
'·Χ ·Χ ·Χ «Χ *Χ *Χ *Χ # ·Χ # < *Χ ^# Ή *Χ ·Χ ·Χ ·Χ ·Χ ·Χ ·Χ ·Χ ·Χ ·Χ ·Χ ·Χ ·Χ ·Χ ·Χ ·Χ ·Χ ·> . 
I ·χ»Χ»Χ·ΧτΧψΧ?Χ·Χ£Χ·ΧΨΧ£Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·χ·Χ·Χ>Χ·Χ·ΧνΧ·χ·χ·Χ·Χ*ΧνΧν
Γ Έτος Θ' Τεύχος 193ον I

Vm V .V .V A V .
*** * * TJ

.**·*',ν*·Λ *. .  β

IW o V riV

V iV .
V .__ν .'Λ ν _____

* .ν .ν .ν *

X
iS V A V iV

♦ .

■V •I1

,νVν
♦>
V*Β ν ·

,ν
Λ » ,  

· > :  :*  ♦ν •ν, , ν  «ν , ν•V  » ,  ,ν  ,ν....................., ν,ν .ν ;ν .ν .νΧ νΧ ν ,ν ,νν * γ · ν · ν ,γ »  v ,v * v * v « v «  '··♦♦♦·♦♦*·
^ ,..* γ * γ » ν ιγ · '· ν

-•-•-•-•-♦-•Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·Χ*Χ»Χ·Χ»Χ*Χ»Χ,*,'·ν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ





ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π Ο Λ Ε Ω Ν
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΘ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ 
' Ρ Α Φ Ε Ι Α :  Ο Δ Ο Σ  Γ  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 3 .  Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο Ν  A P I © .  S 2 7 - 7 9 3
ΎΝΔΡΟΜ ΑΙ  ̂ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ :  ΈτησΙα δραχμαί 60.—'Εξάμηνο; δραχμαί 30.—Τιμή τεύχον; δραχμαί 2-50

* __________________________

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ :  Έ τ η σ Ι α  δ ο λ λ ά ρ ι α  3 . — " Ε ξ ά μ η ν ο ;  δ ο λ λ ά ρ ι α  1,5.

ΕΤΟΓ Θ '. ΑΘΗΝΔΙ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1?61 ΤΕΥΧΟΣ 1?3ΟΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΣ 
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΣ

'Υπό κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

1. Γενικά περί παρακολουθήσεως και άντιπαρακολουθήσεως—'Ορισμός και στοιχεία.
2. Είδη καί μέθοδοι παρακολουθήσεως.
3. Προετοιμασία καί άναγνώριση τον ατόμου πού πρόκειται νά παρακολονθηθή.

** *

1 .  Γενικά περί παρακολουθήσεως καί άντιπαρακολουθήσεως — 'Ορι
σμός καί στοιχεία .

' Η παρακολούθησις γενικώς είναι το πλέον ενδιαφέρον καί παραγωγικόν μέ
σον διά τάς 'Υπηρεσίας’Ασφαλείας τ ή ς ’Αστυνομίας. 'Η παραγωγικότης δέ ταύτης 
συνίσταται εις τό δτι μ’ αυτήν ήμποροΰν νά διαπιστωθούν στοιχεία πραγματικά καί 
άδιάβλητα, στοιχεία πολύ κοντά στήν άλήθεια, πού είναι άπαραίτητα γιά κάθε ύπό- 
θεση. 'Η τέχνη λοιπόν τής παρακολουθήσεως είναι πολύ ένδιαφέρουσα, άλλά καί 
πολύ δύσκολη, άπαιτεϊ δέ πολυάριθμα καί καλλιεργημένα προσόντα καί δραστηριό
τητα άσυνήθιστη. Γιαυτο άκριβώς το προσόν αύτό είναι ένα άπό τά σημαντικώτερα 
διά τούς ύπηρετοϋντας εις την Γενικήν ’Ασφάλειαν.

'Η παρακολούθησις δεν είναι καί δεν πρέπει νά είναι ρουτίνα. 'Ο άστυνομι- 
κός δταν κάνη παρακολούθηση έκτελεΐ έργασία δημιουργική, μέ σημασία πολύ σο
βαρή, μέ δόση πολλές φορές άλτρουϊσμοϋ μεγάλη καί μέ σκοπό ανώτερο.

Ταυτίζεται, χωρίς νά διαφέρη καθόλου, προς τον καθένα πού εργάζεται γιά 
τον έντοπισμο τής αλήθειας σ’ άλλους τομείς.

'Η άξιοπρέπεια τοϋ υπόπτου πού ένδέχεται ν’ άποδειχθή άθωος, ή εύθύνη γιά 
την διασφάλιση στοιχείων εναντίον τοϋ ενόχου πού άκόμα παραμένει ύποπτος καί 
πού δέν μπορεί νά σταλή στη δικαιοσύνη, ό επικίνδυνος στήν εθνική μας ασφάλεια 
πού κινείται καί δρα κατά τον πιο σατανικό τρόπο, δλα αυτά είναι στά χέρια τοϋ 
άστυνομικοϋ παρακολουθήσεως γιατί άποτελοϋν προβλήματα πού μπορούν νά λυ
θούν μόνον μέ τή συστηματική παρακολούθηση καί διαπίστωση γεγονότων.

’Αλλά στήν πολύπλευρη σημερινή μας κοινωνική ζωή, μέ τις πολυδαίδαλες 
σχέσεις των άνθρώπων πού αύτή παρουσιάζει καί μέ τήν καταπληκτική τελειότητα 
των μέσων πού χρησιμοποιούνται, ή παρακολούθηση τοϋ άνθρώπου πού μάς ενδια
φέρει δέν είναι εύκολη. 'Ο «άνθρωπός» μας είναι ξύπνιος καί έχει πείρα. Είναι μυη-
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μένος στα μυστικά τής παρονομίας. Κινείται άργά ή γρήγορα, μέ τα πόδια ή μέ 
ταξί, ή καί μέ δικό του αύτοκίνητο. Χώνεται άνάμεσα στο πλήθος ή χαζεύει δήθεν 
άσκοπα σέ δρόμους ερημικούς. Μπαίνει σέ καταστήματα, καφενεία ή αίθουσες θεά
τρων ή κινηματογράφων. Πάει σ’ ένα σπίτι δικό του ή συνεργάτου του, πού μπορεί 
νά είναι μονοκατοικία ή πολυκατοικία. Χρησιμοποιεί τηλέφωνο συνηθισμένο ή άσύρ- 
ματο. Είναι καί πρέπει νά παίρνουμε τήν πιο δυσμενή έκδοχή, μαέστρος στή δου
λειά του.

Αύτός είναι καί έτσι πρέπει νά θεωρούμε τον «άνθρωπό μας». Αύτο είναι τό 
πρόβλημα πού πρέπει νά λύσουμε καί αυτές είναι οί συνθήκες πού πρέπει ν’ άντιμε- 
τωπίσουμε. Οί εμπειρικές ένέργειες καί ή άσυστηματοποίητη δουλειά σήμερα άπο- 
τελοϋν άναχρονισμό.

Ή  παρακολούθηση δέν είναι δουλειά πού τελειώνει μέ«μιά κλωτσιά στή μπάλλα 
κι’ οπού πάει». Πρέπει ν’ άποξενωθοΰμε άπό κάθε τι πού έχει σχέση μέ τήν τακτική 
τής γραφειοκρατίας. Ή  παρακολούθηση καί ή άκαταστασία είναι πράγματα εντε
λώς άσυμβίβαστα.

'Ο άστυνομικός ή ό πράκτορας παρακολουθήσεως πρέπει νά έπιλέγεται μέ 
συγκεκριμένα αύστηρά κριτήρια, νά εκπαιδεύεται καί νά έξασκήται μέ μελετημένη 
καί δοκιμασμένη μέθοδο άπό έκπαιδευτάς πού ξέρουν τί ζητάνε καί πώς θά τό πε- 
τύχουν. Ρίχνεται στά βαθειά νερά, σέ φτιαγμένες δουλειές, γιά νά δώση εξετάσεις 
καί νά βαθμολογηθούν οί ικανότητες καί ή άπόδοσή του. ’Απορρίπτεται, αν δέν 
πάρη τή βάση, χωρίς συμβιβασμούς ή έλπίδες. 'Η πλήρης υγιεινή του κατάσταση, 
ή γενική εγκυκλοπαιδική μόρφωση αύτοΰ, ό ζήλος του, ή εύπροσηγορία καί ό δυ
ναμισμός του, μέ υπόβαθρο τή γερή θέλησή του, άποτελοϋν τά βασικά του προσόντα 
πού κατόπιν μέ τό ψήσιμο στή δουλειά θά βελτιωθούν καί θά τον άναδείξουν άριστο- 
τέχνη στήν παρακολούθηση.

Κατά τήν ένέργεια παρακολουθήσεως ό άστυνομικός ή ό πράκτοράς μας 
εργάζεται αύτοτελώς καί όταν άκόμη άποτελή μέλος μιας όμάδος. Σά κάθε δέ περί- 
ρίπτωση πού θά τύχη, σέ κάθε άντιξοότητα ή πρόβλημα πού θά συναντήση στο 
τρέξιμο πίσω άπό τό σκληροτράχηλο άνθρωπό του, θά δώση μόνος του άμεση λύση. 
'Ο προϊστάμενός του είναι μακρυά καί ό συνάδελφός του είναι «άπλησίαστος». 
Τά θέματά του δέν περιμένουν, γιατί χρονικά περιθώρια δέν ύπάρχουν. "Οταν άρχί- 
ζη ή δουλειά, συνεχίζεται καί αν κάτι τού διαφύγη τό έχασε γιά πάντα, έχασε δηλαδή 
τήν ευκαιρία καί δέν μπορεί πιά νά περάση τό ίδιο ποτάμι δυο φορές. Γιαυτό ή 
έτοιμότητα κρίσεως είναι προσόν άναντικατάστατο σέ άποστολές όπως ή παρακο
λούθηση.

Αύτή σέ γενικές γραμμές είναι ή σημασία τής παρακολουθήσεως, τά προβλή- 
ματά της, ή προσωπικότητα τού άνθρώπου πού παρακολουθεΐται καί τού άστυνομι- 
κοϋ ή πράκτορά μας πού κάνει τήν δουλειά αύτή.

Ά ς  δούμε όμως τώρα κι’ άπό κοντά τί είναι παρακολούθηση :
Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  ε ί ν α ι  ή π α ρ α τ ή ρ η σ η  π ρ ο σ ώ π ω ν ,  

π ρ α γ μ ά τ ω ν  ή χ ώ ρ ω ν  μέ  μ υ σ τ ι κ ό τ η τ α ,  μ έ θ ο δ ο  κ α ί  π ρ ο 
σ ο χ ή  ά π ε ρ ι ό ρ ι σ τ η ,  ή ο π ο ί α  ά π ο σ  κ ο π ε ί  σ τ ή  σ υ γ κ έ ν 
τ ρ ω σ η  ά ν α  κ ρ ι τ ι κ ώ ν  σ τ ο ι χ ε ί ω ν  ή ά λ λ ω ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  
π ο ύ  δ έ ν  μ π ο ρ ο ύ ν  μέ  ά λ λ ο  τ ρ ό π ο  ν ’ ά π ο κ τ η θ ο ύ ν .

Τά στοιχεία λοιπόν τής παρακολουθήσεως πού πρέπει ν’ άναλυθούν έδώ λε
πτομερέστατα είναι τά άκόλουθα :

α) Παρατήρηση μυστική, μεθοδική καί προσεκτική.
β) Παρατήρηση προσώπων, χώρων καί πραγμάτων.
γ ) Άνακριτικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες πού έπιτυγχάνονται μόνο μέ 

παρακολούθη ση.
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η ρ η σ η μ υ σ τ ι κ ή ,  μ ε θ ο δ ι κ ή  κ α ί  π ρ ο- 

Πρέπει νά ξέρουμε δτι τδ στοιχείο αύτδ έχει δύο

Καί : α) Π α ρ α - 
σ ε κ τ ι κ ή.

ι ) Μ υ σ τ ι κ ό τ η  
προβολές.

Ή  μία άφορα τον παρακολουθούμενο, πού κατά κανόνα—έκτος άν έχη ειδικά 
διαταχθή άλλοιώς, όπως θά δούμε παρακάτω—δεν πρέπει ν’ άντιληφθή τίποτα.

Μυστικότητα σημαίνει νά γίνεται παρακολούθηση ένος άτόμου σάν νά μήν 
ύπάρχη πίσω του κανείς. Αύτο βέβαια δεν είναι εύκολο, άλλά τονίζουμε, δέν είναι καί 
άδύνατο. Γιά νά πεισθοΰμε άρκεΐ νά ρίξουμε μιά ματιά στις έπιτυχίες των περασμένων 
χρόνων, πού χωρίς τά σύγχρονα μέσα, άλλά μέ μοναδικά δπλα το κοινό μυαλό καί 
τη χαλύβδινη θέληση καταπλήξανε επιστήμονες τού είδους αύτοΰ, πού άργότερα 
κατηύθυναν τό ρεύμα τής τελευταίας ιστορίας.

Ή  δεύτερη προβολή τής μυστικότητος στρέφεται προς τά έξω, άφορα δηλαδή 
τούς άλλους άνθρώπους πού άποτελοΰν τήν κοινωνία μας. Ή  έχεμύθεια καί ή ση
μασία της δέν θά μάς άπασχολήση πολύ έδώ. Σχετικά μέ τήν παρακολούθηση πρέπει 
νά έφαρμόζουμε τήν γενική αρχή, πού παρομοιάζει τήν έργασία μιας όμάδος μικρής 
ή μεγάλης μέ τή λειτουργία τού άνθρώπινου οργανισμού. Μιλάει τό χέρι μας ; 
’Όχι. ’Αλλά έκτελεϊ πιστά δ,τι 6 εγκέφαλος τό «διατάσσει» νά κάνη. Κάτι τέτοιο 
πρέπει νά γίνεται καί στήν παρακολούθηση. Μέ βάση τις οδηγίες τού προϊτσταμένου 
μας φροντίζουμε νά κάνουμε, δ,τι κάνει καί τό χέρι μας μέ τις «οδηγίες» τού έγκε- 
φάλου μας, άν θέλουμε νά επιτύχουμε τον άπαραίτητο σέ κάθε κοινή προσπάθεια 
συντονισμό.

ιι) Μ ε θ ο δ ι κ ό τ η ς. Σέ όποιαδήποτε προσπάθεια, ή εμπειρία καί μόνη, 
είναι δχι μόνον άνεπαρκής άλλά καί πολλές φορές επιζήμια. Καί τούτο γιατί είναι 
στάσιμη καί στείρα. ’Ά ν δμως πάρουμε δσα ή έμπειρία μπορεί νά μάς δώση καί τά 
προσαρμόσουμε καί τά έμπλουτίσουμε μέ δ,τι τό μυαλό μας μπορεί νά γεννήση καί 
μέ δ,τι εφαρμόζεται σ’ άλλες άστυνομίες, θά είμαστε βέβαιοι δτι τά δρια τής τελειό- 
τητος δέν είναι μακρυά. Έν προκειμένω, άν μάθουμε καί μελετήσουμε τάς μεθόδους 
παρακολουθήσεως τού παρελθόντος, καθώς καί τις έπιτυχίες καίάποτυχίες κάθε φορά 
καί τις προσαρμόσουμε στις σύγχρονες ανάγκες τής δικής μας πραγματικότητος, 
θά καταλήξουμε στή σωστή μέθοδο εργασίας, στή συνήθεια των άνθρώπων μας σ’ αυ
τή καί θά πετύχουμε τήν άνάπτυξη τής άπαραίτητα έξειδικευμένης λογικής, μέ τήν 
όποια θ’ άντιμετωπίσουμε άλλες άπρόβλεπτες—παρόμοιες ή δχι—περιπτώσεις. 'Ω ς 
μ ε θ ο δ ι κ ό τ η τ α  λ ο ι π ό ν  θ ε ω ρ ο ΰ μ ε ν  τ ο ύ ς  κ α ν ό ν ε ς  κ α ί  
τ ι ς  γ ν ώ σ ε ι ς  π ο ύ  ο δ η γ ο ύ ν  τ ή  σ κ έ ψ η  μ α ς  σ τ ο  ν ά  π α ί ρ 
ν ο υ μ ε  σ ω σ τ έ ς  ά π ο φ ά σ ε ι ς  γ ι ά  ν ά  π ε τ ύ χ ο υ μ ε  τ ό  ε π ι 
δ ι ώ κ ο μ ε  ν ο ν  ά π ο τ έ λ ε σ μ α .

'Η μεθοδικότης είναι τό άντίθετο τής άπερισκεψίας καί τής έπιπολαιότητος 
πού σέ εργασίες, δπως ή παρακολούθηση, είναι τούλάχιστον άπαράδεκτες.

Γεννιέται, δμως, τώρα τό έξής ερώτημα : Προκειμένου περί παρακολουθήσεως, 
πού έφαρμόζεται ή μεθοδικότης δπως τήν περιγράψαμε; 'Η άπάντηση είναι δτι 
εφαρμόζεται σέ κάθε στάδιο τής εργασίας αύτής ήτοι :

—Στήν προετοιμασία τής παρακολουθήσεως.
—Στήν άναγνώριση τού παρακολουθουμένου.
—Στή διενέργεια τής παρακολουθήσεως, καί
—Στήν άναφορά μας γιά τ ’ άποτελέσματα.
Άλλά γιαυτά θ’ άσχοληθούμε πιο κάτω.
ιιι) Π ρ ο σ ο χ ή  ά π ε ρ ι ό ρ ι σ τ η .  'Όλοι μας έχουμε παρατηρήσει στήν 

καθημερινή μας ζωή δτι δέν είναι καί τόσο άπλό νά προσέχουμε κάτι συνεχώς. Με
ρικές φορές κουραζόμαστε. Τούτο συμβαίνει ή δταν τό άντικείμενο πού προσέχουμε
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δεν παρουσιάζει ένδιαφέρον ή δταν μάς άπασχολή για πολύ ώρα. Ποιος π.χ. μπορεί 
ν’ άκούη τον καλύτερο έστω κωμικό πάνω άπό ένα λογικό χρονικό διάστημα καί νά 
προσέχη σ’ αύτόν ; ’Ασφαλώς ελάχιστοι.

’Αλλά στην παρακολούθηση τα πράγματα αλλάζουν. 'Ο «άνθρωπός» μας 
πρέπει, όσοδήποτε κουραστική κι’ αν έχη γίνει ή παρακολούθηση, νά βρίσκεται 
συνεχώς στο κέντρο τοϋ φακού τής παρακολουθήσεώς μας.

Τίποτε άπ’ δ,τι κάνει, κανείς άπό τούς άνθρώπους πού συναντά, κανένα άπό 
τά μέρη πού επισκέπτεται δεν πρέπει νά μάς ξεφύγη, αν θέλουμε νά είμαστε περή
φανοι άπέναντι τού εαυτού μας καί της υπηρεσίας μας. Προσοχή απεριόριστη θά 
πή νά έ'χουμε τά μάτια μας τουλάχιστον «δεκατέσσαρα». Καί τούτο επιτυγχάνεται 
μέ τή χαλύβδινη καί έπίμονη θέληση, γιατί είναι καθήκον μας τού οποίου ή εκτέλεση 
έ'χει πρωταρχική σημασία.

β) Π α ρ α τ ή ρ η σ η  π ρ ο σ ώ π ω ν ,  χ ώ ρ ω ν  κ α ί  π ρ α γ μ ά τ ω ν .
Συνήθως τό άντικείμενο τής παρακολουθήσεώς είναι ενα πρόσωπο έπικίνδυνο 

ή ύποπτο διαπράξεως μιάς παρανομίας ή ενα πρόσωπο πού συνδέεται μ’ άλλα τέτοια 
πρόσωπα.

Μπορεί δμως νά μάς ένδιαφέρη, γιά μιά υπόθεση γιά τήν οποία κάνουμε 
παρακολούθηση καί ή σχέση πού κάποιο πράγμα ή ένας χώρος έ'χει μ’ ενα ώρισμένο 
πρόσωπο. Παράδειγμα : Σέ μιά υπόθεση ναρκωτικών μάς ένδιαφέρει ό τοξικομανής 
καί οί έ'μποροι κάθε κατηγορίας ( πρόσωπο ) καθώς επίσης καί τά ναρκωτικά 
( πράγμα). Μάς ενδιαφέρουν δμως καί οί χώροι παρασκευής καί καταναλώσεως 
τών ναρκωτικών.

Τό άπό πού θ’ άρχίσουμε δεν καθορίζεται πάντοτε κατά τον ίδιο τρόπο. Στο 
παράδειγμά μας, άλλοτε άρχίζουμε άπό τό ένα άντικείμενο κι’ άλλοτε άπό τό άλλο 
καί μέ τήν άποδοτική παρακολούθηση φτάνουμε στά υπόλοιπα.

γ ) Ά ν α κ ρ ι τ ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α  ή ά λ λ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  
π ο ύ  ε π ι τ υ γ χ ά ν ο ν τ α ι  μ ό ν ο  μέ  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η .

Μέ τό τελευταίο αυτό στοιχείο τού ορισμού πού παραπάνω δώσαμε γιά τήν 
παρακολούθηση, καθορίζεται σαφώς ή ανάγκη τής άναλύσεως τού σκοπού πού έχει 
ή παρακολούθηση.

Κατ’ αρχήν ό σκοπός πού θά παρακολουθούμε κάποιον είναι :
α) Νά βεβαιωθούμε γιά τή ζωή του, τις συνήθειές του, τά μέρη δπου συχνάζει, 

τούς φίλους του κ.λ.π.
β) Νά μπορούμε νά τον συλλάβουμε, δταν διαταχθοΰμε προς τούτο.
γ ) Ν’ άσκήσουμε ψυχολογική έπίδραση πάνω του καί νά προλάβουμε έτσι 

παράνομες ή επικίνδυνες ένέργειές του.
δ) Νά έξασφαλίσουμε χρήσιμα στοιχεία ή πληροφορίες πού δέν μπορούν νά 

συγκεντρωθούν μ’ άλλο τρόπο.
ε) Νά έπισημάνουμε άντικείμενα πού χρειάζονται στήν υπόθεσή μας. 

στ) Νά παρακολουθήσουμε συναντήσεις, νά διαπιστώσουμε επαφές καί νά 
εξακριβώσουμε τό σκοπό τους (π.χ. άνταλλαγή, χρημάτων, εγγράφων κ .λ .π .).

ζ) Νά πάρουμε έάν μπορούμε φωτογραφίες, πού μάς ενδιαφέρουν.

2. Είδη καί μέθοδοι παρακολουθήσεώς.
Ή  παρακολούθηση μπορεί νά γίνεται πεζή, μέ αυτοκίνητο ή άλλο όχημα καί 

μέ διάφορα τεχνικά μέσα
Πρέπει δέ νά ξέρουμε δτι σέ κάθε περίπτωση δέν θά περιορισθοΰμε σ’ ένα 

είδος παρακολουθήσεώς, άλλ’ αν έπιβάλλεται καί σύμφωνα μέ τις οδηγίες τού προϊ
σταμένου μας, εφαρμόζουμε καί τά τρία είδη.
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Έδώ δεν θά μάς άπασχολήση ή παρακολούθηση ή οποία γίνεται άπο τούς 
πληροφοριοδότες, πού έχουμε στούς διάφορους τομείς τής ζωής καί πού σχετίζονται 
μέ τον «άνθρωπό» μας κατά κάποιο όποιοδήποτε τρόπο, άλλά θά περιοριστούμε στον 
επίσημο πράκτορα παρακολουθήσεως καί μόνο.

—’Ανάλογα τώρα μέ την περίπτωση καί τον έπιδιωκόμενο σκοπό μας, οι 
μέθοδοι παρακολουθήσεως είναι τρεις ήτοι :

α) Η φ α ν ε ρ ή  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η .
Στη μέθοδο αύτή, ή μυστικότητα θυσιάζεται, γιατί πρωτεύει άλλο στοιχείο 

π.χ. ν’ άποφύγουμε έπαφές, νά προκαλέσουμε ψυχολογική έπίδραση γιά νά διαπι
στώσουμε κάτι άλλο, νά εχουμε τον παρακολουθούμενο πρόχειρο γιά σύλληψη κ.λ.π. 
Συνεπώς ούτε ή άπόσταση τού παρακολουθοϋντος άπο τον παρακολουθούμενο, ούτε 
τό έάν ό πρώτος γνωρίζη ή όχι ότι παρακολουθεΐται, μάς ένδιαφέρουν.

β) Ή  μ υ σ τ ι κ ή  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η .
'Η μέθοδος αύτή είναι ή πιο συνηθισμένη καί τελείως άντίθετη άπο τήν προη

γούμενη. Κατ’ αύτή ό πράκτορας παίρνει όλες τις κατάλληλες προφυλάξεις, ώστε 
ό παρακολουθούμενος νά μήν άντιληφθή ούτε τήν παραμικρή κίνησή του.

'Όταν άντιληφθή καί βεβαιωθή ότι ό άνθρωπός του υποψιάστηκε κάτι, ή τον 
έγκαταλείπει ειδοποιώντας το κεντρικό γραφείο το ταχύτερο ή επικοινωνεί μ’ άλλο 
συνάδελφό του γιά τή συνέχιση τής παρακολουθήσεως καί βγαίνει άπο τή μέση.

γ ) Ή  δ ι α δ ο χ ι κ ή  ( π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ή )  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η .
Λέγεται έτσι γιατί γίνεται κατά στάδια. Το κάθε στάδιο είναι χωρισμένο 

άπο το προηγούμενο καί το έπόμενο καί άρχίζει άκριβώς στο σημείο πού σταματά 
το προηγούμενο. 'Ως παράδειγμα άναφέρουμε το εξής : Τήν πρώτη μέρα ένας άστυ- 
νομικος παίρνει τον «άνθρωπο» άπο το σπίτι του μέχρι το λεωφορείο. Τήν επομένη, 
δεύτερος άστυνομικος τον «συναντά» στο λεωφορείο καί χωρίς νά κατέβη άπο τύ 
λεωφορείο διαπιστώνει τή στάση όπου θ’ άποβιβασθή. Τήν τρίτη μέρα άλλος άστυ- 
νομικος τον άκολουθεΐ μέχρι το γραφείο του ή μέχρι εκεί πού δουλεύει. Μετά άλλος 
άστυνομικος τον παρακολουθεί στή δουλειά του.

Ποιά. μέθοδος όμως θά έφαρμοσθή σέ κάθε περίπτωση είναι θέμα ειδικό πού 
έξαρτάται : ι) Ά πύ το είδος τής ύποθέσεως, στήν οποία ό «άνθρωπός μας» είναι 
άνακατεμένος καί άπο τούς περιορισμούς πού προκύπτουν άπο αύτή. ιι) Άπο το 
μερικώτερο σκοπό πού ή παρακολούθηση έπιδιώκει. ιιι) Άπο το τύπο τού παρα- 
κολουθουμένου καί, ιυ) άπο τον άριθμό, τήν ποιότητα καί ικανότητα τών άστυνομικών 
ή τών πρακτόρων μας.

3. Προετοιμασία καί αναγνώριση τοΰ ατόμου πού πρόκειται νά 
παρακολουθηθή.

α) Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ω ς .
Σέ κάθε προσπάθεια, τής οποίας ή μεθοδικότητα άποτελεϊ τή ζωτική βάση, 

ή προετοιμασία είναι προϋπόθεση άπαραίτητη. Ά ς  δούμε όμως, προκειμένου περί 
παρακολουθήσεως ή οποία κατά κυριολεξία είναι δουλειά πού χωρίς μεθοδικότητα 
μηδενίζεται, ποιά είναι ή μορφή τής προετοιμασίας πού είναι άπαραίτητη, πώς πρέπει 
νά γίνεται καί ποιά συναφή θέματα δημιουργεί :

ι) 'Η προετοιμασία τής παρακολουθήσεως πρέπει νά περιλαμβάνη τήν πα
ρουσίαση κάθε πληροφορίας πού έχουμε γιά τον «άνθρωπό» μας καί κάθε στοιχείου 
πού μπορεί νά βοηθήση τούς πράκτορές μας, ώστε νά είναι σέ θέση νά τά χρησιμο
ποιήσουν εύκολα καί σέ κάθε στιγμή. Άπο αυτά άντιλαμβάνεται ό καθένας οτι ή 
καλή προετοιμασία πρέπει νά χρησιμοποιή τις άρχές καί τά μέσα τής έποπτικής 
έκπαιδεύσεως ή μάλλον ένημερώσεως τών πρακτόρων πού θά λάβουν μέρος στήν 
παρακολούθηση.
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ι ι ) Πρέπει νά χρησιμοποιούνται σχεδιαγράμματα, χάρτες, εικόνες, φωτογρα
φίες, σκίτσα καί κάθε άλλο βοήθημα, χωρίς νά παραλείπωνται οί προβολές μέ έπι- 
διασκόπια ή άλλα εφικτά μέσα, πού θά μεταφέρουν τούς πράκτορες παρακολουθή- 
σεως έντονα στην πραγματικότητα, την οποία ύστερα άπό λίγο θά ζήσουν. Παράλ
ληλα κάθε παρατήρηση θά έρευναται καί θά λαμβάνεται ύπ’ δψει, σε κάθε δέ ερώτηση 
θά δίδεται καί μιά άπάντηση ή κατεύθυνση.

ιιι) Κάθε πληροφορία πού προστίθεται στο σχετικό φάκελλο θά γνωστοποιήται 
στά μέλη τής όμάδος παρακολουθήσεως, χωρίς νά παραλείπεται ή παρουσίαση των 
συμπερασμάτων καί τ ’ άποτελέσματα τής επιτελικής επεξεργασίας των στοιχείων 
πού προκύπτουν στήν πορεία τής συγκεκριμένης ύποθέσεως.

'Η προσωπικότητα τού προϊσταμένου, ή ύπηρεσιακή κατάρτισή του καί ή 
διοικητική του ικανότητα, οί σχέσεις του μέ το προσωπικό καί ή άκούραστη προ
σπάθεια βελτιώσεως αύτοΰ, ή έξασφάλιση συνεχούς έπαφής κ.λ.π. είναι θέματα 
μεγάλης σπουδαιότητος, αλλά ξεφεύγουν άπό τά πλαίσια τού θέματός μας.

β) ’Α ν α γ ν ώ ρ ι σ η  τ ο ύ  α τ ό μ ο υ  π ο ύ  π ρ ό κ ε ι τ α ι  ν ά  
π α ρ α κ ο λ ο υ θ η θ ή .

Ή  θ ετική καί άπόλυτη άναγνώριση τού άτόμου πού πρόκειται νά παρακο
λουθήσουμε είναι, άναμφισβήτητα, ή άφετηρία μέ τήν πρωταρχική σπουδαιότητα 
γιά τό ουσιαστικό μέρος τής παρακολουθήσεως.

'Η καλύτερη μέθοδος άναγνωρίσεως είναι νά ίδή ό αστυνομικός ή ό πράκτορας 
τον «άνθρωπο» άπό κοντά, οπουδήποτε παρέχεται ευχέρεια προς τούτο, π.χ. στο 
καφενείο ή στον τόπο τής έργασίας του, άρκεΐ νά μη προκαλέση υπόνοιες. Κατόπιν 
ό πρώτος πράκτορας τον δίχνει στο σύντροφό του ή στον άντικαταστάτη του.

'Η φωτογραφία πρέπει νά χρησιμοποιήται γιά άναγνώριση, μόνον ώς ύποβοη 
θητικό μέσο ή δταν δέν είναι δυνατή ή παρατήρηση προσωπικά τού «άνθρώπου» 
μας. "Ο,τι πληροφορίες υπάρχουν σχετικά μέ τήν περιγραφή του, μέ μειονεκτήματα, 
συνήθειες, τόπους δπου συχνάζει κ.λ.π., πρέπει νά γνωστοποιούνται καί ν’ άναλύων- 
ται. 'Ο άστυνομικός πρέπει νά έξοικειωθή μέ τά χαρακτηριστικά του καί τήν έμφά- 
νιση τού παρακολουθούμενου «έκ των δπισθεν», γιατί αύτή είναι ή πιο έντονη εικόνα 
πού θά έχη ύπ’ δψει του κατά τήν παρακολούθηση.

(Συνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν (ίλην των, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος των αστυνομι
κών, οί όποιοι Ινδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.
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Η ΠΟ ΙΝ ΙΚΗ ΝΟΜ ΟΘΕΣΙΑ  
ΤΟΥ ΛΗΞΑΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

*Υπό Ύπαστυνόμου A 7 κ. Δ . ΝΤΖΙΩΡΑ 

(Συνέχεια έκ προηγουμένου)

Α'
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II. Τροποποιούμενοι ή συμπληρούμεναι διατάξεις τοϋ Ποινικού 
Κωδικός.

γ ) ’Α κ ο ύ σ ι ο ι  ά π α γ ω γ ή . Περί ταύτης όμιλεΐ τό άρθρον 327 τοΰ Π.Κ. 
Ή  διάταξις είχεν ώς έξης: «1. Ό  έπί σκοπώ γάμου ή άκολασίας άπάγων ή παρα- 
νόμως κατακρατών (άρθρον 325) θήλυ άκον ή πάσχων τάς φρένα: ή άνικανόν προς 
άντίστασιν, λόγω άπωλείας της συνειδήσεως ή διανοητικής άτελείας ή δι’ έτερον 
λόγον, τιμωρείται, άν μέν έ'πραξε τοΰτο έπί σκοπώ γάμου, διά φυλακίσεως, άν δ’ 
έπί σκοπώ άκολασίας, διά καθείρξεως μέχρι δέκα έτών. 2. Ή  ποινική δίωξις χαίρει 
μόνον έπί έγκλήσει».

’Ήδη άντικατεστάθη ώς κάτωθι: «1. 'Ο έπί σκοπώ γάμου ή άκολασίας άπά
γων ή παρανόμως κατακρατών (άρθρον 325) θήλυ άκον ή πάσχον τάς φρένας ή ανί
κανον προς άντίστασιν λόγω άπωλείας τής συνειδήσεως ή διανοητικής άτελείας ή 
δι’ έτερον λόγον, τιμωρείται, έάν(]) μέν έπραξε τοΰτο έπί σκοπώ γάμου, διά φυλακί
σεως τούλάχιστον ένός έτους, άν δέ έπί σκοπώ άκολασίας διά καθείρξεως. 2. Ή  
ποινική δίωξις χωρεϊ έπί έγκλήσει. Έάν όμως ή τελεσθεΐσα πράξις έδημιούργησε 
σκάνδαλον ή διήγειρε τήν κοινήν περιέργειαν διώκεται αύτεπαγγέλτως».

Έ κ τής άντιπαραβολής τών ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι τό νέον ύπό 
κρίσιν νομοθέτημα, έπέφερε τάς έξής δύο μεταβολάς: α) 'Ορίζει ήδη ώς κατώτερον 
οριον φυλακίσεως τό εν έτος καί β ) Δεν άπαιτεΐται έγκλησις προς δίωξιν τοΰ δρά
στου άν συνεπεία ταύτης έδημιουργήθη σκάνδαλον ή διηγέρθη ή κοινή περιέργεια.

'Η δικαιολογητική βάσις τής πρώτης μεταβολής είναι προφανής. Τό έγκλημα 
τής άκουσίας άπαγωγής τείνει, ιδία τελευταίως, νά λάβη έπικίνδυνον έξέλιξιν, διά 
τε τήν δημοσίαν τάξιν καί άσφάλειαν. Ό  ειδεχθής τελευταίος βιασμός τής Θεσσα
λονίκης (ή πράξις ουδόλως διαφέρει τής έπί σκοπώ άκολασίας άκουσίας άπαγωγής) 
καί τά τόσα άλλα κρούσματα άκουσίων άπαγωγών, αΐτινες μάλιστα προσφάτως 
έπολλαπλασιάσθησαν, υπαγορεύουν αύστηρότερον ποινικήν κύρωσιν κατά τών πα
ραβατών τούτων. Δι’ ό ήδη λαμβάνονται αύστηρότερα μέτρα διά τήν πάταξιν τοΰ 
εγκλήματος τής άκουσίας άπαγωγής. Αΰτη άλλως τε είναι ή γενική άρχή, ήτις 
διέπει τό ύπό κρίσιν νομοθέτημα.

Ή  δέ κατ’ έγκλησιν δίωξις, ύπό προϋποθέσεις όμως τής τε άκουσίας άπαγωγής 
καί τών κατωτέρω άναφερομένων άδικημάτων βάσιν έχει τήν ιδίαν πάντοτε αιτίαν.

δ) Κ α τ ’ έ γ κ λ η σ ι ν  δ ί ω ξ ι ς  έ γ  κ λ η μ ά τ ω ν  τ ι ν ώ ν  κ α τ ά  
τ ώ ν  ή θ ώ ν . Διά τοΰ άρθρου 5 τοΰ νόμου, άντικατεστάθη τό άρθρον 344 τοΰ Π.Κ. 
καί ώρίσθη ότι έγκλήματα τινά κατά τών ηθών, διωκόμενα μέχρι τοΰδε κατ’ έγκλη- 
σιν, θά διώκωνται τώρα αύτεπαγγέλτως, άν ή πράξις λαμβάνη τήν έκτασιν τοΰ κοι- 
νωνικοΰ σανδάλου καί διαταράσσεται ή δημοσία τάξις. Ή  διάταξις έχει τώρα ώς έξής:

’Άρθρον 344. «Έ  γ κ λ η σ ι ς». «Εις τάς περιπτώσεις τών άρθρων 336, 337, 
338, 341, ώς καί εις τάς τών άρθρων 339,342 καί 343, όταντόπαθόν πρόσωπον είναι 
θήλυ, ή ποινική δίωξις χωρεϊ έπί έγκλήσει. Εις τάς περιπτώσεις όμως τών άρθρων 
336, 337, 338 § 1 339 καί 343 δεν άπαιτεΐται έκκλησις, έάν ή τελεσθεΐσα πράξις 
έδημιούργησε σκάνδαλον ή διήγειρε τήν κοινήν περιέργειαν. ’Ά ν έξεδόθη παραπεμπτι-

1. Έδει νά τεθη «άν» άφοϋ διετηρήθη αμέσως κατωτέρω ό σύνδεσμος «άν» άντΐ τοϋ «έάν».
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κόν βούλευμα ή παρ. 2 του άρθρου 117 τοϋ Ποινικού Κώδικος δεν εχει έφαρμογήν 
εις τάς περιπτώσεις των αύτών άρθρων. Εις τάς περιπτώσεις τού άρθρου 341, έάν 
ό υπαίτιος έτέλεσε γάμον μετά της παθούσης, ποινική δίωξις χωρεϊ μόνον, άφοΰ 
προηγουμένως ό γάμος κηρυχθή άκυρος».

Πρό τής τροποποιήσεώς της ή διάταξις τού άρθρου 344 διελάμβανε τα κάτωθι: 
«Έγκλησις» «Εις τάς περιπτώσεις των Ιρθρων 336, 337, 338, 341, ως καί εις τάς 
περιπτώσεις των άρθρων 339, 342 καί 343. δταν τό παθόν πρόσωπον είναι θήλυ,- ή 
ποινική δίωξις χωρεϊ μόνον έπί έγκλήσει. Εις δέ τάς περιπτώσεις τοϋ άρθρου 341, 
έάν ό υπαίτιος έτέλεσε γάμον μετά τής παθούσης, ποινική δίωξις χωρεϊ μόνον άφ’ 
ού προηγουμένως ό γάμος κηρυχθή άκυρος». {ι )

Άνετράπη οΰτω κρατούσα μέχρι τοΰδε αρχή καθ’ ήν ή δίωξις των άνωτέρω 
μνημονευομένων έγκλημάτων ήσκεΐτο πάντοτε κατόπιν έγκλήσεως. Όρθώς ή οϋ, 
είναι ζήτημα, δπερ θά μάς άπασχολήση άμέσως κατωτέρω. Ενταύθα δέον νά παρα- 
τηρήσωμεν τά έξής. Ώ ς γνωστόν, τού θεσμού τής κατ’ έγκλησιν διώξεως γίνεται χρή- 
σις εις δύο περιπτώσεις.

Τδ πρώτον συμβαίνει, δταν ή πολιτεία, κρίνη δτι τό συμφέρον ταύτης πρέπει 
νά υποχώρηση προ τού συμφέροντος τού παθόντος, άκριβώς ίνα μή προκληθή ετι 
μεγαλυτέρα ζημία εις τον παθόντα έκ τής δημοσιότητος. Προέχει δηλ. έν προκειμένω 
τό ήθικόν συμφέρον τού παθόντος προσώπου, δπερ (πρόσωπον) θέλει ν’ άποφύγη 
τήν δημοσίαν διαπόμπευσιν. Περαιτέρω καί ή διατήρησις τής οικογενειακής τού 
προσώπου ήρεμίας, υπαγορεύει τήν μή δίωξιν, διότι ή τοιαύτη ηρεμία χρήζει μεγα- 
λυτέρας προστασίας άπό μίαν ποινικήν δίωξιν. Εις τήν κατηγορίαν ταύτην υπάγονται:
1) τά κατά των ηθών έγκλήματα, περί ών ήδη ό λόγος. 2) 'Η άπαγωγή (έκουσία καί 
άκουσία). 3) 'Η μοιχεία (άρθρον 357 Π.Κ.) κα ί4) Τινά κατά τής περιουσίας έγκλή
ματα (κλοπή, ύπεξαίρεσις καί άπάτη μεταξύ συγγενών κλπ., άρθρα 378, 386 καί 
393 Π.Κ.).

Τό δεύτερον συμβαίνει, οσάκις ή τιμωρία τού έγκλήματος δέν κρίνεται άνα- 
γκαία, αν δέν ήθελε ζητήσει τούτο ό παθών (2). ’Ενταύθα υπάγονται τά έγκλήματα: 
1) κατά τής τιμής (άρθρα 361, 365 Π.Κ.). 2) Σωματικαί βλάβαι (άρθρα 308 
καί314). 3) Τινά κατά τής περιουσίας (κλοπή, ύπεξαίρεσις, καί άπάτη εύτελοϋς άξίας 
άρθρα 377 καί 387 Π Κ. καί 4) τινά περί τον γάμον καί τήν οικογένειαν τοιαΰτα 
(άπάτη περί τον γάμον, άρθρον 365 Π.Κ. καί έγκατάλειψις έγκυμονούσης, άρθρον 
359 Π.Κ.) κλπ.

1. Α ί διατάξεις περί ών τό άρθρον 349 τοϋ Π.Κ. έχουσιν ώς εξής :
Β ι α σ μ ό ς  (άρθρον 336 Π.Κ.). 'Ο διά σωματικής βίας ή δι’ άπειλής σπουδαίου καίάμέ- 

σου κινδύνου έξαναγκάζων θήλυ εις έξώγαμον συνουσίαν τιμωρείται διά καθείρξεως.
’Εξαναγκασμός εις άσέλγειαν ("Αρθρον 337 Π.Κ. ).'0 διά σωματικής βίας ή δι’ απειλής σπου

δαίου καί άμέσου κινδύνου έξαναγκάζων θήλυ ή άρρεν εις άνοχήν ή έπιχείρησιν έτέρας ασελγούς 
πράξεως, τιμωρείται διά καθείρξεως μέχρι δέκα έτών.

Κ α τ ά χ ρ η σ ι ς  ε ι ς  ά σ έ λ γ ε ι α ν  (άρθρον 338 Π .Κ.) 1. Ό  είς έξώγαμον συνουσίανκατα- 
χρώμενος θήλεος, παράφρονος ή άνικάνου προς άντίστασιν, έξ οίασδήποτε αιτίας, τιμωρείται διά 
καθείρξεως μέχρι δέκα έτών. 2. Ό  έπί έτέρηε άσελγεϊ πράξει καταχρώμενος θήλεος ή άρρενος 
ευρισκομένου έν τιν ι των άνω καταστάσεων, τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον έξ μηνών.

Ά π ο π λ ά ν η σ ι ς  π α ί δ ω ν  (άρθρον 339 Π .Κ.). Ό  ένεργών άσελγή πραξιν μετά προσώ
που νεωτέρου τοϋ 16 έτών ή παραπλανών αυτό είς τό νά ένεργήση ή νά ΰποστή τοιαύτην, τιμω
ρείται διά καθείρξεως μέχρι δέκα έτών.

’Α σ έ λ γ ε ι α  δ ι ά  κ α τ α χ  ρ ή σ ε ω ς  έ ξ ο υ σ ί α ς. (άρθρον 343 Π .Κ.). Μέ φυλάκισιν 
τουλάχιστον ένός έτους τιμωροΰνται: α) 6 δημόσιος υπάλληλος, δστις ένεργεΐ άσελγή πραξιν 
μετά προσώπου, τελοΰντος έν υπηρεσιακή έξ αύτοϋ έξαρτήσει, καταχρώμενος τής τοιαύτης σχέ- 
σεως, β) πρόσωπα διωρισμένα ή όπωσδήποτε έργαζόμενα παρά φυλακαϊς ή άλλοις κρατη- 
τηρίοις, παρά σχολαΐς, παιδαγωγείοις, νοσοκομείοις, κλινικαϊς ή παντός είδους θεραπευτηρίοις 
καί άναρρωτηρίοις ή παρ’ άλλοις ίδρύμασι προωρισμένοις πρός περίθαλψιν προσώπων δεομένων 
βοήθειας, έάν ένέργήσωσιν άσελγή πραξιν μετά τίνος είς τό ίδρυμα τοΰτο είσαχθέντος προσώπου.

2. Χωραφά «Γενικαί άρχαί τοϋ Ποινικοΰ Δικαίου 1956, σελ, 157».
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Αύτή είναι ή θεωρητική άποψις τοϋ ζητήματος. Δεν πρέπει δμως να παραλεί- 
ψωμεν νά τονίσωμεν οτι δέν έλλειψαν καί οί έπικριταί τοϋ θεσμού τής έγκλήσεως 
καθόλου. Οΰτω ό μέγας ποινικολόγος καί ιδρυτής τής θετικής Σχολής Ferri, χαρα
κτηρίζει τήν κατ’ έγκλησιν δίωξιν ώς ένα άξιοδάκρυτον άναχρονισμόν(1) καί κατά 
συνέπειαν τελείως άπαράδεκτον.

Λεπτομερής έξέτασις τοϋ θέματος τής κατ’ έ'γκλησιν διώξεως υπό πασαν 
έ'ποψιν εξέρχεται, ώς είκός, των ορίων τής παρούσης. Δι’ δ καί περιοριζόμεθα εις τό 
νά έκθέσωμεν ολίγα τινά, έν σχέσει μέ τήν τροποποίησιν τοϋ υπό κρίσιν νομοθετή- 
ματος. Μέχρι τοϋδε τά έν αύτώ διαλαμβανόμενα έγκλήματα έδιώκοντο κατ’ έγκλη- 
σιν. ’Ήδη, διώκονται αΰτεπαγγέλτως, αν έκ τής πράξεως προεκλήθη σκάνδαλον. 
Είναι τοΰτο ορθόν; Ναι θά είπουν οί συντάκται τοϋ νομοθετήματος καί θά βασίσουν 
τήν άποψίν των ταύτην εις τά εξής κυρίως επιχειρήματα, συναγόμενα καί έκ τοϋ 
περιεχομένου τής εισηγητικής τοϋ νόμου έκθέσεως.

1) Τον τελευταίου καιρόν παρουσιάσθη αΰξησις των άδικημάτων αυτών, εμ
φανίζονται δέ διαπραττόμενα ύπό συνθήκας σκληράς καί τραχείας. "Αν λοιπόν προε
κλήθη σκάνδαλον καί διηγέρθη ή κοινή περιέργεια έπιτακτικόν προβάλλει τό συμ
φέρον τής Πολιτείας άξιοϋν τιμωρίαν. Ούδείς πλέον δύναται νά γίνη λόγος περί προ
στασίας τοϋ συμφέροντος τοϋ παθόντος, δστις έθίγη ήδη καί έτρώθη ή τιμή του.

2) Τό μέτρον άποβλέπει εις τήν άποτροπήν συμβιβασμοϋ είτε προ τής υπο
βολής έγκλήσεως, είτε καί κατόπιν έναντι άνταλλαγμάτων.

3) "Αν γίνη κίνησις τής ποινικής δίκης τό σκάνδαλον πλέον προεκλήθη, ή 
κοινή περιέργεια διηγέρθη καί τό μόνον κακόν, δπερ δύναται νά πρόκυψη, είναι μία 
ύποχώρησις ή εις οπωσδήποτε άθέμιτος άνταγωνισμός έκτος βεβαίως τοϋ γάμου. 
Διό καί έτέθη έν τώ άρθρω ή φράσις. «"Αν έξεδόθη παραπεμπτικόν βούλευμα ή πα
ράγραφος 2 τοϋ άρθρου 117 τοϋ Ποινικού Κώδικος (2) δέν έ'χει έφαρμογήν εις τάς 
περιπτώσεις των αυτών άρθρων. (8)

4) Άντιθέτως, αν δέν κινηθή ή ποινική δίκη, ούτε σκάνδαλον προκληθή, ούτε 
ή κοινή περιέργεια διεγερθή ούδείς συντρέχει λόγος νά διωχθή ό δράστης διότι άλ
λως ού μόνον δέν τιμωροΰμεν αύστηρότερον αύτόν, άλλ’ άπεναντίας θεσπίζομεν καί 
τήν τιμωρίαν τοϋ θύματος, άφοΰ, αν κατά τήν κρίσιν του νομίζη τοΰτο εαυτό ικανο
ποιημένου ούδέν τοϋ προσφέρομεν πέραν τής διαπομπεύσεώς του ένεκα τοϋ δημοσιο
γραφικού θορύβου κατά τήν δίκην κλπ.

Οί δέ έπικριταί τοϋ θεσμοΰ, ώς ούτος διεμορφώθη ήδη, θ’ άντιτάξουν τήν έξής 
πάντοτε άπάντησιν. Δέν έχει σημασίαν αν έκ τής πράξεως έδημιουργήθη σκάνδαλον 
ή δχι. Σημασίαν έχει δτι ή διαπόμπευσις τοϋ θύματος έπιφέρει μεγαλύτερου κακόν 
άπό τό καθ’ αυτό άδίκημα. Περαιτέρω, άφοΰ τό θΰμα δέν ένδιαφέρεται διά τήν άπο- 
κατάστασιν τής καθ’ οίονδήποτε τρόπον τρωθείσης τιμής του, ούδείς λόγος νά τό 
πράξωμεν ημείς. ’Ανεξαρτήτως αύτών καί τό πότε προκαλεΐται σκάνδαλον ή δχι, 
δημιουργεί νέον ερμηνευτικόν ζήτημα, μέ άποτελέσματα, ώς είκός, νά μή είναι σκό
πιμος υίοθέτησις τής αρχής ταύτης.

Οΰτω δυνατόν διά τον Α' εισαγγελέα νά προεκλήθη σκάνδαλον καί νά άσκηθή 
κατά τοϋ δράστου ή δραστών δίωξις, ένώ κατά τον Β' συνάδελφόν του, έπί παρόμοιας 
περιπτώσεις, δχι, μέ άποτέλεσμα τήν άποφυγήν τής τιμωρίας ειδεχθούς έγκλήματος. 
Τοιαύτη άντίληψις δέν στερείται νομίζομεν νομικού έρείσματος.

"Ηδη άπαντώμεν ημείς. Ή  συμπλήρωσις, ήτις έπήλθεν διά τοϋ ύπό κρίσιν 
νομοθετήματος είναι ένδεδειγμένη καί σύμφωνος προς τάς ύγιας κοινωνικάς άντιλή-

1. 'Όρα λεπτομέρειας εις Ποιν. Χρονικά, τομ. Ε' σελ. 329 έπ. Ί. Ζαγκαρόλα «Ή  κατ’ έγκλη- 
σιν δίωξις είς τόν νέον Ποινικόν Κώδικα».

2. Νομοτεχνικώς εσφαλμένου. Έδει νά γραφή «τοϋ παρόντος» άφοΰ ή διάταξις θά ένσωμα- 
τωθή εις τόν Κώδικα, ώς ή επιτροπή τήν διετύπωσεν.

3. Τό άρθρον 117 Π.Κ. έχει ώς έξής :
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ψεις. 'Η ποινική δμως προστασία δεν υπήρξε πλήρης. Έγένετο εν βήμα προς μίαν 
ορθήν (όρθοτάτην) κατεύθυνσιν, άλλα δεν έφθάσαμεν άκόμη εις το τέρμα της. 'Η 
κατά των βιαστών καί λοιπών δραστών, έγκλημάτων κατά τών ήθών στρεφομένων, 
ποινική δίωξις πρέπει νά είναι αύτεπάγγελτος εις πάσας τάς περιπτώσεις, άνευ ού- 
δεμιάς διακρίσεως. "Οπως ούδεμία γίγνεται διάκρισις προκειμένου περί άρρένων 
θυμάτων, τοΰτ’ αυτό δέον νά συμβαίνη καί δταν τά θύματα είναι θήλεα. Τις έξ ήμών 
τών άστυνομικών τής πρωτευούσης δεν κατέστη μάρτυς εγκληματικών ενεργειών 
εις βάρος ιδία παίδων άρρένων ύπό παιδεραστών, κίναιδων καί πάσης φύσεως σε- 
ξουαλικώς διαστροφών κτηνανθρώπων ; Καί δμως οί τοιοϋτοι δρασται διώκονται 
αύτεπαγγέλτως παρ’ δτι έκ τής τοιαύτης διώξεως θά βεβαιωθή ίσως άδίκημα εις 
βάρος νέου ουτινος ή διαπόμπευσις (έρμηνευτέον πολλάκις εντροπή καί δνειδος) θά 
τον παρακολουθή εις ολόκληρον τήν ζωήν του.

Προς τί νά θεωρηθή άνώτερον τό συμφέρον νεάνιδος, βιασθείσης έστω, 
άπό τό συμφέρον εφήβου κίναιδου, δστις παραπλανηθείς, έ'φθασεν εις 6 κατήντησεν 
σημεΐον, εις τρόπον ώστε έν τή πρώτη περιπτώσει νά ύποχωρήση τό συμφέρον τής 
Πολιτείας, ένώ έν τή σταθμίσει τοϋ συμφέροντος του εφήβου καί του τής Πολιτείας 
νά υπερίσχυση τό τελευταΐον; Καί δμως κατά νόμον ούτως έχουν τά πράγματα.

Εΐδικώτερον ό βιασμός είναι έγκλημα βαρύτατον, καί ώς τοιοΰτον δέον ν’ 
άντιμετωπισθή. Δι’ αύτοϋ πραγματοποιείται κτηνώδης κορεσμός τής γενετησίου 
ορμής. Ό  βιαστής περιφρονεΐ πλήρως καί κατά τρόπον άπάνθρωπον τήν άτομικήν 
ελευθερίαν καί άξιοπρέπειαν.

’Αλλά καί προκειμένου περί τών λοιπών κατά τών ήθών έγκλημάτων κάτι πα
ρόμοιον συμβαίνει. Βδελυρά πρόσωπα, εκμεταλλεύονται βαναύσως άτυχεΐς υπάρξεις, 
πνευματικώς ύπολελειμμένα ή άπροστάτευτα άτομα. Οί κατά τών ήθών έγκληματίαι 
έχουν έκτραχυνθή καί πολλαπλασιασθή. Όφείλομεν νά τό άντιληφθώμεν. Τά έγκλή- 
ματα τούτων έχουν προσλάβει επικίνδυνον μορφήν, ήτις καθιστά έπιβεβλημένην τήν 
λήψιν μέτρων δραστικών.

Ώ ς έχει διατυπωθή ήδη ή διάταξις τοϋ νόμου ναι μέν θά δίδωσι λόγον τών 
πράξεών των καί οί πλούσιοι, οίτινες μέχρι τοϋδε, διέφευγον ίσως άντί τών χρημά
των τήν βαρυτάτην ποινήν τής καθείρξεως πάντως δμως καί τώρα, δέν θά σπανί- 
ζωσιν περιπτώσεις παραλύσεως τής δικαιοσύνης προ τοιούτων έγκληματιών, ελλεί
ψει τοϋ σκανδάλου...

Βεβαίως ούδείς δύναται ν’ άμφισβητήση τό γεγονός δτι διά τήν επαρχίαν 
τουλάχιστον ή τέλεσις τών άδικη μάτων αυτών άν δέν προκαλέση σκάνδαλον, θά διε
γείρω πάντως τήν κοινήν περιέργειαν. ’Αλλά καί διά τάς πόλεις, άς μή άπογοητευώ- 
μεθα, τό κενόν καλύπτεται... ’Έρχεται ό τύπος καί διά τών κρίσεων καί τής έκτάσεως, 
ήν δίδει δέν προκαλεΐ άπλοϋν, άλλά μέγα σκάνδαλον.

’Αλλά τί σημασίαν έχουν ταϋτα άφοΰ ό νόμος άπαιτή προς δίωξιν σκάνδαλον 
καί περιέργειαν; *Η ratio legis δέν νομίζομεν δτι πρέπει νά είναι ή πρόκλησις ή μή 
έν προκειμένω σκανδάλου. Ή  ratio legis τών κατά τών ήθών έγκλημάτων καί ιδία 
τοϋ βιασμοΰ είναι αυτή αδτη ή ίκανοποίησις τής λαϊκής περί δικαίου συνειδήσεως. 
Θίγεται ή ιδία ή έννομος τάξις, τής όποιας τό συμφέρον είναι άνώτερον παντός 
έτέρου τοιούτου. Δι’ αυτό άκριβώς επιβάλλεται ή λήψις αύστηροτάτων μέτρων κατά 
πάντων άνεξαιρέτως τών τοιούτου είδους κτηνανθρώπων έγκληματιών, οίτινες 
διά τών άντικοινωνικών, έγκληματικών καί έπικινδύνων πράξεών των τείνουν νά 
υποσκάψουν τά θεμέλια τοϋ έθνους, προσβάλλουν αιώνιας καί άναλλοιώτους άξίας καί 
άρχάς, έφ’ ών πρωτίστως βασίζεται ολόκληρον τό οικοδόμημα τής ίδεαλιστικής κοι
νωνίας μας. (*)

( Συνεχίζεται/

1. Τάς απόψεις ταύτας διετυπώσαμεν πολύ πριν ή ψηφισθή ό νόμος 4090/60 καί δή εύθύς 
ώς έτέθη είε Ισχύν ό Ποινικός Κώδιξ. Σ/ετικώς Δ. Ντζιώρα «Μαθήματα Ποιν. Δικαίου» 1957 οε>. 
164.



ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

G R I F F I T H S
Ο ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ

Κατά μετάφρασιν έκ τοϋ ’Αγγλικού, ύπό
-----------------------------’Αστυνόμου Β' χ. Δ ■ ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ-----------------------------------

( Σ υνέχεια καί τέλος)

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

6. Ή  αίτια τοϋ θανάτου.
7. Λήψις δακτυλικών Αποτυπωμάτων εις εύρεΐαν κλίμακα.
8. Ή  άναζήτησις τω ν δακτυλικών αποτυπωμάτων.
9. Άνακάλυιρις τοϋ έγκληματίου.

10. Ό  Griffiths όμολ,ογεϊ.
11. Κατακλείς.

*
* *

6. Ή αιτία  τοΰ θανάτου.
'Ο θάνατος έξ ανακοπής προήλθεν συνεπεία των σοβαρών τραυμάτων τής 

κεφαλής καί τοΰ αιδοίου.
Προς άπόδειξιν των διαπιστώσεών του ό ιατροδικαστής έλαβε δείγματα κηλί- 

δων αΐματος, τριχών καί ένδυμάτων, νυκτικόν καί περισκελίδα τοϋ θύματος.
’Έλαβε επίσης ΐνας καί τρίχας άπό τα κάτω μέρη τοΰ πτώματος, ΐνας καί 

τρίχας άπό την ήβην, κατάλοιπα έκ τών ονύχων, ΐνας καί τρίχας έκ τής ράχεως καί 
τούς γλουτούς τοΰ θύματος. Έλαβεν άκολούθως ύγρά έκ τοΰ κόλπου καί τοΰ πρω- 
κτοΰ καί περισυνέλεξε προσέτι κοπρώδεις ουσίας. Μετ’ ολίγον διεπίστωσεν ότι το 
αίμα τοΰ θύματος άνήκεν εις την ομάδα «Α».

Έν τώ μεταξύ ό διευθυντής τής τοπικής άστυνομίας Looms βοηθούμενος ύπό 
τοΰ ειδικευμένου άστυνόμου Woodmansey τής άστυνομίας Lancashire καί τών 
άποσταλέντων κατόπιν αίτήσεώς του ύπό τής Scotland—Yard, διέταξε γενικάς 
αναζητήσεις. ^

Τό σύνολον σχεδόν τών ειδικευμένων άστυνομικών τοΰ Lancashire προσήλθον 
έπίσης διά να ένισχύσουν τήν άστυνομίαν τοΰ Blackburn.

'Ως πρώτον μέτρον έκρίθη άπαραίτητον ή λήψις τών δακτυλικών άποτυπω- 
μάτων όλων τών προσώπων έκείνων, διά τά όποια ύπήρχεν πιθανότης οτι θά ήτο 
δυνατόν νά έ'χουν άφήσει τά δακτυλικά αποτυπώματα έπί τής φιάλης, δεδικαιολο- 
γημένως.

Έ κ τής άνακρίσεως διεπιστώθη ότι ή φιάλη εύρίσκετο εις τήν ύπ’ άριθ. 3 
αίθουσαν, προ δύο καί πλέον έτών καί ότι αυτή έπληροΰτο ΰδατος διά χρήσιν, συνή
θως έν περιπτώσει άνάγκης. 'Ως είκός τό γεγονός τοΰτο ηΰρυνε μεγάλως τό πεδίον 
τών άναζητήσεων καί κατέστησε άναγκαίαν τήν λήψιν τών δακτυλικών άποτυπω- 
μάτων χιλίων καί πλέον άτόμων άτινα άνήκον εις τό προσωπικόν τοΰ νοσοκομείου 
(ασθενείς, παλαιότεροι άσθενεΐς, προμηθευταί κ.λ.π.).

7. Λ ήψις δακτυλικών αποτυπωμάτων εις εύρεΐαν κλίμακα.
'Ο άστυνομικός διευθυντής λαβών ύπ’ οψιν τήν άλγεινήν έντύπωσιν τήν οποίαν 

προύκάλεσε τό στυγερόν έγκλημα εις τήν κοινήν γνώμην διέταξε κατ’ αρχήν όπως 
ληφθοΰν τά δακτυλικά άποτυπώματα τριών χιλιάδων άτόμων άτινα εΐχον έγκατασταθή 
εις τήν περιφέρειαν, εις ήν διεπράχθη τό έγκλημα.Τά έν λόγω άτομα προήρχοντο άπό 
τάς διαφόρους χώρας τής Ευρώπης καί ειχον έγκατασταθή εις τήν έν λόγω περι
φέρειαν μετά τήν λήξιν τοΰ τελευταίου πολέμου. Οι πλεΐστοι έξ αύτών ήσαν Πο
λωνοί, οΐτινες ώμίλουν ολίγον τήν άγγλικήν διό εΐκάσθη ότι εις μεταξύ αύτών θά
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ήτο καί ό δολοφόνος. Τήν πιθανότητα αυτήν την έστήριξεν ή οικεία άστυνομική αρχή 
είς τό 6τι δεν είχον οδτοι τήν ευχέρειαν συνάψεως σχέσεων μετά τοΰ έτέρου φύλου.

Μετά πάροδον δύο περίπου εβδομάδων διεπιστώθη ότι τά έμφανισθέντα 
έπί τής φιάλης άποτυπώματα δέν άνήκον είς τά άτομα εκείνα τά όποια, λόγω τής 
ίδιότητός των, έπετρέπετο καί ήδύναντο νά είσέλθουν είς τήν ύπ’ άριθ. 3 αίθουσαν. 
Κατόπιν τής διαπιστώσεως αυτής ό οικείος άστυνομικός διευθυντής άπεφάσισεν 
όπως διατάξη τήν λήψιν των δακτυλικών άποτυπωμάτων (άριστεροΰ άντίχειρος καί 
δείκτου) όλων των άνδρών οίτινες εύρίσκοντο είς τήν πόλιν Blackburn τήν νύκτα 
τής 14ης προς 15ην Μα'ΐου 1948.

Προς έπιτυχίαν τοΰ μέτρου τούτου ό άστυνομικός Διευθυντής έκαμε έ'κκλησιν 
προς τό κοινόν νά διευκολύνη τό έ'ργον τής άστυνομίας, ύπεσχέθη δέ ότι μετά τήν 
έξέτασιν, τά δακτυλικά άποτυπώματα απάντων θά καταστραφοΰν. 'Όθεν ή εργασία 
τής λήψεως των δακτυλικών άποτυπωμάτων ήρχισεν άπό οικίας είς οικίαν.

Πλέον τών 46.000 άτόμων τά δακτυλικά άποτυπώματα έλήφθησαν καί έξη- 
τάσθησαν άπό τήν χωροφυλακήν τοΰ Lancashire, τήν Μητροπολιτικήν άστυνομίαν 
καί τάς άλλας γειτονικάς άστυνομικάς άρχάς. 'Ένας μεγάλος άριθμός άντιτύπων 
φωτογραφιών τών άποτυπωμάτων τών άνευρεθέντων είς τον τόπον τής τελέσεως 
τοΰ εγκλήματος είχον άποσταλή, οΰ μόνον είς τάς διαφόρους άστυνομικάς άρχάς 
τής ’Αγγλίας, άλλά τής Εύρώπης, τοΰ Καναδά καί τής ’Αμερικής.

Διά τήν λήψιν τών δακτυλικών άποτυπωμάτων τών κατοίκων τοΰ Blackburn 
ό άστυνομικός διευθυντής διέθεσε 30 άστυνομικούς έν στολή καί έν πολιτική περι- 
βολή. Ουτοι έπεσκέπτοντο έκάστην οικίαν καί έλάμβανον τά δακτυλικά άποτυ
πώματα τών άνδρών, άπό ήλικίας 14 ετών καί άνω, έκτος έκείνων τά όποια ήσαν 
κλινήρη λόγω άσθενείας καί δέν ήδύναντο τούτου ένεκεν νά έχουν μεταβή είς τό 
νοσοκομεΐον κατά τήν έσπέραν καθ’ ήν έγένετο τό έγκλημα. Προς διευκόλυνσιν 
ή πόλις διηρέθη είς 12 τομείς, δηλονότι ώς ή πλάξ τοΰ ωρολογίου μέ κέντρον τήν 
Διεύθυνσιν τής άστυνομίας.

Οί άστυνομικοί υπάλληλοι έπεσκέπτοντο τάς οικίας τών τομέων των έκάστην 
ήμέραν, άπό τής 8ης μέχρι τής 22ας ώρας καί τά δακτυλοσκοπικά δελτία διεβιβά- 
ζοντο είς τον αστυνόμον Barton, όστις τά κατένειμε είς τούς ειδικούς προς έξέ- 
τασιν.

8. Ή άναζήτησις τών δακτυλικών άποτυπωμάτων.
Ό  μεγάλος άριθμός τών ληφθησομένων δακτυλοσκοπικών δελτίων επέβαλε νά 

ληφθοΰν ώρισμένα έκτακτα μέτρα, ήγουν ξύλινα κιβώτια κατεσκευάσθησαν προχείρως 
διά τήν συστηματικήν άρχειοθέτησιν τών δακτυλ. δελτίων, άνευρέθησαν γραφεία διά 
τούς αστυνομικούς τούς ένεργοΰντας τήν άνάκρισιν διά πέντε άνδρας καί πέντε γυ
ναίκας έκ τοΰ προσωπικοΰ τής άστυνομίας. "Ετεροι ύπάλληλοι ήλεγχον καί έπαλή- 
θευον τά στοιχεία άτινα είχον άναγραφή έπί τών δακτυλ. δελτίων. Ό  έλεγχος 
ένηργεΐτο διά τής άντιπαραβολής τών στοιχείων μέ τά τών δημοτικών καταλόγων 
τών άρρένων έκλογέων τής περιφερείας τής αστυνομικής Διευθύνσεως. Δυσκολίαι 
όμως, άνεφάνησαν διότι είς τούς έκλογικούς καταλόγους τής ’Αγγλίας δέν είναι 
κατακεχωρισμένοι εί μή μόνον οΐ άνω τοΰ 21 έτους.Έκ τοΰ έλέγχου τούτου διεπιστώθη 
έπίσης ότι είχον ληφθή δακτυλ. άποτυπώματα πολλών άνδρών ήλικίας άνω τών 21 
έτών, οίτινες δέν είχον καταχωρισθή είς τούς έκλογικούς καταλόγους. Οί πλεΐστοι 
τούτων είχον άπολυθή έκ τών τάξεων τοΰ στρατοΰ μετά τον καταρτισμόν τών έκλο- 
κών καταλόγων. Τινές δέν διέμενον κατά τον χρόνον τοΰ καταρτισμοΰ τών κατα
λόγων είς τό Blakburn, άλλ’ είς τούς γειτονικούς Δήμους.

'Η έπαλήθευσις τών στοιχείων τών κάτω τών 21 έτών δέν ήτο δυνατόν νά 
διαπιστωθή άλλως ή μή μόνον διά τής προσωπικής βεβαιώσεως τών γονέων προς
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τούς έρευνητάς, οί όποιοι ώφειλον κατ’ άνάγκην νά άποδέχωνται εις τάς πλείστας 
των περιπτώσεων τάς πληροφορίας των γονέων.

Καθ’ έκαστον έτος καί κατά την διάρκειαν τοϋ θέρους ή πόλις του βάμβακος 
(τό Lancashire) οργανώνει έορτήν όνομαζομένην ή (έβδομάς διακοπών τοϋ βάμ
βακος). Εις την έορτήν ταύτην συμμετέχουν δλα τά έργοστάσια καί καταστήματα 
τοϋ νομοϋ. Έκάστη πόλις έχει ΐδικήν της έβδομάδα καί έπομένως τά 90% των 
κατοίκων τοϋ νομοΰ είναι ελεύθεροι καί επισκέπτονται τάς πόλεις Blackpool, 
Morecambe κ.λ.π. πόλεις.

Εις τήν πόλιν Blanckburn, ή έβδομάς τής άναπαύσεως συνέπεσε μέ τον χρόνον 
τής λήψεως των δακτυλικών άποτυπωμάτων καί έπειδή τό πλεΐστον τών κατοίκων 
άπουσίαζε διεκόπη προς στιγμήν ή λήψις αυτών. ’Εν τώ μεταξύ άπεφασίσθη νέα 
διανομή δελτίων τροφίμων εις τούς κατοίκους τής πόλεως άπό ’Ιουλίου 1948 μέχρις 
’Ιουνίου 1949.

Διό άπεφασίσθη όπως ειδικευμένοι άστυνομικοί μέ επικεφαλής τον άστυνό- 
μον Barton εγκατασταθούν εις τό Δημαρχεΐον τοϋ Blackburn καί νά έξετάσουν 
καί άντιπαραβάλουν τά δακτυλικά άποτυπώματα τοϋ τόπου τοϋ εγκλήματος μετά 
τών δακτυλικών άποτυπωμάτων τών δελτίων τών τροφίμων.

Έ κ τοϋ ελέγχου αύτοΰ διεπιστώθη δτι 200 άτομα είχον διαφύγει τον έλεγχον, 
άπό οικίας εις οικίαν δν είχεν ενεργήσει ή άστυνομία καί συνεπώς εις έξ αύτών 
ήδύνατο νά είναι ό δολοφόνος τής J . Devaney.

Τήν άστυνομίαν άπησχόλησαν επίσης δλοι οί άρρενες οί διαμένοντες εις 
Blackburn καί οί όποιοι είχον έγκαταλείψει τήν πόλιν καί ειχον έγκατασταθή 
άλλαχοΰ, ήγουν έλήφθησαν αί νέαι διευθύνσεις αύτών καί περιληπτικόν σημείωμα 
μετά τών δακτυλικών άποτυπωμάτων τοϋ έγκλήματος άπεστάλη εις τήν οΐκείαν 
άστυνομικήν άρχήν.

'Η νέα αΰτη εργασία, ώς εΐκός, έδημιούργησε έπιπρόσθετον έργασίαν αλληλο
γραφίας προς τάς διαφόρους τοπικάς καί έθνικάς αστυνομίας, διότι ταΰτα άπεστά- 
λησαν εις δλα τά σημεία τοϋ κόσμου καί ιδιαιτέρως εις τάς μονάδας τοϋ στρατοϋ καί 
τής άεροπορίας, τών όποιων οί άνδρες δι’ ούς ένδιαφερόμεθα είχον άποσταλή εις 
τάς υπερπόντιους χώρας μετά τό έγκλημα. Ά λλ’ ή μεγαλυτέρα δυσκολία άνεφάνη 
κατά τήν άναζήτησιν τών άλητών, οίτινες συνήθως διανυκτερεύουν είς άσυλα καί 
διάφορα ιδρύματα τοϋ Lancashire καί τοϋ Yorshire.

’Επειδή ή τέλεσις τοϋ έγκλήματος κατεδείκνυε δτι ό δράστης αύτοΰ δέον νά 
συγκαταλέγεται μεταξύ τών κτηνανθρώπων άπεφασίσθη νά συλλεγοΰν πληροφορίαι 
δι’ δλους τούς παλαιούς στρατιωτικούς οίτινες άπελύθησαν διά ψυχικήν νόσον κ.λ.π. 
καί είς εόρεΐαν άκτϊνα άπό τής Blakcburn. 'Απάντων έλήφθησαν τά δακτυλικά 
άποτυπώματα καί έζητήθη καί άπό τάς τοπικάς άστυνομικάς άρχάς νά έξετάσουν 
δλους τούς ύφ’ δρους άπολυθέντας έκ τών φυλακών ώς καί τούς έξελθόντας τών 
άσύλων τής περιοχής τοϋ Lancashire καί τών γειτονικών κομητειών.

Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής τεραστίας αυτής άστυνομικής προσπάθειας τό 
μόνον παρήγορον σημεΐον ήτο δτι τό κοινόν άντεπεκρίθη είς τάς έκκλήσεις τής 
αστυνομίας κατά τρόπον λίαν ικανοποιητικόν. Σπανίως τινές μόνον έπέδειξαν μνη- 
σικακίαν ή άντέταξαν άρνησιν. Είς τάς περιπτώσεις αύτάς εις άνώτερος άξιωματι- 
κός τής άστυνομίας έπεσκέπτετο τούς δύστροπούς, οίτινες τελικώς έδέχοντο καί 
έλαμβάνοντο τά δακτυλικά αυτών άποτυπώματα.

Έ κ παραλλήλου δι’ άλλων συνήθων ένεργειών ή άστυνομία άπέκλεισε πληθύν 
ύποπτων άτόμων.

’Αλλά ύπερβολικά μάς άπη σχόλη σε καί δυστυχώς έπί ματαίω, ή πληροφορία 
τήν όποιαν μάς έδωσεν μέ πλήρη τά χαρακτηριστικά τοϋ άτόμου μία άδελφή, ήτις 
έδήλωσεν δτι κατά τήν νύκτα τοϋ έγκλήματος τό είδεν νά παρακολουθή τάς διά τοϋ



9356 Μετάφρ. Δ. Κατσιμαγκλή

ραδιοφώνου γενομένας εκκλήσεις τής άστυνομίας ώς καί νά άναγιγνώσκη μετ’ ένδια- 
φέροντος δλας τάς ειδήσεις τοϋ τύπου.

Τελικώς δμως διεπιστώθη δτι έπρόκειτο περί άτόμου δπερ μετέβαινε έ'ξωθι 
τοϋ κοιτώνος των άδελφών καί ηύνανίζετο.

9. Ά νακ ά λυψ ις  τοΰ έγκληματίου.
Μετά 13 εβδομάδας άπδ τοΰ φόνου, ό άστυφύλαξ Calvert τής άστυνομίας 

τοϋ Blacburn ελαβε μεταξύ των άλλων καί τα δακτυλικά άποτυπώματα τοΰ Peter 
Griffiths ηλικίας 22 ετών δστις ήργάζετο ώς υπάλληλος εις τι άλευροπωλεΐον. 
Ό  Griffiths διήρχετο την οδόν Birley καί ό ύπαστυνόμος Baerton μετά τοΰ άρχι- 
φύλακος Millen, οίτινες ένήργουν την λήψιν των δακτυλικών άποτυπωμάτων άπό 
οικίας εις οικίαν τοΰ έζήτησαν νά λάβουν καί τά ίδικά του. Ούτος ούδεμίαν άντίρ- 
ρησιν έφερεν. Τά ληφθέντα δακτυλικά άποτυπώματα έστάλησαν εις τον ειδικόν

Είκ. 6. Τά παλαμικά άποτυπώματα δι’ ών κατεδείχθη ή ένοχή τοΰ άγνώστου δράστου.

άστυνόμον δστις καί διεπίστωσεν έπί τή βάσει αυτών δτι ό άγνωστος δράστης ήτο ό 
Griffiths (εΐκ. 6).

ζητήσεις διετάχθησαν.
Περί την 21.30' ό Griffiths έξήλθεν έκ τής έπί τής όδοΰ Birley οικίας του διά 

περίπατον. Ό  άστυνόμος Barton καί ό άρχιφύλαξ Millen τοΰ έδήλωσαν τήν ιδιότητά 
των καί δτι τον συλλαμβάνουν διά τον φόνον τής June ann Devaney τής νοση- 
λευομένης εις τό Νοσοκομεϊον τών παίδων τοΰ πάρκου τής βασιλίσσης τον τελε- 
σθέντα τήν έσπέραν τής 14ης προς τήν 15ην Μαίου. 'Ο κατηγορούμενος έδήλωσεν 
δτι ούδέποτε είχεν μεταβή εις τό άναφερθέν νοσοκομεϊον. Έπεβιβάσθη βιαίως τοΰ 
άστυνομικοΰ αυτοκινήτου διότι άντέστη καί έκραύγαζε. Κατά τήν διαδρομήν ό 
συλληφθείς έξηκολούθησε νά λέγη : «Δεν έπήγα ποτέ εις τό Νοσοκομεϊον τών 
παίδων, άλλά μόνον δταν ήμην μικρό παιδίον μετέβαινον συχνά έκεϊ διά νά παίξω 
εις τό Παλαιόν Λατομεΐον».Τοΰ ύπενεθυμήθη έκ νέου ή αιτία τής συλλήψεώς του 
καί μετ’ ολίγον ήρώτησε : «Μέ διαπιστώσατε άπό τά δακτυλικά μου άπατυπώματα;». 
Οί αστυνομικοί τοΰ άπήντησαν ναί.
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10. 'Ο Griffiths ομολογεί.
"Οτε τό άστυνομικόν αύτοκίνητον έστάθμευσε προ του ’Αστυνομικού Τμή

ματος καί ό κατηγορούμενος κατελθών αύτοϋ κατηυθύνετο, έν μέσω των δύο άστυ- 
νομικών, προς την είσοδον τοϋ Τμήματος έστάθη καί είπεν : «Καλώς, άφοϋ τά 
δακτυλικά μου άποτυπώματα άνευρέθησαν έπί τής φιάλης τοΰ νοσοκομείου, θά 
σάς είπω παν δ,τι έκαμα».Τοϋ ύπενεθυμήθη πάλιν ή αιτία διά τήν οποίαν συνελήφθη 
καί ή πράξις δι’ ήν ή άστυνομία τον κατηγορεί καί ό άρχιφύλαξ Millen τοϋ έλαβε 
τήν άπολογίαν, εις τήν οποίαν κατέθεσε τά έξης :

«Τήν έσπέραν τοΰ φόνου τής παιδίσκης έξήλθον μόνος μου έκ τής οικίας μου 
περί τήν 18ην ώραν. "Ηθελα νά περάσω ήσυχα καί μόνος μου τήν βραδυά, διό καί 
μετέβην εις τό κέντρον, δπου ήπια περίπου 5 μεγάλα ποτήρια μπύρας. Μετά ταΰτα 
μετέβην εις έτερον κατάστημα, οπού ήπια ένα ποτήρι ειδικής κατασκευής μπύρας 
(Guinness) καί δύο μεγάλα ποτήρια ρούμι. Κατόπιν ήπια άκόμη ένα ποτήρι (Guin
ness) καί έπέστρεψα εις τό πρώτον κέντρον. Εις τό έν λόγω κέντρον ήπια άκόμη 
περίπου έξ μεγάλα ποτήρια δυνατής μπύρας. ’Ήμουν μόνος καί έφυγα δταν έκλεισε 
τό κέντρον. Μετέβην μέχρι τής όδοΰ Jubillee, διά τής όδοΰ Darcwin καί είδα εν 
άτομον, τό όποιον έκάπνιζε ένα σιγαρέττον καί τό όποιον έκάθητο έπί ένός αυτοκι
νήτου τοΰ οποίου τό κάλυμμα ήτο άνασηκωμένον καί οί τροχοί του είχον μεταλλικάς 
άργυρόχους ακτίνας. Δεν έγνώριζα τό άτομον. Τοΰ έζήτησα φωτιά, διά τό σιγάρο 
μου. "Εμεινα συνομιλών μετ’ αύτοΰ περίπου έν τέταρτον τής ώρας καί μέ ήρώτησε 
«θά πάτε σπίτι σας ;». Άπήντησα «οχι προς τό παρόν διότι θά κάνω πρώτα ένα 
περίπατο διά νά ξεζαλισθώ». Μέ ήρώτησε πού κάθομαι καί τοΰ είπα ποΰ. Μου 
είπεν τότε «έ, καλά, άνεβήτε λοιπόν εις τό αύτοκίνητον ανοίξατε τό τζάμι καί πάμε 
νά κάμωμε ένα γΰρο».

Μέ ώδήγησε μέχρι τοΰ Νοσοκομείου τών παίδων δπου καί κατήλθον καί 
μετέβην εις τό έναντι τών κιγκλιδωμάτων σημεΐον.

Δέν γνωρίζω τί άπέγινε ό άνθρωπος ουτος. Ούδέποτε τον ειδον πλέον. Θά 
πρέπει νά ύπερεπήδησα τό κιγκλίδωμα, άλλά δέν τό ένθυμοΰμαι, άλλ’ έκεΐνο τό 
όποιον ένθυμοΰμαι είναι ότι εύρέθην έξωθι μιάς αιθούσης εις τήν οποίαν ύπήρχον 
παιδία. Άφήρεσα τά υποδήματά μου καί τά έγκατέλειψα προ μιάς θύρας, ή οποία 
είχε χαλκίνην λαβήν καί τήν οποίαν ώθησα καί ήνοιξε. Εΐσήλθον έντός τής αιθού
σης καί ήκουσα μίαν νοσοκόμον νά σιγοτραγουδή καί έδιδε τήν έντύπωσιν δτι κάτι 
έπλενε. Έξήλθον καί άνέμενον μερικά λεπτά, μετά ταΰτα εΐσήλθον καί πάλιν καί 
μετέβην κατ’ εύθεΐαν εις τήν αίθουσαν. Νομίζω δτι εΐσήλθον εις ένα ή δύο μικρά 
δωμάτια, όμοιάζοντα μέ κουζίναν, άλλ’ έπανήλθον εις τήν αίθουσαν. "Ελαβα μίαν 
φιάλην αρκετά μεγάλην άπό μίαν έταζέραν καί άφοΰ διέσχισα τό ήμισυ τής αιθού
σης τήν άπέθεσα έπί τοΰ έδάφους, διότι ένόμισα δτι ήρχετο ή νοσοκόμος. Προς 
στιγμήν έχασα τήν ισορροπίαν μου καί προσέκρουσα έπί μιάς κλίνης. Ένθυμοΰμαι 
δτι τό παιδίον άφυπνίσθη καί ήρχισε νά κλαίη καί τοΰ εϊπον νά σωπάση, 0τε ήνοιξε 
τά μάτια του, μέ παρετήρησε καί τό παιδίον τής παραπλεύρως κλίνης ήρχισε νά 
κλαίη. Άπέσυρα τό σκέπασμα άπό τήν παιδίσκην καί τήν έκράτησα διά τοΰ δεξιοΰ 
μου βραχίονος καί αυτή περιέβαλε τον λαιμόν μου διά τών δύο χειρών της καί τήν 
μετέφερα έξω διά τής αύτής θύρας δι’ ής εΐσήλθον. Διέσχισα βαστάζων τήν παι
δίσκην άρκετήν άπόστασιν τής περί τό νοσοκομεΐον ακαλύπτου έκτάσεως καί μετά 
τήν άπέθεσα έπί τής χλόης, οτε ήρχισε νά κλαίη. Προσεπάθησα νά τήν σταματήσω 
νά κλαίη, άλλά δέν ήδυνήθην καί συνεπεία τούτου έθύμωσα καί γνωρίζετε τό τί 
έπηκολούθησε. Έκτύπησα ισχυρότατα τήν κεφαλήν της έπί τοΰ τοίχου καί έπα
νήλθον εις τό προ τής αιθούσης σημεΐον, έκάθησα κάτω καί έβαλον τά υποδήματά 
μου. Μετά ταΰτα μετέβην καί πάλιν εις τό μέρος, δπου είχον άφήσει τήν παιδίσκην,
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έρριψα άπλώς ένα βλέμμα καί άπεμακρύνθην, λαβών κατεύθυνσήν προς τα έγκα- 
ταλελειμμένα λατομεία. Διέσχισα το πάρκον της βασιλίσσης, διήλθον τάς οδούς 
Audley, Cherry Streeyt, Wrthergate, B irley Street καί περί ώραν 2αν πρωινήν 
έπανήλθον εις την οικίαν μου. "Αμα είσήλον άφήρεσα το κολλάρο μου καί την 
γραββάταν μου καί έπεσα διά να κοιμηθώ χωρίς νά άφαιρέσω τά ένδύματά μου.

Οί γονείς μου έκοιμώντο καί δεν γνωρίζουν κατά ποιαν ώραν έπέστρεψα. 
Ήγέρθην περί την 9ην πρωινήν έπλύθην καί έξυρίσθην. Έσιδέρωσα το κοστούμι 
μου διότι έπρεπε νά έξέλθω μετά τό πρόγευμά μου. "Εκαμα ένα περίπατο, άνά τήν 
πόλιν καί τό άπόγευμά μου τό διήλθον εις τον κινηματογράφον Royal άπό τον 
όποιον έξήλθον εις τάς 5 μ.μ. καί μετέβην είς τήν οικίαν μου καί πήρα τό τσάι. 
Έμελέτησα τάς έφημερίδας εις 8,τι άφεώρα τό έγκλημα, άλλά μέ άδιαφορίαν καί 
έξηκολούθησα τήν κανονικήν μου ζωήν. Καί ό πατέρας μου καί ή μητέρα μου μέ 
ήρώτησαν πού διήλθον τήν εσπέραν καί πότε έπέστρεψα είς τήν οικίαν. Τούς άπήν- 
τησα δτι εϊχον μεταβή είς διάφορα κέντρα διά νά διασκεδάσω καί δτι έπέστρεψα 
μετά τό μεσονύκτιον. "Αλλο τι δεν έχω νά σάς εϊπω καί λυπούμαι πολύ τούς γονείς 
μου, ελπίζω δέ δτι θά ύποστώ δ,τι μοϋ άξίζει».

11 . Κ ατακλείς.
Κατά τού Griffiths άπηγγέλθη κατηγορία διά φόνον, άλλά καί μετά τήν κατη

γορίαν αυτήν έδήλωσεν «άναφέρομαι είς τήν κατάθεσίν μου καί ουδέν έτερον έχω 
νά εί'πω». Έν συνεχεία ό άστυνόμος Barton τού εϊπεν : έπιθυμώ νά λάβω τά δακτυ
λικά σας αποτυπώματα, άλλά δεν εϊσθε ύποχρεωμένος προς τούτο. Έάν συγκατα
τίθεσθε δέον νά γνωρίζητε δτι ταΰτα θά τά χρησιμοποιήσω ώς άπόδειξιν τής ενο
χής σας. Ό  κατηγορούμενος άπήντησε «Συμφωνώ, δύνασθε νά τά λάβετε».

'Ο άστυνόμος έλαβε άπαντα τά δακτυλικά άποτυπώματα τού κρατουμένου 
τής άριστεράς καί δεξιάς χειρός έπί δελτίου δπερ καί ύπέγραψεν ό κατηγορούμενος. 
"Ελαβε επίσης τά παλαμικά αύτοΰ άποτυπώματα, ώς καί τών πελμάτων τών ποδών 
τού Griffiths μετά τών περικνημίδων έπί ιδιαιτέρων τεμαχίων χάρτου καί έπί τού 
οποίου ό κρατούμενος έθεσε έπίσης τήν υπογραφήν του. Τά στοιχεία ταΰτα άπε- 
στάλησαν έπειτα είς τον άστυνόμον Gambell διά τήν σύγκρισιν, άλλά διεπιστώθη 
δτι ήσαν άκατάλληλα, συνεπεία έφιδρώσεως τού κατηγορουμένου, διό καί νέα έλή- 
φθησαν.

'Ο άστυνόμος Capstick καί ό άρχιφύλαξ Millen μετέβησαν είς τήν οικίαν 
τού κρατουμένου, δπου εύρίσκοντο οί γονείς του καί ένήργησαν έρευναν καί έλαβον 
ώρισμένον άριθμόν ένδυμάτων, τά όποια έστάλησαν είς τό άστυνομικόν έργαστήριον 
τής ’Αστυνομίας τού Preston. Έν τώ  δωματίω τού κατηγορουμένου καί παρα- 
πλεύρως τής κλίνης αύτοΰ ό άστυνόμος εδρε καί κατέσχε πολυαρίθμους έπιστο- 
λάς καί πολλά φύλλα χάρτου, έπί πέντε τών όποιων 
στίχοι :

Π ρ ο ε ι δ ο π ο ί η σ ι ς
Ναι  π τω χο ί μου, κυττάξτε  
δταν τό ζώον βλέπη 
κατά πρόσωπον τό ώραΐον, 
α ί χεΐρες του παραλύουν κα ι δεν δννανται νά φονεύσουν, 
άλλά κα ί άπό τής ημέρας εκείνης 
θεωρείται πλέον ώς άνω νά ε ίνα ι νεκρόν.

"Οταν κατέσχομεν τά ένδύματα, ή κυρία Griffiths, μήτηρ τού κατηγορουμένου, 
μάς παρέδωσε μίαν άπόδειξιν τού ένεχυροδανειστηρίου τού Blacburn είς τό όποιον 
ό κακούργος εϊχεν δώσει μίαν ένδυμασίαν του άντί 1 1/2 λίρας (χάρτινης ’Αγγλίας).

εϊχον άναγραφή οί άκόλουθοι
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Τήν άπόδειξιν τοϋ ενεχυροδανειστηρίου την είχε παραδώσει ό κατηγορούμενος εις 
την μητέρα του προς μεγαλυτέραν άσφάλειαν. Καί ή ενδυμασία αυτή άπεστάλη εις 
τό άστυνομικον έργαστήριον. Τό άστυνομικον έργαστήριον μας έγνωστοποίησε δι’ 
έκθέσεώς του οτι αί ΐνες αί εύρεθεΐσαι έπί του θύματος προήρχοντο άπό την ενδυ
μασίαν τοΰ κατηγορουμένου, τήν άνευρεθεΐσαν έπί τοΰ ενεχυροδανειστηρίου. Τό 
αύτό διεπιστώθη προκειμένου καί περί των ιχνών τοΰ νυκτικοϋ. Έ π ί πλέον τα έπί 
τοΰ δαπέδου—παρκέ—τής αιθούσης άφεθέντα ίχνη τής πλοκής των καλτσών συνε- 
φώνουν μέ τήν πλοκήν τών περιποδίων τοΰ Griffiths. Έ π ί τής ένδυμασίας άνευ- 
ρέθη μεγάλη κηλίς αίματος τής όμάδος «Α», δηλονότι όμοιας μετά της παιδίσκης.

Έν τή έκθέσει άνεφέρετο οτι ή άνευρεθεϊσα έπίσης έπί τών γεννητικών οργά
νων τής παιδίσκης τρίχα προήρχετο άπό τήν ήβικήν χώραν ένηλίκου άνδρός. 'Ο 
Griffiths δεν έδέχθη νά ληφθή τρίχα, ούδέ ποσότης αίματός του διά νά ένεργηθή 
ή σχετική σύγκρισις καί άναγραφή τό αποτέλεσμα έν τή έκθέσει.

'Ο άστυνόμος Gambell συνέκρινε τά δακτυλικά άποτυπώματα, τά παλαμικά 
τοιαΰτα καί τά έντυπώματα τών καλτσών έπί τοΰ παρκέτου καί άπεφάνθη δτι τά 
έπί τής φιάλης άποτυπώματα άνήκον εις τον δεξιόν καί άριστερόν άντίχειρας καί 
εις τήν άριστεράν παλάμην τοΰ Griffiths, καί ότι τά άποτυπώματα τών περιποδίων 
προήρχοντο άπό τά περιπόδια τοΰ κατηγορουμένου εϊχον τήν αύτήν πλοκήν—πυκνό
τητα ύφάνσεως—ών τά έντυπώματα εϊχον ληφθή έπί τοΰ χάρτου.

Προς άπόδειξιν τών ισχυρισμών του ό άστυνόμος συνυπέβαλε καί πίνακα 
φωτογραφιών, έν μεγεθύνσει, έπί τοΰ οποίου κατεδεικνύοντο τά ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά σημεία έπί τή βάσει τών οποίων πιστοποιείται ή μεταξύ αυτών ταυ- 
τότης.

Τήν 14ην Αύγούστου 1948 ό κατηγορούμενος ένεφανίσθη προ τοΰ δικαστη
ρίου τοΰ Blacburn καί μετά βραχεΐαν τυπικήν διαδικασίαν, καθ’ ήν έπεβεβαιώ- 
θησαν τά ύπό τής αστυνομίας βεβαιωθέντα έπανεφέρθη εις τάς φυλακάς μέχρις οτου 
προσδιορισθή ή ημέρα τής δίκης.

Τήν 15ην Όκτωρβίου ένεφανίσθη προ τοΰ κακουργιοδικείου καί ίσχυρίσθη 
(διά τοΰ δικηγόρου του) δτι δέν εϊναι ένοχος. Τά πάντα τά ήρνήθη καί τά ήμφε- 
σβήτησε. Τό δικαστήριον έξήτασε ειδικόν ψυχίατρον τον όποιον εϊχεν προτείνει 
ό κατηγορούμενος ώς μάρτυρα, δστις κατέθεσεν δτι ό κατηγορούμενος διέπραξε τό 
έγκλημα, καθ’ δν χρόνον εύρίσκετο ύπό τήν έπήρειαν έντονου ψυχικής καί διανοη
τικής άσθενείας. Ή  δίκη άνεβλήθη καί διετάχθη δπως ό ειδικός ιατρός τών φυλα
κών τής Λίβερπουλ παρακολουθήση έφ’ δσον χρόνον κρίνη άναγκαΐον. 'Ο ειδικός 
ούτος ιατρός παρουσιάσθη εις τό δικαστήριον τήν 18-10-48 καί έδήλωσε δτι έθεσε 
ύπό αύστηράν παρακολούθησιν τόν κατηγορούμενον, άπό τοΰ μηνός Αύγούστου καί 
διεπίστωσε δτι χαίρει άκρας υγείας, σωματικής καί διανοητικής. Ούδεμία εΐπεν 
ό ιατρός άπόδειξις έπιστημονική ύπάρχει δι’ ής νά δυνάμεθα νά ύποστηρίξωμεν δτι 
ό Griffiths πάσχει ή έπασχεν, κατά τόν χρόνον τής τελέσεως τοΰ έγκλήματος, άπό 
ψυχικήν ή πνευματικήν ανωμαλίαν.

Μετά τήν έξέτασιν καί τών λοιπών μαρτύρων, οί ένορκοι άπεσύρθησαν προς 
σύσκεψιν καί μετά 20' διαδικασίαν έπανήλθον εις τάς θέσεις των καί εϊπον εις τόν 
πρόεδρον τοΰ δικαστηρίου δτι θεωροΰν τόν κατηγορούμενον ένοχον φόνου.

Κατόπιν τούτου ό δικαστής άπήγγειλεν τήν εις θάνατον καταδίκην τοΰ Grif
fiths. 'Η αίτησις χάριτος άπερρίφθη. Έν τούτοις ή δικογραφία έξητάσθη άπό τόν 
'Υπουργόν τών Εσωτερικών δστις δμως άπεφάνθη δτι δέν άνεΰρε έπαρκή στοιχεία 
διά νά δικαιολογήση αίτησίν του προς βασιλικήν έπέμβασιν καί τούτου ένεκα τήν 
19ην Νοεμβρίου τοΰ 1948 ό Griffiths έξετελέσθη είς τάς φυλακάς τής Λίβερπουλ 
δι’ άπαγχονισμοΰ.



ΠΟΜΜΕΡΕΝΚΕ
(P O M M ER EN K E)

Ο ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ
'Υπό των άνωτέρων άξ/κών ’Αστυνομίας κ. κ. ΟΤΤΟ

_________________ ΖΙΖΜΑΝΝ καί RUDOLF GUT τής FREIBURG,_________________
κατά μετάφρασιν κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ (Συνέχεια έκ τοΓ» 

' προηγουμένου)

Μετά άπό την άρνητικήν άντιπαράστασιν των επιβατών τοΰ τραίνου D. 966 
καί τοΰ Pommerenke, πού έλαβε χώραν την 23—6—1959 ή άνωτάτη διοίκησις συνε- 
κέντρωσε τά έξης στοιχεία κατά τοΰ Pommerenke :

Ιον. Κατά τήν πρώτην κατάθεσιν τοΰ Pommerenke πού έγινε εις τάς 
φυλακάς τοΰ Offenburg εις τάς 20-6-1959, είχε ομολογήσει, έκτος άπό τήν γνω
στήν εις τό Horberg ληστρικήν έπιθεσιν κατά τοΰ ταμείου τοΰ σταθμοΰ Kartsruhe 
Purlach καί άλλες κλοπές καί διαρρήξεις ως έπίσης καί μίαν άπόπειραν βιασμοΰ 
τήν οποίαν είχε κάμνει τό 1955 εις τήν Ελβετίαν καί διά τήν οποίαν έτιμωρήθη 
καί άπηλάθη.

2ον. Τά διάφορα μέρη διαμονής τοΰ Pommerenke εις τήν περιοχήν τοΰ 
Baden συμφωνοΰσαν μέ τις τοποθεσίες καί μέ τήν έποχήν κατά τήν οποίαν είχαν 
λάβει χώραν τά σεξουαλικά έγκλήματα, καθώς καί άλλες έγκληματικές πράξεις.

3ον. 'Η Giesela Pe, ή οποία εις τό Singen είχε δεχθή έπίθεσιν βιασμοΰ, 
είχεν άναγνωρίσει τον Pommerenke ως δράστην άπό τήν φωτογραφίαν, πού τής 
έπέδειξαν. Αύτό φυσικά δεν τό γνώριζε ό Pommerenke.

4ον. 'Η έξέτασις των ρούχων τοΰ Pommerenke έφερε εις φως κηλΐδες 
αίματος καί τρίχες.

δον. 'Η όμοιότης τοΰ ίχνους άπό μίαν σόλαν ή οποία εύρέθη εις τον σταθμόν 
των αυτοκινήτων τοΰ Rastatt, μέ ένα άλλο ίχνος σόλας τοΰ όποιον εύρέθη κατά 
τήν δολοφονικήν άπόπειραν τής Rosemarie Th, εις τό Riippurch Karbruhc.

6ον. Ή  πολύ φανερή άνησυχία τοΰ Pommerenke κατά τήν άντιπαράστασιν 
μέ τούς έπιβάτας τοΰ τραίνου D. 966 εις τον σταθμόν τοΰ Freihueg, όπου ώς 
γνωστόν ή άντιπαράστασις άπέβη άρνητική, διότι ούδείς τον άνεγνώρισε καί μετά 
ή νευρικότης ή οποία τον κατέλαβεν, όταν έλαβον δείγμα άπό τά μαλλιά του.

—"Ολα τά μέχρι τοΰδε γνωστά στοιχεία κατά τοΰ Pommerenke έδιναν τήν 
έντύπωσι, ότι δέν έπρεπε νά τον άντιμετωπίζουν μόνον ώς ένα κλέφτη καί διαρ
ρήκτη, αλλά καί ώς τον άπό καιρό καταζητούμενον σεξουαλικόν έγκληματίαν.. 
’Αλλά αύτό δέν ήτο άρκετό διότι έχρειάζοντο άκόμα άποδείξεις γιά νά έπιβεβαιώ- 
σουν τις υποψίες. Αυτά τά στοιχεία έδωσε αυτός όταν άργότερα μίλησε διά τήν 
παιδικήν του ζωή, διά τό πατρικόν του σπίτι, καί διά τήν προηγουμένη ζωήν του, 
πού είχε σχέσιν μέ τον νόμον. ’Αλλά πριν άπό όλα έπρεπε νά δημιουργηθή μία 
προσωπική σχέσις μεταξύ τοΰ Pommerenke καί τοΰ άστυνομικοΰ πού τον άνέκρινεν. 
Αυτός κατά τις μεσημβρινές ώρες πήγαινε εις τήν φυλακήν διά νά τον άνακρίνη 
καί ό Pommerenke άπαντοΰσε ήσυχα, ευγενικά, καί χωρίς δισταγμούς. Εις τάς 
έρωτήσεις τοΰ άνακριτοΰ έξιστόρησε πρόθυμα τήν άχαρη καί χωρίς στοργή παι
δική του ζωή εις τό σπίτι των γονέων του κατ’ άρχάς καί μετά εις τό σπίτι των 
πάππων του. 'Η μητέρα δέν ένδιεφέρετο καθόλου δι’ αυτόν, καθώς καί διά τήν 
άδελφήν του. 'Ο πατέρας του ό όποιος εύρίσκετο εις τον πόλεμο τούς είχε ΐδή μόνον 
δυο φορές κατά τήν διάρκειαν των άδειων του. 'Ο γάμος των γονέων του ήταν 
άτυχος καί γρήγορα, μετά τό τέλος τοΰ πολέμου, κατέληξε εις διαζύγιον. Τότε μέ 
τήν κατά δύο χρόνια μικρότερη άδελφή του πήγε εις τό σπίτι τοΰ παπποΰ του,
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εκεί δμως έπρεπε νά κοιμάται εις τδ ίδιο κρεβάτι μέ αύτήν, δπου μίαν φοράν ήμάρ- 
τησεν μαζί της. 'Η άδελφή μετά άπδ αύτδ πήγε εις ένα σπίτι δι’ εργαζόμενα παιδιά. 
Διηγήθηκε κατόπιν διά τήν φυγήν του άπό την S.B.Z., εις τήν 'Ομοσπονδιακήν 
Δημοκρατίαν τό έτος 1953. Εις τήν έρώτησιν του άνακριτοϋ διατί έγκατέλειψε τήν 
ιδιαιτέραν του πατρίδα, άπήντησε δτι δέν ήδύνατο νά μείνη άλλο εκεί, διότι είχε 
γίνει γνωστός καί «τό κλίμα δέν τον σήκωνε». ’Εκτός δμως άπό αυτό είχε καί 
τήν μητέρα του έγκατεστημένην εις τήν Ελβετίαν, ένθα είχεν έλθει εις νέον γάμον. 
Χωρίς νά διστάση έδιηγήθηκε μερικά παιδικά σφάλματα καί εγκλήματα κατά της 
ήθικής τήν έποχήν πριν άπό τό 1958. Άπό αύτάς τάς αποτυχίας είς τήν Ελβετίαν
καί τό Hamburg άρχισαν τά ελεεινά παιδικά παραπτώματα. 'Η έλλειψις μητρι
κής άγάπης, σπιτιού καί καλής καθοδηγήσεως τον παρέσυραν εις τον κακόν δρόμον.

Τά μέχρι τώρα γνωστά έγκλήματα κατά τής ήθικής, ή αιμομιξία μετά τής 
άδελφής του καί ή κακοποίησις μιας έπταετοΰς κορασίδος είς τό Schaffhansen 
τής Ελβετίας, καθώς επίσης καί άλλαι έγκληματικαί πράξεις είς τό Hamburg 
τό 1957, έδημιούργουν τήν έντύπωσιν δτι ό Pommerenke έπρεπε νά έχη άμεσον 
σχέσιν καί μέ άλλας έγκληματικάς πράξεις σεξουαλικής μορφής. Είς τήν περί- 
πτωσιν τής Giesela Pe είς τό Singen είχεν ήδη άναγνωρισθή άπό τό θϋμα. Αλλά, 
φυσικά, δέν γνώριζε τίποτε περί αύτοΰ.

Κατά τήν πορείαν των άνακρίσεων κατέθεσε ό Pommerenke καί άλλα στοι
χεία, διά ληστρικάς έπιθέσεις, βιασμούς ή άποπείρας βιασμών είς βάρος διαφόρων 
γυναικών, μέ λεπτομέρειας. Έφθασε δέ νά όμολογήση, διαρρήξεις, κλοπές, καθώς 
καί μίαν άπόπειραν βιασμού τήν οποίαν έκαμνε τό 1959 χωρίς δμως νά πή τίποτε 
διά τήν περίπτωσιν τής Giesela Pe είς τό Singen.

Οί άνακριταί άντελήφθησαν δτι ό Pommerenke προσεπάθει μέ τάς ομολο
γίας του οχι σπουδαίων άδικημάτων, νά τούς άπομακρύνη άπό τάς σοβαρά έγκλή
ματα, τά όποια είχεν διαπράξει. ’Ά ν καί αί έως τώρα όμολογίαι έδιναν πολλάς πιθα
νότητας, δτι αυτός είναι ό δράστης τών τεσσάρων σεξουαλικών έγκλημάτων, δέν 
είχεν έλθει άκόμη ή ώρα νά τον άνακρίνουν δι’ αύτά. Έδώ έπρεπε πρώτα νά γίνουν 
γνωστά τά τής παραμονής τού Pommerenke είς τήν Karlsruhe, κατά τήν έποχήν 
μεταξύ 15 Νοεμβρίου 1958 έως τήν 28 Φεβρουάριου 1959, καθώς έπίσης καί διά 
τήν νύχτα μεταξύ 16 καί 17-11-1958 δπου είς μίαν σιδηροδρομικήν γραμμήν 
πλησίον τής Karlsruhe Durbach είχε λάβει χώραν μία άπόπειρα φόνου μετά 
βιασμού κατά τής Elisabeth Ce.

Μετά άπό τάς άρχικάς άρνήσεις, ήρχισεν ό Pommerenke νά όμολογή (άφού 
τού έγινε φιλική προτροπή είς τήν αρχήν) δι’ αύτήν τήν περίπτωσιν. Διηγήθη τό 
περιστατικόν χωρίς νά δείχνη σημεία ψυχικής δυσφορίας. Τό πώς έπετέθη είς τό 
θύμα του καί πώς τό παρέσυρε άπό τον δρόμον είς τό σιδηροδρομικόν πρόχωμα 
καί μέ ποιον τρόπον τό έκαμνε νά χάση τάς αισθήσεις του. Μετά δέ άπό αύτό, τής 
έσχισε τά ρούχα καί τήν έβίασε, έπειτα δέ άπό τήν πράξιν, άφησε τό θύμα άναίσθη- 
τον καί έπέστρεψε είς τό σπίτι του. "Οταν τον ήρώτησαν, διατί είχε κάνει αύτή 
την πραξιν, είπε δτι γύριζε άπό τον κινηματογράφον καί δτι είχεν έπηρεασθή πολύ 
από τό έργον καί δέν ήδύνατο πιά νά χαλιναγώγηση τον έαυτόν του καί κατά συνέ
πειαν δέν έγνώριζε τί έκαμνε.

Τώρα είχε έλθει ή στιγμή νά τον έρωτήσουν διά τήν περίπτωσιν τής Giesela 
Pe. Διά πρώτην φοράν ό Pommerenke τήν μέχρι στιγμής θαυμασίαν του ήρεμίαν 
καί τον άνοιχτόν τρόπον του μετέβαλε καί δέν ήθελε νά άπαντήση, διότι τήν έρώ- 
τησιν έξέλαβεν ώς παγίδα. Μετά δμως άπό άρκετή προσπάθεια καί ιδιαίτερα μετά 
από τήν άνάγνωσιν τής καταθέσεως τής Giesela Pe, ή οποία έλεγεν οτι τον είχε 
αναγνωρίσει ώς δράστην τής έναντίον της άποπείρας βιασμού, ήναγκάσθη νά όμο- 
λογήση τήν ένοχήν του.
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Κατά τήν διάρκειαν ένός μικρού διαλείμματος ό άνακριτής πήρε μία παληά 
έφημερίδα μέσα άπδ τάς δικογραφίας καί τήν δίπλωσε κατά τέτοιον τρόπον, ώστε 
ό Pommerenke νά μπορή νά διαβάζη τά μεγάλα γράμματα καί τούς τίτλους τής 
έφημερίδος. Εις τήν έρήτησιν τοΰ άνακριτοΰ : «Διαβάζεις, φυσικά, έφημερίδες;» 
ό Pommerenke άπήντησε : «Γνωρίζω τί θέλετε νά πήτε—καί χαμογέλασε μέ το 
χαρακτηριστικόν χαμογελάν του—αλλά δεν βαδίζετε καλά». Καί ή άνάκρισις συνε- 
χίσθη ως έξής :

’Α ν α κ ρ ι τ ή ς :  Δέν σέ τύπτει ή συνείδησις σου ; ’Ά ν γνωρίζης κάτι δι’
αυτό ;

P o m m e r e n k e  : ’Όχι, διότι δέν έχω καμμίαν σχέσιν μέ τά εγκλήματα.
’Α ν α κ ρ ι τ ή ς :  ’Έχεις μέχρι τώρα ομολογήσει πρόθυμα ένα πλήθος άπό 

διάφορα παραπτώματα. Είναι αύτά εις τά άλήθεια δλα ή έχεις καί άλλα ώς παρα
καταθήκην. Εις τό κάτω—κάτω, τί ένα παρά πάνω, τί ένα πάρα κάτω.

P o m m e r e n k e  : (Μετά άπό μικρή σκέψι). Θά μπορούσα νά έχω σχέσι 
μέ μερικές άπόπειρες βιασμού, τάς οποίας δμως δέν ενθυμούμαι, αύτήν τήν στιγμήν. 
Ό  ανακριτής άλλαξε τό θέμα καί ήρώτησε τον Pommerenke τό τί έκαμνε τό 1959 
εις τό Hamburg όπου εργαζόταν καί είπε αυτά διά νά τά συνδέση μέ τά προη
γούμενα. « ’Έχεις κάνει παντός είδους κατορθώματα άπό τό 1957 καί έδώ, μάς 
διηγήθης καί διά κάποια ποινή φυλακίσεώς σου, ίσως νά σοΰ διαφεύγη άκόμη 
κάτι άπό τούς καλοκαιρινούς μήνες».

P o m m e r e n k r e :  (’Αφού έσκέφθη συντόμως, έρριξεν ένα βλέμμα εις 
τον άνακριτήν καί είπε) : Τό καλοκαίρι τού 1957 ; "Α ναι τότε εργαζόμουνα ώς 
υπηρέτης βαγονιού, άπό τις άρχές τοΰ ’Ιουλίου έως τό τέλος Αύγούστου, εις τον 
εκδρομικόν σύλλογον Sch—Η, άλλά έκεΐ δέν έκαμνα τίποτε. Παρ’ δλον δτι διεξήγετο 
λαθρεμπόριον οίνου άπό τήν ’Ιταλίαν καί τήν Ελβετίαν, άπό άλλους συναδέλφους.

’Α ν α κ ρ ι τ ή ς :  Γ ιατί δέν ξανάπιασες δουλειά είς αυτήν τήν φίρμαν ;
P o m m e r e n k e  : Διότι κάποιος μέ άπέλυσε, όταν έδωσα σεντόνια εις 

τούς ταξιδιώτες χωρίς νά πάρω άπόδειξιν παραλαβής.
—Ό  Pommerenke άρα έγνώριζε καλά τις συνθήκες είς τάς τραίνα άπό προ

σωπικήν του πείραν. Δέν έδιδε αυτό καί μόνο μίαν σύνδεσιν είς τήν περίπτωσιν 
τής Dagner Klimek τον ’Ιούνιο τοΰ 1959 είς τό Erbringen;

’Α ν α κ ρ ι τ ή ς :  «Γιά πρόσεξε μιά στιγμή, Heinr (τό μικρό όνομα τού 
Pommerenke) αυτό είναι πολύ ένδιαφέρον. Τώρα θέλω νά κουβεντιάσουμε μαζί 
διά τον χειμώνα τού 1958 έως 1959. Θέλω νά πώ τήν έποχή, πού έγινε ή άπό- 
πειρα βιασμού κατά τής Elisabeth Ge, τήν όποιαν είς τήν άρχή έπίσης διέψευδες 
μέχρις δτου σοΰ βοήθησα τήν μνήμην. Λοιπόν ας πούμε δτι ήργάζεσο έδώ είς 
τήν Karlsruhe μέχρι τό τέλος τοΰ Φεβρουάριου τοΰ 1959. Θυμάσαι είς τό Durlach 
τήν νύχτα άπό τάς 26 έως 27-2—1959 τήν γυναίκα ή οποία έβιάσθη καί έδολοφο-
νήθη ;

P o m m e r e n k e  : ’Αφού κοίταξε καλά τον άνακριτή, κούνησε τό κε
φάλι του καί είπε : ψέματα. Μέ αυτό έγώ δέν έχω καμμία δουλειά.

’Α ν α κ ρ ι τ ή ς :  Μά, Heinr, τά πράγματα ομιλούν καθαρά έναντίον σου 
Μέ τήν άρνησίν σου δέν παίρνει άξίαν κανένα ψέμμα. Μόνον καταφέρνεις νά έπι- 
δεινώνης τήν θέσιν σου. Τά ίδια έκαμνες δταν σέ έρώτησα διά τήν άπόπειραν βια
σμού ή οποία έγινε είς τό Singen έναντίον τής κορασίδος, άρχικώς τά άμφισβητού- 
σες δλα καί δέν σού χρησιμέυσε είς τίποτε αυτό. Λογικέψου ! Διότι δέν κερδί
ζεις τίποτε.

P o m m e r e n k e :  "Αφησε τό κεφάλι του νά πέση έπάνω είς τό τραπέζι 
τό σήκωσε δμως άμέσως καί είπε : Μή μέ κατηγορήτε δΓ έγκλήματα, ούτε είς 
τήν Karlsruhe, ούτε πουθενά άλλοΰ. Σάς τά είπα δλα, περισσότερα δέν γνωρίζω.
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’Α ν α κ ρ ι τ ή ς :  Περισσότερα δεν γνωρίζεις ; Λοιπόν κατεστράφη εις τά 
άλήθεια ή μνήμη του ; Τί έγινε λοιπόν εις τδ Horubrg τήν 25ην Μαρτίου του 1959, 
τί εις τό Ebringen τήν Ιην ’Ιουνίου, καί τί εις τό Oligheim τήν 8ην ’Ιουνίου ;

P o m m e r e n k e  : Κούνησε τον ώμο του καί είπε : Αύτό δεν μέ ενδια
φέρει, δι’ αυτά εγώ δέν έχω ιδέαν.

Μετά όμως άπό αύτό άρχισε νά πηγαίνη εδώ καί εκεί. 'Υπομονετικά έπέ- 
μεινεν εις τά ψεύδη του, αλλά συγχρόνως νεύριαζε άπό στιγμή εις στιγμήν, περισ
σότερον καί έχανε τήν συνηθισμένην ήρεμίαν του. Εις τήν έρήτησιν : «Πώς βρέ
θηκαν ίχνη αίματος είς τό παντελόνι του ;» είπε ότι κατά τήν έπίθεσίν του εναν
τίον μιας κοπέλλας εΐχεν πληγωθή. « ’Απόπειρες βιασμού εχω ήδη ομολογήσει ότι 
έ'χω κάνει. ’Αλλά τί άλλο θέλετε έπί τέλους ;».

’Α ν α κ ρ ι τ ή ς :  Θέλω όλην τήν άλήθειαν καί τήν θέλω άπό τό δικό σου 
στόμα. Μέχρι τώρα δέν έλεγες ψέματα καί άνέφερες όλες τις πράξεις σου. Αύτό 
ήταν καλό, διότι έτσι μπορούσα νά σέ πιστεύω. Σέ λίγες ώρες έβγαλα τό συμπέρα
σμα, ότι έσύ έχεις κάνει καί τά τέσσερα σεξουαλικά έγκλήματα. ’Όχι μόνον άπό 
τάς μαρτυρίας καί άπό τά στοιχεία, άλλά άπό σέ τον ίδιον. Θέλεις, λοιπόν, εις έμέ, 
6 όποιος κατά τήν διάρκειαν τών άνακρίσεων σέ άντιμετώπισα μέ καταννόησιν, νά 
φανής ως κουτός ψεύτης καί νά γίνης είς τά μάτια μου πρόστυχος καί άνεπιθύμητος ; 
Τότε τό μόνον πού είναι σίγουρον, είναι ότι θά χάσης κάθε ίχνος άνθρωπίνης συμ
πάθειας άπό έμέ.

Δι’ ολίγα δευτερόλεπτα έπεκράτησε άπόλυτος ήσυχία εις τό δωμάτιον. 
Ό  Pommerenke ίστατο μέ τό βλέμμα καρφωμένον είς τό κενόν. Τί έγινε έκείνη 
τί στιγμή μέσα του ; Ξαφνικά έρριξε τό βλέμμα του έπάνω είς τό τραπέζι καί είπε : 
«Ναί, ναί. ’Εγώ ήμουν αύτός. Παρακαλώ, δόστε μου χαρτί καί μολύβι καί άφήστε με 
μόνον νά γράψω, θά τά γράψω όλα. Αύτή ή παράκλησίς του έγένετο άποδεκτή 
μόλις τήν διετύπωσεν. ’Έτσι περιέγραψε, λεπτομερώς, καί τά τέσσερα έγκλήματα, 
ώστε νά μήν ύπάρχη καμμία άμφιβολία ότt αύτός ήταν ό δράστης. Μετά άπό 
μίαν ώραν πρωτοκολλήθηκαν καί τά τέσσερα έγκλήματα. ’’Ηταν όμως σίγουρον, 
ότι ό Pommerenke είχε κάνει καί άλλες άξιόποινες πράξεις. Του έδωσαν περισ
σότερον χαρτί μέ τήν σκέψιν νά έξιχνιάσουν τήν ζωή του άφ’ ένός καί νά του δώσουν 
την εύκαιρία νά έλαφρώση τήν συνείδησίν του άφ’ ετέρου.

(Συνεχίζεται)

Οί άστυνομικοΐ πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 
πνευματική τροφή.
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
_______________________ Ύπό ’Αστυνόμου Β' χ, X . ΠΑΤΣΟΥΡΗ-----------------------------------

(Συνέχεια καί τέλος)
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ  '

4. Ή  'Αστυνομία και <5 πολίτης είς τρία «συμβάντα».
5. Ά νάλνσ ις και σύγκρισις αυτών.
6. Λ ί νέαι κατευθύνσεις.
7. Τό ραδιοτηλεφωνικόν κέντρον.
8. ’Ανακεφαλαίωσις.

** *
4. Ή ’Αστυνομία καί ό πολίτης είς τρία «συμβάντα».

Τό πρώτον συνέβη εις μίαν μεγάλην πόλιν της ’Αγγλίας προ ολίγων χρόνων. 
Άναφέρετα', είς την ένέργειαν τοϋ έν υπηρεσία Ύπαστυνόμου είς τό Ραδιοτηλε- 
φωνικόν Κέντρον τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως. Ά λλ’ ας παραθέσωμεν αύτου- 
σίαν την «ίστοριούλα».

"Ηταν μεσημέρι περίπου μίας συννεφιασμένης φθινοπωρινής ήμέρας. Αί 
κλήσεις των πολιτών διά διάφορα άστυνομικής σημασίας θέματα διεδέχοντο ή μία 
την άλλην καί ή κίνησις είς τό τηλεφωνικόν καί ραδιοτηλεφωνικόν δίκτυον ήτο 
άρκετά μεγάλη. Ό  προϊστάμενος τοϋ Κέντρου, σάν νά μη έφθαναν οί «σκοτούρες» 
του, εϊχεν άναλάβει, άς έπιτραπή ή έ'κφρασις, την «άστυνομικήν ξενάγησιν» ενός 
έπισκέπτου αστυνομικού ξένης χώρας. Άφοϋ λοιπόν τοϋ εϊχε έξηγήσει την λει
τουργίαν τοϋ συστήματος, τοϋ διέθεσε μία γραμμήν διά νά παρακολουθήση μερικά 
άπό τά άναφερόμενα περιστατικά καί τον τρόπον μέ τον όποιον τό κάθε ένα έθε- 
ραπεύετο.

Είς μία στιγμήν, μετά άπό μία κλήσιν, ήκούσθη μία «σπαραξικάρδια» γυναι
κεία φωνή.

«Κύριε ’Αξιωματικέ» ειπεν, όπως συνηθίζουν είς την ’Αγγλίαν καί 'Ηνω
μένας Πολιτείας ν’ άποκαλοΰν τούς άστυφύλακας, «τό σκυλάκι μου, τό καϋμένο
μου τό σκυλάκι, αν τό βλέπατε.....................». Καί συνέχισε περιγράφοντας τήν
άθλίαν κατάστασιν τοϋ άσθενοΰς σκύλου της, άφοϋ έδωσε το όνοματεπώνυμον, τήν 
διεύθυνσιν καί τον άριθμόν τηλεφώνου της, τά όποια ό άστυφύλαξ κατεχώρισεν 
είς ειδικόν έντυπον.

«Μία στιγμή Κυρία Νόξ» άπήντησεν ευγενικά ό τηλεφωνητής-άστυφύλαξ 
«νά σάς συνδέσω μέ τον προϊστάμενόν μου». Καί άμέσως έκανε τήν σύνδεσιν καί 
έθεσεν ύπ’ οψιν τοϋ 'Υπαστυνόμου τό έντυπον, τό όποιον είχε συμπληρώσει.

«Πραγματικά τρομερό Κυρία μου» ειπεν ό 'Υπαστυνόμος άφοϋ, ένημερώθη 
μέ μία ματιά είς τό έντυπον. «Σέ λίγα λεπτά θά έλθη νά σάς δή μία γυναϊκα-άστυ- 
φύλαξ καί θά κάνη ό,τι μπορεί γιά σάς».

Πριν άκόμη άφήση ό 'Υπαστυνόμος τό άκουστικόν, ό άστυφύλαξ ό όποιος 
παρακολουθούσε τήν συζήτησιν, έτηλεφώνησεν είς τό «Γυναικεΐον ’Αστυνομικόν Τμή
μα», τό όποιον εύρίσκετο κοντά είς τό σπίτι τής κυρίας Νόξ καί διεβίβασε τό συμβάν 
μέ τήν σχετικήν παράκλησιν τοϋ προϊσταμένου του.

Ό  ξένος, όμως, πού παρακολουθούσε τήν συνδιάλεξιν καί ήκουσε τήν 
λύσιν, παραξενεύθηκε. "Αφησε τ ’ άκουστικά καί έφρόντισε νά συγκρατηθή καί ν’ 
άποφύγη τά σχόλια. ’Αλλά ό 'Υπαστυνόμος τον έβγαλε άπό τήν προσπάθειάν του 
αυτήν, καλώντας τον νά βγοΰν έξω.

Λίγη ώρα άργότερον οί δύο αστυνομικοί άπό διαφορετικάς χώρας καί μέ
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διαφορετικάς νοοτροπίας ό καθένας, έπιναν «άπδ τον ίδιον» καφέ εις τήν Λέσχην 
τής Διευθύνσεως. Ό  φιλοξενούμενος δεν μπόρεσε πλέον να συγκρατήση τήν παρόρ- 
μησίν του καί ήρώτησε τον φίλον του.

«Καλά μέ τέτοια άσχολεΐται ή Άστυνομία ;» .
«Για νά εξετάσουμε τό θέμα» εΐπεν ό άλλος, πού περίμενε φαίνεται τήν εύκαι- 

ρία διά νά δώση «ένα γερό μάθημα» εις τον συνομιλητήν του.
«Ά ς  ύποθέσωμεν ότι ό τηλεφωνητής έλεγε εις τήν κυρίαν νά τον άφήση 

ήσυχον ή έγώ τήν έστελνα εκεί πού συνήθως στέλνουμε όσους μας γίνονται φορ
τικοί. Ποια θά ήσαν τά αποτελέσματα ; Καί τήν άπάντησιν εις τό ερώτημα αυτό 
θά τήν δώση ή ήρω'ίδα μας μέ τήν προσωπικότητά της : Είναι γυναίκα πού δια
τηρεί σκυλάκι, προφανώς ράτσας, καί άσχολεΐται μ’ αύτό τόσο πού γιά μιά του 
«άρρώστεια» νά φθάνη νά τηλεφωνήση στήν άστυνομίαν, όπως άκούσατε. Θά πρέ
πει νά έχη μερικές φίλες, τρεις ή τέσσαρες, πού θά τις καλέση νά πάρουν τσάι 
μαζί τό ίδιο άπόγευμα γιά νά τήν παρηγορήσουν. Θά πρέπει επίσης ν’ άνήκη σέ 
μία λέσχη, πού θά πάη τό βράδυ γιά νά ξεσκάση. Θέμα άλλο διά συζήτησι μέ τον 
κύκλο της, πού θά πρέπει ν’ άποτελήται άπό γυναίκες τοϋ ίδιου τύπου μ’ αύτή, 
καταλαβαίνετε ότι δέν θά ύπάρξη. Οί φίλες στο τσάι θά άκουγαν σαστισμένες τήν 
έντονη περιγραφή της κτηνωδίας καί τής «άπανθρωπιας» του αστυνόμου, γιατί ή 
κυρία δέν μιλά μέ Ύπαστυνόμον ή άγνοεί τό βαθμό μου. Τά μέλη τής λέσχης τό 
βράδυ θά έπληροφοροϋντο άπό τήν κυρία τό τρομερό γεγονός σέ αρκετά βελτιω
μένη καί χρωματισμένη έκδοσι, τής οποίας τις λεπτομέρειες θά συνεπλήρωναν 
οί φίλες της, πού ίσως μετετρέποντο σέ αύτόπτες μάρτυρες. ’Έτσι ολόκληρη 
ή πόλις αύριο θά μιλούσε διά τήν βαρβαρότητα των άστυνομικών πού στερούνται 
καί τής πιο στοιχειωδεστέρας άνθρωπιάς. Ένώ τώρα τά πράγματα πήραν τή θετική 
τους τροχιά. Χωρίς κόπους καί χωρίς θυσίες, χωρίς ειδικές δαπάνες, έπιτύχαμε 
νά έγκαταστήσουμε εντόνους διαφημιστικούς πομπούς σ’ όλη τήν πόλι. Καί νά 
εΐσθε βέβαιος ότι μεγάλο μέρος τού πληθυσμού μας αύριο θά συζητή μέ Ικανοποίησι 
τό συμβάν. Καί νά μή παραξενευθήτε αν άκούσετε, ότι γιά τό άρρωστο σκυλάκι 
τής κυρίας κατέφθασεν ειδικός κτηνίατρος».

Έδώ τελειώνει τό πρώτον «συμβάν». Άναφέρεται είς τήν ενέργειαν άστυ- 
νομικοΰ, διά τής οποίας προσεφέρθη, έστω καί εξεζητημένη, σκοπιμοτάτη όμως, 
έξυπηρέτησις. Ά ς  άκούσωμεν όμως ένα φίλον ιατρόν, πού θά μάς διηγηθή τό δεύ
τερον :

«Πλησίαζαν μεσάνυκτα, όταν τό κουδούνισμα τού τηλεφώνου διέκοψε τήν 
συζήτησι πού είχαμε μέ κάτι φίλους στο σπίτι μου. Μία συγγενής μου μέ παρα- 
καλούσε, επειδή σάν γιατρός.........  ήξερα, νά τηλεφωνήσω στο Σταθμό Λ' Βοη
θειών καί στο διανυκτερεΰον Νοσοκομεΐον, μήπως μάθω κανένα νέο γιά τό κόρη 
της, πού δέν είχε πάει στο σπίτι μέχρις εκείνη τήν ώρα. Θυμήθηκα τήν άστυνο
μίαν καί έτηλεφώνησα στο Τμήμα, επειδή νόμισα ότι αύτό θά έπρεπε νά ξέρη 
ή θά μπορούσε νά μάθη εύκολώτερα άπό μένα. Ό  τηλεφωνητής μέ άφησε νά τού 
διηγηθώ τά καθέκαστα, δέν ξέρω πώς, γιατί δέν τον έβλεπα, άλλά όταν τον παρε- 
κάλεσα νά κάνη κάτι γιά τήν μητέρα καί συγγενή μου μ’ άπήντησε: «Καί τί μπορώ 
νά τής κάνω γώ γιατρέ».

Ά ς  προχωρήσωμεν τώρα εις τό τρίτον περιστατικόν, τό όποιον άναφέρεται 
είς αίτησιν έξυπηρετήσεως, άλλά καί ταύτόχρονον αϊτησιν έφαρμογής κειμένων 
διατάξεων, παραθέτοντας αύτουσίαν, τήν διήγησιν τού σεβασμίου γέροντος, 
πού ύπήρξεν καί ό ήρως του :

«Δέν ήταν μόνον ό αποκλεισμός τού δρόμου καί τής ιδιωτικής στοάς στο 
σπίτι μου άπό αυτοκίνητα, μοτοσυκλέττες καί καρροσάκια, άλλά οί έκνευριστικοί 
θόρυβοι καί οί φωνασκίες, μέ λέξεις πού δέν επαναλαμβάνονται, άπό τά χαράματα 
μέχρις άργά τό βράδυ. Μ’ όλα αύτά ή ζωή μου είχε γίνει πραγματικό μαρτύριο.
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Κατέφυγα στην ’Αστυνομία. ’Ανέβηκα παρ’ δλα μου τά γεράματα τα σκαλιά καί 
άνέφερα στον αρμόδιο την άθλια κατάστασί μου. «Είναι θέμα τροχαίας, άλλα 
κάνετέ μας μια αίτησι» ήταν ή άπάντησι πού πήρα. Πήγα σ’ ένα γραφείο δακτυλο- 
γράφων πού γράφουν αιτήσεις, μοϋ έγραψαν την αϊτησιν σέ τρία άντίτυπα, βρήκα 
καί αγόρασα τά άπαιτούμενα χαρτόσημα καί ξανά πάλι δρόμο γιά την Τροχαία 
καί το Τμήμα. ’Έδωσα στά άρμόδια Γραφεία άπο ένα άντίτυπο δπως μοϋ 
είπαν. Βεβαίως μετά άπο λίγες ημέρες οί Υπηρεσίες αυτός έλαβαν τά μέτρα πού 
έπρεπε καί έμετριάσθηκε το κακό, χωρίς δμως νά θεραπευθή ή κατάστασις».

5. Ά νάλυσ ις  καί σύγκρισις αύτώ ν.
Ν’ άναλύσωμεν ή νά μή άναλύσωμεν τά τρία άνωτέρω παραδειγματικής 

ληφθέντα περιστατικά έκ τής άστυνομικής ζωής ; Ή  άνάλυσις των είναι άπαραί- 
τητος. Μόνον διά την άναλυτικής μελέτης καί τής μεταξύ των συγκρίσεως θά όδη- 
γηθωμεν εις την ορθήν οδόν, πού χαράσσει ή άστυνομική δεοντολογία. Καί τοΰτο 
διότι πιστεύομεν άκραδάντως δτι ούδεμία σημασίαν έχει το που εύρισκόμεθα. Το 
πλέον σημαντικόν εις την προσπάθειάν μας είναι το ποΰ θέλομεν νά ύπάγωμεν, 
ή ποιος είναι ό άπώτερος άλλά συγκεκριμένος σκοπός μας. Μέ το δεδόμενον τοΰτο 
κατά νοΰν, δίκην «θρησκευτικού πιστεύω», τά πάντα είναι δυνατά, τά προβλήματα 
απλοποιούνται καί μεταπίπτουν εις το πεδίον των θεμάτων, άπ’ δπου έκαστον ευρί
σκει κατά την ύπύ τής ήγεσίας καθωρισμένην προτεραιότητα τήν λύσιν του. Ά λλ’ 
άς έπιτραπή νά σχολιάσωμεν τάς προαναφερθέντα «συμβάντα» έκ τοΰ τελευταίου 
προς το πρώτον.

‘Ο πολίτης έλαβεν άνάγκην τής ’Αστυνομίας. Κατά σύμπτωσιν ή περίπτωσις 
ήτο έξ έκείνων πού ή ’Αστυνομία είχεν ύποχρέωσιν, αν οχι νά προλάβη, νά κατασ- 
στείλη τήν δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν αύτεπαγγέλτως. Παρ’ δλον τοΰτο ό πολί
της μεταβαίνει εις τό ’Αστυνομικόν Τμήμα. Καλύπτει δηλαδή τήν άπόστασιν μεταξύ 
τμήματος καί συμβάντος πεζή. 'Η ηλικία του άς μή ληφθή ύπ’ δψιν. Καλείται νά 
ύποβάλη αϊτησιν δηλαδή ό παράγων χρόνος καί κόπος πάλιν παραγνωρίζεται. 'Η 
έξυπηρέτησις προσφέρεραι, άλλά μετά πάροδον ήμερων.

Εις τό δεύτερον «συμβάν» ό ιατρός έχρησιμοποίησε τό τηλέφωνον. 'Ο παρά
γων χρόνος έλήφθη σαβαρώς ύπ’ δψιν, διότι ή άπάντησις έδόθη αμέσως. Έξυπη- 
ρέτησις δμως μηδέν. Καί τοΰτο, δχι διότι ήτο άδύνατος, άλλά διότι εις τό άλλον 
άκρον τοΰ σύρματος τό «ούς δέν ήτο εύήκοον». "Ισως τό δργανον πού άπήντησεν 
παρέβη τον Κανονισμόν τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, εις τό όποιον άνήκεν, άλλά 
καί άπέδειξεν δτι άπετέλει άψυχον ή άνόργανον μέρος ένός συνόλου. Τό 
«Καί τί μπορώ νά τής κάνω γώ γιατρέ» είναι άδύνατον νά λεχθή άπο άστυνομικόν 
δργανον πού άποτελεΐ οργανικόν μέλος τής άστυνομικής όλότητος τοΰ ζων- 
τανοΰ όργανισμοΰ, πού λέγεται ’Αστυνομία. "Ισως ή άπάντησις τοΰ τηλεφωνητοΰ 
νά ήτο άποτέλεσμα άλλων αιτίων, ώς ή άκαταλληλότης του κατά παράβασιν των 
διατάξεων τής επιλογής των προσλαμβανομένων άστυνομικών, ή ελλιπής έκπαί- 
δευσις, ή κατεύθυνσις ή παρακολούθησις καί έλεγχος αύτοΰ. Πάντως κάπου 
πρέπει ν’ άναζητηθή ή ευθύνη δι’ ένα καί μόνον σκοπόν : Τήν διάγνωσιν τοΰ επι
πέδου εις τό όποιον εύρισκόμεθα καί τόν καθορισμόν τοΰ τοιούτου προς τό όποιον 
τείνομεν. Καί μέ άφετηρίαν τό πρώτον νά έκκινήσωμεν τό ταχύτερον δυνατόν διά 
τήν άνοδόν μας προς τό τελευταΐον.

Τό πρώτον «συμβάν» έσχολιάσθη κατά τό μάθημα πού έδόθη από τόν ξενα
γόν του εις τόν ξένον. Άποδεικνύει δμως σαφώς πώς, πρέπει νά σκέπτεται ό έκπρο- 
σωπών οίονδήποτε, άλλ’ ιδίως ’Αστυνομικόν ’Οργανισμόν ζώντα, σύγχρονον καί 
φιλοδοξοΰντα ν’ άποτελή «τόν καθρέπτην τοΰ πολιτισμοΰ ένός λαοΰ. Δέν έκάλεσε 
τήν κυρία Νόξ νά μεταβή είς τό Τμήμα, άλλά κατανοήσας τήν θέσιν, πού τό 
τηλέφωνον έχει λάβει εις τήν σημερινήν ζωήν, έθεώρησεν αύτήν πλησίον του,
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ώς έάν ήτο άπέναντί του. 'Ή έναρξις της ένεργείας οφείλεται, εις τον τηλεφωνητήν 
αστυφύλακα, ό όποιος έξεπροσώπησεν τό Σώμα έπαξίως. 'Η συνέχεια έδόθη ύπό 
τοΰ 'Υπαστυνόμου, άλλα τό πνεύμα ήτο άκριβώς τής ιδίας ποιότητος. 'Η άπάντη- 
σις έδόθη άμέσως. Ή  έξυπηρέτησις—αν οχι ασφαλώς—ίσως ήτο μηδέν, άλλα ή 
προσπάθεια, ή προθυμία καί ή εύγένεια θά «έσκλάβωσαν» τήν κυρίαν. Ή  ενέργεια 
άπό οίανδήποτε σκοπιάν καί αν έξετασθή, προκαλεϊ θαυμασμόν άστυνομικής 
πολιτικής, άστυνομικής όργανώσεως, άστυνομικών δημοσίων σχέσεων καί άστυ
νομικής διοικήσεως έν γένει.

6. Αί νέαι κατευθύνσεις.
Μετά τ’ άνωτέρω δυνάμεθα νά άσχοληθώμεν άκολούθως μέ τό σύστημα όργα

νώσεως τής τηλεφωνικής επικοινωνίας πολιτών καί άστυνομίας καί νά παραθέσωμεν 
τον μηχανισμόν, ό όποιος πρέπει νά τίθεται εις κίνησιν διά τήν άντιμετώπισιν έκά- 
στης τηλεφωνικώς γνωστοποιουμένης άνάγκης πολίτου εις τήν ’Αστυνομίαν.

’Ά ς καθορίσωμεν, όμως, κάπως «χειροπιαστά» τον άντικειμενικόν σκοπόν 
τής χρησιμοποιήσεως τοΰ τηλεφώνου διά τήν παροχήν άστυνομικής έξυπηρετήσεως 
εις τούς πολίτας, λαμβάνοντες μερικά παραδείγματα μεταξύ τών όποιων καί τά 
δύο τελευταία έκ τών προαναφερθέντων :
Περίπτωσις : α) Εις τήν οδόν Α οί οδηγοί παρανόμως σταθμευόντων φορτο
ταξί καί τρικύκλων φωνασκοϋν.

β) 'Η Γ. Δ. άνησυχεΐ διά τήν θυγατέρα της, ήτις δέν έχει έπιστρέψει 
μέχρι τοΰ μεσονυκτίου.

γ ) Εις τον οδόν Β όμάς νεαρών παίζει ποδόσφαιρον κατά τάς άπογευμα- 
τινάς ώρας.

δ) Εις τό έπί τής όδοϋ Γ κατάστρωμα κάτι τό άσύνηθες συμβαίνει καί δη- 
μιουργοΰνται ύποψίαι εις τον διερχόμενον Δ. Ε. τήν 3ην πρωινήν.

Καί είς τά τέσσαρα αυτά παραδείγματα άντιλαμβανόμεθα ότι αν ύπήρχεν 
άστυφύλαξ έπί τόπου θά έπελαμβάνετο άμέσως καί θά προέβαινεν είς τάς δεούσας 
ένεργείας. ’Αλλά είναι δύσκολον νά ύπάρχη άστυφύλαξ είς κάθε σημεΐον οπού ή 
παρουσία του καθίσταται άναγκαία, είτε διά νά άντιμετωπίση καταστάσεις ή ν’ 
άναφέρη άρμοδίως τάς σοβαρωτέρας τοιαύτας. "Αν όμως ένας έκ τών ένοχλουμένων 
κατοίκων τής όδοΰ Α, αν ή Γ. Δ. , αν ένας έκ τής όδοϋ Β, αν ό Δ. Ε. τηλε
φωνούσαν είς τήν άστυνομίαν, ποία θά ήτο ή σημασία τοΰ τηλεφωνήματος ; 
Τό τηλεφώνημα θά έσήμαινεν ότι ή ’Αστυνομία είναι τόσον πλησίον μας, όσον καί 
ή τηλεφωνική μας συσκευή. Οΰτω δέν θά έχάνετο ό διά τήν αύτοπρόσωπον μετά- 
βασιν είς τό Τμήμα άπαιτούμενος χρόνος.

’Αλλά παρεδέχθημεν τό σημαντικόν πλεονέκτημα τής τηλεφωνικής άναγγε- 
λίας τής άνάγκης τών ώς άνω πολιτών είς τήν άστυνομίαν. Είς ποιαν όμως ’Αστυνο
μικήν 'Υπηρεσίαν ; Είς τό ’Αστυνομικόν Τμήμα τής περιοχής θά άπαντήσωμεν 
ίσως. ’Αλλά έρωταται :

— Είναι πάντοτε είς όλους τούς πολίτας γνωστόν ποιον Τμήμα είναι τοπικώς 
άρμόδιον ; ή μήπως άπαιτεΐται διαδικασία, όχι καί τόσον προσελκύουσα, διά τήν 
άνεύρεσίν του ;

— Είναι πάντοτε προσιτόν τό άρμόδιον ’Αστυνομικόν Τμήμα διά τοΰ τηλε
φώνου ; ή μήπως τό πολυάσχολου καί ίσως μοναδικόν τηλέφωνον του τό καθιστά 
τηλεφωνικώς άπρόσιτον ;

— Είναι πάντοτε τό ’Αστυνομικόν Τμήμα είς θέσιν νά μάς βοηθήση άμέσως 
καί άποτελεσματικώς ; ή μήπως διαδόσεις άποπειραθέντων κατά τό παρελθόν 
νά αιτήσουν τηλεφωνικώς άστυνομικήν συνδρομήν άπ’ αύτό έχουν δημιουργήσει 
ψυχολογικήν κατάστασιν τοιαύτην, ώστε ν’ άπαιτήται διάφορος λύσις;

— Είναι πάντοτε δυνατή ή άπαραίτητος παρακολούθησις καί ό «έκ τών ών
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ούκ άνευ» έλεγχος τών ενεργειών διά την κανονικήν καί άμεσον θεραπείαν των 
άναγγελλομένων περιπτώσεων ; ή μήπως άπαιτεϊται διάφορον στύστημα ;

Πάντα ταϋτα έλαβον ύπ’ δψιν δλαι σχεδόν αί Άστυνομίαι των μεγάλων 
πόλεων ολοκλήρου τοϋ πολιτισμένου κόσμου καί ώργάνωσαν ενα τηλεφωνικόν 
κέντρον, διά νά δέχεται τά πάσης φύσεως τηλεφωνήματα τοϋ κοινού διά τάς περι
πτώσεις άστυνομικών άναγκών. Ύπαναχωρήσασαι έκ τής έπιβληθείσης—πριν 
άπό τάς τελευταίας τεχνικάς προόδους—αρχής τής άποκεντρώσεως των ’Αστυνο
μικών 'Υπηρεσιών, συνεπεία τής οποίας ύπήρξεν ή διασπορά τών ’Αστυνομικών 
Τμημάτων, έπροχώρησαν είς τήν διαμόρφωσιν νέας όργανώσεως, ή οποία βασί
ζεται εις τάς κάτωθι βάσεις:

α) Συγκρότησιν Τηλεφωνικού Κέντρου, διαθέτοντος ικανόν αριθμόν «γραμ
μών» καί δυναμένου νά κληθή δι’ «ά π λ ο ΰ α ρ ι θ μ ό  ΰ», εύκόλως συγκρατου- 
μένου είς τήν μνήμην τών πολιτών π.χ. 999, 1313 κλπ.

β) Έξασφάλισιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μετά τών ’Αστυνομικών Τμη
μάτων δι’ ίδιου τηλεφωνικού δικτύου.

γ ) Διαβίβασιν είς τό αρμόδιον’Αστυνομικόν Τμήμα τών στοιχείων άναφερο- 
μένου συμβάντος ή άδικήματος ΐνα τοΰτο άποστείλη ποδηλάτην ή μοτοσυκλεττιστήν 
διά τήν άντιμετώπισιν του.

δ) Περιορισμόν τών δι’ έκάστην άστυνομικήν ενέργειαν εγγραφών, είς τάς 
άπαιτουμένας διά δικαστικήν καί άστυνομικήν χρήσιν τοιούτων διά τής τυποποιή- 
σεως αυτών.

ε) Ένάσκησιν δημιουργικού ελέγχου ένεργειών διά τής έφαρμογής λογιστι
κού συστήματος, στατιστικών μεθόδων καί κεντρικής παρακόλουθήσεως αύτών.

"Ας έπανέλθωμεν όμως είς τό πρώτον έκ τών προαναφερθέντων παραδειγ
μάτων καί άς ύπολογίσωμεν τον άπαιτούμενον χρόνον διά τήν άντιμετώπισιν τής 
περιπτώσεως αυτής :

"Ωρα 06,00' — Παράνομοι σταθμεύσεις — Φωνασκίαι.
» 06,15 ' — Τηλεφώνημα ένοχληθέντος προς Κέντρον.
»  06,15' — Διαβίβασις στοιχείων παραβάσεως είς Άστυν. Τμήμα.
» 06,20' — Άναχώρησις ποδηλάτου—Άστυφύ?.ακος.
» 06,25' — Κάλυψις 1,5 χιλ.—άφιξις—Συστάσεις κ.λ.π.
»  06,25' —’Επιστροφή είς Τμήμα—’Αναφορά.

"Αν διατεθούν σκούτερ είναι δυνατή ή άποστολή δύο άστυφυλάκων διά τήν 
άντιμετώπισιν σοβαρωτέρων καταστάσεων καί είς ταχύτερου χρόνον.

Ή  ταχύτης ένεργείας έπετεύχθη. 'Ο γνωστός άριθμός τηλεφώνου καί τό 
«εύήκοουν ους» τού Κέντρου! έκίνησε τον άστυνομικόν μηχανισμόν καί ή διατάραξις 
τής κοινωνικής ζωής έπατάχθη άνωδύνως κατά τήν έναρξίν της.

’Αλλά ό άστυφύλαξ πού άνεχώρησε είτε μέ ποδήλατον ή σκούτερ ή αύτοκί- 
νητον άπό τό Τμήμα τήν 06,20' ώραν δεν ειχεν ούδεμίαν επαφήν μ’ αύτό μετέπειτα. 
Έ ξ αύτής τής έλλείψεως έγεννήθη ή άνάγκη έξασφαλίσεως συνεχούς έπαφής μετά 
οχημάτων, περιφερομένων συνεχώς άνά τήν περιφέρειαν ένός ή περισσοτέρων Τμη
μάτων. Τήν άνάγκην αυτήν άντιμετώπισαν τά ραδιοχήματα, αύτοκίνητα δηλαδή 
φέροντα ραδιοτηλέφωνον—ώς είναι ό έπικρατέστερος όρος άντί τού γνωστού «άσύρ- 
ματος»—καί δυνάμενα νά λαμβάνουν έντολάς καί ν’ άναφέρουν άπό οίανδήποτε 
άπόστασιν εντός τής έμβελείας τού Ραδιοτηλεφωνικοϋ Κέντρου, είτε έν στάσει 
είτε έν κινήσει, παρέχοντα οΰτω είς τήν ’Αστυνομίαν ταχύτητα κινήσεως καί συνεχή 
επικοινωνίαν.

7. Τό ραδιοτηλεφωνικόν κέντρον.
«"Οσον αυξάνονται τά μέσα κινήσεως, τόσον πρέπει νά τελειοποιούνται τά 

μέσα επικοινωνίας» λέγει ό κ. Μάϊλς Φερλόγκ, ’Αρχηγός τής ενταύθα Άμερικα-
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νίκης ’Αστυνομικής ’Αποστολής, ό όποιος καταβάλλει πάσαν δυνατήν προσπά
θειαν διά νά βοηθήση την ήγεσίαν μας εις τον τεχνικόν εξοπλισμόν των Σωμάτων 
’Ασφαλείας. Προς τοΰτο μία έκ των άρχικών άναγκών αί όποΐαι άντιμετωπίσθησαν 
εις την προσπάθειαν εκσυγχρονισμού τοϋ Σώματος ήτο ή έγκατάστασις Ραδιοτη- 
τηλεφωνικοΰ Κέντρου εις τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών, διά τοϋ οποίου 
επιτυγχάνεται έπικοινωνία μετά των περιπολούντων ραδιοχημάτων. Έ κ παραλλή
λου έγκατεστάθη ειδική τηλεφωνική συσκευή διά τής οποίας είναι δυνατόν ή κλήσις 
τοϋ Κέντρου διά τοϋ συνδυασμοΰ «100». Τό Κέντρον τοΰτο προβλέπεται νά έχη 
ικανόν άριθμόν τηλεφωνικών γραμμών, ώστε διά τοϋ «100» νά είναι πάντοτε εφι
κτόν. Ειδικόν τηλεφωνικόν δίκτυον θά συνδέση τό Κέντρον μετά τών ’Αστυνο
μικών 'Υπηρεσιών, ώστε ή τηλεφωνική επικοινωνία νά είναι άμεσος καί πλήρης.

Παρ’ δλον ότι τό Ραδιοτηλεφωνικόν Κέντρον καί τά ραδιοχήματα εόρίσκονται 
εις τό αρχικόν στάδιον τής χρησιμοποιήσεώς των, πολλάκις έγράφησαν έπαινοι εις 
τον ’Αθηναϊκόν τύπον, ή δέ σημασία των εις τό άστυνομικόν έργον άπεδείχθη σημαν- 
τικωτάτη, διότι καθιστούν τήν άστυνομίαν ταχυκίνητον καί πανταχοΰ παρούσαν.

’Αλλά, όσονδήποτε καί άνήχρήσις των είναι στενώς συνδεδεμένη μέ τό Τηλε
φωνικόν Κέντρον, προτιμώμεν νά έπανέλθωμεν εις τό βασικόν θέμα τοϋ παρόντος, 
διά νά τελειώσωμεν μέ τά καθήκοντα τά όποια τό «100» επιβάλλει εις τούς τηλε-
φωνητας.

Τό «100» μέ τήν εύχέρειαν κλήσεως τήν όποιαν παρουσιάζει καί τήν εύρεΐαν 
γνωστοποίησίν του εις τό κοινόν, θά καταστή ταυτόσημον μέ τήν άστυνομίαν. Αί 
κλήσεις αύτοΰ θά αύξηθοΰν εις άριθμόν αρκούντως μεγάλον. Κατά συνέπειαν διά 
τοϋ «100» θ’ άπαντά ή ’Αστυνομία Πόλεων. Νέον σύστημα καθώς είναι έπ’ ούδενί 
λόγοι θά πρέπει νά φθάρη. Καί ή φθορά είναι εύκολος. Τά σοφά λόγια τοϋ πραγμα
τικά μεγάλου όχι μόνον άστυνομικοΰ άλλά κυρίως ήγέτου τό άποδεικνύουν σαφώς. 
«Ή  φήμη τοϋ Έ φ—Μπί—Ά ΐ»  λέγει ό Διευθυντής αύτοϋ Έντγκαρ Χοϋβερ 
«είναι έργον όχι ενός άνθρώπου. "Ενας όμως άνθρωπος μπορεί νά τήν καταστρέψη».

'Ο τηλεφωνητής, συνεπώς, μπορεί νά προκαλέση φθοράν άνεπανόρθωτον 
Διά τον λόγον αυτόν ή έπιλογή, ή έκπαίδευσις καί ή συνεχής παρακολούθησές του 
είναι άκρως έπιβεβλημέναι. Οίοσδήποτε καί αν είναι ό καλών, οποτεδήποτε καί αν 
κληθή, οίαδήποτε καί αν είναι ή αιτία τής κλήσεως, θά γίνη δεκτή μετά τής αύτής 
προθυμίας καί λεπτότητος.

'Η πρώτη φράσις ή οποία λέγεται όταν άνοιξη γραμμή είναι παγίως καθωρι- 
σμένη π.χ. «Παρακαλώ ’Αστυνομία ’Αθηνών» καί άποσκοπεΐ :

α) Νά δηλώση τήν ταυτότητα τοϋ όμιλοϋντος.
β ) Νά διαβεβαιώση ακολούθως τον καλοΰντα περί τής ορθής κλήσεως.
γ ) Νά δημιουργήση «θερμήν άτμόσφαιραν»—αν εύσταθή ή λέξις—καί νά 

έμπνεύση εμπιστοσύνην διά τήν έπιδειχθησομένην κατανόησιν.
'Η πρώτη φράσις άρχίζει μέ τήν λέξιν «Παρακαλώ» διότι καί γνωστή είναι 

καί ήχητικώς είναι ευδιάκριτος. Προσέτι δέ προετοιμάζει τον καλοΰντα εις τό ν’ 
άντιληφθή τάς δύο έπομένας λέξεις, αί όποΐαι είναι ό τίτλος τής 'Υπηρεσίας, όπως 
τό κοινόν έχει συνηθίσει νά τον άκούη. Τ’άρχικά 'Υπηρεσίας ή άλλαι άγνωστοι λέξεις 
ή δυσνόητοι πρέπει ν’ άποφεύγωνται εις τήν άπάντησιν άστυνομικοΰ τηλεφώνου, 
ιδίως τοϋ Κέντρου. Καλόν παράδειγμα προς τοΰτο άποτελεΐ ό τρόπος πού άπαν- 
τοΰν καί αί λέξεις πού χρησιμοποιούν αί τηλεφωνήτρια», ώρισμένων άεροπορικών 
Εταιρειών ή μεγάλων ’Αθηναϊκών Ξενοδοχείων.

Μετά τήν πρώτην άπάντησιν ό τηλεφωνητής θ’ άκούση τον καλοΰντα, κατα- 
γράφων τ’ άπαραίτητα στοιχεία συμφώνως προς τάς διατάξεις « ’Εσωτερικής Λει
τουργίας τοϋ Κέντρου». Εις περίπτωσιν άσκοπου μακρηγορίας τού συνομιλητοϋ του, 
μετά τής προσηκούσης λεπτότητος, διακόπτει τούτον τεχνηέντως, μεριμνών νά τον



9370 X. Πατσούρη: Ή  αστυνομία καί το τηλέφωνον

διαβεβαιώση δτι Οά έπιληφθή ταχέως διά την θεραπείαν τής άναφερθησομένης 
ανάγκης ή περιπτώσεως.

Εις πάσαν περίπτωσιν ό τηλεφωνητής πρέπει να έχη ύπ’ δψιν του δτι έκ των 
άπαντήσεών του κρίνεται ολόκληρος ή ’Αστυνομία Πόλεων, καί δτι κριτής μας 
είναι τδ άνώνυμον κοινόν, πού εύκολα δύναται να λάβη τήν θέσιν άδυσωπήτου κατη
γόρου έκ μεταδοθεισών υπερβολών έξ άσημάντων ίσως παραλείψεων.

'Ο τηλεφωνητής πρέπει να ένθυμήται πάντοτε τήν δύναμιν των λεπτομερειών 
δταν αύξάνωνται εις αριθμόν 0τε καί παρομοιάζονται προς τά μικροσκοπικά «ψαρά
κια» τών ποταμών τής Νοτίου ’Αμερικής, τά όποια δύνανται να έξαφανίσουν, 
«καταβροχθίζοντας», τάς σάρκας άνθρώπων έντός δευτερολέπτου, άκριβώς επειδή 
έφώρμουν κατά έκατομμύρια.

8. ’Α νακεφαλαίω σις.
Σκοπός μας ήτο ή παρουσίασις τής άνάγκης χρησιμοποιήσεως τοϋ τηλεφώ

νου διά τήν άστυνομικήν έξυπηρέτησιν τοΰ κοινού.’Ανάγκη τήν οποίαν αυτή αΰτη ή 
κοινωνική ζωή έπέβαλεν διά τών προόδων τοϋ τεχνικού πολιτισμού. Τά παρατεθέντα 
έπίσημα στοιχεία άποδεικνύουν τό γεγονός δτι τό τηλέφωνον ιδίως εχει καταστή 
τό νευρικόν σύστημα, πού συνδέει ολόκληρον τον πολιτισμένον κόσμον καί είναι εφι
κτόν οπουδήποτε, ιδία εις τάς μεγάλας πόλεις.

' Η διά τής τοιαύτης άλματώδους έπεκτάσεως τού τηλεφώνου έντός σχεδόν 
μιας ΘΟετίας, έδημιουργήθησαν άλλαγαί. Αί άποστάσεις έξεμηδενίσθησαν καί ό 
παράγων χρόνος έ'λαβεν σημασίαν πρωτεύουσαν. Ή  ’Αστυνομία έμελέτησε τό τη
λέφωνον, δπως καί οίανδήποτε άλλην τεχνικήν πρόοδον ώς μέσον:

α) Τελέσεωςή όλοκληρώσεωςάδικημάτων ή διαταράξεων τής κοινωνικής ζωής.
β) Παροχής αστυνομικής έξυπηρετήσεως προς τό κοινόν.
Εις τό παρόν ήσχολήθημεν μέ τό τηλέφωνον καί τήν χρήσιν του διά τήν άστυ

νομικήν προστασίαν καί έξυπηρέτησιν τού κοινού, ήτοι ώς μέσον τό όποιον φέρει τήν 
’Αστυνομίαν κοντά εις τόν πολίτην όσον καί ή τηλεφωνική του συσκευή.

’Ακολούθως παρουσιάσαμε τάς σχέσεις τής ’Αστυνομίας καί τών Πολιτών 
εις τρία «συμβάντα», έκ τής άναλύσεως καί συγκρίσεως τών οποίων κατεδείχθη 
ή άνάγκη τής έποχής μας, δπως δλοι καταστώμεν μέλη καί —μέλη οργανικά—τού 
ζωντανού καί δυναμικού άστυνομικοΰ μας οργανισμού, άντί ν’ άποτελώμεν άνόργανα 
μέλη άνοργάνου συνόλου.

Άνελύσαμεν τάς διαγραφομένας κατευθύνσεις διά τόν τρόπον κινήσεως τού 
αστυνομικού μηχανισμού προς ταχεΐαν καί άποτελεσματικήν άντιμετώπισιν άστυ- 
νομικών άναγκών, γνωστοποιουμένων τηλεφωνικώς εις τό Τηλεφωνικόν Κέντρον 
καί έν συνεχεία διαβαζομένων είτε εις τό τμήμα ή τό πλησιέστερον ραδιόχημα διά 
τά περαιτέρω.

Τέλος άνεπτύξαμεν τήν άποστολήν καί δυνατότητα τού «100» καί τά καθή
κοντα τοϋ τηλεφωνητοΰ πού άπαντά εις τούς καλοΰντας αύτόν πολίτας.

Μόνον αν συνειδητοποιήσωμεν τήν πεποίθησιν δτι ή άμεσος, ταχεία 
καί πλήρης προστασία καί έξυπηρέτησις τοϋ κοινού αποτελεί τήν 
ύπερτάτην ύποχρέωσίν μας, καί αν άντικαταστήσωμεν τό «τί θέλετε» μέ 
τό «σέ τ ί μπορώ νά σάς βοηθήσω».

—Τότε θά συμβάλωμεν αποτελεσματικούς εις τήν όλοκλήρωσιν τοϋ 
θαυμάσιου Ε λληνικού ’Αστυνομικού Οικοδομήματος, ίκανοϋ νά καλύψη  
τάς συγχρόνους άνάγκας καί έτοιμου νά αντιμετώπιση έπιτυχώς τό άμεσον 
καί άπώτερον μέλλον.

X. 1ΊΑΤΣΟΥΡΗΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ
----------------------  'Υπό 'Υπαστυνόμου Α' κ. I .  ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ----------------------

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ
1. Εισαγωγή.
2. Τι είναι δικαίωμα προτεραιότητος.
3. Περιπτώσεις προτεραιότητος.
4. Τρόπος βεβαιώσεως παραβάσεων προτεραιότητος.
5. Στοιχεία τής παραβάσεως.

** *
1 .  Ε ισαγωγή.
Οί κανόνες οί ρυθμίζοντες τό δικαίωμα προτεραιότητος, όπως καί πλεΐστοι 

κανόνες κυκλοφορίας, άποβλέπουν εις τό να δημιουργήσουν συνθήκας καλής κυκλο
φορίας ήτοι : άσφάλειαν, οικονομίαν καί ταχύτητα εις την κίνησιν πεζών καί οχημά
των. Σκοπός τής παρούσης μελέτης είναι να έξηγήση τα προβλήματα των κανόνων 
τούτων καί να χαράξη γενικάς γραμμάς επί των όποιων δέον νά βασίζωνται οί έφαρ- 
μόζοντες τούτους. —.

2. Τί είναι δικαίωμα προτεραιότητος.
Δικαίωμα προτεραιότητος είναι τό δικαίωμα τό παρεχόμενον προς άμεσον 

χρήσιν τής όδοϋ. Είναι τό δικαίωμα μιας κυκλοφοριακής μονάδος νά προηγηθή καί 
νά προχωρήση όταν συναντηθή μέ μίαν άλλην μονάδα καί προβλέπεται κατάληψις 
του αύτοϋ τόπου, κατά τον αύτόν χρόνον καί παρά των δύο μονάδων.

'Όταν δύο μονάδες κυκλοφορίας πλησιάζουν ή μία τήν άλλην όπό γωνίαν, 
ταχύτητα καί άπόστασιν, κατά τάς οποίας είναι δυνατόν νά προκληθή σύγκρουσις, 
ή μία των μονάδων πρέπει νά παραχωρήση τό δικαίωμα προτεραιότητος εις τή- 
άλλην. Έάν ή συμπεριφορά τής μονάδος, πού καλείται νά παραχωρήση προτεραιόν 
τητα είναι τοιαύτη ώστε ή άλλη μονάς πρέπει νά μείωση ή νά αύξήση ταχύτητα, νά 
σταματήση ή νά στρέψη διά ν’ άποφύγη πιθανήν σύγκρουσιν, τότε ή πρώτη μονάς 
διαπράττει παράβασιν.

Δέν είναι άναγκαΐον νά γίνη ή σύγκρουσις διά νά ύπάρχη παράβασις. Είναι 
άρκετόν τό γεγονός καί μόνον ότι ή έ'χουσα τήν προτεραιότητα μονάς ήναγκάσθη 
νά προβή εις ένεργείας διά ν’ άποφύγη τήν πιθανότητα τής συγκρούσεως.

3. Περιπτώσεις προτεραιότητος.
Θέματα προτεραιότητος δημιουργοΰνται εις τάς κάτωθι περιπτώσεις :
α) Εις διασταυρώσεις έλεγχομένας υπό τροχονόμου, φωτεινών σημάτων, 

πινακίδων ΣΤΟΠ ή προτεραιότητος.
Εις τήν προκειμένην περίπτωσιν τό δικαίωμα προτεραιότητος καθορίζεται σα

φώς καί τοιουτοτρόπως άναγνωρίζεται εύχερώς, τόσον έκ μέρους τών ένδιαφερομένων 
πεζών καί οδηγών, όσον καί έκ μέρους τών έντεταλμένων διά τήν εφαρμογήν τών 
σχετικών διατάξεων άστυνομικών. ’Επί τη ευκαιρία θά ήθέλαμε νά τονίσωμεν τήν 
σημασίαν τών πινακίδων «ΣΤΟΠ» καί προτεραιότητος, αίτινες άτυχώς δέν λαμ- 
βάνονται ύπ’ δψιν έκ μέρους τών οδηγών οχημάτων. Ή  πινακίς «ΣΤΟΠ» σημαίνει 
ότι τό όχημα τό όποιον άντιμετωπίζει ταύτην πρέπει νά έλθη εις πλήρη στάσιν προ 
τής διασταυρώσεως καί έν συνεχεία νά ξεκινήση άφοϋ παραχωρήση τό δικαίωμα 
προτεραιότητος εις τά οχήματα τής άλλης όδοΰ. Ή  μή στάσις προ τής διασταυρώ- 
σεως, άκόμη καί εις περίπτωσιν μή ύπάρξεως οχημάτων έπί τής άλλης όδοϋ, άπο- 
τελεΐ παράβασιν. Ή  πινακίς προτεραιότητος σημαίνει άνακοπήν τής πορείας προ τής
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διασταυρώσεως καί παραχώρησήν προτεραιότητος εις τα οχήματα τής άλλης όδοΰ.
β) Εις διασταυρώσεις μή έλεγχομένας.
ι) Διασταυρώσεις μεγάλων οδών (άρτηριών) μέ δευτερευούσης σημασίας 

οδούς. Εις τάς διασταυρώσεις ταύτας το δικαίωμα προτεραιότητος άνήκει εις τά 
οχήματα τά κυκλοφοροϋντα επί τής κυρίας άρτηρίας. ’Επίσης οχήματα εισερχόμενα 
ή έξερχόμενα έκ κτιρίων ή ιδιωτικών όδόον πρέπει να παραχωρούν προτεραιότητα 
εις τά οχήματα τών κυρίων οδών.

«Διασταυρώσεις οδών τής αυτής περίπου κυκλοφοριακής σημασίας. Εις 
τάς διασταυρώσεις ταύτας τό δικαίωμα προτεραιότητος άνήκει εις τό όχημα 
τό όποιον εΐσήλθε πρώτον εις την διασταύρωσιν. Εις ήν περίπτωσιν καί τά 
δύο οχήματα πλησιάσουν ταύτοχρόνως την διασταύρωσιν τό έκ δεξιών έρχόμενον 
έχει την προτεραιότητα. Αί διασταυρώσεις τής κατηγορίας ταύτης, είναι έν έκ τών 
μεγαλυτέρων προβλημάτων τής κυκλοφορίας καί δέον νά λαμβάνωνται σοβαρώς 
ύπ’ όψιν. Πλεΐστα όσα άτυχήματα συμβαίνουν εις τάς έν λόγω διασταυρώσεις έκ τού 
γεγονότος καί μόνον τής έσφαλμένης ή κακής χρήσεως τού δικαιώματος τής προτε
ραιότητος. 'Η κατάστασις εις τάς διασταυρώσεις ταύτας είναι δυνατόν ν’ άντιμετω- 
πισθή διά τοποθετήσεως πινακίδων «ΣΤΟΠ» ή προτεραιότητος οπότε καθορίζεται 
σαφώς τό δικαίωμα προτεραιότητος.

γ ) Εις κυκλικούς κόμβους.
Εις τούς κυκλικούς κόμβους τό δικαίωμα προτεραιότητος έχει τό όχημα τό 

όποιον ήδη κυκλοφορεί έπί τής κυκλικής όδοΰ.
δ) Εις διασταύρωσιν στροφή άριστερά.
Εις την περίπτωσιν ταύτην τό προτιθέμενον νά στρέψη άριστερά όχημα πρέπει 

νά παραχωρή προτεραιότητα εις τά άντιθέτως κατ’ ευθείαν έρχόμενα οχήματα, έφ’ 
οσον ταΰτα εύρίσκονται έντός τής διασταυρώσεως ή πλησίον ταύτης ώστε νά δη- 
μιουργήται κίνδυνος έκ τής άνακοπής τής πορείας των. 'Η στροφή άριστερά πρέπει 
νά πραγματοποιήται, έφ’ όσον υπάρχει κενόν καί άπόστασις άρκετή έκ τών άντι
θέτως έρχομένων οχημάτων τά όποια, εις την περίπτωσιν ταύτην, πρέπει νά παραχω
ρούν προτεραιότητα εις τό στρέφον όχημα.

ε) Εις οχήματα έπειγούσης άνάγκης.
Προτεραιότης πρέπει νά παραχωρήται εις τά οχήματα έπειγούσης άνάγκης 

(άσθενοφόρα—πυροσβεστικής ύπηρεσίας—άστυνομίας καί γενικώς έκεϊνα τά όποια 
έχουν όρισθή εΐδικώς δι’ άντιμετώπισιν έπειγουσών περιπτώσεων), όταν ταΰτα 
έχουν εις λειτουργίαν τό κόκκινον φώς καί την σειρήνα των.

Αί περιπτώσεις αί όποϊαι χαρακτηρίζονται ώς έπειγούσης άνάγκης καθορί
ζονται διά διαφόρων άποφάσεων.

’Επί τή έμφανίσει οχήματος έπειγούσης άνάγκης, έχοντος έν λειτουργία τό 
κόκκινον φώς καί την σειρήνα του, οί οδηγοί τών άλλων οχημάτων πρέπει νά στα
ματούν τά όχήματά των πλησίον τού ρείθρου τού πεζοδρομίου καί νά έλευθερώνουν 
τάς διασταυρώσεις.

στ) Εις πεζούς.
ι) Εις άς διασταυρώσεις λειτουργούν φωτεινά σήματα, οί πεζοί ύποχρεούνται 

νά συμμορφοΰνται προς τάς ένδείξεις τούτων καί νά διέρχωνται διά τών ειδικών δια
βάσεων. ’Επίσης δέον νά συμμορφοΰνται προς τά σήματα τών τροχονόμων εις άς 
διασταυρώσεις υπάρχουν. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας τό θέμα προτεραιότητος πεζών 
καί οχημάτων καθορίζεται σαφώς.

ιι) Εις άς διασταυρώσεις δεν λειτουργούν φωτεινά σήματα ή δεν ρυθμίζεται 
ή κυκλοφορία ύπό τροχονόμου, οί οδηγοί τών οχημάτων πρέπει νά παραχωρούν 
προτεραιότητα εις τούς πεζούς τούς διασχίζοντας τό κατάστρωμα τών οδών έπί 
κεχαραγμένων διαβάσεων, μειώνοντες τήν ταχύτητα τών οχημάτων ή σταματώντες
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ταΰτα έν ανάγκη, εις ήν περίπτωσιν οί πεζοί εύρίσκονται επί των διαβάσεων. Οί 
πεζοί δεν θά πρέπει νά έγκαταλείπουν αίφνιδίως τδ πεζοδρόμιον διά νά διασχίσουν τδ 
κατάστρωμα τής δδοϋ παρεμβαλλόμενοι άποτόμως μεταξύ των κινούμενων οχημάτων.

ιιι) Τδ δικαίωμα προτεραιότητος έκτος των κεχαραγμένων διαβάσεων ή των 
άντιστοίχων μή κεχαραγμένων, παρά τάς διασταυρώσεις, τοιούτων, άνήκει εις τά 
οχήματα. ^

ιυ) 'Υποχρέωσις των πεζών είναι νά βαδίζουν έπί των πεζοδρομίων, εις ά 
δέ σημεία δεν υπάρχουν πρέπει νά βαδίζουν κατά μήκος τής οδού, πρδς την άριστεράν 
πλευράν ταύτης, άντιθέτως πρδς τδ ρεύμα κινήσεως των οχημάτων.

Οί άνωτέρω έκτεθέντες κανόνες προτεραιότητος πρέπει νά περιλαμβάνωνται 
λεπτομερώς εις τάς περί κυκλοφορίας διατάξεις. Αί νομοθεσίαι τών πλείστων Εύρω- 
παΐκών Κρατών καί τών Η.Π.Α. ρυθμίζουν σαφώς καί λεπτομερώς τδ θέμα μέ βάσιν 
τάς ώς άνω γενικάς άρχάς.

Άτυχώς ή Ελληνική νομοθεσία δεν περιλαμβάνει λεπτομερώς τούς κανόνας 
τούτους καί συνεπεία τούτου δημιουργεΐται άσάφεια καί σύγχυσις. "Ας έλπίσωμεν 
δτι ό ύπδ σύνταξιν Κώδιξ Κυκλοφορίας θά περιλάβη λεπτομέρειας έπί τού έν λόγω 
θέματος.

4. Τρόπος βεβαιώσεως παραβάσεων προτεραιότητος.
Διά νά ύπάρξη παράβασις προτεραιότητος πρέπει νά ύπαρξη πραξις άποτρέ- 

πουσα κίνδυνον.
"Οταν ένα όχημα καταλαμβάνη άντικανονικώς μέρος τής οδού τδ όποιον πρέ

πει νά καταληφθή κατ’ έκείνην την στιγμήν παρ’ ετέρου οχήματος, κάποια ένέργεια 
πρέπει νά γίνη, άπδ τδν οδηγόν τού δευτέρου οχήματος διά ν’ άποφευχθή ή σύγκρου- 
σις. Συνήθως ή ένέργεια αΰτη είναι βιαία, άλλά ώρισμένες φορές δυσκόλως διακρί- 
νεται.

Αί κάτωθι ένέργειαι άποτελοΰν ένδείξεις ότιέγένετο παράβασις προτεραιότητος:
α) ’Απότομος μείωσις ταχύτητος ή σταμάτημα οχήματος διά ν’ άποφευχθή 

άτύχημα. 'Ο γνωστός ήχος τού φρεναρίσματος, εις τήν περίπτωσιν ταύτην, δύναται 
νά άποσπάση τήν προσοχήν μας. Επίσης άσυνήθης χρήσις τού ήχητικοΰ οργάνου 
άποτελεΐ ένδειξιν τής διαπράξεως τοιαύτης παραβάσεως. Δυσκολώτερον είναι νά 
διαπιστωθή ή ένέργεια αΰτη έκ τών όπισθίωνφώτων«ΣΤΟΠ»τού οχήματος. ’Απαι
τείται προσοχή διά νά μήν παρεξηγηθή ή τοιαύτη ένέργεια τής μειώσεως τής ταχύ
τητος πρδς άποφυγήν άτυχημάτων μέ τήν παρομοίαν ένέργειαν μειώσεως ταχύτητος 
έκ μέρους προσεκτικών οδηγών εις τά έπικίνδυνα σημεία. Μερικοί οδηγοί συνηθίζουν 
νά μειώνουν πολύ τήν ταχύτητα τού οχήματος των, όταν πλησιάζουν διασταυρώσεις, 
διά νά είναι περισσότερον άσφαλεΐς..

β) ’Απότομος αύξησις ταχύτητος πρδς άποφυγήν άτυχήματος. Τούτο συμ
βαίνει όταν ό οδηγός τού κανονικώς ευρισκομένου έντδς τής διασταυρώσεως οχή
ματος, άντιληφθή ότι ό οδηγός τού έτέρου οχήματος τού έρχομένου έκ τής άλλης 
οδού δέν τού παρεχώρησε τήν προτεραιότητα, κατά παράβασιν, καί ύπάρχει κίν
δυνος συγκρούσεως* οπότε άναγκάζεται νά έπιταχύνη διά νά έλευθερώσητόν δρόμον 
τού παραβάτου.

γ ) Παρέκκλισις τής πορείας ή στροφή ήτις συνήθως παρατηρεΐται έν συνδυα- 
σμώ μέ αυξησιν ή μείωσιν τής ταχύτητος. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην ύπάρχουν 
συνήθως καί άλλα οχήματα εις τδ σημεΐον έκεϊνο καί τοιουτοτρόπως είναι ή μόνη 
κατάλληλος ένέργεια διά ν’ άποφευχθή τδ άτύχημα.

Ό  διατιθέμενος πρδς έφαρμογήν τών κανόνων προτεραιότητος άστυνομικός, 
έκτδς τών άνωτέρω, πρέπει νά είναι εις θέσιν νά έκλέγη καί τήν κατάλληλον θέσιν 
έξ ής θά παρατηρή τά οχήματα.
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Κατά τήν επιλογήν τής θέσεως πρέπει νά λαμβάνωνται ύπ’ δψιν οί κάτωθι 
παράγοντες :

ι) 'Ορατότης.
Εις τάς περιπτώσεις προτεραιότητος είναι άνεμεμιγμέναι περισσότεραι άπό 

μίαν κυκλοφοριακαί μονάδες. Συνεπώς ή ορατότης πρέπει νά είναι τοιαύτη ώστε 
νά έπιτρέπη την παρατήρησιν τής κινήσεως, εις μίαν διασταύρωσιν, έκ δύο κατευ
θύνσεων.

ιι) ’Όγκος καί κατεύθυνσις τής κυκλοφορίας.
Ό  παράγων ούτος έχει μεγάλην σημασίαν διά νά καθίσταται εφικτή ή παρα- 

τήρησις, τό σταμάτημα του παραβάτου ή ή καταδίωξις τούτου.
5. Στοιχεία τής παραβάσεως.
Τά στοιχεία διά τήν άπόδειξιν τής παραβάσεως δύνανται νά καταταχθοϋν εις 

δύο κατηγορίας :
α) Στοιχεία κοινά δι’ δλας τάς παραβάσεις προτεραιότητος.
ι) Τό ύπό κατηγορίαν πρόσωπον πράγματι ώδήγει κατά τήν στιγμήν τής 

παραβάσεως.
ιι) Ή  παράβασις διεπράχθη είς δημοσίαν οδόν.
ιιι) Έτέρα κυκλοφοριακή μονάς ήναγκάσθη νά προβή είς ένέργειάν τινα διά 

ν’ άποφύγη τον κίνδυνον, δστις έδημιουργήθη συνεπεία τής μή παραχωρήσεως είς 
ταύτην προτεραιότητος.

β) Στοιχεία τής συγκεκριμένης περιπτώσεως.
ι) Τό ύπό κατηγορίαν πρόσωπον δεν είχε τό δικαίωμα προτεραιότητος.
ιι) 'Η έτέρα κυκλοφοριακή μονάς δεν είχε στερηθή αύτοβούλως τοϋ δικαιώ

ματος τούτου.
/. ΑΘΑΝΛΣΟΥΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Ό ταν σας σταματήση ό άστυφύλαξ ή τό  φωτεινό σήμα, δέν πρέπει νά προσπάθησε νά 
μπήτε μέσα στά άλλα σταματημένα αυτοκίνητα γιά νά εξασφαλίσετε τήν προτεραιότητα 

κατά τήν έκκίνησι. Αύτό απαγορεύεται καί προκαλε! συχνά δυστυχήματα.
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ΘΕΣΗ ΤΟΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
--------------------------Ύπ& Ύπαστυνόμου Β' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ--------------------------

ΕΥΛΑΒΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΖΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ

28 Μαΐου 1961.
...Είναι περασμένα πιά μεσάνυχτα... Κι’ είναι μια νύχτα γαληνεμένη καλο

καιριάτικη, άστροκέντητη... μ’ ένα ολόγιομο φεγγάρι ψηλά στόν ουρανό να πλημ- 
μυρίζη χρυσαφένιο φως την κοιμισμένη πρωτεύουσα....

’Απ’ τ ’ άνοιχτό παράθυρό μου βλέπω τις φεγγαριάτικες αχτίδες να σκαρφα
λώνουν πάνω στις ταράτσες, στούς μαντρότοιχους καί στα μικρούτσικα δεντράκια 
τής γραφικής γειτονιάς μου...

Ναί! Είναι περασμένα μεσάνυχτα! Καί βρίσκουμαι μονάχος στη φτωχική 
κάμαρά μου, μέ συντροφιά τούς ρυθμικούς κτύπους του ρολογιού μου πάνω στο κο
μοδίνο... Μονάχος... Καί γράφω... "Οπως τόσα βράδυα...

Μιά γάτα πριν λίγη ώρα, πήδηξε στο παράθυρο καί κουλουριάστηκε στο πρε
βάζι, κυττάζοντάς με επίμονα, σάν κάτι νά θέλη νά μου πή... "Ετσι, έγίναμε τρεις... 
εγώ, ή νύχτα, κι’ αυτή ή γάτα απέναντι μου... Καί οί στιγμές κυλούν άργά-άργά, 
μέσα στήν άπεραντωσύνη τής νυχτερινής σιωπής... ώσπου άναπάντεχα μιά κακόηχη 
φωνή ταράζει τή σιγαλιά... Είναι ένας μεθυσμένος πού τραγουδά:

«..."Αν παρήλθον οί χρόνοι έκεΐνοι...».
«Οί χρόνοι έκεΐνοι! ! ! » .  Πόσες φορές ακόυσα αύτές τις τρεις λέξεις, άπό τότε 

πού πρωτάρχισα νά καταλαβαίνω τον κόσμο ! ! !  Καί πόσες φορές ένοιωσα μιά κρυφή 
νοσταλγία γιά μιά έποχή πού δέν γνώρισα, καί πού όμως έμαθα νά τή σέβουμαι καί 
νά τήν άγαπώ άπ’ τά παιδικά μου χρόνια! ! !

Οί χρόνοι έκεΐνο ι!!!. . . Κυττάζω τό ήμερολόγιο... «28 Μαΐου 1961...» 1961...
"Ω! "Αν ήταν δυνατόν νά γύριζαν τά χρόνια π ίσω ! ! !  νά ιδώ, ν’ άκούσω, νά 

ζήσω τό όνειρο μιας περασμένης έποχής, πού ζή στή θύμηση των πιό μεγάλων σάν 
φυλαχτό! ! !

"Αν ήταν δυνατόν νά ταξίδευα στο άγνωστο παρελθόν, πού τό σκεπάζει των 
χρόνων ή όμίχλη ! ! !

Σηκώνουμαι καί πλησιάζω στο παράθυρο, ένω τού μεθυσμένου τό μεράκι 
έξακολουθεΐ πάντα νά καλή μέ παράπονο τήν άνάμνηση «των χρόνων έκείνων» πού 
παρήλθον πιά.

Στέκω καί τον παρατηρώ πού περπατά τρικλίζοντας... Στέκω έτσι ώρα πολλή, 
ένω ή γάτα πηδά στήν αύλή καί χάνεται κάτω άπ’ τή σκιά ενός δέντρου.

Κι’ ή νύχτα φεύγει ολόχαρη, ένω ξαφνικά ένα έλαφρό άεράκι περνά άπό δί
πλα μου, παρασέρνοντας στό διάβα του τά χαρτιά καί τά φύλλα τού κήπου.

Κλείνω τά μάτια... Καί τότε, περίεργο!... Θαρρώ πώς ταξιδεύω...
Τ’ άνάλαφρο άεράκι σπρώχνει τή μικρή βαρκούλα τών λογισμών μου καί τήν 

κυλά μέσα στήν άπεραντωσύνη τής αίωνιότητος... ’Αντίθετα όμως... Τήν ταξιδεύει 
κόντρα στά χρόνια πού πέρασαν... "Ετσι, γυρίζω πίσω... Στό παρελθόν... Γίνουμαι 
νέος,παιδί... Μικραίνω... Γεμίζουν ξανά τά ήμερολόγια πού τ ’ άδειασεν ό χρόνος... 
Κι’ όλα γυρίζουν πίσω... Στό χτές... Στήν κατοχή... Στήν προπολεμική περίοδο... 
Κι’ άκόμα πιό πίσω.
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Κι’ άξαφνα τό ταξίδι σταματά... ένώ το καλαντάρι του χρόνου στέκει άνοιχτό 
σέ μια περασμένη σελίδα:

28 Μαΐου... Ναί! Σαν σήμερα... Μά, ποια χρονολογία;
28 Μαΐου 1923... ΙΙρίν 38 χρόνια δηλαδή...
Που είμαι; Ποϋ βρέθηκα; Ποιο είναι έτούτο τό λιμάνι, τό πολυθόρυβο, μέ 

τούς παράξενους αυτούς άνθρώπους, πού είναι ντυμένοι όπως στις φωτογραφίες πού 
έ'χει ό πατέρας μου σ’ ένα παλιό άλμπουμ; Τί άμαξες είναι ετούτες; Τί περίεργα 
πλεούμενα στο λιμάνι;

Τότε κατάλαβα... Εύρέθηκα τον Πειραιά τού 1923... Γιατί άράγε; Γιατί μέ 
ώδήγησεν εδώ ή φαντασία μου; Για ποιόν τάχα σκοπό; Ποιαν επέτειο μέ προστάζει 
να θυμηθώ καί να θυμίσω;

Πειραιεύς 1923...
Χιλιάδες πτωχοί πρόσφυγες είχαν έγκατασταθή στις γειτονιές του... Κι’ 

έκατοντάδες ναυτικοί έ'καναν πολυθόρυβο τό ρυθμό του...
Κι’ άνάμεσά του, σέ πολλές συνοικίες, οί κουτσαβάκηδες καί οί παλληκαράδες, 

πού ζοϋσαν άπ’ τό έγκλημα, τή χαρτοπαιξία, τό λαθρεμπόριο καί την εκμετάλλευση 
τών γυναικών...

’Έτσι, τραυματισμοί καί φόνοι άνεστάτωναν καθημερινά τή ζωή τού πρώτου 
Ελληνικού λιμανιού καί ή τρομοκρατία τών κακοποιών έρριχνε πάνω της τό σκούρο 
μανδύα τού εγκλήματος...

Πειραιεύς 1923...
...'Η κατάστασή του άπό άπόψεως ύγιεινής καί καθαριότητος ήταν ανησυχη

τική....
’Ανοικτά τά μαγαζιά, σύμφωνα μέ τό συμφέρον τών ιδιοκτητών των... Κι’ 

οί θόρυβοι στην ήμερησία διάταξη...
...’Ήταν λοιπόν, μιά μέρα σαν τή σημερινή... 28 Μαΐου καί τότε... 28 Μαΐου 

τού 1923...
Καί τό θέμα τής ήμέρας, πού ευρύτατα συνεζητεϊτο στούς κοσμικούς κύκλους, 

στις άγορές καί στις λαϊκές τάξεις, ήταν ή άφιξη τών νέων οργάνων τής τάξεως... 
'Η εγκατάσταση τής ’Αστυνομίας Πόλεων...

'Ο νέος άστυνομικός θεσμός είχε προηγουμένως δοκιμασθή στήν Κέρκυρα 
καί στήν Πάτρα, μέ εκπληκτικά άποτελέσματα... Στήν Κέρκυρα έκέρδισε τό θαυ
μασμό καί τήν ευγνωμοσύνη, στήν Πάτρα είχε κι’ όλας, τό δεύτερο χρόνο τής ζωής 
του, τό πρώτο θύμα: τον άστυφύλακα ’Ιωάννη Καζή, πού βρήκε τραγικό θάνατο σέ 
μιά μεγάλη πυρκαγιά, στήν προσπάθειά του νά σώση τά πρόσωπα πού κινδύνευαν 
καί νά σβήση τή φωτιά...

...Κι’ ό Πειραιεύς άνυπομονοϋσε νά ΐδή κοντά του τούς νέους φρουρούς τής 
τάξεως καί τής ήσυχίας του, διψασμένος γιά άσφάλεια καί γιά δίκαιη αστυνόμευση...

’Έτσι, στήριξε επάνω στούς άνδρες τής ’Αστυνομίας Πόλεων όλες του τις 
έλπίδες καί τήν εμπιστοσύνη...

Κι’ έκεΐνοι δέν τον διέψευσαν...
Καλά κατηρτισμένοι οί νέοι άστυνομικοί ύπάλληλοι, άκολουθοΰντες νέα συ

στήματα καί νέες μεθόδους, έπεδόθησαν μέ πίστη καί ένθουσιασμό στό δύσκολο έργο 
τους...

Μέ τήν ευγένεια καί τις φιλικές συστάσεις τους κατάφεραν θαύματα στον το
μέα τής υγιεινής καί τής καθαριότητος.

Κι’ υστέρα έκινήθησαν μέ γοργό ρυθμό καί μεθοδικότητα προς τήν κατεύθυν- 
σιν τής προλήψεως καί τής καταστολής τού έγκλήματος, μέ άποτέλεσμα ν’ άπαλλά- 
ξουν τήν πόλη άπ’ τούς λογής-λογής κακοποιούς, πού έλυμαίνοντο ώρισμένες συνοι
κίες, νά εμπεδώσουν τήν τάξη καί τήν άσφάλεια καί ν’ άλλάξουν κυριολεκτικώς τήν 
οψη τού Πειραιώς.

’Αλληλεγγύη, σύμπνοια, άφοσίωσις στό καθήκον, ενθουσιασμός, υπηρεσιακός
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ζήλος καί άγάπη προς το επάγγελμά των, διέκριναν τούς πρώτους άστυνομικούς, πού 
έβάδισαν μέ εγκαρτέρηση καί άποφασιστικότητα τον τραχύ καί ανηφορικό δρόμο 
των πρώτων χρόνων τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Σ’ όλους έκείνους τούς πρώτους εργάτες του άμπελώνος τής άγάπης, είτε 
ζοϋν άνάμεσά μας, είτε άπήλθαν τοϋ κόσμου τούτου, έχουμε υποχρέωση εμείς οί 
νεώτεροι νά στρέψουμε μ’ εύγνωμοσύνη την σκέψη μας, μια τέτοια μέρα σαν κι’ 
αύτή, πού έορτάζει ή ’Αστυνομία Πόλεων ένα άπό τούς πιο σημαντικούς σταθμούς 
τής ιστορίας της.

Τό παράδειγμά τους άς δδηγή τα βήματά μας πάντοτε προς τά έμπρός. 'Υπό 
οίασδήποτε συνθήκας κι’ αν έργαζώμεθα έχομε υποχρέωση νά σεβασθοϋμε τις πρά
ξεις, τις θυσίες τους. Είναι χρέος μας αύτή ή ευλαβική άναδρομή στά περασμένα. 
Μάς διδάσκει. Μάς εμπνέει. Μάς θυμίζει όσα ποτέ δεν πρέπει νά ξεχνούμε. Μάς 
κατευθύνει προς τά έμπρός.

Γι’ αυτό καί ή στήλη έτούτη τακτικά θά μνημονεύη στιγμιότυπα άπό έκείνη 
την εποχή. Καί παρακαλεΐ τούς παλαιούς αστυνομικούς νά την βοηθήσουνε, στέλ
νοντας τις άναμνήσεις τους καί τή συνεργασία τους.

28 Μαίου 1923...
...Μέ τά μάτια τής φαντασίας βλέπω τούς πρώτους άστυφύλακες νά περνούν 

μέ λεβέντικο παράστημα καί άργό βήμα μέσα στούς δρόμους τοϋ Πειραιώς, φέρ
νοντας μιά άνοιξιάτικη πνοή στην ταραγμένη ζωή του..

Τούς βλέπω νά έκτελοϋν τις ύπηρεσίες τους καί τούς καμαρώνω, καί νοιώθω 
περηφάνεια γιατί φορώ τήν ίδια στολή μ’ αυτούς καί αΐσθάνουμαι εύγνωμοσύνη γιά 
όσα προσέφεραν στον άστυνομικό βωμό τοϋ καθήκοντος καί τής άγάπης.

...Μά, τώρα τό άεράκι σταμάτησε... Κι’ άπότομα ξαναβρέθηκα στά χρόνια 
τά δικά μας... ’Ανοίγω τά μάτια καί βλέπω τή νύχτα, τ ’ άστέρια, τ ’ ολόγιομο φεγ
γάρι ψηλά στον ούρανό... Κι’ άνάβοντας ένα τσιγάρο κάνω νά ξαναγυρίσω μέσα, 
στήν κάμαρά μου...όταν ένας θόρυβος μέ καθηλώνει στή θέση μου... Κυττάζω εκεί 
απέναντι, καί βλέπω ένα παλληκάρι μέ άστυνομική στολή, ένα λεβέντη αστυφύλακα, 
μέ τό φακό στο χέρι, νά περπατά άργά-άργά μέσα στής νύχτας τή σιγαλιά. Είναι ό 
σκοπός τοϋ 4ώρου 2-6, πού κάθε τέτοια ώρα περνά έξω άπό τά κλειστά σπίτια τών 
κοιμισμένων συνανθρώπων του, γιά νά φρουρήση τά άγαθά τους...

Τον βλέπω καί ή καρδιά μου αναστατώνεται άπ’ τή συγκίνηση... Είναι αύτός 
ό ίδιος, 6 χτεσινός, ό προχτεσινός, ό άστυφύλακας τοϋ 1923, ό άστυφύλακας τοϋ 
Πειραιώς, ό συνάδελφος τοϋ άπανθρακωμένου Καζή, ό ωραίος συνεχιστής μιάς 
εύγενικής παραδόσεως... -

Τότε θυμάμαι τό τραγουδάκι:
«...Κ ι’ άν παρήλθον οΐ χρόνοι εκε ίνο ι!!!» .
Ναί! Τί κ ι’ άν παρήλθον οί χρόνοι εκείνοι; ’Έχει κι’ ή εποχή μας τό δικό της 

υπέροχο μεγαλείο, καθώς συνεχίζεται ή άτέλειωτη άστυνομική ιστορία...
Καί θά συνεχίζεται πάντοτε, όσο υπάρχουν άνθρωποι...
28 Μαίου 1961...
Μιά άλησμόνητη επέτειο εορτάζει σήμερα ό αστυνομικός κόσμος... Τήν εγκα

τάσταση τής ’Αστυνομίας Πόλεων στον Πειραιά...
Πέρασαν άπό τότε 38 ολόκληρα χρόνια... Καί μέσα σ’ έτοΰτα τά χρόνια, μέ 

θυσίες, μέ στερήσεις, μέ κακουχίες καί μέ άγάπη, έστερεώθηκε περισσότερο ό θε
σμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Καί έκέρδισε τήν εύγνωμοσύνη τοϋ λαοϋ μας. Καί 
έδικαίωσε τις προσδοκίες του.

Εις άνάμνησιν λοιπόν, αύτών τών κοπιαστικών χρόνων τής αδιάκοπης δημι
ουργίας άς σταθούμε νά δώσουμε ένα όρκο πάνω στά μνημεία τών άθανάτων παρα- 
δόσεών μας: "Οτι, δηλαδή, θά άνεβάσουμε άκόμα περισσότερο τό ’Αστυνομικό Σώμα 
καί θά τό παραδώσουμε στούς έπιγενομένους πιο σφριγηλό άπό τό χτές.
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"Ας έ'ρθουμε τώρα στην έποχή μας καί στα γεγονότα της...
** *

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ
—'Η άθλητική ιδέα καλλιεργείται, μέ ιδιαίτερη επιμέλεια καί αναπτύσσεται 

κατά άξιόλογο τρόπο στο ’Αστυνομικό Σώμα. "Ετσι, ή ’Αστυνομία Πόλεων έχει να 
επίδειξη ένα πλούσιο απολογισμό άθλητικών πεπραγμένων καί μιά άποδοτική καί 
ευγενική άμιλλα μεταξύ των άθλητών άστυφυλάκων, οί όποιοι είναι πολλοί καί διε- 
κρίθησαν κατά τάς συναντήσεις των μέ τά διάφορα άθλητικά Σωματεία τής χώρας 
μας.

Τό Τμήμα Σωματικής ’Αγωγής του ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων δικαι-

Ό πρωταθλητή; τής 'Ελλάδος ύπαρχιφύλαξ κ. Σύλλης τερματίζει πρώτος εις τόν δρόμον 
των 200 μέτρων, μέ δεύτερον τόν επίσης πρωταθλητήν αστυφύλακα κ. Κόρμαλην.

οϋται νά είναι υπερήφανο γιά τά έπιτεύγματά του στον νευραλγικό έτοϋτο τομέα 
τής άστυνομικής δραστηριότητος.

Θά άναφέρουμε σήμερα χρονογραφικώς, καί ύπό μορφήν έπικαιρότητος, δυο 
σημαντικές πρόσφατες έπιτυχίες τής ’Αστυνομικής ’Αθλητικής Όμάδος, στο ποδό
σφαιρο καί στον στίβο.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: Πριν λίγες μέρες, στο γήπεδο Περιστεριού, ή ποδοσφαιρική 
'Ομάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων συνηντήθη, σέ φιλικό άγώνα, μέ τήν ποδοσφαιρική 
'Ομάδα του «Άτρομήτου» ’Αθηνών (Α' Κατηγορίας).

Νικήτρια τής ένδιαφερούσης καί άξιολόγου αυτής συναντήσεως, πού παρου
σίασε συναρπαστικές φάσεις καί άψογη τεχνική, άνεδείχθη ή ’Αστυνομική 'Ομάς, 
έπιβληθεϊσα τής άντιπάλου της δι’ ενός τέρματος, πού έπέτυχεν ό άστυφύλαξ Ίωση- 
φίδης.

'Η νικήτρια ήγωνίσθη ύπό τήν εξής σύνθεσιν: Πριονάς—Κούτσης—Κάϊλας— 
Μπαλαξίδης—Ευσταθίου—Καροϋσος—Βουρλιωτάκης—Περιβόλας—Ίωσηφίδης—Πα- 
λαιολόγος—Πανόπουλος—Καταραχιάς.

ΣΤΙΒΟΣ : Τήν περασμένη έβδομάδα ή ’Αθλητική 'Ομάς Στίβου συνηντήθη
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μέ την (αντίστοιχον άθλητικήν ομάδα τοΰ Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου.
Νικήτρια των άγώνων άνεδείχθη ή ’Αστυνομική Όμάς μέ 84 βαθμούς, έναντι, 

67 τοΰ Π.Γ.Σ., σημειώσασα θαυμάσια ρεκόρ.
Ή  ’Αστυνομική Όμάς έπρώτευσε στά άκόλουθα αγωνίσματα: Στο δρόμο 

100 μέτρων, διά τοΰ άστυφύλακος Σίλλη. Στον άκοντισμό διά τοΰ άστυφύλακος 
Παπαγεωργίου, μέ δεύτερον τον επίσης άθλητήν άστυφύλακα Κοκμωτόν.

Στά 1500 μέτρα, διά τοΰ άστυφύλακος Μεσημέρτζη.
Στά 110 μέτρα μετ’ εμποδίων διά τοΰ άστυφύλακος Κατσέρη, μέ_δεύτερον 

τον άστυφύλακα Καράλαν.
Στη σφαίρα διά τοΰ άστυφύλακος Άμπατζή.

‘Ο πρωταθλητή? τοΰ στίβου άστυφύλαξ κ. Παρασκευας ocms Ιπρώτευσεν εί$ τό άλμα
sis μήκο$.

Στά 200 μέτρα διά τοΰ άστυφύλακος Σίλλη, μέ δεύτερον τον άστυφύλακα 
Κόρμαλην.

Στη δισκοβολία, διά τοΰ άστυφύλακος Άμπατζή.
Στά 800 μέτρα, διά τοΰ άστυφύλακος Μεσημέρτζη.
Στο μήκος διά τοΰ άστυφύλακος Παρασκευα, μέ δεύτερον τον άστυφύλακα 

Κατσέρην.
Και στο τριπλοϋν, διά τοΰ άστυφύλακος Κατσέρη.
’Επίσης στην σκυταλοδρομία 4X400 νικήτρια άνεδείχθη ή Όμάς τής ’Αστυ

νομίας Πόλεων.
Τό άθλοθετηθέν ύπό τοΰ άρχηγοΰ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος κυρίου Θεο

δώρου Ρακιντζή, βαρύτιμον κύπελλον άπενεμήθη, τιμής ένεκεν, εις την Όμάδα τοΰ 
Πανελληνίου Γυμναστικοΰ Συλλόγου, ύπό τοΰ Διευθυντοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας 
Πόλεων κ. ’Αποστόλου Καθάρειου.

—Συγχαίρουμε τούς άθλητάς άστυφύλακας καί τούς εύχόμεθα «πάντα νίκες».
ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

—Την 26/5/1961, ημέραν Παρασκευήν καί άπό 1'1ης-12ης ώρας, έδόθη, εις 
τόν, έν Χολαργω, Κινηματογράφον τοΰ Γενικοΰ Επιτελείου Στρατοΰ, διάλεξις μέ
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ομιλητήν τον Διοικητήν των ’Αστυνομικών Σχολών, ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' 
κ. ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκην, ό όποιος, ενώπιον μικτής όμάδος ’Αξιωματικών 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων και τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, άνέπτυξε τό θέμα: «Περί 
όργανώσεως καί άποστολής ’Αστυνομίας Πόλεων καί περί τών προβλημάτων τά 
όποια απασχολούν σήμερον τό ’Αστυνομικόν Σώμα».

Εις τήν διάλεξιν ταύτην, ή όποια έσημείωσεν έξαιρετικήν επιτυχίαν καί έθεω- 
ρήθη ώς άκρως διαφωτιστική καί λίαν ενδιαφέρουσα, παρέστησαν, έκτος τών κ.κ. 
’Αξιωματικών τών διαφόρων όπλων καί Σωμάτων καί οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί 
κ.κ. Μπαρδόπουλος, Χανδρινός καί Τασιγιώργος.

Ό  πλούτος τών έπιχειρημάτων του όμιλήσαντος, ή ένάργεια, σαφήνεια καί 
παραστατικότης τών εικόνων αύτοϋ καί ή λογοτεχνική χάρις του περιεχομένου τής 
διαλέξεως, προυξένησαν έντύπωσιν καί ένεθουσίασαν τό πολυπληθές, έκλεκτόν άκροα- 
τήριον.

*
—Κατόπιν προσκλήσεως τής Βρεταννικής Κυβερνήσεως, έπραγματοποίησαν 

Ιδνθήμερον ταξίδιον επαγγελματικής ένημερώσεως εις ’Αγγλίαν, ό Γενικός Διευ
θυντής ’Αστυνομίας Πόλεων παρά τώ Ύφυπουργείω ’Εσωτερικών κ. Θωμάς Νούσιας 
καί ό 'Υποδιοικητής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. 
Κων. Τασιγιώργος.

Ούτοι ένημερώθησαν, έπί θεμάτων όργανώσεως τής Μητροπολιτικής ’Αστυ
νομίας τοϋ Λονδίνου, έκπαιδεύσεως άστυνομικοϋ προσωπικού εις τήν Σχολήν τοΰ 
Χέντον, ώς καί έπί τών συγχρόνων μεθόδων τής Σκώτλαντ Γυάρντ, διά τήν έξερεύ- 
νησιν τοϋ έγκλήματος καί μεταχείρισιν τοϋ έγκληματίου.

*
—Τήν 13/5/1961, ύπό τήν Προεδρίαν τοϋ ’Αρχηγοϋ τοΰ Άστυνομικοϋ Σώ

ματος κυρίου Θεοδώρου Ρακιντζή, ελαβε χώραν εις τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πό
λεων, σύσκεψις τών ήγετικών στελεχών τοΰ Σώματος καί τών προϊσταμένων τών 
’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών. Κατ’ αυτήν έξητάσθησαν διάφορα υπηρεσιακά ζητήματα.

*
—Κατόπιν ένεργειών τοΰ ’Αρχηγοϋ τοΰ Άστυνομικοϋ Σώματος κ. Θεοδώρου 

Ρακιντζή, έπετεύχθη όπως έφοδιασθοϋν όλοι οί άστυνομικοί υπάλληλοι διά θερινοΰ 
υφάσματος νέου τύπου έντός τοΰ μηνός ’Ιουνίου, ώστε ή έμφάνισίς των νά είναι 
ομοιόμορφος.

*
—Τό 'Υπουργείου Εσωτερικών υπενθυμίζει, δι’ άνακοινώσεώς του, ότι ή 

προθεσμία διά τήν έ'κδοσιν τών νέων ταυτοτήτων λήγει τήν 31-12-1961 καί δεν 
θά χορηγηθή ούδεμία παράτασις, οί τυχόν δέ μή έφοδιασθησόμενοι θά διώκωνται καί 
θά τιμωροΰνται διά ποινής φυλακίσεο^ς 3 μηνών εως ένός έτους.

,*—Τό Άρχηγεΐον Αστυνομίας Πόλεων έκοινοποίησε τον πίνακα τών 1274
άστυφυλάκων καί ύπαρχιφυλάκων, οί όποιοι έκρίθησαν ικανοί διά συμμετοχήν εις
τάς εξετάσεις τής Σχολής Άρχιφυλάκων, αί όποΐαι θά διεξαχθοϋν τήν 2αν Ιουλίου > >/ ε.ε.

Έν συνεχεία έκοινοποίησεν έ'τερον πίνακα τών δικαιουμένων συμμετοχής εις
τάς εξετάσεις τής Σχολής Ύπαστυνόμων, αί όποΐαι θά διεξαχθοϋν τήν 9ην ’Ιουλίου » >/ ε.ε.

—Τήν 3ην Μαΐου έπραγματοποιήθη εκπαιδευτική ήμερησία έκδρομή υπαλ
λήλων τής Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς, οί όποιοι, μέ επτά πούλμαν, έπε- 
σκέφθησαν τάς άρχαιότητας τοϋ Ναυπλίου καί τό ’Άργος, οπού έπεσκέφθησαν τά 
αξιοθέατα τής πόλεως.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΖΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΣΤΗ ΑΙΑΘΕΖΗ ΤΩΝ ΖΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

—'Η
'Τ  πουργεΐον

έν Έλλάδι ’Αμερικανική ’Αστυνομική ’Αποστολή παρεχώρησεν εις τδ 
’Εσωτερικών τδ κατωτέρω εΐκονιζόμενον όχημα προβολής κινηματο-

ΕΙκ. 2 Ε!κ. 3
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γραφικών ταινιών, διά νά χρησιμοποιηθώ έκ μέρους τών Σωμάτων ’Ασφαλείας προς 
έκπαίδευσιν τών άνδρών τούτων καί άνάπτυξιν σχέσεων μετά του κοινού (εΐκ. 1).

Είκ, 5

Είκ. 4
Τό όχημα τούτο είναι έφωδιασμέ- 

νον διά: 1) πλήρους μικροφωνικής καί 
μεγαφωνικής έγκαταστάσεως (εΐκ. 2),
2) κινηματογραφικής μηχανής προβολής 
τών 16 μιλιμέτρ (εΐκ. 3), 3) κινητής
οθόνης, 4) μηχανής προβολής φωτεινών 
εικόνων (Slides), 5) μαγνητοφώνου (εΐκ. 
4) καί 6) ηλεκτρικής γεννήτριας (εΐκ. 5).

Τά μηχανήματα αυτά είναι δυνατόν 
νά τεθούν σε λειτουργία μέ τό ρεύμα τής 
πόλεως, όπως επίσης καί μέ την ήλεκτρι- 
κήν γεννήτριαν ή οποία υπάρχει μέσα στο 
αύτοκίνητον. ’Έτσι, ή προβολή ήμπορεΐ 
νά πραγματοποιηθή τόσον μέσα σε κλει
στές αίθουσες, όσον καί στο ύπαιθρον.

—Τό όχημα τούτο θά παραλαμβάνεται 
άπό την ’Αστυνομία Πόλεων τό πρώτον 
δεκαήμερον κάθε μηνάς, θά παραμένη 
στην Μηχανοκίνητον 'Υποδιεύθυνσιν ’Αθη
νών καί θά κινήται βάσει προγράμματος 
τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, έ- 
πανδρούμενον διά τού έκφωνητοΰ 'Υπα- 
στυνόμου τής ’Αστυνομίας καί δύο βοη
θών άστυφυλάκων.

Παραλλήλως, όμως, προς τήν τακτι-
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κήν αύτήν κίνησιν τοΰ οχήματος, ήμποροΰν καί εκτάκτως αί Άστυνομικαί 'Τπη- 
ρεσίαι νά ζητούν τήν χρησιμοποίησίν του, δταν υπάρχουν ειδικοί λόγοι, άπευθυ- 
νόμενοι εις τό αρμόδιον Τμήμα Ραδιοφωνικών Εκπομπών τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυ
νομίας Πόλεων (άριθ. τηλεφώνου 529.793), εις τό όποιον εύρίσκονται πλεϊσται 
όσαι ταινίαι, ποικίλου περιεχομένου καί αί κάτωθι φωτειναί εικόνες (Slides):

1) Άναγνώρισις τύπων καί μοντέλων αύτοκινήτων.
2) Σημασία φωτογραφίας διά τήν έξερεύνησιν τών τροχαίων άτυχημάτων.
3) Πινακίδες Τροχαίας.
4) Σχηματισμοί προς διάλυσιν συγκεντρώσεων.
5) Χρησιμοποίησις τής ’Αστυνομικής ράβδου.
6) Έκπαίδευσις οδηγών καί άντιμετώπισις κινδύνων κατά τήν όδήγησιν. 
—Λεπτομερές δρομολόγιον τής κινήσεως τοΰ οχήματος θά άνακοινοϋνται

ύπό τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, έ'καστον μήνα.
Σ. ΠΗΛΟΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Π Α Θ Η Μ Α  
Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ρ Ο Σ  

Φ ΡΕΙΔΕΡΙΚΟ Υ Τ Ο Υ  Μ ΕΓΑ Λ Ο Υ

Ό  Φρειδερίκος ό Μέγας πήγε κάποτε ένα βράδυ εις τήν αίθουσαν υπο
δοχής τοΰ πύργου του, εις τό Πότσδαμ. Κανείς δεν ήταν εις τήν αίθουσαν, 
έκτος άπό έναν έργάτην, πού ήσχολεϊτο, άνεβασμένος επάνω σέ μιά σκάλα, 
νά κατεβάση τό ρολόγι τοΰ τοίχου.

’Αλλά ή σκάλα δέν ήθελε νά στερεωθή έπάνω εις τό γυαλιστερό δάπεδο 
καί έφευγε δεξιά καί αριστερά.

Ό  βασιλεύς μέ τό πρακτικό του μυαλό τό είδε καί ρώτησε τον έργάτη 
τί ήθελε νά κάμη.

Αυτός άτάραχος τοΰ άπάντησε: «Είμαι έπιδιορθωτής καί πρέπει νά 
φτιάξω τό ρολόγι. Γιά τον σκοπόν αυτόν ήθελα νά τό κατεβάσω, άλλά ή 
σκάλα δέν στηρίζεται καλά έπάνω εις τά γυαλιστερά πλακάκια.

Ό  βασιλεύς διέταξε τον έργάτην ν’ άνέβη εις τη σκάλα. Θά τήν κρατού
σε αυτός. "Ετσι καί έγινε. Ό  έπιδιορθωτής κατέβασε γρήγορα τό ρολόγι, τό 
πήρε κάτω άπό τή μασχάλη του καί κάτω άπό τήν άλλη μασχάλη τήν σκάλα, 
ύπεκλίθη, τον ευχαρίστησε καί άπεμακρύνθη. Ό  Φρειδερίκος τον παρηκο- 
λούθησε μέ τήν ίκανοποίησιν δτι είχε φανή χρήσιμος εις έναν άνθρωπον.

Τήν έπομένην έλαβεν ό βασιλεύς έγγραφον άναφοράν δτι άπό τήν αί
θουσαν υποδοχής είχε κλαπή τό ρολόγι τοΰ τοίχου. Ό  βασιλεύς κατάλαβε 
άμέσως τί είχε συμβή. Αύτός είχε κρατήσει τή σκάλα εις τον κλέφτη. Τό κω
μικόν τούτο γεγονός τον διεσκέδασε τόσο, ώστε έγραψε εις τό περιθώριον τής 
άναφοράς, χωρίς νά θυμώση: « ’Αφήστε τον νά φύγη, έγώ τοΰ κράτησα τή 
σκάλα, είμαι συνεργός του καί έγώ».

Κατά μετάφρασιν έκ τοΰ Γερμανικού



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Γοβιοΰ ’Αγγέλου.
Βρίσκεται στη ΓΙλ. ’Αττικής κι’ είναι πάροδος τής όδοϋ Πιπίνου 122.
'0  Γοβιδς ή Γοβγίνας ή Γοβρίνας Άγγελής του Νικολάου, αγωνιστής τοϋ 

1821, γεννήθηκε στή Λίμνη τής Εύβοιας. Πήρε μέρος στή μάχη πού έγινε στο Χάνι 
τής Γραβιάς. ’Αργότερα έγινε άρχηγός του Εύβοέων καί τό 1822 έπί κεφαλής 
300 άνδρών συνήψε μάχην μέ τον Όμέρ Βρυώνην, τον όποιο καί ένίκησε. Σκοτώ
θηκε σέ κάποια συμπλοκή μέ τούς τούρκους.

Γοργίου.
Πάροδος τής όδοϋ Άναπαύσεως 15, στο Α' Νεκροταφείο.
'Ο Γοργίας, σοφιστής καί ρήτωρ άπό τό Λεόντιον τής Σικελίας, γυιός τοϋ 

Λεοντίνου Χαρμαντίδου, γεννήθηκε γύρω στο 483 π. X. Σύγχρονος τοϋ Πρωτα
γόρα, υπήρξε μαθητής τοϋ Έμπεδοκλέους. Κατά τό 427 π. X. ίδρυσε στήν ’Αθήνα 
ρητορική σχολή, στήν οποία φοίτησαν ό Θουκυδίδης, ό Κριτίας, ό ’Αλκιβιάδης, 
ό Ισοκράτης κ.ά. ’Ασχολήθηκε καί μέ τήν φιλοσοφία, ακολουθώντας τις θεωρίες 
τής Ελεατικής σχολής. Μεταξύ των σοφιστών οΐ όποιοι συνετέλεσαν στή φιλο
σοφική κίνησι τής άρχαιότητος, ό Γοργίας κατέχει ξεχωριστή θέσι, έπιβαλλόμενος 
μέ τήν προσωπικότητά του καί παραστατικότητα τοϋ ύφους του, ώς καί μέ τήν 
ισχυρή του σκέψι.

Γορδίου.
Βρίσκεται κοντά στή πλατεία Ά γ . Κων/νου (Κολωνοϋ) κι’ είναι πάροδος

τής όδοϋ Έπιδαύρου 29.
Τό Γόρδιον, παλαιά πρωτεύουσα τής Φρυγίας, έπί τής δεξιάς όχθης τοϋ Σαγ- 

γαρίου, είναι γνωστό διά τον ομώνυμο «δεσμό». "Οταν ό Γόρδιος, μυθικός οικι
στής τοϋ Γορδίου, έγινε άρχηγός τής δυναστείας τών Φρυγών βασιλέων, άφιέρωσε 
τήν αμαξά του στον Δία. Ό  ζυγός τής άμάξης είχε δεσμό άπό φλοιό κρανέας,χωρίς 
νά φαίνεται ούτε ή αρχή ούτε τό τέλος του. Σύμφωνα μέ τον χρησμό, εκείνος πού
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θά έλυε τον δεσμό τοϋ ζυγοΰ τής άμάξης, θά έξουσίαζεν όλης τής ’Ασίας. 'Ο Μ. 
’Αλέξανδρος, όταν έφθασε στο Γόρδιο, προσεπάθησε νά λύση τό δεσμό, χωρίς 
όμως άποτέλεσμα. Γιά νά μή προκληθή όμως δυσάρεστη έντύπωσι στο λαό, κατ’ 
άλλους μέν έκοψε μέ τό ξίφος του τον δεσμό στο μέσον, ίσχυρισθείς ότι έλύθη, 
κατά δέ την ’Αριστόβουλον άφήρεσε τον πάσσαλο, πού συνεκράτει τον δεσμό. Αύτό 
είναι τό καί ιστορικό τοϋ «Γορδίου δεσμού».

Γόρδωνος.
Βρίσκεται κοντά στη ΓΙάντειο Σχολή κι’ είναι πάροδος τής όδοϋ Κόχραν 17.
Ό  Θωμάς Γόρδων, στρατηγός φιλέλλην έκ Σκωτίας, διεκρίθη κατά τον 

αγώνα τής Ελληνικής άνεξαρτησίας, παίρνοντας μέρος σέ πολλές μάχες. Μετά 
τή λήξι τής έπαναστάσεως, έπέστρεψε τό 1832 στην ’Αγγλία καί δημοσίευσε 
ιστορίαν «περί τής Ελληνικής έπαναστάσεως». Τό 1835, κατόπιν προσκλήσεως 
τοϋ ’Άρμανσμπεργκ, ήλθε στην Ελλάδα ξανά καί άνέλαβε την έμπέδωσι τής τάξεως 
στην Στερεά Ελλάδα. ’Αργότερα άνέλαβε τή στρατιωτική διοίκησι τής Πελο- 
ποννήσου καί έν συνεχεία διωρίσθη πρώτος άρχηγός τοϋ σώματος γενικών επιτε
λών. Τελικά διαφωνήσας μέ τον προσκαλέσαντα αυτόν, έφυγε γιά τήν Σκωτία 
όπου καί πέθανε τήν 20 ’Απριλίου 1841.

Γόρτυνος.
Πάροδος τής όδοϋ Σίφνου 18, στά Κάτω Πατήσια.
Μέ τήν ονομασία αύτή είναι γνωσταί δύο άρχαΐες πόλεις : 1) 'Η μιά στή 

Κρήτη (Μεσαρά) καί ή άλλη στήν ’Αρκαδία κοντά στήν Καρύταινα.
Γούβας.
Διασχίζει τον όαώνυμο συνοικισμό κι’ είναι πάροδος τήε όδοϋ Βουλιαγμένης

143.
'Η λέξις Γούβα είναι παραποίησις τής λέξεως «Γούρνα», πού σημαίνει μέρος 

χαμηλόν, λάκκον, βαθούλωμα.
Γουβέλη.
Πάροδος τής όδοϋ Κασομούλη 42, στοϋ Κυνοσάργους.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν έκ τοϋ Προυσοϋ τής Ευρυτανίας καταγομένην 

ομώνυμον οικογένειαν, τής όποιας πολλά μέλη διεκρίθησαν στήν έξέγερσι τοϋ 1821 
καθώς καί στά μετά τήν έπανάστασι χρόνια.

Γούδα.
Προτελευταία διασταύρωσις τής όδοϋ Καστριώτου, στον "Αγιο Στυλιανό 

τοϋ Γκύζη.
'Ο Γούδας ’Αναστάσιος, γιατρός, πολιτικός καί ιστορικός, γεννήθηκε στήν 

’Ήπειρο τό 1816 καί πέθανε τό 1882. Είναι ό πρώτος, όστις ένεγράφη στήν ιατρική 
σχολή τοϋ νεοΐδρυθέντος Πανεπιστημίου, κατά τό 1835, καί άνεκηρύχθη διδάκτωρ 
τό 1843. ’Εκτός τής ιατρικής, έπεδόθη μέ άξιόλογη έπιτυχία καί στή πολιτικήν.

Γουέμπστερ.
Πάροδος τής όδοϋ Ρ. Γκάλι 27, κάτω άπό τό Θέατρον 'Ηρώδου τοϋ ’Αττι

κού. 'Ο Γουέμπστερ ή Ούέμπστερ Δανιήλ (1782-1855), άμερικανός νομομαθής 
καί πολιτικός, ύπήρξεν φιλέλλην καί ΰπεστήριξεν ένθερμα τον Ελληνικόν άγώνα 
τοϋ 21.

Γουλιμή. (Σήμερα είναι γνωστή ώς οδός "Ηρας).
Πάροδος τής όδοϋ Άγλαονίκης 26, κοντά στον "Αγιο Παντελεήμονα Ίλισοϋ. 

’Οφείλει τήν ονομασία στήν ομώνυμη Μεσολογγίτικη οικογένεια άρματωλών, τής 
όποιας πολλά μέλη διεκρίθησαν κατά τήν έπανάστασι τοϋ 21.



9386 I. Ράϊκου

Γουμενίτσης ή Γουμενίσσης,
Βρίσκεται στήν 'Αγία Τριάδα τοϋ Έρυθροϋ Σταυροϋ κι’ είναι πάροδος της 

όδοϋ ’Άρτης 7.
'Η Γουμένιτσα, κωμόπολις της Μακεδονίας, έδρα της έπαρχίας Παιονίας 

στο Νομό Κιλκίς, φημίζεται για τά έξαιρετικά της σταφύλια, στα όποια οφείλεται 
τό όνομαστό της κρασί. 'Η κωμόπολις αύτή δεν έχει καμμιά σχέσι μέ τήν Η γου
μενίτσα τοϋ νομοΰ Θεσπρωτίας.

Γουναράκη Φωτίου.
Βρίσκεται στο τέρμα της λεωφορειακής γραμμής 'Αγίου Γεωργίου κ ι’ είναι 

πάροδος της όδοϋ Κρητών 69.
Πήρε τήν ονομασία αύτή προς τιμήν ομωνύμου προκρίτου των ’Αθηνών, ό 

όποιος, μαζί μέ τό γυιό του, συνελήφθησαν ώς όμηροι άπό τούς Τούρκους καί έθα- 
νατώθησαν.

Γούσιου Γεωργίου.
Πάροδος τής όδοϋ Λιοσίων 260, στή συνοικία Θυμαράκια.
'Ο Γούσιος Γεώργιος (1843-1898), τραπεζίτης τής Αΐγύπτου άπό τήν Χαλ

κίδα, διεκρίθη για τήν κοινωφελή και πατριωτική του δρασι. Πήρε μέρος κατά τούς 
πολέμους τοϋ 1878 καί 1896 έπί κεφαλής έθελοντικών σωμάτων, στούς όποιους 
έχασε καί τό ένα του μάτι. 'Η ’Εθνική συμφορά τοϋ 1897 τον έκανε νά παραιτηθή 
άπό τή θέσι τοϋ διευθυντοΰ τής Άγγλοαιγυπτιακής Τραπέζης καί νά πεθάνη άπο- 
γοητευμένος έξ αιτίας των εθνικών άτυχιών.

Γραβιάς.
Πάροδος τής όδοϋ’ Εμ. Μπενάκη 33, στή Ζωοδόχο Πηγή τής,όδοΰ ’Ακαδημίας.
'Η Γραβιά, χωριό τής έπαρχίας Παρνασσίδος τοϋ νομοΰ Φωκίδος, βρίσκεται 

κοντά στον αμαξιτό δρόμο Μπράλλου-Άμφίσσης, καί στήν ίδια περίπου θέσι πού 
βρισκόταν ή άρχαία κωμόπολις Κορφία, τής όποιας διετήρησε παρεφθαρμένο τ ’ όνομα.

’Εκεί κοντά στο χωριό τής Γραβιάς βρίσκεται τό ξακουστό Χάνι, οπού ό 
Όδυσ. Άνδροΰτσος μέ τούς λίγους πολεμιστάς του κατετρόπωσε τούς Τούρκους. 
Στή μάχη αύτή πήραν μέρος οί : οπλαρχηγοί Γκούρας, Τράκας, Μάρος, Νικολάου, 
Μπουτούνης καί Παπά-’Ανδρέας. ’Από τούς 120 ύπερασπιστάς τοϋ Χανιοΰ, σκο
τώθηκαν 6, μεταξύ τών όποιων ό Θανάσης Καπλάνης καί ό Θανάσης Σεφέρης. 
Οί τοΰρκοι είχαν 300 νεκρούς καί 600 περίπου τραυματίας.

Στή Γραβιά, σ’ άνάμνησι τής παράτολμης εκείνης μάχης, άνηγέρθη μνημείο, 
τ ’ άποκαλυπτήρια τοϋ όποιου έγιναν τό 1888, παρουσία τοϋ Βασιλέως Γεωργίου Α' 
καί δύο έπιζώντων άγωνιστών τοϋ Χανιοΰ. Μέ τήν ίδια ονομασία ύπάρχουν πολλοί 
δρόμοι σέ διάφορες συνοικίες.

Γρανικοϋ.
Βρίσκεται κοντά στήν Α γία  Τριάδα τοϋ Κεραμεικοΰ κ ι’ είναι πάροδος τής 

όδοϋ Θερμοπυλών 15.
Πρόκειται γιά τον γνωστό άπό τήν ιστορία ποταμό τής Μ. ’Ασίας πού σή

μερα ονομάζεται άπό τούς Τούρκους Κοτζά-Μπάς. Τό 334 π. X. ό Μ. ’Αλέξαν
δρος, θέλοντας νά περάση τό Γρανικό, έδωσε νικηφόρο μάχη κατά τών Περσών. 
Οί Πέρσαι είχαν σαν άπώλειες, 1.000 ιππείς, 18.000 πεζούς καί 2.000 αιχμαλώτους, 
ενώ οί Έλληνομακεδόνες, 85 ιππείς καί 30 πεζούς. Στή μάχη αύτή έκινδύνευσε νά 
σκοτωθή ό ίδιος ό Μ. ’Αλέξανδρός άπό τον Πέρση ήγεμόνα Σπιθριδάτην, ό όποιος 
ΰψωσε έκ τών όπισθεν τό ξίφος του. 'Ο Κλείτος όμως πρόλαβε μέ τό σπαθί του κ ι’ 
έκοψε τον βραχίονα τοϋ Σπιθριδάτου, σώζοντας έτσι τή ζωή τοϋ βασιληά του.

(Συνεχίζεται)



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

' Τπο QIL. CESBR.ON, κατά μετάφρασιν «’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XI

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΣΕ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

'Ο Πάουλο κι’ ό Μερλερέν άτιμάσθηκαν... Το παραδέχουμαι... ’Αλλά, ό Μάρκ 
θέλησε άκριβώς νά μην «άτιμάση» τον δρκο του.

«Μιλάς γιά δρκο πού δόθηκε σ’ ένα παληάνθρωπο» μουρμουρίζει ένας άλλος 
«ένορκος».

—«Ν αί! ’Αλλά, δταν τον έδωσε ό Μάρκ, επεμβαίνει ό « ’Άσπρο Δόντι» ήσυχα, 
δεν είχεν ίσως τις ’ίδιες ιδέες πού έχει σήμερα. Δέν μπορεί κανείς νά κατηγορήση 
έναν άλλον, επειδή μένει πιστός στον δρκο του, ύπο όποιεσδήποτε συνθήκες κι’ αν 
τον έδωσε».

Μάρκ, σέ παρακαλώ βγες μιά στιγμή έξω»...
Ό  Μάρκ βγαίνει. Ά λλ ’ οχι γιά «μιά στιγμή». Γιατί τά παιδιά μέσα συζητούν 

γερά... Άλλοι προτείνουν παραδειγματικές κυρώσεις κι’ άλλοι χάρη.
...Στο μεταξύ ό Μάρκ οργώνει έξω τον διάδρομο... Έν τέλει τον καλούν.
«Μάρκ» τού λέει ό «Άσπρο Δόντι» «κάποιος είχε μιάν ιδέα πού δλος ό κό

σμος τη βρίσκει καλή. Λοιπόν, εσύ μόνος σου θ’ άποφασίσης γιά τήν τιμωρία σου, 
κι’ έμεΐς δεχόμαστε τήν άπόφασή σου έκ των προτέρων...

'Ο Μάρκ νοιώθει ένα κόμπο στο λαιμό... Κλαίει... Μετανοιώνει είλικρινά... 
Νοιώθει εύγνωμοσύνη γιά τήν άγάπη τους... ’Έτσι άποφασίζει νά έφαρμόση στον 
εαυτό του μιά υπερβολική ποινή...

—« ’Απαγορεύω στον εαυτό μου κάθε έπίσκεψη καί κάθε έξοδο γιά δύο μήνες, 
προφέρει μέ ύπόκωφη φωνή.

—«’Ό χι» τον διακόπτει ό «Άσπρο Δόντι» μέ καλωσύνη... « ’’Οχι δυο μήνες... 
Δυο βδομάδες μόνο».

Το ίδιο βράδυ ό «Άσπρο Δόντι» ρωτά τον Άλέν Ρομπέρ άν δέχεται νά γίνη 
ό νονός τού Πασκάλ...

’Εκείνος πνίγεται άπό χαρά, άπό περηφάνεια... Θέλει νά σκουπίση τή μύτη 
του... Κλαψουρίζει... Κι’ υστέρα κλαίει... Γιά πρώτη φορά κλαίει άπό χαρά...

’Έτσι, ό κύριος Λαμύ άπό μακρυά, κερδίζει βήμα μέ βήμα τήν μεγάλη μάχη...
Τρεις έβδομάδες υστέρα έγινε ή δίκη τού Πάουλο καί τού Μερλερέν...
Κι’ ό κύριος Λαμύ δικάζοντας τον Πάουλο ένοιωθε ότι έδίκαζε μαζί ολόκληρη 

τήν κοινωνία... δλο τό βρώμικο περιβάλλον τού παιδιού, πού ήταν υπεύθυνο γιά τό 
κατάντημά του...

Ένόμιζε δτι έδίκαζε τον ταβερνιάρη όπου ό παππούς τού Πάουλο άσώτευε... 
τον μεγαλέμπορο πού έφερνε χονδρικώς τούς βορειοαφρικανούς άγαπητικούς τής 
μητέρας του... τον Διευθύνοντα Γενικό Σύμβουλο, ό όποιος μέ τήν προοπτική κά
ποιας σχέσεως παραγωγικότητος, είχε κλείσει τό εργαστήριο τού πατέρα του, χωρίς



9388 Qil Cesbron: Χαμένα σκυλιά χωρίς περιλαίμιο

νά πολυσκοτισθή αν έτσι έβύθιζε σέ άνείπωτη δυστυχία μιά οικογένεια... τον Υ 
πουργό πού είχε καταργήσει τούς μόνους άντιαλκοολικούς νόμους πού ήσαν ικανοί 
νά σώσουν αύτόν τον τόπο, άλλά πού είχαν έκδοθή κάτω από άλλη Κυβέρνηση... 
τον παραγωγό ταινιών «άκαταλλήλων» άλλά μόνον για μικροτέρους των δέκα έξ 
χρόνων.....  τόν άρχισυντάκτη ένός περιοδικού μέ διάφορα συνταρακτικά γεγο
νότα ...

Αυτοί ήσαν άνθρωποι ισχυροί, στολισμένοι, πού πήγαιναν τακτικά στην
εκκλησία.....  Αύτούς δίκαζεν ό Λαμύ, άλλά—δυστυχώς !—τόν μικρό κατεδίκασε.
"Οσο γιά τόν Μερφερέν Πιέρ, ό δικαστής άπεφάσισε νά τόν παραδώση στο «'Απλω
μένο Χέρι».

’Αλλά, ό κύριος Ντουμπλέ άνησύχησε.... ’Ανησύχησε γιατί ό διευθύνων 
αύτής τής έστίας είχε κλίσεις φιλοκομμουνιστικές...

"Ετσι, τό «Άσπρο Δόντι» άπεφάσισε τα πάη νά τόν ΐδή γιά νά τού μιλήση 
γιά τόν Κάϊδ...

Τόν βρήκε μέσα σ’ ένα γυμνό δωμάτιο, μπροστά σ’ ένα άκατάστατο τραπέζι. 
Άλληλοκυττάχθηκαν χαμογελώντας.

Κι’ ή συζήτηση άρχισε μέ θέμα τόν Κάϊδ, γιά νά γενικευθή υστέρα γύρω 
από τό εκπαιδευτικό σύστημα καί νά καταλήξουν στο τέλος σέ ζωηρή διαφωνία...

—»Ά ς  μιλήσουμε είλικρινά» εΐπεν ό «Άσπρο Δόντι» άνάβοντας τήν πίπα 
του «είμαι χριστιανός, παλαιός πρόσκοπος καί έσεϊς εΐσθε κομμουνιστής... Οί 
άντιλήψεις μας, λοιπόν, πρέπει νά σάς φαίνωνται..... ».

—«Αισθηματικές, πολύ αισθηματικές» τόν διέκοψεν ό διευθύνων τήν έστίαν
«ένα μάτι στά παιδιά κι’ ένα μάτι στον Ούρανό........Αύτό πιστεύετε έσεϊς.......  Άλλά,
έτσι κοντεύετε νά άλλοιθωρίσετε..... ».

—« ’Όχι δά.....  Τό ένα μάτι τό έχουμε καρφωμένο πάνω σ’ αύτό πού πρέπει
νά γίνη καί τό άλλο πάνω σ’ αύτό πού γίνεται σήμερα.... Αύτό ξεκουράζει καί τήν 
όρασή μας.......».

—«Έ ν πάσει περιπτώσει τά παιδιά έχουν λιγώτερη άνάγκη άπό όργανωτάς 
παιγνιδιών καί περισσότερη άπό συντρόφους στή δουλειά».

« ’Έτσι, νομίζετε ; Θά μοϋ έπιτρέψετε νά διαφωνήσω. 'Ο άνθρωπος δέν
έχει μονάχα σώμα φτιαγμένο γιά δουλειά έχει καί πνεύμα καί ψυχή.....  Δέν είναι
μηχανή, δέν είναι αριθμός δέν είναι μονάχα «έ ρ γ ά τ η ς». Είναι, πρώτα άπ’ όλα, 
ά ν θ ρ ω π ο ς .

Τί νά τόν κάνουμε τόν μηχανικό πολιτισμό χωρίς τήν πίστη ;.....  ’ Εχω ένα
παράδειγμα πάνω σ’ αύτό τό θέμα.....  Στο πρώτο Κέντρο, λοιπόν, πού έργάσθηκα
επικρατούσε ή άντίληψή σας. 'Τμήρχεν έκεΐ ένα έργαστήριον κλειθροποιών καί 
άπένειμαν διπλώματα στούς καλύτερους μαθητευομένους έργάτες. Τήν ήμέρα, 
όμως, τής διανομής τού διπλώματος ακούστηκε μιά συντροφιά παιδιών νά λέη : 
«Τώρα τά χρηματοκιβώτια είναι δικά μας !». Τί ωφέλησε, λοιπόν, ή τέχνη, δίχως 
τήν πίστη καί τό φρόνημα ;».

'Ο διευθύνων τήν έστία βρέθηκε σέ δύσκολη θέση.... Άναψε κι’ αύτός τήν 
πίπα του καί ύστερα είπε, χαμηλώνοντας τά μάτια: « ’Έχετε δίκηο.... τά παιδιά 
χρειάζονται στοργή.....  πατρικότητα.....  αγάπη......

—«Τώρα μιλάμε σάν χριστιανοί..... ».
—«Μά κι’ ό Χριστός, κομμουνιστής πρέπει νά ήταν..... ».
—«Κομμουνιστής ; ’Έ ! τότε γιατί τόν καταδιώκετε καί περιφρονεΐτε τή 

θρησκεία του ; Γιατί εΐρωνεύεσθε τήν έντολή τής άγάπης ; Γιατί ζήτε μέσα στο 
μίσος καί τή σκληρότητα ; ’Έ ! Γιά πέστε μου Γιατί ;».

(Συνεχίζεται)



ΕΙΔΗΣΕΙΣ  <& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών προήχθη εις τον βαθμόν 
τοϋ Άνθυπαστυνόμου ό Άρχιφύλαξ κ. Παπάζαρκάδας Δημήτριος έκ των έν ΐσχύϊ 
πινάκων τοϋ έτους 1961, κατ’ εκλογήν, προς πλήρωσιν ύφισταμένης κενής οργανι
κής θέσεως.

*
j|c  *

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ—ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ

—Παρητήθησαν τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος οί: 1) Άρχιφύλακες κ.κ. Δια- 
ούρτας ’Αλέξανδρος κα’ι Τόμπρος Παναγιώτης, προς ους έξεφράσθη ή ευαρέσκεια 
τοϋ κ. Άρχηγοϋ τής ’Αστυνομίας διά τήν ύπερεικοσιπενταετή εύδόκιμον υπηρεσίαν 
των έν τω Άστυνομικω Σώματι καί 2) ’Αστυφύλακες κ.κ. Γρηγοριάδης Γεώργιος, 
Καραβέλος ’Ιωάννης, Σαραντάκος Σπυρίδων, Λουλάκης Δημήτριος, Κυριαζής ’Ανα
στάσιος, Γεώργακας ’Αθανάσιος, Δρακωνάκης ’Ιωάννης, Γεωργίου Τρύφων, Τζιά- 
νης ’Ιωάννης, Κυριάκου ’Ιορδάνης, Δημόπουλος Νικόλαος καί Πάφος ’Εμμανουήλ. 
Εις τον τελευταίον, διά τήν ύπερεικοσαετή πραγματικήν εύδόκιμον υπηρεσίαν του 
έν τω Άστυνομικω Σώματι, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασε τήν εύαρέ- 
σκειάν του.

—Διεγράφησαν έκ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί 
’Αστυφύλακες: κ.κ. Βεράνης Γεώργιος, Πιτσιλής Ξάνθος, Κονίδης Παναγιώτης, 
Κριτσωτάκης Χρήστος καί Μουρελάτος Φιλιππογιάννης.

—Άπελύθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους ΰγιείας, ώς καταστάς 
σωματικώς ανίκανος προς περαιτέρω έκτέλεσιν άστυνομικής υπηρεσίας, ό Άστυφύ- 
λαξ κ. Θέμελης Κωνσταντίνος.

** *
AMQIBAI ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ηθική άμοι- 
βή εις τούς: 1) ’Αστυνόμον Α' κ. Μανέτταν Στέφανον, 2) ’Αστυνόμον Β' κ. Γιαννα- 
κόπουλον Ελευθέριον καί 3) 'Υπαστυνόμον Α' κ. Πιπερόπουλον Νικόλαον, ήθική 
δέ καί υλική αμοιβή εις τούς : 1) Υπαστυνόμον Α' κ. Οίκονομόπουλον Νικόλαον 
καί 2) ’Αστυφύλακας κ.κ. Φαμέλον Κωνσταντίνον, Τσιογκρήν Φανούριον, Διονέ- 
λην Νικόλαον, Μελαν Κυριάκον, Κουτσουβέλην Ίωάννην, Στάην Άριστείδην, 
Τσιτσίρην Γεώργιον καί Μάντζαρην Ίωάννην, διότι έργασθέντες μετά ζήλου καί 
προθυμίας, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έπιδείξαντες άμα έξαι- 
ρετικήν πρωτοβουλίαν, έκτακτον δραστηριότητα καί άφοσίωσιν προς τό καθήκον, 
ύπό τήν προσωπικήν καθοδήγησιν καί έπίβλεψιν τοϋ ’Αστυνόμου Α' κ. Μανέττα 
Στεφάνου, ώς ’Επόπτου Παραρτημάτων, έπέτυχον τήν έξιχνίασιν κλοπής καί λα
θρεμπορίας 54.007 κυτίων σιγαρέττων ώς καί 270 κυτίων παιδικών ένδυμάτων άμε- 
ρικανικής προελεύσεως έκ τής στρατιωτικής άποβάθρας Πειραιώς καί εις βάρος τής 
έν Έλλάδι ’Αμερικανικής Στρατιωτικής .’Αποστολής, πραχθείσης τάς άπογευματι- 
νάς ώρας τής 12/12/1960, ύπό τεσσάρων Ελλήνων ύπαλλήλων τής, ώς άνω, ’Α
ποστολής, ενός έργάτου τοϋ Ο.Λ.Π. καί ένός σωφέρ καί ιδιοκτήτου φορτηγού αύτο-
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κινητού καί οΰτω άπεφεύχθη ζημία εις το Ελληνικόν Δημόσιον έκ των διαφυγόν- 
των εισαγωγικών τελωνειακών δασμών καί του φόρου καταναλώσεως καπνού.

—’Επίσης δι’ άλλης άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη 
ήθική άμοιβή εις τούς: 1) 'Υπαστυνόμον Α' κ. Καραθανάσην Χρηστόν καί 2) Άρ- 
χιφύλακα κ. Δημητρόπουλον Δημήτριον, ως καί ήθική καί υλική άμοιβή εις τούς 
’Αστυφύλακας κ.κ. Τσατσαν Ίωάννην καί Νιώτην Ίωάννην, διότι έργασθέντες μετά 
προσοχής, ζήλου καί άφοσιώσεως προςτό καθήκον καί πολύ πέραν τών κεκανονισμέ- 
νων ωρών έργασίας, συνέτειναν άποτελεσματικώς εις τήν έξιχνίασιν πλείστων κλο
πών καί άνεύρεσιν τών κλαπέντων, υπό του συλληφθέντος σεσημασμένου κακοποιού 
Βουδούρη Βασιλείου, άντικειμένων.

—'Ωσαύτως δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, άπενεμήθη 
ήθική άμοιβή εις τον 'Υπαστυνόμον Α' κ. Καρυώτην Λέανδρον, ήθική δέ καί υλική 
άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Μιχαλόπουλον Νικόλαον, διότι ό τελευταίος, πληρο- 
φορηθείς δτι ό σεσημασμένος κακοποιός Στεργίου Νικόλαος είχε διαπράξει κλοπάς 
έξ άρτοποιείων καί έργασθείς μετά προσοχής, έξαιρέτου ζήλου, μεθοδικότητος καί 
εύσυνειδησίας, άνεγνώρισε καί συνέλαβε τούτον βάσει τών χαρακτηριστικών τής 
φωτογραφίας του, τήν 11.30' ώραν τής 10/1/1961, εις τήν διασταύρωσιν τής οδού 
'Αγίου Κωνσταντίνου μετά τής πλατείας 'Ομονοίας, ό δέ 'Υπαστυνόμος έξετάσας 
μετά προσοχής καί μεθοδικότητος τον συλληφθέντα κακοποιόν, επέτυχε τήν έξιχνία- 
σιν τριάκοντα τριών (33) κλοπών διά ρήξεως καταστημάτων, άς ό εΐρημένος είχε 
διαπράξει εις περιφερείας ’Αθηνών καί Προαστίων.

—Τέλος δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ύλική 
καί ήθική άμοιβή είς τον ’Αστυφύλακα κ. Παπαποστόλου ’Απόστολον, διότι υπηρε
τών εις τήν ομάδα ’Αναζητήσεων τού Τμήματος Τροχαίας Κινήσεως Πειραιώς 
καί ών επιφορτισμένος μέ τήν έκτέλεσιν άποφάσεων διαφόρων Ταμείων τού Κράτους, 
άφορωσών τήν άφαίρεσιν άδειών κυκλοφορίας καίένδεικτικών πινακίδων άναγνωρί- 
σεως αυτοκινήτων δυστροπών ή άγνώστου διαμονής οφειλετών τελών κυκλοφορίας 
τούτων καί έργασθείς μετά μεθοδικότητος, έξαιρετικής έπιμελείας, ζήλου καί καρ
τερικότατος πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, υποβληθείς πολλάκις 
καί εις εκτάκτους δαπάνας, έπέτυχεν, δπως εΐσπραχθώσι σημαντικά χρηματικά 
ποσά καθυστερουμένων τελών κυκλοφορίας αύτοκινήτων καί νά περιορισθώσιν είς 
τό έλάχιστον τα καθυστερούμενα τοιαΰτα, προκαλέσας οΰτω τήν έγγραφον έ'κφρασιν 
τής εύαρεσκείας τών Διευθυντών τών έν Πειραιεΐ Β ', Γ', Δ' καί Ε' Ταμείων.

—Ό  κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας, διά διαταγής του, έξέφρασε τήν ευαρέ
σκειάν του προς τον ’Αστυφύλακα κ. Μπακούρην Γρηγόριον, διότι οδτος, έργασθείς 
μετ’ άλλων συναδέλφων του, μέ ζήλον, μεθοδικότητα καί πολύ πέραν τών κεκανονι- 
σμένων ωρών έργασίας, έπέτυχε τήν έμπέδωσιν πλήρους τάξεως καί άσφαλείας 
είς τήν περιοχήν τού ΛΒ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας, είς τήν δύναμιν τού οποίου 
άνήκει.
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