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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
I 5 ΘΗΜΕΡΟΣ Ε Κ ΔΟΣ Ι Σ Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Υ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ Π ΟΛΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ:
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α :
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ |

ΤΜΗΜΑ

ΟΛΟΣ

ΤΥΠΟΥ

ΚΑΙ

ΚΑΑΛΙΛΡΟΜΙΟΥ

ΔΗ.ΜΟΣΙΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ

1 2 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο » - 627 - 469

Έ τησία ΒραχμαΙ 60.— 'Εξάμηνος Βραχμαί 30.—Τιμή τεύχου* ΒραχμαΙ 2.50
Μ ώ ΤΕΡΙΚΟΥ ■ Έ τ η σ Ι α
δολλάρια
3. — ' Ε ξ ά μ η ν ο *
δολλάρια
1,5

ΕΤΟΣ ΙΕ'.

ΑΘΗΝΑΙ, I ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1967
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ΠΟΙΝΙΚΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΛΩΣ ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ
Η ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ
Ύπδ του χ. Ν ΙΚ . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
(Συνέχβια έκ του προηγουμένου)
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

Κ Ε Φ ΑΛ Α ΙΟ Ν Γ ' . — Κ ατ’ έπάγγελμα ή καθ’ ίξιν ίγκληματίαι.

δ) Κλέπται βαλλαντίων κ λπ . (λω π οδύ τα ι).
Έ κ τής στατιστικής του Τμήματος Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών λαμβάνομεν τούς κάτωθι αριθμούς περί τών έν Άθήναις διαπραχθεισών κλοπών βαλλαντίων
ή χρημάτων έκ τών θυλακίων τών θυμάτων κατά τα έτη 1930 - 1935, ήτοι :

Κλοπαί

β αλλ αντ ίων

ΙΙοσοστήν τοΐς %
κλοπών βαλλαντί
ων έν σχέσει προς
τό σύνολον τών
κλοπών

Συνόλικλς
άριθμδς
κλοπών
γενικώς

Έτελέσθησαν

Παρέμειναν
άνεξιχνίαστοι

Ποσοστόν
άνεξιχνιάστων έπΐ
%

1930
1931
1932
1933
1934
1935

3433
3395
4533
4414
3763
3446

496
373
347
350
219
196

180
169
121
124
67
63

36% ,
45%
35 %
35%
30»/ο
32»/0

14,44
10,98 *
7,65
7,92
5,81
1,82

1930-1935

22984

1981

724

36 %

3,15

Έ τη
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Γραφικήν άναποβράστασιν δίδομεν διά του κατωτέρου σχεδίου.

e) Κλέπται ζώων καί πτηνώ ν.
Έ κ τής Ελληνικής Στατιστικής συναρμολογοϋμεν τον κατωτέρω πίνακα των
καταδικασθέντων ατόμων επί κλοπή καί έπί ζωοκλοπή κατά τά έτη 1928—1932
ως καί των υποτροπών ζωοκλ.επτών, ήτοι :

’Έτη

Κλοπαί
διάφοροι

Ζωον.λοπαί

Σύνολον
κλοπών

1928
1929
1930
1931
1932

9073
10614
12626
13967
16899

1218
1521
1448
1427
1576

10191
12135
14074
15394
18475

Ποσοστών
Ποσοστόν 'Υπότρο
έπί % κλο έπί % ζωο ποι ζωοπών διαφόρων
κλεπτών
κλέπται
88,16
87,46
89,71
90,72
91,46

11,84
12,54
10,29
9,28
8,54

449
565
499
532
578

Ποσοστόν
ύποτρόπων
ζωοκλεπτών
έπί °/0
36,86
37,14
34,46
37,28
36,67

Ό πίναξ οδτος παρουσιάζεται γραφικώς διά τών έναντι σχεδίων, ήτοι:
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Ν. ’Αρχιμανδρίτου: 'Απλώς υπότροποι καί καθ’ Ιξιν ή κατ’ έπάγγελμα έγκληματέαι

'Ως πρός τόν τόπον τελέσεως των ζωοκλοπών, ή επίσημος Ελληνική Στατι
στική, ή δημοσιευόμενη ύπό τοϋ Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, παρέχει τάς κά
τωθι πληροφορίας διά τά Ιτη 1928— 1932 κατά Νομούς, ήτοι:

Νομοί

1928

1929

1930

Ά τττικ ή ς καί Βοιωτίας
Αιτωλίας καί ’Ακαρνανίας
Άργολίδος καί Κορινθίας
’Α ρ κ α δ ία ς ......................
’Ά ρ τη ς...............................
Ά χ α ΐ α ς ...........................
Δράμας ...........................
" Ε β ρ ο υ ..........................
Ε ύ β ο ια ς..........................
Ζ α κ ύ ν θ ο υ ......................
’Η λ ε ία ς ...........................
'Η ρακλείου......................
Θεσσαλονίκης . . . .
Ίω α ν ν ίν ω ν......................
Κ α β ά λ α ς ......................
Κερκύρας ......................
Κ εφαλληνίας..................
Κοζάνης...........................
Κυκλάδων .......................
Λ α κ ω ν ία ς ......................
Λ α ρ ί σ η ς ......................
Λ α σ η θ ίο υ ......................
Λέσβου ...........................
Μ εσσηνίας......................
Π έ λ λ η ς ..........................
Π ρ ε β έ ζ η ς ......................
Ρ ε θ ύ μ ν η ς ......................
Ροδόπης ......................
Σ ά μ ο υ ...........................
Σ ε ρ ρ ώ ν ...........................
Τ ρ ικ κ ά λ ω ν ..................
Φθιώτιδος καί Φωκίδος
Φ λ ω ρ ίν η ς......................
Χ α λ κ ίδ ο ς ......................
Χ α ν ίω ν ...........................
Χ ί ο υ ...............................
’Αλλοδαποί καί πλοΐον .

101
61
49
54
38
90
8
18
31
4

66
78
48
88
66
207
9
11
15
8

65
80
49
108
32
113
20
7
18
2
98
76
58
26
2
5
16
28
20
16
49
42
22
32
16
53
72
37
6
15
64
91
20
11
75
4
—

Σ ύνολ ον

—

75
53
33
6
5
15
29
23
20
42
45
15
57
25
24
60
21
9
14
32
65
16
14
59
6
1

—

84
49
40
3
4
25
34
33
8
42
56
15
52
7
43
123
32
6
22
75
61
36
16
61
4

1931

1932

Σύνολον

101
99 432
139 150 508
30
22 198
40
43 333
28
29 193
122 111 643
5
5
47
10
18
64
27
24 115
10
5
29
76
76 250
66
49 350
31
45 236
34
89 222
14
30
55
7
3
24
12
27
95
35
29 155
31
16 123
21
11
76
71 242
38
16 195
36
20
28 100
36
86 263
4
7
59
45
48 213
61
57 373
15
27 132
11
4
36
84
15
18
114 128 413
97 147 461
22
21 115
7
9
51
49
39 283
4
3
21
—
—
1

Πληθυσμός
κατά τήν άπογραφήν
τοϋ έτους
1928

’Αναλογία
έπί
10.000
κατοίκων

1.024.667
220.055
174.320
166.141
52.596
193.422
111.572
122.730
154.449
40.492
130.201
138.567
539.986
180.418
119.140
106.251
66.414
166.523
129.702
144.336
278.465
68.167
161.557
247.907
97.167
79.620
68.180
180.441
70.497
182.710
214.748
193.671
125.722
64.799
111.513
75.680

_

1

1218 L521 1448 L427 1576 7190 j 6.204.684
(Συνεχίζεται)

4,21
23,08
11,35
20,00
36,69
33,24
4,21
5,37
7,43
7,16
19,96
2,52
4,17
12,30
4,71
2,35
14,30
9,35
9,32
5,26
8,69
28,63
6,18
14,15
6,07
27,50
54,26
7,31
5,10
4,66
19,68
23,80
9,14
7,87
25,55
2,77
—
11,55

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΜΙ ΚΡΑ

ΠΥΡ ΟΒΟΛΑ

ΟΠΛΑ

'Υπό τοϋ τέως ’Αστυνόμου Α' τής Διευθύνσεως Έγκλη------------ματολογικών ‘Υπηρεσιών κ. ΔΗΜ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΑΗ--------------------------( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου )

21. ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΟΣ ΔΙΑ ΒΟΛΙΔΟΣ ΕΚ Μ ΕΓΑ Λ Η Σ Α Π Ο ΣΤΑ Σ ΕΩ Σ
Τά γνωστά τής σήμερον μακρύκαννα πολεμικά δπλα, έχουν μέγιστον βεληνεκές
μέχρι 5.000 μέτρων. Ή βολίς των, κατά το μεγαλύτερον μέρος τής τροχιάς της, δια
τηρεί την δραστικότητά της, παρά τάς άντιθέτους δοξασίας πολλώνί
Τά καλά περίστροφα, πιστόλια, ώς καί τά διαμέτρου 5,65 χιλ. (σκοποβολής)
έχουν μέγιστον βεληνεκές μέχρι 1.500 μέτρων. "Οταν ή άρχική ταχύτης τής βολί
δας των είναι άνω των 300 μέτρων άνά δευτεράλεπτον καί τδ βάρος της 10 γραμμ.,
ή δραστικότης της (Ε) είς τά 150— 200 μέτρα είναι, κατά μέσον δρον, 20 χιλιογραμ
μόμετρα, των δέ 5,65 περί τά 12, έπομένως λίαν δραστική.
Τδ 1951 είς τόν Πειραιά, είς συμπλοκήν μεταξύ Ελλήνων καί ’Αμερικανών,
άρκετοί πυροβολισμοί άντηλλάγησαν έκατέρωθεν, έλαβε δέ μέρος είς τήν... μάχην καί
6 Μπουζ. ’Ιωάν., άστυφύλαξ ’Ασφαλείας Πειραιώς, μέ άποτέλεσμα, οί μέν συμπλακέντες ούδέν νά πάθουν, νά φονευθή δμως δ Ξύδ. Νικ., έτών 16, μαθητής, έκ Μή
λου, δ οποίος έφιλοξενεΐτο ύπδ συγγενικής του οίκογενείας.
Τδ σημεΐον τής συμπλοκής, έκ τοΰ δποίου δ άστυφύλαξ έπυροβόλησεν είς τδν
άέρα ήτο τδ κέντρον «Τζών Μπούλ», παρά την άκτήν Μιαούλη καί τδ σημεΐον δπου
έπλήγη δ άτυχης μαθητής, ή δδδς Τπποκράτους, πλησίον των δημοτικών οόρητηρίων,
άπόστασις, κατόπιν καταμετρήσεως, 480 μέτρων.
Ή πλειονότης τών άστυνομικών άπέκλεισεν δτι δ Ξύδ. έφονεύθη διά βολίδος
δπλου χρησιμοποιηθέντος ύπδ τών συμπλακέντων.
Άπεδείξαμεν δμως δτι ή έξαχθεΐσα έκ τοϋ κρανίου τοΰ μαθητου βολίς προήρχετο έκ φυσιγγίου, πυροβοληθέντος διά τοϋ άριθμ. 580342 περιστρόφου τών 9 χιλ.
Smith— Wesson διά τοΰ δποίου ήτο έφωδιασμένος δ ποοαναφερθείς άστυνομικός,
(Ήμ. περ. 32) 7) 12.10.51). (Είκ. 59).
Τήν νύκτα τής Άναστάσεως τοΰ έτους 1956, δ Άλεξάνδρ. Παναγ., έτών 17, μα
θητής, κάτοικος Κασταλίας 5, Κυψέλη, έπιστρέφων έκ τής έκκλησίας, έπλήγη είς
τήν κεφαλήν ύπδ άδεσπότου βολίδος καθ’ δν χρόνον δ πατήρ του προσεπάθει νά άνοι
ξη τήν έξώθυραν τής οικίας των, μεταφερόμενος δέ είς Σταθμόν Πρώτων Βοηθειών,
έξέπνευσεν.
Ή βολίς, 9 χιλ. καί βάρους 11,05 γραμμ., τδν είχε πλήξει είς τήν δεξιάν κροταφοβρεγματικήν χώραν καί είχε διατρήσει τδ κρανίον είς τήν λεπιδοειδή ραφήν τοΰ
δστοΰ καί είχε φθάσει μέχρι τών μαλακών μορίων τής άνω δεξιάς παρωτίδος καί έξ
άλλων περιστατικών τά δποΐα εΐχομεν ύπ’ δψιν μας έπιθανολογήσαμεν δτι προήρχετο
έκ φυσιγγίου άγγλικής κατασκευής, μέ ένδείξεις έπί τοΰ πυθμενίου τά γράμματα
(P.L .).
Τά έν λόγω φυσίγγια έχρησιμοποιήθησαν πολύ είς τήν Ελλάδα καί είς τά πε
ρίστροφα Smith— Wesson (9) χιλ., τά δποΐα έχουν κατασκευασθή μαζικώς είς
Καναδάν κατά τδν τελευταΐον πόλεμον καί είναι έφωδιασμένος δ Ελληνικός Στρατός
καί τά Σώματα ’Ασφαλείας. 'Ως είναι γνωστόν, τήν Άνάστασιν, δχι μόνον οί "Ελ
ληνες, άλλά καί πολλοί άλλοι χριστιανικοί λαοί, υποδέχονται θορυβωδώς, διά πυρο
βολισμών, κροτίδων, κωδωνοκρουσιών κλπ., (οί ’Ιταλοί στρατιώται, κατά τήν Κατο
χήν, έχρησιμοποίουν καί πυροβολικόν μικροΰ διαμετρήματος).
Ή πλήξασα τδν άτυχον νέον βολίς ήτο τών 9 χιλ., έξ δλοκλήρου έπενδεδυμένη,
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έπομένως τό φυσίγγιόν της θά έπρεπε νά έχη πυροβοληθή δι’ δμοίας διαμέτρου δπλου.
Είχε διατρήσει τό όστοΰν τοΰ κρανίου, παρ’ δλον δτι τόν είχε πλήξει είς τδ τέρμα
τής διαδρομής της (πτώσιν). Ή πορεία της, μετά τήν διάτρησιν τοΰ κρανίου, ήτο έκ
των άνω καί ολίγον λοξώς προς τά κάτω, δηλαδή τον έπληξε κατά τήν κάθετον έξ
ύψους πτώσιν της. Τό μέγιστον βεληνεκές των περιστρόφων Smith— Wesson είναι
1.500 μέτρων, τό πιθανώτερον δέ είναι δτι δ πυροβολισμός έρρίφθη έκ στρατιωτικού
καταυλισμού, εύρισκομένου είς τήν κορυφήν τοΰ λόφου Βριλίσια (Τουρκοβούνια)
οπού ύπάρχει καί κτίριον ειδικού παρατηρητηρίου. Τό ύψος τοΰ λόφου είναι 340 μέ
τρα. ”Αν δεχθώμεν δτι δ πυροβολισμός έγένετο είς τον άέρα καί δτι ή βολίς έλαβε
τήν κάθετον πορείαν της, ούχί έκ 1.800 μέτρων, άλλ’ έκ 1.000 μόνον, ή ταχΰτης
της (είς σημεΐον πτώσεως) θά ήτο περί τά 150 μέτρα, άνά δευτερόλεπτον, δηλονότι
Δ= -ί
A

G T2. ν = GT, ήΧ01 V — 9,8X 15=147 μέτρα, άνά δευτερόλεπτον. Είναι

γνωστόν δτι ή βαρύτης έπενεργεΐ έπί τής βολίδος άπολύτως, ώς ά αυτή ούδεμίαν νά
γνω<:τόν δτι ή βαρύτης ενεργεί έπί τής βολίδος άπολύτως, ώς αν αΰτη ούδεμίαν νά
έκέκτητο κίνησιν, ή θεωρία αΰτη έπεβεβαιώθη καί είς τήν πράξιν, διά των διαστημο
πλοίων τής σήμερον, βολίς δέ μέ (Ε) 0,16 χιλιογραμμομέτρων ή μέ ταχύτητα του
λάχιστον 100 μέτρων άνά δευτερόλεπτον δύναται νά διατρήση όστοΰν.
Οί τοΰ οικείου Παραρτήματος ’Ασφαλείας άστυνομικοί, έπελήφθησαν τής ύποθέσεως, άλλ’ έπειδή, οί πυροβολοΰντες ήσαν πολλοί, έπίστευον δτι είς ούδέν θά κατέληγον. Άνευρέθη δμως είς καί μάλιστα άπόστρατος Άνθυπασπιστής τής Χωροφυλα
κής δ δποΐος οχι μόνον είχε περίστροφον, άλλ’ έβεβαιοΰτο καί υπό γειτόνων του, δτι
έποιήσατο καί χρήσιν αυτού, κατά τήν Άνάστασιν.
Τό περίστρ οφον κατεσχέθη καί άπεστάλη είς τόν άνακοιτήν, είς χεϊρας τοΰ
δποίου καί ή έκ τής κεφαλής τοΰ μαθητοΰ βολίς εόρίσκετο. Ή βολίς καί τό δπλον
παρεδόθησαν είς πραγματογνώμονα (άπόστρατον άξιωματικόν τοΰ Στρατοΰ, δπλουργόν), δ δποΐος έγνωμάτευσεν δτι τά φυσίγγια των περιστρόφων των 9 χιλ. τύπου
Sm ith — Wesson, έκ τοΰ δποίου προήρχετο ή βολίς, δέν δύνανται νά πυροβοληθοΰν
διά τοΰ παραδοθέντος είς αυτόν περιστρόφου, Καστανάγκα των 9 χιλ., διότι δέν προσ
αρμόζονται είς τό βυκίον του. Ό άνακριτής δέν ίκανοποιήθη καί άνέθεσεν είς άλλον
τήν ύπόθεσιν.
Οδτος έξήτασε: α) Τήν έξαχθεΐσαν έκ τοΰ πτώματος βολίδα καί διεπίστωσεν
δτι αΰτη εφερεν 6 αυλακώσεις, δ ε ξ ι ό σ τ ρ ο φ ο υ ς , 2 χιλ. διαμέτρου, β) Έξήτασε κατόπιν τήν κάννην τοΰ κατασχεθέντος δπλου καί διεπίστωσεν δτι εφερεν 6 έλικοειδεΐς αυλακώσεις, ά ρ ι σ τ ε ρ ο σ τ ρ ό φ ο υ ς καί διαμέτρου 2,8 χιλιοστ.
Επομένως τό ύποπτον δπλον άπεκλείετο άσυζητητί. Τά στοιχεία τής άνομοιότητος
ήσαν τοιαΰτα, ώστε καί δ έπιληφθείς τής ύποθέσεως άστυνομικός ήδύνατο νά τά διαπιστώση διότι καί δι’ απλής παρατηρήσεως ήτο κατάδηλος ή άνομοιότης, δταν δμως
ή Εδιότης αΰτη είναι γνωστή. (Ήμ. περ. Φ. 32)2 4 )6 .7 .5 6 ). (Είκ. 6ο).
Τό έτος 1960, δ Κέλ. Στέφαν., έπιβαίνων μοτοσυκλέττας (βέσπα), τήν δποίαν
ώδήγει δ άνεψιός του, μετέβαινεν έκ Καισαριανής, είς Ν. Ελβετίαν, πρός παρακο
λούθησή ποδοσφαιρικού άγώνος, είς τόν δποΐον έλάμβανε μέρος καί δ υίός του. "Οτε
διήρχετο έκ τοΰ όπισθεν τοΰ σκοπευτηρίου Καισαριανής λόφου (ύψόμετρον 150 μέ
τρων) , (είκ. 6 1 ), ύψόμετρον σκοπευτηρίου 100 μέτρων, δ Κέλ., έπλήγη ύπό άδεσπότου βολίδος δπλου καί μετ’ δλίγον έξέπνευσεν.
Ή είσοδος τής βολίδος, ήτο είς τό δεξιόν δπίσθιον μασχαλιαΐον χείλος καί είχε
φθάσει μέχρι τοΰ 5ου μεσοπλευρίου διαστήματος καί διά τών μεσοπλεύρων μυών είχεν
είσέλθει είς τό δεξιόν ήμιθωράκιον, είχε διατρήσει είς τό μέσον τόν λοβόν τοΰ πνεύμονος καί είχε διανοίξει τόν δεξιόν κλάδον τής πνευμονικής άρτηρίας, έντός τοΰ πε
ρικαρδίου, προκαλέσασα ούτως άκατάσχετον αιμορραγίαν. Ή βολίς, έξ δλοκλήρου έκ
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μολύβδου, 5,65 χιλ. καί βάρους 2,5 γραμ. (δρ. είκ. 62) Ανευρέθη άθικτος έντδς τοΰ
περικαρδίου.
Ή πορεία τής βολίδος, έντδς τοΰ σώματος, ήτο σχεδόν δριζοντία (έκ δεξιών πρδς
τά άριστερά) έν σχέσει μέ άτομον καθήμενον εις στάσιν προσοχής. (Είκ. 6 3 ). Έ κ
τής Αστυνομικής Ανακρίσεως διεπιστώθη δτι μόνον από τον χώρον τοΰ Σκοπευτηρίου
ήκούοντο πυροβολισμοί, κατά τόν χρόνον τοΰ θανάσιμου τραυματισμοΰ τοΰ Κέλ., άλλ’
ούδείς ήθελε να πιστεύση δτι τοΰτο ήτο δυνατόν να έχη συμβή, λόγω τής μεγάλης
άποστάσεως, τών μανδροτοίχων οί όποιοι περιβάλλουν τούς χώρους τοΰ σκοπευτηρίου
(δυστυχώς άνυψώθησαν έτι περισσότερον, μετά τό Ατύχημα) . Ούδείς δέ έπίστευεν
δτι τά κατασχεθέντα δπλα, τά χρησιμοποιούμενα προς άσκησιν εις τό σκοπευτήριον,
ήσαν ικανά νά φονεύσουν άτομον εις τόσον μεγάλην άπόστασιν (700 μέτρα).
Ό τό πρώτον έπιληφθείς δπλογνώμων, μεταβάς εις τό παραπλεύρως διά τά μακρύκαννα δπλα σκοπευτήριον, έτοποθέτησε στόχον εις Απόστασιν 300 μέτρων καί όπι
σθεν αύτοΰ σάκκους με άμμον διά νά συγκρατήση τάς δειγματικάς βλίδας πρός σύγκρισιν μετά τής εξαχθείσης έκ τοΰ πτώματος.
Εννοείται δτι παρά τόν μεγάλον Αριθμόν πυροβολισμών, ούδεμία βολίς επληξε
τόν στόχον, λόγω Αγνοιας τών στοιχειωδών τής βλητικής κανόνων, (έπρεπε νά σκοπεύη τουλάχιστον 7 μέτρα άνωθεν αύτοΰ), Αλλά καί αν τόν έπληττον έκ σ υ μ π τ ώσ ε ω ς αί βολίδες θά ήσαν άχρηστοι διά συγκριτικήν παραβολήν, διότι ή άμμος
καταστρέφει καί δημιουργεί καί νέα ίχνη.
Έπελήφθημεν τής ύποθέσεως, κατόπιν δικαστικής παραγγελίας, καί άπεδείξαμεν, διά τής 32) 54) 28.9.60 έκθέσεώς μας, δτι ό θανάσιμος τραυματισμός έγένετο διά
βολίδος φυσιγγίου πυροβοληθέντος διά τοΰ 215279 περιστρόφου Smith— Wesson, τών
5,65 χιλ. (22) , τών όποιων καί τό βεληνεκές καί ή δραστικότης τής βολίδος είναι
Αρκούντως μεγάλη καί εις μεγάλας Αποστάσεις, παρά τάς Αντιθέτους δοξασίας τών...
δπλουργών.
’Έ τι, οί Αποκλείοντες τόν τραυματισμόν, ένεκα τών μανδροτοίχων, ήγνόουν δτι
τό ύψος των, ήσφάλιζε πώς μόνον τούς όπισθεν καί πλησίον αυτών ευρισκομένους καί
παντάπασιν τούς μακρόθεν καί μάλιστα έπί λόφου ευρισκομένους. ’Άλλωστε τοΰτο
διελάλει καί ή «διάτρητος» έκ τών βολίδων έπί τοΰ λόφου, πινακίς έκ σανίδος μέ τήν
ενδειξιν «Κίνδυνος». Τό σημεΐον πλήξεως τοΰ θύματος εύρίσκετο 70 μέτρα ύψηλότερον τοΰ σκοπευτηρίου καί έπομένως ύπό ώ ρ ι σ μ έ ν η ν γ ω ν ί α ν
ήδύνατο
νά πληγή άτομον, έπί τοΰ λόφου, ώς άν τοΰτο νά έπυροβολεΐτο κατ’ ευθείαν.
Ό θανάσιμος τραυματισμός τοΰ Κέλ. έγένετο ύπό μαθητοΰ, ήσκουμένου μετ’ άλ
λου συναδέλφου του εις τήν σκοποβολήν διά περιστρόφου Smith τών 5,65 χιλ. τοΰ
σκοπευτηρίου. Τό δπλον έξεπυρσοκρότησεν, δταν είχε διαγράψει γωνίαν 45ο (άπό τήν
άνω πρός τά κάτω κίνησιν, γωνίας 90ο) (Είκ. 6 4 ). Ό νέος, (ό Μικελ. Άντών.) διά
τής 5656) 7.7.61 Αποφάσεως τοΰ Τριμελ. Πλημ) κείου ’Αθηνών κρίθη ένοχος τοΰ φό
νου τοΰ Κέλ., άλλά τό Έφετεΐον, διά τής 4180) 61 άποφάσεώς του, τόν Απήλλαξε,
δεχθέν δτι «ούτος ΐστατο κατά τήν σκόπευσιν εις τόν καθωρισμένον χώρον καί έτέλει
έν π ε π ο ι θ ή σ ε ι δτι ή έκμεταλλευομένη τό σκοπευτήριον έταιρία είχε λάβει
τά Απαραίτητα προστατευτικά μέτρα καί δτι δ προστατευτικός τοίχος είχε τό απαραί
τητον ύψος Ασφαλείας καί δτι τά χρησιμοποιούμενα φυσίγγια ήσαν τά Αναγκαία διά
τήν άσκησιν καί ούχί μείζονος βεληνεκοΰς».
Διά τής 3579)3.6.1964 Αποφάσεως τοΰ Τριμελοΰς Έφετείου ’Αθηνών, κατεδικάσθη εις 4μηνον φυλάκισιν δ ύπεύθυνος τοΰ Σκοπευτηρίου, διότι είχε παραμελήσει
νά λάβη τά Απαραίτητα μέτρα.
Τό έτος 1960, έντός Αγροΰ του, εις Πελοπόννησον, Ανευρέθη νεκρός ό X., έτών
70, Ό ιατρός τοΰ χωρίου του έβεβαίωσεν δτι δ θάνατός του ώφείλετο εις έγκεφαλι-
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κήν συμφόρησιν καί δτι τό περί τό φαλακρόν τμήμα τής κεφαλής μικρόν τραϋμα
προήρχετο έκ τής πτώσεώς του, συνέπεια τής συμφορήσεως.
Βραδύτερου ύπ’ αγνώστου κατηγγέλθη δτι δ θάνατος έσκεμμένως άπεδόθη είς
συμφόρησιν. Έγένετο έκταφή καί άνευρέθη έντός τοΰ κρανίου του βολίς μακρυκάννου
δπλου (8) χιλ. (δρ. σχετ. είκ. 65, 66, 67, 68, 6 9 ). Οί οικείοι τοΰ γέροντος άπέδιδον
τόν φόνον του εις πυροβολισμόν σμηνίτου, διότι τό κτήμα του εύρίσκετο παρά τό άεροδρόμιον ’Αράξου.
Ό έχων άναλάβει την άνάκρισιν άξιωματικός - δικαστικός τής ’Αεροπορίας άπέδιδε τάς ύπονοίας των εις υστεροβουλίαν διά νά λάβουν άποζημίωσιν ή σύνταξιν άπό
τό Κράτος. Πρός άπόδειξιν τής δολιότητός των δ άξιωματικός - ανακριτής, άνέφερεα) "Οτι τό πλησιέστερον σημεΐον τοΰ άεροδρομίου, πρός τόν άγρόν, άπεΐχε 1.650 μέ
τρα καί τό πλησιέστερον φυλάκιον 2.500 μέτρα, β) "Οτι οί στρατιώται τοΰ άεροδρο
μίου φέρουν δπλα αγγλικά παλαιοΰ τύπου των 8 χιλ. μέ διακριτικόν E.R.A. Επομέ
νως είναι άδύνατον νά έπλήγη δ γέρων υπό βολίδος δπλου έκ τοΰ άεροδρομίου. Έκλήθημεν νά ύποστηρίξωμεν καί ήμεϊς τά συμφέροντα τοΰ Κράτους, άλλ’ έκ τής έξετάσεως τής γωνίας διατρήσεως τοΰ κρανίου τοΰ γέροντος διά τής βολίδος των 8 χιλ.,
μέ 5 άριστεροστρόφους ραβδώσεις (έντονον διακριτικόν γνώρισμα τών άγγλικών μακρυκάννων δπλων) καί διά τών όποιων ή σαν οί τοΰ άεροδρομίου άνδρες έφωδιασμένοι, διεπιστώσαμεν δτι δ άροτριών τόν άγρόν του γέρων, κατά τόν χρόνον τής πλήξεως, «έπεσε θΰμα άδεσπότου βολίδος πυροβολισμοΰ σμηνίτου έκ τοΰ άεροδρομίου ’Α
ράξου» (Ήμ. περ. 32) 55) 18.11.60).
22. ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΟΣ ΔΙΑ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΟΠΛΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Ο Π ΙΣΘ Ε Ν
ΑΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟΥ
’Ενίοτε ή ’Αστυνομία άντιμετωπίζει προβλήματα, τών όποιων ή λύσις δεν είναι
εύκολος ή την διδομένην ύπ’ αύτής, πολλοί άμφισβητοΰν, διότι π.χ. δ Α ' τραυματίζε
ται ή φονεύεται διά βολίδος πυροβόλου δπλου καί μεταξύ σημείου πλήξεώς του καί
θέσεως πυροβολήσαντος παρεμβάλλεται άδιαφανές άντικείμενον (θύρα, παράθυρον
κ λ π .). Έ ν τοιαύτη περιπτώσει, έρωτάται: Δύναται νά θεωρηθή δτι ένήργησεν έκ
δόλου;
Τό έτος 1937, δ δικηγόρος X., άνευρέθη νεκρός έπί τής κλίνης τής οικίας του,
Γκυιλφόρδου 18, (δρ. σχετ. είκ. 70) φέρων τυφλόν διά βολίδος τραΰμα, όλίγον κάτω
θι τοΰ δεξιοΰ ώτός. Ή βολίς πριν ή τόν πλήξη, είχε διατρήσει, τήν συνδέουσαν τά δύο
δωμάτια κλειστήν θύραν, εις ύψος 50 έκ. άπό τοΰ έδάφους. Κατά τήν δίκην, δ όπλογνώμων, Καθηγητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών, ύπεστήριξεν δτι δέν δύναται νά δεχθή
δτι δ πυροβολισμός έγένετο κατόπιν σκοπεύσεως, βασταζομένου τοΰ δπλου διά τής
χειρός καί έπί πλέον δτι είναι άδύνατον νά ύπολογισθή καί ή παρέκκλισις τής βολί
δος, μετά τήν διάτρησιν σκληροΰ άντικειμένου. Επομένως τόν θανάσιμον ή άπλοΰν
τραυματισμόν θεωρεί άδύνατον ή τυχαΐον. Διά τούτους τούς λόγους άπεδέχθη δ δπλογνώμων τόν ισχυρισμόν τής δράστιδος (συζύγου τοΰ θύματος), δτι μετά τήν φιλονεικίαν καί άποχώρησιν τοΰ συζύγου της, πρός κατάκλισίν του, εις τόν καναπέν τής τρα
πεζαρίας, αΰτη άπεπειράθη νά αυτοκτονήση. Κατελήφθη δμως υπό φόβου, έλιποθύμησε καί έπεσεν. "Οταν συνήλθεν έστρεψε τήν κάννην τοΰ περιστρόφου, κατά τής κε
φαλής της, έπίεσε τήν σκανδάλην, άλλ’ άπέτυχε καί ή βολίς διατρήσασα τήν κλει
στήν τής τραπεζαρίας θύραν έπληξε, τόν έπί τοΰ καναπέ έχοντα κατακλιθή σύζυγόν
της καί άπνουν τόν άφησεν. Ή γνώμη του ένισχύετο καί έκ τοΰ δτι έπί τοΰ βυκίου
τοΰ δπλου άνευρέθη εις κάλυξ, ένώ είς τήν οικίαν ύπήρχον καί άλλα φυσίγγια.
Τό δικαστήριον παρεδέχθη τό συμπέρασμα τοΰ δπλογνώμονος, τούς ισχυρισμούς
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της κατηγορουμένης, άλλ’ έχαρακτήρισε την πραξιν ώς άμέλειαν καί διά τής
93)11.7.1938 άποφάσεως των ένόρκων, τής έπέβαλε φυλάκισιν 19 μηνών.
Τδ έτος 1944 δ Ταγματάρχης Χωροφυλακής Ρούσ. άνευρέθη νεκρός έντός τοΰ
γραφείου του, φέρων τυφλόν τραύμα πυροβόλου δπλου εις τήν μεσότητα τής μετωπι
κής χώρας (δρ. σχετ. είκ. 7 1 ). Περί τότραΰμα δένύπήρχεν έναπόθεσις πυρίτιδος. Ή
έκ μολύβδου βολίς 7,55 χιλ. είχε διαδράμει έκ τών έμπροσθεν πρός τα όπίσω καί
είχε τελείως παραμορφωθή λόγω διατρήσεως τοΰ όστοΰ τοΰ κρανίου.
Ό Ταγματάρχης ήτο υπασπιστής τοΰ διαβόητου διοικητοΰ τής Ειδικής ’Ασφα
λείας Λ. κατά τήν Γερμανικήν Κατοχήν. Ό θανάσιμος τραυματισμός άπεδόθη εις
τούς άναρχικούς. Έ κ τής διερευνήσεως, δμως, διεπιστώθη δτι ή είσοδος καί ή πορεία
τοΰ τραύματος, έδείκνυον πλήξιν ύπό δρθήν γωνίαν, έπομένως δ πυροβολήσας έπρεπε
νά κάθεται έναντι τής τραπέζης τοΰ Ταγματάρχου, ώς άνευρέθη νεκρός.
Τοΰτο, δμως, ώς είχον τά τοΰ γραφείου του, άπεκλείετο. Ή έρευνα έπεξετάθη
καί διεπιστώθη δτι δ βοηθός τοΰ Άξκοματικοΰ Υπηρεσίας, Ένωμ. X., περιεργαζόμενος τό πιστόλιόν του, τοΰ έξεπυρσοκρότησε καί ή βολίς διατρήσασα τήν δπισθέν του
θύραν, έπληξε τόν εις τό γραφεΐον του έργαζόμ,ενον Ταγματάρχην καί τόν άφησεν
άπνουν. Ό ’Ενωμοτάρχης ούδέν άνέφερε, διότι δεν άντελήφθη τόν φόνον, διότι ή ώρα
ήτο ή 23η, άντικατασταθείς δέ ύπό συναδέλφου του, άπεχώρησε τήν 4 .2 0 '. Καί εις
τήν έν λόγω περίπτωσιν, τό Δικαστήριον ώς άμέλειαν έχαρακτήρισε τήν πραξιν.
Έτέρα δμοία περίπτωσις συνέβη εις τό προάστιον τών ’Αθηνών “Αγιος Δημήτριος
(Μπραχάμι) τήν 20.10.1945, ύπό ’Άγγλου στρατιώτου, φιλοξενουμένου εις τήν οι
κίαν τοΰ "Ελληνος Σικαλ. Πρό τής κατακλίσεώς του, δ ’Ά γγλος, ήθέλησε νά άπογεμίση τό πιστόλιόν του, τοΰ έξεπυρσοκρότησεν, δμως, καθ’ δ μεθυσμένος καί ή βολίς
διέτρησε τήν κλειστήν ξυλίνην θύραν τοΰ δωματίου καί έπληξεν εις τήν κοιλιακήν χώ 
ραν, τόν πρό τής θύρας, εις τόν διάδρομον, ίστάμενον ιδιοκτήτην, δ δποϊος μετά τινας
ή μέρας άπεβίωσεν. Καί τό Α γγλικόν εις Αθήνας Στρατοδικεΐον, ώς άμέλειαν έχα
ρακτήρισε τήν πραξιν.
Διάφορος πώς ήτο ή περίπτωσις τοΰ καταδίκου Μ., δ δποϊος έσκεμμένως προσεκάλεσεν (ώς έκ τών υστέρων άπεδείχθη) εις τάς φυλακάς Συγγροΰ, τόν πολιτικόν
του φίλον Ε. νά τόν έπισκεφθή εις τό κελλίον του, τόν όποιον κατόπιν ήρνήθη νά άφήση έλεύθερον, άν ή Κυβέρνησις δεν τοΰ έχάριζε τό υπόλοιπον τής ποινής του. Ή κράτησις διήρκεσε πολλάς ήμέρας, δτε μίαν Ισπέραν, άτομον διακρινόμενον διά τήν σκο
πευτικήν του δεινότητα (Δ .), τόν έπυροβόλησε διά πιστολιού, σκοπεύσας τό δμοίωμά
του, μέσω τής θαμβής ύάλου τής θύρας τοΰ κελλίου του.
( Συνεχίζεται)
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Είκών 59. ’Α ρ ι σ τ ε ρ ά : 'Η έξαχθεϊσα έκ τοϋ σώματος τοϋ μαθητου
Ξύδη βολίς. Δ ε ξ ι ά: Ή δειγματική.

Είκών 60. ’Α ρ ι σ τ ε ρ ά : Βολις μέ
άριστεροστρόφους ραβδώσεις. Δ εξ ι ά : Μέ δεξιοστρόφους, έξαχθεΐσα έκ τοϋ πτώματος τοϋ μαθητοΰ.

Μικρά πυροβόλα όπλα

Είκών 61. Βέλος 1 : Τό σκοπευτήριον έκ της θέσεως, έξ ής έβλήθη τό θϋμα.
Βέλος 2 : Σημείου πλήξεως τοϋ θύματος.

Είκών 62. "Ανω καί κάτω άριστερά : Πειστήριου.
Δεξιά : Δειγματική.
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Είκών 63. ’Αριστερά: Τόσημεΐον εισόδου.

Είκών 64. Ή θέσις τοϋ μαθητου εις σκοπευτηρίου Καισαριανης.

Μικρά πυροβόλα δπλα

Είκών 65. Ή έξαχθεϊσα έκ
τοϋ κρανίου βολίς, 8 χιλ.,
μέ αριστερόστροφους ρα
βδώσεις.

Είκών 66. ' ίI είσοδος
της βολίδος εις τό κά
λυμμα (τραγιάσκα) της
κεφαλής τοϋ γέροντος.
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ΕΕκών 67. Ή γωνία πλήξεως του κρα
νίου του γέροντος.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
--------------------------Ύπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥΛΕΩΤΣΑΚΟΥ--------------------------(Συνέχεια άπδ τδ προηγούμενο)

Κούλα: "Γστερα άπδ τδ «δράμα» έκεΐνο. (Δράμα χαρακτηρίζει τή ληστεία
καί τή δολοφονία τοΰ Τ σάγκα). Ό αδελφός μου υστέρα δέν μέ προστάτευε. Καί
τότε άρχισε νά μέ προστατεύη ό πατέρας μου, δ όποιος μοΰ νοίκιασε ένα καμαράκι
στήν παράγκα τής έρωμένης του, τής Παρασκευής Μασουρίδου. Καί δ Άνδρέας,
δταν γύρισε γιά δεύτερη φορά άπδ τά Τρίκαλα, μοΰ υπεσχέθη δτι θά μέ προστα
τεύη καί πάλι. ’Άρχισε νά μέ βγάζη περίπατο. Είχαμε γνωρισθή πιά καί μέ τδν
Θανάση τδν Ντούνη καί μέ την έρωμένη του. Πρέπει νά σάς πω δτι υστέρα άπδ τδ
φόνο τοΰ Τσάγκα είχα γίνει πολύ νευρική καί κάποτε στόν ύπνο μου άπάνω είπα
μερικά παραμιλητά γιά τδ φόνο τοΰ Τσάγκα. "Ετσι είμαι Ιγώ. "Αμα κοιμάμαι
παραμιλάω. Ή Παρασκευή μέ άκουσε πού παραμίλαγα γ ι’ αυτά τά πράγματα καί
μοΰ ζήτησε περισσότερες πληροφορίες. Τής είπα τότε άκρες μέσες καί τήν παρακάλεσα νά μή κάνη καμμιά κουβέντα στδν Άνδρέα. γιατί τότε άλλοίμονο σέ μάς.
«Μιά μέρα νόμισα δτι κάτι μέ τραβάει καί τότε έμπηξα τις φωνές. (Σημείωσις: Πραγματικά, ή Κούλα άρχίζει καί μέ τήν άνάμνησι άκόμα νά τρέμη. Κάνει
άποκρουστικούς μορφασμούς. Ασθμαίνει. Πάσχει καί περνούν μερικά λεπτά τής
ώρας ώς δτου συνέλθη γιά νά συνέχιση τήν άπολογία της καί νά πή δτι τότε φώ
ναξαν γιατρό γιά νά τήν συνεφέρη).
Καί λέγει :
— Νόμιζα δτι μέ τραβοΰσε δ σκοτωμένος σωφέρ...
Κούλα (συνεχίζουσα) : "Γστερα έκάναμε τήν άπόπειρα κατά τοΰ Νικηταρά.
Σ ’ εμένα δμως δέν είχαν πή άπδ πριν τίποτε γ ι’ αυτήν τή δουλειά. Μόνο σάν μπή
καμε μέσα στδ αυτοκίνητο μοΰ έβαλαν στδ χέρι τδ περίστροφο...
Στδ σημείο αύτδ άφηγεΐται τις γνωστές λεπτομέρειες τής δολοφονικής άποπείρας καί τής ληστείας κατά τοΰ Νικηταρά καί τδ πώς άπέτυχαν καί αύτδς κατώρθωσε νά διαφύγη πρδς τδ δάσος. Αυτά δλα τά λέει μέ συντομία καί δ πρόεδρος
άναγκάζεται νά τήν διακόψη.
Πρόεδρος : Στάσου... Στάσου. Μήν τά μπερδουκλώνης. Πές μας μέ δλες τις
λεπτομέρειες πώς έγινε ή άπόπειρα κατά τοΰ Νικηταρά.
Κούλα : Νά, μιά μέρα είδα τήν Παρασκευή Μασουρίδου νά ψιλοκουβεντιάζη
μέ τδν Άντρέα (προσπαθεί στδ σημείο αύτδ νά άναμίξη τή Μασουρίδου καί νά τήν
παρουσιάση γιά συνένοχο). Σέ λίγο ήλθε καί δ Ντούνης καί έλαβε μέρος στη συζήτησι. Ό Ντούνης τούς ζήτησε ένα παντελόνι νά φορέση γιατί τδ δικό του δέν ήταν
ευπρόσωπο. Ή Παρασκευή έδωσε στδν Ντούνη τό σίδερο πού είχε τυλίξει εις τήν
εφημερίδα καί υστέρα στδν Άνδρέα τή βαλιτσούλα μέ τις μάσκες καί μέ τά μπι
στόλια. (Προσπαθεί καί πάλι νά παραστήση τήν... άθώα περιστερά καί λέγει) : Ό
Άνδρέας καί δ Ντούνης μοΰ είχαν πή δτι θά πηγαίναμε περίπατο μέ αότοκίνητο
καί στδ δρόμο δ Άνδρέας μοΰ είπε νά έκτελέσω δ,τι μοΰ πή δ Ντούνης.
Πρόεδρος : Ποιό ήταν τδ σύνθημα τής επιθέσεως κατά τοΰ Νικηταρά;
Κούλα : Θά έβγαζε δ Άνδρέας τδ μαντήλι του καί θά σκουπιζόταν. ’Έτσι καί
έγινε.
Παραλείπει σκοπίμως τδ πώς αύτή άπεπειράθη νά πυροβολήση μέ τδ πιστόλι
καί δτι αύτδ έπαθε άφλογιστία καί λέγει τδ πώς τδν έκτύπησε δ Ντούνης στδ κε
φάλι τδ Νικηταρά καί δτι δ Άνδρέας πού καθόταν πλάι στδν τελευταίο έκαμε τδν
Αδιάφορο καί ρωτοΰσε τάχα τδν Νικηταρά «Τί τρέχει; Τί τρέχει;».
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Άπαντώσα κατόπιν εις έρωτήσεις τοΰ κ. Προέδρου λέγει δτι δέν έγνώριζε τάχα
τα σχέδια τοΰ άδελφοΰ της γιά την αιχμαλωσία τοΰ έκατομμυριούχου Γιαννέτσου καί
προσπαθεί νά έξηγήση γιατί καί στήν προανάκρισι στή Γενική ’Ασφάλεια καί δστερα
στην άπολογία της στόν άνακριτή είπε δτι δ Άνδρέας είχε πυροβολήσει καί σκο
τώσει τδν Τσάγκα. Αυτό το έκανε τάχα γιατί άγαποΰσε πάρα πολύ τδ Φώτη καί
δέν τήν ένοιαζε αν θά έμπαινε φυλακή δ Άνδρέας γιά τδ φόνο τοΰ σωφέρ. Τώρα
δμως στδ δικαστήριο λέει τήν πάσαν... αλήθεια. Ό Φώτης είναι δ φονιάς.
Είσαγγελεύς: Κάνε Κούλα μιά μετάνοια καί πές μας τήν άλήθεια. Μπάς καί
δ Φώτης αυτός είναι άνύπαρκτο πρόσωπο καί στήν πραγματικότητα είναι αύτδς Ιδώ
(δείχνοντάς τον στδ έδώλιο) δ Ντούνης;
Κούλα (μέ έμφασι) : Ά μπά. ’Ό χ ι. ’Ό χ ι. Ό Ντούνης μόνο στοΰ Νικηταρά
άνακατεύτηκε...
Είσαγγελεύς : Καλά στή φυλακή μέσα ποιός σοΰ έγραφε τά γράμματα πού
έστελνες στδ Φώτη καί ποιός σοΰ διάβαζε τά γράμματα πού σοΰ έγραφε Ικεΐνος
καί πού μάς είπες τάχα δτι δέν τά έχεις γιατί τά έσχισες;
Ή Κούλα δμως έχει έτοιμη τήν άπάντησι καί χωρίς νά διστάση ξεφουρνίζει
ένα δνομα.
— Μιά φιλενάδα μου, ή Γαρυφαλιά Άλεξανδρή.
Είσαγγελεύς : Είπες δτι ήσουνα μοδίστρα. Σέ ποιά μοδιστράδικα δούλεψες;
Κούλα : Σέ διάφορα. Στήν κυρία Μαρία. Στήν κυρία Σοφία καί σέ μιά άλλη.
Είσαγγελεύς: Τά παρονόματά τους;
Κούλα (Μέ δισταγμό) : Δέν τά θυμάμαι...
Είσαγγελεύς: Τις διευθύνσεις τους;
Κούλα : Ούτε αυτές τις θυμάμαι... (Γέλια γιά τά νέα ψέματα τής Κούλας) .
Είσαγγελεύς : Τά γράμματα πού έστελνες στδ Φώτη σέ ποιά διεύθυνσι τά
έστελνες;
Ή Κούλα αύτόχρημα κεραυνοβολεΐται άπδ τήν έρώτησι τοΰ κ. Είσαγγελέως.
Μένει κυριολεκτικά άναυδη. Κάτι θέλει νά πή. Τραυλίζει. Σκέπτεται λίγο καί ξα
φνικά τδ βρήκε καί τδ ξεφουρνίζει.
— Τά έστελνα ξέρετε πδστ - ρεστάντ...
Είσαγγελεύς : Βλέπω δτι είσαι έξαιρετικά έξυπνη καί ξέρεις νά τά μπαλώνης.
Ή Κούλα προσλαμβάνει άθωότατο ύφος καί λέει :
— Είμαι μικρή καί άγράμματη.
Μά δ Είσαγγελεύς δέν έννοεΐ νά τής τδ χαρίση καί τής λέει :
— Μικρή είσαι. ’Αλλά καί έρωμένο είχες καί χέρι γερό.
Βαλσαμάκης (συν. ύπερ.) : Πότε είδες γιά τελευταία φορά τδ Φώτη, Κούλα;
Κούλα : 'Όταν μαλώσαμε καί χωρίσαμε. Πρδ τής ληστείας τοΰ Νικηταρά.
Βαλσαμάκης ; Λές ψέμματα. "Οταν σάς έπιάσανε μέ τδν Άνδρέα καί σάς
είχανε στδ κρατητήριο,ποιός σάς έπεσκέφθη δυδ φορές;
Ή Κούλα μπήκε άμέσως στδ νόημα καί τδ ξεφούρνισε (σύμφωνα μέ τις δδηγίες πού είχε άπδ τδν υπερασπιστή) :
— Ό Φώτης. Παρουσιάσθηκε μάλιστα σάν συνήγορός μας καί ήλθε νά μάς πή
νά μήν τδν προδώσουμε γιατί... αύτδς είχε τά μέσα νά μάς άπαλλάξη. Επίσης μάς
είπε δτι άν τά κατάφερνε θά έρχόταν στήν άναπαράστασι γιά νά πή καί νά κηρύξη
δτι αύτδς ήταν δ δολοφόνος.
Πρόεδρος (έπεμβαίνων) : "Ολα αύτά είναι παραμύθια. Νά τά λές στδν Κλεί
δωνα.
Ό μακαρίτης δ Βαλσαμάκης δμως δέν έννοοΰσε νά τδ βάλη κάτω καί έγερθείς
είπε :
Βαλσαμάκης : Παρακαλώ τδ δικαστήριόν σας νά εύαρεστηθή νά καλέση ώς
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μάρτυρα τδν είς τδ τμήμα τής Γενικής ’Ασφαλείας τότε ύπηρετοΰντα άρχιφυλακα
κ. Κροντήρην (τδν εσχάτως άποθανόντα συνταξιούχον άστυν. διευθυντήν Ίωάννην
Κροντήρην) για νά πιστοποιήση τήν προκληθεΐσαν μεταξύ των αστυνομικών κύκλων
συζήτησιν Ικ τής έπισκέψεως τού περίφημου Φώτη είς τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν.
Έ γώ έκάλεσα δίς τδν κ. Κροντήρην αλλά δεν ήλθε. Ό κ. Κουτσουμάρης μοΰ είχε
πή δτι θά τδν έστελνε, άλλά δέν τδν έστειλε.
θεοδωρόπουλος (ύπερ.) : ’Επιμένω νά μάθω άπδ τδν κατηγορούμενον άν είναι
άληθή τά δσα είπε ή Μασουρίδου χθές είς τήν κατάθεσίν της περί των σχέσεων τής
Κούλας καί τού υπουργού κ. Άλεξανδρή.
Μόλις υπεβλήθη τδ αίτημα αύτδ τού κ. συνηγόρου, δ κ. Πρόεδρος εγείρεται
βρθιος καί κυριολεκτικούς έξαλλος κτυπάει τδ κουδούνι μέ θυμδν δαιμονιωδώς καί
φωνάζει πρδς τδν κ. συνήγορον.
Πρόεδρος : Σάς απαγορεύω. Σάς άπαγορεύω άπολύτως νά άναμιγνύετε ξένα
πρόσωπα πρδς τήν ύπόθεσιν.
Θεοδωρόπουλος: ’Επιμένω...
Πρόεδρος : Σάς άπαγορεύω... Σάς άπαγορεύω άπολύτως νά συνεχίσετε.
Θεοδωρόπουλος : Μέ θυμόν δέν γίνονται αυτά.
Δημιουργεΐται πλέον αύτόχρημα νέον πανδαιμόνιον. Οά ύπερασπισταί διαμαρ
τύρονται έντόνως δτι ύπδ τάς συνθήκας αύτάς δέν νοείται πλέον ύπεράσπισις των
κατηγορουμένων.
Πρόεδρος : Δίδω πλέον τδν λόγον είς τδν κ. Εισαγγελέα διά τήν στάσιν τού κ.
συνηγόρου. Δέν είναι πλέον κατάστασις αυτή.
Είσαγγελεύς : ’Όντως πρέπει νά άναγνωρίση δ κ. συνήγορος δτι παρεξετράπη
καί τού άπαγγέλλω κατηγορίαν δτι συμπεριεφέρθη άνευλαβώς πρδς τδ δικαστήριον.
Πρόεδρος : Κύριε Θεοδωρόπουλε, είσθε πλέον κατηγορούμενος. Καλεϊσθε νά
άπολογηθήτε.
Καί άλλο πανδαιμόνιον δημιουργεΐται καί πάλιν καί οί συνήγοροι τόσον τής
ύπερασπίσεως άλλά καί τής πολιτικής άγωγής άκόμη άναλαμβάνουν τήν ύπεράσπισιν τού παρεκτραπέντος συνηγόρου.
Θεοδωρόπουλος (απολογούμενος) : Είπον καί έπαναλαμβάνω δτι έκ τής άρχής
τής ύποθέσεως ταύτης ό κ. Πρόεδρος προσπαθεί νά έμποδίση τδ έργον τής ύπερα
σπίσεως δΓ αλλεπαλλήλων επεμβάσεων είς τδ εργον ήμών των υπερασπιστών. Διά
τής έρωτήσεώς μου ήθελα νά μάθω άν ή Μασουρίδου είπε χθές τήν άλήθειαν διότι
ή κατάθεσίς της είναι φανταστική.
Είσαγγελεύς: Ή κατηγορούσα ’Αρχή έχει τήν γνώμην δτι δ κ. συνήγορος
παρεξετράπη καί ζητεί τήν τιμωρίαν του.
'Ομιλούν κατόπιν οί συνήγοροι κ.κ. Βαλσαμάκης καί Παυλόπουλος καί τδ δικαστήριον καταδικάζει τδν κ. συνήγορον είς τήν ποινήν τής έπιπλήξεως. Ό κ. συνή
γορος δμως δηλοΐ δτι άσκεΐ εφεσιν κατά τής άποφάσεως.
Έπαναλαμβανομένης τής συνεδριάσεως, καλείται νά άπολογηθή πλέον δ Άνδρέας Χριστοφιλέας, δ δποΐος άνεβαίνει είς τδ βήμα είς τδ δποΐον έξετάζονται οί
μάρτυρες. Κατέχεται άπδ έξαιρετικήν νευρικότητα γιατί άντιλαμβάνεται πλέον δτι
παίζει κορώνα - γράμματα τδ κεφάλι του. Τά χέρια του τρέμουν καί τά στηρίζει
είς τδ βάθρον έπί τού δποίου ύπάρχει τδ 'Ιερόν Εύαγγέλιον. 'Ιδρώνει καί άρχίζει
νά άπαγγείλη, τρόπον τινά, καί μάλιστα μέ στόμφο, τήν άπολογία του :
— Δέν ξέρω κύριοι ένορκοι καί κύριοι δικασταί άν κοιμούμαι καί δνειρεύομαι ή
άν είμαι ξύπνιος. Φαντάζομαι δτι είναι ένα πολύ κακό βνειρο, ένας έφιάλτης τρο
μακτικός καί τδ εύχομαι καί γιά μένα καί γιά τήν κοινωνία νά είναι ένα κακό
δνειρο. Θά μού έπιτρέψετε κατ’ άρχάς νά σάς έξηγήσω τδ πώς έγινα κλέπτης καί
βχι δολοφόνος, γιατί δέν έδολοφόνησα. Είμαι θύμα τής Δικαιοσύνης, θύμα τής Ά -
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στυνομίας καί θΰμα των δικαστών... οί όποιοι μέ έξηνάγκασαν (!!!) να αναγνωρίσω
πράγματα πού δεν έκανα.
Εις τδ σημεϊον αυτό επεμβαίνει έξαλλος δ κ. Πρόεδρος τοΰ Δικαστηρίου τών
συνέδρων καί λέγει :
— Φθάνει πιά... Απαγορεύω σε ένα φονέα, σέ ένα κοινό δολοφόνο, να ύβρίζη
τή Δικαιοσύνη.
Έξανίσταται δμως δικονομικώς καί ό έκ τών συνηγόρων του μακαρίτης Ε π α 
μεινώνδας Βαλσαμάκης καί λέγει δτι κατά την ποινικήν δικονομίαν δέν έχει τό
δικαίωμα δ κ. Πρόεδρος τοΰ δικαστηρίου δι’ έπεμβάσεων νά έμποδίζη τόν κατηγο
ρούμενον νά άπολογηθή δπως νομίζει αυτός.
Πρόεδρος (προς τόν συνήγορον) : "Αρα συμμερίζεσθε καί σείς τά λεχθέντα ύπό
τοΰ Χριστοφιλέα;
Βαλσαμάκης: ’Ό χ ι. 'Απλώς ή Τπεράσπισις θέλει δπως οί κύριοι ένορκοι σχη
ματίσουν ιδίαν άντίληψιν περί τής νοοτροπίας τών κατηγορουμένων. Διότι καί ήμεΐς
άκόμη οί ύπερασπισταί δέν τήν γνωρίζομεν.
Ό κ. Πρόεδρος δμως έχει έκνευρισθή καί δίδει έντολήν είς τόν Γραμματέα.
Πρόεδρος : Νά γραφή εις τά πρακτικά δτι ή Τπεράσπισις συμμερίζεται τάς
γνώμας τών κατηγορουμένων.
Βαλσαμάκης : Δέν σάς έπιτρέπομεν νά έρμηνεύετε δπως θέλετε τά δσα ειπομεν.
Πρόεδρος : Θά διευθύνω έγώ τήν συνεδρίασιν καί δχι σείς.
Τό έπεισόδιον είναι πλέον άνευ προηγουμένου. ”Ολοι, δικασταί καί συνήγοροι,
κραυγάζουν είς τήν διαπασών καί κανείς δέν άκούεται άπό τό πανδαιμόνιον. Δέν
είναι πλέον αίθουσα δικαστηρίου αύτή, άλλά πραγματική Χάβρα. Καί μίαν στιγμήν
οπού κάπως δ σάλος κοπάζει άκούεται πάλιν ή Τπεράσπισις.
Βαλσαμάκης : ’Έχομεν καί ήμεΐς δσα δικαιώματα έχετε καί σείς καί άποτείνομαι είς τό δικαστήριον τών συνέδρων διά τήν έφαρμογήν τής ποινικής δικονομίας,
ή δποία δρίζει δτι δ κατηγορούμενος απολογείται άνευ διακοπής.
Παυλόπουλος (συνήγ. ύπερ.) : Δέν θά διεξαγάγετε τήν δίκην, κ. Πρόεδρε,
κατά τάς δρέξεις σας.
Πρόεδρος : Σάς άφαιρώ τόν λόγον.
Οί ύπερασπισταί, έξαλλοι καί αύτοί, διαμαρτυρόμενοι δρθιοι, φθάνουν μέχρι
τής έδρας τοΰ δικαστηρίου. Οί δικασταί καί ό είσαγγελεύς διά νά καλμάρουν κάπως
τά πράγματα άποχωροΰν ώστε άναγκαστικώς νά διακοπή ή συνεδρίασές διά νά
ηρεμίσουν τά πνεύματα καί δ κ. Πρόεδρος μή άντιλαμβανόμενος είς τήν αρχήν δτι
έμεινε μόνος είς τήν έδραν Ιξακολουθεϊ νά διαμαρτύρεται. Ό κ. Πρόεδρος, έκμανείς,
διατάσσει τούς χωροφύλακας νά εκβάλουν βιαίως τούς δικηγόρους άπό τήν αίθουσαν,
Ινώ αύτοί διαμαρτύρονται, φωνάζοντες :
— Ντροπή σας... Αίσχος... Πώς τολμάτε;
Ό κ. Πρόεδρος, άντιλαμβανόμενος τότε μόνον δτι έμεινε μόνος καί δτι δ είσαγ
γελεύς καί οί δύο σύνεδροι άπεχώρησαν ήδη, άναγκάζεται πλέον νά διακόψη τήν
συνεδρίασιν έπί πέντε λεπτά καί νά άποχωρήση είς τό δωμάτιον τών διασκέψεων,
δπου πλέον εύρίσκονται οί δύο άλλοι δικασταί μετά τοΰ είσαγγελέως.
( Συνεχίζεται)

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΛΛΥΟΙΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΘΡΟΙΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟΝ ΣΤΙΣ Η. Π. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Έ κ τού ’Αμερικάνικου περιοδικού «TRUE POLICE CASES»
κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ . ΑΝΑΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Μια μεγάλη κούρσα προχωρούσε άργά καί ήσυχα μέσα στή νύχτα, σαν νά
έψαχνε νά βρή κάτι, κατά μήκος ένός δρόμου κοντά στο Ρότσεστερ τής Νέας Ύόρκης. Στό τιμόνι καθόταν ένας άνδρας μέ πρόσωπο γεμάτο ουλές. "Ενας άλλος κα
θόταν δίπλα του καί άλλοι δύο στό πίσω κάθισμα. 'Όλοι ήσαν χαρακτηριστικοί τύ
ποι τοϋ ύποκόσμου.
— ”Ας τόν πετάξουμε έδώ, ειπεν ό δδηγός.
’Αλλά δ αρχηγός είχεν άντίθετη γνώμη.
— ΙΙάψε έσύ. Θά τόν πετάξωμε έκεϊ πού θά πώ εγώ , είπε ψυχρά.
Τά λεπτά περνούσαν. Ό δδηγός προχωρούσε μέσα στό σκοτάδι άνάμεσα στις
μαύρες σιλουέτες τών δένδρων, πού ήσαν κατά μήκος τού δρόμου. Πιό πέρα έκτείνονταν χωράφια καί λιβάδια πού συνόρευαν μέ τούς μαύρους τοίχους τού δάσους.
— Σταμάτα έδώ, μουρμούρισεν δ άρχηγός.
Ό δδηγός έστριψε σιγά τό τιμόνι καί ή πολυτελής κούρσα σταμάτησε στην
άκρη τού δρόμου. "Εσβησε τούς προβολείς καί άφησε τή μηχανή έν κινήσει.
Οι τρεις άλλοι πήδησαν γρήγορα έξω καί μαζί μέ τόν δδηγό πήγαν στό πίσω
μέρος τού αυτοκινήτου. "Ενας μεταλλικός ήχος άνοίγματος μιας κλειδαριάς ακού
στηκε καί τό κάλυμμα τού πόρτ - μπαγκάζ σηκώθηκε πρός τά πάνω καί άποκάλυψε
ένα δυσδιάκριτο άντικείμενο, πού ήταν χάμω σάν σακκί μέσα στόν ευρύχωρο χώρο
τού αυτοκινήτου. Δυό από τούς εγκληματίες τράβηξαν έξω τό άντικείμενο.
— Έ κεΐ πέρα, διέταξε δ άρχηγός τής σπείρας μέ έντονη ιρωνή. Μέσα στό χω
ράφι, κοντά σ’ έκείνους τούς θάμνους. Καί νά τό κάψετε.
Καθώς ένας άπό τούς συνεργάτες του τό ράντιζε μ’ ένα ύγρό πού είχε δυνατή
μυρωδιά, αυτός ψιθύρισε :
— Δέν ήσουν τυχερός ’Άλμπερτ. Εκατόν πενήντα δολλάρια είναι αυτά. Καί ή
απαραίτητη ποσότητα ναρκωτικών πού χρειαζόμαστε. Κρίμα πού δέν θά είσαι μαζί
μας νά τά άπολαύσης.
Σταμάτησε, έβγαλε ένα τσιγάρο καί τό άναψε. “Γστερα πέταξε μέ προσοχή τό
αναμμένο άκόμα σπίρτο πάνω στό σώμα πού βρισκόταν στά πόδια του.
’Αμέσως ή άψυχη μάζα περιεβλήθη άπό φλόγες καί μετεβλήθη σ’ ένα πυρο
τέχνημα καιομένων σαρκών καί οστών. Τώρα, άνάμεσα άπό τις φλόγες, φαινόταν
τό σχοινί μέ τό δποΐο ήσαν δεμένα τά χέρια τού θύματος πίσω στή ράχη του, καθώς
Ιπίσης καί δ θανατηφόρος βρόχος πού ήταν δεμένος άκόμη γύρω στό λαιμό του.
'Ικανοποιημένοι άπό τό μακάβριο έργο τους, οί κακοποιοί έσπευσαν στό αμάξι
πού περίμενε, μπήκαν μέσα καί έκλεισαν τις πόρτες. Ό δδηγός πάτησε γκάζι καί ή
κούρσα ξεκίνησε. Αύτό πού ήθελαν τώρα οί έγκληματίες ήταν ή ταχύτης, γιατί σέ
κάθε στιγμή μπορούσε νά περάση κανένα αυτοκίνητο πού θ’ άντιλαμβανόταν τις ζωη
ρές φλόγες καί θά πλησίαζε νά έξετάση τί ήταν. "Ετσι ή κούρσα άνέπτυξε δση τα
χύτητα μπορούσε καί έξαφανίστηκε μέσα στό σκοτάδι τής νύχτας.
Οί έγκληματίες ήσαν πράγματι τυχεροί. Τά υπολείμματα τού πυροτεχνήματος
αυτού δέν βρέθηκαν παρά μόνο, δταν πέρασε μιά δλόκληρη μέρα. Καί γιά ειρωνεία
τής τύχης συνέπεσε νά είναι ή γιορτή τών Ευχαριστιών.
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Πριν περάση μια ώρα άπδ τή στιγμή πού είδοποιήθησαν οι αρχές, δ αστυνό
μος τής Μονρόε “Αλφρεντ Σκίννερ καί άρκετοί αστυνομικοί βρισκόντουσαν στόν τόπο
τοΰ έγκλήματος.
— .Όποιοδήποτε καί αν ήταν τδ θΰμα, δέν ύπάρχουν ελπίδες νά Ιξακριβωθή
ή ταυτότης του, είπεν δ άστυνόμος σ’ ένα βοηθό του.
Ή ταν φανερό δτι έπρόκειτο γιά ενα άπδ τα πλέον κτηνώδη έγκλήματα πού δ
άστυνόμος Σκίννερ είχε ποτέ έπιληφθή. Μιά γρήγορη εξέταση άπέδειξε δτι τδ σχοινί
γύρω στδ λαιμό τοΰ θύματος ήταν έν μέρει θανατηφόρο, γιατί μέσα από τδ κέντρο
του περνούσε ένα λεπτό άλλα γερό σύρμα. Καί τδ σύρμα ήταν τυλιγμένο γύρω στα
χέρια καί στδ σώμα καί έδειχνε δτι δέν είχε δοθή στδ θΰμα ή εύκαιρία ν’ άμυνθή
κατά τή στιγμή πού έπήλθεν δ θάνατος.
— Αυτό άσφαλώς είναι έργο δργανωμένης σπείρας, είπεν δ άστυνόμος, διαπι
στώνοντας τα δύο συνήθη γνωρίσματα τοΰ έπαγγελματίου Ικτελεστοΰ.
Κατ’ άρχάς τδ πτώμα είχε καή τελείως μέ τή βοήθεια μιας εύφλέκτου ύλης.
Δεύτερον τα δακτυλικά άποτυπώματα τοΰ θύματος είχαν καταστραφή τελείως, πρά
γμα πού μαρτυρούσε δτι δ δράστης ήθελε νά έμποδίση ή τουλάχιστον νά καθυστερήση
τήν έξακρίβωση τής ταυτότητος τοΰ θύματος.
Ό ιατροδικαστής έξήτασε τδ πτώμα έπί τόπου, τδ δποΐο Ιν συνεχεία μετεφέρθη
στδ νεκροτομείο τοΰ Ρότσεστερ. Έ κεΐ, οί ειδικοί τοΰ έργαστηρίου άρχισαν τή δου
λειά τους μέ μεγάλη προσοχή παίρνοντας δ,τι άποτύπωμα είχεν άπομείνει άπδ τά
καμμένα καί κατεστραμμένα δάχτυλα τοΰ θύματος. Ξεσκόνισαν τδ σκοινί, τά ύπολείμματα τών ένδυμάτων του, τδ σύρμα γύρω ατούς καρπούς τών χεριών του καί μερι
κές σάρκες του, μέ τήν ελπίδα νά βροΰν κανένα λανθάνον άποτύπωμα τοΰ δράστου
ή τών δραστών. Οί έλπίδες τους δμιος διεψεύσθησαν γρήγορα. Οί δράστες δέν ήσαν
μόνον άπάνθρωποι, άλλά ήσαν έπίσης καί προσεκτικοί. Ούτε ενα άποτύπωμα δέν
βρέθηκε.
Έ ν συνεχεία τά κατεστραμμένα άποτυπώματα έστάλησαν στδ F.B .I.
Ή άπάντηση άπδ τδ F.B .I. ήρθε άργά τδ άπόγευμα τής 26 Νοεμβρίου 1961
— τήν τρίτη δηλαδή ήμέρα μετά τήν άνεύρεση τοΰ πτώματος. Παρά τήν παραμόρ
φωση τών άποτυπωμάτων τοΰ θύματος, βρέθηκε ένα σέ κάπως καλή κατάσταση,
πού ήταν άρκετδ γιά νά έπιτευχθή ή θετική έξακρίβωση τής ταυτότητος.
Ό άστυνόμος Σκίννερ διάβασε τδ έγγραφο μέ προσοχή. Τδ έβαλε στδ σχετικό
φάκελο καί κάλεσε τούς υπαλλήλους του.
— Φαίνεται δτι ή φωτιά ξεπάστρεψε άκόμη ένα άλλο μέλος τής σπείρας.
Τδ έγγραφο τοΰ F.B .I. ήταν σύντομο, πίσω άπ’ αυτό δμως κρυβόταν μιά συν
ταρακτική ιστορία πού ήταν έμπιστευτικά γνωστή σέ δλους τούς άστυνομικούς τών
νοτιοανατολικών πολιτειών καί τοΰ άνατολικοΰ Καναδά.
Τδ άποτεφρωθέν θΰμα ήταν δ ’Άλμπερτ Άγκουέτσι, ένας διαβόητος λαθρέμπο
ρος ναρκωτικών άπδ τδ Τορόντο τοΰ Καναδά. Ό λαθρέμπορος αυτός δολοφονήθηκε
άγρίως, κατά τδν κλασσικό τρόπο τών γκάγκστερς, καί δέν ήταν δύσκολο νά συσχετισθή ό θάνατός του μέ άλλα σπουδαία γεγονότα.
Τδ θΰμα ήταν μέλος ένδς παγκοσμίου (διεθνοΰς) δικτύου λαθρεμπόρων ήρωίνης, πού έπεξετείνετο άπδ τήν Κίνα μέχρι τής Γιουγκοσλαβίας, άπδ τδ ’Ιράν μέχρι
τής Ιταλία ς καί άπδ τδν Καναδά μέχρι τις Ήνιομένες Πολιτείες. Ό Άγκουέτσι καί
ή σπείρα του ήταν ύπεύθυνοι γιά τή μεταφορά τών ναρκωτικών στή βορειοαμερικανική ’Ήπειρο καί τή διανομή τους στδν άνατολικδ Καναδά καί στις βορειοανατολικές
πολιτείες τών Η ΙΙΑ , πού ή άξια τους άνήρχετο σέ 150.000.000 δολλάρια, κατά τά
δέκα τελευταία χρόνια.
Ή δράση τής σπείρας ήταν πράγματι καταπληκτική. Πιθανώς καμμιά άλλη
επιχείρηση στήν ιστορία τής μεταφοράς τών ναρκωτικών δέν ήταν ίσάξιάτης. Καί

’Ανακάλυψές καί έξάρθρωσις μεγάλης σπείρας λαθρεμπόρων ναρκωτικών στίς Η.Π.Α.
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δ έγκέφαλος αυτής ήταν δ Άγκουέτσι, ένας σκοτεινός άνθρωπος τοΰ ύπδκοσμου, πού
Ιπαιρνε διαταγές άπό τδ συνδικάτο τής πλέον μαύρης παρανομίας, τής άποτρόπαιης
Μαφίας.
Κατά τδ χρόνο τής έν ψυχρώ δολοφονίας του, δ λαθρέμπορος ήταν φυγόδικος
τής δικαιοσύνης. Ένώ βρισκόταν έλεύθερος μέ έγγύηση 20.000 δολλαρίων, καί
άνεμένετο ή δίκη του, δ Ά λμπερτ Άγκουέτσι έξαφανίσθηκε ξαφνικά μυστηριώδες.
Έξεδόθη καταδιωκτικό ένταλμα Ιναντίον του πού διεβιβάσθη στον Καναδά, στή Γαλ
λία καί τελικά στήν ’Ιταλία, στή Νεάπολη καί στή Σικελία, δπου δροΰσε δ διαβόη
τος βασιλεύς τοΰ εγκλήματος Λούκι Λουτσιάνο. Ό καταζητούμενος κακοποιός κάπου
έκεΐ έπρεπε νά έχη καταφύγει γιά νά άποφύγη τις κυρώσεις τοΰ νόμου.
Τώρα δμως ήταν φανερό δτι δεν ήταν μόνον δ νόμος πού προσπαθούσε ν’ άπο
φύγη δ Άγκουέτσι. Στήν προκειμένη περίπτωση θά προτιμούσε νά σταλή γιά 20
χρόνια στις ποινικές φυλακές.
“Οχι, τώρα ήταν φανερό δτι δ Ά λμπερτ Άγκουέτσι προσπαθούσε νά ξεφύγη
τήν δργή τής Μαφίας.
Καί έκεΐνος δ έρημικός άγρδς πού τδν σκέπαζε τδ χιόνι, σ’ ένα προάστιο τού
Ρότσεστερ τής Νέας Ύόρκης, ήταν δ κατηγορηματικός μάρτυρας, δτι δ Άγκουέτσι
είχε χάσει τό παιγνίδι.
Ποιός ήταν δ ειδικός λόγος γιά νά τόν δολοφονήσουν; Γιατί ή Μαφία ήθελε
νά τόν σκοτώση; Μήπως είχε παρασπονδήσει πρός τό συνδικάτο; Αύτά έσκέπτετο δ
αστυνόμος Σκίννερ δταν άρχισε τις ανακρίσεις.
Ασφαλώς δ άστυνόμος είχε λάβει γνώσιν δτι έπρόκειτο νά γίνη δίκη τοΰ Ά γκουέτσι καί των συνενόχων του γιά λαθραία εισαγωγή ναρκωτικών άξίας 150.000.
000 δολλαρίων, μιά υπόθεση τής όποιας είχεν έπιληφθή τό γραφείο διώξεως ναρκω
τικών τοΰ Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τά ύπολείμματα τοΰ “Αλμπερτ έπεστράφησαν στήν οίκογένειά του πρός ένταφιασμό καί άρχισε ή άλληλογραφία μεταξύ τών διαφόρων άρχών σχετικά μέ τόν
πρόσκαιρο θάνατο τοΰ λαθρεμπόρου.
— Πρέπει νά μάθουμε τί έκανε δ “Αλμπερτ Άγκουέτσι κΓ έπεσε στή δυσμέ
νεια τής σπείρας πού τόν καθάρισε.
“ίσως νά ήθελε νά παίξη διπλό παιγνίδι καί νά καταδώση τούς συντρόφους
του στή δικαιοσύνη κατά τό χρόνο τής δίκης, μέ τήν έλπίδα δτι θά έλάφρωνε τη
θέση καί τήν ποινή του, ύπέθεσεν ένας άλλος άστυνομικός.
— Δέν νομίζω νά είναι έτσι, προσέθεσε ένας τρίτος, θ ά τό είχαμε μάθει άπό
τόν ίδιο έάν έσκόπευε νά ένεργήση έτσι.
Α λλά δ πρώτος έπέμενε.
— Δέν ήταν άναγκαΐο' δ Άγκουέτσι μπορεί νά είχεν άποφασίσει νά έρθη σέ
μάς καί νά άνακοινώση τις προθέσεις του, σέ κάποιον πού θά τοΰ είχεν έμπιστοσύνη.
*0 άστυνομικός σταμάτησε.
— Μπορεί κάποιος μέσα άπό τη Μαφία — κάποιος πού είχε μεγάλο πόστο,
άκόμα καί δ ίδιος δ Λούκυ Λουτσιάνο — νά έπέκρινε τόν Άγκουέτσι γιατί ήταν ή
αίτια νά άνακαλυφθή ή σπείρα. Αότό ήταν άρκετό γιά τήν καταδίκη του.
“Ετσι ή συζήτηση γύρω άπό τή δολοφονία καί τη σχέση της μέ τό λαθρεμπό
ριο ναρκωτικών συνεχιζόταν.
Οί πιθανότητες στό μυστήριο αύτό ήσαν άπειρες. Έ ν τούτοις οί άρχές ήσαν
βέβαιες δτι οί δολοφόνοι — ή αύτοί πού διατάχθηκαν νά τόν έκτελέσουν — έπρεπε
νά είναι ύπόδικοι, οί όποιοι, δπως δ Ά λμπερτ Άγκουέτσι, είχαν συλληφθή γιά τήν
ύπόθεση τής λαθραίας εισαγωγής ήρωΐνης άξίας 150.000.000 δολλαρίων. “Ηταν
μιά άπό τις μεγαλύτερες έπιτυχίες τής Αστυνομίας στή δίωξη τοΰ λαθρεμπορίου
ναρκωτικών. Είκοσι άπό αύτούς έστάλησαν στό δικαστήριο,
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01 αστυνομικοί συνεβουλεύθηκαν τον εισαγγελέα τοΰ Μπρδγξ τής Νέας Ύόρκης
Ίσιντδρ Ντόλλιγκερ, για να μάθουν τδ ρόλο πού τυχδν είχαν παίξει στή δολοφονία
οί λαθρέμποροι τής σπείρας τοΰ Άγκουέτσι. 'Ο είσαγγελεύς ήσχολεΐτο τώρα μέ τήν
υπόθεση των ναρκωτικών τρεις μήνες πριν να δολοφονηθή δ Άγκουέτσι.
Τή νύχτα 9 Αύγούστου 1961, κατά τα ξημερώματα περίπου, μια μαύρη κούρσα
γλιστρούσε πάνω στην όδδ Μπροΰκνερ τοΰ Μπρόγξ. Καθώς περνοΰσε άπδ τή λεωφόρο
Ρόζενταιηλ, ένας άνδρας, πού καθόταν στδ πίσω κάθισμα, άνοιξε τήν πόρτα καί
πέταξε έξω ένα άψυχο άνθρώπινο πτώμα.
— Για νά μάθης να μή μιλάς άλλη φορά, γρύλλισε.
Τδ αυτοκίνητο άνέπτυξε ταχύτητα καί έξαφανίστηκε πρδς βορράν, ενώ άκόμα
τδ πτώμα κατρακυλοΰσε πάνω στδ κατάστρωμα τής δδοΰ καί τελικά σταμάτησε
στδ κράσπεδο τοΰ πεζοδρομίου.
Δυδ - τρεις ώρες άργότερα, ένας γαλακτοπώλης, πού έκανε τδ δρομολόγιό του,
ανακάλυψε τδ πτώμα καί ειδοποίησε άμέσως τήν Αστυνομία.
Ή προσεκτική έξέταση τοΰ πτώματος έπανελάμβανε τήν ίδια Ιστορία. Στή
βάση τοΰ έγκεφάλου, στδ πίσω μέρος τής κεφαλής τοΰ θύματος, ύπήρχαν δυδ τραύ
ματα άπδ σφαίρες.
Στδ νεκροτομείο Ιξακριβώθηκε ή ταυτότης τοΰ θύματος. ΤΗταν δ Γουΐλλιαμ
Σόρτυ Χόλμες, ένας λαθρέμπορος άπδ τδ Τίηνεκ τής Νιοΰ ΤζέρσεΟ, ήλικίας 37 έτών,
πού είχεν έναν άρκετά μεγάλο φάκελο εις βάρος του μέ δράση στδ λαθρεμπόριο ναρ
κωτικών πού άρχιζε άπδ τδ 1951.
"Οσο γιά τά έλατήρια τής έκτελέσεώς του, δεν ύπήρχε καμμιά άντίρρηση.
Ό Σόρτυ Χόλμες ήταν ένας άπδ τούς 24 ύποπτους τής ύποθέσεως τών ναρκωτικών
τών 150.000.000 δολλαρίων καί είχε δεχθή νά καταθέση στδ δικαστήριο κατά τών
μελών τής σπείρας του. Ένώ δ Χόλμες βρισκόταν έλεύθερος μέ έγγύηση, τδ συνδι
κάτο πληροφορήθηκε τήν «προδοσία» του καί έτσι έπηκολούθησε δ θάνατός του.
Τώρα, μετά τή δολοφονία τοΰ Ά λμπερτ Άγκουέτσι πού διαπράχθηκε έν συνε
χεία, ύπήρχε κάθε λόγος νά πιστεύεται δτι δ δολοφόνος ή οί δολοφόνοι καί στά δύο
εγκλήματα ήσαν οί ίδιοι.
Σημαντικώτατος ήταν δ ρόλος τοΰ άστυνόμου τοΰ Γουέτσεστερ, Χόΰ, στήν άνακάλυψη τής σπείρας τών λαθρεμπόρων. Πράγματι, ή υπηρεσία τοΰ Χόΰ ήταν έκείνη
πού κατέφερε τδ πρώτο βαρύ πλήγμα στήν έξάρθρωση δλόκληρου τοΰ παράνομου
δικτύου.
Έ π ί δέκα χρόνια οί άρμόδιες ύπηρεσίες τών Ηνωμένων Πολιτειών έγνώριζαν
δτι τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών μεταφέρονται άπδ τή Νέα Ύόρκη σέ ώρισμένες Καναδικές πόλεις καί κυρίως στδ Τορόντο. Σ ’ δλο αύτδ τδ χρονικδ διάστημα
δ ’Άλμπερτ Άγκουέτσι καί άλλοι δύο συνεργάτες του έθεωροΰντο ώς ύποπτοι. Παρ’
δλο δτι τδ «τρίο» αύτδ είχεν ύποστή πάνω άπδ δώδεκα φορές τδν αιφνιδιαστικέ
έλεγχο τών καναδικών άστυνομικών άρχών, δέν είχε κατορθωθή ποτέ ν’ άνακαλυφθή έστω καί ή έλαχίστη ποσότης ναρκωτικών γιά νά τούς άποδοθή κατηγορία.
Κατά τά τελευταία χρόνια, οί άστυνομικές άρχές είχαν διαπιστώσει δτι ή με
ταφορά τών ναρκωτικών μεταξύ Καναδά καί Ηνωμένων Πολιτειών είχεν αύξηθή.
Ή ήρωΐνη έπρεπε νά έρχεται άπδ τήν ’Ιταλία σέ Καναδικούς ή Αμερικανικούς
λιμένες, άπ’ δπου τήν παρελάμβαναν δ Άγκουέτσι καί οί σύντροφοί του γιά διανο
μή. Ό Άγκουέτσι άσφαλώς ήταν έπί κεφαλής τής σπείρας στδν Καναδά. Έ ξ άλλου
στήν Αμερική, οί ένδείξεις έστρέφοντο πρδς δύο έπικίνδυνους κακοποιούς — τδν
Βινσέντ Μάουρο καί τδν Φράνκ Καροΰσο, πού ήσαν μεταξύ τών 20 υπόπτων τής
ύποθέσεως τών 150.000.000 δολλαρίων.
(Συνεχίζεται)
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------------------ Ύπό τοΰ ’Αστυνόμου Α' κ. Σ Ω Τ . ΚΟΥΒΑ -------------------

Εις έκάσχην περίοδον της έθνικής μας ζωής, κατά την δποίαν δημιουργεΐται
ή ανάγκη τής έντονωτέρας άντιμετωπίσεως τοΰ κομμουνιστικού κινδύνου, καθίστα
ται έναργέστερον τό πρόβλημα τής έπιλογής τών πρός τοΰτο μέσων. Κλασσική βάσις καί θεμέλιον τών κρατικών ένεργειών, θά πρέπει, ώς γνωστόν, νά θεωρηθή δ
έπιτυχής συνδυασμός τών άστυνομικών μέσων μετά τών κοινωνικών τοιούτων. Δη
λαδή τών άστυνομικών μέτρων, άτινα άποσκοποΰσιν εις την άντιμετώπισιν πάσης
κομμουνιστικής δραστηριότητος καί εις τήν έξάρθρωσιν καί καταστροφήν τών κομ
μουνιστικών δργανώσεων καί τών κοινωνικών μέτρων, δι’ ών σκοπεΐται ή άμβλυνσις
τών κοινωνικών αντιθέσεων, ή προστασία τών άσθενεστέρων τάξεων καί ή έπιδίωξις τής έφαρμογής κοινωνικής δικαιοσύνης. Ούτω άς μή διαφεύγη τής προσοχής
μας δτι τά μεγαλύτερα βήματα πρδς τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην (κοινωνικαί άσφαλίσεις, έργατικαί συμβάσεις κλπ.) έγένοντο άκριβώς κατά τήν περίοδον τής πλέον
δυναμικής άντιμετωπίσεως τοΰ κομμουνισμού, δηλαδή κατά τήν περίοδον τής 4ης
Αύγούστου.
Εκτός τοΰ έν λόγω γενικοΰ προγράμματος, άποτελοΰντος τήν στρατηγικήν τοΰ
άγώνος μας, θά πρέπει νά άναπτυχθή ή τακτική τούτου. Υπερτροφία τοΰ ένός σκέ
λους ή παραμέλησις τοΰ έτέρου, θά ώδήγει μέ μαθηματικήν άκρίβειαν εις τήν άποτυχίαν. Συγχρόνως τό άναπτυσσόμενον νέον έθνικόν πνευματικόν εποικοδόμημα θά
είναι έκεΐνο πού θά πληροί τά δημιουργούμενα κενά έκ τής έλλείψεως τών μαρ
ξιστικών δογματισμών ή τοΰ «δημοκρατικού» βερμπαλισμού. Άλλοίμονον έάν ή
άναληφθησομένη άντιμετώπισις τοΰ κομμουνισμού, σταθή εις τόν ρόλον τής παρο
χής πρώτων βοηθειών, συνήθως διά τής παροχής άναλγητικών ή υπνωτικών φαρμά
κων, πρός τό κινδυνεΰον άστικόν καθεστώς. Ή άσθνένεια θά έπανέλθη βαρυτέρα
καί μάλιστα μετ’ έπιπλοκών. Εξελικτικά! μορφαί δύνανται βεβαίως νά ύπάρξουν,
υποχωρήσεις δμως ή πολύ περισσότερον συμβιβασμοί, ποτέ. Ό εχθρός είναι ισχυ
ρός, πανοΰργος, άνοικτίρμων, πλουτισμένος μέ πολυετή διεθνή πείραν, αί δέ έφεδρεΐαι του, δσον έπικρατεΐ είσέτι τό παλαιόν πνεύμα, πολλαί καί τό πνευματικόν
του δπλοστάσιον μέ τήν περίτεχνον γκαιμπελικήν έπεξεργασίαν, λάμπει πολλάκις,
Ιστω καί έάν δέν είναι άπό χρυσόν, άλλά τουναντίον, έκ τών εύτελεστέρων τών με
τάλλων.
Ή δι’ άστυνομικών μέτρων έξουδετέρωσις τοΰ κομμουνισμού άποτελεΐ πολύπλοκον, δύσκολον καί πολισχιδή προσπάθειαν, άνάλογον πρός τήν έν δεδομένη στιγμή
δργανωτικήν άνοδον τοΰ Κ.Κ.Ε., τήν έπαναστατικήν συνείδησιν τών όπαδών του,
τήν συγκρότησιν τών έφεδρειών του, ώς καί τών έπικρατουσών έξωγενών καί έσωγενών συνθηκών (άνεργία, οικονομική έξαθλίωσις ή τό άντίθετον, άπομόνωσις ή
βοήθεια τών δμόρων ή οδ κομμουνιστικών κρατών κ λ π .).
Ή έπιτυχία θά έξαρτηθή άπό τήν δραστικότητα τών μέτρων έφαρμογής τής
περί άσφαλείας τοΰ Κράτους νομοθεσίας ή τής έκτακτου τοιαύτης (κατάστασις πο
λιορκίας) , έκ τών διοικητικών έκτοπίσεων κλπ.: έν συναρτήσει πρός τήν κατάλ
ληλον έκμετάλλευσιν τής ίδιομόρφου ψυχολογίας τών μελών καί όπαδών τοΰ Κ.Κ.Ε.
Ή έκμετάλλευσις τοΰ ψυχολογικού παράγοντος, ώς καί ή δπαρξις πλήρους
πληροφοριακού δικτύου, καθιστά δυνατήν τήν δσον ενεστι μικροτέραν κατά πλάτος
έφαρμογήν τών κυρίως άστυνομικών μέτρων, άνθρωπίνως δημιουργούντοιν πολλά
κις πλείστα προβλήματα, έξικνούμενα καί μέχρις άδικίας. Ένώ ή εις βάθος άτεγ-
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κτος εφαρμογή τούτων, δύσκολος έάν δεν ύφίσταται πληροφοριακός μηχανισμός,
καί άποτελεσματική είναι διά τήν έξάρθρωσιν των κομματικών δργανώσεων καί ούδόλως θίγει τάς εύρυτέρας μάζας τών δπαδών καί συμπαθούντων, έξασφαλιζομένης
τής άντιμετωπίσεώς των δι’ ήπιωτέρων μέσων καί δι’ άπομονώσεως άπό τών κομ
ματικών καθοδηγητών έν συνεχεία δέ διά τής ιδεολογικής έπεξεργασίας, άρχικώς
άρνητικώς καί έν συνεχεία θετικώς καί έποικοδομητικώς. ’Ακριβώς διά τόν λόγον
αύτόν τό Κ.Κ.Ε., δπως καί δλα τά «μπολσεβίκικα» κόμματα, θέτουν ώς πρώτον μέλημά των τήν δημιουργίαν ίδιοτύπου ψυχοσυνθέσεως τών μελών του, έπεκτεινομένην κατά τό δυνατόν καί προς τούς όπαδούς καί τούς συμπαθοΰντας. Τό κύριον
χαρακτηριστικόν της, είναι τό «ήρωϊκόν» στοιχεΐον έν συνδυασμώ πρός τήν άφαίρεσιν καί έξαφάνισιν τής προσωπικότητος («δημοκρατικός» συγκεντρωτισμός, σιδηρά
κομματική πειθαρχία). Τό Κόμμα, ό Αρχηγός του καί ή καθοδήγησις, είναι ταμπού.
Αί Αποφάσεις δεν συζητοΰνται, άλλά μόνον έκτελοΰνται. Ή τυφλή λοιπόν πίστις
πρός τό Κόμμα καί τό Ασβεστον μίσος πρός τούς Ιχθρούς τού Κόμματος (πού αυθαιρέτως βαπτίζονται ώς «Ιχθροί τού λαού») μέ πρώτον στόχον τάς Υπηρεσίας ’Ασφα
λείας, είναι οί δύο πόλοι, γύρω άπό τούς όποιους πρέπει νά κινήται ή ζωή κάθε
μέλους καί κάθε δπαδοΰ καί συμπαθοΰντος. Πάσα άπόκλισις ή Ανυπακοή Αποτε
λεί προδοσίαν. Ό κομμουνιστής είναι Ιπαναστάτης. Είναι λέει, τό «πιό έκλεκτό
πρωτοπόρο κομμάτι τού λαού». Ούτω, πας συμβιβασμός, κάθε ύποχώρησις, είναι Αδια
νόητος. Εις τόν ψυχολογικόν λοιπόν τομέα έστηρίχθη τό δπλον τής δηλώσεως μετά
νοιας.
Τ ί είναι ή δήλωσις μετάνοιας; Είναι μία πανηγυρική άναγνώρισις τού γεγο
νότος δτι ή πολιτική καί ή δρασις τού Κ.Κ.Ε. καί δλων τών έξ αύτοΰ έξαρτωμένων
δργανώσεων, ώς καί τών μετ’ αύτοΰ συνεργαζομένων, είναι Αντεθνική καί προδο
τική. Πρός πίστωσιν τούτου, δ δηλών έξιστοοεϊ τήν δράσιν του διά λεπτομερειών,
αί κυριώτεραι τών δποίων είναι ή άποκάλυψις τών δνομάτων τών μετ’ αύτοΰ καθ’
οίονδήποτε τρόπον συνεργασθέντων κομμουνιστών. Τέλος δέ διά τοΰ αύτοΰ πανηγυ
ρικού τρόπου πιστοΰται ή έπάνοδος τοΰ δηλοΰντος εις τά έθνικά ιδεώδη καί μάλι
στα ή ύπόσχεσίς του διά τήν συμμετοχήν του εις τόν πανεθνικόν κατά τοΰ προδοικοΰ
κομμουνισμού Αγώνα.
Ποιοι είναι οί πρακτικοί καί οί ψυχολογικοί παράγοντες καί αί ώφέλειαι έκ
τής δηλώσεως;
’Από πρακτικής πλευράς, Αν κατά τήν λήψιν τής δηλώσεως τηρηθοΰν οί έπιβαλλόμενοι τεχνικοί κανόνες δσον Αφορά τήν έξιστόρησιν καί άποκάλυψιν τής δράσεως τοΰ δηλοΰντος, πλεΐσται ώφέλειαι θά προκύψωσιν: Άποκάλυψις τής δράσεως
γνωστών ή Αγνώστων ήμΐν κομμουνιστών, έπιβεβαίωσις ύπαρχόντων ήδη στοιχείων
κλπ. Ψυχική έπαφή τοΰ δηλοΰντος, δστις πρέπει ν’ Αντιμετωπίζεται μέ Απόλυτον
κατανόησιν, διότι δύο τινά θά συμβαίνουν είς αυτόν: "Η θά πρόκειται περί συνει
δητού κομμουνιστοΰ (Απλού μέλους ή στελέχους) δπότε ή στιγμή τής υπογραφής
τής δηλώσεως θά άποτελή δι’ αύτόν πραγματικόν ψυχολογικόν σεισμόν πού θά
γκρεμίση δ,τι έκτισε μέχρι έκείνης τής στιγμής ή ιδεολογική αυταπάτη, ή θά πρό
κειται περί συμπαθοΰντος ή δπαδοΰ διά τόν όποιον ή ύπογραφή τής δηλώσεως Απο
τελεί Απλώς γραφειοκρατικόν τύπον. Καί είς τήν μίαν καί είς τήν Αλλην περίπτωσιν ή κατάλληλος μεταχείρισις θά άποδώση πολλά, έξικνούμενα Από τής δργανωτικής άποσυνθέσεως τοΰ Κ.Κ.Ε. μέχρι τής άποκτήσεως πολυτίμου συνεργάτου.
Ένδεικτικώς παραθέτω δήλωσιν μετάνοιας τοΰ γνωστού στελέχους τοΰ Κ.Κ.Ε.
Παπούλια Δημητρίου, ύποβληθεΐσαν αυθορμήτως τόν ’Ιούνιον 1938, είς τόν τότε
Υπουργόν Ασφαλείας. Ό Ανορθόδοξος τρόπος διατυπώσεώς της ούδεμίαν σχέσιν
έχει. Ό αυθορμητισμός έκπηδά άπό κάθε γραμμήν της. Ή δήλωσις έλήφθη έκ τοΰ
βιβλίου τοΰ τότε διευθυντοΰ τής Δ) νσεως ’Εθνικής Ασφαλείας Ν. Αρχιμανδρίτη
«Κοινωνικά Συστήματα», σελίς 608.
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Γράφει: «Άπό μήνες πολλούς μέσα μου γινότανε μιά τρομερή πάλη. "Αν θά
άπρεπε νά φύγω άπό τό κομμουνιστικό κόμμα, άν Οάπρεπε νά σβήσω, μια έντεκάχρονη Ιστορία άγώνων για κάποιο ιδανικό ποδχα πιστέψει. Τόσο βαθειά είχε ρι
ζώσει μέσα μου πού άρνήθηκα τά πιό άγαπημένα πρόσιοπα πού έχω στόν κόσμο,
τόν άδελφό μου, τούς συγγενείς μου καί για μένα πια κανένας άλλος δεν ύπήρχε
έκτός άπό τούς κομμουνιστές, έντεκα χρόνια! Πόσα δέν έχουν νά πούνε; "Ας άρχίσω μέ τή σειρά γιά νά δείξω ποιές αιτίες μέ κάνανε νά μισήσω άπό τό βάθος
τής ψυχή μου, δ,τι χτες λάτρευα.
» Πρώτα - πρώτα δηλώνω πώς κανένας δεν μέ έβίασε νά κάνω δήλωση παρά
μόνα τά πράγματα πού θά άναφέρω πιό κάτω μέ κάνανε νά πάρω αυτήν τήν άπόφαση.
» "Εγινα μέλος τής κομματικής νεολαίας τό 1928 στό πολεμικό ναυτικό. “Ενα
βράδυ Ιρριξα άντιμιλιταριστικές προκήρυξερς στήν ύποβρύχιο άμυνα, τήν άλλη
μέρα μ’ επιασαν ώς ύποπτο καί μέ προφυλάκισαν. "Ενας κομμουνιστής πού ήταν
φυλακισμένος μαζί μας, πήγε καί κατέθεσε δτι έγώ Ιρριξα τις προκηρύξεις καί μέ
δίκασαν Ινα χρόνο φυλακή καί 2.000 δρχ. πρόστιμο. Ό ίδιος πού μοΰ έδωσε τις
προκηρύξεις κατέθεσε έπιβαρυντικά εις βάρος μου. Είπα πώς σέ κάθε κόμμα ύπάρχει
καί σκάρτο. Μόλις απολύθηκα άπό τό ναυτικό ρίχτηκα όλόψυχα στόν άγώνα τής
κομμουνιστικής νεολαίας. Δέν έγινε παράνομη μαχητική συγκέντρωση — καί έκείνη τήν περίοδο ήταν καθημερινές — πού νά μή πάρω μέρος. Τό 1929 έγινα μέλος
τής Περιφερειακής Επιτροπής τής Κομμουνιστικής Νεολαίας ’Αθήνας. Τό Μάρτη
1930 συνελήφθηκα καί δικάστηκα τρεις μήνες φυλακή πού τούς έκανα στό Ίτζεδίν. ’Αποφυλακίστηκα τόν ’Ιούνιο. Τόν ’Ιούλιο συνελήφθηκα στοϋ Μαλτσινιώτη τό
έργοστάσιο καί τραυματίσθηκα, κάθησα τέσσερες μήνες ύπόδικος στοϋ Συγγροΰ
γιατί είχα χτυπήσει τόν άστυνομικό πού μέ είχε συλλάβει. ’Αποφυλακίστηκα καί
έδρασα στήν Νέα ’Ιωνία, έφτιασα έπιτροπή άνέργων καί δημιούργησα τρεις πυ
ρήνες τής Κομμουνιστικής Νεολαίας. Τό 1931 μίλησα στήν παράνομη συγκέντρωση
πού έγινε έξω άπό τό Πανεπιστήμιο. Τόν Μάρτη τού 1932 φυλακίστηκα πέντε μή
νες στοΰ Συγγροΰ, άπό έκεϊ μάς μετέφεραν στήν "Ασσο καί στό πλοίο δραπέτευσα,
πήγα στήν Θεσσαλονίκη ώς μέλος τής Περιφερειακής ’Επιτροπής. Συνελήφθηκα
έκεϊ πέρα.
Τό 1932 ή Κομμουνιστική Νεολαία τής ’Αθήνας μέ ύπέδειξε ύποψήφιο βου
λευτή στις βουλευτικές έκλογές. Τό 1933 πάλι μέ ύπέδειξαν ώς βουλευτή. Τήν
άλλη μέρα τών έκλογών έγινε τό κίνημα καί υστέρα άπό λίγες μέρες ή ’Επιτροπή
’Ασφαλείας Άττικοβοιωτίας μοΰ έπέβαλε δέκα μήνες έξορία στήν ’Ανάφη. Ή 'Ο
μοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας μέ έστειλε στό Βόλο γιά γραμματέα
τής Περιφερειακής ’Επιτροπής τής Κομμουνιστικής Νεολαίας. ’Εκεί ύστερα άπό
δύο μήνες πιάστηκα γιατί μέ παρέδωσε ή ίδια ή γραμματεία τής Κομμουνιστικής
Όργανώσεως Βόλου (Κοτζιάς, Τσιλόγλου καί Τσουκαλάς) καί οί τρεις αυτοί ήταν
στήν Γραμματεία τής Κομ. ’Οργάνωσης Βόλου καί καθένας έξαργύρωνε μέ λεφτά
τήν προδοσία του. Γιά δεύτερη φορά έβλεπα πώς ή σαπίλα ήταν στό κεφάλι μά πάλι
είπα: Δέν θά πή πώς δλο τό κόμμα είναι τέτοιο. ’Από τις φυλακές τού Βόλου μετα
φέρθηκα στις φυλακές Συγγροΰ καί έμεινα 7 μήνες προφυλακισμένος. Στό διάστημα
αύτό ήμουν γραμματέας τής κολεκτίβας καί μέλος τοΰ Γραφείου τοΰ κομμουνιστικού
πυρήνα φυλακισμένων’ τις παραμονές δέ τής Πρωτοχρονιάς τό πολιτικό γραφείο
τοΰ κόμματος μάς έδωσε έντολή νά δραπετεύσουνε τόν φυλακισμένο Πασχάλη καί
πράγματι τήν πρώτη τοΰ Γενάρη τοΰ 1933 δ Πασχάλης δραπέτευσε μέσα άπό
τά μάτια τών φυλάκων, μετά δυό μήνες στάλθηκα έξορία στήν ’Ανάφη.
» Ά πό κεϊ δραπέτευσα καί ή Ο.Κ.Ν.Ε. μ’ έστειλε στήν Πάτρα σάν άντιπρόσωπο
τής Κεντρικής Επιτροπής. Μετά άπό λίγο καιρό άνέλαβα γραμματέας τής Περί-
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φερειακής Επιτροπής Πελοπόννησου καί των νήσων του Ίονίου. "Ενα χρόνο δού
λεψα μέ πίστη νηστικός καί τις περισσότερες φορές χωρίς ναχω ποΰ νά κοιμηθώ.
Ένώ οί προφέσορες τοΰ Γραφείου τής Κεντρικής Επιτροπής περνούσαν άφεντάδικη
ζωή. ’Έμεινα ώς τήν ήμέρα πού έδήλωσα στό γραφείο τής Ο.Κ.Ν.Ε. : "Μια πού
Ιγώ δεν είμαι καλός κηπουρός καλό θάταν νά πάη κανένας άπό δαύτους σαν πιό
καλύτερος γιατί κατ’ έμένα τό δέντρο τού κομμουνισμού δεν καρποφορεί στην Πε
λοπόννησο” . Αυτή ή είλικρίνειά μου μού έστοίχισε τήν άφαίρεση τοΰ τίτλου τού
γραμματέα τής Πελοποννήσου καί τών Ίονίων, άκόμα καί τήν καθαίρεσή μου άπό
τήν Κεντρική ’Επιτροπή τής Ο.Κ.Ν.Ε. 'Ωστόσο μέ έστειλαν στόν Πειραιά καί μέ
βάλανε γραμματέα άχτίδας. ’Από τήν πρώτη συνεδρίαση οί νεολαίοι μιλούσαν μέ
ενθουσιασμό για τόν Γιώργο (ήταν τό ψευδώνυμό μου). Αυτό χτυπούσε άσχημα
ατούς προφέσορες τοΰ Γραφείου καί μέ κάθε συκοφαντικό μέσο προσπαθούσαν νά
σπάσουν τό κύρος μου. Αυτό γινότανε μέ τόν πιό άτιμο καί συκοφαντικό τρόπο. Ένώ
έμένα μού καλλιεργούσαν μιά έγωιστική φιλοδοξία δτι είμαι μαχητικώτατος, πί
σω μου δούλευε ή συκοφαντία. Είναι χαρακτηριστικό δτι δ άντιποόσωπος τοΰ Γρα
φείου δταν τού έζητήθηκαν έξηγήσεις άπό κάποιο κομμουνιστικό μέλος "γιατί τόν
έβαλες καί μάλιστα στήν παράνομη συγκέντρωση τής Κοκκινιάς, ένώ ήταν καταδιωκόμενος;” πήρε τήν πιό κάτω άπάντηση: "αύτδς καημένε μου μόνο γιά τήν
φυλακή άξίζει” . Μετά Ινα μήνα πιάστηκα στήν πλατεία Συντάγματος μέ τό πι
στόλι στό χέρι, δικάστηκα άπό τό Στρατοδικείο 16)4 χρόνια φυλακή, μά ούτε μιά
στιγμή δέν έπαψα νά πιστεύω στό κομμουνιστικό Ιδεώδες. Κ ι’ ούτε πέρασε άπό τό
μυαλό μου πώς ήταν δυνατό ν’ άρνηθώ δ,τι λάτρευα. Στήν Αίγινα πού ήμουν φυλα
κισμένος έκαμα άπεργία πείνας 17 ήμέρες μαζί μέ τούς άλλους καί άποφυλακίστηκα
υστέρα άπό τήν άμνηστεία πού έδωσε ή Α.Μ. δ Βασιλιάς.
» Μετά τήν άποφυλάκισή μου μέ βάλανε διευθυντή τής έφημερίδας «ΝΕΟΛΑΙΑ»
γιά νά έγκρίνω έκ τών ύστέρων, δ,τι γράφανε οί προφέσορες. Ά ν γράφω δλη αύτή
τή βιογραφία τό κάνω γιά νά δή κΓ δ τελευταίος τυχόν κακόπιστος, πώς μερικοί
έπιτήδειοι πού έπικάθονται στά διάφορα κομματικά πόστα, έκμεταλλεύονται τήν
αγνή καί ειλικρινή πίστη τών έργατών καί έπιτήδεια τούς παρασύρουν στήν κατα
στροφή. ’Ακόμα δμως γιά νά δή δ καθένας πώς ή Ιίχρονη κομμουνιστική μου δρά
ση είναι γραμμένη κατά τήν έποχή τής Ελληνικής Δημοκρατίας, καί δτι οί κατα
διώξεις πού μού έγιναν, δχι έπί φασιστικής τυραννίας, δπως έλεγα ώς χτές, άλλά
έν πλήρει κοινοβουλευτισμώ, δέν στάθηκαν νά μού άλλάξουν έκεϊνο πού πίστευα.
Μά σήμερα πού άνοιξα τά μάτια μου καί βλέπω τήν πραγματικότητα, λέω μέ πε
ποίθηση πώς δέν άξίζει νά διακινδυνεύη κανείς τή ζωή του γιά τήν έπαναφορά
μιας βαρβαρώδικης κατάστασης, κΓ δτι τά περί ίσότητος καί τά ρέστα μόνο γιά
κατανάλωση λέγονται. ΚΓ αυτό τό βγάζω άπό τό γεγονός δτι σ’ αύτή τή Σοβιετική
Ρωσσία υστέρα άπό 20 χρόνια δικτατορίας τοΰ προλεταριάτου, βγαίνει δ Μπουχάριν
(πού μέ τά βιβλία του τράβηξε έκατομμύρια στόν όλέθριο δρόμο τού κομμουνισμού)
κατάσκοπος τής πατρίδας του. Μά ή διαφθορά τών συνειδήσεων έχει ξεπεράσει τά
ρωσσικά σύνορα κΓ έχει φτάσει κΓ έδώ μάλιστα σέ άνώτερα κομματικά στελέχη,
σέ τέτοιο σημείο, πού δ ένας νά προδίδη τόν άλλον γιά νά φτάση σ’ άνώτερο πόστο,
είτε γιά άλλη αίτια, μά πάντα γιά τό χρυσίον. Έ τσ ι βγάζω τό συμπέρασμα πώς
πρέπει νά ντρέπουμαι γιατί ύπηρέτησα 11 χρόνια στό κόμμα πού διευθύνεται άπό
τέτοιους «άνθρώπους».
(Συνεχίζεται)

ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ κ. Β. ΣΑΚΕΑΛΑΡΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΛΗΦΕΙ ΤΟΝ ΝΕΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
« Ή Εθνική Κυβέρνησις μοΰ έπεφύλαξε τήν έξαιρεχικήν τιμήν τής άναθέσεως
τής Διευθύνσεως τής ’Αστυνομίας τής Πρωτευούσης.
’Έ χω πλήρη έπίγνωσιν τοΰ μεγέθους τής τιμής, άλλα καί τής ευθύνης τήν
οποίαν έπωμίσθην διά τής άποδοχής της.
Ή ευθύνη τής άστυνομεύσεως τής Πρωτευούσης καθίσταται ιδιαιτέρως βαρεία,
διότι άνέλαβον ταύτην εις ώραν δημιουργικού συναγερμού, τον δποΐον έσάλπισεν δ
Εθνικός μας Στρατός, δ δποΐος, ύπδ τδ κράτος έξάρσεως έθνικής καί άνατάσεως
ηθικής, άνέλαβε τήν έξοχον πατριωτικήν καί έθνοσωτήριον πρωτοβουλίαν, δπως
άποκαθάρη τήν χώραν άπδ τδ μίασμα τοΰ Κομμουνισμού καί τδ άγος τής φαυλοκρατίας.
Καί ύπήρξεν ή έφαρμογή τοΰ σχεδίου, τής καθάρσεως, ύπδ τού Εθνικού μας
Στρατού, άστραπιαία, άριστοτεχνική, άψόγως έπιτυχής.
Ά λλ’ άκριβώς τδ άψογον τής έπιτυχίας τοΰ έγχειρήματος καί ή έν συνεχεία
άκρως έπιτυχής πορεία τής Έθνικής Κυβερνήσεως, ή όποια θέσασα εις έαυτήν
ύψηλούς έθνικούς καί κοινωνικούς στόχους, τούς έπιτυγχάνει καί πραγματοποιεί
τούς σκοπούς της μέ ρυθμόν τού δποίου ή ταχύτης άμιλλάται πρδς τήν πληρότητα
τής έπιτυχίας, είναι οί λόγοι διά τούς δποίους τδ έργον τής έξυγιάνσεως καί ή
έπαναφορά εις τδν δμαλδν ρυθμόν λειτουργίας τοΰ μηχανισμού τής ’Αστυνομίας,
έπιβάλλεται δπως συντελεσθή οχι μόνον μέ σύνεσιν, ύψηλδν αίσθημα εύθύνης έναντι
τοΰ ’Έθνους καί τής Έθνικής Κυβερνήσεως, μέ έπιτηδειότητα, μέ σωφροσύνην, άλλά
καί μέ ταχύτητα άνάλογον πρδς τάς έπιτακτικάς άπαιτήσεις τής παρούσης ώρας.
Έ ν δψει, λοιπόν, τών άνωτέρω προεκτεθέντων είμαι άποφασισμένος, δπως,
άντί πάσης θυσίας, άνταποκριθώ πρδς τάς προσδοκίας τών τιμησάντων με καί τάς
απαιτήσεις τών περιστάσεων, έκείνας άκριβώς, τάς δποίας τδ εθνικόν συμφέρον
προσδιορίζει.
Ά λλ’ έχω, πλήρη, έπίγνωσιν τού δτι ούδέν θά δυνηθώ νά έπιτύχω άνευ τής
ύμετέρας συνδρομής καί δημιουργικής συμπαραστάσεως, βι’ ήν καί άπευθύνω θερ
μήν έκκλησιν πρδς δλους ύμας.
"Ινα, δμως, συμπαρασταθήτε ποοθύμως καί έπιτυχώς εις τάς προσπάθειας μου,
άνάγκη δπως καταστήτε, προηγουμένως, κοινωνοί ώρισμένων θεμελιωδών άντιλήψεών μου, σχετικών πρδς τήν άποστολήν τής ’Αστυνομίας καί τδν τρόπον άσκήσεως
τών καθηκόντων των άπδ μέρους τών άστυνομικών ύπαλλήλων. ’Αντιλήψεων πρδς
τάς δποίας οί πάντες, έλπίζω, θά είσθε σύμφωνοι.
Οδτω κατ’ έμέ :
I. ’Α π ο σ τ ο λ ή τ ή ς ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς , είναι ή άντί πάσης θυσίας καί
διά παντός, νομίμου μέσου προστασία τού ύφισταμένου κοινωνικού καί πολιτικού
Καθεστώτος, τής τιμής, ζωής καί περιουσίας τών πολιτών. Ή τήρησις τάξεως καί
εύνομίας ώς βασικών προϋποθέσεων, έφ’ ών δύναται νά θεμελιωθή, άσφαλώς, ή άρμονική καί πολιτισμένη συμβίωσις τών μελών τής Κοινωνίας.
II. θ έ σ ι ς ά σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν
ύ π α λ λ ή λ ω ν
έ ν α ν τ ι τού
ά σ τ υ ν ο μ ε υ ο μ έ ν ο υ
κ ο ι ν ο ύ είναι έκείνη ή δποία έδράζεται έπί τής
άντιλήψεως καθ’ ήν άστυνομικοί ύπάλληλοι είναι οί ύπδ τής Πολιτείας τεταγμένοι
ύπηρέται — ύπδ τήν άγαθήν φυσικά, τοΰ δρου έννοιαν—τών ύπδ τοΰ Νόμου άναγνωριζομένων καί προστατευομένων συμφερόντων τών πολιτών.
III. Β α σ ι κ ή
ά ρ ε τ ή τ ο ΰ άστυνομ ικού ύ π α λ λ ή λ ο υ ,
είναι ή βαθεΐα, ή έξικνουμένη μέχρι τής τελικής θυσίας, προσήλωσις είς τά έθνικά
ιδεώδη καί ή μετά θρησκευτικής εύλαβείας εύορκος καί συνεπής έκτέλεσις τού
ύπηρεσιακοΰ καθήκοντος, ώς τούτο ύπδ τοΰ ’Οργανικού Νόμου καί τών Κανονισμών
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τοϋ Σώματος διαγράφεται καί ύπδ τών έκάστοτε έκδιδομένων διαταγών προσδιορί
ζεται.
ΙΓ . Α ί σ χ έ σ ε ι ς
ά σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν
ύ π α λ λ ή λ ω ν
καί
κ ο ι ν ο ύ , δφείλουν νά διέπωνται ύπδ τής θεμελιώδους άντιλήψεως, καθ’ ήν δλοι
οί πολΐται είναι ίσοι έναντι τού Νόμου. Ή δέ τυχόν διαφοροποίησις τής στάσεως
τών άστυνομικών έναντι αυτών δέν δύναται νά έχη ώς γνώμονα παρά μόνον τήν
στάσιν αύτών τών Ιδίων έναντι τού Νόμου άφ’ ενός καί τοϋ κοινωνικού συνόλου
άφ’ έτέρου.
Έ ξ άλλου ή ευγένεια, ή έλλειψις διαθέσεως προς άντιδικίαν, ή καλή πίστις
καί ή έφεσις πρδς άρμονικήν συνεργασίαν, δφείλουν νά χαρακτηρίζουν τήν συμπε
ριφοράν τών άστυνομικών πρδς τούς πολίτας.
Ά λλ’ Ι'να Ιπιτύχωμεν τήν εδστοχον έκπλήρωσιν τής άποστολής μας, δέν άρκεΐ
δπως ένστερνισθώμεν τάς προεκτεθείσας άντιλήψεις καί καταστήσωμεν αύτάς άντικείμενον πίστεως. ’Ανάγκη δπως ή έξωτερική συμπεριφορά μας άντικατοπτρίζει,
ένεργώς καί πειστικώς, τήν πίστιν μας ταύτην. ’Ανάγκη, άκόμη, δπως αί πράξεις,
αί παραλείψεις μας, αί έκδηλώσεις τόσον κατά τδν δημόσιον, δσον καί τδν ιδιωτικόν
βίον μας, ή όλη, έν γένει, έμφάνισις καί παράστασίς μας, έμπνέουν εί τούς πολίτας
έκτίμησιν, σεβασμόν, συμπάθειαν καί αγάπην καί μάς έξασφαλίζουν κύρος καί
έπιβλητικότητα.
Μόνον οΰτω θά άποδειχθώμεν άξιοι τού ύψηλοΰ έθνικοϋ καί κοινωνικού λειτουργήματός μας.
Μόνον οδτω θά εύτυχήσωμεν νά ίδωμεν τήν άποστολήν μας, έξακολουθητικώς,
έπιτυγχανομένην.
’Αλλ’ ίνα έπιτύχωμεν τούς Ιξωτερικούς στόχους, οί δποΐοι συνθέτουν τήν άπο
στολήν μας, χρέος έχομεν, έπιτακτικόν, δπως προηγουμένως έξασφαλίσωμεν στερεάν
έσωτερικήν δομήν ώς Υπηρεσία. Τούτο θά έπιτευχθή άν διατηρήσωμεν ύψηλήν στά
θμην πειθαρχίας, άφ’ ένδς καί άποκαταστήσωμεν ισχυρούς θεσμούς άμοιβαίου σε
βασμού, κατανοήσεως, άρμονικής συνεργασίας καί συναδελφικής άγάπης καί άλληλεγγύης μεταξύ μας άφ’ έτέρου.
Κατόπιν τών δσων, μέχρι τοΰδε, Ιλέχθησαν ένημερώθητε έπαρκώς, έλπίζω, Ιπί
τών σκέψεών μου έκείνων, περί ’Αστυνομίας καί τής άποστολής της, αί δποΐαι θά
άποτελέσουν καί τάς κατευθυντηρίους γραμμάς τής πορείας μου, έν τή ένασκήσει
τών καθηκόντων μου ώς ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ ’Αθηνών.
Αί αύταί ώς άνω σκέψεις δφείλουν νά κατευθύνουν καί τήν δραστηριότητα
δλων ύμών, έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων σας.
’Αλλά αί σκέψεις μόνον δέν άρκοΰν διά τήν άπόδοσιν έργου δημιουργικού.
Χρειάζεται καί φρόνημα ύψηλδν καί πίστις θερμουργδς καί ψυχή δονουμένη άπδ
παλμούς έθνικούς.
"Ινα δμως τούτο έπιτευχθή άνάγκη, δπως καταστήτε, δλοι άνεξαιρέτως, φο
ρείς τοϋ πνεύματος τδ δποΐον ένέπνευσε καί κατηύθυνεν, είς τάς έθνοσωτηρίους ένεργείας των, τούς γενναίους άνδρας τής Έπαναστάσεως καί σαλπιγκταί τού κηρύγμα
τος τής έθνικής άναστάσεως, άνατάσεως καί άναγεννήσεως.
Είχον τήν τιμήν καί τήν τύχην, ώς Διοικητής τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής
’Ασφαλείας ’Αθηνών, νά συνεργασθώ, άπδ τών πρώτων ώρών τής ’Επαναστάσεως,
μετά τών πρωτεργατών αυτής καί συνεπώς είχον τήν ευκαιρίαν δπως μυηθώ έπί
τού πνεύματος τδ δποΐον φωτίζει καί κατευθύνει τάς ένεργείας των, πρδς πραγμάτωσιν τών ύψηλών έθνικών καί εύγενών κοινωνικών στόχων οί δποΐοι άπετέλεσαν
τδ ’Ιδεώδες καί τδν σκοπόν τής Έπαναστάσεως.
Συνεπώς δύνασθε νά είσθε βέβαιοι δτι τήν ώς άνω έμπειρίαν μου θά μετα
λαμπαδεύσω καί πρδς ύμας, έπί σκοπώ δπως δλοι άπδ κοινού συνεργασθώμεν έν
συντονισμώ καί άρμονία ίνα συμβάλωμεν είς τήν άπόλυτον έπιτυχίαν καί πλήρη
δικαίωσιν τής Επαναστατικής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, έπ’ ώφελεία τού "Εθνους,
τής Πολιτείας καί τοϋ Σώματος είς δ έχομεν τήν διακεκριμένην τιμήν νά άνήκωμεν».

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η ΟΚΤΑΕΤΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ
------------------------------

'Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Β' χ. I . ΡΑ·Ι·ΚΟΥ ------------------------------

ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ καί πρωτοτυπίαν έωρτάσθησαν έφέτος τα γενέθλια τής
’Αμέσου Δράσεως. ΤΗτο μία επιβεβλημένη έκδήλωσις διά τήν υπηρεσίαν έκείνην
ή όποια νυχθημερόν προσφέρει άθορύβως τάς πλέον πολυτίμους όπηρεσίας εις τό
κοινωνικόν σύνολον. Ελάχιστη έπιβράβευσις των προσπαθειών τάς όποιας καταβάλ
λουν οΐ άνδρες των περιπολικών τής Αμέσου Δράσεως.
Καί άλλοτε μάς έδόθη ή ευκαιρία νά άσχοληθώμεν μέ τό όπδ τής Αμέσου
Δράσεως έπιτελούμενον έργον. Αί στήλαι τοΰ άνά χεΐρας περιοδικού εύγενώς παρεχωρήθησαν καί είδον τό φώς τής δημοσιότητος άρκετά έως σήμερον Ιπιτεύγματα
τής πλέον άγαπητής εις τό κοινόν όπηρεσίας. Α λλά είναι τόσον μεγάλον τό Ιργον
τής Αμέσου Δράσεως, είναι τόσαι πολλαί αί πλήρεις άνθρωπισμοΰ προσφοραί της,
ώστε δσα καί άν γράφουν πάντοτε θά παραμένη άγνωστον εις τούς πολλούς σημαν
τικόν μέρος τής δραστηριότητός της.
Αύτό τό γεγονός εγινεν άφορμή νά έορτασθή μέ ιδιαιτέραν έπισημότητα έφέ
τος ή συμπλήρωσις 8ετ£ας άπό τής συστάσεως τής Αμέσου Δράσεως. Καί άν λάβωμεν όπ’ δψιν μας τά σχόλια καί τάς κρίσεις τοΰ ’Αθηναϊκού Τύπου, άλλά καί τάς
έπιστολάς αί όποϊαι έπικαίρως Ιλήφθησαν εις τά γραφεία τής έν λόγω ύπηρεσίας,
άκόμη δέ περισσότερον τάς έκφρασθείσας γνώμας τών άρμοδίων, φρονοΰμεεν δτι δ
έορτασμός τής 8ετίας έστέφθη ύπό πλήρους έπιτυχίας. Καί θά πρέπει νά αισθάνον
ται ίκανοποίησιν δλοι Ικεΐνοι οί όποιοι καθ’ οίονδήποτε τρόπον συνετέλεσαν είς τού
το. Διότι έπί τέλους φρονούμεν δτι έπέστη ό καιρός νά διευρύνωμεν τά πλαίσια τής
παρουσίας μας καί νά δώσωμεν τήν ευκαιρίαν είς τό εύρύ κοινόν νά μάς γνωρίση,
νά μάς αίσθανθή πλησίον του ως φίλους, ως συνεργάτας, ώς ίδικούς του άνθρώπους.
Έπέστη πράγματι ό καιρός νά διευρυνθοΰν οί όρίζοντες καί νά άναθεωρηθούν
μερικαί πεπαλαιωμέναι άντιλήψεις είς δ,τι άφορά τάς σχέσεις μας μετά τοΰ κοινού.
Πρόκειται διά μίαν διαπίστωσιν ή όποια καί παλαιότερον άπησχόλησεν τούς αρμο
δίους, σήμερον δμως έγινε βίωμα, δύναταί τις νά είπη. Καί τό γεγονός αύτό μάς
χαροποιεί ιδιαιτέρως καί αίσθανόμεθα ύπερηφάνειαν διότι μάς παρέχεται τοιουτο
τρόπως ή εύκαιρία νά άποκαλύψωμεν τόν εσωτερικόν μας κόσμον, ό όποιος είναι
πλήρης αισθημάτων άγάπης πρός τόν συνάνθρωπον.
♦
* *
ΓΕΝΕΘΛΙΑ λοιπόν τής Αμέσου Δράσεως. Γενέθλια πραγματικά, μέ τούρτα
καί όκτώ κεράκια καί λουλούδια καί άτμόσφαιρα πανηγυρική.
Τήν 19ην ώραν τής 17ης Αύγούστου τό γραφεΐον τοΰ Διευθυντοΰ ’Αστυνομίας
’Αθηνών, ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α ' κ. Β. Σακελλαρίου μετεβλήθη δΓ όλίγον είς
αίθουσαν τελετών καί έδέχθη τούς προσκεκλημένους διά τά γενέθλια τής ’Αμέσου
Δράσεως. Συνεργεία έπικαίρων τοΰ Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας καί τοΰ Στα
θμού Ενόπλων Δυνάμεων, φωτογράφοι, δημοσιογράφοι καί οί έπίσημοι εύρέθησαν
είς τήν προκαθωρισμένην θέσιν των, έτοιμοι διά τό τελετουργικόν τής περιπτώσεως
μέρος. ’Αλλά άς παρουσιάσωμεν τούς παρευρεθέντας.
Παρέστησαν : Ό Υπουργός Δημοσίας ΤάΕεως κ. Π . Τοτόμης, ό ’Αρχηγός τοΰ
’Αστυνομικού Σώματος κ. Κ. Τασιγιώργος, ό Γενικός Διευθυντής τής ’Αστυνομίας
παρά τω Ύπουργείω Δημοσίας Τάξεως, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. Α. Στρατής, δ Διευθυντής ’Αστυνομίας Πειραιώς, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. Β. Γιαν-
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νόπουλος. δ Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικές Διευθυντής Α ' κ. Β.
Σακελλαρίου, δ Διοικητής τής Μηχ) του Τποδ) νσεως ’Αθηνών, ’Αστυνομικές Διευ
θυντής Α ' κ. Ν. Μπιτούνης, δ Τποδ) ντής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Α
στυνομικές Διευθυντής Β ' κ. Σ. Κάκκος, δ Διοικητής τής Τποδ) νσεως Γενικής ’Α
σφαλείας ’Αθηνών, ’Αστυνομικές Διευθυντής Β ' κ. Κ. Παπασπυρόπουλος, δ Διοικη
τής τής Τποδ) νσεως Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς, ’Αστυνομικές Διευθυντής Β '
κ. I. Κασίμης, δ Διοικητής τής Τποδ) νσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, ’Αστυ
νομικές Διευθυντής Β ' κ. Σταυρόπουλος, οί ’Αστυνόμοι Α ' κ.κ. X. Πατσούρης καί
Ξ. Σφέτσος, δ Προϊστάμενος τοΰ Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων τοΰ ’Αρχηγείου ’Α
στυνομίας, ’Αστυνόμος Β ' κ. Α. Ντόντος, δ Διοικητής τής Μηχ) του Τποδ) νσεως
Πειραιώς, ’Αστυνόμος Β ' κ. Παναγόπουλος, δ Διοικητής τής ’Αμέσου Δράσεως,
’Αστυνόμος Β ' κ. Γ. Άγγελόπουλος, δ Τπασπιστής τής Διευθύνσεως Αστυνομίας
’Αθηνών, ’Αστυνόμος Β ' κ. II. Λεκάκος, δ Προϊστάμενος Έμπιστευτικοΰ τής αυτής
Διευθύνσεως, ’Αστυνόμος Β ' κ. Π. Θεοχαρόπουλος, δ Τπασπιστής τοΰ κ. Τπουργοΰ, Τπαστυνόμος Α ' κ. Μπουρδάκος, δ Τπαστυνόμος κ. Σ. Πηλές, οί τής ’Αμέσου
Δράσεως Τπαστυνόμοι κ.κ. Γεωργίου, Τριάντης, Καλαφατάκης, Νηστικούλης, Τριαντάφυλλος, Μανδραγώνης, Καρούμπαλης, Κακαβάς καϊ Καρρδς καί οί δημοσιογρά
φοι - αστυνομικοί συντάκται κ.κ. Άρνέλλος, Μαράκης, Μαλάτος, Δαυίδ, Ξυπολητίδης, Μαθιουδάκης, Μαθιόπουλος, Βαξεβανίδης, Γρηγοριάδης, οί κ.κ. Σισμάνης καί
Φίρμπας τοΰ Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας καί ’Ενόπλων Δυνάμεων άντιστοίχως κ. ά.
Πρώτος ώμίλησεν δ Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Β. Σακελλαρίου είπών τά έξής:
«Κύριε Τπουργέ,
Κύριε ’Αρχηγέ,
Κύριοι συνάδελφοι,
’Αγαπητοί έκπρόσωποι τοΰ Άθηναϊκοΰ Τύπου,
Έ π ’ ευκαιρία τής συμπληρώσεως δκταετίας άπέ τής συστάσεως τής ’Αμέσου
Δράσεως, έσκέφθημεν να σάς προσκαλέσωμεν σήμερον εδώ, μέ σκοπόν νά σάς έκθέσωμεν, είς γενικάς βεβαίως γραμμάς, τέ μέχρι τέλους ’Ιουλίου 1967 έπιτελεσθέν ύπ’
αύτής εργον, άλλ’ έν ταυτώ νά άκούσωμεν καί τάς ίδικάς σας άπόψεις. Φρονοΰμεν
δτι άπέ μίαν τοιαύτην καλοπροαίρετον άνταλλαγήν απόψεων, ήμεΐς προσωπικώς
πολλά θά ώφεληθώμεν.
Πρωτίστως δμως ας μοΰ έπιτραπή νά έκφράσω πρές δλους σας τάς θεομάς
ευχαριστίας εμοΰ καί τών ύπ’ εμέ υπαλλήλων διά τήν τιμήν τήν δποίαν μάς έκάματε
νά παραστήτε είς τήν σημερινήν μας έκδήλωσιν. Καί ιδιαιτέρως Τμάς, έξοχώτατε
κύριε Τπουργέ, διότι μέ τήν προυσίαν σας, άλλά καί μέ τέ μέχρι σήμερον ένδιαφέρον τέ δποϊον έπεδείξατε διά τά, τήν ’Αστυνομίαν άφορώντα, θέματα, έξωτερικεύετε
μέ τέν καλύτερον τρόπον τά 0Γ ήμάς αίσθήματά σας. Αίσθανόμεθα είλικρινώς Ιδιαι
τέραν χαράν διότι ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου έπέλεξεν υμάς ώς προϊστά
μενον Τπουργόν μας. Καί πιστεύομεν άκραδάντως δτι θά συνεχίσετε νά μάς περι
βάλλετε μέ τά αύτά αισθήματα.
Καί ή χαρά μας δφείλεται είς τέ γεγονός δτι κατά τέ διαδραμέν άπέ τής
άναλήψεως τής υπουργίας σας, μέχρις σήμερον, διάστημα παρά τέ σχετικώς βραχύ
τούτου, άπεδείξατε δτι είσθε δ έπιδέξιος οίακοστρόφος τοΰ σκάφους, τών Σωμάτων
’Ασφαλείας, τέ δποϊον μέ περισσήν έπιτηδειότητα καί μέ στιβαρέν βραχίονα δδηγεϊτε άσφαλώς καί ταχέως πρές τέν ιδεώδη προορισμόν του. Τέν ύπήνεμον λιμένα
τής άπολύτου έπιτυχίας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας είς τήν μεγάλην έθνικήν των
αποστολήν, κατά τήν παροΰσαν κοσμογονικήν, διά τάς τύχας τής Πατρίδος μας,
ώραν.
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Ά λλα καί σας, άγαπητοί Iαπρόσωποι τοΰ Αθηναϊκού Τύπου, ιδιαιτέρως σας
εύχαριστοΰμεν, διότι σεις είσθε έκεΐνοι οί όποιοι διέρχεσθε μεθ’ ημών πολλάς ώρας
τού 24ώρου μοχθοΰντες. Σας θεωροΰμεν, είλικρινώς, φίλους καί συνεργάτας καί θέλομεν να πιστεύωμεν δτι καί σείς τρέφετε δι’ ήμάς τα ίδια αισθήματα.
Καί τώρα εις τό θέμα μας.
Εις δλους σας είναι γνωστή, ή Άμεσος Δράσις, διότι εδώ καί όκτώ έτη έδωσεν έξετάσεις Ινώπιον ενός αύστηροΰ καί άπαιτητικοΰ Κοινού, τού Αθηναϊκού Κοι
νού, καί δυνάμεθα να είπωμεν δτι έπέτυχεν. Είναι ή Υπηρεσία έκείνη ή όποια ήγαπήθη πάρα πολύ. Καί αίσθανόμεθα χαράν καί υπερηφάνειαν όσάκις άνθριυποι πάσης ήλικίας καί κοινωνικής τάξεως έκδηλώνουν δι’ επιστολών των προς ήμάς τα
διά τήν ’Άμεσον Δράσιν καί την Αστυνομίαν Πόλεων γενικώτερον αίσθήματά των.

Ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Β. Σακελλαρίου άνάπτει τά κεράκια τής γενεθλίου τούρτας. Πλησίον του ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Τοτόμης καί ό ’Αρχη
γός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Κ. Τασιγιώργος.

Καί είναι δι’ ήμάς αί έπιστολαί αδται καί γενικώς αί κρίσεις τού Κοινού, ή καλυτέρα άμοιβή διά τάς έντός τών πλαισίιυν τών δυνατοτήτων μας καταβαλλομένας
προσπάθειας. Μάς ένδυναμώνουν καί μάς χαλυβδώνουν τήν θέλησιν νά συνεχίσωμεν
μέ περισσότερον ζήλον τάς προσπάθειας μας.
Ό κτώ ετη παρήλθον άπό τής έποχής καθ’ ήν ελάχιστα αυτοκίνητα τής Α μ έ
σου Δράσεως ένεφανίσθησαν δειλά - δειλά εις δρόμους τών Αθηνών.
Εις δλους έκείνους οί όποιοι είχον άναλάβει τό Ιργον τής συγκροτήσεως τής
Τπηρεσίας αυτής, ύπήρχεν όμολογουμένως διάθεσις πρός έργασίαν, άλλά καί πίστις. Καί διά τής διαθέσεώς των αυτής ήδυνήθησαν όλίγον κατ’ όλίγον νά δημιουρ
γήσουν καί νά θέσουν εις τήν διάθεσιν τού άθηναϊκοΰ Κοινού τήν υπό τήν σημερι
νήν μορφήν της Άμεσον Δράσιν.
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’Ανώτεροι καί κατώτεροι αστυνομικοί, αρμόδιοι καί μή αρμόδιοι, ένηγκαλίσθησαν με άγάπην τήν Υπηρεσίαν αυτήν καί διά την επιτυχίαν της προσέφερον
τους καλυτέρους έαυτούς των. Καί έπέτυχεν ή Άμεσος Δράσις διότι άνευρε συντόμως τόν στόχον. Άνευρε τήν ψυχήν τοΰ ανθρώπου, δ δποΐος ζητεί βοήθειαν. Καί
εύρέθη πλησίον του, ήκουσε τούς παλμούς τής καρδίας του καί πλειστάκις ύπερέβη
τό, έν στενή έννοια, ύπηρεσιακδν καθήκον καί μετεβλήθη εις άληθινδν σωτήρα
ψυχών τε καί σωμάτων. Θά πρέπει νά αίσθάνωνται ικανοποίησιν όλοι οί ύπηρετήσαντες καί ύπηρετοΰντες εις τήν ’Άμεσον Δράσιν διά τήν έξωτερίκευσιν τοΰ ψυχι
κού των μεγαλείου. Α λλά καί ήμεΐς αίσθανόμεθα ικανοποίησιν, διότι μάς παρέχε
ται ή εύκαιρία νά άποδείξωμεν έμπράκτως είς πάντας, ότι οί άστυνομικοί έχουν
καί αύτοί αισθήματα. Γνωρίζομεν ήμεΐς οί άστυνομικοί ότι δέν Ιπιτελοΰμεν άπλώς
ένα καθήκον, άλλά ύπηρετοΰμεν ένα ώραΐον καί πλούσιον είς περιεχόμενον σκοπόν
καί ένα ύψηλδν λειτούργημα. Δέν είμεθα μόνον οί αυστηροί έλεγκταί διά τήν τ-ήρησιν τοΰ νόμου, άλλά παραλλήλως ζώμεν τήν χαράν καί τήν λύπην παντός πολί
του. Είς ήμάς καί τους έξομολόγους κληρικούς ό πολίτης δύναται άφόβως νά άνοι
ξη τήν καρδίαν του καί νά εϊπη δ,τι τόν βασανίζει καί τόν άπασχολεΐ, βέβαιος ών
έκ των προτέρων ότι θά εύρη τήν κατανόησιν ή όποια τοΰ χρειάζεται καί τοΰ άξίζει.
Καί ιδού διατί όλοι ήμεΐς οί άστυνομικοί, άκολουθοΰντες τά βήματα τών πα
λαιών συναδέλφων μας, έκείνων οί όποιοι έμόχθησαν διά τήν άνέλιξιν τοΰ θεσμοΰ
τής Αστυνομίας Πόλεων, Ιχομεν τάξει ώς σκοπόν τήν καθ’ οίονδήποτε τρόπον έξυπηρέτησιν τοΰ Κοινοΰ. Πιστεύομεν ότι τότε μόνον δ πολίτης θά πλησιάση τόν άστυνομικόν, όταν τόν αίσθανθή ώς φίλον, ώς συμπαραστάτην. Καί δυνάμεθα νά είπωμεν
ότι έάν ώς τώρα έπετύχομεν, τοΰτο τό όφείλομεν είς τήν άγάπην τοΰ Κοινοΰ. Θέλομεν καί έπιδιώκομεν νά εύρεθώμεν περισσότερον πλησίον τοΰ πολίτου. Θέλομεν καί
έπιδιώκομεν νά Ιλθη πλησιέστερον πρός ήμάς ό πολίτης. Καί καλόν θά ήτο νά έπιτευχθή τοΰτο συντόμως, διότι τότε θά δυνάμεθα νά είπωμεν ότι ζώμεν είς μίαν
εύνομουμένην πολιτείαν. Καί ιδιαιτέρως σήμερον, έποχήν κατά τήν όποιαν είς τόν
δρίζοντα τής Πατρίδος μας πνέει ζείδωρος αύρα άναδημιουργίας, χάρις είς τήν
ένθοσωτήριον ’Εθνικήν Κυβέρνησιν τής 21ης Απριλίου, σήμερον, έποχήν καθ’ ήν
τό πνεΰμα τής Έπαναστάσεως τής 21ης Απριλίου έχει συνεγείρει δλόκληρον τόν
έλληνικόν λαόν, σήμερον, ιδιαιτέρως είναι ή κατάλληλος έποχή νά δώσωμεν είς
τήν μάχην τής Κυβερνήσεως δλας μας τάς δυνάμεις. Ά πλοι στρατιώται μιας μεγά
λης σταυροφορίας διά τήν άναγέννησιν τής τόσον πολύ ταλαιπωρηθείσης φιλτάτης
μας πατρίδος. "Ολοι μαζί, έν ένί σώματι καί μια ψυχή, νά διατηρήσωμεν άλώβητα
τά άκατάλυτα ίδανικά τής φυλής μας. Είς τόν μεγάλον καί ώραΐον άγώνα τής ’Ε
θνικής Κυβερνήσεως, είμεθα έτοιμοι νά προσφέρωμεν καί τούς έαυτούς μας είσέτι
άρκεΐ νά σωθή ή Ελλάς, νά σωθή ό Παρθενών, άρκεΐ νά βλέπιυμεν ύπερηφάνως
κυματίζουσαν είς τήν Άκρόπολιν, τήν γαλανόλευκον καί νά θάλλη είς τάς αύλάς
μας δ βασιλικός.
Έορτάζοντες σήμερον τήν όγδόην έπέτειον τής συστάσεως τής Αμέσου Δράσεως, άπεριφράστως δυνάμεθα νά είπο)μεν ότι αυτή άποτελεΐ ήδη ενα μεγάλο κεφάλαιον είς τήν ιστορίαν τής Αστυνομίας Πόλεων, διότι είς τά όλίγα αυτά Ιτη
έγραψε πολλάς σελίδας πλήρεις άνθρωπισμοΰ καί άγάπης διά τόν συνάνθρωπον.
"Ολοι οί υπάλληλοί της είς πάσαν πρόσκλησιν σπεύδουν μέ άγωνίαν, διά τό άν θά
δυνηθοΰν νά σώσουν άνθρωπίνην ΰπαρξιν. Θά άπητοΰντο τόμοι όλόκληροι διά νά
καταγραφοΰν τά όσα ή ’Άμεσος Δράσις μέχρι σήμερον προσέφερεν.
Είμεθα υπερήφανοι διά τό εργον τής Αμέσου Δράσεως. Καί δράττομαι τής
εύκαιρίας νά συγχαρώ δημοσίως τόν διοικητήν αύτής, Αστυνόμον Β ' κ. Άγγελόπουλον καί τούς συνεργάτας του, διά τάς μέχρι σήμερον προσπάθειας των καί τούς
καλώ νά συνεχίσουν μέ τόν ίδιον ζήλον τό θαυμάσιον έργον των. Είμαι βέβαιος ότι
θά άνταποκριθοΰν είς τήν πρόσκλησιν μου.
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Καί τώρα θά μου έπιτρέψετε νά σάς παρουσιάσω μέ άριθμούς πλέον τό εντός
τής διαρρευσάσης 8ετίας εργον τής ’Αμέσου Δράσεως, ήτοι άπό 14.8.1959 μέχρι
τέλος ’Ιουλίου 1967.
Α ' ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ
1)
Έπελήφθη 20355 τραυματισμών έξ αυτοκινήτων, διά τούς όποιους καί
άπηγγέλθη κατηγορία. 2) Υπεβλήθη μήνυσις εις 2041 άτομα, ποιοΰντα χρήσιν έκτυφλωτικών φώτων. 3) Διά συμμετοχήν άνηλίκων εις τεχνικά παίγνια, έγένοντο
458 μηνύσεις. 4) Δι’ έπαιτείαν καί άλητέίαν 211. 6) Διά παραβάσεις άγορανομικοΰ κώδικος 35 καί σ) διά διάφορα άλλα πλημμελήματα 12508 μηνύσεις. ’Ήτοι
συνολικώς έβεβαιώθησαν 35.586 πλημμελήματα.
Β ' ΠΤΑΙΣΜ ΑΤΑ
1) Δι’ ύπερβολικήν ταχύτητα 14.163. 2) Δι’ άντικανονικήν πορείαν 15.455.
3) Δι’ έπικίνδυνον όδήγησιν 3.747. 4) Διά παράνομον στάθμευσιν 21.132. 5) Διά
παράνομον διέλευσιν 17.890. 6) Διά καυσαέρια 7.681. 7) Δι’ άσκοπον χρήσιν
ηχητικών δργάνων 3.105. 8) Δι’ οίκοδομικάς παραβάσεις 1.643. 9) Διά διατάραΕιν τής κοινής ήσυχίας 11.947. 10) Διά παραβάσεις καθαριότητος 1.434. 11) Διά
μή θεώρησιν άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου καί άδειας ίκανότητος όδηγοΰ 2.320
καί 13) διά διαφόρους άλλας παραβάσεις 50'226. ’Ήτοι συνολικώς έβεβαιώθησαν
164.970 πταισματικαί παραβάσεις.
Γ ' Έγένοντο 518.558 έγγραφοι συστάσεις.
Δ ' Έπελήφθη εις 423.176 συμβάντα, ήτοι: 1) Είς 5.291 πυρκαϊάς. 2) Εις
37.963 συγκρούσεις μέ ύλικάς ζημίας. 3) Ένήργησεν έλεγχον είς 16.905 κέντρα
τεχνικών παιγνίων. 4) Παρέσχε τάς πρώτας βοήθειας είς 35.572 άτομα. 5) Περισυνέλεξε 4.219 οίνόφλυγας. 6) Ένήργησε 5.7729 προσαγωγάς ατόμων διά διαφό
ρους αιτίας. 7) Άνευρε 3.023 κλαπέντα δχήματα καί 8) Έπελήφθη είς 265.474
διάφορα έτερα συμβάντα καί έπεισόδια.
Γενικόν σύνολον πλημμελημάτων, πταισμάτων, έγγράφων συστάσεων καί συμ
βάντων 1.142.290.
Έκλήθη είς τό τηλέφωνον «100» διά παροχήν βοήθειας είς 482.141 περιπτώ
σεις.
Καί τέλος έγένοντο προτάσεις άφαιρέσεως άδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων
διά παρανόμους σταθμεύσεις κ.λ.π. παραβάσεις κυκλοφορίας είς 93.017 περιπτώσεις.
’Επ’ ευκαιρία θεωροΰμεν σκόπιμον νά θέσωμεν ύπ’ δψιν σας τά έξής :
1) Μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου παραδίδονται είς τήν ’Αστυνομίαν δύο τηλετυπικά κέντρα έκ τών καλυτέρων τοιούτων τών ’Αστυνομικών Υπηρεσιών τής Ευρώ
πης, τοΰ οίκου «ΟΛΙΒΕΤΤΙ» καί 60 τηλετυπικαί συσκευαί. Τά κέντρα ταΰτα, τό
πρώτον δυνάμεως 50 τηλετυπικών συσκευών μέ ευχέρειαν έπεκτάσεως 100 τοιού
των, θά τοποθετηθή είς τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Αθηνών καί τό δεύτερον, δυ
νάμεως 20 τηλετυπικών συσκευών μέ ευχέρειαν έπεκτάσεως είς 50 τοιούτων, είς
Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πειραιώς.
Διά τής τοποθετήσεως καί λειτουργίας τών Κέντρων τούτων θά ύπάρχη άμε
σος έπικοινωνία μεθ’ δλων τών ’Αστυνομικών Υπηρεσιών ’Αθηνών, Πειραιώς καί
τής «1ΝΤΕΡΠΟΛ».
2) Ένεκρίθη πίστωσις 1.500.000 δρχ. διά τήν τοποθέτησιν αστυνομικών τηλε
φώνων είς κεντρικά σημεία τής πόλεως δι άτήν άμεσον έπικοινωνίαν αστυνομικών καί
ιδιωτών μετά τοΰ κέντρου τής ’Αμέσου Δράσεως.
3) Παρελήφθησαν 20 περιπολικά αύτοκίνητα άτινα θά κυκλοφορήσουν μέχρι
τέλους τρ. μηνός.
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4) ’Αναμένεται ή παραλαβή ικανού άριθμοΰ φορητών άσυρμάτων,
5) Μέχρι τέλους τοΰ έτους ή Υπηρεσία ’Αμέσου Δράσεως θα έχη άμεσον
έπικοινωνίαν διά τοΰ άσυρμάτου μέ τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις Πατρών καί Κέρ
κυρας.
Κύριοι,
Προσεπάθησα εις γενικάς γραμμάς να σκιαγραφήσω τδ μέχρι σήμερον έργον
τής ’Αμέσου Δράσεως. Τά στοιχεία τά δποΐα έτέθησαν ύπ’ δψιν σας, νομίζω
είναι άρκετά διά νά κρίνετε κατά πόσον ή ύπηρεσία αυτή έπέτυχεν ή δχι. Θέλομεν
νά Ιλπίζιομεν δτι ή σεβαστή Εθνική Κυβέρνησις, διά τοΰ προσώπου τοΰ παρισταμένου κ. Ύπουργοΰ μας καί τοΰ κ. Γεν. Γραμματέως, θά μάς παράσχη τά απαραί
τητα είσέτι έφόδια, τά δποΐα θά μάς δώσουν τήν δυνατότητα νά δλοκληρώσωμεν τά
σχέδιά μας σχετικώς μέ τήν ’Άμεσον Δράσιν καί νά δυνηθώμεν οδτω νά παρουσιάσωμεν λίαν συντόμως μίαν πλήρη καί άρτιωτάτην υπηρεσίαν ’Αμέσου Δράσεως,
Ιφάμιλλον ή καί καλυτέραν άλλων εύρωπαϊκών χωρών.
Διά τήν επιτυχίαν τών έπιδιώξεών μας αύτών έξαιτούμεθα τήν συμπαράστασιν
δλων ύμών καί πιστεύομεν δτι δλοι σας, έκτιμώντες τάς προσπάθειας μας, θά μάς
συνδράμητε.
Έπιτρέψατέ μου καί πάλιν νά σάς εύχαριστήσω θερμώς διά τήν τιμήν τήν
όποιαν μάς έκάματε νά παραστήτε εις τήν μικράν συμβολικήν αυτήν έπετειακήν
συγκέντρωσιν.
Σάς ευχαριστώ».
Μετά τον λόγον τοΰ κ. Β. Σακελλαρίου, έλαβε τδν λόγον δ κ. Υπουργός, δ
όποιος είπε τά έξης :
« ’Αγαπητοί κύριοι,
Αισθάνομαι εξαιρετικήν συγκίνησιν, μεγάλην τιμήν καί είμαι υπερήφανος πού
συμμετέχω άπόψε εις τήν επέτειον αυτήν τής Αμέσου Δράσεως. Μέ μεγάλη χαρά
διαπιστώνω καί έγώ δτι πράγματι ή Υπηρεσία αυτή τής ’Αμέσου Δράσεως είναι
ένα τρανόν παράδειγμα, ένα τρανόν άποτέλεσμα τής έργασίας ή δποΐα διαπνέεται
άπδ άγάπην πρός τόν “Ελληνα πολίτη. Είναι μία άπό τις άξιοθαύμαστες, δμολογουμένως, έκδηλώσεις τής άγάπης τοΰ Κράτους πρός τούς πολίτας καί ώς τοιαύτην θά
πρέπει νά τήν περιβάλλωμε διαρκώς μέ τήν άγάπην καί μέ τόν σεβασμόν τόν
δποΐον έπιβάλλει τό έπιτευχθέν έργον. Όφείλομεν νά άναγνωρίσωμεν δτι ή φιλότι
μος προσπάθεια τών στελεχών τοΰ Σώματος καί τών άνδρών τής Υπηρεσίας τής
’Αμέσου Δράσεως είναι άξια συγχαρητηρίων. Είναι άξία ή προσπάθεια αΰτη τοΰ
σεβασμοΰ δλων τών Ελλήνων πολιτών, διότι δέν εξυπηρετεί ή δραστηριότης τής
Υπηρεσίας αυτής κανένα προσωπικόν καί κανένα ειδικόν συμφέρον τοΰ Σώματος,
άλλά άντιθέτως εξυπηρετεί, διά τής προβολής καί διά τής έμφανίσεως τών προσω
πικών προσπαθειών, τό μέγα κοινωνικόν σύνολον τής Πατρίδας μας.
Εις τούς χρόνους καί τούς δυσκόλους καιρούς πού διερχόμεθα, τούς δυσκάλους
καιρούς πού διέρχεται δλόκληρος ή άνθρωπότης, θεωρώ δτι εκδηλώσεις ώς ή δρα
στηριότης καί τά άποτελέσματα τής έργασίας τής Υπηρεσίας τής ’Αμέσου Δρά
σεως τής πόλεως τών ’Αθηνών, θά πρέπει καί δύνανται νά καταταγοΰν μέσα εις
τις βασικές καί τις λαμπρές έκεΐνες σελίδες άπό τις δποΐες δ άνθρωπισμός καί δ
πολιτισμός δικαιούνται τήν βράβευσίν των. Θά πρέπει τό Σώμα τής ’Αστυνομίας
Πόλεων νά θεωρή έαυτό έξαιρετικά εύτυχές πού κατώρθωσε μέσα σέ λίγο χρονι
κόν διάστημα νά συγκεντρώση, νά δργανώση καί νά δημιουργήση μίαν τοιαύτην
Υπηρεσίαν, ή δποΐα προσέφερε καί προσφέρει εις τό Ελληνικόν Κοινόν, εις τούς
κατοίκους τής πόλεως τών ’Αθηνών, κάθε δυνατήν βοήθειαν, κάθε δυνατήν συμπαρά-
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στάσιν. Τό έργον αύτό είς τήν ψυχήν καί τοΰ τελευταίου κατοίκου είναι άνεγνωρισμένον καί είς τήν ψυχήν τοΰ τελευταίου κατοίκου είναι ένσταλαγμ,ένη ή έννοια
τής Αλληλεγγύης έντός των πλαισίων τής ύποχρεώσεως των Ατόμων είς τήν προσ
φοράν αυτής τής Αλληλεγγύης πρός τούς συμπολίτας.
Θά μπορούσα νά πώ πάρα πολλά διά το εργον τής ’Αστυνομίας καί τής Υ 
πηρεσίας τής ’Αμέσου Δράσεως. Έ ν τούτοις θέλω νά πιστέψετε δτι μέ εξαιρετικήν
συγκίνησιν παρίσταμαι καί μέ εξαιρετικήν συγκίνησιν άναλογίζομα: τό πόσην βοή
θειαν έχει δώσει ή Υπηρεσία αύτή είς τόν λαόν, τό πόσο πόνο έχει κατορθώσει νά
σβήση μέ τήν άμεσον έπέμβασίν της, μέ τήν άμεσον συμπαράστασιν είς τούς Ανθρώ
πους, πού έχουν τήν κακήν τύχην νά βρεθούν ενώπιον Απροόπτων δυστυχημάτων ή
γεγονότων. 'Ως Υπουργός Αρμόδιος, Από τής πρώτης στιγμής Ανεγνώρισα τήν Ανάγ-

'U 'Γπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 11. Τοτόμης όμιλών κατά τήν έκδήλωσιν είς τήν ’Αστυ
νομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών, έπί τη συμπληρώσει οκταετίας της ’Αμέσου Δράσεως.

κην ή όποια ύπάρχει τής περαιτέρω βοήθειας τοΰ Κράτους πρός τήν Υπηρεσίαν
αυτήν. ’Επίσης έχω Αναγνωρίσει καί δι’ έμοΰ έχει έπίσης καί ή Κυβέρνησις ένημερωθή έπί τοΰ πραγματικώς τεραστίου έργου τό όποιον προσφέρουν οί έργαζόμενοι
είς τήν Υπηρεσίαν αύτήν. Θά προσπαθήσωμεν νά βοηθήσωμεν έτι περαιτέρω διά
τής παροχής μέσων, τήν Υπηρεσίαν αύτήν.
Έ ν τούτοις, νομίζω δτι ή πραγματική βοήθεια καί ή δυνατότης διά νά συνεχισθή τό λαμπρόν αύτό έργον εύρίσκεται μέσα είς τούς κόλπους τοΰ Σώματος τής
’Αστυνομίας, Από τούς όποιους προέρχεται τό Ανθρώπινον ύλικόν πού πλαισιώνει τά
πληρώματα των περιπολικών αύτοκινήτων, πού πλαισιώνει τίς τηλεφωνικές συσκευές
Ανά τό 24ωρον. ’Αξίζουν συγχαρητήρια διά τό Σώμα τής ’Αστυνομίας διά τό έπίτευγμα τής δημιουργίας μιας θαυμασίας Υπηρεσίας. Καί έπιθυμώ νά έκφράσω
καί έγώ τήν εύγνωμοσύνην μου σάν μέλος, σάν άνθρωπος πού ζή είς τόν τόπον
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αυτόν καί νά έκφράσω τόν θαυμασμόν μου πρός τούς Αξιωματικούς καί τούς Ανδρας,
οί όποιοι έργάζονται είς αυτήν τήν Υπηρεσίαν. Καί πάλιν ευχαριστώ ώς πολίτης
καί συγχαίρω ώς Υπουργός. Ευχαριστώ».
Ζωηρότατα χειροκροτήματα έκάλυψαν τόν λόγον τοΰ κ. Υπουργού, δ όποιος
όμολογουμένως μέ ιδιαίτερον ένδιαφέρον παρακολουθεί τά θέματα πού άφοροΰν τήν
’Αστυνομίαν.
Μετά τούς λόγους τοΰ κ. Υπουργού καί τοΰ κ. Σακελλαρίου, δ κ. Διευθυντής
τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών ήναψε τά κεράκια τής τούρτας τά όποια καί εσβησεν Ιν
συνεχεία δ διοικητής τής ’Αμέσου Δράσεως κ. Γ. Άγγελόπουλος, ύπό τά χειροκρο
τήματα καί τάς εύχάς τών παρισταμένων όπως ή Άμεσος Δράσις τά «χιλιάση».

'Ο Διοικητής της ’Αμέσου Δράσεως ’Αστυνόμος Β' κ. Γ. Άγγελόπουλος σβήνει τά οκτώ
κεράκια της γενεθλίου τούρτας.

Τέλος, όλοι οί προσκεκλημένοι μετέβησαν είς παρακειμένην αίθουσαν όπου καί
τούς προσεφέρθησαν διάφορα Αναψυκτικά. ’Εκεί είς Ατμόσφαιραν φιλικήν δ κ. Υ 
πουργός, ή ήγεσία τοΰ Σώματος καί οί έκπρόσωποι τοΰ Τύπου, εδρον τήν εύκαιρίαν
νά έκφράσουν τάς Απόψεις των διά τό Ιργον τής ’Αμέσου Δράσεως.
*

* *

ΑΙΣΘΑΝΟΜΕΘΑ καί πάλιν τήν Ανάγκην νά συγχαρώμεν Από τών στηλών τοΰ
Ανά χεΐρας περιοδικού δλους τούς υπαλλήλους τής Αμέσου Δράσεως καί νά τούς
εύχηθώμεν νά Ιχουν πάντοτε έπιτυχίας. Α λλά καί εις τούς σχόντας τήν πρωτοβου
λίαν τοΰ έορτασμοΰ τής 8ετίας Ανήκουν θερμά συγχαρηήρια. Ό υποφαινόμενος
ήσθάνθη ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν διότι συνέβαλεν, Ιν τώ μέτρω τών δυνάμεών του,
είς τήν Ιπιτυχίαν τής δλης προσπάθειας καί αισθάνεται τή ύποχρέωσιν νά ύποβάλη
τάς θερμάς του ευχαριστίας είς τόν Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Β. Σα
κελλαρίου διά τήν έπιδειχθεΐσαν συμπαράστασιν.
I. ΡΑ Ι ΚΟΣ

— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Β. Καλαμποκίδης συνελήφθη, γιατί διέρρηξε τδ σπίτι
τοΰ θείου του Γ. Καλαμποκίδη επί τής δδοΰ Έρεσσοΰ άρ. 67 καί πήρε είδη άξίας
30.000 δραχμών.
-— ΕΣΦΑΞΕ τόν πατέρα του Γεώργιο Καραντζούνη παρουσία 60 ατόμων
δ Κ. Καραντζούνης, άθίγγανος στδν καταυλισμό άθιγγάνων Λαρίσης γιατί δέν
συμφωνούσε στον άρραβώνα τής άδελφής του Φρειδερίκης.
— ΕΣΦΑΞΕ μέ μαχαίρι τόν δμοχώριό του Κ. Τάμπανο, Ιτών 17, δ I. Θερ
μός, γιατί άντετίθετο στδν γάμο τής άδελφής του μέ τδ θΰμα. Τδ έγκλημα έγινε
στδ Βραχάτι τής Κορινθίας.
— ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ καί έξύβριση αστυφυλάκων συνελήφθησαν δ Γ. Ρήγας,
έτών 22 καί Π . Ρήγας, Ιτών 26, επειδή οί άστυφύλακες τούς συνέστησαν νά μπουν
μέσα στδ διαμέρισμά τους, στήν δδδ Γ ' Σ) βρίου 129 καί νά μή κάθωνται στδν
έξώστη φέροντες μόνο ένα σλίπ.
— Ο ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ λαχείων Π. Καλιόγλου συνελήφθη στήν Άμφιάλη
καί εύρέθησαν στδ σπίτι του 41 γραμμάτια τοΰ Λαϊκού λαχείου μέ κερδίζοντες
δλους τούς άριθμούς.
— ΛΑΘΡΕΜ ΠΟΡΟΙ ναρκωτικών πού άποτελοΰσαν σπείρα επεξεργασίας καί
έμπορίας ήρωΐνης άπεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν. Είναι οί Γ. Ρέτσας, Γ. Καβάζος, Εύάγ. Άντζουλάτος, Δ. Άντζουλάτος, Π. Μουμτζής, Δ. Μανωλέκης, I.
Γκίκας, Γ. Μιχαλάκης, Σ. Μυλωνάς., Α. Μποΰρδος. Καταζητούνται οί Α. Μακαρούνης, Μ. Κυπαρίσσης, Μ. Κυπατσώρης καί Π. Κουρτζής. Κατεσχέθησαν 6]4 κι
λά ήρωΐνης καί ενα πιστόλι πού βρέθηκε στδ Ιργαστήριο.
— ΕΞΕΜΕΤΑΛΛΕΓΕΤΟ γυναίκες καί τις παρέσυρε στή διαφθορά είσπράττοντας 500 δρχ. τήν ήμερα, δ Κ. Πρίτας, δ δποΐος συνελήφθη καί παρεπέμφθη
στδν Εισαγγελέα.
— ΕΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ 3 άτομα καί έτραυματίσθηκαν 30 κατά τδ τραγικό
δυστύχημα πού έγινε στδν αερολιμένα Κέρκυρας, λίγο ύστερα άπδ τήν άφιξη τής
Α .Μ. τοΰ Βασιλέως.
— ΟΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ χασίς Σ. Βαδάλης ή Μουράτης, Γ. Κολίρος, Ν.
Μαντίδης, Χρ. Στόλης, Κ. Κωνσταντινίδης, συνελήφθησαν διότι έμπορεύοντο χα
σίς. Τούς συνέλαβε ή Γεν. ’Ασφάλεια Πειραιώς.
— ΕΠΕΤΕΘΗΣΑΝ κατά τοΰ τροχονόμου Τ321 οί άδελφοί Πέτρος καί Γε
ώργιος Τσακανίκας, γιατί έπενέβη δταν ώς δδηγοί ταξί ήρνήθησαν νά τά διαθέ
σουν σέ πελάτες.
— ΕΣΚΟΤΩΣΕ μέ κυνηγετικό δπλο τδν Δ. Μαυροθανάση δ Ά λ . Μπουρτζίδης στή θέση Καραούλι Λαρίσης.
-— ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ καί έμπόριο βρεφών έκαμε ή μαία Θέκλα Συμεωνίδου, ή
δποία συνελήφθη άπδ τήν Γεν. ’Ασφάλεια.
— ΟΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ ήρωΐνης Α. Σοφιανός καί Π. Νταφεντάκης συνε
λήφθησαν καί κατεσχέθη ποσότης 844 γραμμαρίων τοΰ ναρκωτικοΰ.
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— ΓΙΑ ΑΠΑΤΕΣ εις βάρος άφελών δι’ ύποσχέσεως χορηγήσεως άδειων ταξί
κ.λ.π. κατηγορήθη δ Παντελής Καΐδης, βταν ήτο ιδιαίτερος δύο βουλευτών.
— ΟΙ ΔΙΑ ΡΡΗΚΤΑ Ι Γ. Φραντζόγλου καί Στ. Άνδριανός, συνελήφθησαν άπδ
τήν Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών γιατί έκαμαν 12 διαρρήξεις καταστημάτων, μεταξύ
τών δποίων τδ ύποδηματοποιείον τοΰ I. Γιαννοπούλου, άπ’ δπου πήραν 3.000 δραχμές
καί 300 ζεύγη ύποδημάτων, τοΰ I. Ρέντζου άπ’ δπου πήραν 2.000 δραχμές κλπ. Αυ
τοί μόλις βγήκαν άπδ τή φυλακή μετά τήν έκτιση τής ποινής για κλοπή, άρχισαν
τή νέα τους δράση.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Ν. Άργυρόπουλος συνελήφθη Ινώ άφαιροΰσε άπδ αύτοκίνητο, πού είχε παραβιάσει, διάφορα είδη. Εξεταζόμενος ώμολόγησε 15 παρόμοιες
κλοπές.
— ΕΕΚΟΤΩΣΕ τδν 16ετή έξάδελφό του Άνδρέα Γενάρη, δ 17ετής Σπ. Μάνος, μέσα σέ έρημη καλύβα τοΰ χωριοΰ 'Αγ. Παρασκευή Κατούνης Ξηρομέρου καί
κατόπιν άσέλγησε έπί τοΰ πτώματος. Τδ έγκλημα ειγνε δταν τδ θΰμα άρνήθηκε να
ύποκύψη σέ άνήθικες έπιθέσεις τοΰ δράστου.
— ΕΜΑΧΑΙΡΩΣΕ τή γυναίκα του Χρυσάνθη, δ Θ. Λεβεντόπουλος, στδ συνοι
κισμέ Μαϊλάκι Καστοριάς καί κατόπιν άπεπειράθη να αύτοκτονήση. Ό δράστης
έπασχεν άπδ μελαγχολία.
— ΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ διαβατηρίων Κ. Μανής, Α. Τσατσιμάς καί Δ. Κουρουδάκης συνελήφθησαν άπδ τή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς. Αύτοί κατασκεύαζαν
πλαστά διαβατήρια τά δποΐα πουλοΰσαν στούς Χρ. Τσαμούρην καί Γ. Μικρούλην.
— Ο ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΣ κοκαΐνης Γερμανδς Φέντς Γκέρχαρντ συνελήφθη στδ
τελωνείο Νέας Γεφύρας “Εβρου, Ινώ άπεπειράτο νά είσαγάγη 33 κιλά ναρκωτικών
πού είχε τοποθετήσει σέ κρΰπτες τοΰ αύτοκινήτου του.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ τουρίστας ’Αργεντινές Κουϊλέρμο Νετιμπέρι συνελήφθη για
τί έκλεψε άπδ τδ ξενοδοχεΐον ’Αρχαίας ’Ολυμπίας άρχαία περικεφαλαία.
— ΧΑΣΙΣ καλλιεργούσε δ Κ. Ζυμάρης δ δποΐος συνελήφθη στήν δδδ Σμηναογΰ Σακελλαρίου τοΰ Καλαμακίου. Τά 122 δενδρύλλια καί 80 άλλα τά δποΐα καλ
λιεργούσε σέ άλλο σπίτι καθώς καί 50 γραμμάρια άκατεργάστου χασίς κατεσχέθησαν.
— ΕΒΙΑΣΕ Ιβέτιδα κορασίδα δ Δ. Ίωαννίδης, δ δποΐος συνελήφθη στήν Θεσ
σαλονίκη.
— ΕΚΑΨΕ τήν έγκυο σύζυγό του δ Χρ. Τσίγκας, στδ χωριδ Ζέρβη ’Εδέσσης,
διότι ύποψιάζετο δτι τδν άπατοΰσε. Τήν περιέβρεξε μέ πετρέλαιο καί κατόπιν τής
έβαλε φωτιά. Τδ θΰμα ύπέκυψε Ινώ αύτδς έφυγε καί έπεσε άπδ ένα βράχο γιά νά
αύτοκτονήση, άλλά τραυματίσθηκε μόνον.
— ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ δύο νεαρών κοριτσιών διεπράχθη σ’ ένα σπιτάκι κοντά στο
δάσος Σέϊχ Σοΰ τής Θεσσαλοίκης. Πρόκειται περί τών σπουδαστριών Πηνελόπης
Βασιάκα, έτών 19, άπδ τήν Κομοτηνή καί ’Άννας Βάττη, έτών 19, άπδ τήν ’Αθήνα
οί δποΐες βρέθηκαν νεκρές στδ δωμάτιό τους, άπδ κτυπήματα. Οί άρχές κινητοποιή
θηκαν καί συνέλαβαν διάφορα ύποπτα άτομα.
— ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ Γ. Καραγιώργος, Θ. Κάτσινος καί Δ. Παυλάκης συνε
λήφθησαν άπδ τήν ’Ασφάλεια Προαστίων Χωροφυλακής, οί δποΐοι διέπραξαν κλοπάς σέ έκκλησίες, σπίτια, καταστήματα καί οικοδομές. Πρδς τοΰτο διέθεταν καί αύτοκίνητο. Άφήρεσαν άπδ τδ παρεκκλήσι τής Φανερωμένης στδ χωριδ Κωσνίτη Ίω αννίνων μία σκαλιστή πόρτα καί 10 εικόνες, δισκοπότηρα κλπ. Ά πδ τδ χωριδ Κανωστη Ίωαννίνων άπ’ δπου πέρασαν άφήρεσαν δύο κομπρεσέρ, έπίσης δύο κομπρε
σέρ άφήρεσαν καί άπδ τδ Παληοβούνι Άντιρρίου. ’Επίσης άπδ τήν περιοχή Έλευσΐνος έκλεψαν καί άλλο κομπρεσέρ τδ δποΐον εύρέθη καί κατεσχέθη. Διεπιστώθησαν
καί πλεΐστες άλλες κλοπές.
Ν. A

( Σ υνέχεια άττό τ6 προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Συνεσίου Κυρήνης.
Πάροδος τής δδοΰ ’Ασκληπιού 130, στάσις «Λασκάρεως» των λεωφορείων
«Ίπποκράτους - Βοτανικού».
Ό Συνέσιος, έπιφανής "Ελλην ρήτωρ, ποιητής, φιλόσοφος καί συγγραφεύς,
γεννήθηκε τό 370 στην Κυρήνη. Μελετητής τοΰ Πλάτωνος, έχρημάτισεν έπίσκοπος
ΙΙενταπόλεως.

Συνοδινοϋ Παναγιώτου.
Πάροδος τής δδού Χαλεπά 12, κοντά στήν πλατεία «Παπαλουκά» τού Γαλα
τσίου.
Ό Παναγιώτης Συνοδινδς (1836— 1912), "Ελλην ποιητής τής ρωμαντικής
σχολής, διετέλεσε, για πολλά χρόνια, διοικητικός υπάλληλος καί νομάρχης. ’Από
18 χρόνων άρχισε νά έκδίδη ποιητικές συλλογές, όλες στήν καθαρεύουσα.

Συρακουσών.
Πάροδος τής όδοΰ Τράλλεων 67, κοντά στόν «"Αγιο Άνδρεα» τής «Ααμπρινής».
Αί ΣυρακοΟσαι, πόλις μετά λιμένος στήν ΝΑ Σικελία, πρωτεύουσα δμωνύμου
επαρχίας, έχει περί τίς 90 χιλ. κατοίκους. 'Ιδρύθηκαν άπό Κορινθίους άποίκους
τό 757 π.Χ., άνεπτύχθησαν πολύ γρήγορα καί Ιθεωρήθησαν ώς μεγαλυτέρα σέ
Ικτασι πόλις, έκτοτε δέ άρχισε νά παρακμάζη. Τό 878 μ.Χ. καταστράφηκε άπό
τούς Σαρακηνούς. Ή άρχαία πόλις των Συρακουσών έκοσμεΐτο άπό λαμπρά οίκοδομήματα καί άνδριάντες καί οί κάτοικοί της πού μετεϊχον των πανελληνίων άγώνων, είχον Ιδρύσει στήν ’Ολυμπία σημαντικό θησαυρό.

Συριανοϋ.
Πάροδος τής όδού Καλλιγά 44, στή συνοικία «Άρεως».
Ό Συριανός, ’Αλεξανδρινός νεοπλατωνικός φιλόσοφος τοΰ Ε ' π.Χ. αίώνος,
ήταν μαθητής τού ’Αθηναίου Πλουτάρχου καί δάσκαλος τού Πρόκλου, τόν όποιον
καί διαδέχθηκε στήν διεύθυνσι τής σχολής.
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I. Ράϊκου

Σύρου.
Πάροδος τής δδοΰ Κυψέλης 77, καί I. Δροσοπούλου 62, στήν «Κυψέλη».
Πρόκειται για τό γνωστό νησί τών Κυκλάδων πού έχει Ικτασι 87 τετρ. χλμ.,
καί 19 περίπου χιλιάδες κατοίκους. Πρωτεύουσα τής Σύρου είναι ή Έρμούπολις,
οπού υπάρχουν άνεπτυγμένες βιομηχανικές καί ναυπηγικές έγκαταστάσεις. Τό νησί
κατώκησαν για πρώτη φορά οί Φοίνικες, οι όποιοι άργότερα έξεδιώχθησαν άπό
τούς Κρήτες καί άλλους "Ελληνες. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει σέ προάστια τών ’Α
θηνών) .
Σ υρράκου.
Εύρίσκεται στόν «Κολωνό» (πλατεία «Πανταζοπούλου»), άπέναντι στο Τελωνεϊον ’Αθηνών.
Τό Συρράκον, ιστορική πόλις τής ’Ηπείρου, Α τών Ίωαννίνων, είναι ή γενέ
τειρα τοΰ I. Κωλέττη καί τών ποιητών Γ. Ζαλοκώστα καί Κ. Κρυστάλλη. Απε
λευθερώθηκε τό 1912. (Συνώνυμη όδός υπάρχει στήν Πετρούπολι).
Σ φ α ελ ο υ Ά ν δ ρ ε ο υ .
Πάροδος τής δδοΰ Ζολιώτου 31, δπισθεν τοΰ 430 Στοατιωτικοΰ Νοσοκομείου.
Ό Άνδρέας Σφαέλλος, άγωνιστής τοΰ 1821 άπό τήν Κεφαλληνία, μετέσχε
τής Έπαναστάσεως στήν Μολδοβλαχία, ώς άρχηγός έλληνικοΰ στολίσκου καί έφο■νεύθη στήν μάχη τοΰ Σκουλενίου.
Σ φ α κ ια ν ά κ η Ί ω ά ν ν ο υ .
Πάροδος τής δδοΰ Τερτίπη
σίων.
Ό ’Ιωάννης Σφακιανάκης
Κρήτη, μετέσχεν ένεργώς τής
Συνελεύσεως τοΰ 1897, ή δποία
τοΰ ’Εκτελεστικού.

22, κοντά στόν «"Αγιο Άνδρέα» τών Κάτω Πατη
(1848— 1 924), γιατρός καί άγωνιστής άπό τήν
έπαναστάσεως τοΰ 1866. Διετέλεσε πρόεδρος τής
έψήφισε τήν αύτονομία τής Κρήτης, καί πρόεδρος

Σ φ α κ ίω ν .
Πάροδος τής δδοΰ Ψαρών 49, κοντά στόν «"Αγιο Παΰλο».
Πρόκειται γιά τήν γνωστή περιοχή τής Κρήτης, στήν δποίαν εύρίσκονται ό
κύριος όγκος τών Αευκών όρέων. Τό φιλελεύθερον καί τό μάχιμον τών Σφακιανών
συνετέλεσαν ώστε τά Σφακιά, ουσιαστικά, νά παραμείνουν πάντοτε έλεύθερα. (Συνώ
νυμη δδός υπάρχει στό Αιγάλεω καί τό Περιστέρι).
Σ φ α κ τ η ρ ία ς .
Πάροδος τής δδοΰ Θερμοπυλών 37, στό «Μεταξουργεΐον».
Ή Σφακτηρία, νησάκι τής Μεσσηνίας, πρό τής Πύλου, τής όποιας τό λιμάνι
κλείνει άπό Δ., έχει Ικτασι 3,5 τετρ. χλμ., καί είναι βραχώδης καί άκατοίκητος.
Τό 425 π Α . οί Αακεδαιμόνιοι έπολιορκήθησαν στήν Σφακτηρία άπό τούς ’Αθη
ναίους στρατηγούς Δημοσθένη καί Κλέωνα, οί όποιοι καί αιχμαλώτισαν περί τούς
300 έπιζήσαντες έξ αυτών. Ή Σφακτηρία έγινεν έπίσης θέατρον αίματηροΰ άγώνος καί στό διάστημα τής έλληνικής έπαναστάσεως τοΰ 1821, μεταξύ τών Τουρκοαιγυπτίων καί τών Ελλήνων καί Φιλελλήνων (16 ’Απριλίου 1825). Στή μάχη
αυτή σκοτώθηκαν οί Α. Τσαμαδός, Δ. Σαχίνης, Δ. Σαχτούρης καί δ φιλέλλην ’Ι 
ταλός Σανταρόζα. (Συνώνυμη όδός υπάρχει στήν Ήλιούπολι καί τό Κ. Χαλάνδρι).
Σ φ η τ τ ίω ν .
Πάροδος τής δδοΰ Κειριαδών 9, στά Πετράλωνα.
’Οφείλει τήν δνομασία ατούς κατοίκους τοΰ δήμου τής άρχαίας ’Αττικής Σφηττοΰ, πού εύρίσκετο, μάλλον, κοντά στό Κορωπί.

Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών
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Σ φ ιγ γ ό ς .
Πάροδος τής δδοΰ Πύρρας 22, όπισθεν τοΰ «'Αγίου Σώστη».
Πρόκειται γιά τό μυθολογικό πτερωτό τέρας, που είχε κεφάλι γυναικός καί
σώμα λέοντος. *Η Σφίγξ, κόρη της Έ χίδνης καί τοΰ Τυφώνος ή τοΰ Λαίου κατ’
άλλους, έκάθητο, σύμφωνα μέ την μυθολογία, επάνω σέ βράχο, πλησίον των Θηβών·,
καί κατεβρόχθιζε δλους έκείνους που δεν ελυον τό αίνιγμά της, τό όποιον τελικά
ελυσεν δ Οίδίπους, δπότε ή Σφίγξ επεσε άπό τόν βράχο καί σκοτώθηκε.
Σ χ ιν α Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο υ .
Πάροδος τής λεωφ. ’Αλεξάνδρας 45, κοντά στό νοσηλευτικόν ίδρυμα «Πρότυ
πον ’Αθηνών».
Ό Κων) νος Σχινάς (1801— 1870), ιστορικός καί πολιτικός, γεννήθηκε στό
Φανάριο Κων) πόλεως. Τό 1837 διωρίσθη καθηγητής τής Ιστορίας στό Πανεπι
στήμιο ’Αθηνών καί πρώτος πρύτανις αύτοΰ. Έξελέγη βουλευτής καί έχρημάτισεν
υπουργός Παιδείας καί προσωρινώς Δικαιοσύνης, δτε καί έπεκρίθη γιά τήν στάσι
του κατά τήν δίκη τοΰ Θ. Κολοκοτρώνη.
Σ χ ισ τ ή ς Π έτρ α ς.
Πάροδος τής δδοΰ Σίνα 48, στό «Κολωνάκι».
’Οφείλει τήν δνομασία στόν χαρακτηριστικό βράχο που εύρίσκεται κοντά στους
ΝΔ. πρόποδες τοΰ Λυκαβηττοΰ.
Σ χ ο λ ε ίο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Φλέσσα 7, στήν «Πλάκα» (Α ’ γυμνάσιον θηλέων).
Παλαιά δνομασία τής όδοΰ πού όφείλεται στό πρώτο, κοντά σ’ αυτήν, κτισθέν
σχολεΐον τήν έποχή τοΰ ’Όθωνος.
Σ ω ζο π ό λεω ς.
’Αρχίζει άπό τήν δδόν Άχαρνών 151 καί τελειώνει στήν δδό Σεπολίων, κοντά
στόν «"Αγιον Μελέτιον».
Ή Σωζόπολις, πόλις τής Βουλγαρίας κοντά στόν Εύξεινο Πόντο, έκτίσθη έπΐ
τών ερειπίων τής άρχαίας ’Απολλωνίας, άποικίας τής Μιλήτου. ΙΙρό τών ανθελλη
νικών διωγμών, ήταν σημαντικόν έλληνικόν κέντρον μέ πλέον τών 3 χιλ. Ελλήνων
κατοίκων.
Σ ω κ ίω ν .
Πάροδος τής δδοΰ Φορμίωνος 198, κοντά στήν έκκλησία «Ταξιάρχαι» τής
Ν. Ελβετίας.
Τά Σώκια, πόλις τής Τουρκίας στό νομό Σμύρνης, πρό τής ανταλλαγής τών
πληθυσμών κατωκεΐτο καί άπό 8 χιλ. περίπου “Ελληνες, πού ύπήγοντο στόν μη
τροπολίτη τής Εφέσου. ’Από τόν ’Απρίλιο τοΰ 1922 μέχρι τόν Αύγουστο τοΰ ίδιου
χρόνου τά Σώκια διετέλεσαν ύπό έλληνική κυριαρχία. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει σέ
προάστια τών ’Αθηνών).
(Συνεχίζεται)

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά λ . Σαρίδης, τον δποΐον παρέσυρε τό 166695 ταξί στήν Ν.
’Αλεξάνδρεια ’Ημαθίας.
— ΝΕΚΡΟΙ 4, οί Εύάγγ. Κωστόπουλος, δδηγδς τοΰ 231068 φορτοεπιβατικοΰ
αυτοκινήτου, Σταυρούλα Δημητροπούλου, Εύάγγ. Άθανασόπουλος καί Παν. Μπουλούμπασης καί τραυματισμένοι 13 επιβάτες, δταν τδ όχημα, στο 13 χλμ. τής δδοΰ
Καρπενησιού — Φαιδακίου, έπεσε σέ χαράδρα βάθους 100 μέτρων.
— ΝΕΚΡΟΙ 3, οί Β. Δημακής, δδηγδς μοτοσυκλέττας, Φ. Σαρρής, έπιβάτης
καί I. Πισλής καί τραυματισμένος θανάσιμα δ Β. Άμβρέζης, δταν τά δύο δχήματα
συνεκρούσθησαν στήν δδδν ’Αγρίνιου — ’Αμφιλοχίας.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. ΙΙαπαλεξίου, δδηγδς Ι.Χ., δταν τούτο άνετράπη στήν δδδν
Καβάλας — Ξάνθης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Παναγόπουλος, δδηγδς βέσπας, δταν συνεκρούσθη στδν ’Αμ
πελώνα Λαρίσης μέ φορτηγό.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Γάλλος καθηγητής Ά μ πί Ζάν καί τραυματισμένοι 4 μαθηταί,
δταν πούλμαν άπδ τήν Γαλλία μέ έκδρομεΐς μεταβαίνοντες πρδς τήν Κοζάνη έπεσε
πάνω σέ δένδρο κοντά στή γέφυρα τοΰ Άλιάκμονος.
— ΝΕΚΡΟΙ δύο, ή Χρυσούλα Καραμανίδου καί ή Α. Βαφειάδου καίτραυματισμένοι σοβαρά 16 επιβάτες μιας πλατφόρμας πού τήν ρυμουλκούσε γεωργικός έλκυστήρας, μέ δδηγδ τδν Β. Καραμανδή, δταν ούτος άνετράπη στήν δδό Νεοχωρίου
Όρεστιάδος.
— ΝΕΚΡΟΙ δύο, οί νεόνυμφοι Δ. Τζοανόπουλος καί ή γυναίκα του Ά ννα ,
δταν τδ αύτοκίνητό τους συνεκρούσθη μέ φορτηγό, έξω άπδ τήν Κόρινθο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Σπ. Κόκκορας, δδηγδς μοτοσυκλέττας, δταν αύτή συνεκρούσθη
μέ τδ Ι.Χ. 127117 φορτηγό, στήν έθνική δδδ ’Αθηνών— Κορίνθου, μέ δδηγδ τδν
Γ. Εύμορφίδη.
— ΝΕΚΡΑ ή Δόμνα Δημητριάδη, τήν δποία παρέσυρε στή Θεσσαλονίκη, τδ
Ι.Χ. 48242, μέ δδηγδ τήν Κ. Κουμεντζίδη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Γεωργής, δδηγδς έλκυστήρος, δταν ούτος άνετράπη στή Συκέα Σπάρτης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ X. Μπουρλάς, τδν δποΐο παρέσυρε μοτοποδήλατο, μέ δδηγδ τδν
τδν Δ. Κοσμόπουλο, στή θέση «Κουρουλέϊκα, τής δδοΰ Πύλου— Κυπαρισσίας.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Βασματζίδης, πρώην ύπουργός, δταν παρά τδ «Ζηρίνειον»,
συνεκρούσθη τδ Ι.Χ. πού δδηγοΰσε, μέ λεωφορείο τής ΕΒΑ.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά ρ . Καστρίμπας, δδηγδς Ι.Χ. 37427, δταν τούτο άνετράπη
στήν δδδ Λαμίας— Βόλου.
— ΝΕΚΡΟΣ άνδρας άγνώστων στοιχείων τδν δποΐο παρέσυρε, στή διασταύ
ρωση των δδών Σουρή καί Κριεζή, τδ 177881 φορτηγό, μέ δδηγδ τδν Δ. ’Αρβανίτη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Κουλάκης, τδν δποΐο παρέσυρε μοτοποδήλατο, μέ δδηγδ τδν
Θωμά Τσοδοΰρο, στή λεωφόρο Κηφισού.
— ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ τελείως τδ Ι.Χ. 287303, τδ δποΐο δδηγοΰσε δ Γ. Γαζέτας,
δταν στή στροφή τής δδοΰ Β. Κωνσταντίνου καί Καισαριανής, στδν άριθμδ 131,
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παρεξέκλινε τής πορείας του καί έπεσε πάνω σέ δύο δέντρα, τά έσπασε άλληλοδιαδόχως, έν συνεχεία άνέβηκε στδ πεζοδρόμιο καί έπεσε πάνω στδ περίπτερο, τδ
δποΐο κατέστρεψε καί τέλος έσταμάτησε μπροστά .σ’ ένα μανδρότοιχο.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ Π. Κουτσοΰκος, όταν τδ Ι.Χ. 15341 τδ
δποΐο δδηγοΰσε, προσέκρουσε σέ ηλεκτρικό στΰλο, στην δδδ Πειραιώς.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Θωμ. Πέσσας, 11 έτών, τδν δποΐο παρέσυρε γεωργικός έλκυστήρας, μέ δδηγδ τδν I. Πέσσα, στδ Τριβοχώρι Ναούσης.
-—ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Κοντογιώργος, τδν δποΐο παρέσυρε, στην δδδ ’Αγρίνιου—’Αμφιλοχίας, Ι.Χ. μέ δδηγδ τδν Τζών Λασκαρέφ.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά οί άδελφο'ι Κ. καί Ά ρ. Πανουκλιάς σέ σύγ
κρουση μοτοποδηλάτου τοΰ δποίου έπέβαινον καί Ι.Χ.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Τριάνδης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, τδ δποΐο άνετράπη μέσα
σέ άρδευτικδ αυλάκι, δπου έπνίγη δ δδηγός, στδ χωριό Καρπερή Σερρών.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. ’Αγγέλου, έτών 4, τδν δποΐο παρέσυρε γεωργικός έλκυστήρας, στδ χωριό Μακρινίτσα Σερρών. Ό δδηγδς συνελήφθη.
— ΝΕΚΡΑ ή Αίκ. Γεωργιάδου καί τραυματισμένοι σοβαρά 4, ήτοι δ δδηγδς
τοΰ Ι.Χ. 236717 Κ. Δημητρίου καί οί έπιβάτες Χρ. Δημητρίου καί Αίκ. Ξεπούλια,
δταν τδ δχημα παρεξέκλινε τής πορείας του στήν δδδ Βριλισσοΰ τοΰ Γκύζη, προσέ
κρουσε στδ κράσπεδο καί κατεκρημνίσθη σέ χαράδρα.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Γάλλος, δδηγδς βέσπας, δταν, στήν Πάτρα, συνεκρούσθη μέ
βυτιοφόρο αυτοκίνητο, τδ δποΐο δδηγοΰσε δ Σπυρ. Σκούρας.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά ν . Καρακωστόπουλος, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν συνεκρού
σθη μέ λεωφορείο, στδ 6ο χλμ. τής δδοΰ Σκιάθου— Κουκουναριών.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Σ. Τσελέπης, δδηγδς γεωργικού έλκυστήρος καί τραυματισμέ
νος σοβαρά δ συνεπιβάτης Ά θ. Κοντούλης, δταν τδ δχημα άνετράπη, στδ Καλλιχώρι
Θεσσαλονίκης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Τσαμουρίδης, δδηγδς μοτοποδηλάτου καί τραυματισμένος σο
βαρά δ Π. Κασκάζης, δδηγδς μοτοσυκλέττας, δταν συνεκρούσθησαν, στδ 66 χλμ.
τής δδοΰ Θεσσαλονίκης-—Βέροιας.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 4 άτομα, ήτοι ή Έ λ. Μπαλωμένου, δ Δημ. Μπαλω
μένος, ή Έ λ. Παπαϊωάννου καί δ δδηγδς τοΰ Ι.Χ. 250050 I. Πασιόπουλος, δταν
τοΰτο, στδ 130 χλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών— Λαμίας, επεσε στδ Δ.Χ. 87596 φορτηγό.
•—ΝΕΚΡΑ ή "Ελλη Σαράντη καί τραυματισμένοι 3, ήτοι δ Γ. Σαράντης καί
οί Βέρα καί Ζέτα Καρακώστα, δταν Ι.Χ. έκρημνίσθη σέ χαράδρα κοντά στδ Λεωνίδιο.
— ΝΕΚΡΑ ή Ά γγλίδα Κάθριν Έ ρ ν Χιούμ, τήν δποία παρέσυρε στή λεωφόρο
Ποσειδώνος (Ν. Φάληρον) τδ 43052 λεωφορείο, μέ δδηγδ τδν Κ. Πάνου.
— ΝΕΚΡΟΙ 3, οί I. Ίσήρας, δδηγδς τοΰ 74698 στρατιωτικού αύτοκινήτου,
Δ. Ναζίρης καί Δ. Προΰζος, καί τραυματισμένοι 2, οί I. Μόσχος καί I. Κόκκινος,
δταν τδ δχημα άνετράπη στδ 118 χλμ. τής δδοΰ Δερισσοΰ.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Β. Τσαλπαρής καί τραυματισμένοι σοβαρά 2, οί I. Τσομπάνος
καί ’Αν. Χατζηδημητρίου, δταν τδ Ι.Χ. 157479 άνετράπη, στδ 42 χλμ. τής δδοΰ
Σοχοΰ— Λαγκαδά.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Β. Σελίμας, έπιβάτης τοΰ Δ.Χ. 161748 φορτηγού καί τραυμα
τισμένοι 4, δταν τδ δχημα τοΰτο συνεκρούσθη μέ τδ Ι.Χ. 231081 φορτηγό, τδ δποΐο
προηγουμένως είχε συγκρουσθή μέ αμάξι στδ δποΐο έπέβαινον άθίγγανοι πού έτραυματίσθησαν. Τδ δυστύχημα έγινε στδ 21 χλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών— Λαμίας.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 4, οί Μαρ. Κοντιβένου, Α. Ρουσάκη, Πετρόπουλος
καί Αίκ. Δημίδου, δταν τδ Ι.Χ. 54203 συνεκρούσθη μέ τδ 131750, στδ 16 χλμ.
τής δδοΰ ’Αθηνών—Λαμίας.
Ν. Α.

απολογι ςμος

ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 1967
Α ) Κοινοποιοΰμεν κατωτέρω ώς εχει τήν ύπ’ άριθ. 672) ΓΙΟ) 68806 άπδ
23.6.67 έγκύκλιον διαταγήν τοΰ 'Υπουργείου Κοιν. Προνοίας πρδς γνώσιν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ) ΝΣΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Υ.Π.Υ.Σ.Δ.
ΤΜΗΜΑ A 3
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ
Πληροφορίαι Σ. Μαρίνον Τηλ. 318.298
Επείγον
Ά ριθ. Πρωτ. Γ 10) 68806
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΥΚ. 672

Άθήναι τή 23.6.1967
ΑΠΟΦΑΣΙΣ
ΘΕΜΑ: «Περί μή έγκρίσεως δαπάνης εις βά
ρος τοΰ Δημοσίου: α) δΡ έκτέλεσιν υποδορίων
καί ένδομυϊκών ένέσεων καί β) διά προμήθειαν
στηλών άκουστικών βαρηκοΐας».

Έ χοντες ύπ’ δψιν τάς διατάξεις: α) τοΰ Ν. 1811)51 «Περί κώδικος καταστά
σεως των Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων».
β) τοΰ ύπ’ άριθ. 665) 62 «Περί τής ύγειονομικής περιθάλψεως τών τακτικών
δημοσίων υπαλλήλων κ.λ.π., ώς τοΰτο έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη διά τοΰ ύπ’
άριθ. 566) 63 δμοίου,
γ) τοΰ ύπ’ άριθ. 4 Α.Ν. τής 10.5.1967 «Περί άποκαταστάσεως εύρυθμίας εις
τήν λειτουργίαν τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών κ.λ.π.» συμφώνως προς τάς διατάξεις
τοΰ δποίου κατηργήθη τδ ύπ’ άριθ. 23 τοΰ ύπ’ άριθ. 665) 62 Β. Δ) τος συσταθέν
Γνωμοδοτικδν Συμβούλιον Δημοσίων 'Υπαλλήλων καί Συνταξιούχων,
δ) τδ γεγονδς δτι είς τδ παρελθδν ύπεβλήθησαν εις τήν ύφ’ ήμάς άρμοδίαν
ύπηρεσίαν άποδείξεις πληρωμής άδελφών νοσοκόμων δΓ έκτέλεσιν ύποδορίων καί
ένδομυϊκών ένέσεων δ δέ έν αύταΐς Αναγραφόμενος άριθμδς διπλώματος ήλέγχθη
ώς άνακριβής,
ε) τδ γεγονδς δτι ή ύφ’ ήμάς άρμοδία ύπηρεσία δέν δύναται νά έλέγχη άπολύτως εις έκάστην περίπτωσιν, έάν αί ένέσεις αδται έκτελοΰνται τώ δντι ύπδ άδελ
φών διπλωματούχων ή μαιών καί έάν πράγματι ένεργοΰνται τοιαΰται ένέσεις μέ
άμεσον άποτέλεσμα καί έκ τοΰ λόγου τούτου νά διογκοΰται ή δαπάνη διά τήν παρεχομένην έξωνοσοκομειακήν περίθαλψιν άδικαιολογήτως,
στ) τδ γεγονδς δτι ούδαμοΰ έν ταΐς κειμέναις διατάξεσι περί ύγειονομικής περιθάλψεως άναφέρεται ή χορήγησις στηλών (μπαταριών) διά τά ύπδ τών έν ένεργεία ύπαλλήλων χρησιμοποιούμενα άκουστικά βαρηκοΐας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ
α) Δέν άναγνωρίζεται είς βάρος τοΰ Δημοσίου δαπάνη διά τήν έκτέλεσιν ύπο
δορίων ή ένδομυϊκών ένέσεων έν ούδεμιά περιπτώσει, άνεξαρτήτως τοΰ έάν ή Ινε-
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σις έκτελήται ύπό διπλωματούχου αδελφής ή μαίας ή Ιατρού, καταργουμένης τής
ισχύος άπασών τών μέχρι τοΰδε έκδοθεισών έγκυκλίων διαταγών ή άποφάσεων τού
Γνωμοδοτικοΰ Συμβουλίου σχετικώς μέ τό ώς άνω θέμα.
Είδικώς ώς πρός τήν έκτέλεσιν ένδοφλεβίων ένέσεων έκτελουμένων μόνον υπό
ιατρών άναγνωρίζεται ή δαπάνη έκτελέσεως τούτων είς βάρος τού Δημοσίου ώς
αυτή δρίζεται έν τώ άπό 23.12.57 1.2.58 Β. Δ)γματι «Περί κανονισμού άμοιβής
ιατρικών έπισκέψεων καί πράξεων κΔ.π. καί είς δλως έξαιρετικάς περιπτώσεις.
β) Δέν αναγνωρίζεται είς βάρος τού Δημοσίου δαπάνη διά τήν αγοράν στηλών
(μπαταριών) δΓ άκουστικά βαρηκοΐας.
Ή ισχύς τής παρούσης άρχεται άπό 15.7.1967.
Ο ΓΠΟΓΡΓΟΣ
ΕΓΣΤ. ΠΟΓΛΑΝΤΖΑΣ
Β) Γνωρίζεται ύμϊν δτι :
α) Κατά μήνα ’Ιούνιον 1.1. τό Ταμεΐον έπραγματοποίησεν :
δρχ.
»

Έσοδα τακτικά
»
έκ συμ) χής Δημοσίου
Σ ύν ολ ον
Έ ξοδα

’Εσόδων

Π λεόνασμα
β) Κατά μήνα ’Ιούλιον έ.ε. μερίμνη τού Ταμείου :
1) Έξητάσθησαν :

2)
3)
4)
5)

392.000
783.000

»
»

1.175.000
714.000

»

461.000

^

ι) υπό ίατρών τής έκλογής των οίκοι
ιι) ’είς ιατρεία τής έκλογής των
ιιι) είς
» καί εργαστήρια τής Ύγειον.
υπηρεσίας τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας
Πόλεων καί τόν Κλάδον Υ γ εία ς ’Αθη
νών - Πειραιώς (έξετάσεις παθολογικαί ή παρακλινικαί)
ιυ) είς ιδιωτικά έργαστήρια καί ιατρούς
κατόπιν παραπομπής υπό τού Ταμείου
πρός παθολογικήν καί παρακλινικήν
έξέτασιν ή θεραπείαν
Ύπεβλήθησαν είς όδοντιατρικήν θεραπείαν έν Πάτραις καί
Κερκύρα
Είσήχθησαν είς νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής των
»
» μαιευτήρια καί ετεκον αί σύζυγοι
Έχορηγήθησαν όρθοπεδικά είδη άξίας 1.051 δρχ. είς

1.803 μέλη
2.459 »

Ήτοι συνολικώς περιεθάλπησαν

3.680 »

1.145 »
31 »
307 »
31 μελών
2 μέλη
9.458 μέλη

6) Έξετελέσθησαν είς φαρμακεία τής έκλογής τών μελών 6.120 συνταγαί.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
'Ω ς Π ρόεδρος τοΰ Κ λ ά δ ο ν 'Υ γ ε ία ς
Κ Ω Ν )Ν Ο Σ Τ Α Σ ΙΓ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ

= Ε I Δ Η Σ Ε I Σ

Κ Α Ι

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

=

Ε Υ Χ Α ΡΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ Ι Ε Π ΙΣΤΟ Λ Α Ι
'Τ πό τοΰ « Παναθηναϊκού ’Αθλητικού 'Ομίλου » άπεστάλη ή κατωτέρω δημοσιευομένη συγχαρητήριος έπιστολή προς τον κ. ’Αρχηγόν του Σώματος τής Ά σ τυμίας Πόλεων:
ΙΙρός τό
Άρχηγεΐον τής ’Αστυνομίας Πόλεων
(τμήμα ’Αθλητισμού)
Ενταύθα
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ ήμετέρου ’Αθλητικού 'Ομίλου αισθάνεται έπιτακτικόν τό καθήκον νά συγχαρή Υμάς θερμότατα διά τήν ύπό, τής όμάδος των
σκοπευτών τοΰ ένδοξου Σώματός σας κατάκτησιν τής πρώτης θέσεως είς τήν γενι
κήν βαθμολογίαν κατά τους προσφάτους άγώνας.
Έ π ί τούτοις δεχθήτε καί πάλιν τά θερμά ήμών συγχαρητήρια καί τήν διαβεβαίωσιν δτι τό ύπό τής ’Αστυνομίας Πόλεων έπιτελούμενον εργον τής διαδόσεως
τοΰ άθλητικοΰ πνεύματος τυγχάνει τοΰ άμερίστου θαυμασμού τών φιλάθλων τής
χώρας μας.
Μετά τιμής
Εντολή Διοικητικοΰ Συμβουλίου
'Ο Γεν. Γραμματεύς
ΞΕΝΟΦΩΝ ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ
*
* *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΩΝ
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
ύλική άμοιβή είς τούς κ.κ. ’Αστυνόμους Β ' τάξεως Νικολόπουλον Ίωάννην, Ύπαστυνόμον Α ' τάξεως Μαρμπούνην Παναγιώτην, Ύπαστυνόμον Β ' τάξεως Τωμαδάκην ’Εμμανουήλ καί ’Αστυφύλακα Πουλακίδαν Δημήτριον, διότι, οδτοι, κατόπιν
μακροχρονίου παρακολουθήσεως, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, έντόνου ύπηρεσιακοΰ ένδιαφέροντος, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έπιδείξαντες άμα ίδιάζουσαν έπιμέλειαν καί μεθοδικότητα, τή προσωπική έπιβλέψει τοΰ
πρώτου, διοικητοΰ δντος τής Γ.Π .Ε. Ν. Χρηματιστηρίου, έπέτυχον τήν σύλληψιν
καί παραπομπήν είς τήν Δικαιοσύνην τοΰ λαθρεμπόρου συναλλάγματος Μυλωνά
Ίωάννου.
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
ύλική άμοιβή είς τούς κ.κ. Ύπαστυνόμον Β ' τάξεως Κατσαρέαν Γεώργιον, Ύπα
στυνόμον Β ' τάξεως Χατζημιχαήλ Παναγιώτην, Άρχιφύλακα Γεωργιτσανάκην Κυ
ριάκον καί ’Αστυφύλακας Κατσίφην Χρήστον, Γκολφάκην Λουκάν, Βλαχουτσάκον
Νικόλαον καί Λύραν Παναγιώτην, διότι, οδτοι, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου,
ύπηρεσιακοΰ ένδιαφέροντος, μεθοδικότητος καί ιδιαιτέρας έπιμελείας καί πολύ πέ
ραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έκαστος είς τον τομέα τής άρμοδιότητός
του, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών λαθρεμπόρων συναλλάγματος Έ ρ τσου ’Αντωνίου καί Σπηλιάδη ή Σαβέλου Κωνσταντίνου καί τήν παραπομπήν τού
των είς τήν Δικαιοσύνην, προκληθέντων έντεΰθεν εύμενών σχολίων τοΰ Τύπου καί
τοΰ Κοινοΰ υπέρ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.
'Ωσαύτως, διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμοιβή είς
τούς κ.κ. ’Αστυνόμον Β ' τάξεως Παπαβασιλείου ’Εμμανουήλ καί ’Αστυφύλακας Τσεκούραν Γεώργιον, Γκότσην Βασίλειον καί Σπανάκην Βασίλειον, διότι, οδτοι, ύπό

Ειδήσεις καί πληροφορίοα

815

τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου, διοικητοΰ τοΰ Τμήματος Γ.Π.Ε.Ν. Πει
ραιώς, Ιργασθέντες μετά ζήλου, έπιμελείας καί μεθοδικότητος, έπέτυχον τήν έξακρίβωσιν των στοιχείων ταυτότητος των άνωτέρω λαθρεμπόρων, ως καί τόν τόπον
των άσχολιών των, συμβαλόντες άποτελεσματικώς εις τήν έκβασιν τής ύποθέσεως.
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
υλική άμοιβή εις τούς κ.κ. ’Αστυνόμον Α ' τάξεως Γιαννακόπουλον Ελευθέριον,
’Αστυνόμον Β ' τάξεως Καψαρίδην Ίωάννην, Τπαστυνόμον Α ' τάξεως Κουτούγεραν Νικόλαον, Τπαστυνόμον Α ' τάξεως Γιαννακούραν Παναγιώτην, Άρχιφύλακα
Μονέαν Ίωάννην καί ’Αστυφύλακας Πελέκην Γεώργιον, Πιτακάκην ’Εμμανουήλ,
Μαυρομιχάλην Βασίλειον, Τζανετάκον Νικόλαον, Άεράκην Ευάγγελον, Φραγκιαδάκην Γεώργιον, Καρμίρην Χαράλαμπον, Κουρκουτάν Θεόδωρον, Ρούκην Πραξιτέλην, Μπούλην Θεμιστοκλήν, Γιάκαρην Σταμάτιον, Πηκώτην Γεώργιον, Χάρταν Γεώρ
γιον καί Ζουριδάκην ’Ιωσήφ, διότι, άπαντες, ύπό τήν έπιδεξίαν καί άοιστοτεχνικήν
καθοδήγησιν τοΰ πρώτου των προαναφερομένων, προϊσταμένου τής Υπηρεσίας ’Αναζη
τήσεων τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς, Ιργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, Ιντόνου ύπηρεσιακοΰ ένδιαφέροντος, ίδιαζούσης έπιμελείας καί μεθο
δικότητος, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών Ιργασίας, έκαστος εις τόν τομέα
τής άρμοδιότητός του, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπείρας λαθρεμπόρων
κατειργασμένης ινδικής καννάβεως, άποτελουμένης έκ (13) δέκα τριών άτόμων,
τήν κατάσχεσιν σημαντικής ποσότητος χιλιογράμμων κατειργασμένης Ινδικής καν
νάβεως άρίστης ποιότητος, ένός πολυτελούς αυτοκινήτου, άξίας άνω τών (100.000)
έκαόν χιλιάδων δραχμών, χρηματικόν ποσόν (20.000) είκοσι χιλιάδων δραχμών,
προερχόμενου έξ έμπορίας ναρκωτικών, ένός περιστρόφου, κατεχομένου ύπό μέλους
τής σπείρας καί διαφόρων σκευών, χρησιμοποιουμένων διά τήν έπεξεργασίαν καί έμπορίαν τών ναρκωτικών, ώς καί τήν παραπομπήν τούτων ε’ις τήν Δικαιοσύνην, προκαλέσαντες ουτω, διά τής έπιτυχίας των ταύτης, τά λίαν ευμενή σχόλια τοΰ Τύπου
καί τοΰ Κοινοΰ υπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.
— Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
Ολική άμοιβή εις τούς κ.κ. Τπαστυνόμον Α ' τάξεως Κότσυφαν Δημήτριον καί ’Α
στυφύλακας Ζαγλήν Διονύσιον, Άδαμόπουλον Ίωάννην, Γιαννακόν ’Αντώνιον, Σταύ
ρου ’Ελευθέριον, Ράλλην Ίωάννην καί Μαλανδάραν Νικόλαον, διότι, οδτοι, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, έντόνου ύπηρεσιακοΰ ένδιαφέροντος καί πολύ πέραν
τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπεί
ρας δραστών διά ρήξεως καταστημάτων καί κλοπών αύτοκινήτων, προκαλέσαντες,
διά τής έιπτυχίας των ταύτης, εύμενή σχόλια τού Κοινού ύπέρ τοΰ Άστυνομικοΰ
Σώματος.
— Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
Ολική άμοιβή εις τόν ’Αστυφύλακα κ. Δαμικούκαν Σπυρίδωνα, διότι, ούτος, έργασθείς μετά ζήλου, άφοσιώσεως πρός τό καθήκον καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας καί άναπτύξας έξαιρετικήν δραστηριότητα καί άποφασιστικότητα, έπέτυχε τήν σύλληψιν τών Μικαελιάν Μηνά καί Νίκα Κωνσταντίνου, λαθρεμ
πόρων ναρκωτικών.
Ωσαύτως, διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμοιβή εις τούς
κ.κ. Τπαστυνόμον Α ' τάξεως ’Αλεξόπουλον Φώτιον, Άρχιφύλακα Γαμβράν θωμάν
καί ’Αστυφύλακας Ταμπούρην ’Αθανάσιον καί Νάνον Σωτήριον, διότι, άπαντες, ύπό
τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου τών άνωτέρω, προϊσταμένου τοΰ Ι θ ' Παραρ
τήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, Ιργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, άφοσιώσεως εις
τό καθήκον καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, συνέβαλον λίαν
άποτελεσματικώς εις τήν σύλληψιν τών άνωτέρω λαθρεμπόρων ναρκωτικών καί τήν
είς χεϊρας των κατάσχεσιν ινδικής καννάβεως.
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
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Ολική άμοιβή ε!ς τούς κ.κ. Τπαστυνόμον Β ' τάξεως Παυλόπουλον Κωνσταντίνον,
Άρχιφύλακας Ά δάμ Γεώργιον καί Έλευθεριανδν Γεώργιον καί Αστυφύλακας Παπαδάκην Γεώργιον, Άλμπέζον Ίωάννην καί Κοντσιτσήν Σωτήριον, διότι, δ πρώτος
των άνωτέρω, άξιωματικδς Κέντρου ’Αμέσου Δράσεως τυγχάνων, τήν 22.30 ώραν
τής 7-2-1967 καί έκτιμήσας δρθώς διαβιβασθεΐσαν αυτψ παρ’ ιδιώτου πληροφορίαν,
περί σοβαρού συμβάντος εις τόν 6ον όροφον τής έπί τής δδοΰ Καραγιώργη Σερβίας
άριθ. 6 πολυκατοικίας, έκινητοποίησεν άπαντα τά έγγύς περιπολοΰντα ύπηρεσιακά
οχήματα, δίδων διά τού άσυρμάτου τάς ένδεδειγμένας κατευθύνσεις, οί δέ λοιποί
ένεργήσαντες ταχύτατα, εντός ελάχιστου χρόνου, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν των άποπειραθέντων τήν διάπραξιν ληστείας εις βάρος τής τεχνικής έταιρίας «Σπαθαράκη — Βογιατζοπούλου» καί τήν σύλληψιν Ικ των δραστών τού Κούστα ’Αθανασίου.
Επίσης, διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ηθική καί ύλική άμοι
βή εις τούς κ.κ. Τπαστυνόμον Α ' τάξεως Καλαφατάκην Μιχαήλ καί ’Αστυφύλακας
’Αλεξίου ’Αλέξανδρον καί Καρβελάν Βασίλειον, διότι δ πρώτος τών άνωτέρω, άξιωματικδς Ιπιθεωρήσεως Κέντρου ’Αμέσου Δράσεως τυγχάνων καί λαβών γνώσιν, δτι
δ διαφυγών τήν σύλληψιν έκ τών δραστών τής ώς άνω ληστείας δνομάζεται Άνδροβιτσανέας Κωνσταντίνος, έτέθη έπί κεφαλής τού πληρώματος τού ύπ’ άριθ. 567 πε
ριπολικού αυτοκινήτου, έφ’ οδ έπέβαινον καί οί ώς άνιο άστυφύλακες καί βάσει τών
δοθέντων αυτοϊς χαρακτηριστικών, έπέτυχον έντδς βραχυτάτου χρονικού διαστήμα
τος, τήν σύλληψιν τούτου, προκαλέσαντες, διά τών άνωτέρω ένεργειών των, τά λίαν
κολακευτικά σχόλια τού Κοινού καί τού Τύπου υπέρ αυτών καί τού ’Αστυνομικού
Σώματος.
— Δι’ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
ύλική άμοιβή εις τούς κ.κ. Τπαστυνόμον Β ' τάξεως Μηχιώτην Κωνσταντίνον, Τ παρχιφύλακα Βουτσινάν Ευάγγελον καί ’Αστυφύλακας Ζαλαχώρην ’Αναστάσιον,
Δράλον Βασίλειον καί Λιούρην Βασίλειον, διότι, οδτοι, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ
ζήλου καί άναπτύξαντες ίδιάζουσαν πρωτοβουλίαν καί δραστηριότητα, έκαστος εις
τον τομέα τής άρμοδιότητός του, έπέτυχον τήν σύλληψιν τών έπικινδύνων κακοποιών
Δημητριάδη ’Εμμανουήλ, Καροπούλου ’Αλεξάνδρου καί Καρυτινού Δημητρίου, άποπειραθέντων νά ληστεύσουν τούς Καραλήν Ευάγγελον καί Πανούσην ’Αθανάσιον,
τήν νύκτα τής 25) 26-8-1966, έντδς τού κήπου τού Ζαππείου, προκληθέντων έντεΰθεν ευμενών σχολίων ύπδ τού ήμερησίου Τύπου υπέρ τού ’Αστυνομικού Σώματος.
’Ωσαύτως, διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμοιβή εις τούς
κ.κ. ’Αστυνόμον Β ' τάξεως Γιαννημάραν Κωνσταντίνον καί Τπαστυνόμον Β ' τάξεως
Άντωνάπουλον Κωνσταντίνον, διότι, χάρις εις τήν ύπ’ αύτών ένεργηθεΐσαν, μετ’ έπιμονής, ύπομονής καί μεθοδικότητος, άνάκρισιν, έπετεύχθη ή διαλεύκανσις τής δλης
ύποθέσεως.
— Δι’ άποφάσεως τού κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
ύλική άμοιβή εις τδν ’Αστυνόμον Β ' τάξεως κ. Γιαννημάραν Κωνσταντίνον, διότι,
οδτος, ώς προϊστάμενος τής Τπηρεσίας Διώξεως Διαρρηκτών τής Τποδιευθύνσεως
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, χειρισθείς έπιδεξίως τήν δλην ύπόθεσιν έν σχέσει μέ
τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών έπικινδύνων κακοποιών Δενδρινοΰ Γεωργίου καί
Ιίαλμαντούρα Δημητρίου, δραστών κλοπών καί έργασθείς μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου
καί έντόνου ύπηρεσιακοΰ ένδιαφέροντος, συνετέλεσε, χάρις εις τάς ύπ’ αύτοΰ δοθείσας δδηγίας καί διαταγάς, εις τήν έξιχνίασιν τών ύπδ τών άνωτέρω κακοποιών διαπραχθεισών κλοπών.
Ωσαύτως, διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική καί ύλική άμοι
βή εις τούς κ.κ. Τπαστυνόμον Β ' τάξεως Λύρην Παναγιώτην, Τπαστυνόμον Β ' τά
ξεως Σιδέρην Γεώργιον, Άρχιφύλακα ’Αντωνίου Κωνσταντίνον καί ’Αστυφύλακας
Ρουμελιώτην Μιχαήλ καί Τσεπελογιάννην Θεόδωρον, διότι, οί μέν δύο πρώτοι, ύπδ
τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τού προϊσταμένου των, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζή
λου, έντόνου ύπηρεσιακοΰ ένδιαφέροντος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών

εργασίας, συνετέλεσαν σοβαρώς είς τήν έξιχνίασιν των ύπό των άνοπέρω κακοποιών
διαπραχθεισών κλοπών, οί δέ λοιποί, άποτελούντες πλήρωμα τοΰ ύπ’ άριθ. Α .Π . 558
περιπολικού αύτοκινήτου, έπιδείξαντες θάρρος, ψυχραιμίαν καί Αποφασιστικότητα,
συνέλαβον, τήν 1.30 ώραν τής 3-11-1966, είς τήν οδόν Τσακάλωφ 25, τόν πρώτον
τών ώς άνω κακοποιών καί έν συνεχεία προσήγαγον τούτον είς τήν Ύποδιεύθυνσιν
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών.
’Επίσης, διά τής ύπ’ αότής ώς άνου άποφάσεως, άπενεμήθη ηθική καί ύλική
αμοιβή είς τούς κ.κ. Ύπαστυνόμον Α ' τάξεως Άντωνόπουλον Κωνσταντίνον καί ’Α
στυφύλακας Μακόν Κωνσταντίνον καί Σγουρόν Δημήτριον, διότι, οδτοι, έκτελέσαντες μετ’ ακρίβειας τάς δδηγίας καί διαταγάς τών προϊσταμένων των, καί έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, συνέβαλον είς τήν έξιχνίασιν τών ύπό τών ανωτέρω κακοποιών διαπραχθεισών κλοπών.
Τέλος, διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμοιβή είς τούς κ.κ.
’Αστυνόμον Β ' τάξεως Καρυώτην Λέανδρον, Ύπαστυνόμον Α ' τάξεως Αιολίτσαν
Κωνσταντίνον καί ’Αστυφύλακας Ματσιώταν Νικόλαον, Γρεβενιώτην Χρήστον καί
Τάμπον Μιχαήλ, διότι, οδτοι, ύπό τήν δεξιάν καθοδήγησιν τών προϊσταμένων των,
έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργα
σίας, συνέβαλον είς τήν έξιχνίασιν τών ύπό τών άνωτέρω δραστών διαπραχθεισών
κλοπών.
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
ύλική άμοιβή είς τόν τέως ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β ' τάξεως κ. Θάνον Παναγιώ
την, διότι, οδτος, κατευθύνας έπιδεξίως τήν δλην ύπόθεσιν τής διαρρήξεως χρηματο
κιβωτίου τού έπί τής οδού Τσακάλωφ άριθ. 2 έργοστασίου σοκολατοποιίας «ΑΣΊΉΡ»
καί έργασθείς μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, έντονουΥπηρεσιακού ένδιαφέροντος, πολύ πέ
ραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, συνετέλεσεν είς τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών έπικινδύνων δραστών: 1) Νέβη Γεωργίου, 2) Άνδριανού Σταύρου καί
3) Φρατζόγλου Γεωργίου.
Διά τής αύτής, ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη επίσης ήθική καί ύλική άμοιβή
είς τόν ’Αστυνόμον Β ' τάξεως κ. Καρυώτην Λέανδρον, διότι, σίτος, ώς προϊστάμενος
τής Υπηρεσίας Διώξεως Διαρρηκτών τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Α
θηνών, κατευθύνας έπιδεξίως τούς ύπ’ αυτόν ύπαλλήλους καί ένεργήσας τήν άνάκρισιν μετά προσοχής, έπιμονής, δραστηριότητος καί μεθοδικότητος καί έργασθείς άόκνως πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έπέτυχε τήν έξιχνίασιν τής
άνωτέρω διαρρήξεως.
'Ωσαύτως, διά τής άνωτέρω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική καί ύλική άμοιβή
είς τόν ’Αστυνόμον Β ' τάξεως κ. Παπαθανασόπουλον Γεώργιον, διότι, οδτος, ώς Προϊ
στάμενος τοΰ ΙΗ ' Παραρτήματος ‘Ασφαλείας ’Αθηνών, έν συνεργασία μετά τού Προϊ
σταμένου τής Υπηρεσίας Διώξεως Διαρρηκτών τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών, έργασθείς μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί προθυμίας, πολύ πέραν τών
κεκανονισμένων ώρών έραγσίας καί κατευθύνας έπιδεξίως τούς ύπ’ αυτόν ύπαλλήλους
έπέτυχε τήν έξιχνίασιν τής άνωτέρω σοβαράς διαρρήξεως.
Επίσης, διά τής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική καί ύλική άμοιβή είς
τούς κ.κ. 1) τέως ’Αστυνόμον Α ' τάξεως Πουρνάρόπουλον Ίωάννην, 2) Ύπαστυ
νόμον Β ' τάξεως Λύρην Παναγιώτην, 3) Ύπαστυνόμον Β ' τάξεως Άντωνόπουλον
Κωνσταντίνον, 4) Άρχιφύλακα Λιόντον Ίωάννην καί ’Αστυφύλακας Ζαχαριάδην
Σταμάτιον, Μορογιάννην Βασίλειον, Λιούρην Βασίλειον, Καραΐσκον Λεωνίδαν, Λουκόπουλον Σπυρίδωνα καί Δράλλον Βασίλειον, διότι, άπαντες οί άνωτέρω, ύπό τήν
επιδεξίαν καθοδήγησιν τού Ύποδιοικητού τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας
’Αθηνών, τέως Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β ' τάξεως Θάνον ΙΙαναγιώτου, έργασθέν
τες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, προθυμίας, έντονου ύπηρεσιακοΰ ένδιαφέροντος καί πο
λύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, συνέβαλον τά μέγιστα είς τήν άνακά
λυψιν καί σύλληψιν τών άνωτέρω δραστών καί τήν έξιχνίασιν τής ύπ’ αύτών διαπραχθείσης διαρρήξεως.

Κάθε

Παρασκευή

Ώ ρ α 20.30' -21
Παρακολουθείτε τήν ’Εκπομπή της ’Αστυ
νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα
θμό 'Ενόπλων Δυνάμεων Ε λλάδος.
Είναι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, ένδιαφέρουσα.
Μία ’Εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε 'Ελληνικό
σπίτι.

