιγάκι κ ι’ άπό ένα θΰμα.
Ε ' Παράρτημα ’Ασφαλείας. 'Ο Γ .Σ . ύπέβαλεν εγκλησιν κατά τοΰ Χ .Π ., κα
τοίκου όδοΰ Μάκρης, διότι, εύρισκόμενος ώς φιλοξενούμενος εις τήν οικίαν τοΰ συγκατοίκου του Π .Σ ., είσήλθεν έντός τοΰ δωματίου του καί, άφοΰ έσπασε δυο κουμπα
ράδες, άφήρεσε 1000 δραχμάς.
Ά π ό άρχαιοτάτων χρόνων ή φιλοξενία έλατρεύετο ώ ςθεότης στον τόπο μας. Δ ι’
ον λόγον καί ό άετονύχης φιλοξενούμενος Χ .Π . έφρόντισε νά τήν.,.χρυσώση μ’ ένα
χιλιάρικο. Ά λ λ ω ς τ ε έμενε καίστήν οδόν Μάκρης καί έδικαιοΰτονά έχη μακρυά χέρια.
Θ' Τμήμα. Έ νας.,.φ έρελπις νέος ό Χ .Ν ., έτών 21, έπήγε σ’ένα κινηματογράφο,
γιά νά ψυχαγωγηθή. Α λ λά , πέραν τοΰ έργου, έπεδόθη καί σέ άλλες ψυχαγωγικές
άπασχολήσεις γιά νά σκοτώση τήν ώραν του. ’Έ τ σ ι, μόλις έσβησαν τά φώτα άπλωσε
τό χεράκι του καί άρχισε νά θωπεύη τά χέρια καί τούς μηρούς τής παραπλεύρως
καθημένης Δ .Ε ., έτών 10, ή οποία καί διεμαρτυρήθη εις τήν «όπισθεν εύρισκομένην»
μαμά της. ’Αλλά, φαίνεται, ότι ή μαμά—τύπος παλαιού λοχίου έπιθεωρήσεων—δεν
τά έσήκωνε κάτι τέτοια. Έ φ ’ ω έσήκωσε τή «χεΐρα» της καί τοΰ κατέφερεν ισχυρά
ραπίσματα. Δεν πιστεύουμε ό καλός μας νέος νά είχε καί παράπονο. Χέρι έζήτησε,
καί χέρι έλαβε—-έστω καί τής...μαμάς.
*
Ά ς άνοίξουμε, τώρα τά δελτία τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών:
’Ασφάλεια. Ό Κ .Κ ., έτών 46, υποδηματοποιός, ύπέβαλε μήνυσιν κατά τοΰ
Σ .Ν ., διότι τώ παρέδωκε δέκα ζεύγη άνδρικών ύποδημάτων καινουργών, άξίας 1300
δραχμών διά νά τά πωλήση, άλλ’ ουτος έξηφανίσθη. Ποιος, όμως, πταίει γ ι’ αυτήν
τήν ύπεξαίρεση; Ό δράστης πού έξηφανίσθη; ή τό θΰμα πού τοΰ έδωσε 10 ζευγάρια
παπούτσια στο χέρι; Μ’ αύτόν άρά γε τον τρόπον δέν τοΰ ύπεδείκνυε νά φύγη;
Τ ί σημαίνει ή φράσις «τοΰ έδωκε τά παπούτσια του στο χέρι;».
*
Καί λίγη Κέρκυρα τώρα, γιά νά τελειώνουμε.
Καί έδώ τό Τμήμα Α σφαλείας θά μάς άπασχολήση.
Συνελήφθη, λοιπόν, καί άπεστάλη στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ό Ι.Χ .
έτών 3 8 , διότι προήγαγε πρόσωπα είς τάς οικίας γυναικών χαρακτηρισθεισών ώς
άσέμνων, ήτοι κατ’ έπάγγελμα διηυκόλυνε τήν μεταξύ άλλων άσέλγειαν. Τό έπιχειρηματικόν πνεΰμα τοΰ νεαρού Κερκυραίου εύρήκε τό έπάγγελμα τής καρδιάς του...
Ά λ λ ’ ή ’Ασφάλεια τής Κερκύρας δέν τοΰ έπέτρεψε νά όλοκληρώση τό έ'ργον το υ ! ! !
Τ ί κ ρ ίμ α ! ! !
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Σ . ΙΙηλοϋ

Τά άντικοινωνικά αυτά πρόσωπα πού έκμεταλλεύονται τα ναυάγια τής ζωής
και άποζοϋν διαδίδοντες την άνηθικότητα, είναι άξια έμπτυσμοϋ. Ευτυχώς πού ή
’Αστυνομία άγρυπνεϊ.
*
* ·
ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗ ΑΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΦΟΡΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΑΣΕΩΣ

—Το Τμήμα ’Ασυρματοφόρων Αυτοκινήτων ’Αμέσου Δράσεως συνεχίζει
την πολύπλευρη άστυνομική καί κοινωνική δράση του, κυκλωμένο άπο ενθουσιώδεις
εκδηλώσεις άγάπης καί θαυμασμού τού άθηναϊκοϋ κοινού.
’Έ τ σ ι, καί στο δεκαπενθήμερο πού πέρασε, τά πεπραγμένα του υπήρξαν πολλά
κι’ ένδιαφέροντα. "Ας ίδοΰμε μερικά άπ’ αύτά:
—Στην περιοχή τού Η' ’Αστυνομικού Τμήματος, οί άνδρες ένός περιπολοΰντος αυτοκινήτου συνέλαβον κάποιον...εύφυή οδηγό, ό όποιος είχε τοποθετήσει στο
φορτηγό αύτοκίνητό του πλαστές άδειες κυκλοφορίας.
—Σ τά Χασιά ’Α ττικής μερικοί εκδρομείς παρέμειναν, λίγο πριν τά μεσάνυχτα,
χωρίς συγκοινωνιακόν μέσον. Τό περιπολικού αΰτοκίνητον, μόλις έπληροφορήθη
τό γεγονός άπό τον άρμόδιον Σταθμάρχην, έτακτοποίησε τό ζήτημα στέλνοντας δύο
λεωφορεία.
—'Ά λλο περιπολικό αύτοκίνητο συνέλαβε καθ’ οδόν μερικούς νεαρούς πού
ενοχλούσαν μιά παντρεμένη γυναίκα στή λεωφόρο ’Αλεξάνδρας.
—Νά καί μιά έργατική διαφορά μεταξύ έργοδότου καί έργάτου. Καί πάλιν
οί άνδρες τής άμέσου δράσεως παρόντες.
—’Ακόμα μιά σύγκρουσις στήν πλατεία Ρηγίλλης. Τό περιπολικόν αύτοκίνητον προσέφερε τή βοήθειά του, άντήλλαξε τά στοιχεία των οδηγών, καί άπεκατέστησε τάχιστα τήν κυκλοφορία.
—Στήν όδόν 'Αγίας Παρασκευής ένα οικογενειακόν έπεισόδιον διευθετήθη
έπί τόπου. Τό ίδιο έγινε καί μ’ ένα άλλο έπεισόδιον μεταξύ μισθωτού καί έκμισθωτρίας στήν όδόν Κιάφας.
—Άνευρέθη υπό περιπολικού αύτοκινήτου καί παρεδόθη στον ιδιοκτήτη του
ένα ιδιωτικόν αύτοκίνητον πού είχ ε κλαπή.
—Συνελήφθη οδηγός μοτοσυκλέττας ό όποιος ώδηγοΰσε τή μηχανή του χωρίς
άδεια κυκλοφορίας.
—-'Ένα περιπολικόν αύτοκίνητον έπελήφθη συμπλοκής εργατών μέσα σέ κά
ποιο έργοστάσιον.
—Τό ίδιο αύτοκίνητον συνέλαβε καί ώδήγησε στο Α ' Τμήμα ένα μεθυσμένου,
ό όποιος άνεστάτωσε κάποιο νυκτερινόν κέντρον, δημιουργήσας εξωφρενικά επει
σόδια.
—Συνελήφθη, επίσης, οδηγός αυτοκινήτου, υπαίτιος τραυματισμού διερχομένου άτόμου.
—"Ενα περιπολικόν αύτοκίνητον έπελήφθη άποπείρας αύτοκτονίας μιας γυναικός, δι’ άγνωστον αιτίαν.
—'Έ να άλλο μετέφερε σέ κλινική μιά γυναίκα, ή όποια είχε ύποστή άκατάσχετον αιμορραγίαν.
—"Ανδρες τής άμέσου δράσεως παρέσχον τάς πρώτας βοήθειας σέ μιά γυναί
κα πού βρέθηκε λιπόθυμη στο δρόμο.
—’Ά λλοι συνέλαβον, εις τήν πλατείαν Α γ ία ς Ειρήνης, διαπληκτιζομένους
άνθοπώλας, οί όποιοι διεκδικοΰσαν τον ίδιον χώρον γιά νά εκθέσουν τά άνθη των.
—Οί γονείς ενός μικρού κοριτσιού έδήλωσαν στο Τμήμα εξαφάνιση τής κόρης
των. Εΐδοποιήθη άμέσως ένα περιπολικόν αύτοκίνητον, τό όποιον— μέσα σέ ελά
χιστο χρονικό διάστημα—βρήκε τή μικρή καί τήν παρέδωσε στούς γονείς της.
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—-Άπηυθύνθησαν αύστηραί συστάσεις στον ένοικο μιας πολυκατοικίας, ό όποιος
διετάρασσε την μεσημβρινήν ήσυχίαν, διατηρών τό ραδιόφωνόν του εις υψηλήν έντασιν.
—Έ τό γήπεδον Πλάτωνος άνδρες τής άμέσου δράσεως διεχώρισαν συμπλεκομένους φιλάθλους καί άπέσπασαν άπό τα χέρια τους τον διαιτητή του ποδοσφαι
ρικού άγώνος. Οί υπαίτιοι τοϋ έπεισοδίου ώδηγήθησαν στο ΙΕ ' Τμήμα.
—"Ενα περιπολικόν αύτοκίνητον προσέφερε τήν βοήθειάν του διά τήν κατάσβεσιν μιας πυρκαιας στήν οδόν Πεσματζόγλου.
—-’Άνδρες ενός περιπολικού αυτοκινήτου άπηλευθέρωσαν κάποιο άτομον πού
ήτο έγκλωβισμένο σέ ένα χαλασμένο άσανσέρ.
—Μετεφέρθη μια γυναίκα, πού βρέθηκε σέ κωματώδη κατάσταση, στο Νοσοκομεΐον, όπου διεπιστώθη ότι έπρόκειτο για ήμιπληγία.
—-Συνελήφθη ένας νεαρός ό όποιος έπείραζε ένα κορίτσι στο δρόμο.
’Επίσης συνελήφθησαν άλλοι νεαροί, τής ιδίας κατηγορίας, οΐ όποιοι διετάρασσον τήν νυκτερινήν ήσυχίαν, έλιθοβολοϋσαν σπίτια καί ένωχλοϋσαν τις γυναίκες πού
συναντούσαν στο δρόμο τους.
Συμβάντα... Συμβάντα... Συμβάντα... ’Αμέτρητα, λογιών-λογιών... Καί τα
περιπολικά αυτοκίνητα τής άμέσου δράσεως σπεύδουν προς πάσαν κατεύθυνσιν,
οργώνοντας κυριολεκτικής τήν ’Αθήνα καί φέρονοντας σέ κάθε γωνιά της τήν προ
στασία τοϋ Νόμου καί τοϋ Κράτους'τήν βοήθεια.
455 κλήσεις άπό ιδιώτες έγιναν στο τελέφωνο 100 τής Υπ ηρεσία ς ’Αμέσου
Δράσεως, γιά παροχή βοηθειών, στο δεκαπενθήμερο πού πέρασε...
Καί ή βοήθεια πού παρεσχέθη ήταν άμεση καί άποτελεσματική.
Κλείνοντας, λοιπόν, τό σύντομο καί περιληπτικό αυτό απολογισμό τών π ε
πραγμένων τής 'Υπηρεσίας ’Αμέσου Δράσεως, επιθυμώ νά άντιγράψω άπ’ τό Δ ελτίον της ένα άπό τά πολλά συμβάντα γιά νά πάρη ό άναγνώστης μιά ιδέα γιά τον
τρόπον μέ τον όποιον δίδονται καί έκτελοϋνται αί σχετικαί διαταγαί, προς τά περι
πολικά αυτοκίνητα.
"Ωρα 2 3 .2 0 ': « Ά π ό Κέντρον. Προς Α 8. Μεταβήτε παρακαλώ, εις διασταύρωσιν οδών Μενάνδρου καί Σοφοκλέους».
"Ωρα 2 3 .2 0 ': « Ά π ό Α 8. Προς Κέντρον. Έ λήφ θη. Ευχαριστώ. Μεταβαίνομεν».
"Ωρα 2 3 .4 0 ': « Ά π ό Α 8. Προς Κέντρον. Άναφέρομεν άφιξιν εις διαταχθέν
σημεΐον, ένθα εύρέθημεν προ επεισοδίου καί μεγάλης συγκεντρώσεως πλήθους. 'Ω ς
διεπιστώθη τό έπεισόδιον έλαβε χώραν, ώς άκολούθως : 'Ο Π .Β ., τοϋ I., έτών 32,
κάτοικος ’Αθηνών, όδοϋ ’Αναξαγόρα, γνωστός ταραχοποιός, διήρχετο μετά τής
συζύγου του Α. τήν οδόν Σοφοκλέους. Καθ’ οδόν άγνωστος άπηύθυνε φράσεις θαυ
μασμού προς τήν σύζυγον τοϋ άνωτέρω, καί έξ άφορμής ταύτης ό Π .Β . έπετέθη
κατ’ αύτοΰ καί τώ κατέφερε κτυπήματα διά τών χειρών του, εις διάφορα μέρη τοϋ
σώματος αύτοΰ. Έπενέβησαν διερχόμενοι πολΐται, οίτινες καί έδάρησαν παρά τοϋ
Π .Β . Ά μ α τή άφίξει μας ένηργήσαμεν ταχέως καί ό ταραχοποιός, έντός δύο λεπτών
εύρέθη εις Γραφεϊον ’Αξιωματικού 'Υπηρεσίας τοϋ Σ Τ ' Τμήματος, μετά μαρτύ
ρων, διά τήν ενέργειαν τών δεόντων.
Διατάξατε».
"Ωρα 2 3 .4 2 ': « Ά π ό Κέντρον. Προς Α 8. Ευχαριστώ. Συνεχίσατε».
...’Έ τ σ ι εργάζεται κ ι’ έτσι κινείται τό Τμήμα ’Ασυρματοφόρων Αύτοκινήτων τής ’Αμέσου Δράσεως, πού άποτελεΐ τον φόβον καί τον τρόμον τών κακοποιών
καί τον καλύτερο φίλο καί προστάτη τών φιλησύχων πολιτών.
Γ ι’ αυτό καί ή ’Αθηναϊκή Κοινωνία έχει χαρίσει στούς άνδρες του ολόκληρη
τήν αγάπη της.
Σ. Π Η Λ Ο Σ

ΤΟ ΥΡΙΣΤΙΚ Α ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’ Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Γ κ ο υφ ιέ.
Πάροδος της οδού Ά ν . Ζίννη 6 , στοϋ Κουκάκη.
’Οφείλει την ονομασία της στον ομώνυμο Γάλλο λόγιο καί διπλωμάτη, ό
όποιος έπεσκέφθηκε τήν Ε λλά δα καί έγραψε γι’ αύτήν τις εντυπώσεις του στα
άπομνημονεύματά του πού έδημοσιεύθηκαν στή Γαλλία.

Γκ ρώ τ.
Βρίσκεται στο Δουργούτι, κοντά στην ’Αρμενική Ευαγγελική Ε κκλη σία .
Πήρε τ ’ όνομα αυτό προς τιμήν τοϋ ομωνύμου ’Ά γγλου πολιτικού καί ιστο
ρικού, ό όποιος έγραψεν ιστορίαν τής Ελλάδος.

Γκύζη.
Συνέχεια τού τέρματος τής οδού Ίπποκράτους, στον ομώνυμο συνοικισμό.
Ό Νικόλαος Γκύζης, επιφανής Έ λ λ η ν ζωγράφος, γεννήθηκε τό 1842 στο
Σκλαβοχώριον τής νήσου Τήνου. Παρακολούθησε σπουδές στήν Καλλιτεχνική Σχολή
του Πολυτεχνείου ’Αθηνών καί τό 1865 έστάλη μέ ύποτροφία τοϋ Ναού τής
Εύαγγελιστρίας καί παρακολούθησε μαθήματα στήν ’Ακαδημία τοϋ Μονάχου. Τό
μεγαλύτερο μέρος τής καλλιτεχνικής έκδηλώσεως τής Ελλά δος έκάλυψεν ή προσωπικότης τοϋ Γκύζη καίτοι βρισκόταν μακρυά άπό τήν πατρίδα του καί
άγνοοϋσε σχεδόν τελείω ς τα έν Έ λλά δι συμβαίνοντα.

Γλά δ σ τω νο ς.
Πάροδος τής οδού Πατησίων 8, στή πλατεία Κάνιγγος.
Ό Γλάδστων Ο ύΐλλιαμ-’Έ βα ρτ, διαπρεπής άγγλος πολιτικός, γεννήθηκε
τήν 29 Δεκεμβρίου 1809 καί πέθανε στο Χάαρντεν τήν 19 Μαίου 1898. Διεκρίθη
για τήν ρητορική του δεινότητα κατά τον φιλελληνισμό του. Ώ ς υφυπουργός των
’Αποικιών τό 1835 συνηγόρησεν ένθερμα υπέρ τής καταργήσεως τής δουλείας στίς
αποικίες. Ώ ς υπουργός τών Οικονομικών στή Κυβέρνησι Πάλμερστον (1 8 6 2 ),
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έψήφισεν υπέρ τής ένώσεως των Ίονίων νήσων μετά τής Ελλάδος. Τό 1868, αρχη
γός ών τοϋ κόμματος των Φιλελευθέρων, διετέλεσε πρωθυπουργός. Τό 1 880, όταν
ξανά έγινε πρωθυπουργός, έπέτυχε την σύγκλησιν τής Βερολινείου διασκέψεως,
κατά την οποίαν ή Θεσσαλονίκη παρεχωρήθη στην Ε λλά δα (1 8 8 1 ). Κατά τό θλι
βερό επεισόδιο τοϋ άγγλου υπηκόου Έβραιοπορτογάλλου Πατσίφικο, ό Γλάδστων κατηγόρησε δριμύτατα τήν Κυβέρνησι Πάλμερστον γιά τά κατά τής 'Ελλάδος
ληφθέντα αυστηρά καί άδικα μέτρα. Γιά τά όσα υπέρ τής πατρίδος μας προσέφερε,
ή πολιτεία, υστέρα άπό πανελλήνιο έ'ρανο, έστησε τον άνδριάντα του στήν είσοδο
τοϋ Πανεπιστημίου, σ’ ένδειξι τρανής εύγνωμοσύνης.

Γλαράκη.
Βρίσκεται στον "Αγιο Ε λευθέριο (Παλαιό) κΓ είναι πάροδος τής όδοΰ
Άχαρνών 344.
Ό Γεώργιος Γλαράκης ( 1 7 8 9 -1 8 5 5 ), γιατρός καί πολιτικός άπό τή Χίο,
προσέφερε άνεκτίμητες υπηρεσίες τό καιρό τοϋ 1821. ’ Επί Καποδιστρίου άνέλαβε
τις Γραμματείες των ’Εξωτερικών καί Ναυτικών, έπί "Ο θωνοςΥπουργός ’Ε σ ω τε
ρικών καί ’Εκκλησιαστικών καί έν συνεχεία στις άλλες κυβερνήσεις διάφορα Υ π ο υ ρ 
γεία. Σημαντικές υπήρξαν αί υπηρεσίες του στήν Έθνοσυνέλευσι τοϋ 1 8 4 3 -1 8 4 4 .
Δ ιετέλεσε γερουσιαστής καί πρόεδρος τής ’Αρχαιολογικής Ε τα ιρεία ς.

Γλαύκου.
Πάροδος τής όδοΰ Άναπαύσεως 11, κοντά στο Α' Νεκροταφείο.
Κατά τήν μυθολογία ό Γλαϋκος είναι θαλάσσιος θεός πού πλάσθηκε άπό τούς
κατοίκους τών παραλίων καί τών νήσων τοϋ Αιγαίου. Είναι ή προσωποποίησις
τών κυμάτων τά όποια άντικατοπτρίζουν τον λαμπρό καί γαλανό 'Ελληνικό ούρανό
καί έκπροσωπεΐ τά συναισθήματα τών θαλασσινών, ονομαζόμενος προς τοΰτο πόν
τιος καί θαλάττιος. Διάφοροι είναι οί σχετικοί μέ τήν Γλαύκον μϋθοι, οί όποιοι
καί προσέφεραν πλούσιο υλικό στήν ποίησι.

Γλαύκωνος.
Βρίσκεται στον "Αγιο ’Αρτέμιο κι’ είναι πάροδος τής όδοΰ Άνατολίου.
'Ο Γλαύκων, ό έπονομαζόμενος καί Καλός, γυιός τοΰ Λεάγρου άπό τήν
’Αθήνα, ήτο εξαιρετικά όμορφος. Τό 4 4 0 π. X . μαζί μέ άλλους στρατηγούς έξεστράτευσε κατά τής Σάμου, καί τό 432 π. X . μαζί μέ τούς Άνδοκίδην, Λεωδόραν
καί Δρακοντίδην καί 20 άθηναϊκές τριήρεις, εστάλη γιά νά βοηθήση τούς Κερκυραίους.

Γλύκω νος.
Βρίσκεται στή πλατεία δεξαμενής, στο Κολωνάκι.
Πήρε τήν ονομασία αύτή προς τιμήν, άφ’ ένός μέν τοΰ ομωνύμου ρήτορος,
ό όποιος έθεωρείτο ό μεγαλύτερος ρήτωρ τής εποχής του καί άναφέρεται άπό τον
πρεσβύτερο Σενέκα, άφ’ έτέρου δέ τοϋ ομωνύμου’Αθηναίου γλύπτου, καί άνδριαντοποιοΰ τών ρωμαϊκών χρόνων, έργον τοΰ όποιου τό άγαλμα τοΰ έπαναπαυομένου
'Ηρακλέους, τό γνωστό μέ τό όνομα «Φαρνέσιος 'Η ρακλής» πού βρίσκεται στο
Μουσείο τής Νεαπόλεως. Λέγεται πώς ό «Φαρνέσιος Η ρ α κλή ς» δεν είναι έργο
τοΰ Γλύκωνος άλλά τοΰ Λυσίππου, τό δέ σήμερον εύρισκόμενον είς τό μουσεΐον
τή ς Νεαπόλεως είναι κακότεχνον άντίγραφον έκ τοΰ πρωτοτύπου καί έγινε άπό τον
Γλύκωνα.
(Σ υ ν εχ ίζ ετα ι)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ύ π ό Q IL . G E S B R O N , κατά μετάφρασιν « ’Αστυνομικών Χρονικών»
( Σ υ ν έ χ ε ια ά π ό

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ

τ ο προη γ ούμ ενο)

XI

Σ Ε ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Μέ τήν έπέμβαση τοϋ κυρίου Λαμύ, ό Μάρκ δεν δικάσθηκε... Ξαναγύρισε
Τερνεραί...
’Αλλά εκεί τον περίμενε μια άλλη δίκη, μέ δικαστές τα ’ίδια τά παιδιά, πού
άντιπροσώπευαν δλα τά κτίρια καί πού άποτελοϋσαν το λεγόμενο : «Συμβούλιο
τιμ ής»... Αύτή τη δίκη εΐχεν ύπ’ οψη του ό κύριος Λαμύ, όταν ύπεστήριζεν δτι ό
μικρός Μάρκ δεν θά έπρεπε νά δικασθή άπό μεγάλους δικαστάς άλλά άπό συνομιλήκους του.
’Έ τ σ ι φθάνουμε στήν ήμέρα αύτής τής δίκης.
'Ο «Ά σ π ρ ο Δόντι» τρυπώνει μέσα στήν αίθουσα, δπου συνεδριάζει αυτό τό
περίφημο «Δικαστηρίου τιμής». ’Ε ξετά ζει τούς έξη «άντιπροσώπους» πού διαλέχτηκαν τήν προηγουμένη ήμέρα καί πού άντιπροσωπεύουν τά κτίρια No 1, 2 καί 3·
"Ενας άπ’ αύτούς είναι ό Βελοϋδος, ό όποιος προσεφέρθη νά κάνη χρέη δικηγόρου
τοϋ ένοχου. Γ ι ’ αύτή τή δουλειά είχε προετοιμασθή καλά. Ε ίχ ε μελετήσει καλά τά
έπιχειρήματά του δλο τό χθεσινό βράδυ καί ήταν πανέτοιμος.
Χρειαζότανε δμως καί τή βοήθεια τοϋ ’ίδιου τοϋ κατηγορουμένου. Γ ι’ αύτό,
πήρε τήν άδεια νά έπισκεφθή γιά λίγα λεπτά τον Μάρκ, πού βρίσκονταν άπομονωμένος στο δωμάτιό του.
Ά λλά ό Μάρκ οΰτε ν’ άκούση λέξη γιά επιχειρήματα πού ελαφρώνουν τή
θέση του.
—«Α φ ή σ τε με νά τιμωρηθώ. Είμαι ένας τιποτένιος» ψιθυρίζει μέ συντριβή.
Καί ό «δικηγόρος του» θυμώνει !
—« Ά ! "Ολα κι’ δλα, Μάρκ. Κατάλαβέ το. Είσαι κατηγορούμενος. Πρέπει νά
μέ βοηθήσης νά σέ ύποστηρίξω!».
...Σ το μεταξύ ό «Ά σ π ρ ο Δόντι» βάζει τούς έξη «δικαστές» στή θέση τους,
τοποθετώντας τον Μπουφαλό στά δεξιά του. Αυτός φαίνεται σοβαρός καί κακό
κεφος».
Καί ή συνεδρίαση σέ λίγο άρχίζει.
Τον λόγον έχει πρώτα ό «Ά σ π ρ ο Δόντι».
—«Ά κ ο ΰ στε με» τούς λέει μέ ΰφος έπίσημο «εισθε οί άντιπρόσωποι ολοκλή
ρου τοϋ κέντρου. Γ ι ’ αυτό κι’ ή άπόφασή σας πρέπει νά είναι προσεκτική καί μελε
τημένη. Νά έχετε ύπ’ δψη σας ένα πράγμα : δτι, δηλαδή, δταν ό δικαστής Λαμύ
σάς παρέδιδε τά δικαιώματά του γιά τήν άπόδοση δικαιοσύνης στον Μάρκ, άφ’
ένός μέν σάς έκανε μεγάλη τιμή, άφ’ ετέρου δμως σάς άνέθετε βαρειές εόθΰνες.
Σ έ σάς άπομένει νά δικαιώσετε τις προσδοκίες του... Σάς ύπενθυμίζω επίσης δτι ό
στο
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συνάδελφός σας Μάρκ δεν εύθύνεται καθόλου για τήν άπόπειρα κατά του ’Αρχηγού
Ρομπέρι.. Κ ι’ ούτε είναι αύτός πού έρριξε τήν ιδέα της κλοπής τοϋ αυτοκινήτου.
Δέχτηκε μονάχα νά όδηγήση τον Πάουλο καί τον Μερλερέν στο Παρίσι, άπ’ όπου
είχε συμφωνηθή νά ξαναγυρίσουν όλοι τήν άλλη μέρα. Μόνο πού τήν άλλη μέρα
τώσκασεν ό Μπιντούλ... έξαφανίστηκαν οΐ σύντροφοι !... Αύτά είναι τά γεγονότα.
Καί τώρα Μπούφαλο έχεις τον λόγο. Ποιά είναι ή γνώμη σου ;».
* 0 Μπουφαλό καθαρίζει το λαιμό του καί προτείνει νά μήν πή τή γνώμη του,
άλλά ν’ άφεθοϋν τά παιδιά μόνα τους ν’ άποφασίσουν.
"Υστερα, διευκρινίζει άπλώς μιά λεπτομέρεια :
—« Ό Μπιντούλ δεν ήταν πιά δικός μου. Τον είχα χαρίσει στο Κέντρον...
—«Αύτό είναι άκόμα πιο σοβαρό» παρατηρεί ένα παιδί.
—«Καί ναι καί όχι» άπαντα ό «’Άσπρο Δόντι» καί προσθέτει.
«Τέλος πάντων... Ό Μάρκ είναι μονάχα συνένοχος. Τίποτε πάρα πάνω...
Τώρα έσύ Ντογκανά έχεις τον λόγο!».
Ό Βελοΰδος σαλιώνει τά χείλη του, πού έχουν ξεραθή άπ’ τήν συγκίνηση...
Τίποτε σχεδόν δέν θυμάται... Κ ι’ όμως κάτι πάει νά πή, μέ τρεμουλιαστή φωνή:
—« ’Ε γώ θά ήθελα... ναι θά έπρεπε... Δηλαδή προτείνω... Τέλος πάντων
θέλω ν’ άναφέρω τρία πράγματα γιά υπεράσπιση τοϋ Μάρκ. Πρώτον ότι είχε όρκισθή άλλοτε στον Κάϊδ, ό όποιος ήταν κάποτε άρχηγός τής συμμορίας του, ότι θά
τον έξυπηρετοΰσε σέ ό,τιδήποτε... Δεύτερον ό Μάρκ δέν είχε δεχθή επίσκεψη, ούτε
γράμμα άπό τήν οΐκογένειά του π οτέ... Κ ι’ ήθελε πολύ νά μάθη νέα άπό κάποιον
δικό του στο Παρίσι... Νομίζω ότι έχει κάποια σημασία αύτό.,. Καί τρίτον, στο
διάστημα τής άναχωρήσεως καί τής έπιστροφής του, όλο τό Κέντρον ήταν σέ άδεια
γιά τά Χριστούγεννα... Τ ό τε...» .
«Καί τί μ’ αύτό ;» τον διακόπτει ό ’Αρχηγός « Ά ν , κάθε Κυριακή, τά παιδιά
διασκορπίζωνται προς όλες τις διευθύνσεις χωρίς νά ειδοποιήσουν, καί μάλιστα
άφοΰ «δανεισθοΰν» μεταφορικά μέσα πού δέν τούς άνήκουν τότε, άλλοίμονο στο
Τερνεραί.... Έ ν πάση περιπτώσει... ’Έ χ εις νά ύποβάλης ερωτήσεις στον Ντογκα
νά ;... ’Ό χ ι ;... Καλά ! Πήγαινε τώρα νά βρής τό Μάρκ.... Καί νά τον φέρης μέσα...».
Ό Βελοΰδος βγαίνει, σφίγγει τό χέρι τοϋ Μάρκ, τοϋ ψιθυρίζει ότι πρέπει νά
έχη θάρρος, κι’ υστέρα τον οδηγεί μέσα στήν αίθουσα.
Ό Μάρκ μπαίνει μέ σφιγμένα τά δόντια, τή μύτη σκεπασμένη άπό σταγώνες
ίδρώτος, φοβισμένος...
— «Μάρκ» λέει πολύ γρήγορα ό «’Ά σπρο Δόντι» πού τον παρατηρεί «είμαστε
όλοι φίλοι σου. ’Έ κανες, όμως μιά άνοησία. Καί είμαι βέβαιος ότι δέν θά ήσυχάσης
άν δέν έπανορθώσης τό λάθος σου. Αύτό άκριβώς ψάχνουμε νά βρούμε... Έ σ ύ τί
λες ;».
—Δέν έχω νά πώ τίποτε γιά υπεράσπισή μου» άπαντα τό παιδί τινάζοντας
τά ξανθά του μαλλιά άπό τά μάτια του πού είναι κατακόκκινα.
«Καλά... καλά...» λέει ό Ά ρχηγός μέ καλωσύνη, « Ό Ντογκανά θά μιλήση
γιά σένα... ’Ε σείς οί άλλοι έχετε νά κάνετε έρωτήσεις ;
—«Μάρκ» ρωτάει ένα άπό τά παιδιά τοϋ κτιρίου 3 «θά έκανες ό,τι έκανες άν
ή Ά ρχηγός Φρανσουάζ ήταν εδώ ;».
—« Ό χ ι !... οχι !» φωνάζει ό Μάρκ, έτοιμος νά κλάψη...».
’Ακολουθεί σιωπή, πού τή διακόπτει ένα άλλο παιδί :
—«Τό νά κτυπήσης έναν άρχηγό καί νά κλέψης ένα αύτοκίνητο, δραπετεύον
τας, είναι πράξεις πού άτιμάζουν τό Κέντρον μας».
Άλ?ιά ό Βελοΰδος επεμβαίνει :
—Έ χ ε ι ς δίκηο, μά αύτό ισχύει μονάχα γιά τούς άλλους.
( Σ υ ν εχ ίζεται)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ - Δ ΙΑ Γ Ρ Α Φ Α Ι Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
— IIαρητήθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό Άνθυπαστυνόμος κ. Καλαγκάτσης Γεώργιος. Εις τούτον έξεφράσθη ή εύαρέσκεια τοϋ κ. ’Αρχηγού της ’Αστυνο
μίας διά τήν μακροχρόνιον έν τώ Ά στυνομικώ Σώ ματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του.
— Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες : κ.κ. Δεβενές
Χρηστός, Τράσσης Βασίλειος, Ά σ π ιώ τη ς Θεοχάρης, Σπανός Φώτιος καί Παπαμιχαήλ Δημήτριος.
— Διεγράφησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί
’Αστυφύλακες : κ.κ. Λευθεριώτης Πολύδωρος, Π εταχτής ή Παπαδημητρίου Κωνταντΐνος, Καλτσής Ά σημάκης καί Διδασκάλου Θεοφάνης.
*
* *
Α Μ Ο ΙΒ Α Ι Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
— Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ηθική
άμοιβή εις τ ο ύ ς : 1) 'Υπαστυνόμον Α' κ. Δήμου Ίωάννην,. 2 ) Ύπαστυνόμον Α'
κ. Δημουλάν Γεώργιον καί 3 ) Άνθυπαστυνόμον κ. Τίγκαν Άσημάκην. Ε π ίσ η ς
διά τής αυτής άποφάσεως άπενεμήθη ήθική καί υλική άμοιβή εις τούς ’Αστυφύλακας:
κ .κ. Σκουτέλαν Σταύρον, Σπανάκον Λεωνίδαν καί Μηλιώνην Θεόφιλον, διότι ούτοι,
κατόπιν μακράς παρακολουθήσεως, έργασθέντες πολύ πέραν των κεκανονισμένων
ωρών εργασίας, έπιδείξαντες έντονον υπηρεσιακόν ενδιαφέρον, ζήλον καί έξαιρετικήν δραστηριότητα, κατώρθωσαν νά συλλάβουν σπείραν νεαρών κλεπτών κατόπιν
ορθών καί εύστοχων κατευθύνσεων τών ενεργειών των ύπό τοϋ προμνησθέντος
πρώτου κ. Ύπαστυνόμου, άναπληροΰντος τον έπ ’ άδεια Προϊστάμενον τοϋ Η'
Παραρτήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί τή συνεργασία καί τών έτέρων δύο προμνησθέντων άξιωματικών, έπέτυχον την έξιχνίασιν τών ύπό τών άνω κλεπτών διαπραχθεισών διαρρήξεων καί κλοπών αυτοκινήτων.
•— 'Ω σαύτως δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη
ήθική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Άνδριανόν Μιχαήλ, διότι ούτος, κατά τά
μεταξύ άστυνομικών καί άπεργών οικοδόμων επεισόδια τής 1 -1 2 -1 9 6 0 , έπεδείξατο θάρρος, αύτοθυσίαν καί δραστηριότητα κατά τήν έκτέλεσιν τού καθήκοντος,
μωλωπισθείς μάλιστα, διά λίθου, εις τον δεξιόν αύτοϋ πόδα.
*
* *
Ε Υ Γ Ε Ν Ε ΙΣ
Π ΡΟ ΣΦΘ ΡΑ Ι
— 'Ο τακτικός έθελοντής αιμοδότης κ. Σταθόπουλος Δημήτριος, προσέφερεν
τήν 2αν Μαίου 1961 εις τό Κέντρον Αιμοδοσίας τοϋ Νοσηλευτικού 'Ιδρύματος
Μ .Τ .Σ . 6 00 γραμμάρια αίματος, διά τάς άνάγκας τών νοσηλευομένων στρατιωτι
κών άσθενών καί τών οικογενειών των, εις μνήμην τοϋ άποβιώσαντος τήν 6ην
’Απριλίου έ.έ. τέω ς ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων άειμνήστου Νικολάου
Κοκκίνου.
*
* *
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 έπετείω τής
ονομαστικής των εορτής εις τούς συνεργάτας τοϋ περιοδικού κ.κ. Κωνσταντίνον
Γαρδίκαν καί Κωνσταντίνον Κωνσταντινίδην, Καθηγητάς τοϋ Πανεπιστημίου,·
εις τούς ’Αστυνομικούς Δ/ντάς κ.κ. Κωνστατΐνον Τασιγιώργον, Κωνσταντίνον
'Υφαντήν κσί Κωνστατΐνον Τουζένην, ώς καί εις τούς έορτάζοντας κ.κ. Α ξ ιω 
ματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ε Τ Χ Α Ι Ε ΙΣ Ε Ο Ρ Τ Α Ζ Ο Ν Τ Α Σ
Α .Β . Υ . Δ ιά δ ο χ ο ν , ’ Α ν τιβ α σ ιλ έα Κ ω ν στα ν τίν ο ν ...............................................................
Α . Ε . Πρόεδρον Κ υ β ερ ν ή σ εω ς κ . Κ . Καραμανλήν ..........................................................

9295
9295

Θ ΕΜ Α ΤΑ Π Υ Ρ Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ
Τ ό Π υρ ο σβ εστικόν Σ ώ μ α ώ ς παράγω ν ά σ φ α λ εία ς τ ή ς ζ ω ή ς κα ί τ ή ς π ερ ιο υ σ ία ς,
ομιλία τοϋ κ. Ν. Μπουραντα, ’Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, είς αίθουσαν
Έ νώ σεω ς των έν Έλλάδι ’Ασφαλιστών ’Ασφαλιστικών ’Εταιρειών τήν 9ην
Μαίου έ .ί .............................. ...............................................................................................................

9296

ΞΕΝ Α Ε ΓΚ Λ Η Μ Α Τ Α
G riffiths, ό διεστρα μ μ ένος έ γ κ λ η μ α τ ία ς , κατά μετάφρασιν έκ τοϋ ’Αγγλικού, ύπό
’Αστυνόμου Β ' κ. Δ. Κατσιμαγκλή ......................................................................................
Π ομμερένκε— Ό σεξο υ α λ ικ ό ς έ γ κ λ η μ α τία ς , ύπό τών άνωτέρων άξ/κών ’Αστυνο
μίας κ. κ. Ο. Zizmann καί R . G ut της Freiburg, κατά μετάφρασιν κ. Ίωάννου
Γιαννακάκου (συ ν έχεια ).................................................................................................................

9302

9308

ΞΕΝ Α Ι Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Ι

Ή ά ν α ζή τη σις κ α ί σ ύ λ λ η ψ ις τ ο ΰ Ά δ ό λ φ ο υ ’Ά ϊχ μ α ν , έκ τού ’Αμερικανικού περιο
δικού «Reader’s Digest», κατά μετάφρασιν Άρχιφύλακος κ. Κ . Λαψάνη ............

9311

ΤΟ Ε Ρ Γ Ο Ν Τ Η Σ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ
’Ε ν τ υ π ώ σ ε ις κ α ί π επ ο ιθ ή σ ε ις , υπό τής Δημοσιογράφου κ. ’Ιωάννας Θεμιστοκλέους

9317

Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ Δ ΙΑ ΤΟ Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο Ν ΜΑΣ
’ Ε π ισ το λ ή το ύ Μ ητρ οπολίτου Μ ηθύμνης κ .κ. Κωνσταντίνου προς τόν ’Αρχηγόν τού
’Αστυνομικού Σώματος κ. Θεόδωρον Ρακιντζήν ..............................................................

9318

Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ
Ή ’Α στυ νο μ ία κα ί τό τ η λ έ φ ω ν ο ν , ύπό ’Αστυνόμου Β ' κ. X . Π α τσ ο ύ ρ η .................

9319

Θ ΕΜ Α ΤΑ Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ
Ν υκτερινή όδή Υ η σις, ύπό Ύπαστυνόμου Α ' κ. I . Άθανασούλη .........................................

9323

Ν ΕΑ Τ Ο Υ Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Υ
Δ ιεθν ή ς ημέρα όδική ς ά σ φ α λ εία ς— Ό υ ίός το ΰ ίδρυτοΰ τ ή ς ’ Α στυ νο μ ία ς στήν
’Α θήνα—Οί φ ίλ ο ι τ ή ς ’Α στυ νο μ ία ς— Ό στρ α τηγ ό ς Σ κό μ π υ σ τή ν ’ Ε λλά δ α —
’Α πό τά άσ τυνο μ ικά δ ελ τία σ υ μ β ά ν τω ν —Μ α τιές σ τή δράση τ ώ ν άσυρμα το φ ό ρ ω ν α ύ το κ ιν ή τω ν ά μ έσο υ δ ρ ά σ εω ς, ύπό Ύπαστυνόμου Β ' κ. Σ . Πηλού

9327

Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Α ΘΕΜ Α ΤΑ
Ι σ τ ο ρ ικ ο ί π ερ ίπ α το ι σ τ ο υ ς δρόμους τ ώ ν Α θ η ν ώ ν κα ί τοϋ Π ειρ α ιώ ς , ύπό Ύ π α στυνόμου Α ' κ. Ίωάννου Ράϊκου (συνέχεια) ....................................................................

9338

Δ ΙΕ Θ Ν Η Σ Λ Ο ΓΟ Τ Ε Χ Ν ΙΑ
Χ α μ ένα σ κ υ λ ιά , χ ω ρ ίς π ερ ιλ α ίμ ιο , ύπό Q il Cesbron, κατά μετάφρασιν «’Αστυ
νομικών Χρονικών» (συνέχεια) .......................................... . .............................................

9340

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

9342

ΑΙ Δ Η Μ Ο Σ ΙΕΥΟ Μ ΕΝ Α Ι Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι Α Π Η Χ Ο Υ Ν ΤΗ Ν Π Ν Ε Υ 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

Τό περιοδικόν έκτυποϋται εις τά Τυπογραφικά Καταστήματα ’Αδελφών Γ . ΡΟΔΗ
Κεραμεικοΰ 40— Ά θήναι (Τ ηλ . 522-512)

Κάθε
"Ωρα

Σάββατο
12.30' -1 μ. μ.

Παρακολουθήτε τήν

Εκπομπή

τής

’Αστυνομίας Πόλεων

άπό

τό

Ραδιοφωνικό

των

Σταθμό

Ενόπλων Δυνάμεων.

