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'Ιστορική Ε ισαγω γή.
I. Τη άληθεία, οί παλαιότεροι ποινικοί κώδικες δεν έξεδήλουν ιδιαίτερον διαφέρον υπέρ των άνηλίκων, τοΰθ’ δπερ εύνόητον, έφ’ όσον ή νεότης, ώς τοιαύτη, δεν
άπετέλει «επιστημονικόν πρόβλημα», ούδέ καν δι’ αυτήν ταύτην τήν έπιστήμην τής
παιδαγωγικής. Συνήθως, έν προηγουμέναις έποχαΐς, περιωρίζοντο εις τον καθο
ρισμόν ελάχιστου ορίου ποινικής ένηλικιώσεως, δπερ μάλιστα έν ένίαις νομοθεσίαις
έξικνεΐτο συχνάκις μέχρις άπελπιστικώς κατωτάτων ορίων ήλικίας. Αίφνης κατά
τό άγγλικόν δίκαιον ούχί έν άπομεμακρυσμένη έποχή, άλλα μέχρι των μέσων αύτοϋ τούτου τοϋ 19ου άφωνος, ό παϊς καθίστατο ποινικώς άνήλικος ήδη άπό τοϋ 7ου
ένιαυτοϋ τής ήλικίας του.
II. Ή κυριωτέρα άντίδρασις κατά τής τοιαύτης άδιαφορίας τής ποινικής
έπιστήμης έναντι τής νεότητος, άνεπήδησεν ούχί έκ θεωρητικών κατασκευών, άλλ’
έκ τής πράξεως, έκ τής χώρας τής άκαμάτου έργασίας καί τής πρακτικής ένεργείας,
τής τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής βορείου ’Αμερικής. Τό σχετικόν δέ διαφέρον
υπέρ τών παίδων καί έφήβων έλαβε σάρκα καί οστά διά τής άπό τής καμπής τοϋ
παρελθόντος προς τον τρέχοντα αιώνα δημιουργίας «ειδικών δικαστηρίων άνηλίκων»
έν τη ρηθείση χώρα. Προσωπικότητες, ώς ό Ben. Lindsey καί άλλοι, αισθανόμενοι
δίψαν τής υψηλής καί εύγενοΰς πνευματικής άπολαύσεως έκ φιλαλλήλου ήθικής
δράσεως υπέρ τών πασχόντων συνανθρώπων, άνέλαβον μετ’ ένθουσιασμοΰ τά καθή
κοντα δικαστών άνηλίκων, άτινα ήσκησαν ούχί μετά στενότητος άντιλήψεως, άλλ’
έν εύρύτητι πνεύματος, άναλίσκοντες εαυτούς χάριν διασώσεως ού μόνον τής ήδη
έγκληματησάσης, άλλά καί τής άπλώς έν ήθικώ κινδύνω εύρισκομένης νεότητος.
Πρακτικώς διαλογιζόμενοι έπεζήτουν νά πατάξωσι πάσας έν τη άμερικανική κοινω
νία έμφανιζομένας συγκεκριμένας περιπτώσεις ήθικοϋ κινδύνου, έπαπειλούσας τήν
παιδικήν καί έφηβικήν ήλικίαν. Φέρ’ είπεϊν ιδιαιτέραν κατέβαλον προσοχήν χάριν
τής σωτηρίας άπό τής δίψης τής αμαρτίας τοϋ γνωστού καί εις τάς έλληνικάς συνθήκας φαινομένου τών δραπετών έκ τοϋ σχολείου μαθητών, ών ή διαγωγή, κατά
τήν ορθήν άμερικανικήν άντίληψιν, άπεδείκνυεν ήθικώς έπικινδύνους ιδιότητας, ήτοι
έλλειψιν συναισθήσεως τοϋ καθήκοντος, ροπήν προς άλητείαν, αποστροφήν προς
τήν έργασίαν καί τάσιν προς ήδονήν. Οί αύτοί δικασταί άνηλίκων δέν περιωρίζοντο εις τά καθήκοντα τυπικών έκτελεστών τών κατ’ άνηλίκων δικών, άλλά μετ’ έν-

770

I. Παπαζαχαρίόυ

θουσιασμοϋ άγνοϋ έδιδον τάς δεούσας παιδαγωγικάς καθοδηγήσεις ωσαύτως προς
τούς γονείς ή έτέρους υπευθύνους διά τήν άμέλειαν των τέκνων αύτών, γενόμενοι
μεταλαμπαδευταί εύγενών κατευθύνσεων καί γενικώτερον εις τήν συνόλην κοινω
νίαν, χάριν της ηθικής προόδου καί ήθικής ευημερίας των νέων. Ποινάς κατά των
έγκληματοπραγησάντων άνηλίκων οί δικασταί αύτών μόνον κατ’ έξαίρεσιν καί έπί
των βαρυτάτων περιπτώσεων κατεγίνωσκον, ύποβάλλοντες τούς άνηλίκους συνήθως
μέν έφ’ ώρισμένην χρονικήν περίοδον υπό δοκιμασίαν, ύπό τήν έπίβλεψιν επιμελητών
ή εταιρίας προστατευτικής, κατά δεύτερον λόγον τοποθετοϋντες αυτούς εις παιδα
γωγικόν 'ίδρυμα.
Ή υπόλοιπος σκεπτομένη πεπολιτισμένη άνθρωπότης, δεν ήτο δυνατόν νά
κλείση τά ομματα αυτής έναντι τής τοιαύτης ανακαινιστικής καί μεταρρυθμιστικής
κινήσεως, διό καί ταχέως έπεζήτησε νά έγκολπωθή τό ώραϊον καί πρωτοπόρον πα
ράδειγμα τής ’Αμερικής.
Βεβαίως δέ καί έν προκειμένω δισταγμοί, έξιχθέντες μέχρι σαφών άντιρρήσεων, κατά τής έξαπλώσεως τοϋ θεσμού τών δικαστηρίων άνηλίκων διετυπώθησαν, ιδίως είτε έκ μέρους κύκλων, οϊτινες,ζυμωθέντες έν τη καθεστηκυία τάξει,
δέν έπεθύμουν νά άποτινάξωσι τήν νάρκην, έξαναγκαζόμενοι εις πόνους έργασίας
προς νέας προσαρμογάς, είτε έκ μέρους κύκλων, οϊτινες άπό χαρακτήρος είναι ζηλωταί τών άντιρρήσεων καί άμύντορες τής άπαισιοδοξίας καί τής άμφιβολίας. Πλήν
πασαι α'ι τοιαϋται αντίθετοι ένέργειαι ώχρίασαν, τών δικαστηρίων άνηλίκων έπεκταθέντων γοργώ τώ βήματι.
III.
Καθυστέρησις έν τη άποδοχή τής νέας τάξεως υπέρ τών παίδων κ
εφήβων έν τώ κύκλω τοϋ ποινικού δικαίου έσημειώθη μόνον σποραδικώς καί έν
έλαχίσταις χώρας, δυστυχώς δέ μεταξύ αύτών άνήκει καί ή ήμετέρα χώρα. Διότι
ή μέν πρώτη γενναία ελληνική νομοθετική άπόπειρα έτους 1931 άπέτυχεν, έφ’ όσον
ό ψηφισθείς άξιος πολλοΰ έπαίνου νόμος 5098 «περί δικαστηρίων άνηλίκων» παρέμεινε νεκρός, μηδέποτε έφαρμοσθείς, ή δέ δευτέρα άπόπειρα διά τοϋ παρ’ ήμών συνταχθέντος νόμου 2135 έτους 1939 «περί έκδικάσεως τών έγκλημάτων τών άνηλί
κων)), έχουσα χαρακτήρα σαφώς προπαρασκευαστικόν, ήτο έξαιρετικώς πενιχρά.
Επομένως, κυρίως είπεΐν, τό νέον περί άνηλίκων έγκληματολογικόν δίκαιον
(Jugendstrafrecht) εΐσήχθη παρ’ ήμΐν περίπου άπό δεκατετραετίας διά τών νέων
ελληνικών κωδίκων, τοϋ ποινικοΰ καί τοϋ τής ποινικής δικονομίας, άμφοτέρων
έτους 1950, εις τούς πρωτοπόρους πρωτεργάτας τών όποιων οφείλει ή ήμετέρα
χώρα εύγνώμονα άναγνώρισιν.
Γενική άνασκόπηαις τών άνακυπτόντων έκ τον νέου Π οινικού Δ ικαίου ’Α
νηλίκων προβλημάτω ν.
Πλήν, εικότως, έκ τής εισαγωγής τής τοιαύτης νέας νομοθετικής τάξεως,
άνέκυψε πληθώρα προβλημάτων, άναφερομένων εις τήν έξασφάλισιν τοϋ θηρευομένου σκοποϋ τής σωτηρίας τής ήδη ήθικώς διεφθαρμένης ή καί άπλώς έν ήθικώ
κινδύνω τελούσης έλληνικής νεότητος. Περί τά σπουδαιότερα έκ τούτων, ουσια
στικά καί δικονομικά, θά άσχοληθώμεν εύθύς αμέσως, εμφορούμενοι ύπό τής άγαθής έλπίδος ότι θά παράσχωμεν, έν τώ μέτρω τών ειδικών ήμών έπιστημονικών
δυνάμεων, ίσως όρθάς οδηγούς γραμμάς πρός τούς διά τήν έφαρμογήν αρμοδίους.
"Ας λάβωμεν δέ σοβαρώς ύπ’ δψιν ότι ή ορθή άντιμετώπισις τών συναφών προβλη
μάτων παρουσιάζει σήμερον έπείγουσαν μορφήν έν δψει. τής έκ τοϋ πολέμου, τής
κατοχής, τών κινημάτων τών συμμοριτών καί τής οικονομικής κρίσεως προκληθείσης δυσμενοϋς έπιδράσεως έπί τήν νέαν ελληνικήν γενεάν. Πάντως έκ τών λεχθέντων
ούδαμώς έπιθυμοϋμεν άπό τής άλλης πλευράς νά παρεξηγηθώμεν ότι συντασσόμεθα
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τυχόν προς τάς πολλαχόθεν άφορμωμένας θρηνωδίαςί1) περί διαρκώς αύξανομένου
δήθεν «μεγίστου κύματος έγκληματικότητος καί διαφθοράς», πολλώ δέ μάλλον,
έφ’ όσον δέν έπικουρούμεθα ύπό σχετικών στατιστικών στοιχείων. Βεβαίως έξαπελύθησαν έκ τών ρηθεισών καταστάσεων ποικίλα δεινά υλικής καί ήθικής φύσεως,
ούχ ήττον δμως δέν πρόκειται περί καταστροφής, διότι ό υγιής οργανισμός τής έλληνικής κοινωνίας άντέταξεν ήδη καρποφόρον άντίδρασιν.
Π ροβλήματα περί το ουσιαστικόν Π οινικόν Δίκαιον κ α ι την Π οινικήν Δι
κονομίαν ’Ανηλίκων.
I. Άναφερόμεθα έν πρώτοις ε ι ς τ ο ν κ ύ κ λ ο ν τ ώ ν ά ν η λ ί κ ω ν ,
ε ι ς ο υ ς ά φ ο ρ ώ σ ι τ ά θ ε σ π ι ζ ό μ ε ν α ύπό τών άρθρων 122 καί 123
ποινικού κωδικός ά ν α μ ο ρ φ ω τ ι κ ά κ α ί θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ά μ έ τ ρ α . Δυ
στυχώς ό κώδιξ περιορίζει την έφαρμογήν τών τοιούτων μέτρων μόνον έπί τών
έγκληματησάντων άνηλίκων, καί 0ή τών άγόντων ηλικίαν άπό 7 - 1 7 έτών. Θά
εδει, καθ’ ημάς κριτάς, νά διευρυνθή νομοθετικώς ή έφαρμογή τών έν λόγω μέτρων
άπό δύο άπόψεων, ήτοι :
α' ) Ν ά έ π ε κ τ α θ ή ή ά ν α μ ο ρ φ ω τ ι κ ή κ α ί θ ε ρ α π ε υ τ ι 
κή ε ύ ε ρ γ ε τ ι κ ή
δράσις τών δ ικ ασ τώ ν άν ηλίκω ν καί
έ π ί τ ο ύ ς μη π ω έ γ κ λ η μ α τ ή σ α ν τ α ς , ά λ λ ’ α π λ ώ ς έν ή θ ι κ ώ κ ι ν δ ύ ν ο ρ τ ε λ ο ϋ ν τ α ς ά ν η λ ί κ ο υ ς , έφ’ όσον αί περιπτώσεις ήθικοϋ κινδύνου συνιστώσι κοινωνικήν παθολογικήν κατάστασιν, ήτις, μή έγκαίρως
προλαμβανομένη, έξωθεΐ προς πάσαν σαπρίαν άνηθικότητος, τ.ε. έγκληματικότητα,
ή άλλην (2).
β ' ) Ν ά έ π ε κ τ α θ ή ή π α ι δ α γ ω γ ι κ ή ε ύ ε ρ γ ε τ ι κ ή δράσ ι ς τ ο υ δ ι κ α σ τ ο ϋ ά ν η λ ί κ ω ν ά π ό ά π ό ψ ε ω ς ή λ ι κ ί α ς , ήτοι
έξ ένός μέν προς τά κάτω τών 7 έτών παιδία, έφ’ όσον καί ταϋτα δύνανται νά διαβιώσιν έν άνηθίκω περιβάλλοντι, καί έφ’ όσον άπό άλλης πλευράς, τούλάχιστον κα
τά τήν δόξαν ώρισμένων σχολών ψυχολογίας, τά σπέρματα τής διαμορφώσεως τοΰ
χαρακτήρος τών άνθρώπων άνάγονται πολλαχώς εις βιώματα τής προσχολικής παι
δικής ήλικίας, έξ έτέρου δέ προς τούς άνω τών 17 έτών νέους μέχρις αύτοϋ τούτου
τοΰ 25ου έτους, έφ’ δσον, ώς δεικνύεται έκ τών σχετικών στατιστικών, οί κίνδυνοι
τής ήθικής διαφθοράς τών άνθρώπων παρουσιάζονται ηύξημένοι, ιδίως κατά τήν
έν λόγω φάσιν τής ήλικίας των, ήτοι άπό 17 μέχρις 25 έτών(3), οπότε περίπου έπέρ1. Αί θρηνιρδίαι προάγονται δυστυχώς ύπό ένίων εφημερίδων, αίτινες, χάριν προσελκύσεως
άναγνωστικοΰ κοινού, άναγράφουσιν συστηματικώς παν άνά την Ελλάδα έπισυμβαϊνον έγκλημα,
συνοδεύουσαι τήν περιγραφήν δι’ εικονογραφιών καί συνταρακτικών τίτλων. Κατακριτέα έξ έτέ
ρου καί ή έξ άντιπολιτευτικών διαθέσεων άντίδρασις διαφόρων έφημερίδων κατά της σωτηρίας
άπαγορεύσεως έκ μέρους τών άνακριτικών άρχών της άναγραφής έκκρεμουσών ένώπιον τής άνακρίσεως υποθέσεων, ώς δήθεν άντισυνταγματικής, καθ’ δ καταργούσης τήν έλευθεροτυπίαν. Φρονοϋμεν δτι ή μέν προσέλκυσις αναγνωστών δέν πρέπει νά έπιδιώκηται διά ταπεινών φθοροποιών
δημοσιεύσεων, άλλά δι’ ύγιών έπαγωγών πρωτοβουλιών, ή δέ άσκησις τής άντ ιπολιτεύσεως έξ
άλλου δέν πρέπει νά έπιδιώκηται διά τής συστηματικής άντιδράσεως κατά πάσης κρατικής δράσεως, άλλά νά άφορμαται άφ’ ύψηλής άντικειμενικής πνοής καί σχολαστικής άμεροληψίας. ΙΙασα άντίθετος τακτική τών έφημερίδων είναι ταπεινή καί αντικοινωνική, μή συμβιβαζομένη πρός
τόν άνωτέρας πνοής ύψηλόν σκοπόν τής κοινωνικής διαπαιδαγωγήσεως, δν οφείλει νά θηρεύη ή
δημοσιογραφία. Πεποίθαμεν δτι ή παρά τή ΙΙαντείω Σχολή δημιουργία τοΰ ύπό τοΰ όργανισμοϋ
αύτής προβλεπομένου «δημοσιογραφικού τμήματος» θά άνυψώση τήν έλληνικήν δημοσιογραφίαν
πρός άνωτέρας κατευθύνσεις.
2. Σώφρων κρατική πολιτική είναι ή άποβλέπουσα εις τήν πρόληψιν τής ήθικής διαφθοράς,
ήτις είναι καί ή πλέον άποτελεσματική, καί ούχί ή άναμονή έκδηλώσεως τής έγκληματικής δράσεως πρός έκ τών ύστέρων κατασταλτικήν έπέμβασιν. “Ορα καί «Nem6th Peter. Διαλέξεις περί
δικαστηρίων καί ιδρυμάτων δι’ άνηλίκους, Ά θήναι. 1940». σ. 7.
3. Πρβλ. καί «Κωνστ. Γ. Γαρδίκα. ’Εγκληματολογία. Τόμος Β '. Τεύχος Α'. Άθήναι.
1947». σ. 68 έπ. περί ήλικίας, ιδίως καί σ. 72.
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χεται καί ή βιολογική (ούχί ή νομική) ένηλικίωσις του άτόμου. Τούτων ούτως έχόντων, ύπολαμβάνομεν ως έσφαλμένην τήν τάσιν ένίων Ελλήνων, προερχόμενων έκ τοϋ
δικαστικού καί εΐσαγγελικοΰ κόσμου, προς καταβίβασιν των ορίων τής ποινικής
άνηλικότητος κάτω τοϋ 17ου έτους (Χ), καθ’ ήν στιγμήν ή διεθνής έπιστημονική φο
ρά βαίνει προς ολως άντίθετον κατεύθυνσιν. Τέλος συνιστώμεν σχετικήν τροποποίησιν καί τοϋ άρθρου 125 τοϋ ποινικού κώδικος «περί διάρκειας των καταγνωσθέντων μέτρων», περιοριζομένων δυστυχώς μόνον μέχρι τοϋ 21ου έτους.
II. Χωροϋντες περαιτέρω ε π ί τ ή ν σ π ο υ δ ή ν τ ο ϋ κ ύ κ λ ο υ των
υπό των άρθρων 122 καί 123 τοϋ ποινικού κώδικος κ α θ ο ρ ι ζ ο μ έ ν ω ν μ έ 
τ ρ ω ν ά ν α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς κ α ί θ ε ρ α π ε ί α ς , πιστεύομεν εις τήν άνάγκην
τής συμπληρώσεως άμφοτέρων.
Α'. Προσδοκώντες έντεΰθεν ωφέλειαν θετικήν, προτείνομεν προσθήκην, ιδίως
των άκολούθων άναμορφωτικών μέτρων :
α')Τής τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ω ς τοϋ ά ν ηλ ίκ ο υ υπό τήν υ π ε ύ 
θ υ ν ο ν ε π ι μ έ λ ε ι α ν τ ο ϋ σ χ ο λ ε ί ο υ (2). Τοϋτο δ’ άπό συμφώνου τό μέν
πρός τήν άλλοδαπήν νομοθεσίαν (γερμανικήν, έλβετικήν, ουγγρικήν, ή άλλην), τό
δέ πρός τά συναχθέντα άγαθά άποτελέσματα έκ τής συγχρόνου άλλοδαπής πείρας.
Έ ν τή άντιλήψει ήμών έπικουρούμεθα καί έκ τής έπιστημονικής δόξης περί «παι
δαγωγικού σχολείου». Κατά ταύτην τοϋτο δεν έχει άποκλειστικόν σκοπόν μόνην
τήν μετάδοσιν ωφελίμων γνώσεων καί δεξιοτήτων, χρησίμων εις τον μέλλοντα των
μαθητών έν τω έλευθέρω κοινωνικοί βίω τραχύν τής έπιβιώσεως άγώνα, αλλά πρώ
τιστον καί κύριον σκοπόν έχει ωσαύτως τήν διά σκοπίμου έπιλογής καί χρήσεως
προσφορών μέσων άγωγής διαμόρφωσιν έναρέτου χαρακτήρος καί έμφύσησιν εις
τάς άπαλάς ψυχάς τών τροφίμων εύγενεστάτων συναισθημάτων, άποκαλυπτόντων
προ τών όμμάτων αύτών ορίζοντας υψηλών πνευματικών καί ήθικών διαφερόντων.
(Σ υνεχίζετα ι)
1. ’Αποτέλεσμα τής τάσεως ταύτης είναι ή καταβίβασις εις τό 17ον έτος τής ηλικίας τής
ποινικής άνηλικότητος ύπό τής επιτροπής, ήτις διεμόρφωσε το τελικόν σχέδιον τοϋ νέου έλληνικοϋ
ποινικού κώδικος έτους 1950, τοϋ ύπό τής επιτροπής ποινικού κώδικος έτους 1940 θεσπισθέντος
ορίου τοϋ συμπεπληρωμένου 18ου έτους.
2. Τό σχολεϊον δικαιούται νά έπιβάλη είδικάς σχολικάς άμοιβάς καί είδικάς σχολικάς ποινάς
(Schulstrafen). Αί τελευταΐαι είναι παιδαγωγικαί ποιναί έν τω κύκλω τής σχολικής τάξεως
καί τοϋ σχολικοΰ κανονισμού, καταγιγνώσκονται δε καί έκτελοΰνται ύπό τού διδασκάλου. Συνίστανται εις : α ') νουθεσίαν καί έπίπληξιν, β ') απειλήν αύστηοας ποινής, γ ' ) στέρησιν απολαύσεων,
δ') έργόποινον, ε ') ποινάς κατά τής τιμής, στ’ ) σχολικόν περιορισμόν, ζ ') σχολικήν άποβολήν καί
η') σχολικήν σωματικήν ποινήν (ή άξια τής τελευταίας ταύτης μεγάλως άμφισβητεΐται). Οί
όπαδοί τής άτομικής ψυχολογίας άποκρούουσι πλήρως τάς σωματικάς ποινάς, διότι αδται δημιουργοΰσι παρά τω μαθητή άποθάρρυνσιν, ήτις άποτελεϊ πηγήν πάσης άνθρωπίνης έκτροπής.
Μετά τού σχολείου συνεργάζεται ό σχολιατρός (συνδυασμός άγωγής καί υγιεινής) καί ό σχο
λικός ψυχολόγος (Schulpsychologe) ( πρόκειται περί μιας προσωπικότητος, ήτις έχει είδι
κάς ψυχολογικάς καί ψυχοπαιδαγωγικάς γνώσεις καί πρόσφορον ιδιοφυίαν καί ήτις συνεργά
ζεται έν τή σχολική ζωή έπί περιπτώσεων ψυχολογικών δυσχερείων). Τό σχολεϊον κέκληται,
όπως, πλήν τών διά τήν διδασκαλίαν προοριζομένων μέσων καί έγκαταστάσεων, διαθέτη έπιπροσθέτως μέσα καί εγκαταστάσεις, όπως ένισχύη τούς μαθητάς άπό άπόψεως υγιεινής, ήθικής καί
παιδαγωγικής καί προφυλάσση αύτούς άπό βλαβών. (Συναφή τά προβλήματα τών σχολικών
παιδικών κήπων, σχολικών εστιατορίων, σχολικών λουτρών, σχολικών γυμναστηρίων, σχολικών
εργαστηρίων, ειδικών τμημάτων πνευματικώς καθυστερημένων, βοηθητικών σχολείων όλιγοφρενών μαθητών, βοηθητικών σχολείων ή τάξεων διά μαθητάς ραχιτικούς καί σωματικώς άναπήρους,
τραχωματικούς, μύωπας, τυφλούς, βαρήκοους, κωφαλάλους, σχολείων έν ύπαίθριρ, σχολικών εκ
δρομών, σχολικών κατασκηνώσεων, σχολικών ιατρείων, σχολικών άναρρωτηρίων, σχολικών σα
νατορίων, σχολείων άνωμάλων, σχολείων έργαζομένων μαθητών, σχολικών ταμιευτηρίων). Τό
σχολεϊον δέον νά συνεργάζηται στενώς μετά τής οικογένειας τών μαθητών. 'Ομοίως τό σχολεϊον
δέον νά μεριμνά συστηματικώς καί υπέρ τών άποφοίτων αύτοΰ, διά μέτρων άναφερομένων είς τήν
υγείαν (φέρ’ είπεϊν πρόνοια άναρρώσεως έξ ύπερκοπώσεως), είς τήν άγωγήν (φέρ’ είπεϊν παρακολούθησις φιλική τών άποφοίτων έκ τού σχολείου έν τή έλευθέρα ζωή πρός καθοδήγησιν καί πρός
άποφυγήν κινδύνων ήθικής) καί είς τό έπάγγελμα (φέρ’ είπεϊν όργάνωσις ύπηρεσίας έπαγγελματικοΰ προσανατολισμού παρ’ έκάστω σχολείω).

Δ ιά Β.Δ ., έκδ ο θέντο ς έν Κ ερ κύρα την 4-8-1964 και δ η μοσ ιευθέντο ς εις τό ύπ’ άριθ. 239 Φ .Ε .Κ . (Τ .Γ .) τή ς 4-8-1964, βάσει τώ ν δ ια 
τά ξεω ν τοΰ άρθρου 57, του Κ .Ν . 2458/1953 « Π ε ρ ί ’Ο ρ γα νισ μ ο ύ τού
Σ ώ μ α το ς ’Α σ τυν ο μ ία ς Π ό λεω ν» καί τή ς ΰττ’ άριθ. 94 από 3-8-1964
Π ρ ά ξεω ς τού 'Υ π ο υ ρ γ ικ ο ύ Συμβ ουλίο υ
Έ τ ο π ο θ ε τ ή θ η
ώ ς Π ρ ο ϊσ τά μ ενο ς τή ς ’Α σ τυ ν ο μ ικ ή ς Δ ιευ θύ ν σ εω ς ’Α θηνώ ν, ό ’Α 
σ τυ νο μ ικό ς Δ ιευ θυ ντή ς Α ' τά ξεω ς κ. ’Εμμανουήλ Ά ρ χ ο ν το υ λ ά κ η ς .
* 0 νέος Δ ιευ θ υ ν τή ς τή ς ’Α σ τυ ν ο μ ία ς ’Α θηνώ ν, έγεννήθη τώ 1908
εις τήν Καλάμην Λ α σ η θίο υ Κρήτης καί κα τετάγη εις τό Σ ώ μ α τή ς
’Α σ τυ ν ο μ ία ς τώ 1931. Τ ώ 1933, κατόπ ιν επ ιτυχώ ν έξετά σ εω ν, προήχθη είς τον βαθμόν τοΰ Ά ρ χ ιφ ύ λ α κ ο ς καί τώ 1938 είσ ήλθε π ρώ τος,
κατά τήν βαθμολογίαν, είς τήν διά π ρώ την φοράν λ ειτο υρ γο ύ σ α ν
Σ χο λή ν Ύ π α σ τυνόμω ν Β' τά ξ ε ω ς , ε ξ ή ς καί έξή λθε, καί πάλιν πρώ 
τος, τήν 27-10-1939. Τ ώ 1942 προήχθη είς Ύ π α σ τυνόμο ν Α ' τά ξεω ς,
τώ 1944 είς τόν βαθμόν τοΰ ’Α σ τυνόμου Β' τά ξεω ς , τώ 1952 είς τον
βαθμόν τοΰ ’Α σ τυνόμου Α ' τά ξεω ς , τώ 1957 είς τόν βαθμόν τοΰ
’Α σ τυν ο μ ικο ύ Δ ιευ θυ ντο ΰ Β' τά ξεω ς καί τώ I9 6 0 είς τόν βαθμόν τοΰ
’Α σ τυνο μ ικο ύ Δ ιευ θυ ντο ΰ Α ' τά ξεω ς . Είς άπαντας το ύ ς βαθμούς
προήχθη κ α τ’ εκλο γήν.
Π τυ χ ιο ΰ χ ο ς τή ς Ν ο μ ικ ή ς Σ χ ο λ ή ς τοΰ Π ανεπ ισ τημίου ’Α θηνώ ν,
σ υνέγραψ ε διάφορα νομικά βιβλία, άποσπάσας προς το ύ το τά σ υ γ 
χ αρ ητήρ ια τώ ν Π ρ ο ϊσ τα μ έν ω ν του καί τόν ειδημόνω ν τή ς Ν ο μ ικ ή ς
’Επιστήμης.
Τ ά « ’Α σ τυ ν ο μ ικ ά Χ ρ ο ν ικ ά » σ υγ χ α ίρ ο υ ν τόν κ. Ά ρ χ ο ν το υ λ ά κ η ν
διά τήν νέαν του υψηλήν θέσ ιν, είς ήν ή Π ο λ ιτεία τόν έτοπ οθέτησ ε
κ α ί εύ χ ο ν τα ι αϋτώ έπ ιτυχία ν είς τά νέα του κα θήκοντα έπ’ άγαθώ
τή ς κοινω νίας καί τή ς ’Α σ τυ ν ο μ ία ς Π ό λεω ν είδ ικώ τερ ο ν.
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--------------------------'Υπό τοΰ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ-------------------------(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)

Τον έστενοχώρησε πολύ ή έρώτησις καί δεν μπόρεσε νά δώση σαφή άπάντησι στήν άρχή. ’Επίσης δεν ήθελε νά μαρτυρήση μέ ποιους έκανε παρέα ό Στέφος
τις νύχτες.
'Ο άνακριτής έπαιζε μέ τον μεγαλέμπορο σαν τή γάτα μέ το ποντίκι. Καί
ξαφνικά τοΰ υπέβαλε καί άλλη έρώτησι.
— Είχε πιστόλι μαζί του ό Στέφος ;
— Δέν ξέρω... Δέν το φαντάζομαι...
—Έσύ έχεις πιστόλι ;
—’Έ χω...
— Μπορώ νά το δω ; είπεν ό άνακριτής.
— Μοΰ το έκλεψαν.
Ίσχυρίσθη ότι τοΰ το είχαν κλέψει στο ξενοδοχείο, αλλά έπειδή δέν είχε
άδεια όπλοφορίας δέν έτόλμησε νά καταγγΠλη το γεγονός στήν ’Αστυνομία. Πάν
τως είπεν ότι τό δικό του ήταν πιστόλι έπαναληπτικό τύπου «μπράουνιγκ».
— Κρύβετε, κρύβετε την άλήθεια, καί παίζετε άδικα μέ τό κεφάλι σας. Γιατί προσπαθήτε μέ ό,τι κάνετε νά ενοχοποιήσετε τον έαυτό σας ; Γιατί δέν μάς
λέτε πώς καί πού έπαιρνούσατε τά βράδυα ;
'Ο μεγαλέμπορος επί τέλους έσπασε. Ξέσπασε σέ λυγμούς... ’Άρχισε νά κλαίη
σάν μικρό παιδί...
—Ά πό τό Θεό καί στά χέρια σου κ. άνακριτά. Δέν φταίω σέ τίποτα. Δέν
είμαι ένοχος σέ τίποτε. ’Αμάν νά μη γράψουν τό όνομά μου οί εφημερίδες καί τό
μάθη ή γυναίκα μου. Γ ιατί ή άλήθεια είναι ότι δέν ήλθα γιά καμμιά έμπορική δου
λειά στήν ’Αθήνα. Προφασίσθηκα εμπόριο, γιατί είμαι είκοσι χρόνια παντρεμμένος καί τό έσκασα γιά νά γλεντήσω μέ μικρούλες, καί στο βαπόρι συναντηθήκαμε
μέ τον μακαρίτη τό Χρηστό τό Στέφο πού κι’ αυτός ήλθε γιά γλέντι. Κάθε βράδυ
σέ καμπαρέ. Είχαμε οικονομήσει καί δυο μικρούλες θαύμα... Μά τό τελευταίο βρά
δυ ό Στέφος δέν ήλθε παρέα μαζί μου. Δέν ξέρω πού πήγε καί τί έκανε. Τον άποζητούσε καί τό κορίτσι του. ’Έφτασε χαράματα καθώς έμαθα στο ξενοδοχείο καί
σέ λίγη ώρα έφυγε. Πού πήγε, τί έκανε, μέ ποιούς έμπλεξε, ποιοι τον σκότωσαν
καί γιατί ; Μυστήριο...
Ή σαν τόσες οί ενδείξεις κατά τού μεγαλεμπόρου Κ.Π. πού άλλος ανακριτής
ίσως τον προφυλάκιζε. 'Ο φίλος όμως καί ό έξάδελφός μου άνακριτής, πού μέ ώρκισε ποτέ νά μήν άποκαλύψω τό πραγματικό του όνομα, είχε πεισθή άπόλυτα
ότι ό άνθρωπος ήταν άπολύτως άθώος άπό τό χυμένο αίμα. Καί αύτό γιατί είχε
εξακριβώσει 6τι ενώ ό Κ.Π. ταξίδευε στις 3 τό μεσημέρι μέ τό βαπόρι γιά τήν
Πάτρα, αφού στις 2 τό απομεσήμερο είχε παραλάβει τις αποσκευές του, ό μακαρί
της ό Χρήστος είχε πάει στο σπίτι δυο φίλων του στήν όδό Θεμιστοκλέους καί
πραγματικά στις 5 τό άπόγευμα είχε αφήσει τήν γκαμπαρντίνα του λέγοντας :
— Πάω μιά στιγμή νά ξυρισθώ στο κουρείο απέναντι καί θά γυρίσω νά πά
ρω τήν γκαμπαρντίνα μου.
Καί δέν ξανάλθε. ’Αλλά γιά νά είναι στις 5 ή ώρα τό άπόγευμα ζωντανός
δέν μπορούσε νά τον σκοτώση άπό μέσα άπό τό καράβι ό Κ.Π., πού εκείνη τή στι
γμή διέπλεε τον ισθμό τής Κορίνθου μέ τό βαπόρι. Κάτι άλλο έπρεπε νά είχε συμβή. Μά τί ;
— Θά σκάσω αν δέν βγάλω πέρα αύτή τήν ύπόθεσι, άν δέν λύσω, αύτό τό
μυστήριο, μοΰ έλεγεν ό μακαρίτης ό Ζωρζάκης.
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Καί έδωσε έντολή στο Τμήμα Χωροφυλακής Νέας ’Ιωνίας να καταρτίση ει
δικά συνεργεία καί να κάνη έρευνα δχι μονάχα σέ πεντακόσια μέτρα επάνω καί σέ
πεντακόσια μέτρα κάτω άπό τη θέσι πού βρέθηκε το πτώμα στο ρεΰμα τής Κου
νουπίτσας, άλλα άπό τον Ποδονύφτη ώς τό βουνό έπάνω στις πηγές του καθώς
καί σ’ δλες τις δχθες του. ’Επίσης πάσχισε να βρή τά δυο «κορίτσια», τήν Άνθούλα Θεοχαροπούλου καί τήν ’Αλεξάνδρα Βερναρδάκη, πού γλένταγαν ό Χρήστος Στέφος
καί όΚ .Π .Ή δεύτερη,ή παρέα τοΰ μεγαλεμπόρου, βρέθηκε άλλα δεν διελεύκανε τίποτε,
γιατί τό τελευταίο βράδυ δέν είδε τον Στέφο, μά ή Θεοχαροπούλου είχε χαθή άπό τά
στέκια της. Αύτό θεωρήθηκε ύποπτο στήν άρχή καί βάλθηκα κι’ εγώ νά βοηθήσω
καί νά βρω τά ίχνη της καί επί τέλους τά βρήκα. Αύτή είχε καταφύγει σ’ ένα «μυ
στικό σπίτι», πού ήταν καμουφλαρισμένο σέ μοδιστράδικο. Τό τμήμα ’ Ηθών δμως
τό άνακάλυψε, έκανε αιφνιδιασμό, έπιασε σκαστές τις δήθεν μοδιστροΰλες μέ τούς
«φίλους» τους καί τήν μέν διευθύντρια τήν έστειλε στήν Εισαγγελία, ενώ εκείνες
τις έκλεισε γιά τιμωρία στο αίσχος τών Βούρλων, τοΰ κρατικού διαφθορείου τοΰ
Πειραιώς, δπου έκλειναν ύποχρεωτικά γιά τιμωρία τις παρεκτρεπόμενες γυναίκες
σ’ έκείνη τή φρικτή κόλασι ! Καί ή Άνθούλα δμως δέν είχε δή τό τελευταίο βράδυ
τον Χρήστο της, παρά μονάχα γιά μιά στιγμή. Τής είχε δείξει μονάχα ένα μάτσο
χιλιάρικα καί τής είπε δτι θά πήγαινε κάπου, δπου θά δεκαπλάσιαζε στά σίγουρα
τά λεπτά του καί δτι τήν άλλη μέρα πού θά γύριζε θά τήν στεφανωνόταν γιά νά
τήν βγάλη άπό τον κακό δρόμο.
■
— Μά δέν ξανάειδα πιά τό Χρηστάκη μου, είπε, ένώ στά βαμμένα ματοτσί
νορά της τρεμόπαιζε κάποιο δάκρυ.
Είπα στον άνακριτή τήν άνακάλυψί μου καί τή νέα διεύθυνσι τής Άνθούλας
καί μοΰ έδειξε έπάνω στο γραφείο του ένα πιστόλι «Γκόλντ-Σμίθ» άπό τό όποιο
έλειπε μιά σφαίρα, καί ένα σημειωματάριο μέ ένα πορτοφόλι. Τό σημειωματάριο
καί τό πορτοφόλι βρέθηκαν σέ άπόστασι 1500 μέτρων καί πάνω άπό τό μέρος δπου
βρέθηκε τό πτώμα καί στό προς τήν ’Αθήνα μέρος τής χαράδρας. ΤΗταν βαλμένα
μέ προσοχή έπάνω στό χώμα καί σκεπασμένα μέ μιά πέτρα καί δίπλα έκεΐ ήταν
άχνάρια άπό πατημασιές πού είχαν γίνει μέ τά παπούτσια τοΰ σκοτωμένου. Τό
πορτοφόλι δέν είχε φράγκο μέσα. Τό σημειωματάριο, άσήμαντες γιά τήν άνάκρισι
δοσοληψίες τοΰ μακαρίτου. "Αλλα ΐχνη τών δολοφόνων δέν άνευρέθησαν έπάνω στό
νωπό χώμα. Καί στό μέρος έκεϊνο, κάτω στό ρεΰμα, βρέθηκε μισοχωμένο σέ άμμο
καί σέ λάσπες τό «Γκόλντ - Σμίθ». Μιά σφαίρα άπ’ αύτό ήταν ριγμένη.
— Δέν μπορώ νά καταλάβω τίποτε. Μ’ έχει πιάσει πιά πονοκέφαλος μ’ αύ
τή τή σπαζοκεφαλιά, μοΰ είπεν ό άνακριτής.
Μά τό άλλο πρωί πού ξαναμπήκα στό γραφείο του γιά τό συνηθισμένο ρε
πορτάζ, είδα τό μακαρίτη τό Ζωρζάκη γελαστό, εύθυμο, ζωηρό, χαρούμενο. Καί
τ ’ αύτιά του άκόμα γέλαγαν.
— Νά σοΰ πώ τά εύχάριστα. Διελευκάνθη πλήρως ή ύπόθεσις Στέφου. Δέν
ύπάρχει μυστήριο. Μάς τά διηλεύκανεν δλα αύτό τό γράμμα άπό τήν Πάτρα.
Καί παίρνοντας έπάνω άπό τό γραφείο του ένα φάκελο μέ πένθιμο περιθώ
ριο μοΰ έδωσε νά διαβάσω τό γράμμα. ΤΗταν άπό τήν πονεμένη μάννα τοΰ «θύμα
τος». Καί νά τί έγραφε :
«Κύριε Άνακριτά,
Αύτή τή στιγμή έλαβα άπό τό ταχυδρομείο μέ καθυστέρησι γράμμα τοΰ
μακαρίτη τοΰ γυιοΰ μου πού μάς τό έγραψε λίγο πριν σκοτωθή. Καί μολονότι μ’
αύτό θά δυσφημισθή ή μνήμη τοΰ πεθαμένου παιδιού μας, ό πατέρας του, πού δέν
σάς γράφει ό ίδιος γιατί δέν βλέπει, κι’ έγώ, τό προτιμούμε αύτό παρά νά πληρώση κανένας άθώος γιά έγκλημα πού δέν έκανε. Ό γυιός μου δέν σκοτώθηκε. Αύ-
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τοκτόνησε, γιατί έ'κανε κατάχρησι για \ά γλεντήση στην Αθήνα καί νά χάση τά
τελευταία του λεπτά στο χαρτοπαίγνιο. Τό εσώκλειστο γράμμα του γυιοϋ μου θά
σάς τά έξηγήση δλα».
Καί νά τό γράμμα τοϋ σκοτωμένου :
«Μπαμπά καί Μαμά,
Πολυαγαπημένοι μου Μπαμπά καί Μαμά. Ξέρω δτι μ’ αύτό που έκανα
σάς συντρίβω. γΗταν γραφτό. Παρά νά στενοχωριέστε κάθε μέρα πού θά μέ βλέ
πατε στή φυλακή, καλλίτερα νά στενοχωρηθήτε μιά φορά μονάχα μέ την αυτοκτο
νία μου, μέ την οποία νομίζω δτι έξιλεώνομαι γιά την άτάσθαλη ζωή μου. ’Έμπλε
ξα αύτοΰ στην Πάτρα καί είχα χάσει λεπτά δχι μονάχα δικά μου, αλλά καί τοϋ
συνεταίρου μου. Καί τότε άποφάσισα νά τά παίξω δλα γιά δλα. Έπήρα καί τά υπό
λοιπα καί ήλθα έδώ στήν Αθήνα. Έγλέντησα μερικές μέρες μ’ ένα φίλο μου άπ’
αύτοΰ καί άποχαιρέτησα όμορφα-δμορφα τη ζωή μέ γυναίκες, γλέντια, σαμπάνιες.
Καί μέ τις λίγες χιλιάδες πού μου μείνανε δοκίμασα άλλη μιά φορά τήν τύχη μου.
Πήγα στο καζίνο του Διονύσου καί τά έπαιξα δλα γιά δλα. Τά έχασα δλα καί τώ 
ρα πάω σ’ ένα έρημικό μέρος νά πετάξω τά μυαλά μου στον άέρα. Καϋμένε μπα
μπά. Καϋμένη μαμά. Παρηγορηθήτε.
Σάς φιλώ καί τούς δύο γιά τελευταία φορά.
'Ο γυιός σας, Χρηστός».
—"Ωστε ; ρώτησα.
— Δέν έχει ώστε. Αύτοκτονία. Τηλεγράφησα στούς γονείς του νά έλθουν
έδώ καί νά φέρουν καί άλλα γράμματα τοϋ παιδιοΰ τους, γιά νά διαπιστωθή καί γραφολογικώς τό γνήσιο της επιστολής. Οί δικαστικοί τύποι βλέπεις...
Πραγματικά. 'Όλα διελευκάνθησαν. Ό μακαρίτης ό Χρηστάκης ήταν άριστερόχειρ καί τό άριστερό του χέρι, άπό ένα παληό κάταγμα, είχε μιά άγκύλωσι
καί δέν είχε πλήρη κίνησι. Σήκωσε λοιπόν τό πιστόλι τοϋ πατέρα του, δσο έπαιρνε
τό χέρι του, καί έρριξε μιά πιστολιά στον άριστερό κρόταφο. ’Έπεσε νεκρός στο
μέρος πού βρέθηκε τό πιστόλι μέσα στο ρεϋμα. Μά, δπως έξακριβώθηκε άπό τό
’Αστεροσκοπείο, τήν άλλη νύκτα έπεσε έκεϊ μιά τοπική μπόρα καί τό ρεϋμα τής
Κουνουπίτσας παρέσυρε τό ελαφρότερο άπό τό νερό πτώμα τοϋ νέου ένάμισυ χι
λιόμετρο, ένώ τό πιστόλι έμεινε στήν άρχική θέσι. Φυσικά ύστερα άπό τή βροχή
τό αίμα πού είχε χυθή μέσα στο ρεϋμα είχε παρασυρθή άπό τό νερό μαζί μέ τήν
άμμο.
Ή άλήθεια ήταν τόσο άπλή...
Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ -Μ Π ΙΆΪ
Έ κ τού βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν
------------------------ Χ ουάιτχέντ « Ή Ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρασιν________________
τού Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Συνέχεια άπό τό
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προηγούμενο)

Στις αρχές τοϋ 1940, τό F.B.I. άσχολήθηκε μέ τήν πιο δραματική περίπτωσι
κατασκοπείας καί άντικατασκοπείας πού είχε ποτέ παρατηρηθή στην ’Αμερική.
'Η ιστορία αύτή άρχισε όταν ό Γουίλλιαμ Σέμπολτ, ’Αμερικανός υπήκοος, γερμα
νικής καταγωγής, έπέστρεψεν άπό τη γενέτειρά του, τήν Γερμανία, καί παρουσιάσθηκε αμέσως στα γραφεία τοϋ F.B.I. 'Ο Σέμπολτ άνέφερεν δτι ή «Γκεστάπο» τον
είχε άπειλήσει μέ τήν κακοποίησι των συγγενών του—ό παππούς του ήταν Εβραίος
—έάν δέν δεχόταν να έπιστρέψη στις 'Ηνωμένες Πολιτείες γιά νά έργασθή στήν
ύπηρεσία τής γερμανικής κατασκοπείας. Αύτός άναγκάσθηκε νά δεχθή, οπότε εστά
λη σέ σχολή, όπου διδάχθηκε τό χειρισμό άσυρμάτου καί έφωδιάσθηκε μέ μυστικό
κώδικα. Οί Γερμανοί τοϋ έδωσαν οδηγίες σέ σμικροφωτογραφίες, τις όποιες θά πα
ρέδιδε σέ άλλους Γερμανούς πράκτορες στις Η.Π.Α., μέ τούς οποίους θά ερχόταν
σέ έπαφή.
Ό Γουίλλιαμ Σέμπολτ, έπαιξε καλά τό ρόλο του σάν Γερμανός πράκτορας,
τόσο καλά πού ή «Γκεστάπο» καί οί έν ’Αμερική κατάσκοποί της παρασύρθηκαν
στήν παγίδα πού έστησε μέ προσοχή καί τέχνη τό F.B.I.
Κατ’ άρχάς τό F.B.I. συνέστησε στον Σέμπολτ νά στείλη ένα κρυπτογραφικό
σήμα στή Γερμανία, μέ τό όποιο νά είδοποιή τήν «Γκεστάπο» δτι έφθασε άσφαλής
στήν ’Αμερική. Τό τεχνικό εργαστήριο τοϋ F.B.I. κατεσκεύασε ένα σταθμό βρα
χέων κυμάτων στήν Σέντερπορτ τής ·Λόγκ Ά ϊλα ντ. Ό σταθμός αύτός καμουφλαρίσθηκε ως ερασιτεχνικός. Τήν 7.50' μ.μ. τής 20 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε μιά
έπαφή μέ τό σταθμό τής «Γκεστάπο» στο 'Αμβούργο, στή Γερμανία. Τά σήματα
άρχισαν νά άνταλλάσσωνται μεταξύ 'Ηνωμένων Πολιτειών καί Γερμανίας, πρά
γμα πού στο τέλος ώδήγησε τό F.B.I. στήν άποκάλυψι τοϋ μεγαλυτέρου δικτύου
κατασκοπείας, πριν άπό τό Πέρλ Χάρμπορ.
Τά προς τήν Γερμανίαν άποστελλόμενα σήματα μεταβιβάζονταν άπό τον μυ
στικό σταθμό τής Λόγκ ’Ά ϊλαντ, τον όποιον έχειρίζοντο υπάλληλοι τοϋ F.B.I. Τά
σήματα πού έλαμβάνοντο περιείχαν αρκετές αυθεντικές πληροφορίες καί κανένα δέν
διαβιβαζόταν, έάν πρώτα δέν ετίθετο ύπ’ οψι τών υπηρεσιών πληροφοριών τοϋ Στρα
τού καί Ναυτικού. Οί Γερμανοί δέν ύπωπτεύθηκαν τίποτα.
To F.B.I. είχεν έγκαταστήσει τον Σέμπολτ σ’ ένα γραφείο, στο κέντρο τοϋ
Μανχάταν, άφοΰ προηγουμένως είχαν ληφθή δλα τά άπαραίτητα μέτρα. Σ’ ένα τοί
χο τοϋ γραφείου τοϋ Σέμπολτ, ύπήρχεν ένας μεγάλος καθρέπτης. Στήν πραγματι
κότητα δμως ό καθρέπτης αύτός ήταν ένα παράθυρο, άπό τό όποιο οί υπάλληλοι τοϋ
F.B.I., πού βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο, παρακολουθούσαν τις κινήσεις δλων
τών εισερχομένων στο γραφείο τοϋ Σέμπολτ. Μικρόφωνα, κρυμμένα στούς τοίχους,
μετέφεραν καί ένέγραφαν σ’ ένα μαγνητόφωνο κάθε λέξι πού έπροφέρετο.
'Ο Σέμπολτ ερχόταν σέ έπαφή μέ τούς Γερμανούς πράκτορες, στούς οποίους
παρέδιδε τις μικροφωτογραφικές οδηγίες πού είχε φέρει άπό τήν Γερμανία. Οί έπισκέπτες μπαινόβγαιναν συνεχώς στο γραφείο τοϋ Σέμπολτ γιά νά πάρουν οδηγίες
καί νά παραδώσουν τις πληροφορίες τους πού θά προωθούντο γιά τήν Γερμανία. Με
ταξύ τών έπισκεπτών αυτών συγκατελέγετο καί ό Φρίτς Ντουκβένσε, ένας μεγάλος
τυχοδιώκτης Γερμανός κατάσκοπος, τοϋ οποίου ή κατασκοπευτική δράσις άρχιζε
από τό 1900. 'Ο Ντουκβένσε ήταν ό αρχηγός τού κατασκοπευτικού δικτύου. Αύτός
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μέ τους συνεργάτες του ήταν επιφορτισμένος νά συγκεντρώνη καί να άποστέλλη
στήν Γερμανία πληροφορίες σχετικές μέ την παραγωγή πολεμικού υλικού, μέ τίς
κινήσεις πλοίων μεταξύ ’Αμερικής καί ’Αγγλίας, μέ τήν παραγωγή πολεμικών αε
ροπλάνων, τήν έκπαίδευσι του προσωπικού της άμερικανικής άεροπορίας καί τήν
παράδοσι άεροπλάνων στήν ’Αγγλία. 'Ο σταθμός τής Λογκ ’Ά ϊλαντ διεβίβασε
καί έλαβε περί τά 500 σήματα.
Το παιγνίδι αύτο συνεχίσθηκε μέχρις δτου το F.B.I. διεπίστωσε τήν ταυτότη
τα 6λων των μελών τού κατασκοπευτικού δικτύου. Τότε οί ειδικοί υπάλληλοι προέβησαν σέ συλλήψεις. Τριάντα τρία άτομα κατεδικάσθησαν για κατασκοπεία, συμπε
ριλαμβανομένου καί τού Ντουκβένσε.
Στις αρχές τού ’Οκτωβρίου 1940, ό Χοΰβερ έπεσκέφθη το γραφείο τού Ρόμπερτ Τζάκσον, πού ήταν τότε υπουργός Δικαιοσύνης, μέ τον όποιο συνεζήτησε τήν
πρότασι τού προέδρου Ροΰζβελτ, περί άναθέσεως τής διευθύνσεως δλων τών ομο
σπονδιακών ύπηρεσιών έρευνών καί πληροφοριών στο άρχηγεΐο τού F.B.I. ή σέ ένα
άλλο ξεχωριστό γραφείο.
Σέ ομιλία του έκεϊνο τό βράδυ ό Τζάκσον προς τούς δοκίμους τής ’Εθνικής
’Ακαδημίας τού F.B.I., έξεφράσθη μέ τά πλέον έπαινετικά λόγια για τον Χοΰβερ,
ό όποιος είχεν άποποιηθή τήν άνάληψι τού συντονισμού τών ύπηρεσιών πληροφο
ριών, πράγμα πού θά τού έξησφάλιζε μεγαλύτερη δύναμι καί έπιρροή.

T o F .B .I. κ α τ ά τ ή ν
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Τήν 25 Νοεμβρίου 1941, ό ιαπωνικός στόλος γλυστρούσε έξω άπό τον κόλπο
Χιτοκάπου τών νήσων Κουρίλε. Τά άντιτορπιλλικά έλίσσοντο νευρικά σχίζοντας
τά κύματα καί σηκώνοντας λευκούς άφρούς γύρω άπό τά έξ άεροπλανοφόρα καί τά
άλλα σκάφη. Ή μοίρα κατηυθύνετο άνατολικά προς τή Χαβάη, ένώ οί άσύρματοι
δλων τών πλοίων σιγοΰσαν.
'Η μοίρα αυτή τού ιαπωνικού στόλου περιπολοΰσε επτά ήμέρες έξω άπό τον
κόλπο Χιτοκάπου, μέχρις δτου ληφθή τό σήμα: «Νιίτα Καγιάμα Νομπόρε!» (Άνέλθετε δρος Ν ιιτάκα-Έπιτεθήτε!) Τότε διετάχθη γενική συσκότισις καί κανένα φώς
δέν έφαίνετο στά πλοία.
'Ο διοικητής τής μοίρας βρισκόταν συνεχώς στο θάλαμο τού άσυρμάτου τής
ναυαρχίδος του καί παρακολουθούσε άπό τον δέκτη τίς έκμπομπές τών ραδιοφωνι
κών σταθμών KGU καί KGMB τής Χονολουλού. Προσπαθούσε νά διαπίστωση τυ
χόν σήματα συναγερμού ή καμμιά μεταβολή τών κανονικών προγραμμάτων τών
σταθμών. Τίποτε δμως τό άσύνηθες δέν άκουσε.
Οί ’Ιάπωνες άσυρματισταί τών άλλων πλοίων, παρακολουθούσαν τά σήματα
πού μετέδιδαν προς τή βάσι τους τά άμερικανικά περιπολικά καί άναγνωριστικά άεροπλάνα, προς τήν νήσον Όάχου, δπου στον λιμένα τού Πέρλ Χάρμπορ ήταν άγκυροβολημένος άνύποπτος ό άμερικανικός στόλος. Οί ’Ιάπωνες έπιτελεΐς, πού παρα
κολουθούσαν τούς άσυρματιστάς των, ήσαν εύχαριστημένοι, γιατί τά άμερικανικά
άεροπλάνα, σύμφωνα μέ τά σήματα πού μετέδιδαν, κατευθύνονταν προς τά νοτιο
δυτικά.
'Η ιαπωνική μοίρα γλύστρησε άθέατη καί κατά τίς μεταμεσονύκτιες ώρες
τής 7 Δεκεμβρίου, βρισκόταν σ’ ένα σημείο πού άπεϊχε διακόσια περίπου μίλλια
βορείως τής νήσου Όάχου. Μόλις χάραξε, τά βομβαρδιστικά πετάχθηκαν άπό τά
άεροπλανοφόρα σάν τά γεράκια πού όρμούν άκάθεκτα στή λεία τους.
Κατ’ άρχάς έπληξαν τον αμερικανικό στόλο στο Πέρλ Χάρμπορ τά τορπιλλο-
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βόλα, μετά τά άεροπλάνα καθέτου έφορμήσεως. ΤΗρθε ή σειρά των βομβαρδιστικών
καί τελευταία ένα νέο κϋμα άεροπλάνων καθέτου έφορμήσεως. Ό άμερικανικος στό
λος έσφυροκοπεΐτο άπό τις 7.55' μέχρι τις 9.45' π.μ.
Τά θύματα τής καταστροφής τοΰ Πέρλ Χάρμπορ άνήλθαν σέ 3.435 άξιωματικούς καί οπλίτες. ’Οκτώ πολεμικά, τρία έλαφρά καταδρομικά, τρία άντιτορπιλλικά καί τέσσερα άλλα σκάφη κατεστράφησαν ή ύπέστησαν τεράστιες ζημίες, 118
άμερικανικά άεροπλάνα κατεστράφησαν, ενώ οί άπώλειες τών ’Ιαπώνων ή σαν 29
άεροπλάνα καί πέντε υποβρύχια.
Οί βόμβες τών ’Ιαπώνων συνέχιζαν άκόμα νά πέφτουν, όταν ό ειδικός υπάλ
ληλος τοΰ F.B.I. στή Χονολουλοΰ, Ρόμπερτ Σίβερς, καλοϋσε τό άρχηγεΐο τοΰ F.B.I.
στήν Ούάσιγκτων, ύστερα άπό μιά μικρή καθυστέρησι μέχρις δτου τοΰ δώσουν
γραμμή, δεδομένου δτι τον έχώριζεν ή άπόστασις τών 5.000 μιλλίων τοΰ Ειρηνικού
’Ωκεανού. Πίταν 2.30' περίπου ώρα Ούάσιγκτων.
Ή τηλεφωνήτρια τοΰ άρχηγείου, πού πήρε τήν έπείγουσα κλήσι, συνέδεσε τον
Σίβερς μέ τή Νέα Ύόρκη, δπου βρισκόταν ό Έντγκαρ Χοΰβερ. Ταυτοχρόνως κάλεσε τό γήπεδο Γκρίφιθ, δπου βρίσκονταν άλλα άνώτερα στελέχη τοΰ F.B.I., γιά νά
παρακολουθήσουν ποδοσφαιρική συνάντησι μεταξύ τών ερυθροδέρμων τής Ούάσιγκτων καί τών « ’Αετών» τής Φιλαδέλφειας. Τό τηλεφωνικό κέντρο τοΰ γηπέδου έγνώριζε τις θέσεις τών ύπαλλήλων τοΰ F.B.I. καί έ'στειλε άμέσως ένα υπάλληλο νά
είδοποιήση τον διευθυντή Έντουαρντ Τάμμ, δτι τον ζητοΰσαν επειγόντως στο τη
λέφωνο.
Ό Τάμμ έτρεξε στο τηλέφωνο καί σήκωσε τό άκουστικό τή στιγμή πού ό
Σίβερς έλεγε στο Χοΰβερ: «Οί ’Ιάπωνες βομβαρδίζουν τό Πέρλ Χάρμπορ. Δεν υ
πάρχει άμφιβολία δτι τά άεροπλάνα είναι ιαπωνικά. Αύτό σημαίνει πόλεμος. "Ισως
νά άκοΰτε καί σείς άπ’ αύτοΰ τις εκρήξεις», καί λέγοντας αυτά ό Σίβερς κράτησε τό
άκουστικό τοΰ τηλεφώνου του μπροστά σ’ ένα άνοικτό παράθυρο, ώστε ό Χοΰβερ
μέ τον Τάμμ ακόυσαν πράγματι τις εκρήξεις τών βομβών καί τις άνατινάξεις τών
πλοίων.
Ό Σίβερς άνέφερε μέ λίγα λόγια τά δσα είχε πληροφορηθή γιά τήν συμφορά
καί τήν καταστροφή. Ό διευθυντής τοΰ F.B.I. διέταξε τότε τον Σίβερς καί τον Τάμμ
νά θέσουν σέ εφαρμογή άμέσως τό σχέδιο καταστάσεως άνάγκης, τό όποιο είχαν
έτοιμάσει πριν άπό μερικούς μήνες.
'Ο Τάμμ έτρεξε πίσω στήν έξέδρα καί ψιθύρισε στούς συντρόφους του: «Οί
’Ιάπωνες βομβαρδίζουν τό Πέρλ Χάρμπορ. Πάμε γρήγορα». 'Ο Χοΰβερ άπό τή
Νέα 'Υόρκη έσπευσε στο αεροδρόμιο Λά Γουάρντια γιά νά πάρη τό άεροπλάνο γιά
τήν Ούάσιγκτων.
Δυο μέρες ένωρίτερα, ό Χοΰβερ είχε δώσει οδηγίες στούς υπαλλήλους του νά
είναι έτοιμοι άνά πάσαν στιγμήν νά συλλάβουν τούς άλλοδαπούς ’Ιάπωνας τής πε
ριοχής τους, οί όποιοι είχαν έπισημανθή, γιά νά κρατηθούν σέ στρατόπεδα συγκεντρώσεως. 'Ολόκληρος ό οργανισμός τοΰ F.B.I. έτέθη σέ συναγερμό. Κάθε ύπάλληλος έγνώριζε ακριβώς τί έπρεπε νά κάμη, δταν θά έδίδετο ή διαταγή γιά τις συλλή
ψεις. Έ ν τούτοις, ό Χοΰβερ καί οί άνδρες του δέν μπορούσαν νά κινηθοΰν, μέχρις
δτου ό Πρόεδρος Ροΰζβελτ έκήρυσσε τήν κατάστασι άνάγκης καί ό υπουργός Δι
καιοσύνης Φράνσις Μπίντλ ύπέγραφε τις σχετικές διαταγές, πού θά εξουσιοδοτού
σαν τό F.B.I. νά δράση.
To F.B.I. είχε συντάξει, μέ πάσαν μυστικότητα, πίνακα τών άλλοδαπών πού
διήποντο άπό άντιαμερικανικά αισθήματα, καί οί όποιοι κατά πάσαν πιθανότητα θά
ήσαν έπικίνδυνοι σέ κατάστασι πολέμου. 'Ο πίνακας περιείχε συνολικά περί τά 770
άτομα ιαπωνικής καταγωγής. Οί προϊστάμενοι τών κατά τόπους γραφείων τοΰ
F.B.I. έγνώριζαν επακριβώς ποιοι ήσαν οί άνθρωποι αυτοί καί ποΰ ήταν δυνατόν νά
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εύρεθοΰν. Μετά τό σήμα τοΰ συναγερμού, περίμεναν άνυπόμονα τή διαταγή για νά
τούς συλλάβουν.
'Ο ειδικός υπάλληλος τοΰ F.B.I. άπύ τον "Αγιο Φραγκίσκο, Πήτερ, πήρε στύ
τηλέφωνο τον Λούϊς Νίκολς, βοηθό τοΰ διευθυντοΰ, καί τοΰ άνέφερε :
-—Τά «παιδιά» άρχίζουν νά έξαφανίζωνται. Δεν πρέπει νά κινηθοΰμε άκόμα;
—"Οχι, άκόμα, άπάντησε ό Νίκολς. Πρέπει νά περιμένουμε τήν κήρυξι
τής καταστάσεως άνάγκης άπό τον Πρόεδρο καί τήν υπογραφή των σχετικών δια
ταγών άπό τον υπουργό. Δέν θά συλλάβετε κανένα, άλλά θά συνεχίσετε νά παρακολουθήτε τούς ύποπτους. Δέν θά τούς άφήσετε μόνους, έστω καί άν είσθε άναγκασμένοι νά κάθεστε στή σκάλα τής εισόδου τοΰ σπιτιοΰ τους.
Παρόμοιες οδηγίες καί διαταγές έλαβαν καί οί άλλοι ύπάλληλοι.
"Οταν τό άπόγευμα τής Κυριακής εκείνης ό Πρόεδρος Ροΰζβελτ διέταξε τήν
σύλληψι τών αλλοδαπών καί ό Μπίντλ υπέγραψε τή σχετική διαταγή, τά τηλέτυ
πα τοΰ F.B.I. μετέδωσαν τό κατεπεΐγον σήμα: «Συλλάβετε άμέσως όλους τούς
’Ιάπωνες πού άνήκουν στις κατηγορίες A, Β καί Γ\ ’Ενεργήσατε άμέσως καί ένημερώσατε τό Γραφείο τηλεγραφικώς, άναφέροντας πλήρη στοιχεία έκάστου συλλαμβανομένου άτόμου. Οί συλλαμβανόμενοι θά παραδίδωνται στήν πλησιεστέρα
ύπηρεσία Μεταναστεύσεως. Χοΰβερ».
"Ετσι άπό τήν Χαβάη μέχρι τήν ’Αλάσκα καί τό Πόρτο Ρίκο, οί ύπάλληλοι
τοΰ F.B.I. προέβησαν στή σύλληψι τών ’Ιαπώνων άλλοδαπών καί τήν έπομένη ήμέρα συνέλαβαν τούς Γερμανούς καί ’Ιταλούς. Τώρα όμως ύπήρχε μεγάλη διαφορά
μέ όσα συνέβησαν κατά τις συλλήψεις τοΰ Α' παγκοσμίου πολέμου, γιατί είχε συσταθή ειδική ύπηρεσία καί κάθε συλλαμβανόμενος είχε τό δικαίωμα νά τύχη άκροάσεως ένώπιον πολιτικού δικαστηρίου καί νά έχη τον συνήγορό του. Οί ύπάλληλοι
τοΰ F.B.I. είχαν τήν βοήθεια καί τήν συμπαράστασι τής τοπικής ’Αστυνομίας, ή ο
ποία καί αυτή είχε έπίσης μελετήσει τά προβλήματα πού θά άνέκυπταν σέ περίπτωσι καταστάσεως πολέμου, στις σχολές πού είχε ιδρύσει τό F.B.I.
Χάρις στή συνεργασία αύτή, οί συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέ ταχύτητα.
' Η προκαταρκτική εργασία κατέστησε δυνατή τή σύλληψι 3.846 άτόμων κατά τις
πρώτες 72 ώρες άπό τής κηρύξεως τοΰ πολέμου, χωρίς νά χρησιμοποιηθή βία.
Ό Χοΰβερ είχε σέ επιφυλακή τούς υπαλλήλους του ολόκληρο τό εικοσιτετρά
ωρο. Οί κανονικές άδειες άνεστάλησαν. Στήν ιαπωνική πρεσβεία καί τά προξενεία
έτοποθετήθησαν φρουροί. Οί άεροπορικές έταιρεΐες έλαβαν έντολή νά μή μεταφέρουν
Ιάπωνες επιβάτες μέχρι νεωτέρας διαταγής, ούτε νά δέχονται άεροπορικά δέμα
τα άπό κανένα ή γιά κανένα ’Ιάπωνα, προς πρόληψι σαμποτάζ. Έπεστήθη ή προ
σοχή στις διάφορες βιομηχανίες κατά τών σαμποτέρ καί τών κατασκόπων.
Σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία τοΰ υπουργείου ’Εσωτερικών, ό Χοΰβερ έξέδωσε
διαταγή πού άπηγόρευε τήν καθ’ οίονδήποτε τρόπο έπικοινωνία μέ τήν ’Ιαπωνία
καί τά ύπ’ αύτής κατεχόμενα μέρη. Κατά τήν εφαρμογή τής άπαγορευτικής αυτής
διαταγής, ό Χοΰβερ συνάντησε τήν άντίδρασι τής Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών.
Κατά τις συνταρακτικές πρώτες ώρες τοΰ πολέμου, ό Πρόεδρος Ροΰζβελτ
έδωσε προφορική διαταγή στο Χοΰβερ νά άναλάβη τό έργο τής λογοκρισίας. Έ ν
συνεχεία έκοινοποίησε έγκύκλιο προς τά ύπουργεϊα Στρατιωτικών, Ναυτικών, Ε 
σωτερικών, Οικονομικών, Συγκοινωνιών καί Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών, ή οποία
έλεγε: «"Εδωσα οδηγίες στον διευθυντή τοΰ F.B.I. "Εντγκαρ Χοΰβερ νά άναλάβη
τό έργο τής λογοκρισίας, τηρώντας επιβαλλόμενα μέτρα πού θά άποφασίσω έν προκειμένω. Φραγκλϊνος Ροΰζβελτ».
(Σ υνεχίζετα ι)

Ύ πό τοϋ 'Τπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

/ΑΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΗΤΟΣ αρχηγός της «Κόζα Νόστρα» Σικάγου ό Τζιανκάνα, έλέγχει σήμερα δλας τάς επιχειρήσεις σωματεμπορίας, τοκογλυφίας, χαρτοπαιξίας καί
έκμεταλλεύσεως των εργατικών διαφορών εις τον νομδν Κούκ καί τάς γειτονικάς
περιοχάς. Ή κατοικία του εύρίσκεται είς τό Ό ουκ Πάρκ καί τούς τελευταίους
μήνας τοϋ 1963 έφαίνετο πολύ ... έκνευρισμένος άπο τήν παρακολούθησιν τής
'Ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας. Τούτο παρά το δτι άπο τοϋ ’Ιουλίου τοϋ ίδιου έτους
είχε καταφύγει εις τήν τοπικήν ’Αστυνομίαν, διαμαρτυρόμενος διά τάς «ενοχλήσεις»
τής Έ φ -Μ π ί-’Ά ϊ άκόμη καί τήν ώραν πού έπαιζε γκολφ. Καί άκόμη παρά το δτι
το δικαστήριον έθεώρησε δίκαια τά παράπονά του καί διέταξε τούς άστυνομικούς
νά μή έπιδεικνύουν ύπερβολικόν ζήλον, νά άπομακρυνθοϋ δέ καί τά πέντε αυτοκί
νητα πού περιπολοΰσαν πλησίον τής κατοικίας του... 'Οπωσδήποτε, το ένδιαφέρον
τής Έ φ-Μ πί—
’Ά ϊ είναι εύνόητον διά τον Τζιανκάνα. Γνωρίζει δτι ούδείς επιχει
ρηματίας στοιχημάτων ή σωματέμπορος δύναται νά «έργάζεται» είς τήν περιοχήν
χωρίς νά λάβη άδειαν άπο τούς άνθρώπους τοϋ Τζιανκάνα καί νά δεχθή νά πληρώνη
εις αυτούς το ήμισυ άπο τάς εισπράξεις του. Γνωρίζει δτι οί ίδιοκτήται ταβερνών,
έστιατορίων, καμπαρέ κ.λ. πού δεν δέχονται τάς «ύπηρεσίας» καί τούς προμηθευτάς
τοϋ Τζιανκάνα άπειλοϋνται μέ ξυλοδαρμούς, μέ άνατινάξεις τών καταστημάτων ή
τών αύτοκινήτων των, μέ άπεργίες τοϋ προσωπικού των ύστερα άπο εντολήν τών
έργατικών συνδικάτων πού ελέγχει ή Μαφία Σικάγου κ.λ. Καί παρ’ δλην τήν μυστι
κότητα τών επιχειρήσεων Τζιανκάνα, λόγω τής χρησιμοποιήσεως άλλων προσώπων,
ή ’Αστυνομία γνωρίζει δτι αύτός έχει τήν πλειοψηφίαν τών μετοχών είς τρεις επι
χειρήσεις πλυντηρίων τουλάχιστον, είς δώδεκα ξενοδοχεία καί μοτέλ, είς τρεις
επιχειρήσεις χονδρικής πωλήσεως κρέατος, μίαν έπιχείρησιν γκαράζ, οκτώ τραπέζας, τέσσαρα πρακτορεία αυτοκινήτων, δύο εταιρείας αυτομάτων μηχανών πωλή
σεως καί γραμμοφώνων, τρεις εταιρείας δανείων καί πολλά έστιατόρια καί καμπαρέ.
Η επιτυχία δλων αυτών τών ήμινομίμων έπιχειρήσεων βασίζεται είς τήν βίαν.
«Τί μπορώ νά κάμω δταν ένας κακοποιός σάν τον Γουίλλυ Νταντάνο έρχεται είς τό
κατάστημά μου καί μέ εξαναγκάζει νά άγοράσω τήν μπύρα του;» κατέθεσεν είς τήν
άνακριτικήν επιτροπήν τοϋ ύπουργείου Δικαιοσύνης ένας ιδιοκτήτης ταβέρνας.
Έκτος δμως άπο τήν βίαν, τά προσφερόμενα εμπορεύματα άπο τάς επιχειρήσεις
αύτάς είναι πολύ κακής ποιότητος καί αί ύπηρεσίαι κατωτάτου επιπέδου.
Τό 1957, ό τραπεζίτης Λεόν Μάρκους, ιδρυτής καί άλλοτε κυριώτερος μέ
τοχος τής τραπέζης Σάουθμουρ τοϋ Σικάγου, εύρέθη δολοφονημένος είς ένα οίκόπεδον. 'Η δολοφονία αύτή άπεκάλυψε διά πρώτην καί μοναδικήν φοράν δτι ό Τζιανκάνα είναι ιδιοκτήτης μιας έστω έπιχειρήσεως: Εύρέθησαν είς τά θυλάκια τοϋ Μάρ-
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κους άπό την ’Αστυνομίαν 6.000 δολλάρια, καί τδ άντίγραφον είς καρμπόν μιας
άποδείξεως διά 100.000 δολλάρια που ό Τζιανκάνα τοϋ είχε δώσει ώς προκαταβολήν
διά την άγοράν τοϋ ξενοδοχείου «Τροπικάνα»... Πιστεύει ή ’Αστυνομία λοιπόν δτι
ό φονεύς τοϋ Λεόν 'Μάρκους έπλήρωσε μέ την ζωήν του τήν άπροσεξίαν του νά μή
άφαιρέση άπό τά θυλάκια τοϋ νεκροΰ τραπεζίτου τήν άπόδειξιν τοϋ άρχηγοΰ. Διότι
δέκα έπτά ήμέρας άργότερα, τό πτώμα τοϋ Σαλβατόρε Μορέττι, ένός πρωτοπαλλήκαρου τοϋ Τζιανκάνα καί άλλοτε άστυνομικοΰ, εύρέθη είς τό πόρτ—μπαγκάζ ένός
αυτοκινήτου. Είχε κτυπηθή άγρίως μέ τάς λαβάς των πιστολιών, είχε στραγγαλισθή
καί έν συνεχεία είχε πυροβοληθή τέσσαρας φοράς...
Μία άπό τάς πολλάς άδυναμίας τοϋ Τζιανκάνα, πού ούδόλως επικροτεί τό
συνδικάτον, είναι τό νά συναναστρέφεται πολλάς ωραίας γυναίκας καί καλλιτέχνιδας
καί νά προκαλή κατ’ αύτόν τόν τρόπον τήν γενικήν προσοχήν. Τό «χόμπυ» του
αυτό, έρχόμενον εις άντίθεσιν μέ τήν πανθομολογουμένην σκληρότητά του, έξήγειρε
πολλούς άπό τούς επιτελείς του, ιδίως δταν έθεάθη νά κυκλοφορή μέ τήν Ντάρλεν
Καϊφάνο, γυναίκα ένός άπό τούς συνεργάτας του καί καλλονήν, καί δταν άργότερα
έθεάτο τακτικά είς τά καμπαρέ—καί είς ένα ταξίδι του είς τήν Ευρώπην—μέ τήν
τραγουδίστριαν Φύλλις Μάκ Γκάϊρ, μίαν άπό τάς γνωστάς «άδελφάς Μάκ Γκάϊρ».
Αυτά μετά τόν θάνατον της γυναίκας του Ά γγελίνας, τό έτος 1955. ’Εκείνο δμως
πού έξηρέθισε περισσότερον τό «διοικητικόν συμβούλιον» τοϋ συνδικάτου ήτο μία
έπίσκεψις τοϋ Τζιανκάνα, κατά ’Ιούλιον τοϋ 1963, είς τό καζίνον «Κάλ-Νέβα-Λότζ»
τοϋ ήθοποιοΰ καί τραγουδιστοΰ Φράνκ Σινάτρα. Ό θόρυβος καί ή δημοσιότης πού
έπηκολούθησαν τήν έπίσκεψιν αύτήν καί προσέτι ή άπειλή τής έπιτροπής τυχηρών
παιγνίων δτι θά άφαιρέση τήν άδειαν άπό τόν Σινάτρα, διότι ό Τζιανκάνα είναι ένα
άπό τά ένδεκα άτομα πού έχουν κηρυχθή άνεπιθύμητα είς τάς λέσχας της Νεβάδας,
είχαν ώς άποτέλεσμα νά καθαιρεθή ό Τζιανκάνα δι’ ολίγον διάστημα άπό τήν άρχηγίαν τής Μαφίας Σικάγου καί νά άντικατασταθή άπό τήν τριανδρίαν Άκκάρντο,
Χάμφρεϋς καί Ρίκα. «Εύτυχώς» δμως πού ό Φράνκ Σινάτρα, ό όποιος διά νά διατηρήση τήν άδειάν του έπρεπε νά καταθέση είς τήν ’Αστυνομίαν διά τάς σχέσεις του
μέ τόν Τζιανκάνα, έπροτίμησε άντί νά άγωνισθή διά νά διατηρήση τήν άδειάν του,
νά πωλήση τάς μετοχάς τοϋ καζίνου του έναντι 3.500.000 δολλαρίων... "Υστερα
άπό αύτό, ό Τζιανκάνα έπανεφέρθη είς τήν θέσιν τοϋ «άρχηγοϋ των άρχηγών».
***
ΠΟ ΤΑΣ ΑΜΕΣΟΥΣ διαταγάς τοϋ Σάμ Τζιανκάνα είς τό συνδικάτον τοϋ
Σικάγου εύρίσκονται τέσσαρες «καπορετζίνα» (διοικητικοί άνιπρόεδροι). Πρό
κειται διά τούς Φράνκ Φερράρα, Γκάς "Αλεξ (έλληνικής καταγωγής), Φέλιξ
Άλντερίζιο καί Φιόρε Μπουτσιέρι.
Είδικότης τοϋ Φράνκ Φερράρα είναι αί λέσχαι τυχηρών παιγνίων, επειδή
δμως θεωρείται «γερό μαθηματικό κεφάλι» είναι παραλλήλως καί ταμίας τής όργανώσεως. "Εχει συλληφθή πολλάς φοράς ώς ύποπτος φόνων, ληστειών, λαθρεμπορίου
ναρκωτικών καί σωματεμπορίας, χωρίς νά καταδικασθή ποτέ. Σήμερα επιδίδεται
είς τάς λεγομένας «ήμινομίμους» έπιχειρήσεις καί διευθύνει μίαν έταιρείαν μηχανών
παγωτών, μίαν έταιρείαν μηχανών άποστειρώσεωςποτηριών, μίαν έταιρείαν καυσίμων
καί ένα μεγάλο ραφεΐον. Κατά τάς δημοσιογραφικάς άνταποκρίσεις «συνηθίζει νά
φορά μεταξωτά κοστούμια πού στοιχίζουν 250 δολλάρια». 'Ο Γκάς "Αλεξ, ό έλλη
νικής καταγωγής δεύτερος άντιπρόεδρος τοϋ Τζιανκάνα, είναι «είδήμων» είς τά ζητή
ματα τής σωματεμπορίας καί θεωρείται άπό δλους ώς ό βέβαιος διάδοχος τοϋ Τζιανκάνα. Κατά τήν έποχήν τοϋ Καπόνε ό "Αλεξ (κοινότατος.......Άλέκος) ήτο γνωστός
μέ τό δνομα «ό χειροδύναμος», άργότερα δμως έλαβεν άπό τόν ύπόκοσμον τό χαϊ
δευτικόν δνομα «"Οπλο». Σήμερα, 50 ετών, διαμένει είς ένα πολυτελέστατον διαμέ
ρισμα τοϋ Λαίκσοουρ Ντράϊβ τοϋ Σικάγου μέ τό δνομα Σάμ Ταίηλορ, καί διά νά
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εύρίσκεται εις επαφήν μέ τό κοινόν διατηρεί ιδιόκτητον κέντρον εις την Στέϊτ Στρήτ,
καρδίαν τοΰ Σικάγου, δπου καί τό τιμάριόν του. Τάς διακοπάς του τάς διέρχεται
εις τό Σαίν Μόριτς τής Ελβετίας καί εις τάς φορολογικάς του δηλώσεις παρουσιά
ζεται ώς άντιπρόσωπος τριών εταιρειών αύτομάτων γραμμοφώνων καί μηχανών
πωλήσεως, πού έχουν τεραστίαν διάδοσιν εις τό Σικάγον. 'Η ’Αστυνομία πάντως
τον υποπτεύεται, πλήν τών άλλων, καί ώς συνένοχον τριών δολοφονιών γκάγκστερς.
'Ο Φέλιξ Άλντερίζιο, ό τρίτος άντιπρόεδρος πού τελευταίως άποκτα τερα
στίαν επιρροήν εις τον ύπόκοσμον, συνελήφθη διά τελευταίαν φοράν τήν 15ην ’Ο
κτωβρίου 1963 δι’ έκβιασμόν, άφέθη όμως έλεύθερος έπί έγγυήσει. 'Η ’Αστυνομία
τον θεωρεί «αύθεντίαν» εις τάς ύποθέσεις τών δολοφονιών καί πολλοί είναι έκεΐνοι
πού πιστεύουν δτι προωθείται διά τήν άρχηγίαν τής Μαφίας τοΰ Σικάγου, παραμεριζομένου τοΰ Γκάς Ά λ εξ έν καιρώ. Τοϋτο ένισχύεται έκ τοΰ δτι ό Άλντερίζιο
είναι σήμερον άντιπρόσωπος μιας άπιθάνου ποικιλίας επιχειρήσεων τοΰ Σικάγου
καί φαίνεται «έργαζόμενος» κατά θαυμαστόν τρόπον, άλλά καί άπό τήν εξής δήλωσιν ένός έκ τών διευθυντών τών έπιχειρήσεων πού άντιπροσωπεύει πρός τά «'Η 
μερήσια Νέα» τοΰ Σικάγου : «Εις τό παρελθόν έδυσκολευόμουν νά συγκρατήσω
τούς πελάτας μου, άλλά τώρα, μέ τήν συνεργασίαν τοΰ Άλντερίζιο οί δουλειές μου
πηγαίνουν περίφημα». . .
Πολλά καί φοβερά γεγονότα συνδέονται μέ τήν δράσιν τοΰ Φέλιξ Άλντερίζιο. Τό 1961, άπό τήν άντιπροσωπείαν «Στέρλιγκ - Χάρρις» τών Λερόϋ Σιλβερστάϊν καί Τζώρτζ Χάρρις έκλάπησαν ξαφνικά 300 καινουργή αύτοκίνητα, πράγμα
πού είχεν ώς συνέπειαν άμεσον πτώχευσιν τής έταιρείας. 'Η ’Αστυνομία έξηκρίβωσεν άργότερα δτι ένας «λόχος» σωφέρ, μέ άρχηγόν τό «πρωτοπαλλήκαρον» τοΰ
Άλντερίζιο Λεόν Ρούγκεντορφ, μετέφερεν τά αύτοκίνητα εις τό γκαράζ κάποιου
Λάρρυ Ρόζενμπεργκ, άνεψιοΰ τοΰ Σιλβερστάϊν καί ύποτακτικοΰ τοΰ Άλντερίζιο,
εις τό Γουέγκεγκαν, δπου καί έπωλήθησαν εις μέλη τοΰ συνδικάτου, συγγενείς των
καί κοινάς γυναίκας μέ τιμάς χιλίων έως τριών χιλιάδων δολλαρίων. Διά τά τελευ
ταία 50 αύτοκίνητα πού άπέμειναν, ό ίδιος ό Άλντερίζιο μετέβη καί ήπείλησε τόν
έμπορον αύτοκινήτων Έντουαρντ Μπέμπεστερ νά τά άγοράση άντί 50.000 δολλα
ρίων, αύτός δέ ήναγκάσθη νά ζητήση τήν προστασίαν τής ’Αστυνομίας. Ά πό τήν
ολικήν εϊσπραξιν 400.000 δολλαρίων, οί πιστωταί τής έταιρείας «Στέρλινγκ - Χάρρις» δέν έλαβαν ούτε ένα δολλάριον ! Καί ή Μαφία Σικάγου καυχάται δτι αύτή ήτο
μία άπό τάς λαμπροτέρας επιχειρήσεις της. . .
Πλήν τής άρπαγής αύτής, ή ’Αστυνομία πιστεύει δτι ό Άλντερίζιο είναι ό
οργανωτής άναλόγων άρπαγών άπό μίαν άλλην αντιπροσωπείαν αυτοκινήτων, άπό
μίαν έταιρείαν ξυλείας καί άπό μίαν έπιχείρησιν ταπήτων. 'Η ’Αστυνομία πιστεύει
άκόμη δτι ό Άλντερίζιο διατηρεί μίαν έπιχείρησιν πλαστών διπλωμάτων πανεπι
στημίων τών Η.Π.Α., τρεις έπιχειρήσεις πλυντηρίων, μίαν έπιχείρησιν ένοικιάσεως αύτοκινήτων καί ένα κατάστημα ένοικιάσεως στολών.
"Ενα άλλο άπό τά γεγονότα πού συνδέονται μέ τήν δράσιν τοΰ Φέλιξ Ά λντερίζιο είναι καί τοΰτο : Τήν 2αν Μαίου 1962 ή Αστυνομία συνέλαβε τόν Άλντερίζιο καί ένα άπό τούς βοηθούς του, τόν Τσάρλς Νικολέττι, διότι έφάνησαν νά κι
νούνται ύποπτα. ΤΗσαν καί οί δύο μέ «στολήν έκστρατείας» καί έκρύβοντο είς ένα
ειδικόν αύτοκίνητον, τά μεσάνυκτα, κοντά εις μίαν ταβέρναν τής Γουέστ Σάϊντ
Στρήτ τοΰ Σικάγου. Ήρευνήθη λοιπόν τό αύτοκίνητον, πού είχεν ειδικούς διακόπτας διά τό σβήσιμον τών οπισθίων φανών εις περίπτωσιν καταδιώξεως άπό τούς
άστυνομικούς, μίαν μυστικήν θήκην διά περίστροφα πίσω άπό τήν έσχάραν τοΰ
ραδιοφώνου καί μίαν άλλην διά τυφέκια κάτω άπό τό κάθισμα, άλλά ούδέν άνευρέθη
καί ή ’Αστυνομία ύπεχρεώθη νά άφήση έλευθέρους αμέσως τόν Άλντερίζιο καί
τόν Νικολέττι. 'Η ταβέρνα, πλησίον τής οποίας είχε σταθμεύσει τό αύτοκίνητον,
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ήτο τό σύνηθες καταφύγιον δύο νεαρών κακούργων, τοϋ Ούΐλλιαμ Μάκ Κάρθυ καί
τοϋ Τζαίημς Μιράλια, ύποπτων καί διά τρεις φόνους. Ό λίγας ημέρας μετά τήν
νυκτερινήν αυτήν «ένόχλησιν» των Άλντερίζιο καί Νικολέττι ύπό τής ’Αστυνομίας,
τά πτώματα των δύο νεαρών κακούργων εύρέθησαν φρικτά παραμορφωμένα εις τό
πόρτ - μπαγκάζ τοϋ αυτοκινήτου τοϋ Μιράλια. . . 'Ο λαιμός τοϋ Ούΐλλιαμ Μάκ
Κάρθυ είχε τελείως άποκοπή καί ό Μιράλια εΐχε στραγγαλισθή, έν συνεχεία δέ οί
δολοφόνοι είχαν καταφέρει άλλεπάλληλες μαχαιριές καί είχαν άποκόψει σάρκες καί
μέλη άπό τά σώματα τών ύποπτων καταδόσεως κακοποιών. . .
Ά ντιθέτως άπό τον «άρχηγόν τών αρχηγών» καί τούς τρεις πρώτους άντιπροέδρους-κοπερατζίνα, ό τέταρτος, ό Φιόρε ή Φίφι Μπουτσιέρι δεν πολυπαρουσιάζεται εις τό προσκήνιον της κοινωνικής ζωής. Τό μόνον γνωστόν διά τον ρόλον
του εις τήν Μαφίαν τοϋ Σικάγου είναι τό οτι κατέχει όσον ούδείς άλλος τά μυστικά
τών τοκογλυφικών έπιχειρήσεων, πού άποφέρουν εις τό συνδικάτον τεράστια κέρ
δη. 'Η ’Αστυνομία πάντως φαίνεται νά γνωρίζη πολύ περισσότερα, δπως λ.χ. τό
δτι είναι ό μεγαλύτερος μέτοχος εις πολλάς πιστωτικάς εταιρείας καί δτι παραλλήλως διατηρεί λέσχας τοϋ... έλληνικωτάτου μπαρμπουνιοΰ καί άλλας έπιχειρήσεις
παιγνιδιών εις τό Γουέστ Έ ν τ τοϋ Τσιτσέρο.
"Αλλοι «κοπερατζίνα», οί όποιοι δροΰν εις τούς τρεις τομείς πού έχει χωρισθή τό συνδικάτον Σικάγου καί είναι κάπως περιωρισμένοι έξω άπό τάς «έλευθέρας» επιχειρήσεις τών τεσσάρων πρώτων άντιπροέδρων, είναι ό Ρός Πρίο καί ό
Φράνκ Λά Πόρτε. Αυτοί, άν καί όμοιοβάθμιοι μέ τούς πρώτους, λογίζονται περισ
σότερον ώς «περιφερειακοί διευθυνταί» καί «τομεάρχαι», ελέγχουν δέ ό μέν Πρίο
τον βόρειον ό δέ Λά Πόρτε τον νότιον τομέα, άφήνοντες τον δυτικόν διά τον ίδιον
τον Τζιανκάνα. 'Ο Ρός Πρίο, ό όποιος κατά ένα δημοσιογράφον «έχει παρουσιαστικόν τζέντελμαν μέχρις δτου άρχίση νά τρώγη», είναι άνω τών 60 έτών καί έχει
φήμην άγριου «φονιά» εις παλαιοτέρας έποχάς, άφοΰ άπεφοίτησεν τής σικελικής
Μαφίας. "Εχει πολλάς ικανότητας καί θεωρείται ειδικός εις τάς άνατινάξεις διά
βομβών καί τούς έμπρησμούς, έχει δμως καί πολλά «χόμπυ» μεταξύ τών όποιων
τό γκολφ καί τά άνθη... 'Η κατοικία του είναι μία θαυμασία έπαυλις εις τό Γκλένβιον καί τά παιδιά του θεωρούνται μεγάλοι παράγοντες εις τάς κοινωνικάς, φιλανθρωπικάς κ.λ. οργανώσεις τοϋ προαστίου. 'Ο Φράνκ Λά Πόρτε έξ άλλου, ένας άπό
τούς πλέον μυστηριώδεις έπιτελεΐς τοϋ συνδικάτου, πιστεύει εις τήν παλαιάν θεω
ρίαν δτι ή σωματεμπορία καί τά χαρτοπαίγνια άποτελοΰν πάντοτε τούς άκρογωνιαίους λίθους τοϋ ώργανωμένου έγκλήματός. Περιφρονεΐ ώς έκ τούτου τάς ήμινομίμους γκαγκστερικάς επιχειρήσεις καί λαμβάνει τοιαΰτα μέτρα ώστε έλάχιστα νά
είναι γνωστά περί τό ύποκείμενόν του. Τό συγκρότημά του εις τό Κάλιουμετ Σίτυ,
ένα συγκρότημα άπό πλήθος οϊκων άνοχής, καμπαρέ στρίπ-τήζ καί λέσχας τυχηρών παιγνίων ήτο τό πολυτελέστερου καί έπικερδέστερον άνατολικά τοϋ Βέγκας,
πριν τοϋ τό διαλύση ή ’Αστυνομία. Σήμερα ύπερηφανεύεται διότι ποτέ δέν τον έφωτογράφησαν ή ’Αστυνομία καί οί φωτογράφοι καί διότι δλοι εις τήν «Κόζα Νόστρα» τον θεωρούν ώς τον περισσότερον «ορθόδοξον» γκάγκστερ. 'Η ’Έ φ -Μ π ί-Ά ΐ
καί ή τοπική ’Αστυνομία πάντως γνωρίζουν πάρα πολλά διά τον Φράνκ, δπως λ.χ.
τό δτι είναι ύπεύθυνος σήμερα διά τά οργανωτικά ζητήματα τοϋ συνδικάτου και
δτι ή βίλλα του, εις τήν κομψήν συνοικίαν τοϋ Φλόσμουρ, πού στοιχίζει άνω τών
100.000 δολλαρίων, φρουρεΐται νυχθημερόν άπό ενόπλους σωματοφύλακας-κηπουρούς...
(Σ υνεχίζετα ι)

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
------

'Υπό τού Αστυνόμου Α' χ, Δ . Κ Α Τ Σ ΙΜ Α Γ Κ Λ Η ------------------(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

ΙΧΝΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ

Τά τραύματα, έπί του σώματος του θύματος δέον δπως έξετάζωνται έπισταμένως παρ’ ειδικού. Πολλάκις έκ του σχήματος αύτών όδηγούμεθα εις τον καθο
ρισμόν τοΰ σημείου του οχήματος δι’ οΰ έπλήγη τό θϋμα. (Τό έγκλημα των Με
γάρων, 15-6-55, άπεκαλύφθη έκ τής άρνήσεως του ΐατροδικαστοϋ να παραδεχθή
δτι τά έπί τής κε
φαλής του θύμα
τος τραύματα είχον δημιουργηθή
δι’ ώρισμένου ορ
γάνου, ώς ύπεστήριζεν ή τοπική ’Α
στυνομία).'Η διαπίστωσις αυτή τά
μάλλα μάς έξυπηρετεΐ, ιδίως εις πε
ριπτώσεις έξετάσεως ύποπτου ο
χήματος προς άνεύρεσιν, λ.χ. κηλίδων αίματος,τρι
χών κλπ.
"Αν οί τρο
χοί ένδς μεγάλου
Ίχνη ελαστικοί/ έπί τοϋ προσώπου τοΰ θύματο;.
οχήματος διέλθουν
έκ του σώματος του θύματος, είναι δυνατόν νά σχηματισθοΰν εύδιάκριτα τά ίχνη
των έλαστικών αύτοΰ, χωρίς τά έν λόγω ίχνη νά είναι έμφανή έπί των ένδυμάτων.
ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΥΠΟΠΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Εις άς περιπτώσεις τό προκαλέσαν τό άτύχημα αύτοκίνητον μετά τοϋ όδηγοΰ
έξαφανίζονται, ό έπιλαμβανόμενος τής έξιχνιάσεως τής ύποθέσεως καί άνευρίσκων
αύτοκίνητον φερόμενον ώς τό υπεύθυνον, δέον νά έπικαλήται καί την βοήθειαν τοΰ
αστυνομικού έργαστηρίου, δηλονότι νά ζητή νά τοΰ άποσταλή ειδικός υπάλληλος
διά νά ένεργήση την ε ΐ δ ι κ ω τ έ ρ α ν έρευναν. Εις πλείστας περιπτώσεις ή
παρεχομένη βοήθεια δύναται νά είναι ουσιώδης.
Ή άποκάλυψις τοΰ άγνώστου αυτοκινήτου δυνατόν νά ύποδειχθή ύπό π ρ ο 
σ ώ π ω ν παρευρεθέντων εις τον τόπον τοΰ άτυχήματος. Ό οδηγός δμως εις τάς
πλείστας των περιπτώσεων άρνεϊται την ένοχήν του καί οί αύτόπται μάρτυρες άδυνατοΰν νά παράσχουν άπτάς άποδείξεις, δηλονότι νά περιγράφουν μέ σαφήνειαν καί
ακρίβειαν τά χαρακτηριστικά τοΰ όδηγοΰ ή τοΰ οχήματος, καί νά έπιρρίψουν την
ευθύνην έπί τή βάσει άντικειμενικών κριτηρίων κλπ.
Δι’ δ ό άναλαμβάνων τοιαύτης φύσεως υποθέσεις άστυνομικός, πολλάκις άντιμετωπίζει μέν απλά προβλήματα, άλλ’ ένίοτε καί πολύπλοκα καί ούχί σπανίως καί
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ύπερβολικώς δύσκολα, διότι δεν είναι πάντοτε δυνατόν νά άνευρίσκωνται φυσικαί
άποδείξεις κατά τήν διερεύνησιν του ύποπτου αυτοκινήτου. Συνήθως δταν τό αύτο
κίνητον πλήττη ένα πεζόν, τό θΰμα εκτινάσσεται εις τον άέρα καί κατόπιν πίπτει
μ α κ ρ ά ν καί π α ρ α λ λ ή λ ω ς της π ο ρ ε ί α ς τ ο ΰ α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ .
Έ ν τούτοις τό αύτοκίνητον, άν καί έπληξε τό άτομον, δυνατόν νά μή φέρη εμφανή τά
ϊχνη τής συγκρούσεως. Επίσης είναι δυνατόν νά μή εύρεθοϋν επί του προσθίου
μέρους αύτοΰ κηλϊδες αίματος ή τεμαχίδια δέρματος, διότι τό σώμα π ρ ό σ τ α έμπροσθίων πτερών ή τοΰ πλαγίου αμαξώματος αύτοϋ, κοίλωμα, δπερ ενίοτε λαμβά
νει τό σχήμα τοΰ σ ώ μ α τ ο ς τοΰ θύματος ή τοΰ π ρ ο σ ώ π ο υ αύτοΰ.
Τοιαύτην περίπτωσιν εϊχομεν εις ένα θανάσιμον τραυματισμόν διά τοΰ ύπ’
άριθ. 20.289 λεωφορείου γραμμής Σεπολίων, τήν 5-2-62 εις την λεωφόρον
Σ υ γ γ ρ ο ΰ κ α ί Χ α ρ ο κ ό π ο υ , τοΰ Δαβίδ 'Ηρώδη, ετών 75.
'Ομοια περίπτωσις άναφέρεται εις τό περιοδικόν I n t e r C r i m i n .
P o l i c e , r e v i e w No 145 /1961, σ ε λ. 3 4 ύ π ό τ ο ΰ J a c k s o n , καθ’ ήν
έκ τής κατατομής (τοΰ προφίλ) τοΰ θύματος (γυναικός), ήτις εΐχεν άποτυπωθή επί
οΰ εμπρόσθιου πτεροΰ τοΰ υπόπτου αυτοκινήτου (Austin), καί έκ τών άποφλοιωρέντων τεμαχιδίων χρώματος, κατεδικάσθη ό υπαίτιος τοΰ άτυχήματος οδηγός εις
^ 2 μ η ν ο ν φυλάκισιν.
Ά λ λ’ έν αύτοκίνητον δυνατόν νά φέρη ίχνη καί έκ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ς
συγκρούσεως.
Εις τοιαύτας περιπτώσεις εγείρονται δυσκολίαι κατά τήν
|.ξέτασιν, ώς προς τον καθορισμόν τής η λ ι κ ί α ς τών ιχνών τής συγκρούσεως,
|ξ ής θά καθορισθή ποια ϊχνη είναι ν ε ώ τ ε ρ α καί ποια π α λ α ι ό τ ε ρ α .
ΤΕΘΡΑΥΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

’Ά ν έν διακοσμητικόν εξάρτημα (πήγασος, κεραία, πτηνόν κ λπ .) ή έν άλλο
εξάρτημα τοΰ αύτοκινήτου, λ.χ. εις καθρέπτης ή έν λεπτόν τεμάχιον έξ έλαστικοΰ
δπερ παρεμβάλλεται μεταξύ μετάλλου καί ύάλου, έθραύσθησαν ή άπεκολλήθησαν
έκ τοΰ αγνώστου καί ύπαιτίου τοΰ άτυχήματος αύτοκινήτου καί τό έν λόγω τεμά
χιον ή τμήμα αύτοΰ άνευρεθή εις τον τόπον τής συγκρούσεως καί τό ύπόλοιπον τοΰ
εξαρτήματος έ'χη έναπομείνει έπί τοΰ αύτοκινήτου ή είναι κατάδηλος ή άπόστασις
αύτοΰ, τό έν λόγω έξάρτημα δέον νά περισυλλεγή καί δταν άνευρεθή τό ύποπτον
αύτοκίνητον νά έξετασθή άν προέρχεται έξ αύτοΰ. Έ ν καταφατική περιπτώσει
πρέπει νά φωτογραφηθή εις μεγάλην μεγέθυνσιν διά νά καταδειχθή δτι πράγματι
άπετέλει πριν ή θραυσθή ένιαΐον σώμα ή δτι ήτο προσηρμοσμένον είς τό ώρισμένον
σημείο ν τοΰ αύτοκινήτου. Ή μεγάλη μεγέθυνσις είναι άναγκαία είς άς περιπτώσεις
τά ϊχνη είναι λίαν μικροσκοπικά. ’Αλλά καί διά πλαστικής ΰλης δυνάμεθα επίσης
νά λάβωμεν τό έκμαγεΐον τοΰ θραυσθέντος έξαρτήματος άμφοτέρων τών έπιφανειών πλευρών καί κατόπιν λαμβάνομεν τάς φωτογραφίας αύτών καί τάς μελετώμεν
διά νά διαπιστώσωμεν άν προσαρμόζωνται, καί νά καταδείξωμεν ούτω τήν ταυτό
τητά των ή ού.
ΚΟΙΛΩΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΒΛΑΒΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Είς μίαν σύγκρουσιν οχήματος μετά πεζοΰ, συνήθως, τά έρχόμενα είς έπαφήν
σημεία είναι τό πρόσθιον μέρος τοΰ αύτοκινήτου, δηλονότι τά πτερά, οί φανοί, ό
προφυλακτήρ, τό ψυγεΐον, τά τυχόν διακοσμητικά έξαρτήματα έπί τοΰ πώματος
τοΰ ψυγείου ή τά έπί τών πτερών, οί καθοδηγητικοί καθρέπται καί τό σώμα τοΰ
θύματος.
Ά ν τό θΰμα μετά τό κτύπημα έξετινάχθη προς τά άνω, τό πτερόν ή ή προ
τοΰ όδηγοΰ ύαλος ή ό καθρέπτης, δυνατόν νά φέρουν τά ϊχνη τής συγκρούσεως. Ά ν

’Επιστημονικά! καί τεχνικαί ίρευναι τροχαίων ατυχημάτων
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οί φανοί πορείας δέν είναι εσωτερικοί, δηλαδή χωνευτοί, δέον να έξετασθή ή βάσις
επί τής οποίας είναι έστηριγμένοι διά τυχόν άνεύρεσιν ιχνών άποκοπής, άποκολλήσεως, κυρτώσεως, χαλαρώσεως ή άποπέσεως βιδών, δι’ ών ήσαν προσηρμοσμέναι
κλπ. Βλάβαι προξενηθεΐσαι εις το πρόσθιον μέρος του αυτοκινήτου δικαιολογούνται
πολλάκις ύπό τοϋ ενόχου όδηγοϋ ώς όφειλόμεναι εις έλαφράν σύγκρουσιν μεθ’ ετέρου
οχήματος κατά τό άπώτερον παρελθόν. Τό πρόσφατον τών ξεσμάτων καί κοιλω
μάτων προσδιορίζεται ευκόλως. Οΰ μην άλλά αν ό ιδιοκτήτης τοϋ οχήματος ισχυ
ρίζεται ότι αί βλάβαι έπροξενήθησαν προ μιας ήμέρας ή έβδομάδος ή περισσότερον,
δέον όπως ή ύπόθεσις έρευνηθή μετ’ έπιμελείας καί παρ’ ε ι δ ι κ ο ύ . Επίσης
δέον όπως έξετασθή καί ή έκτασις καί ή έντασις τής σκωριάσεως. Εις τοιαύτας
περιπτώσεις π ε ι ' ρ ά μ α τ α δύνανται νά γίνουν διά νά προσδιορισθή έπακριβέστερον τό χρονικόν διάστημα, τό όποιον άπαιτεΐται διά νά δημιουργηθή όμοιας
έκτάσεως καί έντάσεως σκωρίασις.
Εις την προκειμένην περίπτωσιν άσκοΰν έπίδρασιν, δι’ ό καί δέον νά λαμβάνωνται ύπ’ όψιν, αί κ α ι ρ ι κ α ί σ υ ν θ ή κ α ι καί ό χ ρ ό ν ο ς καθ’ όν παρέμεινεν έκτεθειμένον τό αύτοκίνητον εις την ύπαιθρον. Αί καιρικαί συνθήκαι, ή ποιότης τοϋ μετάλλου, συνδυαζόμεναι μέ τον χρόνον τοϋ δυστυχήματος, πρέπει νά ληφθοΰν σ ο β α ρ ώ ς ύπ’ όψιν.
’Αλλά τό άτομον δπερ θά ένεργήση τά πειράματα θά πρέπει νά έ'χη καί π ρ ο η 
γ ο υ μ έ ν ω ς άσχοληθή μέ τοιαύτης φύσεως θέματα καί νά γνωρίζη καί τά μ έτ α λ λ α άτινα χρησιμοποιούνται διά την κατασκευήν τών αυτοκινήτων.
Ώρισμέναι βλάβαι είναι δύσκολον νά δ ι κ α ι ο λ ο γ η θ ο ύ ν διά τοϋ ισχυ
ρισμού ότι αύται οφείλονται είς συνήθη σύγκρουσιν μετ’ άλλου οχήματος. Κοιλώ
ματα έπί τών πτερών ή τών βαθμιδών ή τής οροφής τοϋ αυτοκινήτου σ π α ν ί ω ς
οφείλονται εις τυχαίαν σύγκρουσιν μεταξύ οχημάτων. Βλάβαι τών φανών πορείας,
τής κεραίας τοϋ ραδιοφώνου, τοϋ προφυλακτήρος, τοϋ ψυγείου, δύνανται νά έχουν
γίνει μέ τό ο π ί σ θ ι ο ν μέρος άλλου αύτοκινήτου, λ.χ. φορτηγού. "Εν κοίλωμα
μεταξύ τής έμπροσθίας λάμπας καί τοϋ ψυγείου τοϋ αύτοκινήτου δέν εξηγείται
εύκόλως, αν τοΰτο δέν συνδυασθή μέ τό ύψος τοϋ προφυλακτήρος τοϋ αύτοκινήτου.
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΙΝΕΣ

Συνεπεία τής βιαίας συγκρούσεως μεταξύ αύτοκινήτου καί θύματος, άποσπώνται ενίοτε ινες (νήματα) έκ τής περιβολής τοϋ θύματος καί έπικολλώνται έπί
τοϋ αύτοκινήτου. Αί ινες αύται βραδύτερον δύνανται νά έξετασθοΰν καί έκ τής
συγκρίσεως ν’ άποδειχθή ότι προέρχονται έκ τών έ ν δ υ μ ά τ ω ν τοϋ θύματος.
Πτερά, προφυλακτήρ, κουκούλα, έσχάρα, στηρίγματα θύρας, στροφεύς, (μεντεσέδες) καί χειρολαβαί θυρών, φανοί, σοΰσται κλπ., θά πρέπει νά έξετάζωνται, διότι
έπ’ αυτών δυνατόν νά εύρεθή ίς τις έπικεκολλημένη. Δέν πρέπει βεβαίως νά άποδίδεται καί ύ π ε ρ β ο λ ι κ ή άξια εις τήν άνεύρεσιν τών έν λόγω ΐνών, έκτος καί αν
αύται εύρεθοΰν καί μετ’ άλλων ούσιών καί ιδίως μ ε τ ά κ η λ ί δ ω ν α ί μ α τ ο ς
ή ά νθρ ω πίνο υ δέρματος.
Δέον νά ένθυμώμεθα ότι έν αύτοκίνητον δύναται νά έχη διέλθη άπό πολλά
καί διάφορα σημεία καί επομένως εις τά κατώτερα έξαρτήματα αύτοϋ έπικολλώνται διάφοροι ούσίαι, προερχόμεναι άπό τάς περιοχάς έξ ών διήλθε τό όχημα.
Ά λλ’ αν τό όχημα δέν διήνυσε μεγάλην άπόστασιν μετά τό άτύχημα, έπί τών ελα
στικών κλπ. δυνατόν νά ύπάρχουν ίνες ύφάσματος, αν οί τροχοί διήλθον άνωθεν τοϋ
θύματος. "Αν έλαβε χώραν σύγκρουσις αύτοκινήτου μετά ζώου, π.χ. ίππου, άρκετή
ποσότης τριχών έκ τοϋ ίππου δυνατόν νά εύρεθή.
Αύται δέον όπως συλλεγοΰν καί συγκριθοΰν μετά τών δειγματικών, ας δέον
νά έχωμεν λάβει έκ τοϋ ζώου.
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Εις εν αΰτοκινητιστικόν άτύχημα δυνατόν νά μή άνευρεθοΰν έπί τοϋ υπαι
τίου οχήματος έπικεκολλημένα τεμαχίδια έκ τής περιβολής τοϋ θύματος ή τρίχες
κλπ., άλλ’ άποτυπώματα τοϋ σχήματος τής ύφάνσεως των ενδυμάτων τοϋ θύματος,
έπί τοϋ σημείου είς δ έγένετο ή βίαια επαφή. Λ.χ. έχει πολλάκις παρατηρηθή δτι
έγκαταλείπονται έπί τής έπιφανείας τοϋ πτεροΰ τα άποτυπώματα τής ύ φ ά ν σ ε ω ς
τ ή ς έ ν δ υ μ α σ ί α ς τοϋ θύματος. Μία σύγκρισις, μέ βάσιν τον αριθμόν των
ΐνών—πυκνότης ύφάνσεως—κατά έκατοστόμετρον, δύναται ν’ άποδείξη δτι τα έπί
τοϋ πτεροΰ άποτυπώματα ομοιάζουν μέ ώρισμένην περιβολήν.
Τά έν λόγω άποτυπώματα δέον νά φωτογραφίζωνται δ ι ά π λ α γ ί ο υ
φ ω τ ι σ μ ο ΰ, ίνα δημιουργήται ή άπαραίτητος ά ν τ ί θ ε σ ι ς. Παρά το άποτύπωμα τίθεται ύ π ο δ ε κ ά μ ε τ ρ ο ν , ώστε νά άποδεικνύεται τδ μέγεθος τής
ληφθείσης φωτογραφίας.
Διά τήν καταμέτρησιν των ΐνών—πυκνότης ύφάνσεως—χρησιμοποιείται ει
δικόν οπτικόν δργανον.
ΚΗΛΙΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑ

Εις πολλάς περιπτώσεις τροχαίων άτυχημάτων, τό θΰμα πληττόμενον ύπό
τίνος τμήματος τής μιας πλευράς τοϋ αυτοκινήτου δεν α ί μ ο ρ ρ α γ ε ΐ εύθύς άμέσως, άλλ’ ευθύς ώ ς π α ύ σ η νά εύρίσκεται ε ι ς έ π α φ ή ν μετά τοϋ τμήματος
τοϋ οχήματος, δπερ τό έπληξε.
"Αν τό θΰμα π λ η γ ή διά τοϋ έμπροσθίου μέρους τοϋ αύτοκινήτου, έκτος
των άλλων τραυμάτων, πιθανόν νά διατρυθή, συνεπεία τής α ΐ χ μ η ρ ό τ η τ ο ς
τινών έκ των έν λόγω έξαρτημάτων.
Εις τάς περισσοτέρας περιπτώσεις έπί των έν λόγω έξαρτημάτων άνευρίσκεται αίμα. Ού μην άλλά ή άνευρισκομένη συνήθως ποσότης, δεν παρέχει τήν δυνατό
τητα προσδιορισμού τής όμάδος τοϋ αίματος τοϋ θύματος.
Κηλίδες έχουσαι την έμφάνισιν κηλίδων αίματος, δύνανται νά ύποβληθοΰν είς
έλεγχον διά τοϋ ύγροΰ τής β ε ν ζ ε δ ί ν η ς ή τοϋ λ ε υ κ ο μ α λ α χ ί τ ο υ , δτε
καί διαπιστοΰται αν δ ν τ ω ς προέρχωνται αϋται έξ αίματος ή άλλης τίνος ουσίας.
Άμφιβολίαι δέον νά γεννηθούν, οσάκις τό άποτέλεσμα είναι θ ε τ ι κ ό ν καί ή κηλίς εύρίσκεται έπί έπιφανείας άντικειμένου β ε β α μ μ έ ν ο υ διά χ ρ ώ μ α τ ο ς ,
δτε τό π ε ί ρ α μ α δέον νά γίνη μόνον καί διά τοϋ χρώματος δπερ θά λάβωμεν
κατόπιν ά π ο ξ έ σ ε ω ς .
Έ ν πάση περιπτώσει κηλίδες αίματος καί τυχόν τεμαχίδια δέρματος άνευρισκόμενα εις τον τόπον τοϋ τροχαίου άτυχήματος πρέπει νά περισυλλέγωνται. Τό
ύ ψ ο ς έ κ τ ο ϋ ο π ο ί ο υ έ π ε σ α ν αί κηλίδες τοϋ αίματος έπί τοϋ έδάφους,
δέον δπως προσδιορίζεται δι’ άκριβοΰς καταμετρήσεως καί τής όποιας τό άποτέλε
σμα νά καταγράφεται. Κηλίδες αίματος άνευρισκόμεναι έπί των κάτω σημείων τοϋ
αυτοκινήτου, πιθανόν νά προέρχωνται καί έκ καταπατήσεως ζώου τίνος (γαλής, κυνός κλπ.).
ΙΧΝΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Ό Snyder, σελ. 60, αναφέρει δτιτό άστυνομικόν Έργαστήριον τοϋ Αός "Αντζε
λες τής Καλλιφορνίας, διεπίστωσε τό άγνωστον αύτοκίνητον, άπό τό δέρμα τής παλά
μης τής χειρός τοϋ τραυματισθέντος ατόμου, δπερ δέρμα παρέμεινεν έπικεκολλημένον
έπί τοϋ αυτοκινήτου καί δη έπί τοϋ σημείου έξ ού είχεν άποσπασθή χρώμα, συνε
πεία τής συγκρούσεως. Τό δέρμα περισυνελέγη ύπό τοϋ διερευνητοΰ άστυνομικοΰ,
δστις ένήργει καθ’ έκάστην εσπέραν ειδικήν έρευναν εις δλους τούς σταθμούς
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των αυτοκινήτων και παρεδόθη εις τον αρμόδιον χειρουργόν ιατρόν του Νο
σοκομείου εις δ ένοσηλεύετο ό τραυματισθείς. Ουτος ήδυνήθη νά προσαρμόση πλήρως και κανονικώς εις τό
παλαμικόν τραύμα τό εις τό αυτο
κίνητου άνευρεθέν δέρμα καί ούτως
άπεδεικνύετο δτι τοΰτο είχε άποσπασθή άπό την χεϊρα τοΰ νοσηλευομένου εις τό νοσοκομείου άτόμου. Ά λ λ ’ ή άπόδειξις δεν έστηρίζετο μόνον έπί τής πλήρους προσ
αρμογής του δέρματος προς τό δέρ
μα του τραύματος, άλλα καί έπί
των θηλοειδών γραμμών του εις
τό αυτοκίνητου εύρεθέντος δέρμα
τος προς τάς θηλοειδείς γραμμάς
τής παλάμης του τραυματισθέντος.
"Οθεν, ούδεμία άμφιβολία ήδύνατο νά χωρέση περί τής άποδεικτικής άξίας τοΰ έν λόγω σπανιωτάτου ’ίχνους.
—

"Ανω : Τραΰμα els τήν παλάμην τοΰ
θύματος.
Μέσον: Τεμαχίδιον δέρματος περισυλλεγέν άπό τον ύαλοπίνακα τού «ύπόπτου» αύτοκινήτου.
Κάτω : Προσαρμογή τού τεμαχιδίου τού
δέρματος καί άνταπόκρισις των Θηλοει
δών γραμμών.

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΧΕΙΛΕΩΝ

Τά χείλη τοΰ άνθρώπου φέρουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σημεία, ώστε νά
δύνανται νά συγκριθοΰν, ώς πρός την άποδεικτικήν των άξίαν, σχεδόν μετά τών δα............... ...................................... . .
κτυλικών ή παλαμικών άποτυπωμάτων. Τά έν λόγω
’ίχνη άποτελοΰνται κυρίως
■' άπό μικράς καθέτους γραμ
μάς καί σχισμάς. Τό με
γάλο μειονέκτημά των εί
ναι δτι δεν έγκαταλείπονται είς τον τόπον τής τελέσεως τοΰ έγκλήματος, ώς
τά δακτυλικά ή παλαμικά
άποτυπώματα, δηλονότι διά
"Α νω : Ά ποτυπώ ματα τών
χειλέων τοΰ θύματος.
Κάτω : Α ποτύπω μα χειλέων
έπί ύαλοπίνακος «ύποπτου»
αύτοκινήτου.
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των έσω έκκρίσεων, αλλά μόνον οσάκις έχουν χρωσθή διά τίνος ουσίας, ώς τοϋτο
γίνεται σήμερον άπό τάς περισσοτέρας γυναίκας. 'Ο συνηθέστερος τρόπος είναι
νά έγκαταληφθοΰν επί ποτηριού ΰδατος. 'Υπό τοϋ Snyder σελ. 55 «Homicide
Investigation» έκδ. 1956, άναφέρεται ότι ή άνακάλυψις τοϋ άγνωστου αυτο
κινήτου δι’ ου έτραυματίσθη θανασίμως μία γυνή, έπετεύχθη άπό τα ίχνη των
χειλέων της.
Κατά την έρευναν εις τούς διαφόρους σταθμούς των αυτοκινήτων, οί άστυνομικοί παρετήρησαν έπί τοϋ ύαλοπίνακος ένός αυτοκινήτου έγχρωμα άποτυπώματα
χειλέων. Έφωτογραφήθησαν καί έλήφθησαν καί τά άποτυπώματα των χειλέων τής
ν έ κ ρ α ς γυναικός καί έκ τής ένεργηθείσης άντιπαραβολής των ιδιαιτέρων αυτών
χαρακτηριστικών σημείων, διεπιστώθη καί άπεδείχθη ή μεταξύ των ταυτότης. Έ πί
τή βάσει καί μόνον τών έν λόγω ιχνών, άπηγγέλθη κατηγορία κατά τοϋ όδηγοϋ τοϋ
αύτοκινήτου καί τό δικαστήριον τον έκήρυξεν ένοχον καί τον κατεδίκασε.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

’Ά ν τό αύτοκινητιστικόν άτύχημα έλαβε χώραν είς οδόν, ήτις δεν έχει έπιστρωθή ή έχει έπιστρωθή μερικώς, δυνατόν ποσότης τοϋ χώματος νά έχη έπικολληθή έπί τών ελαστικών ή έπί τοϋ έσωτερικοΰ τών πτερών, ιδία δέ οσάκις ή οδός
είναι ύ γ ρ ά . ’Ά ν τό ούτως έπικολληθέν χώμα περιέχη καί τινα στοιχεία μέ ίδιάζοντα χαρακτηριστικά, ταΰτα δύνανται νά σημανθοΰν, κατόπιν φασματοσκοπικής
έξετάσεως έπί τής πλακάς.
ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Διά νά έξετασθή πλήρως καί έπισταμένως έν αύτοκίνητον, πρέπει νά μεταφερθή είς σταθμόν αύτοκινήτων, δπου υπάρχουν είδικαί έγκαταστάσεις, δηλονότι
τό όχημα άνυψώνεται όσον θεωρείται άναγκαΐον καί διά πλουσίων φωτιστικών
μέσων ένεργείται έπισταμένη έρευνα προς άνεύρεσιν μικροσκοπικών ιχνών ή φθο
ρών κλπ., Είς τά κάτω έξαρτήματα τοϋ αύτοκινήτου, πάντοτε σχεδόν, υπάρχει μία
μεγάλη ποσότης τριχών καί άλλων ίνών, αίτινες έπικολλώνται κατά διάφορα χρο
νικά διαστήματα. Τό έν λόγω ίχνη συνήθως είναι ά ν ε υ μ ε γ ά λ η ς σ η μ α σ ί α ς
έκτος καί άν εύρεθοΰν μεθ’ αίματος ή δέρματος κλπ. Οίαδήποτε άνωμαλία εις τον
κ ά τ ω θ ι τής λιπάνσεως τοϋ υπόπτου αυτοκινήτου μηχανισμόν, δέον νά έπισύρη
την προσοχήν τοϋ διερευνητοΰ.
'Η άνωτέρω άνωμαλία πιθανόν νά οφείλεται είς τήν έ π α φ ή ν μετά τοϋ
σ ώ μ α τ ο ς τ ο ϋ θ ύ μ α τ ο ς . Τά ένδύματα ’τοϋ θύματος δέον νά έξετασθοΰν,
διότι πιθανόν νά εύρεθή έπ’ αύτών κηλίς ή κηλίδες λίπους. 'Η έκτασις τής έν λόγω
κηλίδος πρέπει νά μ ε τ ρ η θ ή, διά νά συγκριθή άν ά ν τ ι σ τ ο ι χ ή προς τήν έπιφάνειαν, έξ ής πιθανόν νά άπεσπάσθη τό λίπος. ’Αποτύπωμα τοϋ τύπου τοϋ ύφάσματος (ή ΰφανσις), δυνατόν ένίοτε νά εύρεθή έπίσης έπί τοϋ λίπους.
( Συνεχίζεται)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
---------------- 'Υπό τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΚΑΚΗ-----------------------(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Μέχρι πού ξημέρωσε, στη Γενική ’Ασφάλεια έπικρατοϋσε εξαιρετική κίνησι.
Ε μείς συνοδεύαμε συνεχώς πρόσωπα πού είχαν κάποια σχέσι μέ το θύμα, και οί
προϊστάμενοι έξακολουθοϋσαν ακούραστοι τήν άνάκρισι.
’Έ τσι άπο το καμπαρέ «Ά νεμώ να» φέραμε τά πρόσωπα πού είχαν άμεσο και
στενή σχέσι μέ τον Φρατίδη. Τή φιλενάδα του Ρεζέντα, τον ιδιοκτήτη Κάλπη και
τή διευθύντρια Γκέρτα.
Ή Ρεζέντα, νεαρή κι όμορφη κοπέλλα, υψηλή, λεπτή, μέ μαύρα μάτια καί
πρόσωπο πού φεγγοβολούσε όταν μπήκε, στο γραφείο καί άντίκρυσε τον άστυνόμο,
ξέσπασε σέ κλάμμα άπο πόνο κι άγανάκτησι.
— Πές μας Παπαδοπούλου τί ξέρεις γιά τον Φρατίδη, πού όπως μάθαμε ήταν
φίλος σου, καί ποιος μπορεί να τον σκότωσε ; τήν ρώτησε ό άστυνόμος.
'Η Ρεζέντα μας έξιστόρησε πώς γνωρίστηκε μαζί του στο καμπαρέ, πώς
άγαπήθηκαν καί πώς πριν λίγες μέρες τής ύποσχέθηκε ότι θά τήν έβγαζε άπο το
βούρκο πού τήν έσπρωξε κάποιος άλλος. Μά ποιος τον σκότωσε καί γιατί δέν ήξερε.
Κατόπιν ήρθε ή σειρά τού Καλπή καί τής Γκέρτας, πού καί οί δυο είπαν τά
ίδια πράγματα. Πώς λυπήθηκαν γιά το χαμό του, γιατί ήταν φίλος τους, δέν έχουν
όμως ιδέα ποιος είναι ό δολοφόνος.
Καί οί τρεις άπο όσα κατέθεσαν δέν έβγαινε τίποτε.
"Οταν πιά πήρε ή μέρα, ό υποδιοικητής μου μέ διέταξε νά βρώ καί νά φέρω
γιά άνάκρισι τή Νόρα, τήν παλιά φιλενάδα τού Φρατίδη.
Στο μεταξύ, το πτώμα είχε μεταφερθή στο νεκροτομείο τής Άναστάσεως
γιά νεκροψία, καί ή ιατροδικαστική έκθεσις έλεγε πώς το βλήμα πού βρέθηκε στο
τυφλό τραύμα τής καρδιακής χώρας ήταν άπο περίστροφο μάρκας «Σμίθ», τού ίδιου
συστήματος μέ τού Μπαταρία. ’Έ τσι καί γιά δεύτερη φορά ή άρνησίς του δέν στε
κόταν.
"Αν καί αύτο δέν είναι άπόλυτη άπόδειξις, άπύ άστυνομικής καί άνακριτικής
πλευράς, μπορεί νά είναι καί τυχαία σύμπτωσις.
Πολύ εύκολα βρήκα τό σπίτι τής Νόρας σέ μιά πάροδο τής οδού Άχαρνών,
όπως μάς είχε πληροφορήσει ό Μπαταριάς. Ή τα ν μιά καλοβαλμένη κυρία καί μέ
μεγάλη προθυμία δέχθηκε νά μέ άκολουθήση.
'Η Νόρα άπο τό ίδιο βράδυ πληροφορήθηκε τό φόνο τού φίλου της καί κα
τά τήν άνάκρισι της κατέθεσε πολλές άγνωστες λεπτομέρειες γιά τις άφορμές καί
τον δολοφόνο.
'Η ιδιωτική ζωή τού ατόμου είναι τοίχος ιερός καί αδιαπέραστος. Ό άστυνομικός όμως ή ό άνακριτής, σέ κάθε τέτοια περίπτωσι, έχει τό δικαίωμα νά περνά
τήν άλλη πλευρά του γιά νά μπορέση νά βγάλη τά στοιχεία εκείνα πού πιθανόν
νά τον οδηγήσουν στήν άνακάλυψι τού ενόχου. "Ετσι καί οί δυο άξιωματικοί τής
άνακρίσεωςρώτησαν τή Νόρα πριν άπ’ όλα γιά τις σχέσεις της μέ τον Φρατίδη.
— Γνωριστήκαμε πριν άπο πολλά χρόνια, είπε, σέ χαρτοπαικτικό καρέ, σ’
ένα γνωστό άθηναϊκό σπίτι. Κατόπιν συναντηθήκαμε πάλι στή ρολίνα, στον "Αγιον
Άνδρέος, κι’ άπο τότε πλέχθηκε άνάμεσά μας ένα σφοδρό ερωτικό ειδύλλιο. Γίνα
με αχώριστο ζευγάρι στον έρωτα καί στά χαρτιά. 'Η τύχη τυφλά μάς εύνοοΰσε
κι’ άποκτήσαμε άφθονα χρήματα. 'Η ταν ώραίος άνδρας, λεπτός, εύγενικός καί ή
δεξιοτεχνία του στά χαρτιά τον έκανε περιζήτητο στά σαλόνια. Ή ταν άλτρουϊστής
καί πονετικός. Πολλές φορές τά κέρδη του τά μοίραζε στούς φτωχούς καί απέκτησε
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φήμη γιά τή μεγάλη καλωσύνη του. Μά είχε καί πολλούς έχθρούς πού ζήλευαν
την τύχη του. Το μόνο του ελάττωμα πώς ήταν ήταν γυναίκας καί σπαταλοΰσε
τά χρήματά του μέ τις «σαντέζες» στα καμπαρέ. Αύτό δεν μοϋ άρεσε καί πολλές
φορές διαφωνούσαμε. Ένόμιζε πώς τον ζηλεύω. Τελευταία έ'μαθα πώς τά είχε
φτιάξει μέ μια αρτίστα στο καμπαρέ του Κάλπη, τή Ρεζέντα. Τοϋ έκανα μεγάλες
σκηνές, μά έκεΐνος τά ίδια. «Μέ ζηλεύεις», μοϋ έ'λεγε. Μετά λίγες μέρες όμως σέ
συζήτησι μοϋ είπε :
— Μην άνησυχής καί τσακώθηκα μέ την διευθύντρια τοϋ καμπαρέ καί δέν
θά ξαναπατήσω στον Πειραιά.
Χάρηκα καί ήλπισα πώς τοϋ πέρσε κι’ αύτή ή νεανική τρέλλα, έκεΐνος όμως
έξακολουθοΰσε νά πηγαίνη κρυφά άπο μένα. Καί τότε άναγκάσθηκα νά τρέξω, νά
πλησιάσω καί νά ρωτήσω γνωστούς καί φίλους του. ’Έμαθα πράγματα πού μέ
έκαναν νά τρομάξω γιά τή ζωή του.
"Ενας άπο τούς άσπονδους έχθρούς του, μοϋ είπαν, είναι ό Άλέκος Τζιμενής,
πού διαρκώς τον προκαλεΐ καί τον άπειλεΐ γιατί φοβάται μή τοϋ πάρη τή φιλενάδα
του καί προ πάντων υστέρα άπο ένα σοβαρό έπεισόδιο πού έγινε στο κέντρο «Νε
ράιδα» της Γλυφάδας, καί τσακώθηκαν μεταξύ τους.
Γιά νά διαπιστώσουμε τά όσα μάς είπεν ή Νόρα, καλέσαμε γιά δεύτερη φορά
τούς Κάλπη, Γκέρτα καί Ρεζέντα, πού μάς είπαν πώς ίσως νά είναι ό δολοφόνος
ό Τζιμενής καί ή άφορμή τό έπεισόδιο έκεΐνο στο πάρτυ της Γλυφάδας καί τότε
ό Κάλπης μάς διηγήθηκε τά περιστατικά τοϋ έπεισοδίου έκείνης της νύχτας.
ΤΗταν ενα βράδυ τοϋ Αύγούστου, πού ή Γκέρτα ήθελε νά πάμε κάπου νά
γλεντήσουμε. Κάλεσε τή Ρεζέντα καί τον Τζιμενή καί πήγαμε στή «Νεράιδα».
Στο μεταξύ ήρθε καί ό Φρατίδης απρόσκλητος καί κάθησε στήν παρέα μας.
Πάνω στο γλέντι έγινε μεταξύ μας παρεξήγησις, λογομαχήσαμε, ό Φρατίδης έβρι
σε τον Τζιμενή χυδαία, υστέρα όμως τά φτιάξαμε καί συνεχίσαμε ώς τό πρωί.
Μά ό Τζιμενής δέν τό χώνευε καί τό έ'λεγε πώς μιά μέρα θά τον έκδικηθή.
Παρά τά έναντίον τοϋ Μπαταριά άδιάσειστα στοιχεία ένοχής, οί πληροφο
ρίες πού είχαμε περισυλλέξει καί οί μαρτυρικές καταθέσεις ξεκαθάριζαν πώς ό δο
λοφόνος είναι ό Τζιμενής.
'Η άνάκρισι μοιάζει μέ άνηφορικά άνώμαλα σκαλοπάτια, πού γιά νά φθάση
ό αστυνομικός στο πλατύσκαλο τής άλήθειας, πού άπαιτεΐ ή Δικαιοσύνη γιά νά τιμωρήση τον ένοχο, θά κοπιάση.
,
’Έ τσι κι’ έμεΐς κουραστήκαμε, ξενυκτήσαμε, μέχρις ότου διαλευκάνουμε τή
μπερδεμένη ύπόθεσι τής δολοφονίας τοϋ Φρατίδη.
'Η ύπόθεσις έκλεισε μέ τήν προφυλάκισι τοϋ Μπαταριά γιά ένοπλο έπίθεσι
καί άλλες δοσοληψίες πού είχε μέ τή Δικαιοσύνη. "Υστερα καταπιαστήκαμε γιά
τήν καταδίωξι καί τή σύλληψι τοϋ δολοφόνου.
Πέρασαν άρκετές μέρες υστέρα άπο τό έγκλημα καί κάποιες πληροφορίες μ’
έκαναν νά έξαφανισθώ από τον Πειραιά καί νά βρίσκωμαι μερόνυκτα στήν ’Ελευ
σίνα.
Έ κεΐ είχα μάθει ότι κρυβόταν ό Τζιμενής καί προσπαθούσε νά βρή τρόπο
νά φύγη στο έξωτερικό. Μά παρά τις έντατικές έρευνές μου δέν βγήκε τίποτε.
Τήν άλλη μέρα τής έπιστροφής μου έλαβα στήν ’Ασφάλεια ένα σημείωμα τής
Νόρας, πού μοϋ τό έφερε ό Πανάρετος, κι αυτός ένας τύπος τοϋ υποκόσμου, μά
πιστός φίλος τοϋ Φρατίδη. «Πρέπει νά συναντηθούμε οπωσδήποτε τό βράδυ στο
σπίτι μου» έγραφε ή Νόρα.
Τό βράδυ πού πήγα, καί πριν άκόμα καθίσω ή Νόρα μοϋ είπε, χαρούμενη :
—’Έχω μιά σοβαρή πληροφορία. 'Ο Τζιμενής κρύβεται στή Μάντρα.
— Πώς τό έμαθες ; τήν ρώτησα.

’Έγκλημα μέσα στην καταιγίδα
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— Κατάφερα νά συνδεθώ μέ την Καίτη Παντελή, τήν άρτίστα στο καμπαρέ
του Κάλπη, γιατί έμαθα πώς ήξερε τις κινήσεις τοΰ Τζιμενή, πού τον μισούσε
θανάσιμα, καί τής άπέσπασα πώς πριν λίγες μέρες ή «καντιλάκ» τοΰ Καλπή πήγε
τον Τζιμενή στη Μάντρα, στο σπίτι ενός παλιού λαθρέμπορου, μά δεν έμαθε τδ
δνομά του.
Τής ύποσχέθηκα πολλά, αν μπορούσε νά μάθη λεπτομέρειες.
— Θά μάθω άπδ τό σωφέρ τής «καντιλάκ», μου είπε.
"Εφυγα άπδ τη Νόρα περιμένοντας τά νεώτερα τής Παντελή.
'Η Καίτη, όπως ήταν έμορφη καί σκερτσόζα, ρίχθηκε στδν όδηγδ τής «καντιλάκ», Μπαρούνη, πού έπεσε στην παγίδα καί τής έκμυστηρεύθηκε πώς εκείνος
μέ τδ λαθρέμπορο Ά ντύπα πήγαν τδν Τζιμενή στη Μάντρα.
'Ο Ά ντύπας, πού ήταν φίλος του Καλπή, άνέλαβε νά κρύψη τδν Τζιμενή στά
«Κονάκια», στήν καλύβα ένδς βοσκού, γνωστού του άπδ παλιά στή φυλακή.
Αύτά μοΰ είπε ή Νόρα μ’ ένα τηλεφώνημά της μετά λίγες μέρες στήν ’Ασφά
λεια.
Οί πληροφορίες τής Νόρας ήσαν θετικές, γιατί εξακρίβωσα καί άπδ άλλες πη
γές τά ’ίδια πράγματα. Κι έτσι στις 12 ’Οκτωβρίου 1929, ό διοικηής Πέτρος Ά ναγνωστόπουλος ύπέγραψε φύλλο πορείας γιά τη Μάντρα τής ’Ελευσΐνος μέ συνερ
γάτη μου τδν συνάδελφό Θεοδόσιο Άναγνωστόπουλο.
Τήν επομένη πρωί - πρωί, δπως είχαμε συμφωνήσει άπδ βραδύς, ή Νόρα μάς
έστειλε τήν κούρσα της μέ τδν Πανάρετο. Μπήκαμε μέ τδν συνάδελφό μου καί τρα
βήξαμε ολοταχώς γιά τήν Μάντρα. Σταματήσαμε στδν άστυνομικδ σταθμδ καί ζη
τήσαμε ένα χωροφύλακα γιά ένίσχυσι καί πού νά μάς έδειχνε τδ δρόμο. Πρόθυμος
ό διοικητής τοΰ σταθμού, διέταξε ένα ενωμοτάρχη νά μάς συνοδεύση καί νά μάς όδηγήση στά «Κονάκια», πού ήταν σέ άρκετή άπόστασι άπδ τή Μάντρα.
— Τά «Κονάκια», μάς είπε ό ενωμοτάρχης κατά τήν διαδρομή, δέν είναι συ
νοικισμός, είναι διάσπαρτες καλύβες βοσκών πάνω στδ βουνό.
'Ο καιρός εκείνη τήν ημέρα ήταν πολύ άσχημος κι δταν προχωρήσαμε άρκετά έπιασε μιά καταρρακτώδης βροχή, πού μάς άνάγκασε νά σταματήσουμε στή μέ
ση τοΰ δρόμου, δπως κι άλλα αυτοκίνητα. 'Η μπόρα κράτησε πολλές ώρες καί μό
λις τά ξημερώματα καταφέραμε νά συνεχίσωμε τήν πορεία μας.
Φθάνοντας στά «Κονάκια», άνεβήκαμε πάνω στδ βουνό, πήραμε βόλτα ψά
χνοντας τις καλύβες, μά τίποτε, πουθενά τδ πέρασμα τοΰ Τζιμενή. Μόνο στήν τε
λευταία μάθαμε άπδ ένα γερούλη βοσκό, ξαπλωμένο πάνω σέ παλιοσάνιδα, πώς δ
φιλοξενούμενος τους, πού άπδ τά χαρακτηριστικά πού μάς έδωσε ήταν ό Τζιμενής,
έφυγε άπδ χθές τδ πρωί μέ κάποιον πού τδν πήρε μέ αυτοκίνητο. Ποιδς ήταν ό γέ
ρος δέν ήξερε νά μάς πή. Κι έτσι γυρίσαμε άπδ τά «Κονάκια» άπρακτοι.
"Αφησα καί πέρασαν μιά δυό μέρες καί πήγα τδ βράδυ στδ καμπαρέ, μήπως
καί ψαρέψω καμμιά πληροφορία. Καθώς κάθησα κοντά στδ μπουφέ, είδα τή Γκέρτα
νά έρχεται πρδς τδ τραπέζι μου.
— Καθήστε μαντάμ, τής είπα.
’Εκείνη πρόθυμη καί γελαστή κάθισε πλάϊ μου.
— Σάς γνωρίζω άπδ πολλά χρόνια, μοΰ είπε, μά δέν δόθηκε ή ευκαιρία νά
γνωριστούμε. Καί χωρίς νά τδ περιμένω ξαφνικά μοΰ δίνει ραντεβοΰ νά συναντηθού
με τήν άλλη τδ πρωί στις 10 στδ «Πικαντίλλυ».
Μοΰ φάνηκε παράξενο καί σκέφθηκα πώς ή πανέξυπνη Γκέρτα έπεδίωκε νά
μέ μπερδέψη σέ ερωτική περιπέτεια, μά μέ κάποιο σκοπό.
Δέχθηκα ευχαρίστως καί τδ πρωί βρισκόμουν στδ «Πικαντίλλυ» καί τήν περίμενα.
(Σ υνεχίζεται)
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Υ ΠΑΡΧΟΤΝ πολλές

ημερομηνίες πού, σφραγίζοντας μιαν έποχή καί διανοίγοντας μιάν άλλη, άποτελοϋν θαυμαστά ορόσημα στήν άστυνομική μας ιστο
ρία. Μιά τέτοια ημερομηνία ή 14 Αύγούστου 1959, ημέρα κατά την οποία τά πρώ
τα άσυρματοφόρα περιπολικά αυτοκίνητα άρχισαν νά διασχίζουν περήφανα τούς
άθηναϊκούς δρόμους καί νά σημειώνουν τό μεγαλύτερο βήμα στον τομέα περιφρουρήσεως των πολυτιμοτέρων άγαθών του πολίτου : Ζ ω ή ς , τ ι μ ή ς κ α ί π εριουσίας.
Δεν θά ήτο υπερβολή νά λεχθή σήμερα, πέντε χρόνια ύστερα άπό τον Αύ
γουστον του 1959, δτι ή δημιουργία τής ’Αμέσου Δράσεως υπήρξε τό σπουδαιό
τερου έπίτευγμα τής αστυνομικής ήγεσίας στά χρονικά τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
"Οσοι άμφιβάλλουν ΐσως, δεν έχουν παρά νά σκεφθοΰν τήν προ τοϋ 1959 έποχή ή
νά φαντασθοΰν τήν σημερινή ’Αθήνα καί τον Πειραιά χωρίς άσυρματοφόρα οχή
ματα. . . Ή σύγκρισις, ή άναδρομή στήν «παλαιά έποχή», θά καταπλήξη καί τον
πλέον άρνητήν του συντελεσθέντος έ'ργου, αν έννοεΐται ύπάρχη άρνητής μιας καταστάσεως πού άνεβίβασε τήν ’Αστυνομία στά επίπεδα προηγμένων ξένων ’Αστυνο
μιών καί έδωσε στήν έλληνική κοινωνία τό πραγματικόν αίσθημα άσφαλείας καί
τάξεως. Βέβαια, υπήρχε τό αίσθημα άσφαλείας καί τάξεως καί πρώτα, άπό τής
συστάσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί μάλιστα σέ μεγάλο βαθμό, δέν υπήρχε
δμως ή πολύτιμος συμπαράστασις τού φορέως «ταχύτης» στις άστυνομικές
ενέργειες καί στά δσα σχετίζονται γενικώς μέ τήν νομιμότητα. Δέν υπήρχε δη
λαδή γιά τήν ’Αστυνομία ό ούσιαστικώτερος παράγων, τό κυριώτερον χαρακτηρι
στικόν τοϋ εικοστού αΐώνος, πού όπως δλοι γνωρίζουμε συνοψίζεται στον δρο τ α χ ύ τ η ς.
Μέ τήν δημιουργία τής ’Αμέσου Δράσεως έπαυσε πλέον ή ’Αστυνομία Πό
λεων νά συγκαταλέγεται μεταξύ τών ύπαναπτύκτων ’Αστυνομιών τοϋ κόσμου. Αυ
τό. . . προς ούδενός τον κακοφανισμόν. Διότι, μήπως δέν θεωρείται υπανάπτυκτος
μία ’Αστυνομία δταν δέν διαθέτη μέσα ταχυτάτης γνωστοποιήσεως τής παρανόμου
πράξεως, ή μιας οίασδήποτε καταστάσεως γιά τήν οποίαν άπαιτεΐται ή άμεσος
άστυνομική έπέμβασις ; 'Όταν δέν διαθέτη μέσα ταχυτάτης μεταβάσεως στον τό
πο τοϋ έγκλήματος ή οίουδήποτε άλλου σοβαροΰ συμβάντος ; "Οταν τής λείπη ή
δυνατότης νά προβή ταχύτατα «εις τά περαιτέρω» ; "Ας μή αύταπατώμεθα λοιπόν.
Λογίζεται καί είναι άνεπτυγμένη καί σύγχρονος μία ’Αστυνομία — καί κατά συνέ
πειαν μία Πολιτεία — δταν ό πολίτης δέν άναμένη τήν μετάβασιν τοϋ πεζοΰ άστυνομικοΰ έπί χρόνον άνάλογον προς τήν άπόστασιν τοϋ σημείου όπου άπαιτεΐται ή
άστυνομική παρουσία, άλλά βλέπει τούς εκπροσώπους τοϋ νόμου νά καταφθάνουν
άμέσως, σέ έλάχιστο χρονικό διάστημα καί σέ όποιοδήποτε σημεΐον. Λογίζεται
άνεπτυγμένη μία ’Αστυνομία δταν ό πολίτης πού κινδυνεύει, άντί νά έρευνα τον
τηλεφωνικόν κατάλογον ή τό σημειωματάριόν του διά νά εύρη τύν άριθμόν τηλε
φώνου τοϋ «οικείου» ’Αστυνομικού Τμήματος, εύρίσκοντάς τον δέ νά άναμένη μέχρις δτου παρέλθη τό εφιαλτικόν «βούϊσμα» καί έπιτύχη τήν σύνδεσίν του, έχη
στήν διάθεσίν του ένα άπλούστατον άριθμόν, τό «100», πού εύχερέστατα τον ένθυμή-
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ται καί ευχερέστατα τον λαμβάνει χάρις στο τηλεπικοινωνιακόν κέντρον της Ά 
μεσου Δράσεως. Καί ακόμη λογίζεται άνεπτυμένη μία ’Αστυνομία, όταν έκεΐ πού
άλλοτε έπρεπε να διατεθούν πολλά άτομα, πολύς χρόνος, μεγάλοι καί καμμιά φο
ρά — άμφίβολοι κόποι, τά πραγματοποιεί ολα αύτά μέ ελάχιστους άνδρας, σ’ ελά
χιστου χρόνον, μέ όλιγωτέρους κόπους καί έκ τού ασφαλούς. Διότι, τί άλλο συμ
βαίνει όταν συλλαμβάνεται πάραυτα ό εγκληματίας, καταδιωκόμενος διά τού περι
πολικού ή όχι, όταν μεταφέρεται άμέσως τό θύμα μιας παρανόμου πράξεως ή όποιασδήποτε άλλης καταστάσεως στον σταθμό πώτων βοηθειών μέ τό περιπολικού
αύτοκίνητον, όταν καταστέλλεται έν τη γενέσει της μία παράνομος έκδήλωσις,
όταν μεταδίδωνται τάχιστα πληροφορίες μέ τον άσύρματον, όταν λαμβάνωνται επί
σης τάχιστα εντολές, κ.λ. κ.λ. κ.λ.;
Πέρα άπό αύτά ας προστεθη ή ταχυτάτη παρουσία στον τόπον τού εγκλήμα
τος προανακριτικοΰ υπαλλήλου, άφοΰ σέ κάθε περιπολικού επιβαίνει καί ένας Ά ρχιφύλακας. Αύτή ή παρουσία πολλά άπό τά δικονομικά καί γενικώτερα πολλά άπό
τά νομικά προβλήματα έπιλύει. "Ας προστεθη άκόμη, μεταξύ τόσων άλλων πού θεω
ρώ περιττόν νά άναφέρω, ένας ουσιωδέστατος έπί πλέον παράγων : "Οτι ή συναίσθησις ταχυτάτης άστυνομικής παρουσίας καί δράσεως άποθαρρύνει τον έγκληματία,
ένώ παραλλήλως ένθαρρύνει τά μέγιστα τον φιλήσυχου πολίτην. ’Ίσως, αυτός ό θε
μελιώδης παράγων νά άποτελή τό Α καί τό Ω τής άποστολής τής ’Αμέσου Δρά
σεως — καί κατ’ ακολουθίαν ολοκλήρου τής ’Αστυνομικής άποστολής — άφοΰ ή
π ρ ό λ η ψ ι ς τού εγκλήματος καί 6χι ή καταστολή άποτελεΐ τήν συνισταμένην
όλων τών άστυνομικών ιδεών.
** *
Ε ρ γ ο ν τών ίδιων τών άστυνομικών τό τηλεπικοινωνιακόν δίκτυον ’Αθηνών
— Πειραιώς, καί εσχάτως Πατρών καί Κερκύρας, είναι κάτι πού ούδείς πρέπει
νά άγνοή σέ όλες του τις λεπτομέρειες. Σήμερα συγκροτεί στην πρωτεύουσα ένα
ολόκληρον επιτελείου, έναν δεύτερον Ο.Η.Ε., άφοΰ όλα τά περιπολικά καί οί μοτοσυκλέττες τής Άμεσου Δράσεως συνδέονται διά τού άσυρμάτου μεταξύ των καί
μέ τον κεντρικόν « ’Εγκέφαλον», καί άφού όλες οί άστυνομικές υπηρεσίες συνδέον
ται τηλεφωνικώς μέ τό Κέντρον τής ’Αμέσου Δράσεως. Σύνδεσιν διά τού άσυρ
μάτου έχουν καί τά αυτοκίνητα τού 'Υφυπουργού τών ’Εσωτερικών, τού ’Αρχη
γού τής ’Αστυνομίας, τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ ’Αθηνών καί τού 'Υποδιευθυντού, τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Πειραιώς, τού Διοικητοΰ 'Υποδιευθύνσεως Γε
νικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, τού Διοικητοΰ Τροχαίας ’Αθηνών, τού Διοικητοΰ 'Υ ποδιευθύνσεως Μηχανοκινήτου, καθώς καί τά γραφεία των. Λειτουργεί επίσης τη
λέτυπου στο Κέντρον πού συνδέει άπ’ ευθείας τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν
’Αθηνών μέ τό 'Υπουργείου Συγκοινωνιών ('Υπηρεσίαν Χολαργοΰ), κατ’ αύτόν
τον τρόπον δέ, μέσα σέ ελάχιστα λεπτά τής ώρας πληροφορείται ό άστυνομικός τά άπαραίτητα στοιχεία έπί αύτοκινητικών παραβάσεων. Πολύ σύντομα
θά συνδεθή ή ’Αστυνομία ’Αθηνών δι’ άσυρμάτου καί μέ τήν Πυροσβεστικήν 'Υπη
ρεσίαν.
Οί μηχανικές έγκαταστάσεις τού Κέντρου Τηλεπικοινωνιών ’Αστυνομίας ’Α
θηνών - Πειραιώς εύρίσκονται στον Λυκαβηττό, τό ραδιοτηλεφωνικόν δέ Κέντρον,
μέ 10 γραμμές στον αριθμό 100, εύρίσκεται εγκατεστημένου στά γραφεία τής ’Α
στυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, Σταδίου 10. ’Εκεί, στον ειδικό χώρο τής ’Αμέ
σου Δράσεως, ό επισκέπτης μένει πραγματικά κατάπληκτος παρακολουθώντας τον
πυρετώδη ρυθμό εργασίας έμψύχων καί αψύχων. Οί κλήσεις, μία κατά λεπτόν στις
ώρες τής μεγάλης κινήσεως, διαδέχονται ή μία τήν άλλην, άκούονται συνεχώς τά
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κρυπτογραφικά σήματα των περιπολικών, δίδονται ταχύτατα οδηγίες, φώτα ερυ
θρά καί πράσινα άναβοσβήνουν στον «φωτεινό εγκέφαλο» — δπως άποκαλεΐται δ
τεράστιος έπιστημονικδς χάρτης πού δείχνει την περιοχή ’Αθηνών — Πειραιώς μέ
κάθε λεπτομέρεια — καί, γενικώς, ολόκληρος ό χώρος τών δύο εκατομμυρίων ατό
μων περίπου εύρίσκεται υπό διαρκή έλεγχον. ’Ά ς σημειωθή ότι τό δλον σύστημα
καθοδηγήσεως τών περιπολικών διά του «φωτεινού εγκεφάλου» βασίζεται στο σύ
στημα τυφλής όδηγήσεως τών άεροπλάνων.
’ Ιδού ένα άπό τό πλήθος τών περιστατικών, πού ό επισκέπτης παρακολουθεί
άπό τά γραφεία τής ’Αμέσου Δράσεως :
— Κέντρον προς δλους τούς σταθμούς : Έκλάπη τό ύπ’ άριθμόν 180.365 I.
X. έπιβατικόν έκ τής περιοχής Κυψέλης. Προσοχή : Πιθανόν έπιβαίνει ψυχοπαθής,
ηλικίας 30 ετών περίπου, ό όποιος καί οπλοφορεί !
'Η κινητοποίησις έχει αρχίσει. Δεν παρέρχεται μία ώρα καί, ένώ τόσες κλή
σεις τοϋ «100» έχουν γίνει έν τώ μεταξύ γιά άλλες υποθέσεις, καί έχουν δοθή τά
άνάλογα σήματα, άκούγεται ξαφνικά :
— Α6' προς Κέντρον : Έθεάθη τό κλαπέν Ι.Χ. 180.365 εις λεωφόρον Θη
σέως. Κατευθύνεται προς παραλίαν. Ταχύτης 90 χιλιομέτρων. Καταδιώκεται !
— Κέντρον προς Α1', A3', Α5' καί Β 7': Σπεύσατε εις συμβολήν Θησέως —
Ποσειδώνος. ’Ανακόψατε πορείαν Ι.Χ. 180.365 έπιβατικοΰ. Προσοχή : 'Ο έπιβαίνων ψυχοπαθής άπεπειράθη δολοφονίαν τοϋ πατρός του διά περιστρόφου. 'Οπλο
φορεί !
’Ολίγα λεπτά, δευτερόλεπτα ’ίσως, καί ή περιοχή πού ύπεδείχθη άναστατώνεται. Δυστυχώς τό Ι.Χ. ξεφεύγει καί κατευθύνεται μέ ταχύτητα άνω τών 100 χι
λιομέτρων προς τον Πειραιά. Καταδιώκεται όμως καί, κάπου στο Νέο Φάληρο
αναγκάζεται νά σταματήση άπό ένα άλλο περιπολικό, πού τοϋ φράσσει τον δρόμο.
(Τό περιπολικό αύτό, υστέρα άπό σχετικό σήμα πρός τό Κέντρο τών περιπολικών
πού ένεκλώβισαν τήν συμβολή Θησέως — Ποσειδώνος, είχε διαταχθή νά σπεύση
στήν πάροδο Α' καί άπό έκεΐ νά φράξη τον δρόμο στο καταδιωκόμενο Ι.Χ. έπιβατικό, δταν φυσικά τό δή νά πλησιάζη). ’Ανοίγουν λοιπόν οί πόρτες τών περιπολι
κών καί οί αστυνομικοί, μέ τά άνάλογα μέτρα, συλλαμβάνουν τον ψυχοπαθή πού
προ ολίγου άπεπειράθη νά φονεύση τον πατέρα του, καί τώρα προτείνει τό περί
στροφό του γιά νά δυνηθή νά ξεφύγη. . .
— Α6', Α1', A3', Α5' καί Β7' πρός Κέντρον : Ι.Χ. 180.365 άκινητοποιήθη,
ψυχοπαθής άφωπλίσθη καί συνελήφθη. . .
— Κέντρον πρός δλους τούς σταθμούς : Συγχαρητήρια ! Όδηγήσατέ τον εις
Ζ' Παράρτημα ’Ασφαλείας. A l', A3' : Κατευθυνθήτε εις Μοσχάτον, οδός Π. άριθ.
19, δπου έξεδηλώθη πυρκαϊά ! . .
Τό περιστατικόν αύτό, δπως καί τόσα άλλα κατά τήν διάρκεια τοϋ εικοσι
τετραώρου, είναι ένα μόνον δείγμα τοϋ τί έπιτελεΐται μέσω τής ’Αμέσου Δράσεως
εις τόν σύγχρονον υδροκέφαλον ’Αθηνών — Πειραιώς.
** *

Η

ΑΠΟΔΟΣΙΣ τής ’Αμέσου Δράσεως μέχρι σήμερον κρίνεται άπό δλους τούς
παράγοντας ώς λαμπρά. ’Αψευδείς μάρτυρες τούτου οί παρατιθέμενοι πίνακες
γενικής άποδόσεως διά τήν περιφέρειαν Αθηνών, δπως κατηρτίσθησαν παρά τής
Υπηρεσίας μέ τήν συμπλήρωσιν τής πενταετίας 14 Αύγούστου 1959 - 14 Αύγούστου 1964.
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Πταίσματα

Συστάσεις

2

1.399

3.438

4.767

245

131

9.890

4
8
9
11
16

2.648
4.850
4.342
3.901
2.093

14.840
30.768
39.432
35.640
12.405

21.126
43.539
49.322
68.130
79.240

2.893
13.421
29.538
41.320
44.996

1.876
13.375
29.639
47.957
43.047

43.383
105.953
152.273
196.948
181.781

Κλήσεις
εις τό 100

Πλημμε
λήματα

1959

Συμβάντα

"Ετος

’Αριθμός
Περιπολικ.
Αύτοκινήτ.

ΠΙΝΑΞ Α'

Σύνολον

(14/8—31/12/59)

1960
1961
1962
1963
1964
(1/1 — 10/8/64)

ΣΥΝΟΛΟΝ:

19.233 136.523 266.124 132.413 136.025 690.318

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Τό ποσοστόν κλήσεων εις τό τηλέφωνον «100» προς παροχήν βοήθειας
παρουσιάζεται ώς έξης :
Τό έτος 1961 έναντι τοϋ 1960 παρουσιάζει αΰξησιν 61,3%.
Τό έτος 1962 έναντι τοϋ 1961 παρουσιάζει αΰξησιν 13,37%.
Τό έτος 1963 έναντι τοϋ 1962 παρουσιάζει αΰξησιν 29,63%.
Τό έτος 1964 έναντι τοϋ 1963 παρουσιάζει αΰξησιν 47,75%.

ΠΙΝΑΞ Β'
(Μέ άνάλυσιν τοϋ συνόλου των πλημμελημάτων, πταισμάτων, συμβάντων κ .λ .)
α')
1)
2)
3)
4)
5)

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ
Τραυματισμοί έξ αυτοκινήτων ........................................................
’Εκτυφλωτικά φώτα ...........................................................................
Συμμετοχή άνηλίκων εις τεχνικά παίγνια ...................................
’Ε παιτεία—’Α λ η τε ία ...........................................................................
Διάφορα Π λημμελήματα....................................................................
Σύνολον .............................................
β') ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ
1) 'Υπερβολική Τ αχύτης...........................................................................
2) ’Αντικανονική π ο ρ εία ...........................................................................
3) ’Επικίνδυνος όδήγησις ......................................................................
4) Παράνομος στάθμευσις ......................................................................
5) Παράνομος διέλευσις ...........................................................; .............
6) "Ασκοπος χρήσις ήχητικών οργάνων .............................................
7) Καυσαέρια................................................................................................
8) Διαταράξεις κοινής ησυχίας ........................................................ .. .
9) Οΐκοδομικαί παραβάσεις ....................................................................
10) Περί καθαριότητος................................................................................
11) ’Αθεώρητοι άδειαι κυκλοφορίας καίίκανότητος ..........................
12) Στερούμενοι άδειας κυκλοφορίας καί ίκανότητος........................
13) Διάφοροι παραβάσεις .........................................................................
Σύνολον .............................................

7.926
1.606
235
128
9.338
19.233
12.110
14.942
8.344
18.211
12.526
2.003
6.479
7.665
559
1.035
13.646
1.514
43.489
136.523
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γ ') ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Έγένοντο έγγραφοι συστάσεις ........................................................
δ')
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

266.124

ΣΥΜΒΑΝΤΑ
Πυρκαϊαί ...............................................................................................
Συγκρούσεις μέ ύλικάς ζημίας ........................................................
’Έλεγχος κέντρων τεχνικών παιγνίων ..........................................
Παροχαί Α' Βοηθειών ......................................................................
Περισυλλογαί οίνοφλύγων ..................................................................
Προσαγωγαίάτόμων έκ διαφόρων αιτιών ...................................
’Ανευρέσεις κλαπέντων αυτοκινήτω ν...............................................
Διάφορα συμβάντα καί επεισόδια .................................................

2.682
15.170
10.406
12.654
1.465
17.501
1.597
70.938

Σύνολον

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

132.413

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ..............

554.293

Προτάσεις δι’ άφαίρεσιν άδειας κυκλοφορίας α ύ τ/ τω ν..........
Κλήσεις εις τό τηλέφωνον «100» προς παροχήν βοήθειας . .

43.668
136.025

’Ανάλυσις του γ ε ν ι κ ο ύ σ υ ν ό λ ο υ του πίνακος Β' καί τοΰ συνόλου τών
προτάσεων άφαιρέσεως άδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, μας πληροφορεί ότι κατ’
έτος ή ’Άμεσος Δρασις έπιλαμβάνεται—κατά μέσον, όρον—έπί 120.000 περιπτώ
σεων περίπου! Περαιτέρω άνάλυσις μας δίδει 10.000 περιπτώσεις κατά μήνα καί
333 ήμερησίως. Τοϋτο πείθει καί τον πλέον δύσπιστον περί τοΰ γιγαντιαίου έργου
πού, καθημερινώς καί... άθορύβως (παρά τις σειρήνες καί τά φώτα τών περιπολι
κών), έπιτελεϊ ή τόσον νευραλγική αύτή υπηρεσία τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών.
Δέν χρειάζεται βεβαίως νά τονισθή ότι τά στατιστικά αύτά στοιχεία δεν λο
γίζονται α ύ τ ο τ ε λ ώ ς ώ ς στοιχεία έγκληματικότητος καί γενικώς αστυνομικού
ένδιαφερόντος, άφοϋ συγχωνεύονται μέ τά στοιχεία τών άλλων υπηρεσιών, στην
περιοχή τών οποίων συνέβησαν καί στήν άρμοδιότητα τών όποιων άνήκουν τά πε
ριστατικά.
ι
I
I
* * *
I
V
,
Ο ΠΟΣΟΝ δύσκολα
ξεκίνησε
ήI Άμεσος
Δρασις προ\ πέντε
ετών, είναι
είς
όλους γνωστόν. Σήμερα μπορούμε νά πούμε ότι όλες οί προσπάθειες πού κατεβλήθησαν γιά νά έξευρεθοΰν τά άπαιτούμενα κεφάλαια, οί κόποι καί οί μόχθοι πού
άπητήθησαν γιά νά έκπαιδευθοΰν οί άστυνομικοί υπάλληλοι σέ όσα άφοροΰν
τά οχήματα, άσύρματον, κρυπτογράφησιν καί άποκρυπτογράφησιν, τρόπους δράσεως κ.λ. κ.λ., έδικαιώθησαν άπόλυτα καί μάλιστα σέ μεγάλον βαθμόν. Τό ίδιο
μπορούμε νά πούμε γιά τις προβλέψεις καί τις προσδοκίες τής άστυνομικής ήγεσίας, άλλά καί γιά τις προβλέψεις καί προσδοκίες τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής,
στήν πολύτιμη συμβολή τής όποιας έστηρίχθη τό οικοδόμημα τής ’Αμέσου Δράσεως. "Οταν τό όλον δίκτυον συμπληρωθή μέ τήν μελετωμένην έγκατάστασιν τη
λεφωνικών συσκευών στους δρόμους τής πρωτευούσης, γιά τήν έξυπηρέτησιν τοΰ
κοινού μέσω τοΰ «100», όταν τά περιπολικά καί τό έμψυχον υλικόν τους αύξηθοΰν
καί, γενικώτερον, όταν πολλά άκόμη γίνουν, ή Άμεσος Δρασις θά καταστή ή πρα
γματική, ή συνολική ’Αστυνομία μιας συγχρόνου μεγαλοπόλεως. Καί έχει τόσην
άνάγκην τής ’Αστυνομίας αύτής, τής κατά μαθηματικούς υπολογισμούς « ’Αστυ
νομίας τού άμέσου μέλλοντος», ή περιοχή ’Αθηνών—Πειραιώς τουλάχιστον.

Τ

X. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΤΖΟΝΣΟΝ
ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ TOY F.B.I.
’Ey. τοΐΓμηνιαίου περιοδικού τοϋ F.B.I.
----------------------------------- κατά μετάφρασιν τοϋ ’Αστυνόμου Α' ----------------------------------κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ

Τήν 8/5/1964, εις το Κυβερνείου των 'Ηνωμένων Πολιτειών της Βορείου
’Αμερικής (Λευκός Οίκος), ό Πρόεδρος κ. Τζόνσον διωργάνωσεν ειδικήν πανηγυρι
κήν συγκέντρωσιν προς τιμήν τοϋ Διευθυντοΰ τής 'Ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας
(F.B.I.) κ. Χοϋβερ.
Κατά τήν έν λόγω συγκέντρωσιν ό κ. Τζόνσον, όμιλών διά τον κ. Χοϋβερ,
είπε ,τά έξής :
«Κύριε Χοϋβερ,
Διακεκριμένοι προσκεκλημένοι μου καί φίλοι. "Εν των λεπτοτέρων συναι
σθημάτων, τό όποιον δοκιμάζει ό έπιστρέφων έκ ταξιδιού, είναι ή υποδοχή
τήν όποιαν τοϋ επιφυλάσσουν οί άναμένοντες προσφιλείς του οικείοι καί φίλοι. Κα
τά τήν διάρκειαν τοϋ τελευταίου μου
ταξιδιού εις τήν δοκιμασθεΐσαν πε
ριοχήν των Άπαλλαχίων, άνελογίσθην
τό μέγεθος τής ισχύος τοϋ Έθνους
μας καί άνεζήτησα τήν βάσιν τοϋ
μεγαλείου του. Ταύτην άποδίδω, κυ
ρίως καί πρωτίστως, είς τήν ικανό
τητα τοϋ λαοΰ μας νά έπιλύη πάντα
τά προβλήματά του διά λογικών καί
ήπιων μέσων. Διεπίστωσα καί ενα
εΐσέτι άλλον λόγον τοϋ μεγαλείου τών
Η.Π.Α., ήτοι τήν συνεχή άφοσίωσιν
άνδρών τε καί γυναικών εις τό ύπηρετεϊν τό δημόσιον συμφέρον. 'Ο κ.
Χοϋβερ είναι εις έξ αύτών.
Ό κ. Χοϋβερ είναι έπί μακράν σειράν ετών ό άγρυπνος φρουρός τών οικογε
νειών μας. Είναι ό ήρως έκατομμυρίων συμπολιτών μας καί τό φόβητρον τών άνθρώπων τοϋ διαβόλου. Ούδείς άλλος ’Αμερικανός, εις τό παρελθόν καί εις τό πα
ρόν, διηκόνισε μετά τόσου ζήλου, προσηλώσεως, ειλικρίνειας καί πίστεως εις τον
ναόν τής Δικαιοσύνης. Ούδείς άλλος ’Αμερικανός ήγωνίσθη μετά τόσης γενναιότητος καί έπί τόσον μακρόν χρόνον καί τόσον σκληρώς διά μίαν, εν άσφαλεια, καλυτέραν έθνικήν ζωήν.
Λέγεται περί τοϋ Φράνκ Μόρφυ (χωρίς τοΰτο νά άφίσταται τής πραγματικό
τητας) ότι, όταν ήτο υπουργός τής Δικαιοσύνης εις τήν κυβέρνησιν Ροϋζβελτ, μεταβάς μίαν Κυριακήν εις τό γραφεΐον του παρημποδίσθη ύπό τοϋ φρουρού νά είσέλθη έντός αύτοΰ, διότι δεν είχε στοιχεία νά άποδείξη τήν ταυτότητά του. 'Ο σκο
πός άστυφύλαξ τοϋ είπε :
— Δεν δύναμαι νά σάς έπιτρέψω τήν είσοδον είς τό μέγαρον, χωρίς νά μοΰ
άποδείξητε καί νά μέ πείσετε περί τής ταυτότητάς σας.
— Μά είμαι ό υπουργός τής Δικαιοσύνης, είπεν ό Φράνκ.
— Κύριε, αυτό δεν μέ ενδιαφέρει, έπανέλαβεν ό άστυφύλαξ, όπως δεν μέ ένδιαφέρει καί αν είσθε καί ό ίδιος ό κ. Χοϋβερ.
Ό κ. Χοϋβερ υπηρετεί τό Κράτος άπό τό 1917. ’Έχει υπηρετήσει έννέα Προ-
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'Ο Πρόεδρος Τζόνσον τιμά τον Διευθυντήν τοϋ F .B .I.

έδρους καί τήν ΙΟην Μαίου 1964 έορτάζει τήν τεσσαρακονταετίαν του ως Διευθυν
τής τοϋ F.B.I.
'Τπό τήν διεύθυνσιν καί τήν καθοδήγησιν τοϋ κ. Χοΰβερ, τδ F.B.I. κατέστη ή
μεγαλυτέρα άστυνομική υπηρεσία της ιστορίας όλων των μέχρι τοΰδε κρατών. Ή
χώρα μας έχει καταστή άσφαλεστέρα άπδ τάς ώργανωμένας ομάδας των άνθρώπων
εκείνων, οίτινες θά ήθελον νά παρεμποδίσουν τήν πρόοδον τοϋ "Εθνους, ή να μας
βλάψουν ή καί νά μάς έξαφανίσουν διά παντός άπό τοϋ προσώπου τής γης. Ό Έ ντγκαρ είναι περί τά 30 έτη φίλος μου καί περί τά 19 περίπου γείτων μου. Είμαι
υπερήφανος καί ευτυχής διότι, τύχη άγαθή, μοί έπεφύλαξε τοιαύτην καί τοσαύτην
χαράν νά τιμήσω μέ όλους υμάς τούς συμπολίτας μου τόν ήσυχον, τον άπλοΰν, τον
άγαθόν, τήν κυψέλην πάσης άρετής,τόν δημόσιον υπηρέτην τοϋ άμερικανικοΰ’Έθνους.
’Έντγκαρ, δυνάμει τοϋ νόμου, πρέπει νά άπομακρυνθής τόν προσεχή ’Ια
νουάριον, λόγω συμπληρώσεως τοϋ έβδομηκοστοΰ έτους τής ήλικίας σου καί γνω 
ρίζω δτι δεν έπιθυμής νά καταστρατηγηθή ό νόμος.
’Αλλά τό ’Έθνος άρνεΐται νά δεχθή τήν άπομάκρυνσίν σου. Καί έπειδή οί
νόμοι άποβλέπουν εις τό έθνικόν συμφέρον, δυνάμει τοϋ νόμου καί τής έξ αύτοΰ
άπορρεούσης δικαιοδοσίας μου, υπέγραψα σήμερον διάταγμα, δυνάμει τοϋ οποίου
έξαιρεΐσθε, έπ’ αόριστον, τής υποχρεωτικής έκ τής δημοσίας υπηρεσίας άπομακρύνσεως. 'Ως εκπρόσωπος τοϋ εύγνωμονοΰντος "Εθνους, σάς συγχαίρω».

ΟΑΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΟΥΝΣΕΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
'Η 'Υποδιεύθυνσις Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, συνεχίζοντας τις εβδομα
διαίες φιλικές επαφές της μέ τούς ’Αθηναίους οδηγούς καί πεζούς, τούς παρακαλεΐ θερμώς νά συμμορφώνωνται μέ προθυμία στά σήματα τών τροχονόμων,
τών φωτεινών σηματοδοτών, τών πινακίδων καί τών διαγραμμίσεων καί γενικά
νά κυκλοφορούν σύμφωνα μέ τούς κανόνας τοϋ Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας.
Γιά τήν περίοδο αύτή τούς παρακαλεΐ, έκτος τών άλλων, νά προσέξουν ιδι
αίτερα τόν τρόπο χρήσεως τών φώτων κατά τήν πορεία τών οχημάτων πού όδηγοΰν.
"Οταν ό εξωτερικός φωτισμός είναι έπαρκής, δηλαδή δταν διακρίνεται καλά
ένα όχημα σέ άπόστασι 50 μέτρων, χρησιμοποιούνται μόνον τά έμπρός καί πίσω
μικρά φώτα θέσεως.
"Οταν ό εξωτερικός φωτισμός είναι άνεπαρκής, χρησιμοποιούνται τά άντιθαμβωτικά μεσαία φώτα διασταυρώσεως (μεσαία σκάλα) καί τά μικρά φώτα θέ
σεως. "Οταν δέν ύπάρχη εξωτερικός φωτισμός καί τό όχημα κινήται μέ ταχύτητα
μεγαλύτερη τών 40 χιλιομέτρων τήν ώρα, χρησιμοποιούνται τά μεγάλα φώτα πο
ρείας (μεγάλη σκάλα) καί τά μικρά φώτα θέσεως. Στήν περίπτωσι δμως αύτή,
κατά τις συναντήσεις μέ άλλα οχήματα, πού κινούνται άντίθετα, χρησιμοποιούνται
άποκλειστικά καί σταθερά τά άντιθαμβωτικά ( μεσαία σκάλα ). 'Η ταχύτης τού
οχήματος τότε πρέπει νά προσαρμόζεται στήν ύπάρχουσα ορατότητα καί άπαγορεύεται αυστηρά ή έναλλαγή τών φώτων (μικρών, μεσαίων καί μεγάλων). ’Επί
σης πρέπει νά χρησιμοποιούνται τά μεσαία άντιθαμβωτικά φώτα διασταυρώσεως
(μεσαία σκάλα) άπό κάθε οδηγό πού ακολουθεί άλλο όχημα, πού έχει άναμμένα τά
φώτα του. Τό πίσω άσπρο φώς τής πινακίδος, πού πρέπει νά είναι ισχυρό γιά νά
διακρίνεται ό άριθμός κυκλοφορίας, πρέπει νά είναι πάντοτε άναμμένο κατά τήν πορείατοΰ οχήματος.
Οί οδηγοί τών οχημάτων πού είναι έφωδιασμένα μέ φώτα όγκου, πρέπει πάν
τοτε νά τά έχουν άναμμένα κατά τήν πορεία τους.
Τέλος, μέσα σέ κατωκημένες περιοχές, απαγορεύεται γενικά ή χρησιμοποίη
σή τών μεγάλων φώτων πορείας (μεγάλη σκάλα) κατά τήν πορεία τού οχήματος.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

Κουλουράδες
'Υπό τοΟ Άστυφύλακος κ. ΜΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Σώμα έπίλεκτο του «στρατού» των μικροπωλητών πού προσπαθεί να «κυριεύση», εδώ καί χρόνια, τήν ’Αθήνα, είναι οί κουλουράδες.
Οί πιο πολλοί είναι μικρά παιδιά στήν άρχή — «γαβριάδες» άληθινοί—καί
μετά, άφοϋ συνηθίσουν στο άμεσο κέρδος, ή γιά άλλους λόγους, παραμένουν στο
«επάγγελμα» καί μεγαλύτεροι.
'Η ... ιστορία του κουλουριού (όλα τά πράγματα έχουν τήν ιστορία τους), ε ί
ναι μάλλον άσαφής καί χάνεται, λόγω τοϋ είδους, στά βάθη τών... φούρνων τών
περασμένων αιώνων. ’Εκείνο πού ξέρουμε πάντως είναι, ότι ή ’Ήπειρος, τό πολε
μικό καί πολιτιστικό αύτό Κάστρο τής πατρίδος μας, δεν έστελνε κάποτε στήν Πό
λη μόνο σοφούς διδασκάλους, καλλιτέχνες, λεπτουργούς ή άλλους έπιχειρηματίες,
ειδών διατροφής ώς έπί τό πολύ, άλλά έστελνε καί ταπεινούς κουλουράδες. Καί εί
ναι γνωστό ότι πολλοί φτωχοί γονείς τής εποχής εκείνης έ'λεγαν στά μικρά παι
διά τους, σάν παρότρυνσι ή εύχή: «... Καί σιμιτζής... στήν Πόλη!»...
'Ο σημερινός κουλουράς ξεκίνησε γιά τήν ’Αθήνα άπό μικρά άγονα χωριά,
έπειδή δέν έχει τί νά κάνη στο χωριό ή βρίσκει βαρειά τή δουλειά στά κτήματα,
άλλά καί άφοϋ ό γείτονάς του—μικροπωλητής κι αύτός—, ό Ζήσης άς ποϋμε, έρ
χεται τά Χριστούγεννα ή τό Πάσχα στο χωριό, ντυμένος καλά, καί μέ παραδάκι
αρκετό, πού πολλές φορές τον ζηλεύουν καί νοικοκυραΐοι τοϋ χωρίου.
’Έτσι, όλα τά πιτσιρίκια θέλουν νά φύγουν. ’Εξαπολύονται λοιπόν άπ’ όλες
τις επαρχίες μας στήν ’Αθήνα, παρέες-παρέες, καί ή πρώτη τους δουλειά είναι νά
βρουν έδώ τά «ξεφτέρια τής δουλειάς», τούς συμπατριώτες τους φούρνους, πού νά
κάνουν πίστωσι, καί «δωμάτιο» γιά νοίκιασμα—πενήντα δραχμές τό άτομο—εκεί
κατά τοϋ Ψυρρή. Σέ λίγες μέρες τούς βλέπουμε νά έξορμοϋν στο κέντρο τής πόλεως, μέ τούς «ταβλάδες» τους φορτωμένους κουλούρια.
"Ολοι οί φούρνοι όμως δέν κάνουν κουλούρια. Είναι λίγοι έκεΐνοι πού ζυμώ
νουν, σουσαμώνουν καί ψήνουν αυτούς τούς μικρούς ζυμαρένιους κύκλους, λιχουδιά
τοϋ φτωχοΰ πιτσιρίκου τής γειτονιάς καί βόλι κατά τής πείνας—σκότωσα τήν πεί
να μου μ’ ένα κουλούρι!—τών βιαστικών ή τών καθυστερημένων. ’Επίσης ό κου
λουράς, λιτοδίαιτος ό ίδιος, είναι καί ό έπαγγελματίας τής λιτότητος, γιατί πολλές
φορές άκοΰμε μερικούς νά λένε: «Σήμερα πέρασα μέ έναν καφέ καί μ’ ένα κουλούρι».
’Αλλά οί κουλουράδες δέν «έργάζονται» μόνο όπου σταθοΰν κι’ όπου βρεθοΰν,
παρά έχουν καί τά «στέκια» τους—περάσματα κόσμου καί έπίκαιρα σημεία παρατηρήσεως τοϋ... περιπολοΰντος έν στολή συναδέλφου. ’Έτσι, ό κουλουράς, στήν
προσπάθειά του ν’ άποφύγη τον έλεγχο τοϋ άστυφύλακος, στρέφει συνέχεια τό κε
φάλι του δεξιά καί άριστερά, μπρος καί πίσω, γιά ν’ άποκτήση μέ τον καιρό... άέτειο βλέμμα, έτοιμος πλέον νά τοποθετηθή παρατηρητής στά σύνορα, μόλις καλέσουν τήν «κληρουρχία του».
Πρώτη πελατεία τών κουλουράδων είναι, πρωί-πρωί, μόλις άρχίζει ή ήμέρα, οί διάφοροι έργαζόμενοι πού τρέχουν βιαστικοί γιά τις δουλειές τους, καί
πού ή μεγάλη άπόστασις άπό αύτές ή ή πολλή... άγάπη τής γυναίκας τους δέν
τούς έπιτρέπει τήν πολυτέλεια τοϋ πρωινού ροφήματος. "Οταν προχωρήση ή ήμέρα, αρχίζει τήν κατανάλωσι ή πελατεία ή μόνιμη κάθε κουλουρά, καί εκείνοι, πού
ασχέτως στομαχικής επιθυμίας, τούς αρέσει τό ζεστό—όχι πάντα—τραγανό κου
λούρι.
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Πρόβλημα βέβαια γιά τήν ’Αστυνομία, άλλά καί γιά τούς κουλουράδες, είναι
* Λ
η« αοεια.
"Οσοι έχουν άδεια, έχουν στις γωνίες των δρόμων, μόνιμο, άμετακίνητο «μα
γαζί», μισοϋ κυβικού μέτρου περίπου, τή γνωστή «βιτρίνα». Αυτοί έχουν πλουτί
σει το μαγαζί καί μέ φαγώσιμα, σάντουιτς καί γλυκά διάφορα. ’Εκείνοι πλέον είναι
οί έπίσημοι κουλουράδες, μέ τό «κασκέτο» καί τήν άσπρη μπλούζα, καί ή άλήθεια
είναι οτι ή βιτρίνα—όταν είναι κλειστή—προφυλάσσει τά είδη τους άπύ τήν αιθά
λη των καυσαερίων, άπό τις σκόνες καί άπό τις μυίγες. "Ετσι είναι καθαρώτερα
άπό των άλλων των πλανοδίων.
’Αλλά ό πλανόδιος έχει άλλα... προσόντα! Μάς βάζει το κουλούρι κάτω άπο
τή μύτη μας, σχεδόν μέσα στο στόμα μας, καί τόν βλέπουμε άπό μακρυά, ή μάλ
λον βλέπουμε τή «στίβα» νά έρχεται κατ’ επάνω μας καί επηρεαζόμαστε καί άπό
τήν «διά ζώσης» διαφήμησι: «Ζεστά κουλούρια! Πάρτε, Θεσσαλονίκης!» Κι έτσι
είναι λίγοι έκεΐνοι πού δεν έχουν δώσει τόν όβολό τους γιά τήν άγορά τοϋ Πολίτι
κου ή Θεσσαλονικιώτικου—άναλόγως της μόδας—κουλουριού.
Βέβαια, είναι καί μερικοί πού δεν άγοράζουν ποτέ κουλούρι, κι’ αύτό άπό τόν
ύπερβολικό φόβο (άνάλογος ύπάρχει), των μικροβίων. Είναι αύτοί πού σαπουνί
ζουν καί τά κεράσια άκόμη. Είναι επίσης άλλοι—οί καθώς πρέπει—πού ενώ μερι
κές φορές θέλουν ένα, έν τούτοις δέν τολμούν νά τό πάρουν, γιατί, πώς νά τό φάνε
στο δρόμο! Δέν τούς τό έπιτρέπει τό πρωτόκολλο!
Σπουδαίοι πελάτες τών κουλουράδων είναι καί οί τουρίστες. Οί μετά ή άνευ
γενειάδος φίλοι μας, άφού θαυμάσουν τις μαρμαροκολώνες, άθάνατα μνημεία τών
προγόνων μας, άτενίζουν μέ περιέργεια καί θαυμασμό καί τις περιφερόμενες...
κουλουροκολώνες—θαυμαστά έργα έπιδεξιωσύνης τών συγχρόνων μικροελλήνων.
Καί, βάζοντας τό χέρι στήν τσέπη τού δερμάτινου παντελονιού, άγοράζουν ένα ά
κόμη «ελληνικόν προϊόν». "Ετσι, οί μικροί κουλουράδες βοηθούν καί αύτοί στήν
«εισαγωγή συναλλάγματος», ενώ οί ίδιοι «εξάγονται» σέ φωτογραφίες, σάν ένα
άκόμη, μικρό, ελληνικό άξιοπερίεργο...
Τά λεπτά τώρα πού μαζεύουν οί κουλουράδες στούς δρόμους, παίρνουν τήν
άγουσα προς τό χωριό ή προς τό Ταμιευτήριο. Στήν χειρότερη περίπτωσι «καταπίνονται» άπό τ ’ άχόρταγα «στόματα» τών νέων μέσων ψυχαγωγίας τών νεαρών.
Ά πό τά διάφορα «φλίμπερς».
'Η νυκτερινή πελατεία τών κουλουράδων είναι εκείνοι πού θέλουν ένα κου
λούρι μεταξύ θεάματος καί ύπνου ή δείπνου. Είναι ό κόσμος πού φεύγει άπό τούς
κινηματογράφους ή τά θέατρα, κι άκόμη άλλοι διαβάτες της νύκτας καί τών νυ
κτερινών καφενείων.
Μερικές φορές, τά βράδυα, στον «ταβλά» τού «άτζαμή» κουλουρά, μένουν
άπούλητα άρκετά κουλούρια. Γιά νά μή ζημιωθή λοιπόν ό κουλουράς, μηχανεύεται
χίλους δυο τρόπους γιά νά τά πουλήση τήν άλλη μέρα γιά φρέσκα.
Πάντως, τό «έπάγγελμα» τού κουλουρά έπιδέχεται βελτίωσι. Ά ν είχαν οί
περισσότεροι «βιτρίνες» ή άν ήταν εύκολο νά μποΰν τά κουλούρια σέ σελλοφάν, τότε
καί ή ’Αστυνομία δέν θά είχε καί πολλή δουλειά μ’ αύτούς, στήν προσπάθειά της
νά προστατεύση τήν ύγεία τού κοινού καί τήν εύκοσμία τής πόλεως.
Κατά τις δώδεκα μέ μία, κουρασμένος καί σκονισμένος, άποσύρεται καί ό
τελευταίος κουλουράς γιά ύπνο στο άπό κοινού ένοικιασμένο δωμάτιο...
’Εκεί, άφού άποθέση τόν ταβλά του πίσω άπό τήν πόρτα, άρχίζει μέ προσο
χή νά μετράη τά κέρματα...
Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά τω ν όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Λούρου Κ ω νσ ταντίνο υ.
Πάροδος τής λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, στο μαιευτήριο « ’Αλεξάνδρα».
'Ο Κωνσταντίνος Λούρος, μαιευτήρ γυναικολόγος, γεννήθηκε στην Ναύπακτο τό
1863. Τό 1908 έγινε καθηγητής τής μαιευτικής κλινικής στο Πανεπιστήμιο ’Α
θηνών καί διετέλεσε πρύτανις (1922), γερουσιαστής (1932), βουλευτής και υπουρ
γός 'Υγιεινής (1935). ’Έγραψε διάφορα άξιόλογα έργα τής είδικότητός του. Ά π έθανε τό 1957.
Λ υγ κ έω ς.
1
Πάροδος τής όδοϋ Άργους 100, στήν ’Ακαδημία Πλάτωνος.
'Ο Λυγκεύς, Σάμιος γραμματικός καί κωμικός ποιητής τής νέας άττικής κω 
μωδίας, ήταν σύγχρονος τοΰ Μενάνδρου, άδελφοϋ τοϋ Δούριδος (ιστορικού καί τυ
ράννου τής Σάμου) καί δισέγγονος τοϋ Άλκιβιάδου. ’Έγραψε πολλά καί παντός
είδους συγγράμματα, τά όποια άπωλέσθησαν καί μόνον ελάχιστα άποσπάσματα
διεσώθησαν άπό τον Άθήναιον.
Λ υδίας.
Πάροδος τής όδοϋ Ποντοηρακλείας 25 (Μ. ’Ασίας 29), δύο στάσεις πριν
άπό τον "Αγιο Θωμά τοϋ «Γουδί».
Πρόκειται για τήν γνωστή χώρα τής άρχαιότητος, πού εύρίσκεται στήν Μ.
’Ασία καί ώνομάζετο πριν Μαιονία. ’Από των άρχαιοτάτων χρόνων έκυριάρχουν
"Ελληνες δυνάστες, έχοντες πρωτεύουσα τις Σάρδεις. Τήν άρχήν αύτών κατέλυσεν
ό ιδρυτής τής δυναστείας των Μερμναδών Γύζης (687 π. X .). Τήν εποχή τοϋ τελευ
ταίου βασιλέως της, τοΰ Κροίσου, ή Λυδία έφθασε στο ζενίθ τής άκμής της, πλήν
μετά τήν ήττα τοΰ Κροίσου, άπετέλεσε τμήμα τοϋ περσικού κράτους. ’Αργότερα
περιήλθε στους Σελευκίδες καί τό 190 π. X. οί Ρωμαίοι τήν έδωσαν στους Περγαμηνούς. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν Ά ν ω Κυψέλη, Βύρωνα, Καισαριανή, Νέα
Σμύρνη καί Καλλιθέα).
Λ υκα βη ττο ύ.
Πάροδος τής όδοϋ Ακαδημίας 30, συνέχεια τής όδοϋ Αμερικής.
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I. Ράϊκου: ‘Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς

"Ελαβε την ονομασία αυτή, επειδή οδηγεί στον ομώνυμο λόφο των ’Αθηνών,
πού έχει ύψος 280 μ. καί στην κορυφή τοϋ όποιου εύρίσκεται μικρός ναός τοϋ 'Α 
γίου Γεωργίου. Χαμηλότερα, καί επί κοιλώματος, εύρίσκεται ναΐσκος των 'Αγίων
Ίσιδώρων. Τά τουριστικά έργα πού έγιναν (τελεφερίκ κ .λ.π .), άξιοποίησαν ση
μαντικά τον Λυκαβηττό.
Λ υ κ α ίο υ .
Πάροδος τής όδοϋ Άμφείας 14, κοντά στο τέρμα των λεωφορείων «Γκύζη».
Τό Λύκαιον, όρος τής ’Αρκαδίας, εύρίσκεται στά σύνορα των νομών ’ Ηλείας,
Μεσσηνίας καί ’Αρκαδίας καί έχει ύψος 1420 μ. Κατά τήν άρχαιότητα ύπήρχεν έκεϊ
ναός τοϋ Λυκαίου Διός, ώς καί τά ιερά τοϋ Πανός καί τοϋ Παρρασίου ’Απόλλωνος,
σέ οροπέδιό του δέ έκειτο τό άρχαϊον ιππόδρομον, τοϋ οποίου ή μεγάλη στοά, ό
περίβολος κ.ά. άνεκαλύφθησαν.
Λ υκ α ο νία ς.
Πάροδος τής όδοϋ Ποντοηρακλείας 15 (Μ. ’Ασίας 29), δύο στάσεις πριν άπό
τόν "Αγιο Θωμά τοϋ «Γουδί».
'Π Λυκαονία, άρχαία χώρα τής Μ. ’Ασίας, ώρίζετο ύπό τής Γαλατίας, Κιλι
κίας, Καππαδοκίας, Πισιδίας καί τής Φρυγίας, είχε πρωτεύουσα τό ’Ικόνιο καί
κατωκεϊτο άπό νομάδες ποιμένες καί ληστές. Τήν Λυκαονία είχε καταλάβει ό Μ.
’Αλέξανδρος.
Λ υ κ ε ίο υ .
Πάροδος τής όδοϋ 'Ηρώδου ’Αττικού 11, κοντά στά ’Ανάκτορα ’Αθηνών.
Τό Λύκειον, τό περιώνυμο στήν άρχαιότητα γυμνάσιο τών ’Αθηνών, εύρίσκετο κοντά στον ’Ιλισό καί ίδρύθη μέν άπό τόν Πεισίστρατο, έξωραΐσθη δέ άπό
τούς Περικλή καί Λυκούργο. "Ελαβε τήν ονομασία αυτή, εκ τοϋ περιβόλου στο ό
ποιο ίδρύθη καί τό όποιο ήταν άφιέρωμα στον Λύκειον ’Απόλλωνα, τοϋ οποίου πε
ρικαλλής ναός εύρίσκετο κοντά. ’Αργότερα έδίδασκεν έκεϊ ό ’Αριστοτέλης τούς μαθητάς του κατά τήν διάρκεια περιπάτου, γ ι’ αυτό καί ή σχολή του ώνομάσθη σχολή
τών περιπατητικών. Τό Λύκειον ύπέστη καταστροφές ύπό τοϋ Φιλίππου Ε' καί
τοϋ Σύλλα.
Λ υ κ ία ς .
Πάροδος τής όδοϋ Σινώπης 13, όπισθεν τοϋ νοσοκομείου «Τπποκράτειον».
Ή Λυκία, άρχαία χώρα τής Μ. ’Ασίας, κατωκεϊτο ύπό τών Μιλυών καί τών
Σολύμων, μέ τούς οποίους άργότερα ήνώθησαν άλλοι λαοί. Ή Λυκία, τό 546 π. X.
ύπετάγη στούς Πέρσες καί άργότερα στον Μ. ’Αλέξανδρο, μετά τόν θάνατο τοϋ ο
ποίου περιήλθε στούς Πτολεμαίους, Σελευκίδες, Ροδίους καί τέλος στούς Ρωμαίους.
Λ υκ ο μ ιδ ώ ν.
Πάροδος τής όδοϋ Άμφικτύωνος 28, κοντά στή πλατεία «Θησείου».
Οί Λυκομίδαι, παλαιόν άττικόν γένος τοϋ δήμου Φλυέων, κατώκει βορείως
τών ’Αθηνών καί είχε τήν τιμή νά ψάλλη τούς ύμνους στά Έλευσίνια μυστήρια.
Στο γένος αύτό άνήκον ό Μέθαστος (συνθέτης τελετών), ό Θεμιστοκλής καί ό Λυκομίδης ό τριήραρχος.
Λ υκό ρτα.
Πάροδος τής όδοϋ Πλάτωνος, μιά στάσι προ τού τέρματος τών λεωφορείων
« ’Ακαδημία Πλάτωνος».
Ό Λυκόρτας, Μεγαλοπολίτης στρατηγός τής ’Αχαϊκής Συμπολιτείας, πα
τέρας τοϋ μεγάλου ιστορικού Πολυβίου, ώς άρχηγός τής ’Αχαϊκής Συμπολιτείας,
ήταν επί κεφαλής τής μερίδος πού άντεπολιτεύετο τήν Ρώμη.
( Σ υνεχίζεται)
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TOY ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ «X»

τ-L Ο ΜΕΓΑ δράμα τών Κυπρίων αδελφών μας, πού καθ’ ήν στιγμήν γράφονται αί
γραμμαί αύταί εύρίσκεται εις την άποκορύφωσίν του, ούδένα των Ελλήνων άφίνει
άσυγκίνητον. Περισσότερον συγκινεΐ έκείνους πού, λόγω τής ΐδιαζούσης κοινω
νικής και κρατικής άποστολής των εΰρίσκονται πλησιέστερα προς τά έθνικά ιδεώ
δη, πλησιέστερα εις τούς παλμούς του Γένους, άρα καί ήμάς τούς άστυνομικούς.
Είθε, όταν θά έχουν τυπωθή καί θά διαβάζωνται αί γραμμαί αύταί, το πρόβλημα τής
Κύπρου νά έχη έπιλυθή κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα τον 'Ελληνισμόν. Τόσον μέ τήν
σημερινήν πραγματικότητα όμως, όσον καί μέ όποιανδήποτε άλλην, ό αστυνομικός
κόσμος δέν ήμπορεΐ νά μή έκδηλώση τον άποτροπιασμόν του διά τούς άπό άέρος
τουρκικούς βανδαλισμούς έναντίον αμάχων, τήν πικρίαν του διά τήν στάσιν φιλιών
κρατών, τον θαυμασμόν του διά τό άνδρικόν τής αυτοθυσίας μήνυμα πού ό έλληνικώτατος χώρος τής Κύπρου εκπέμπει προς φίλους καί εχθρούς. "Οπως καί δέν
ήμπορεΐ, μέ τήν σημερινήν πραγματικότητα καί μέ οίανδήποτε άλλην, νά μή δια
κηρύττει τήν πίστιν του εις τήν εκπληκτικήν μεταμορφωτικήν δύναμιν τών Γεν
ναίων, έκείνην τήν δύναμιν πού πάντοτε δίδει τήν ικανότητα εις τούς Δαυίδ νά κα
τατροπώνουν τούς Γολιάθ. Οί καθηγιασμένοι μέ τό αίμα τόσων μαρτύρων καί σφυρηλατημένοι μέ τήν βοήθειαν ολοκλήρου του 'Ελληνισμού άγώνες τών Κυπρίων
μέχρι σήμερον, δέν άπέβησαν εις μάτην. Πλησιάζει ό καιρός τής άπολύτου δικαιώσεώς των, μιας δικαιώσεως τίού ή πραγματική άνθρώπινος δικαιοσύνη έπιτάσσει
καί τό έλληνοχριστιανικόν πνεύμα έδίδαξεν εις όλους τούς λαούς. Καί πού διά νά έπέλθη τό ταχύτερον, σύσσωμος ή Ε λλάς έπαγρυπνεΐ καί εύρίσκεται πανέτοιμος εις
τό πλευρόν τού κυπριακού έλληνισμοΰ, άποφασισμένη διά τάς θυσίας έκείνας πού
άνέκαθεν ύπήρξαν μεγάλη καί άποκλειστική τών 'Ελλήνων άρετή.
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-L-ΠΣ ΤΑ ΤΟΣΑ «αύξάνονται» καί «ρεκόρ» προηγουμένων Εικοσιτετράωρων —
—«αύξάνονται τά τροχαία άτυχήματα εις τήν Ελλάδα», «ρεκόρ εις τά εργατικά
άτυχήματα κατέχει ή Ε λλάς» κ.λ.—ιδού καί μία παρήγορος διαπίστωσις τών ήμερών αύτών, μέ δύο σκέλη. Κατά τό πρώτον, ή έγκληματικότης εις τήν πρω
τεύουσαν παρουσιάζει κάποιαν μικράν κάμψιν, καί κατά τό δεύτερον, δλον καί
περισσότερα καίρια πλήγματα καταφέρονται ύπό τών ύπηρεσιών διώξεως κατά
τού κοινού έγκλήματος. Αύτά διαπιστώνονται άπό τά στατιστικά στοιχεία Άπριλίου-Ίουνίου 1964, έναντι τού άντιστοίχου τριμήνου τού 1963. Συγκεκριμένως, καί
πάντοτε διά τά δύο συγκρινόμενα τρίμηνα, τά πλέον σοβαρά άδικήματα εις τον
τομέα ναρκωτικών, πλαστογραφίας καί άπάτης, άνέρχονται εις 41 έναντι 52 τού
1963, οί συλληφθέντες δέ όλως έπικίνδυνοι δρασται τών άδικημάτων αύτών άνέρχονται εις 14 έναντι 5 άντιστοίχως. 'Ο τομεύς τών ήθών-λεσχών παρουσιάζει 171
άδικήματα τό 1964 έναντι 232 τού 1963, μέρος όμως τής σοβαρας αυτής κάμψεως
τών περί τά ήθη άδικημάτων πρέπει νά άποδοθή κατά ένα ποσοστόν εις τήν σχε
τικήν γνωμοδότησιν τού Είσαγγελέως τού Άρείου Πάγου, κατά τήν οποίαν αί μή
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Συνεργάτου «X»

χαρακτηρησθεΐσαι ώς άσεμνοι γυναίκες δεν παραπέμπονται έπΐ παραβάσει του
Ν.Δ. 4095/1960. Τά καταγγελθέντα ώς άγνωστα εγκλήματα εις την υπηρεσίαν
διώξεως διαρρηκτών παρουσίασαν μικράν αυξησιν, ήτοι άπδ 543 τδ 1963 άνήλθον
εις 566 τδ 1964. Έ ξ αύτών δμως, ενώ τδ 1963 έξιχνιάσθησαν 191, τδ 1964 έξιχνιάσθησαν 325. Τέλος, άπδ τά στατιστικά στοιχεία τοϋ δευτέρου τριμήνου 1964
προκύπτουν καί τά έξης ενδιαφέροντα: "Οτι συνελήφθησαν 23 έπικίνδυνοι κακο
ποιοί, έκ τών οποίων οί πλέον επικίνδυνοι είναι: "Ανδρες: Φ.Τ. μέ 65 κλοπάς καί
διαρρήξεις, Γ.Β. μέ 57, Ι.Π. μέ 47, Κ.Γ. μέ 30 κλοπάς, υπεξαιρέσεις καί άπάτας.
Ν.Ν. μέ 26 κλοπάς καί διαρρήξεις, Ι.Κ. μέ 25, Π.Χ. μέ 18 καί Ν.Ο., διεθνής
κλέπτης πορτοφολίων, μέ 6 σοβαράς κλοπάς. Γυναίκες: Δ.Ν. μέ 7 καί Α.Κ. μέ 5
κλοπάς, διαρρήξεις καί άπάτας. Καί δτι έξηφανίσθησαν: "Ανδρες 166, έκ τών ο
ποίων άνευρέθησαν 87, γυναίκες δέ 173 έκ τών οποίων άνευρέθησαν 101.
αρουσιάζει λοιπδν σχετικήν μείωσιν***
ή έγκληματικότης, πράγμα πού πρέπει
Π
νά άποδοθή κατά μέγιστον ποσοστδν εις την άπηνή άστυνομικήν καταδίωξιν
τών πάσης μορφής κακοποιών. Τί συμβαίνει δμως εις άλλας χώρας; "Αν άποτολμήσωμεν απλήν έστω σύγκρισιν τών δσων συμβαίνουν έδώ μέ τά δσα συμβαίνουν
είς Η.Π.Α. λ.χ., θά εύρεθώμεν πρδ μιας άπιθάνου διά την έλληνικήν πραγματικό
τητα καταστάσεως. Διότι ένώ είς τάς ’Αθήνας καί είς δλην σχεδόν την Ελλάδα
συμβαίνει ένα σοβαρόν άδίκημα τδ 24ωρον, κατά μέσον δρον, είς τάς Η.Π.Α. συμ
βαίνουν τέσσαρα άνά λεπτόν! Τοϋτο άνεκοίνωσεν έσχάτως, κατά τάς δημοσιογραφικάς άνταποκρίσεις, ό διευθυντής τής "Εφ-Μπί-"Αϊ κ. "Εντγκαρ Χοϋβερ, ό όποιος
διευκρίνησε καί τά έξής: "Ανω τών δύο καί ήμίσεος έκατομμυρίων σοβαρών έγκλημάτων—τέσσαρα κατά λεπτόν—διεπράχθησαν τδ 1963 είς ολόκληρον τήν περιο
χήν τών Η.Π.Α., ό άριθμδς δέ αύτός, πέντε φοράς μεγαλύτερος άπδ τήν αυξησιν
τοϋ πληθυσμού, παρουσιάζει αυξησιν 11% έναντι τοϋ 1962. Τδ πρώτον τρίμηνον
τοϋ 1964, ή αΰξησις αυτή άνήλθεν είς τδ 18% κατά μέσον δρον. Είδικώτερον: Κατά
τδ 1963 διεπράττοντο μία ένοπλος έπίθεσις άνά 4' λεπτά, ένας βιασμός άνά 32' λε
πτά, μία δολοφονία άνά ώραν. Τδ αύτδ έτος ηύξήθη αίσθητώς ή έγκληματικότης
τών άνηλίκων, έδολοφονήθησαν 55 Αστυνομικοί—άλλοι 33 έφονεύθησαν κατά τήν
διάρκειαν άτυχημάτων—καί έκ τοϋ συνόλου 8.500 δολοφονηθέντων άτόμων έγινε
κατορθωτόν νά άποκαλυφθοϋν οί ένοχοι έπί 91 % τών περιπτώσεων. Κατά τδ πρώ
τον τρίμηνον τοϋ 1964 δμως, αί ένοπλοι έπιθέσεις καί οί τραυματισμοί ηύξήθησαν
κατά 14% έναντι τοϋ 1963, αί δολοφονίαι κατά 17% , αί άπλαϊ βιαιοπραγίαι
κατά 22% καί αί κλοπαί αύτοκινήτων κατά 25% ! «'Η αΰξησις τής έγκληματικότητος, πού κατά τούς μετριωτέρους ύπολογισμούς στοιχίζει είς τάς Η.Π.Α. δύο
δισεκατομμύρια δολλάρια έτησίως, έπιβάλλει νά τεθή τέρμα είς τήν ύπερβολικήν
έπιείκειαν πού έπιδεικνύεται έναντι τών έγκληματιών», ύπογραμμίζει ό κ. Χοϋβερ,
ένώ ό έκπρόσωπος τής ’Αστυνομίας Νέας 'Τόρκης κ. Ρ. Γκαλλάτι δηλώνει: «'Η
έγκληματικότης αύξάνει μέ τετραπλασίαν ταχύτητα άπ’ δσον αύξάνουν αί γεννή
σεις... Χάνομεν τήν μάχην έναντίον τοϋ έγκλήματος διότι δέν δαπανώνται τά άπαραίτητα κεφάλαια δι’ άστυνομικάς έρεύνας ή τήν έπιβολήν τοϋ νόμου. Χάνομεν μίαν
μάχην, έλπίζω δμως νά μή χάσωμεν καί τδν πόλεμον...». Κάτι παρόμοιον συμβαί
νει είς τήν ’Αγγλίαν. Τδ 1963, ό άριθμδς τών ληστειών, κλοπών καί άλλων σοβα
ρών άδικημάτων άνήλθεν είς 978.076, ήτοι έσημειώθη αΰξησις 10% έναντι τοϋ
1962. Τδ ήμισυ τών έγκλημάτων αύτών διεπράχθη άπδ άτομα ήλικίας κάτω τών
21 έτών. Άνάλογον «φαινόμενον» παρουσιάζεται είς τήν Γαλλίαν, τήν ’Ιταλίαν,
τήν Δυτικήν Γερμανίαν καί άλλας χώρας, άπδ δσα δέ έκφεύγουν τοϋ Σιδηροϋ Πα
ραπετάσματος, ή έγκληματικότης αυξάνεται άλματωδώς καί έκεϊ.

’Αστυνομικά εικοσιτετράωρα
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***
ιαβάζω τελευταίως διά την Δυτικήν Γερμανίαν είδικώτερον, δτι εις την Κο
Λ
λωνίαν, οπού τδ 1963 έσημειώθησαν 48.000 αδικήματα — περισσότερα του 1962
κατά ποσοστόν 7%—, ή δέ ’Αστυνομία μόνον εις τά 35% των περιπτώσεων
ήδυνήθη νά ύποβάλη μήνυσιν, μία όμάς ευυπολήπτων πολιτών ύπό τον Χέρ Φράντσεν, στέλεχος τοϋ κόμματος «Γερμανικής ’Ελευθερίας», άνέλαβεν ΐδιωτικώς α
γώνα εναντίον τοϋ έγκλήματος. 'Ο Χέρ Φράντσεν λοιπόν καί οί άνδρες του συνεκρότησαν νυκτερινάς περιπόλους, ώπλισμένας μέ λαστιχένια ρόπαλα, ραδιοφωνι
κούς πομπούς καί δέκτας, καί ήρχισαν νά άστυνομεύουν τό «Μικρόν Σικάγον τής
Γερμανίας», όπως άποκαλεΐται ή πόλις τής Κολωνίας λόγω τής μεγάλης έγκληματικότητος πού παρουσιάζει. Τοϋτο φυσικά προς μεγάλην δυσφορίαν τής ’Αστυ
νομίας, ή όποια δεν παύει νά ύποστηρίζη δτι, δεδομένου δτι ούδέν διακρίνει ως προς
τήν περιβολήν την ιδιωτικήν άστυνομίαν τοϋ Χέρ Φράντσεν άπό τούς κακοποιούς,
τίποτα δέν εμποδίζει τούς τελευταίους άπό τοϋ νά γίνουν «ένα» μαζί των... ’Ά ς σημειωθή δτι ή ιδιωτική αύτή σταυροφορία κατά τοϋ έγκλήματος είχε καί ένα κα
λόν: Διετάχθη ή ένίσχυσις τής ’Αστυνομίας τής Κολωνίας κατά 100 άνδρας. Κατ’
αυτόν τον τρόπον άντεμετωπίσθη μερικώς τό χρονΐζον ζήτημα αύξήσεως τής άστυνομικής δυνάμεως Κολωνίας άπό 1200 εις 1500, ένα πρόβλημα πού δέν οφεί
λεται εις ύλικήν άδυναμίαν τής κυβερνήσεως αλλά εις τό δτι τό επάγγελμα τοϋ άστυνομικοΰ δέν έλκύει τούς νέους Γερμανούς. Καί τοϋτο διότι οί παρεχόμενοι εις
τά εργοστάσια άμοιβαί, είναι καλύτεραι τών αμοιβών τών άστυνομικών...
ΟΜΙΖΩ δτι διά πρώτην φοράν, υστέρα άπό τά γεγονότα τοϋ «Κόκκινου Δε
κέμβρη» τοϋ 1944, ή Αιμενική ’Αστυνομία καί ή ’Αστυνομία Πόλεων — τοϋ
Πειραιώς—συνειργάσθησαν τόσον στενώς διά τήν επιβολήν τής τάξεως εις τήν γεί
τονα. Νομίζω επίσης δτι διά πρώτην φοράν εις τήν χώραν μας έλαβον χώραν γε
γονότα τόσον εύρείας έκτάσεως μεταξύ άλλοδαπών, καί δτι διά πρώτην φοράν
άντεμετωπίσθη ύφ’ δλων τών παρόντων άρμοδίων—Άρχηγοϋ τοϋ Λιμενικοΰ Σώ
ματος, ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, Εΐσαγγελέως Πειραιώς κ.λ.—τόσον
λεπτός χειρισμός τής ύποθέσεως προς άποφυγήν διπλωματικών παρεξηγήσεων. Τά
γεγονότα, μέ βαθυτέρας βεβαίως τάς ρίζας άφοΰ ’Ισραήλ καί Αίγυπτος εύρίσκονται εις εμπόλεμον σχεδόν κατάστασιν, είναι τόσον γνωστά. Μία «έρωτική κροΰσις»
Αιγυπτίου έναντίον νεαράς Ίσραηλινής έπιβάτιδος, μέ άπώτερον σκοπόν τήν δη
μιουργίαν έπεισοδίου ίσως άφοΰ τήν νεαράν Εβραίαν συνώδευαν τέσσαρες ομοε
θνείς της, άπετέλεσε τό «έναυσμα» ομηρικής πράγματι συμπλοκής πληρώματος
καί επιβατών τοϋ αιγυπτιακού επιβατηγού «’Ά λ Γκαζάϊρ» άφ’ ένός καί πληρώμα
τος καί επιβατών τοϋ ΐσραηλινοΰ επιβατηγού «Ζιόν» άφ’ ετέρου, τά οποία εύρέθησαν ήγκυροβολημένα εις τάς δύο πλευράς τής κλειστής προκυμαίας τού κεντρι
κού τελωνείου Πειραιώς. Έχρειάσθη λοιπόν νά κινητοποιηθή ολόκληρος ή δύναμις
τής Λιμενικής ’Αστυνομίας Πειραιώς, νά ζητηθούν καί νά καταφθάσουν ΐσχυραί
άστυνομικαί δυνάμεις καί μηχανοκίνητα τής Διευθύνσεως Πειραιώς, διά νά άντιμετωπισθούν άποτελεσματικώς αί φοβεραί έπιθέσεις τών Αιγυπτίων—μέ στιλέ
τα, κοντούς, φιάλας, γρόνθους, λακτίσματα κ.λ.—καί νά μή θρηνηθοΰν δεκάδες θυ
μάτων, μεταξύ τών οποίων οπωσδήποτε θά συγκατελέγοντο καί οί τέσσαρες συ
νοδοί τής νέας, πού έπετέθησαν πρώτοι διότι έθίγησαν άπό τήν ερωτικήν χειρονο
μίαν τού Αιγυπτίου έπί τής ομοεθνούς των. Έχρειάσθη άκόμη νά ριφθοϋν καί πυ
ροβολισμοί εις τον άέρα, δταν οί μαινόμενοι Αιγύπτιοι άπεπειράθησαν νά χρησιμο
ποιήσουν τά στιλέτα των, έναντίον τών παρεμβαλλομένων οργάνων τής τάξεως,
διά νά έλθουν εις έπαφήν μέ τον εχθρόν—τούς Ίσραηλινούς—καί νά τού καταφέρουν
έξ έπαφής βαρύτερα πλήγματα. Τέλος, διά τών συνδυασμένων ενεργειών τής μι-
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κτής αστυνομικής δυνάμεως, τά δραματικά γεγονότα έληξαν μέ 10 τραυματίας—5
Αιγύπτιοι καί 5 άστυνομικοί καί λιμενοφύλακες—καί τά άλλοδαπά σκάφη άπέπλευσαν, εις διάφορον βεβαίως ώραν, άφοΰ παρέλαβον καί τούς συλληφθέντας καί
άνακριθέντας ναυτικούς καί έπιβάτας των.
***
ΑΙΝΕΤΑΙ ότι άναζή ή παλαιά... άδυναμία άνθρώπων πάσης κοινωνικής τάξεως προς τάς στολάς. Οί παλαιότεροι θά ένθυμοΰνται ποία ή συγκίνησις εις
τά άρχοντικά καί τά λαϊκά σπίτια,, όταν ένεφανίζετο ό κ. άνθυπασπιστής, ό κ. άνθυπολοχαγός, άκόμη καί ό κ. λοχίας καί ό κ. έπιλοχίας... ’Ιδού λοιπόν τελευταίως
δύο «εμφανίσεις» εις διάστημα ένός έπταημέρου μόνον, δύο έμφανίσεις όμως πού
προκαλοΰν περισσότερον τήν συγκίνησιν των άστυνομικών καί άφήνουν άδιάφορον
σχεδόν τήν μεγάλην μάζαν των πολιτών... 'Η πρώτη έμφάνισις, μέ στολήν λοχίου
του στρατού, έγένετο είς τήν περιοχήν τής Τρούμπας Πειραιώς, έπεσημάνθη όμως
άμέσως άπό τούς άστυνομικούς «κάτι» πού άπεκάλυψ'ε τον φέροντα, τον στιλβω
τήν Α.Τ. τών 37 έτών. Καί αύτό τό «κάτι» δεν ήτο άλλο άπό τά... μαύρα υποδήμα
τά του. Συνελήφθη λοιπόν διά νά άποδειχθή ότι ό άνθρωπος αύτός... ύπεβιβάσθη
τελευταίως, άφοΰ άλλοτε έφερε στολήν έπιλοχίου, καί είχε δι’ αύτό καταδικασθή
είς τετράμηνον φυλάκισιν επί άντιποιήσει στρατιωτικής στολής... Καί νά τήν έφε
ρε τουλάχιστον τήν στολήν, τότε καί τώρα, διά νά παρουσιασθή ώς «γαμβρός» καί
νά διαπράξη άπάτας, κάπως... δικαιολογείται. Τήν έφερεν όμως έκ καθαράς ματαιοδοξίας, καί χάριν απλής έπιδείξεως μεταξύ τών γυναικών έλευθερίων ηθών καί
τού λοιπού ύποκόσμου τής Τρούμπας... 'Η δευτέρα έμφάνισις, μέ στολήν άνθυπολοχαγοΰ τού στρατεύματος, έγένετο είς τήν πλατείαν 'Ομονοίας. ’Ανήκει εις τήν
έγγαμον δεκαοκταέτιδα Ι.Δ., ή όποια τόσον δημοσιογραφικόν θόρυβον έπροκάλεσε μέ τά έπεισόδια πού έδημιούργησεν είς τά « ’Ολύμπια», μέ τήν ψευδή δήλωσιν
διευθύνσεως κατοικίας, μέ τήν έξαφάνισίν της κ.λ., ώστε θεωρείται περιττή κάθε...
ένημέρωσις άπό τών στηλών μου.
** *
ΕΙΔΗΣΙΣ τών προηγουμένων «Εικοσιτετραώρων» ότι έζητήθησαν λύτρα
χιλίων λιρών ύπό τών άπαγωγέων τού «Μ ίκυ», γάτου ευτραφούς μιας ηλι
κιωμένης κυρίας είς Λονδϊνον, καθώς καί μία μικρή άγγελία πού έδημοσιεύθη είς
τάς άθηναϊκάς έφημερίδας, κατά τήν οποίαν «προσφέρεται άμοιβή 5.000 δραχμών
είς όποιον μάς δώση θετικές πληροφορίες ώστε νά εύρεθή ή νά μάς φέρη τον Σια
μαίο γάτο πού χάθηκε τήν Κυριακή τό μεσημέρι άπό τό Π. Φάληρο, οδός Πλούτωνος...», ένέπνευσαν πολλά. Μεγάλη πρωινή έφημερίς τών ’Αθηνών γράφει ότι
όμάς έντιμοτάτων κυρίων πρόκειται νά ίδρύση ένταύθα «συμμορίαν άπαγωγέων
γατιών ράτσας». Έσκέφθησαν, γράφει ό σχολιαστής, «οτι μέ 5.000 δραχμές λύ
τρα γιά κάθε γάτα, ή συμμορία τους θά έκανε χρυσές δουλειές, ένώ θά διέτρεχε κιν
δύνους λιγώτερο σοβαρούς άπό αυτούς πού διατρέχουν οί άπαγωγεΐς μικρών παι
διών». Καί καταλήγει: «'Όσοι άναγνώσται έπιθυμοΰν τυχόν νά γίνουν μέλη τής
συμμορίας ας άποτανθούν στον ύπογράφοντα γιά νά τούς φέρη σέ έπαφή μέ τον
αρχηγόν». Νομίζω όμως ότι ό σχολιαστής αύτός, έάν δέν... συνελήφθη άκόμη, πρέ
πει τό ταχύτερον νά συλληφθή! Παράβασις: «Π.Κ. 187, Σύστασις καί Συμμορία».
** *
ΠΔΑΓΜΑΤΑ... Δύο νέες, ηλικίας 15 έτών, συνήντησαν δύο άγνωστους είς
αύτάς άνδρας είς τό Ζάππειον. Οί άνδρες έπρότειναν, έπιπολαίως ίσως, νά
μεταβούν είς τήν Βουλιαγμένην διά νά κολυμβήσουν, καί έκεΐνες όχι μόνον τό έδέχθησαν, άλλά συνήνεσαν νά μεταβοΰν είς τά καταστήματα διά νά τούς άγοράσουν
οί άγνωστοι άνδρες τάς λουτρικάς άμφιέσεις, τάς όποιας έστερούντο, έν συνεχεία
δέ νά μεταβοΰν όλοι μαζί είς τό δωμάτιον τού ένός διά νά τάς δοκιμάσουν... ’ Εκεί λοι
πόν, είς τό δωμάτιον τού ένός, αφού αί νέαι έδοκίμασαν τά «μαγιό» μέ φιλαρέσκειαν
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εις τον καθρέπτην καί έμπρδς εις τούς άγνώστους μέχρι προ ολίγων στιγμών άνδρας, έγινε το «κακό» μέ την μίαν. Έ ν συνεχεία μετέβησαν καί έκολύμβησαν καί
οί τέσσαρες, έπέστρεψαν, καί, «ούδέν το άξιόλογον» θά είχε συμβή έάν ή μητέρα
τής μιας νέας, το βράδυ, δεν έπίεζε τήν θυγατέρα της νά της ύποδείξη ποιος τής
ήγόρασε το μαγιό, πού ας σημειωθή ήτο καθαρώτατον άπο πάσης πλευράς... ΤΗλθεν εις φως λοιπόν ή ιστορία άπο τά χείλη τής ανηλίκου μόνον, ή μητέρα τής οποίας
κατέφυγεν εις τήν ’Αστυνομίαν καί έμήνυσε τούς δύο νέους έπί «βιασμώ». Εις αύτάς δμως τάς περιπτώσεις, καί ό πλέον κοινός νους έξεγείρεται. Έξεγείρεται κατά
πρώτον εναντίον τής μητρός, ή οποία δεν είχε διαπαιδαγωγήσει τήν άνήλικον θυ
γατέρα της δι’ αύτά καί άλλα παρόμοια, τά όποια άσφαλώς θά συνέβησαν πριν άπο
' τήν ήμέραν εκείνην. Έξεγείρεται κατά δεύτερον εναντίον τών έπιπολαίων νεανίδων,
αί όποΐαι τόσον χλιαράν άντίληψιν περί τών ήθών έπέδειξαν. Καί, μόνον τελευταίως
έξεγείρεται έναντίον τών δύο άνδρών, έναντίον του ά ρ ρ ε ν ο ς, πού εις δλας τάς
περί τό σεξ περιπτώσεις κάποιαν, έπίπλαστον έστω, άντίδρασιν του θήλεος άναμένει...
** *
λλη νέα, ήλικίας άνω τών είκοσι ετών αύτή, έκάθησε ένα βράδυ εις ένα
«παγκάκι» διά νά δροσισθή. Έ κεΐ έπήγε εις όλίγην ώραν καί έκάθησεν άνδρας
καλοενδεδυμένος, μέ καλούς τρόπους μάλιστα άφοϋ έσπευσε, δταν έκείνη έβγαλε τό
πακέτο της, νά τής άνάψη τό τσιγάρο... ΤΗλθεν ή συζήτησις περί του άνέμου πού
δέν έφυσοΰσε, σμικρύνθηκε ή άπόστασις μέ πρωτοβουλίαν έκείνου, ήκούσθη ένα
«κάτω τά ξερά σου», άλλά κάποιο «είμαι γιατρός, τρελλαίνομαι γιά τά μαλλιά σου,
τά μάτια σου...» κ.λ., έκαμψε τήν άντίστασιν έκείνης καί αύθωρεί όλοκληρώθησαν,
έκεϊ δίπλα εις τό «παγκάκι», έκεΐνα πού οπωσδήποτε είχαν όλοκληρωθή καί άλλοτε.
Τήν ιδίαν νύκτα έκείνη κατέφυγεν εις ημάς. Κατέφυγεν δέ, δχι, εύτυχώς, διά νά
καταγγείλη «βιασμόν», άλλά διά νά εΐπη ότι κατά τήν... άπρόσμενον περιπέτειάν
της έγινε άφαντον τό περιεχόμενον τής τσάντας της, περίπου χίλιαι δραχμαί... Μή
νομίσετε δτι ήτο κοινή γυναίκα. ΤΗτο... σοβαρή, ύπάλληλος μεγάλης έταιρείας καί
πραγματικά ήθέλησε νά δροσισθή. ’Αφήνω λοιπόν τά «έξοργιστικά» σημεία τής
περιπτώσεως αυτής νά τά έντοπίση μόνος του ό καθένας, μέ τήν πληροφορίαν μό
νον δτι ό «γιατρός» συνελήφθη πολύ σύντομα. Καί τοϋτο διότι τήν ώραν τής καταγ
γελίας, έκεΐνος ό... άθεόφοβος εύρίσκετο εις τό σπίτι της! Είχε συνοδεύσει τό θϋμα
τών ερωτικών καί κακοποιών του εκδηλώσεων, άντί νά... έξαφανισθή εγκαίρως ώς
έδει!... Δι’ δ καί, παρά πάσαν πίστωσιν «βλακείας», κατεδικάσθη εις έπτάμηνον
φυλάκισιν. Μή νομίσετε δέ δτι ήτο κοινός άπατεών. Κοινότατος, καί ήσυχος μέχρι
τότε, νοσοκόμος ήτο...
** *
Κ -ΑΙ ΤΩΡΑ, λόγω έλλείψεως χώρου, ένα καί μόνο περιστατικόν άπο τήν ξένην
άστυνομικήν εΐδησεογραφίαν τών τελευταίων ήμερών:
* Δύο φοβεροί λησταί εις τήν πόλιν ’Άρλ τής Νοτίου Γαλλίας, γνωρίζοντες
καλώς πρόσωπα καί πράγματα, έπρότειναν άπειλητικά τά περίστροφά των έναν
τίον του ταμίου μεγάλης έταιρείας, ό όποιος έβάδιζε μέ δύο χαρτοφύλακας εις τάς
χεΐρας του, καί τοϋ είπαν: « ”Αν άγαπάς τή ζωή σου, δώσε μας γρήγορα τον χαρ
τοφύλακα μέ τά 30.000 φράγκα (185.000 δραχμές) πού έχεις γιά νά πληρώσης
τούς υπαλλήλους!» Ό ταμίας περιέφερε τό βλέμμα του μέ άπόγνωσιν εις τον έρη
μον δρόμον, δέν είδε κανέναν διά νά ζητήση βοήθειαν καί, μοιρολατρικά, μέ δάκρυα
εις τά μάτια, παρέδωσε τον ένα χαρτοφύλακα. Οί λησταί τον έλαβαν καί έσπευσαν
νά έξαφανισθοΰν, οπότε ό ταμίας, γελώντας καί σφυρίζοντας... μέ πολύ κέφι, συ
νέχισε τον δρόμον του: Τούς είχε παραδώσει τον χαρτοφύλακα δπου εύρίσκετο τό
μεσημβρινόν του φαγητόν...
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ « X »
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Α) Κατά τάς διενεργηθείσας εισιτηρίου? εξετάσεις διά την Σχολήν 'Υπαστυνόμων Β' τάξεως, έπέτυχον, κατά σειράν επιτυχίας, οί κάτωθι, οίτινες καί καλούν
ται δπως την 25ην Σεπτεμβρίου, ημέραν Παρασκευήν καί άπδ 8—9ης π.μ. ώρας
παρουσιασθοϋν εις τήν Σχολήν 'Υπαστυνόμων (νέον οίκημα, λεωφόρος Κηφισίας
έναντι άριθμοΰ 188, κτήμα Δηλαβέρη, Άμαρούσιον), διά διετή έν αύτή έκπαίδευσιν :
Άρχιφύλακες κ.κ.: 1) Νικόλαος Χαλκιάς, 2) ’Εμμανουήλ Σουρανάκης, 3)
Παναγιώτης Τσιακιρίδης, 4) Γεώργιος Κατσίπης, 5) Γεώργιος Γκάνος, 6) Γεώρ
γιος Μπιρμπίλης, 7) Σαράντος Άντωνάκος, 8) Εύθύμιος Γλυμής, 9) Παναγιώτης
Ξυμιάλης, 10) ’Ιωάννης Βλαχάκης, 11) Νικόλαος Μπαλάσκας, 12) Κωνσταντίνος
Χειλάκης, 13) ’Αναστάσιος Ζάνης, 14) Παντελής Κυριακόπουλος, 15) ’Αλέξαν
δρος Κοντογιάννης, 16) ’Απόστολος Σαρδέλλης, 17) Γεώργιος Κούγιας, 18) Διο
νύσιος Δημόπουλος, 19) 'Ηρακλής Κοντογιάννης, 20) ’Εμμανουήλ Πηγουνάκης,
21) Θεοχάρης Μητρόπουλος, 22) Γρηγόριος Σακελλαρόπουλος, 23) Νικόλαος Γιαννακόπουλος, 24) Κωνσταντίνος Ντζίμας, 25) Δημήτριος Ήλιόπουλος, 26) Δημήτριος Κορτσαλός, 27) Δημήτριος Δρακοπαναγιωτάκης, 28) Χαράλαμπος Παύ
λου, 29) ’Ιωάννης Χαβέλας, 30) Βασίλειος Γιαννακάκος, 31) Φώτιος Μπαμπαρούτσης, 32) Γεώργιος Σπανός, 33) Νικόλαος Παπασταυρόπουλος, 34) Κωνσταντί
νος Κουγιτέας, 35) ’Αθανάσιος Καλογερόπουλος, 36) Γιαννΐκος Θεοδωρόπουλος,
37) Βασίλειος Πολύζος, 38) Λάμπρος Φλώρος, 39) Κομνηνός Καρράς, 40) ’Ιωάν
νης Καλύβας, 41) Λουκάς Γιαννοϋτσος, 42) Σωτήριος Σταυρόπουλος, 43) ’Αλκι
βιάδης Παπαμΐχος, 44) Σίμων Παπαδογιώργος, 45) Μιχαήλ Μπαλέζος, 46) ’Ιωάν
νης Χήνας, 47) ’Εμμανουήλ Χαραλαμπάκης, 48) Δημήτριος Σφαλτός, 49) ’Από
στολος Μπάκας, 50) Εύθύμιος Κραββαρίτης καί 51) Παναγιώτης Τσαλίκης.
Β) Κατά τάς διενεργηθείσας εΐσιτηρίους εξετάσεις διά τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων, έπέτυχον, κατά σειράν έπιτυχίας, οί κάτωθι, οίτινες καί καλούνται δπως τήν
26ην Σεπτεμβρίου, ήμέραν Σάββατον καί άπδ 8—9 π.μ. ώρας παρουσιασθοϋν εις
τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων (νέον οίκημα), διά έννεάμηνον έν αύτή έκπαίδευσιν.
’Αστυφύλακες κ.κ. :
1) Χρήστος Κίτσιος, 2) Νικόλαος Άγγελόπουλος, 3) Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος, 4) Παντελής Τάφας, 5) ’Ιωάννης Ρεβής, 6) Γεώργιος Σταυρακάκης,
7) Παύλος Καρκάνης, 8) Ευστράτιος Κυβέλλος, 9) Νικόλαος Στεφάνής, 10) Ή λίας
Παλαιολόγος, 11) Λάμπρος Ζιώγας, 12) ’Αναστάσιος Νίκας, 13) Άνδρέας Κρανίτης, 14) Γεώργιος Τσέλλιος, 15) Δημήτριος Άποστολόπουλος, 16) Παναγιώτης
Τριάντης, 17) Νικόλαος Κοκκάρης, 18) Σαράντος Λ|ακροδημήτρης, 19) Κωνσταν
τίνος Σχίζας, 20) Θεόδωρος Φράγκος, 21) Χρυσόστομος Νέζης, 22) Κωνσταντίνος
Σμαΐλης, 23) ’Ιωάννης Λιουνέας, 24) ’Αριστείδης Νέζερης, 25) ’Αθανάσιος Σαρανταένας, 26) Στέφανος ’Αθανασίου, 27) Βασίλειος Καλαμπούρας, 28) Άνδρέας Βρακάς, 29) Κωνσταντίνος Δουκάκης, 30) ’Ιωάννης Πανουργίας, 31) Χρήστος Δεκίδης,
32) Δημήτριος Τριανταφύλλης, 33) Κωνσταντίνος Καραγιάννης, 34) Θεόδωρος
Πούλιος, 35) ’Αθανάσιος Καραμπάτσος, 36) Άχιλλεύς Χαλβατζάρας, 37) Γεώργιος
Άργύρης, 38) Δημήτριος Τζανετάκος, 39) Νικόλαος Χαντζάκης, 40) Βασίλειος
Καρκάνης, 41) Βασίλειος Κόνιαρης, 42) Γεώρζιος Μπουτζικούδης, 43) Γεώργιος
Μιχαλόπουλος, 44) Σπυρίδων Λάζαρης, 45) Σωτήριος Νταλαμάγκας, 46) ’Ελευ
θέριος Κουμαντάκης, 47) Άνδρέας Καλαϊντζίδης, 48) Εύριπίδης Χάϊδος, 49) Σπυ
ρίδων Ρέμπελος, 50) Άνδρέας Βασιλακόπουλος, 51) ’Αλκιβιάδης Μπουγούλιας,
52) Κωνσταντίνος Χαρίτος, 53) ’Ιωάννης Στάμος, 54) Θεόδωρος Βάρδιας, 55)
’Ιωάννης Άναστασόπουλος, 56) Παναγιώτης Κολοβός, 57) Παντελής Μπατίλας,
58) Παύλος Σιαράγγος, 59) ’Αθανάσιος Καλαμπούνιας, 60) Κυριάκος Μπασακίδης,
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61) Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος, 62) ’Ιωάννης Ζάχος, 63) ’Ιωάννης Κουρεντζής,
64) Γεώργιος Μαρκαντώνης, 65) ’Ιωάννης Φουτάκης, 66) ’Ιωάννης Τουλιάτος,
67) ’Ιωάννης Παπατσελίκης, 68) Παναγιώτης Ξεπαπαδέας, 69) Μιχαήλ Δημητριάδης, 70) Κωνσταντίνος Γκόλιας, 71) Παναγιώτης Κορώνης, 72) ’Ιωάννης Κοκκινάκης, 73) Σπυρίδων Τρίγκας, 74) Θεόδωρος Μπουντάς, 75) Γεώργιος Ποθάκος,
76) Σπυρίδων Ζωγόπουλος, 77) Ά λέξ. Παπασταματίου, 78) Γεώργιος ’Αναγνώ
στου, 79) ’Ιωάννης Ψωρογιάννης, 80) Πέτρος Κούκιος, 81) Άνδρέας Γεωργίου,
82) Γεώργιος Σωτηρόπουλος, 83) Ευθύμιος Κρομμύδας, 84) Νικόλαος Χριστάκος,
85) Νικόλαος Σπανόπουλος 86) Νικόλαος Πετρής, 87) Λεωνίδας Τζεφεράκος,
88) ’Αθανάσιος Καραχάλιος, 89) ’Ιωάννης Χανιωτάκης, 90) Δημήτριος Θεοδώρου,
91) Κωνσταντίνος Βετσίκας, 92) Γεώργιος Άσημόπουλος, 93) Άλφόνσος Μπιζίμης,
94) Δημήτριος Κολοφωτιάς, 95) Παναγιώτης Μερισόγλου, 96) Άριστ. Καλογερόπουλος, 97) Κωνσταντίνος Λακαφώσης, 98) Νικόλαος Ρενέσης, 99) ’Ιωάννης
Γούνης, καί 100) Νικόλαος Κανατάς.
Γ) Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών καί τοϋ ’Αστυνομικού
Συμβουλίου, προήχθησαν εις τον βαθμόν τού Άνθυπαστυνόμου, έκ των έν ίσχύι π ι
νάκων προακτέων τού έτους 1964 καί προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών θέσεων
οί Άρχιφύλακες: 1) κ. Κωνσταντίνος Παυλάκης, κατ’ εκλογήν καί 2) κ.κ. Κων
σταντίνος Καλτσάς καί ’Ιωάννης Ευθυμίου, κατ’ άρχαιότητα.
*
* *
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθη τού ’Αστυνομικού Σώματος ό άνθυπαστυνόμος κ. Άχιλλεύς Σιδηρόπουλος καί άπενεμήθη αύτώ ό βαθμός τού 'Υπαστυνόμου Β' τάξεως, λόγω συμπληρώσεως 25ετοΰς πραγματικής υπηρεσίας, έξ ής πενταετούς τοιαύτης εις τον
βαθμόν τού Άνθυπαστυνόμου. Διά τήν μακροχρόνιον έν τώ Άστυνομικώ Σώματι
εύδόκιμον υπηρεσίαν του, έξεφράσθη αύτώ ή εύαρέσκεια τού κ. ’Αρχηγού.
—Παρητήθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Πανα
γιώτης Διαμαντόπουλος, Νικόλαος Τριανταφύλλου, Κωνσταντίνος Γρηγοράκης,
Βασίλειος Κατσουλίδης, Δημήτριος Μπούσιος, Δημήτριος Σκοπλάκης, Θεόδωρος
Έξαρχάκος καί Παναγιώτης Μπαμπούρας.
—Άπελύθη τού ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, ό Ά στυφύλαξ κ. Χρίστος Παναγιωτόπουλος.
** *

I

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί ήθική άμοιβή: 1) εις τον Ύπαστυνόμον Α' κ. Γεώργιον Κωνσταντακόπουλον καί 2)
εις τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. ’Απόστολον Κωνσταντινόπουλον, Ίωάννην Φόφολον,
Διονύσιον Διαμαντόπουλον καί Πέτρον Καρμίρην, καί έπηνέθη ό ’Αστυνόμος Β'
κ. Γεώργιος Φασούλκας, 'Υποδιοικητής τού Τμήματος Γενικής ’Ασφαλείας Πατρών, διότι άπαντες οί άνωτέρω, ύπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τού κ. Φασούλκα,
έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, έντονου υπηρεσιακού ένδιαφέροντος καί άφοσιώσεως εις τό καθήκον, πολύ δέ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τού έμπορου ναρκωτικών Παναγιώτου Ντοβά,
τήν κατάσχεσιν τής ύπ’ αύτοΰ κατεχομένης μεγάλης ποσότητος άκατεργάστου ιν
δικής καννάβεως, ως καί τήν παραπομπήν τούτου εις τήν Δικαιοσύνην, προκαλέ-
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σαντές οΰτω τά εύμενή σχόλια τού Πατραϊκού τύπου καί τού κοινού υπέρ τοϋ ’Αστυ
νομικού Σώματος.
** *
ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τό Σάββατον καί τήν Κυριακήν, 1/2-8-1964, εις τά Τρίκαλα Θεσσαλίας
έλαβε χώραν μία θαυμασία άθλητική έκδήλωσις, περιλαμβάνουσα : 1) αγώνα πο
δοσφαίρου μεταξύ τής τοπικής όμάδος, ή οποία ώς γνωστόν άνήλθεν εις τήν Α'
έθνικήν κατηγορίαν, καί τής όμάδος τής Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής, 2)
αγώνας «κάτς» μεταξύ διεθνούς φήμης πρωταθλητών καί τού καθηγητοΰ τών ’Α
στυνομικών Σχολών, πρωταθλητοΰ
Ελλάδος κ. ’Αθανασίου Καμπαφλή
καί 3) έπιδείξεις «ζίου - ζίτσου»
ύπό άξιωματικών τής Χωροφυλα
κής, Δοκίμων Ύπαστυνόμων καί
τού Άστυφύλακος κ. Ίωάννου
Πούλη.
Τούς έν λόγω άγώνας, οί ό
ποιοι έτελέσθησαν τήν 2/8/64 εις
τό Στάδιον «Διαγόρας» καί έστέφθησαν ύπό πλήρους επιτυχίας,
παρηκολούθησαν πλέον τών 10.000
φιλάθλων καί παρέστησαν, μεταξύ
τών άλλων, ό Νομάρχης Τρικά
λων κ. Γαρέφης, ό Δήμαρχος κ.
Μάτης, ό άνώτατος στρατιωτικός
Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι εις άγώναξ «Ζίου - ζίτσου».
διοικητής Θεσσαλίας κ. ά.
Τό εσπέρας τής 1/8/64 εις τήν κεντρικήν πλατείαν τών Τρικάλων καί ένώπιον πολυπληθούς άκροατηρίου, έτραγούδησεν, ύπό τήν συνοδείαν τής Φιλαρμονι
κής τής Χωροφυλακής, ό δημοφιλής τραγουδιστής - άθλητής κ. Καμπαφλής, διά
φορα δημοτικά τραγούδια.
Αί άνωτέρω έκδηλώσεις, έγένοντο ύπό τήν προστασίαν τού 'Υφυπουργού
Εσωτερικών κ. Έξάρχου, ό όποιος είχεν άναθέσει τήν δλην όργάνωσιν εις τον
’Αστυνόμον Α' κ. Κωνσταντίνον Γιαννούλην καί τον 'Υπαστυνόμον Α' κ. Ίωάννην
Παπαδημητρίου. Ό κ. 'Υφυπουργός, ό όποιος λόγω κωλύματος δεν ήδυνήθη νά
παρακολουθήση τάς ώς άνω εκδηλώσεις, έκάλεσεν εις τό γραφεϊον του καί συνεχάρη τον κ. Καμπαφλήν, τόσον διά τάς προσφερομένας ύπέρ τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας υπηρεσίας του, όσον καί διά τήν συμβολήν του είς τάς άθλητικάς καί καλλιτεχνικάς εκδηλώσεις τών Τρικάλων.
** '
ΕΓΙΙΣΤΟΛΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
'Υπό τής κυρίας Ειρήνης, χήρας τού προσφάτως άποβιώσαντος ’Αστυνομι
κού Διευθυντοΰ Δημοσθένους Χανδρινοΰ, άπεστάλη προς τάς εφημερίδας καί τό
περιοδικόν μας ή κατωτέρω επιστολή :
’Εν Άθήναις τή 21 Αύγούστου 1964
Κύριε Διευθυντά,
Θεωρώ καθήκον μου νά έκφράσω καί δημοσία προς τό Σώμα τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων τάς θερμοτάτας εύχαριστίας εμού καί τών τέκνων μου καί τών συγ
γενών μας όλων, διά τό βαθύτατα άνθρώπινον ενδιαφέρον τό όποιον ’Αξιωματικοί,
καί άνδρες τού Σώματος έπέδειξαν κατά τάς δραματικάς στιγμάς τής άσθενείας
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τοϋ άειμνήστου συζύγου μου καί έν συνεχεία κατά τάς πρώτας ώρας του βαθυτάτου πένθους μας.
Επιθυμώ να έκφράσω τήν ευγνωμοσύνην μας προς τον Άξιότιμον κ. ’Αρ
χηγόν, τούς συναδέλφους τοϋ συζύγου μου κ.κ. ’Αστυνομικούς Διευθυντάς, τούς παν
τός βαθμού συνεργάτας του καί προς όλους όσους παντοιοτρόπως έξεδήλωσαν προς
έκεΐνον καί προς ήμάς τήν εύγενεστάτην των συμπαράστασιν. ’Ιδιαιτέρως δέ έκφράζω τήν συγκίνησίν μας, άλλα καί τον θαυμασμόν μας, διά τούς ήρωικούς άνδρας
της ’Αμέσου Δράσεως, οί όποιοι μέ πραγματικόν κίνδυνον τής ίδικής των ζωής,
κατέβαλον υπεράνθρωπους προσπάθειας διά τήν σωτηρίαν τής ζωής τοϋ άλησμονήτου συζύγου μου.
Αί εκδηλώσεις αύται, μαρτυροϋσαι υψηλήν συνείδησιν καθήκοντος, τιμοΰν ολό
κληρον τήν ’Αστυνομικήν Οικογένειαν, τήν όποιαν ό άδοκήτως έκλιπών σύζυγός
μου ήγάπησε περισσότερον καί αύτής τής φυσικής του οικογένειας καί εις τήν
οποίαν κυριολεκτικώς προσέφερε τήν ζωήν του.
Μετά τιμής
Ειρήνη χήρα Δημοσθένους Χανδρινοϋ
Έκαταίου 24, Άθήναι.
Π Ε Ν Θ Η

Δ η μοσ θένης

Χ α ν δ ρ ιν ό ς

Τήν 0.45' ώραν τής 14—8—1964, άπεβίωσεν όλως αίφνιδίως, συνεπεία καρ
διακής προσβολής, ό έν ένεργεία ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' Δημοσθένης Χανδρινός, Προϊστάμενος τής Διευθύνσεως ’Αλλοδαπών. Ή κηδεία τοϋ έκλιπόντος, έν
μέσω βαθυτάτης συγκινήσεως τοϋ άστυνομικοϋ κόσμου, έγένετο τήν 18ην ώραν
τής 14—8—1964 έκ τοϋ ίεροΰ ναοΰ τοϋ Α' Νεκροταφείου ’Αθηνών. Κατ’ αυτήν πα
ρέστησαν ολόκληρος ή αστυνομική ήγεσία, άντιπροσωπεϊαι αξιωματικών καί κατωτέρων αστυνομικών
ύπαλλήλων, πολλοί άστυνομικοί έν συντάξει, πλήθος
πολιτών πάσης κοινωνικής τάξεως καί άπό πλευράς
έπισήμων οί βουλευταί ’Αθηνών κ.κ. Γ. Ράλλης καί
Δ. Βρανόπουλος. Στέφανοι πολλοί κατετέθησαν καί
ή ’Αττική γή έκάλυψε διά παντός τον αείμνηστον
’Αστυνομικόν Διευθυντήν, ό όποιος τόσον προώρως
έγκατέλειψε τά έγκόσμια, άφίσας δυσαναπλήρωτον
κενόν.
Ό Δημοσθένης Χανδρινός έγεννήθη τήν 16—
11—1908 εις τό χωρίον Άρμενάδες Κερκύρας. Κατετάγη εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων τήν 29—12—
1930, ως Άστυφύλαξ, καί ηύτύχησε νά άνέλθη δλας
τάς βαθμίδας τής αστυνομικής ιεραρχίας, πάντο
τε κατ’ έκλογήν. Ουτω, τό έτος 1939 προήχθη εις τον βαθμόν τοϋ Ύπαστυνόμου Β', τό 1942 εις τον βαθμόν τοϋ Ύπαστυνόμου Α', τό 1947 εις τον βαθμόν
τοϋ ’Αστυνόμου Β', τό 1952 εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Α', τό 1958 εις τον
βαθμόν τοϋ ’Αστυνομικού διευθυντοΰ Β' καί τό 1962 εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνο
μικού διευθυντοΰ Α'. 'Τπηρέτησεν εις πολλάς νευραλγικάς υπηρεσίας τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί πάντοτε διεκρίνετο διά τήν τιμιότητά του, τήν ειλικρίνειαν, τήν
πειθαρχικότητα, τήν άξιοπρέπειαν καί τήν πλήρη άφοσίωσίν του εις τό καθήκον.
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Ίσχυροτάτης θελήσεως, μή καμπτόμενος προ ούδενός εμποδίου, μέ εξαιρετικήν ευ
θυκρισίαν καί άνάπτυξιν εξαιρετικής πρωτοβουλίας, προς δέ προσηνέστατος καί
πλήρης κατανοήσεως των προβλημάτων των ύπ’ αύτόν υπαλλήλων, έξετιμάτο καί
ήγαπάτο παρ’ δλων δσων συνανεστρέφετο καί διώκει. Έτιμήθη κατ’ έπανάληψιν
μέ άμοιβάς διά τήν άφοσίωσιν καί την αύταπάρνησιν πού έπεδείκνυε κατά την έκτέλεσιν τής υπηρεσίας του καί του άπενεμήθησαν: ’Αναμνηστικόν μετάλλιον διά τά
δσα προσέφερε κατά τον Έλληνοϊταλικόν καί Έλληνογερμανικόν πόλεμον, χαλκοϋν μετάλλιον διά πολυετή εύδόκιμον υπηρεσίαν εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα, μετάλλιον ’Αστυνομικού Σταυρού καί μετάλλιον ’Αργυρού τοιούτου.
Τήν δλην προσωπικότητα τού άλησμονήτου Δημοσθένους Χανδρινοΰ, άνέπτυξε παραστατικώτατα ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Δημήτριος 'Υφαντής,
Διοικητής τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών. Άποχαιρετών τόν
έκλιπόντα ό κ. 'Υφαντής έκ μέρους ολοκλήρου τού ’Αστυνομικού Σώματος, είπε
τά έξής:
«Βαρυαλγεϊς καί συντετριμμένοι, συγκεντρωθήκαμε σήμερα έδώ, στον ιερό
αυτό χώρο, συγγενείς, φίλοι καί συνάδελφοι, γιά νά εκπληρώσουμε θλιβερό καθή
κον.
Νά συνοδεύσουμε στήν τελευταία του κατοικία τόν έκλιπόντα τόσο πρόωρα,
άγαπητό φίλο καί συνάδελφο, Δημοσθένη Χανδρινό καί νά τού άπευθύνουμε τόν
ύστατο χαιρετισμό:
Τό ξαφνικό άγγελμα τού θανάτου του ήταν ένα βαρύτατο πλήγμα γιά τήν
οΐκογένειά του, πού τόσο έλάτρευε, γιά τήν ’Αστυνομία, πού τόσο πιστά τήν ύπηρέτησε καί γιά δλους έκείνους πού τόν γνώρισαν, πού συνεργάσθηκαν μαζί του καί
τόν άγάπησαν.
Τά συναισθήματα αυτά τής λύπης καί τής στενοχώριας είναι απόλυτα δικαιο
λογημένα. Γιατί ό Δημοσθένης Χανδρινός ύπήρξεν ένας ύπέροχος άνθρωπος, ένας
εξαίρετος άστυνομικός, ένας άριστος οικογενειάρχης, ένας εκλεκτός "Ελλην, ό ό
ποιος, οπουδήποτε καί αν έπέρασε, άφησε άνάγλυφη τή σφραγίδα τής προσωπικό
τητάς του καί άνεξάλειπτα τά ’ίχνη τής διαβάσεώς του.
Νεαρός, 22 έτών, ξεκίνησε πρίν άπό 34 χρόνια άπό τό δμορφο καί γραφικό
χωριό του, τούς Άρμενάδες τής Κερκύρας, πλημμυρισμένος άπό δνειρα κι’ έλπίδες
γιά άναζήτησι τύχης, γιά τή δημιουργία τής ζωής του καί κατατάχθηκε στήν ’Α
στυνομία Πόλεων.
'Ως έφόδια είχε τά νειάτα. Τήν πίστι καί τή φιλοδοξία γιά τήν κατάκτησι
τής ζωής καί τήν πρόοδο.
Μέ τά προσόντα αύτά κατώρθωσε νά έπιτύχη στή ζωή, γιατί έργάσθηκε πάν
τοτε μέ ενθουσιασμό καί αύτοπεποίθησι καί υπηρέτησε πιστά καί μέ άφοσίωσι
οπουδήποτε καί αν τοποθετήθηκε.
Πάντοτε είχε έφεσι γιά μάθησι καί πρόοδο.
Έφοίτησε στή Σχολή 'Υπαστυνόμων κατά τήν πρώτη περίοδο τής λειτουρ
γίας της καί προήχθη πάντοτε σ’ δλους τούς βαθμούς κατ’ έκλογήν.
'Ως άξιωματικός ύπηρέτησεν έπί πολύ καιρό στήν 'Υποδιεύθυνσι Γενικής ’Α
σφαλείας, στήν ’Αγορανομία, σέ έπιτελικές 'Υπηρεσίες, στο ’Αρχηγείο ’Αστυ
νομίας, στις ’Αστυνομικές Διευθύνσεις ’Αθηνών καί Κερκύρας, πάντοτε λίαν εύδοκίμως καί μέ ικανοποιητική άπόδοσι.
Τελευταίως είχε τοποθετηθή ώς Προϊστάμενος τής Διευθύνσεως ’Αλλοδαπών,
πλήν δμως ό τόσον πρόωρος θάνατός του δέν έπέτρεψε ν’ άναλάβη υπηρεσίαν. 'Ο
Δημοσθένης Χανδρινός ύπήρξεν άπό έκείνους πού άφωσιώθηκαν ψυχή καί σώματι
στήν 'Υπηρεσία καί διέθεσαν έξ ολοκλήρου τόν έαυτό τους στήν έκτέλεσι τού
καθήκοντος προς τήν πατρίδα καί τήν ’Αστυνομία. ’Εργατικός καί άκάματος, εύ-
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γενής καί ευπροσήγορος, προσηνής καί μειλίχιος, εύψυχος καί άποφασιστικός, αυ
τά ήσαν τα κυριώτερα χαρακτηριστικά πού τον διέκριναν.
Σέ κάθε περίπτωσι ενεργούσε μέ θάρρος καί άποφασιστικότητα καί διέθετε
ολόκληρο τον εαυτό του γιά τήν έκτέλεσι τού καθήκοντος.
Κατά τά θλιβερά γεγονότα, πού έλαβον χώραν προσφάτως στο Γήπεδο τού
Παναθηναϊκού, έπέδειξεν έκτακτη εργατικότητα καί άφοσίωσι προς το καθήκον καί
κατέβαλεν έξαιρετικές προσπάθειες γιά τήν άντιμετώπισι της σημειωθείσης πρωτο
φανούς έκρύθμου καταστάσεως. ’Αποτέλεσμα τής κοπώσεώς του ταύτης, τής άγωνιώδους προσπάθειας του καί τής ψυχικής του άναστατώσεως, ύπήρξεν ή καρδιακή
προσβολή τήν οποίαν ύπέστη καί ή οποία τελικώς τον ώδήγησε στύ θάνατο.
’Έ τσι ό Δημοσθένης Χανδρινός έπεσεν έπί των επάλξεων τού καθήκοντος καί έφεξής θά πρέπει νά γράφεται στις σελίδες τής ιστορίας τής ’Αστυνομίας ώς ήρως
καί νά μνημονεύεται ώς θύμα τού προς τήν πατρίδα καθήκοντος.
’Α γ α π η τ έ Δημοσθένη, ώς φίλος καί συνάδελφος, άλλά καί ώς συμμαθη
τής σου στή Σχολή Ύπαστυνόμων, άπό τήν όποια ξεκίνησες πριν άπό 25 χρόνια
γεμάτος πίστι καί ένθουσιασμό γιά τήν πραγματοποίησι των ονείρων σου, πού τό
σο πρόωρα άνέκοψεν ό άδόκητος θάνατός σου, σοΰ άπευθύνω τον τελευταίο άποχαιρετισμό καί εύχομαι δπως ό "ΐψιστος τάξη τήν ψυχή σου έν σκηναϊς δικαίων καί
στάξη βάλσαμο παρηγοριάς στις καρδιές τής τόσον σκληρά πληγείσης οικογέ
νειας σου.
Έ κ μέρους τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον έπί ολόκληρη
35ετίαν υπηρέτησες μέ πίστι καί άφοσίωσι, καταθέτω στέφανον έπί τής σορού
σου σ’ ένδειξι Τιμής καί Ευγνωμοσύνης γιά τις υπηρεσίες πού προσέφερες καί
εύχομαι δπως είναι έλαφρό τό χώμα τής ’Αττικής γής πού θά σκεπάση τό σκή
νωμά σου.
Α ίω νία σου ή μνήμη, αξέχαστε φ ίλ ε καί συνάδ ελφ ε».
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά», διερμηνεύοντα τά αισθήματα τού συνόλου των
αστυνομικών ύπαλλήλων, συλλυποΰνται βαθύτατα τούς οικείους τού Δ. Χανδρινοΰ
καί εύχονται εις αύτούς τήν έξ ύψους παρηγοριάν. ’Ιδιαιτέρως, οί ύπηρετοΰντες εις
τήν σύνταξιν τού περιοδικού αυτού άστυνομικοί, έκφράζουν τήν βαθυτάτην οδύνην
ποιος καί συνεργάτης του περιοδικού ύπήρξε καί μεγάλας προσπάθειας κατέβα
λε διά τήν βελτίωσιν τής καθόλου έμφανίσεώς του.
"Ας τον άναπαύση Κύριος ό Θεός έν σκηναϊς δικαίων. ’Ά ς είναι έλαφρόν τό
χώμα τής ’Αττικής γής πού τον έκάλυψε καί ή μνήμη αύτοϋ αίωνία.

Φ ώ τ ιο ς
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Τήν έπαύριον τού θανάτου τού Δημοσθένους Χανδρινοΰ, ήτοι τήν 15—8—1964,
άπεβίωσεν ό έν συντάξει ’Αστυνομικός Διευθυντής Φώτιος Χριστοδουλόπουλος. Ή
κηδεία τούτου έγένετο τήν έπομένην, έκ τού ιερού ναού τού Β' Νεκροταφείου ’Α
θηνών, καί παρηκολουθήθη ύπό πλήθους άνωτέρων καί κατωτέρων άστυνομικών έν
ένεργεία καί συντάξει, ώς καί ύπό άντιπροσωπειών άξιωματικών καί κατωτέρων
ύπαλλήλων καί πλήθους πολιτών, παρά τών όποιων ό έκλιπών ύπερηγαπάτο καί
έξετιμάτο ώς άνθρωπος καί ώς πρώην άστυνομικός.
Ό Φώτιος Χριστοδουλόπουλος έγεννήθη τήν 15—1—1900 εις τό χωρίον Καλύδωνα ’Ολυμπίας, τού νομού ’ Ηλείας. Νέος εις τήν ηλικίαν, 23 έτών, κατετάγη
εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων ώς Άστυφύλαξ καί έκτοτε προήχθη: Τό έτος 1932 εις
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τον βαθμόν του Ύπαστυνόμου Β', το 1936 εις τον βαθμόν τοϋ 'Τπαστυνόμου, Α',
το 1943 εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β' καί το 1952 εις τον βαθμόν τοϋ ’Α
στυνόμου Α'. 'Τπηρέτησεν διαδοχικώς εις πολλάς υπηρεσίας καί πάντοτε διεκρίνετο διά τήν σεμνότητά του, τήν ειλικρίνειαν τοΰ χαρακτήρος του, τήν σοβαρότητα,
πειθαρχικότητα καί προθυμίαν μετά των οποίων έξετέλει τό προς τήν 'Υπηρεσίαν
καθήκον. Τά φυσικά καί ηθικά του προσόντα, αί προς τήν ’Αστυνομίαν καί τήν πα
τρίδα ύπηρεσίαι του άνεγνωρίσθησαν καί έπεβραβεύθησαν διά μεταλλείων ’Ανα
μνηστικού, Άργυροϋ καί ’Αστυνομικού Σταυροϋ.
Τήν 2—12—1953, ό Φώτιος Χριστοδουλόπουλος έξήλθεν τής 'Υπηρεσίας, λα
βών τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β' έν συντάξει. ’Έκτοτε, καί μέχρι
τοΰ θανάτου του, έξηκολούθησε νά ζή ώς υπόδειγμα χρήστου καί έναρέτου πολίτου
καί εντίμου οικογενειάρχου, άναδείξας τούς δύο υιούς
του, τον ένα ώς επιστήμονα καί τον έτερον ώς άξιωματικόν τοΰ Βασιλικοΰ Ναυτικοΰ. Τάς άρετάς
του αύτάς, ώς άστυνομικοΰ καί ώς άνθρώπου γενικώτερον, συνώψισεν λίαν παραστατικώς ό ’Αστυ
νομικός Διευθυντής Β' κ. Παναγιώτης Άναγνωστόπουλος, ό όποιος, άποχαιρετών τον έκλιπόντα έκ μέ
ρους τής ’Αστυνομίας Πόλεων κατά τήν κηδείαν, έτόνισε μεταξύ των άλλων τά έξής :
«Κεΐσαι ήδη, προσφιλέστατέ μόυ συνεργάτα,
έντός τοΰ ίεροΰ τούτου τεμένους, ύπό τάς σκιάς των
άγγέλων, έν μέσω των προσφιλών σου συναδέλφων
καί των άγαπώντων σε οικείων. Αυτήν τήν στιγμήν
έρχεται εις μνήμην μου μία τρικυμιώδης ιστορία, τήν
όποιαν έζησα μαζί σου 8ταν ή πατρίς μας έκινδύνευε καί έθαύμαζα τον άδάμαστον χαρακτήρα σου,
τήν αύταπάρνησίν σου, τήν αυτοθυσίαν σου καί τήν
προσήλωσίν σου εις τά εθνικά ιδεώδη, ύπέρ των οποίων ήνάλωσες τήν ζωήν σου...
Διεκρίνεσο διά τήν ιδιαιτέραν έπίδοσίν σου εις τήν δίωξιν τοΰ κοινοΰ έγκλήματος
καί άπειροι είναι αί περιπτώσεις τής περιπετειώδους έξιχνιάσεως σοβαρών κατά
τής περιουσίας έγκλημάτων, άλλά καί σοβαρών κατά τής άσφαλείας καί τής έλευθερίας τής πατρίδος μας έγκλημάτων τών κομμουνιστών... Εις τον τομέα τον οικο
γενειακόν, κατεχόμενος άπό θρησκευτικόν συναίσθημα τών προς τήν οικογένειαν
υποχρεώσεων, έπέδειξες σπανίαν άφοσίωσιν, μέ άποτελέσματα λαμπρά διά τούς
βλαστούς σου. ’Έθεσες ουτω τον εαυτόν σου ώς παράδειγμα προς μίμησιν εις όλους
τούς τομείς τής δημοσίας καί ιδιωτικής ζωής...» κ.λ.
Ή άστυνομική οικογένεια, διά τών στηλών τοΰ περιοδικοΰ μας, συλλυπεΐται
τούς οικείους τοΰ έκλιπόντος καί τούς εύχεται τήν έξ ύψους παρηγοριάν. Εύχεται
όπως Κύριος ό Θεός, ό νεκρών καί ζώντων δεσπόζων, τάξη τον άείμνηστον Φώτιον
Χριστοδουλόπουλον εις σκηνάς δικαίων καί τον άναπαύση έν τή άπείρω φιλευσπλα
χνία του.
Α ίω νία του ή μ νή μ η .

