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Τά «Αστυνομικά Χρονικά», επί τή έπετείω τής
ονομαστικής έορτής τής A Β.Υ. του Διαδόχου, ’Αντιβα
σιλέας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, υποβάλλουν εύλαβώς τά$θερμοτέρας εύχάς των διά τήν υγείαν, εύτυχίαν καί μακροημέρευσιν Αύτοϋ, και παρακαλοΰν τον παντοδύναμον
Θεόν, όπως Τόν τηρή ύπό τήν σκεπήν των πτερύγων Του.
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Τα « Αστυνομικά Χρονικά» , επί τή έπετείω τής
ονομαστικής εορτής τής A. Ε. τοΰ Προέδρου τής
Κυβερνήσεως κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ,
υποβάλλουν απο μέρους των άξιωματικών καί άνδρών τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων τάς
θερμοτέρας ευχάς δι υγείαν καί μακροημέρευσιν έπ’
άγαθω του ’Έθνους.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Α.Ν. 412/1936
Ύπό Ύπαστυνόμου A' κ. Δ . ΝΤΖΙΩΡΑ

Το άρθρον 17 του Α.Ν. 412/30-12-1936 (9 «περί της δ^ά μηχανοκ.νήτων^έ6ων έκμεταλλεύσεως υπεραστικών συγκοινωνιών» ρητως ορίζει ο« μ
έν
αστυνομικοί ύπάλληλοι (Χωροφυλακής-’Αστυνομίας Πόλεων 6
^
δι’ υπηρεσίαν καί δΤ όλων των συγκοινωνιακών μέσων καταβαλλο
1 J 3
τιμής τοΰ άντιστοίχου εισιτηρίου των ίδιωτων, ταςιδευοντες δ ε » . ^ ,
0
οριt * ™ποϊαι™ κατηγορίαι
ν - ^ - προσώπων
η* « * * άπαλλάσσονται εντελώς της καταβολές
·1
οίου . Εις ταύταε, ώς εΐκός δέν περιλαμβάνονται οί άστυνομικοι. ?
'Ο νόμος 2119 τής 9-5-1952 «περί των δια των λεωφορείων α^ οκιν^ “ !
συγκοινωνιών» έν άρθρω 32 (2) όρίζει τά πρόσωπα άτινα, ταξιδευοντα δι υπεραστ
κών λεωφορείων, άπαλλάσσονται εντελώς τής καταβολής κομίστρου. Εις ι/]ν κα,η
γορίαν τούτων δέν συμπεριλαμβάνονται οι αστυνομικοί .
1) Οί έν ένεργεία άξιωματικοί καί όπλΐται τοΰ κατά γην καί θάλασσαν
^Ρα^τρα/
τοΰ, οί άξιωματικοί καί όπλΐται της χωροφυλακής, οι υπάλληλοι της αστυνομίας - ^ ά’νο£κριτ^
γανα τής δασικής υπηρεσίας καί τα όργανα διωςεως^ λαθρεμπορίου
ύπίυργείων καί ύγειοytxi ol
lc-\,Tnr '■nnr ttf.oicozozlclc αυτών) και οι επιθεωρ/]ται io>j υπ ΡΎ , Λ
l
νομικοί
VOI δι’ ειδικής εντολής, ταςιοευοντες οι υπηρ«.ω,«.ν
x gv τρί
σων άνηκόντων εις επιχειρήσεις κατά τους ανωτέρω _Α,Β,Γ, ^ροπους, κ β
^ τών άν^_
τον τής τιμής τοΰ άντιστοίχου εισιτηρίου των ίδιωτων. Οι ειι αδεια ταξιδ
?
.««ιατικοί
ί ? « πληρώνουσι τό ήμισυ τής τιμής των εισιτηρίων, ώς καί οί έν αποστρατεία αξιωματικοί
ξηρας, άέρος καί θαλάσσης, χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεων.
'Υπάλληλοι τοΰ Υπουργείου Σιδηροδρόμων καί Αυτοκινήτων καθώς^καί οι προϊστάμενοι
καί έργάται συνεργείων, μετακινούμενοι δι’ άποκατάστασιν Τ.Ϊ.Τ. γραμμών, ως κα
τικοί διανομείς, οσάκις οί τελευταίοι ούτοι έκτελοΰσι δρομολογιον,^ ταξιδευονιες
-ιηρ^ β
δι’ αύτοκινήτων υπεραστικής συγκοινωνίας υπαγόμενης εις τους τρο-ωυς εκμετ
ζ ’
καί Γ, άπαλλάσσονται τής καταβολής κομίστρου.
,
ίνΟί υπάλληλοι δέον νά ώσιν έφωδιασμένοι_ δια ειδικού δελτίου ελευθερας κυκλοφορίας εκ
διδομένου ύπό τοΰ Ύπουργοΰ Σιδηροδρόμων καί Αυτοκινήτων.
ε ς α σ κ /joc-ojc, ιυ υ

[ω ιμ υ - ιν ι,

~ (— /ν>Γ.

δηροδρόμων καί Αυτοκινήτων, οΰσης άνεκλήτου.
_
,
s , 2 ) 1 . Δικαιοΰνται έλευθέρας κυκλοφορίας, άπαλλασσομενοι της καταβολής κομίστρου δια των
αστικών λεωφορείων τής άστικής περιοχής ’Αθηνών—Πειραιώς καί περιχώρων οι υπάλληλοι
τής γενικής διευθύνσεως αυτοκινήτων τοΰ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών, ως_και_ οι εφωδιασμενοι
δι’ ειδικού δελτίου έλευθέρας κυκλοφορίας έκδιδόμενον ύπό τοΰ 'Υπουργού των συγκοινωνιών
υπάλληλοι των λοιπών γενικών διευθύνσεων τού ίδιου *1 πουργειου, οί έφωδιασμενοι δια τοιουτου
δελτίου έκδιδομένου ύπό τοΰ Ο.Ε.Α.Σ. ώς καί τά μέλη τιυν δύο ένώσεων συντακτών και προ
σωπικού τών ημερησίων εφημερίδων ’Αθηνών, αποκλεισμένων τών συνταξιούχων. > , _
Δικαιούνται ωσαύτως έλευθέρας κυκλοφορίας, προς εκτελεσιν τής υπηρεσίας εντός της πε
ριφέρειας των καί τά όργανα τοΰ σώματος έπιθεωρήσεως έργασίας τοΰ Υπουργείου Εργα
σίας μέχρι τριάκοντα.
,
_
, ,
2 . ' Έλευθέρας κυκλοφορίας καί διά τών υπεραστικών λεωφορείων, δικαιούνται οι εκ των
άνωτέρων υπαλλήλων τοΰ Υπουργείου Συγκοινωνιών^ καή του Ο.Ε.Α.Σ. έφωδιασμενοι δι-ειδικού δελτίου έλευθέρας κυκλοφορίας παρέχοντος αυτοΐς και το ^δικαίωμα^ ενεργειας ελέγχου.
3 . ’Απαλλάσσονται ομοίως τής καταβολής κομίστρου, έπί τή έπιδείξει τής ταυτοτητος των,
οί άγροτικοί διανομείς οσάκις έκτελοΰσι δρομολόγιον ταξιδεύοντες Si’ αστικών ή υπεραστικών
λεωφορείων, προς έκτέλεσιν τής υπηρεσίας των έν τή περιοχή των, ως και οι δυνάμει ετερων
ειδικών διατάξεων άπαλλασσομενοι τής ύποχρεώσεως προς πληρωμήν εισιτηρίου ή δικαιούμενοι
έλευθέρας κυκλοφορίας.
4 . Τά δελτία έλευθέρας κυκλοφορίας έκδίδονται υπο τοΰ _Υπουργού των Συγκοινωνιών
άπαγορευομένης τής έκδόσεως τοιούτων πέραν τών άνωτέρω άναφερομένων παρ οίασδή,ιοτε
άλλης υπηρεσίας ή όργανώσεως.
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8193

Έγ'εννήθη λοιπόν τό ερώτημα, άν ο νόμος 2119/52 κα τή ρ γν
ησε σιωπηρως
(διότι ρητή κατάργησις δέν ύφίσταται), ώς νεώτερος, τον Α.Ν. 412/36.
’? π’ αύτοΰ ,'ό γνώμη μας^είναι ή έξης: Ή δ ι ά τ α ξ ι ς τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ
1/ τ ο G Α.Ν. 4 12/36, κ α θ ’ δ μ έ ρ ο ς ά φ ο ρ α τ ο ύ ς ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ ς
κ. λ. π. δ έ ν έ χ ε ι κο: τ α ρ γ η θ ή ύ π ό τ ο ΰ ν ό μ ο υ 2119 /52 κ α ί δ έ ο ν
να τ υ γ χ ά ν η ε φ α ρ μ ο γ ή ς .
Ιοΰτο διότι ό νόμος 2119 ορίζει ποια πρόσωπα άπαλλάσσονται εντελώς τής
καταβολής κομίστρου, ώς άλλως τε πράττει καί ό Α.Ν. 412. Έν τή σχετική μάλιστα
διατυπώσει του ό νόμος 2119, αντί νά περιορίση τά έν αύτω άναφερόμενα πρό
σωπα επεκτείνει και εις άλλας κατηγορίας τό μέτρον.
πράττε
(είναι I
ζομευου εκ νέου ζητήματος, τής καθ’ ολοκληρίαν δηλονότι μή ύποχρεώσεως ώρισμενων προσώπων προς καταβολήν εισιτηρίου) δέν πρέπει ή διάταξις νά θεωρηθή
ώς κατηργημένη. Τοιαύτη άποψις οδηγεί εις λύσιν άπαράδεκτον, λύσιν δηλ. άντικειμενην προς τάς γενικάς άρχάς του δικαίου. Διότι, κατά τάς γενικάς άρχάς,
ό νόμος καταργεΐται ρητώς ή σιωπηρως ή ίσως καί δι’ά χ ρ η σ ία ς(, πράγμα όμως,
απεχον πορρω, έν προκειμένω, τής πραγματικότητας.
t t Γο Πλημμελιοδικεϊον Κοζάνης διά τής ύπ’ άριθ. 247 /6-7-59 άποφάσεώς του
ηθωωσε σταθμάρχην και πρόεδρόν του Κ.Τ. .Ε.Λ. Κοζάνης, διότι είσέπραξαν ολόκλη
ρον εισιτηρίου άπό ταξιδεύοντα ένωμοτάρχην, ούχί διότι παρεδέχθη μήΐσχύν του Α.Ν.
412, αλλα, επι τη σκεψει, ότι οι ειρημενοι ενηργησαν άνευ δόλου, δηλ. προέβησαν εις
την πράς,ιν των μη γνωριζοντες, ότι ή τοιαύτη συμπεριφορά των άντέκειτο εις τον
νομον, καθ όσον ειχον υπ’ όψιν των γνωμοδότησιν του νομικού συμβούλου του Κ.Τ.
Ε.Λ., κατα την οποίαν το αρθρον 17 τού Α.Ν. 412/36 κατηργήθη, μετά τον νόμον
2119 του 1952.
Τό αίτιολογικόν τής ώς άνω άποφάσεώς δέν είναι ορθόν. Ό δόλος δέν δύναται
ν αποκλεισθη, κατα τα υπο την ισχυν του νέου κωδικός κρατούντα. Ή συνείδησις ή
μή του άδικου, καθ’ έαυτήν, δέν άποκλείει τον δόλον. Αύτή είναι ή κρατούσα, καί
ορθώς, γνώμη. Ά πηχεΐ έξ άλλου άποψιν του συντάκτου του κώδικος καθηγητοΰ κ.
Χωραφά(2) .’Αλλά καί κατά τήν κοινήν λογικήν τούτο συνάγεται. Πώς είναι δυνατόν
να ειπωμεν οτι οι ανωτέρω ενηργησαν άνευ δολου, άφού ό ενωμοτάρχης τούς ύπέμνησε τον νομον 412, τον οποίον άλλους τε καί αυτοί δέν ήγνόουν, άφου έζήτησαν τήν
γνώμην τού νομικού συμβουλου τού Κ.Τ.Ε.Λ., ώς προς τήν εφαρμογήν του; 'Όθεν,
άθώωσις των έδει νά στηριχθή εις πλάνην καί δή νομικήν, σχετιζομένην όμως, ούχί
με την υπαρςιν τού νομού, οποτε δεν θα ελαμβανετο πάντι ύπ’ όψιν (άγνοια νόμου δέν
συγχωρεΐται) άλλά μέ τήν έρμηνείαν αύτοΰ, οπότε άν ή παρερμηνεία ήτο συγχωρητέα
ως εν προκειμενω συμβαίνει—έπρεπε ν’ άπαλλαγώσιν οί δράσται. (3)
1) Κατάργησις νόμου δι’ άχρησίας δεν δύναται νά νοηθή μετά τό αρθρον 2 τοϋ A. Κ.
Ράπη « ’Επιτομή ’Αστικού Δικαίου;;, 1947 σελ. 15.
2) Εις την σελ. 189 Ποιν. Δικαίου Χωραφά, έκδ. 1958 άναφέρεται ότι: «Έ κ τοϋ γεγονότος,
οτι δόλος είναι ή βούλησις ή αποδοχή πραγματώσεως τής άντικειμενικής ύποστάσεως τοϋ
εγκλήματος επεται,^ ότι άρκεϊ τό έπιδιο;κόμενον άποτέλεσμα άντικεινεμικώς νά είναι εγκληματι
κόν,^ έ σ τ ω κ α ί α ν ό δ ρ ά σ τ η ς ά γ ν ο ε ϊ ό τ ι ή π ρ α ξ ι ς τ ο υ ε ί ν α ι ά δ ι κ ο ς
κ α ι α ξ ι ο π ο ι ν ο ς . Γούτο σαφέστατα προκύπτει καί άπό τήν διατύπωσιν τής περί δόλου
διατάξεο;ς^ τοϋ άρθρου 27 § 1 Π.Κ. καί άπό τήν σύγκρισιν των διατάξεων περί πραγματικής
αλάνης (αρθρον 30) και νομικής πλάνης (αρθρον 31). ”Αν καί ποιαν σημασίαν διά τήν ποινιευθύνην τοϋ δράστου εχει ή πλάνη περί τόν άδικου χαρακτήρα τής πράξεως ή περί τό
άξιόποινον, θά ίδωμεν περαιτέρω. Τ ό ν δ ό λ ο ν π ά ν τ ω ς δ έ ν ά π ο κ λ ε ί ε ι .
3) Σχετικώς όμιλεϊ ό Τζωρτζόπουλος (’Εγχειρίδιου Ούσιαστικοϋ Ποινικού Δικαίου 1939,
σελ. 358 έπ .).

§194

Δ. Ντζιώρα : Συγκοινωνιακά! διευκολύνσεις των αστυνομικών

Τοΰτο ρητώς ορίζει, ή 2α παράγραφος του άρθρου 31 Γί.Κ. περί νομικής πλάνης,
έν Φ διαλαμβάνονται τά έξης: ’Άρθρον 31. Ν ο μ ι κ ή Π λ ά ν η. «1. Μόνη ή άγνοια
τοϋ άξιοποίνου δεν άρκεϊ όπως άποκλείση τον καταλογισμόν. 2. Η πράξις όμως δεν
καταλογίζεται εις τον πράξαντα, άν ούτος πεπλανημενως επιστευσεν, ότι εδικαιούτο
νά προβή εις την πράξιν ή δέ πλάνη τουήτο συγνωστή», ώς έν προκειμένω συνέβη μέ
τούς πρόεδρον καί σταθμάρχην Κ.Ί.Ε.Λ.
^
,
Τό θέμα, έξ αφορμές εγγράφου tyjc Tlποδιευθυνσεως Τροχαίας Κινησεως Αθηνών, άπησχόλησε τελευταίως καί τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κ.
Χριστόπουλον. Ούτος διά τής ύπ’ άριθ. 24198 άπο 12-4-60 γνωματεύσεώς του, σα
φώς καί άνεπιφυλάκτως έτάχθη υπέρ τής αποψεως ότι το άρθρον 17 τοϋ Α.Ν. 412/36
εξακολουθεί ίσχΰον καί έπομένως νομίμως τα αστυνομικά όργανα καταβαλλουσιjro
ήμισυ του εισιτηρίου ταξιδεύοντα επ' αδεια, δια των λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Α. 3 ου c
αύτό έδει νά συμβαίνη καί μέ την σιδηροδρόμους. Νεώτερος όμως νομος αναφερομενος
εις αυτούς έχει τροποποιήσει την ως ανω διαταξιν. Γίαντο^ς και το θέμα των σιδηρο
δρόμων θά μάς άπασχολήση σχετικώς, εν τω μελλοντι.
^
^
;
'Η έν λόγω γνωμάτευσις τοϋ Εισαγγελεως κ. Χρ.στοπουλου εχει ως εςής.
« ’Επί τής ύπ’ άριθ. 11589/7-4-1960 άναφοράς υμών έν σχέσει μέ τήν ύπ’ άριθ.
16773/9-3-1960 ήμετέραν παραγγελίαν, γνο>ρίζομεν, ότι κατα το άρθρον 17 τοϋ
Α.Ν. 412/36, ώς εϊτα έτροποποιήθη, οί έν αύτώ άναφερόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι
κ.λ.π. καί ύπό τούς όρους τούτου, μεταξύ των όποιων δεν διαλαμβάνεται και προηγουμένη έκδοσις σχετικής άποφάσεως τοϋ Ιπουργειου, οος αβασιμοος ανεφερθη υμίν,
δικαιούνται νά ταξιδεύσωσι διά τών μηχανοκίνητων οδικών μέσων, ανηκοντων εις
έπιχειρήσεις υπεραστικών συγκοινωνιών καί δή οι εν τή παραγραφω 1 τοϋ ανο.) άρθρου
έπί καταβολή τοϋ ήμίσεος τής τιμής τών εισιτηρίων, οί δέ εν τή παραγραφω 2 υπάλ
ληλοι τοϋ 'Υπουργείου Σιδηροδρόμων κ.λ.π. εφωδιασμενοι δι ειδικών δελτίων ελευθέρας κυκλοφορίας, εντελώς δωρεάν. Ή παραβασις τής τελευταίας ταυτης περιπτώσεως τιμωρείται κατά τό άρθρον 41 τοϋ νόμου 4841, τής δε προηγούμενης
κατά τάς διατάξεις τοϋ Ιΐοινικοΰ Κωδικός.
Παρακαλοΰμεν, όθεν όπως συστήσητε συμμόρφωσιν προς τάς άνω διατάξεις,
προς άποφυγήν διώξεως, εις τάς άνω έπιχειρήσεις ύπεραστικών συγκοινωνιών».
Ό κ. Είσαγγελεύς άναφερόμενος εις τήν ποινικήν κύρωσιν τών παραβατών
τής ύπό κρίσιν διατάξεως δέχεται ότι αυτή τιμωρείται κατα τον διατάξεις τοϋ Ποι
νικού Κώδικος. Όρθώς. Διότι δέν άναφέρεται έν τώ νόμω ή προβλεπομένη διά τήν
πράξιν ποινή. Ζήτημα γεννάται ώς προς τήν είδικο3τέραν διάταξιν ή διατάξεις τοϋ
Ποινικού Κώδικος, αίτινες δέον νά έχωσιν έν προκειμένω έφαρμογήν. Νομίζομεν
ότι αύται θά είναι αί κατά τήν περιουσιακών δικαίων τοιαΰται καί δή ή άπάτη καί τά
συναφή εγκλήματα.'Ο είδικώτερος προσδιορισμός εξαρτάται εκ τών επι μέρους συν
θηκών, ύφ’ άς θά τελεσθή τό έγκλημα.
Πέραν τών θεωρητικών όμως ανωτέρω άπόψεων γεγονός είναι—καθ’ ά έξ
ιδίας άντιλήψεως γνωρίζομεν—ότι τό Ύπουργεΐον Συγκοινωνιών, καταρτίζει νέον
νόμον, καθ’ όν θά έξαιρεθοΰν οί άστυνομικοί τοϋ ήδη παρεχομένου αύτοϊς ύπό τοϋ
Α.Ν. 412/36 ευεργετήματος. Ά λλ’ έπιβάλλεται, όπως μή έξαιρεθώσιν οί άστυνομικοί τοϋ εύεργετικοΰ αύτοΰ μέτρου. 'Η φύσις τής υπηρεσίας τών άστυνομικών ώδήγησε τον συντάκτην τοϋ Α.Ν. 412/36ειςτόνά θέσπιση διάταξιν παρέχουσαν διευκολύν
σεις εις αύτούς. ’Αλλά καί σήμερον, πολλώ μάλλον, ώς έκ τής ύπό έτι δύσκολους συνθήκας έκτελουμένης ύπηρεσίας των, οί άστυνομικοί, δέον νά άπολαμβάνωσι πάντοτε
τοϋ ίδιου εύεργετήματος.Τό 'Υφυπουργεΐον ’Εσωτερικών θά προβή εις τάς άναλόγους
ένεργείας, ίνα μή υίοθετηθή ύπό τώ>ν άρμοδίων άντίθετος άποψις.
Δ. ΝΤΖΙΩΡΑΣ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘ Ν Η Σ ΕΓΚ Λ Η Μ Α ΤΙΚ Ο ΤΗ Σ
ΩΡΓΑΗΩΜΕΝΟΜ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

Απο το περιοδικό «Life», κατά μετάφρασιν
καί διασκευήν Ά στυν. Δ/ντου κ. Δ . Μ Ο ΡΟ Υ ------------------«Τ ο παρόν κ αί τελευταϊον άρθρον με τον τίτλο «Διεθνής έγκληματικότης», περιγράφ ει τις διάφορες διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις,
τα συνδικάτα τον εγκλήματος, όπως συνηθίζουν νά τα ονομάζουν}
και διάφορες εγκληματικές προσω πικότητες διεθνούς φήμης, που
περήφανα φέρουν τον ζηλευτό γι' αυτούς τίτλο του δ ι ε θ ν ο ύ ς έ γ κ λ η μ α τ ί ο ν.
Σάν κορωνίδα τω ν εν ?.όγφ συνδικάτιυν του εγκλήμ ατος, στέκει
ή πιο σκοτεινή, καταχθόνια καί σατανική ένωση των σικελιανών
εγκληματιώ ν, ή γνω στή μ α φ ί α , γ ια τήν φθοροποιό δράση τής
οποίας μ ιλήσαμ ε στα ύπ3 άριθ. 157 κ αί 15S τεύχη του περιοδικού
μας. Δέν θέατρούμε όμως άσκοπο νά δώσουμε καί πάλι στους άναγνέϋστες μας} μ εταξύ των ά λ λ ω ν μ ι α συνοπτική περιγραφή τής
υφής καί τής εν γένει πολιτείας τής ένώσεως αυτής».
*
* *

Οπως οί^ διάφορες καί ποικίλες μεγάλες βιομηχανίες καί εμπορικές επιχει
ρήσεις,^ετσι και οι μεγάλες διεθνείς έγκληματικές έπιχειρήσεις, βασίζονται κυρίως
c-πι ιθΰ χαρακτήρας, των προσόντων καί ικανοτήτων του προσωπικού των. Τό
ωργανωμένο διεθνες έγκλημα, είναι μια τόσο ποικιλόμορφη επιχείρηση, πού προσ
φέρει εργασία και απασχόληση, σέ κόσμο, μέ ταλέντο καί ροπή παντός είδους. Με
ρικές φορές, όποος στην περίπτωση τού λαθρεμπορίου, οι επιδιδόμενοι σ’ αυτό είναι
σχετικως μικρέμποροι, εργαζόμενοι μέ περιωρισμένα κεφάλαια καί σάν περιωρισμενοι^ εμπορικοί επιχειρηματίες, άλλα όμως μέ απεριόριστη φαντασία καί’ ευφυΐα.
Μερικες ^φορες, όπως στο λαθρεμπόριο των ναρκωτικών, οί πιο δαιμόνιοι καί δρα
στήριοι εγκληματίες, ακόμη καί ολόκληρες σπείρες κακοποιών, ένώνονται καί σχη
ματίζουν ενα ευρυ και λίαν εκτεταμένο έγκληματικό δίκτυο. "Αλλοτε πάλιν, όπως
στις περιπτώσεις των άσσων διεθνών απατεώνων, δρουν μεμονωμένοι ή μ.έ μι
κρό αριθμό συνένοχων. ’Αλλα όποιαδήποτε καί αν είναι ή αριθμητική τοτν συγ
κρότηση, και οποιαδήποτε καί άν είναι ή συνεργατική τοτν σύνθεση, οί διεθνείς
εγκληματίες σ όλους τους τομείς καί σ’ όλες τις εκδηλώσεις τους, έχουν ένα κοινό
σκοπο. «τον παράνομο ταχύ πλουτισμό». Περιφρονοϋν τούς νόμους, είναι σκληροί,
ανάλγητοι και αδιάφοροι στον πονο καί τήν δυστυχία πού σκορπίζουν γύρω στούς
συνάνθρωπους των, καί πωλοΰν ακόμη καί τήν ψυχή των στο διάβολο, άρκεί νά
επιτύχουν τα εγκληματικά των σχέδια καί οί εγκληματικοί των σκοποί.
Η μ α φ ι α , το καταχθόνιο αύτό αδελφάτο τών σικελιανών κακοποιών,
είναι το πιο μεγάλο συνδικάτο έγκλήματος τής Δύσεως, τόσο σέ αριθμό μελών,
όσο και σε έκταση περιοχής δρασεως, καθώς επίσης καί σέ όγκο εγκληματικής δραστηριοτητος. Πολλοί πιστεύουν οτι η μ α φ ί α είναι μια κολοσσιαία εγκλημα
τική οργάνωση, μέ παραρτήματα αυτής στις διάφορες μεγαλοπόλεις. Ά λλοι πάλιν
πιστεύουν ότι και άν ακόμη υπήρχε στο παρελθόν ή μ. α φ ί α , σήμερα δέν ύφίσταται. Και οι δυο παραταςεις σφάλλουν. Η μ α φ ί α ύφίσταται, άλλα δρα άποκλειστικά σχεδόν στο μέρος πού γεννήθηκε, τήν Σικελία καί στή θετή της πατρίδα,
τις Ηνωμένες Πολιτείες. ’Έχει ώρισμένους πράκτορες στήν ένδοχώρα τής ’Ιτα
λίας και σε ωρισμένα κέντρα λαθρεμπορίου ναρκωτικών, άλλα πολύ σπάνια θά
εύρεθή πράκτωρ αυτής άλλου.
Τό έγκληματικό αύτό άδελφάτο, διαθέτει βέβαια μια οργάνωση, όπως εί-
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δα με στα άρθρα πού δημοσιεύσαμε στα 157 και 158 τεύχη, αλλα η οργάνωση αυτή
είναι άπολύτως μυστική καί αφανής. 'Η μ α φ ί α εΐναι^ κυρίως^ ένας τρόπος του
ζην ώρισμένων κακοποιών, πού εννοούν καί εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον, και που
δρουν καί εργάζονται μαζί για μεγαλύτερη άόφάλεια.
Το κύριο έργο της είναι τό έγκλημα—συνήθως τό απεχθες, σιχαμερό καί
βρωμερό έγκλημα. "Οπως άνεφέρθη σέ προηγούμενο άρθρο, ή μ α^φ ί α εξουσιά
ζει καί ελέγχει τις πιο σκληρές καί λίαν επικερδείς εγκληματικές επιχειρήσεις σ
όλους τούς τομείς, όπως είναι το λαθρεμπόριό ναρκωτικών, τα απηγορευμενα τυ
χερά παίγνια παντός είδους, ή προαγωγή εις πορνείαν, η σωματεμπορία, οι εκβια
σμοί, πλαστογραφίες καί παραχαράξεις, καθώς και η αγρια και ληστρικ/) εκμεταλλευσις των έργατικών συνδικάτων.
Τις ρίζες τής μ α φ ί α ς , βρίσκομε βαθειά στην ιστορία τής Σικελίας. Το
νησί αύτό κατεκτήθη πολλάκις στο πέρασμα των αιωνων απο τους Αραβας, τους
Νορμανδούς, τούς Γερμανούς, τους Γάλλους, τους Ισπανούς και Αυστριακούς,
καί άπό τήν άρχή, οί Σικελιανοί πολεμούσαν πάντοτε κατά των κατακτητών των.
Κατά τον 9ον αιώνα έδημιουργήθη μία μυστική οργάνωση γιά νά πολεμήση τούς κατακτητάς. Το όνομα μ α φ ί α δόθηκε στήν οργάνωση αύτή πολύ αρ
γότερα. Κατά μία εξήγηση το όνομα μ α φ ί α προέρχεται άπο τήν ’Αραβική φράση
« Μ u a f y », πού σημαίνει «Μάς προστατεύει άπο θάνατο κατα την νύκτα».
Κατά μία ά.λλη εξήγηση, τό όνομα προέρχεται άπο τήν κραυγή ενός Σικελιανοΰ,
τήν ώρα πού έπετέθη έναντίον ένός Γάλλου, πού είχε βιάσει και φονευσει την αρρα
βωνιαστικιά του. «Morte alia F rancia!» πού σημαίνει: «θάνατος στον Γάλλο».
’Άλλοι Σικελιανοί άργότερα προσέθεσαν «Italia alena» πού σημαίνει: «είναι η
κραυγή τής ’Ιταλίας». Τά άρχικά γράμματα τών άνωτέρω λέξεων σχηματίζουν
τήν λέξιν m a f i a . "Οταν ή Σικελία άπηλλάγη άπο τούς κατακτητάς, ή μ α φ ί α
διετηρήθη σάν μία έπαναστατική, τρομοκρατική οργάνωση, έτοιμη νά στρέψη τά
όπλα κατά τής κρατικής έξουσίας. Κατά τό 1880, οί mafiosi, δηλαδή οί Σικελιανοί
κακοποιοί μέλη τής μαφίας, μετανάστευσαν κατά καραβάνια στις 'Ηνωμένες
Πολιτείες, καί εκεί συγκεντρωθέντες στις διάφορες ’Ιταλικές παροικίες μέσα στις
μεγαλουπόλεις, έσχημάτισαν διάφορες σπείρες καί συμμορίες και ανέπτυξαν μια
προοτοφανή εγκληματική δραστηριότητα, έκβιάζοντες τα θύματα των με το περί
φημο άπειλητικό σύνθημα : «ή μαύρη χειρ», πού άνέγραφαν στις εκβιαστικές
επιστολές των καί σημειώματα μέ τά όποια ζητούσαν τά λύτρα. Κατά τό 1920, όταν
ό Μουσολίνι άπεφάσισε νά εξάρθρωση καί διαλύση τήν Σικελιανή αυτή κακοποιο
ένωση, πολλοί mafiosi μετανάστευσαν καί πάλιν στήν ’Αμερική. Ή ποτοαπαγορευσις τήν εποχή αύτή, υπήρξε μιά εξαιρετική εύκαιρία γιά τήν μαφία, γιατί είχε
ξεσπάσει ένας εξοντωτικός άγων μεταξύ τών διαφόρων συμμοριών τών κακο
ποιών, προς κατάκτηση τού μονοπωλίου τών άπηγορευμένων ποτών, πού υπήρξε
μια ανεξάντλητη πηγή πλούτου,, καί πού πράγματι άνέδειξε τήν μ α φ ί α τό πρώ
το καί άσυναγώνιστο διεθνές εγκληματικό συνδικάτο τό συνδικάτο τών μεγιστά
νων τού εγκλήματος
'Η μ α φ ί α είναι τελείως άφανής ώς έλέχθη καί δρα κατά τον πιο μυστικό,
σκοτεινό καί σατανικό τρόπο, διέπεται δέ άπό τον κώδικα «omerta» πού σημαίνει
«συνωμοσία τής σιωπής». 'Όταν οί κανόνες τού κώδικος αύτοΰ παραβιάζωνται
άπό ένα μέλος τής όργανώσεως, αί επιβαλλόμενες κυρώσεις προβλέπονται άπό τον
ίδιο τον κώδικα, μέχρι καί αύτής τής δολοφονίας, καί οί αποφάσεις λαμβάνονται
άπό τό συμβούλιο τών capo mafiosi (τοπικοί άρχηγοί τής όργανώσεως). Μεταξύ
τών μελών τών οικογενειών τών mafiosi, τελούνται πολλοί γάμοι καί φαινομενικά
τουλάχιστο, οί σύζυγοι φαίνονται άφωσιωμένοι στις οΐκογένειές τους. Διάγουν ζωήν
όχι επιδεικτικήν καί ή μόνη πολυτέλειά των είναι ένα μεγάλο καί ταχύ αύτοκίνητο.
Παο’ ότι δέν υπάρχει εμφανής όργάνο^σις τής μ α φ ί α ς , σ’ όποιαδήποτε
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πόλι καί αν βρεθούν τά μέλη της, θά βρουν κάποιον νά φροντίση γ ι’ αύτούς, εί'τε
πρόκειται για αγορα ηρωίνης, είτε για. την λαθραία μετανάστευση ενός αθώου Ι
ταλού, που ακολούθοος έκβιαζόμενος θά έκτελή τις εντολές τής μ α φ ί α ς .
Η ψυχολογία τον mafiosi παρουσιάζει μία ιδιορρυθμία ακατανόητη για
όλον τον κοσμο άλλο. Μέ την ίδια πίστη ώς προς τό δίκαιό των, πού πολεμούσαν
οι προγονοί των τούς κατακτητά.ς "Αραβες πριν από 110 χρόνια, πιστεύουν ότι θεία
βουλησει, έχουν τό δικαίωμα νά πωλοϋν ναρκωτικά, άπηγορευμένα ποτά ή νά διε
νεργούν τυχηρά παίγνια παντός είδους, καί δυσφοροΰν βαρειά σέ κάθε επέμβαση
τής πολιτείας στις υποθέσεις των.
Αυτή ή ψυχολογία καί νοοτροπία των mafiosi, υπήρξε αφορμή νά δυσφημισθή ό Ιταλικός λαός, μέ τον εύρύτατα κυκλοφορούντα όρο : «ίταλός γκάγκστερ»,
καίτοι ούδόλως δύναται νά ύποστηριχθή ότι είναι λαός λιγώτερο νομοταγής άπό
τους λαούς των άλλων χωρών, Στήν ’Ιταλία τά εγκλήματα τής βίας είναι μάλλον
μειωμένα. Τά πιο κοινά καί συνήθη έγκλήματα είναι μικροαπάτες καί μικροκλοπές.
Μερικοί άπό τούς διάσημους σήμερα κακοποιούς στήν ’Ιταλία, είναι οί έκτοπισθέντες άπό τις 'Ηνωμένες Πολιτείες, άπό τό 1945 καί εντεύθεν ΐταλοαμερικανοί,
κριθέντες ώς άνεπιθύμητοι εκεί, καί πού ανέρχονται σέ τριακόσιους περίπου. "Ολοι
αυτοί οί έκτοπισθέντες άπό τήν ’Αμερική, φέρουν αυτό βαρέως καί θεωρούν τούς
εαυτούς των άδικημένους πνέουν δέ μένεα κατά των αμερικανικών άρχών. ’Επίσης
περιφρονοΰν καί κατηγορούν τήν ιταλική άστυνομία επειδή άσκεΐ έπ’ αυτών αύστηρή καί ά.γρυπνη παρακολούθηση, εις τρόπον ώστε νά μή μπορούν νά δημιουργή
σουν εκεί τήν ζωήν των. Κάποτε ό Frank Frigenti, ένα παληό στέλεχος τού Α1Capone, πού άπελάθη άπό τήν ’Αμερική τό 1951, έθεώρησε τον έαυτό του τόσο διω
κόμενο καί άδικημένο, πού έπεχείρησε νά διοργάνωση μιά πορεία πείνης τών έκτοπισμένων κακοποιών προς τήν Ρώμην. 'Ως λέγουν, τήν μόνη έργασία πού γνωρίζουν,
είναι νά επισύρουν τήν προσοχή τής άστυνομίας έπ’ αύτών. Κάποιος όνόματι Ralph
Liguori, είργάσθη για λίγο καιρό στήν Ρώμη, ιός ξεναγός άμερικανών περιηγη
τών, άλλά οί παληές του συνήθειες τον έστειλαν γρήγορα στή φυλακή, γιατί κατελήφθη νά όδηγή τούς περιηγητάς στά διαμερίσματα τών κώλ-γκέρλς.
Μερικοί άπό τούς έκτοπισθέντας, όπως 6 Joe Abonis, ό Mike Spinella καί
ό Lucky Luciano, έχουν καλή οικονομική κατάσταση, καίτοι ισχυρίζονται ότι είναι
πτωχοί. Ό Abonis πού άπελάθη στήν ’Ιταλία τό 1956, είναι ο πιο μυστικοπαθής
άπό τούς έκτοπισθέντας κακοποιούς. Ζή απομονωμένος στο Μιλάνο. Ουδέποτε
δίδει συνεντεύξεις σέ δημοσιογράφους καί είναι ή μόνη φορά πού κατώρθωσε φω
τορεπόρτερ κατά τό παρελθόν έτος νά τον φωτογραφήση έν άγνοια του, καθ’ ήν
στιγμήν συνωμίλει μέ κάποιον φίλον του. 'Ο Spinella ζή σέ μιά βίλλα στο Κάπρι,
επιδίδεται στήν ήλιοθεραπεία, στέκει δέ πολύ καλά, παρά τά 65 του χρόνια.
'Ο Lucky Luciano είναι ό μεγιστάν όλου αύτοΰ τού κύκλου, τόσον άπό οι
κονομικής άπόψεο)ς, όσον καί ώς συντονιστής τού διεθνούς έγκλήματος, ώς πιστεύε
ται, καίτοι άπό τό 1946 οπότε άπελάθη άπό τις 'Ηνωμένες Πολιτείες, ούδείς κατώρ
θωσε νά εξακρίβωση κάποιο ένοχοποιητικό στοιχείο εις βάρος του. 'Ο άλλοτε πανί
σχυρος λαθρέμπορος ναρκωτικών καί μεγιστάν τής σωματεμπορίας, πού διέμενε
σ’ ένα ευρύτατο διαμέρισμα τού ύπερπολυτελούς ξενοδοχείου Waldore Astoris
τής Νέας 'Υόρκης, capo Mafioso (άρχηγός τής μαφίας) Lycky Luciano, δια
τηρεί σήμερα στή Νεάπολι ένα μέτριο κατάστημα νοσοκομειακών ειδών, πού κατά
τήν δήλωση τών καθαρών προσόδων του, τά κέρδη του δέν υπερβαίνουν τις 5.500
δολλάρια κατά χρόνο. «Είμαι ένας τίμιος μικρέμπορος)) λέγει ό Lucky. Ά λλά κατά
παράδοξο τρόπο, ή ζωή πού διάγει είναι πολύ δυσανάλογη προς τό εισόδημά του.
Διαμένει σ’ ένα ύπερπολυτελές διαμέρισμα τών εξ (6) δωματίων, πού έχει θέαν προς
τον λιμένα τής Νεαπόλεως, διατηρεί ένα. πυλετελέστατο αυτοκίνητο Alfa Romeo,
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μέ μισθωτόν οδηγό, παίζει μανιωδώς καί ένθουσιωδώς στις κούρσες και κανένα
σχεδόν ένδιαφέρον δεν επιδεικνύει για την εμπορική του επιχείρηση.
'Ο Luciano άρέσκεται νά διαμαρτύρεται, καί λέγει, ότι, «καίτοι ποτέ δεν
υπήρξε άγιος», κατεδιώχθη σκληρά καί αδικαιολόγητα άπό την υπηρεσία διωξεως ναρκωτικών των 'Ηνωμένων Πολιτειών καί δέν έπιθυμει πλέον να ξαναγυρίση εκεί. 'Υποστηρίζει επίσης ότι τό λαθρεμπόριο τών ναρκωτικών στην ’Αμερική
θά έ'φθανε στο μηδέν, άν ή κυβέρνηση έπέτρεπε έλεύθερα την προμήθεια στους
έχοντας ανάγκην τοιούτων.
Δέν είναι εύκολο ν’ άπελαθή ένας άπό την ’Αμερική, οσηδηποτε ύποπτη και
σκοτεινή άν θεωρούν οί αρχές την πολιτεία του, καί ή απέλαση τών Luciano,
Abonis, Spinella κλπ. έξ ’Αμερικής, είναι έργο μακροχρονίων προσπαθειών τής
αμερικανικής άστυνομίας καί ιδιαιτέρως τής υπηρεσίας άλλοδαπών (immicration service). 'Οσάκις ένας κακοποιός ή άλλως πως ύποπτος απασχολεί τις αστυνο
μικές άρχές, ή υπηρεσία άλλοδαπών άναθέτει σέ ένα τών υπαλλήλων της νά έρευνήση καί εξακρίβωση, άν πρόκειται πράγματι περί άμερικανοϋ υπηκόου ή άν δύναται
νομίμως ν’ άπελαθή.
'Ο Joe Abonis άπελάθη έπειτα άπό έρευνες ενός υπαλλήλου τής υπηρεσίας
άλλοδαπών, έπί πολλές εβδομάδες, άφού κατώρθωσε νά διαπιστώση ότι τό οικοδο
μικό συγκρότημα στο όποιο ισχυρίζεται ό Abonis ότι είχε γεννηθή, δέν είχε οικοδομηθή άκόμη κατά τον χρόνο τής γεννήσεώς του.
Ό Sebastian Vermiclio, ένας λαθρέμπορος ναρκωτικών, προσεκόμισε ένα
πιστοποιητικό βαπτίσεως γιά ν’ άποδείξη ότι είχε γεννηθή στο Σικάγο. Ά τυχώς
γ ι’ αύτόν, πλαστογραφή σας τό πιστοποιητικό, είχε χρησιμοποιήσει ένα στυλό διάρ
κειας, ένώ είναι γνωστό ότι τό είδος αύτό τής γραφΐδος έφευρέθη προ ολίγων χρόνων.
Έκτος τής μαφίας, ύφίστανται άλλες δυο οργανώσεις έγκληματιών στην
Ευρώπη. 'Η μιά είναι ή κ α μ ό ρ ρ α (c. a m o r r a ) μιά παρόμοια ακριβώς μέ
την μ α φ ί α οργάνωση, πού δρα κυρίως στην Νεάπολι καί την Νότιο ’Ιταλία.
'Η άλλη δρά στη Γαλλία καί είναι πολύ πιο περισσότερο ένοχλητική. Η τε
λευταία δέν έχει ονομασία, άλλά έπειδή τά μέλη της προέρχονται άπό την Κορσική,
είναι γνουστά ώς « κ ο ρ σ ι κ α ν ο ί ) ) . 'Όπως οί mafiosi, καί οί κορσικανοί είναι
φιλόξενοι, μυστικοπαθείς καί έχουν ιδιαίτερη κλίση καί ροπή στις ύποπτες, παράνομες
καί εγκληματικές έπιχειρήσεις παντός είδους. ’Επιδίδονται στο λαθρεμπόριο ναρ
κωτικών, τήν σωματεμπορία, τήν πλαστογραφία καί παραχάραξη, ιδιαίτερα μάλιστα
στήν παραχάραξη δολλαρίοον, πού είναι μιά έξαιρετική επιχείρηση στήν Ευρώπη.
Μιά άλλη κατηγορία διεθνών έγκληματιών, είναι οί άριστοκράτες στήν έμφάνιση, εύγενείς καί σαγηνευτικοί στούς τρόπους, άκρως ευφυείς, δαιμόνιοι και πα
νούργοι άπατεώνες, κλέπτες κοσμημάτων, έκβιασταί καί λησταί, πού δροΰν μεμονιυμένως ή μέ λίγους συνεργούς. "Ενα μοντέλο τού 1960 τής άνωτέρω κατηγορίας
κακοποιών, θά μπορούσε νά περιγραφή ώς εξής :
Κατά συνήθεια δέν είναι νεώτερος άπό 30, ούτε καί μεγαλύτερος άπό 45 χρό
νια. Οί ενδυμασίες του είναι πολυδάπανες, άλλά όχι φανταχτερές. "Αν είναι παντρεμμένος διαμένει σέ πολυτελές διαμέρισμα καί στέλλειτά παιδιά του στα καλλίτερα
σχολεία. Ή δραστηριότητα, του εκδηλώνεται σέ μέρη πού υπάρχει τό χρήμα, ήτοι
τουριστικά κέντρα, εμπορικά κέντρα, πολυτελή κολυμβητήρια, πολυτελή και πολυ
δάπανα ξενοδοχεία, διεθνείς έκθέσεις κ.λ.π. ’Αγαπάει καί τού ,άρέσει ή Γαλλία,
γιατί είναι ή χώρα τής πολυτελείας καί τής κοσμικής ζοσής.'Η άσφάλειατοΰ Παρισιού,
συνέλαβε λίαν προσφάτως ένα παραχαράκτη τσέκς,πού διέμενε σ’ ένα πολυτελέστατο
διαμέρισμα στο Παρίσι, πού έκτος τής λίαν πολυτελούς έπιπλώσεως διέθετε και ένα
ηλεκτρικό έφάπλωμ,α, πού χρησιμοποιούσε άποκλειστικά, γιά νά θερμαίνη τά κρα
σιά στήν θερμοκρασία τής άρεσκείας του. Ό έγκληματίας τού 1960 ταξιδεύει συχνά.
Κάποιο διάσημο άστέρι τού έγκληματολογικοΰ πανθέου, πού συνελήφθη
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*πο τ/γ1ν αστυνομία προσφάτως, κατείχε ένα πλαστό βολιβιανό διαβατήρριο, που
απεδείκνυε ότ^ ό κάτοχός του είχε πραγματοποιήσει 22 ταξίδια σέ διάφορες
ιαφορες χώρες
εν(τ'7 5,
^Τ(ν“ ν· Ο διεθνής έγκληματίας κατά συνήθεια έχει πολλά διαβατήρια
με διάφορά ονόματα. Γνωρίζει σέ ποιες χώρες μπορεί νά εΐσέλθη εύκολα καί χωρίς
πολλές διατυπώσεις και γνωρίζει έπίσης μέ όλες τις λεπτομέρειες τά δρομολόγια
.ών ,ραινων και των άεροπλανων. Στο μέρος του έκάστοτε προορισμού του, γνω
ρίζει καλώς τά κέντρα καί καφενεία στα όποια θά λάβη διάφορες πληροφορίες
ηρεσιων.
ιπεριφοας καί
ι κανόνα άπό-

εγκληματολογικο πανθεον καί συνετάραξε την κοινή γνώμη τής ’Αγγλίας κατά
.ο 1958, ως δράστης μιας δολοφονίας για την οποία άπηλλάγη. Μετά άφου άπηλλαγη και βγήκε απο την φυλακή, ώμολόγησε μέ κομπασμό καί κυνικότητα,
όιΐ πράγματι είχε διαπραξει τον φόνο. Σύμφωνα όμως μέ τούς βρεταννικούς νό
μους, ουδεις δυναται νά δικασθή δυο φορές διά τό ί'διο έγκλημα.
Ο Hume επεδοθη πια σε καινούργια έγκληματική καρριέρα καί δραστήριο
είδ ' κ ευθ ειρ στο νκ π υ Ρ°β°λή στο στομάχι τούς υπαλλήλους τών Τραπεζώ'
που εφεραν τυχόν αντίσταση ή άκόμη θά έδείκνυαν άπροθυμία νά συμ,μορφωθού'

'-ροζ την Ζυρίχη, ή αστυνομία ήσχολεΐτο άκόμη νά συγκέντρωση
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κα^ καλλίτερης κοινωνικής ταξεως. "Ενα κτυπητό παράδειγμα είναι ό άγγλος
Chapman, μια προσωπικοτης έγκληματική άλλοτε πρώτου μεγέθους
νΰν^ ένας ^αξιοπρεπέστατος συγγραφευς άστυνομικών καί έγληματικών πε(
τ&ιών. ^Αυτός, ένας άσσος διαρρήκτης χρηματοκιβωτίων, εύρίσκετο στις φυλακές
τής νήσου Jersey, μέ 3ετή φυλάκιση όταν ξέσπασε 6 Β' παγκόσμιος πόλεμος.
Οταν οι γερμανοι κατελαβον την νήσον, ό Chapman άπό τις φυλακές ειδοποίη
σε τον γερμανο τοπικο διοικητή, ότι επιθυμούσε νά έργασθή υπέρ τών Nazi.
Αφού λοιπον παρηκολουθησε μαθήματα κατασκοπείας, άπεστάλη άπό τις Γερ
μανικές άρχες στην ’Αγγλία, όπου έρρίφθη μέ άλεξίπτο^το, μέ οδηγίες νά καταστρεψη το εργοστάσιο αεροπλάνων de Havilland. ’Αμέσως προσέφερε τις άντικατασκοπευτικες του υπηρεσίες στις βρεταννικές αρχές, καί εις άντάλλαγμα πήοε /C/.QL Τ Υ ιίΓ 7 TO f.M n r *7ΤΓ) Π τ ’Γι\)
' 0
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στρεψε^ στην Γερμανία. Εκ νέου αποστέλλεται στήν ’Αγγλία γιά νά παρακολουθήση αυτή τή φορά τ ’ αποτελέσματα πού θά είχαν οί γερμανικοί πύραυλοι V—2.

Οΰτος καί πάλιν ξετρέλλανε τούς Γερμανούς μέ τις πληροφορίες^ του, ότι δηλαδη
οί γερμανικοί πύραυλοι V-2 πλήττουν κατάκαρδα το Λονδίνο, ένω σύμφωνα με τις
οδηγίες του έπεφταν σέ άκατοίκητες περιοχές. Μετά άπότον πόλεμο, ό. Chapman
έγινε τό είδωλο του καλού κόσμου τού Λονδίνου καί ήταν λίαν ^εύπροσδεκτος
στούς ανώτερους καί καλλίτερους κοινωνικούς κυκλους. Ακόμη και η ασιυνομια
μερικές φορές εκδηλώνει κάποιον φθονερό θαυμασμό,^ για ωρισμενους απο ^ους
κορυφαίους εγκληματίες, ιδιαίτερα μάλιστα για τους απατεώνες, και ό λογος ει
ναι ότι οί άνθρωποι αυτοί παρουσιάζουν μια πρωτοφανή καί άφάνταστη ευφυΐα,
πού δεν μπορεί παρά νά έπισύρη πράγματι τον φθονερό θαυμασμό των πάντων.
Μια τσιγγάνα κατά σύστημα χρησιμοποιούσε δυο οδοντοστοιχίες με ςενα
δόντια. ' Η μία ήταν μέ χρυσά δόντια καί την χρησιμοποιούσε γιά νά εντυπωσιακή
τά υποψήφια θύματά της μέ τον πλούτο της και την αξιοπιστία της, και^ η άλλη
μέ άπλά τοιαΰτα από πάστα, γιά νά εντυπωσιαζη τους αστυνομικούς, μ=· ι ην φ.ω
χεια, την μιζέρια καί την αφοσίωσή της στην σκληρη δουλειά. ^
^ (
'Υπάρχει μιά κατηγορία άπατεώνων, πού εξαπατούν τά θύματά των κατα την
πληρωμή ώρισμένων ειδών πού αγοράζουν σ’ ένα κατάστημα, χρησιμοποιώντας
νομίσματα μεγάλης άξίας καί κατά προτίμηση ξένα τοιαΰτα. Καθ ήν^ στιγμήν ο
καταστηματάρχης άσχολεΐται μέ τήν εξεύρεση χρημάτων γιά τήν άλλαγη του χαρ
τονομίσματος ή επιστροφή ρέστων, αύτοί με σατανική διαλογικη συζητηση ως
προς τον τρόπο συμπληρώσεως τών ρέστων, επιφέρουν μεγάλη συγχυση σ.ον
έμπορο, λαμβάνουν ταύτα καί άπομακρύνονται χωρίς νά έχουν παραδωσει το
προς αλλαγήν χαρτονόμισμα ή χωρίς νά κρατήση τήν άξια τών άγορασθεντων
έμπορευμάτων.
"Ενα άλλο είδος διεθνούς άπατεώνος, είναι ό καλοενδεδυμένος καί άψογος
σέ εμφάνιση, εύγενής στούς τρόπους, μαέστρος καί δεξιοτέχνης σε πειστικότητα,
πού κατορθώνει νά πείση τό θύμα του, μία καινούργια βεβαια^πάντοτε γνωριμία,
ότι είναι διευθυντής μιας μεγάλης έταιρείας ή διαχειριστής μιας μεγάλης περιου
σίας καί ότι διαθέτει μεγάλα καί σοβαρά «μέσα». ’Επειδή, δέ, ώς λεγει, εχει
ένθουσιασθή πολύ μέ τήν νέαν γνωριμίαν, έκδηλώνει ένθουσιωδώς τήν απεριόριστη
εκτίμησή του προς τον νέον φίλον του και δηλώνει οτι επιθυμεί να τού φαν ή χρησι
μος. Γιά τό θύμα ή καταστροφή ακολουθεί.
Μιά πρόσφατη περίπτωση, πού άρχισε σ’ενα άπό τά φημισμένα ξενοδοχεία του
Λονδίνου, είναι ή ύπόθεσις ένός άψογου στήν έμφάνιση τζέντλεμαν αυστραλοΰ που
κατέλυσε στο ξενοδοχείο δηλώσας ότι τυγχάνει διευθυντής καποιας μεγάλης £>
' at'
ρείας. Έδαπάνησε αρκετά χρήματα στο μπάρ καί τό ρεστωραν, κάνοντας εκεί
νέες γνωριμίες. Δεν πέρασε άρκετός χρόνος καί έθεάθη στην πόλη μέ κάποιον^λίαν
εόκατάστατον άγρότην νεοζηλανδόν. Μιά μέρα πήγαν και οι δυο τους^ σ^ ένα ic-ρεα
άγγλικανικής εκκλησίας, ό όποιος παρουσιάσθη ώς «παληός^ φίλος τού αύστραλου».
’Έπειτα άπό λίγες μέρες συναντήθηκαν καί οί τρεις σ’ ένα εστιατόριό καί ο ιερευς
άνέφερε ότι κάποιος άπό τούς ένωρίτες του πού πέθανε προσφάτως, άφησε^μισο
εκατομμύριο λίρες σ’ένα ορφανοτροφείο στήν Αμερική, πού όπως επληροφορηθη ο
αύστραλός, εύρίσκεται κοντά στά άγροκτήματα τού ευπορου νεοζηλανδού. Ως
άνέφερεν ό ίερεύς, ό άποβιώσας πού άφησε τό άνωτέρω κληροδότημα στο ορφανο
τροφείο, ήταν ένας ιδιόρρυθμος τύπος καί είχε ορίσει όπως τό κληροδότημα παραδοθή
προσωπικώς καί εις μετρητά. Λόγω σοβαρών άπασχολήσεών του μέ σοβαρά θέματα
τής ενορίας του, άνέφερε, ότι τού ήτο άδύνατον νά ταξιδευση και^ ρώτησε ^τον
αύστραλό φίλο του, άν θά μπορούσε ν’ άναλάβη τήν άποστολη αύτη. ^ Ο ευγενέστατος αύστραλός, τού έδήλωσε οτι αύτός προσωπικά δέν μπορούσε νά ταξιδεύση, λόγω τών άπασχολήσεών του, αλλά έπρότεινε να ανατεθή η αποστολή στον
φίλο του νεοζηλανδό, προς τον όποιο αύτός τρέφει άπόλυτη εμπιστοσύνη και θά τον
έμπιστεύετο τά πάντα.
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Ο ιερευς ^τότε ^απηντησε, δτι θά έπρεπε νά τδ σκεφθή πριν άποφασίση.
t , Επειτα απο λίγες μερες που συναντήθηκαν καί πάλι σ’ ένα εστιατόριο, 6
ιερευς είπε ότι^ θά^ εμπιστεύετο την χρηματαποστολή των 500 χιλιάδων λιρών
στον νεοζηλανδο, εαν εδεχετο αύτός νά θέση κάποια εγγύηση. Πρόθυμα καί υπερή
φανα ο αυστραλος είπε, ότι δεχεται νά καταθέση αύτός έγγύηση άπό 5.000 δολλά
ρια για^ τον φίλο του τον νεοζηλανδό. 'Ο τελευταίος, δελεασθείς άπό τήν προμήθεια
που θα ελαμβανε για τήν εκτέλεση αύτής τής αποστολής, έσπευσε γρήγορα στήν τρά
πεζα και απεσυρε 10.000 δολλαρια γιά νά τά καταθέση στον ιερέα ώς εγγύηση.
Οταν επεστρεψε στο εστιατόριό ο ιερευς πήρε τις 10.000 δολλάρια καί άπεσύρθη γιά
να μεταβή στο^διαμερισμά του καί προσκόμιση τό χρηματόδεμα μέ τις 500 χιλιάδες
άπεάλλά
Φυσικά, άνθρωποι που κατορθώνουν μέ ένα κόλπο νά κερδίσουν 5.000 δολλάρια,
όπως ο κανένας απο τους ανωτέρω ουο απατεώνες, οεν μπορούν εύχερώς νά φέρουν
τόσα χρήματα μαζί τους, ούτε επίσης μπορούν νά καταθέσουν αύτά στήν τράπεζα,
γιατί μπορούν να επισύρουν τήν προσοχή καί νά εγείρουν υπόνοιες εις βάρος των.
Οι διεθνείς όμως κακοποιοί βρήκαν ένα άλλο τρόπο άποκρύψεως των προϊόν
των τής εγκληματικής των δραστηριότητος καί των παρανόμων πράξεών των.
’Ανοίγουν λογαριασμό σέ μια έλβετική τράπεζα.
Ο πελάτης μιας ελβετικής τραπέζης μπορεί νά συναλλάσσεται έχοντας άνοικτο λογαριασμό βασει ενός αριθμού καί ούχί τού ονόματος του. Μόνον ένας ή δύο
απο τους υπάλληλους τής τραπέζης θά γνωρίζουν τήν ταυτότητά τού καταθέτου,
που θα καλύπτεται με τον αριθμό, καί αύτοί ποτέ δέν μπορούν νά τό άποκαλύψουν,
έκτος σε εξαιρετικές μοναχα περιπτώσεις. ’Έτσι, κανείς δέν μπορεί νά γνωρίζη
την οικονομική κατασταση ενός ατόμου. 'Ο πελάτης μπορεί νά εισέρχεται ϊγκόγνιτο στην τραπεζα απο μια ιδιαίτερη είσοδο, ακόμη δέ καί ή κατάστασις τού
λογαριασμού του μπορεί ν αποστελλεται ταχυδρομικώς σέ χαρτί πού δέν θά φέρη
τον τίτλο τής τραπέζης και σέ φάκελλο άπλό, πού δέν θά φέρη καμμία ένδειξη
πόθεν προέρχεται. Ά ν μάλιστα πρόκειται γιά λογαριασμό μεγάλο, μπορεί ακόμη
και ένας τραπεζιτικός υπάλληλος νά έπισκεφθή τον πελάτη καί τον ένημερώση
με την κατασταση τού λαγαριασμοΰ, έστω καί άν βρίσκεται σέ μιά απομακρυσμένη
γωνιά τού κόσμου.
Η ελβετική νομοθεσία προστατεύει πλήρως τον πελάτη άπό οικονομική κα
τασκοπεία, όπως αποκαλεΐται, και έκ μέρους των τραπεζών τηρείται άπόλυτος εχε
μύθεια, παραβίαση δε τού νομού ως προς τήν μυστικότητα τών λογαριασμών, τ ι
μωρείται διά φυλακίσεως καί χρηματικής ποινής μέχρι 5.000 δολλαρίων.
Το άκρως ά,τρωτον καί άπαραβίαστον παραπέτασμα μυστικότητας τών λογα
ριασμών, ούτε η ελβετική αστυνομία, άλλ’ ούτε καί ή οικονομική έφορία δύναται νά
παραβιάσουν και να διεισδυσουν στο απόρρητό τών τραπεζιτικών λογαριασμών. Μπο
ρεί βέβαια να ζητήσουν άπό τήν τράπεζα πληροφορίες γιά τις συναλλαγές ένός πελάτου
τΐ)ς, αλλα η παροχή τοιουτων πληροφοριών δέν είναι υποχρεωτική καί ή τράπεζα
θά κρίνη καί θ’ άποφασίση άν πρέπει νά τις παράσχη.
Αν βραδυτερον ο πελάτης εξακρίβωση ότι ή τράπεζα παρέσχε τοιαΰτες
πληροφορίες ως προς τον λογαριασμό του, δύναται νά προσφύγη στά δικαστήρια
εγείροντας σχετική αγωγή, έστο:ι καί άν αύτός φαίνεται νά έχη διαπράξει κάποιο
έγκλημα.
Τό σύστημα αύτό εύνοεί, προστατεύει καί βοηθά τούς φοροφυγάδες καί αύτούς πού συγκεντρώνουν παράνομα πλούτη.
Ό τραπεζιτικός λογαριασμός στήν Ελβετία, μπορεί νά θειορηθή ώς λιμήν
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καταφυγίου καί σοίτηρίας των οικονομικών ένός διεθνούς έγκληματίου, ένός κλονιζομένου δικτάτορος ή ένός φιλοδόξου επαναστάτου.
Είναι άλήθεια ότι, οί μεγάλες καί σοβαρές τράπεζες ενεργούν έρευνες προς
διαπίστωσιν προελεΰσεως των μεγάλων καταθέσεων, άλλά ένας έγκληματίας μπο
ρεί εύχερώς ν’ άποφύγη καί τήν περίπτο^σιν ταύτην, ένεργών τις συναλλαγές του μέ
σω ένός μεσάζοντος έλβετοΰ. Οί μικρότερες τράπεζες ούδέποτε ένδιαφέρονται νά
έξακριβώσουν τήν προέλευσιν των καταθέσεων. Πέραν τούτου ή έλβετική άστυνομία, προκειμένου περί έξακριβώσεως λογαριασμού ένός έγκληματίου, συνεργάζεται
μέ τις ξένες αστυνομίες, μόνον όταν υπάρχουν έπαρκή ή μάλλον πλήρη άποδεικτικά στοιχεία τού εγκλήματος, καί πάλιν, μόνον όταν τό έγκλημα αυτό κολάζεται
από τούς έλβετικούς νόμους. Π. χ. ή λαθραία έξαγωγή έλβετικών μηχανών ω
ρολογίων, δέν αποτελεί παράβασιν τού έλβετικοΰ νόμου, ούτε καί ή φοροδιαφυγή
άπό τις 'Ηνωμένες Πολιτείες καί συνεπώς δέν παρέχονται πληροφορίες περί τών
λαθρεμπόρων έλβετικών μηχανών ωρολογίων καί περί τών φοροφυγάδων τής ’Αμε
ρικής παρά τών έλβετικών άρχών.
'Ως εϊδομεν στα άρθρα ταύτα τού Life, τό διεθνές ώργανωμένο έγκλημα, εί
ναι μια ανθούσα καί εύημερούσα εγκληματική βιομηχανία, πού έπεκτείνεται σ’ όλα
τά άκρα τού κόσμου.
Ά πό όλα τά κράτη γίνονται σοβαρές προσπάθειες, πού ποικίλλουν βέβαια στις
διάφορες χώρες, προς ανακοπήν τής ώργανωμένης αύτής έγκληματικής δραστηριότητος, άλλά οί προσπάθειες αύτών, δέν έχουν φθάσει, προς τό παρόν, στο σημείο πού
Οά έπρεπε νά έχουν φθάσει. ’Εκεί πού μιά έπικερδής έγκληματική δραστηριότης άνακόπεται προς στιγμήν, μία άλλη βλαστάνει έξ ίσου έπικερδής, επικίνδυνος καί κα
ταστρεπτική γιά τήν κοινωνία. Πολλά διδάγματα έχουμε ακόμη νά διδαχθούμε άπό
τις προσπάθειες τών διαφόρων χωρών, γιά τήν έπιβολή τών νόμων.
'Η διεθνής όργάνωσις έξερευνήσεως τού έγκλήματος, ή γνωστή ’Ίντερπολ,
συντελεί’ προς τον τομέα αυτόν ένα άξιοθαύμαστο καί άκρως άποτελεσματικο
έργο, άλλά. ύπό τούς πιο δυσμενείς όρους καί συνθήκες. Είναι ή μοναδική συντο
νιστική οργάνωση όλων τών καταδιωκτικών άρχών σ’ ολόκληρο τον κόσμο, έκτος
τού σιδηρού παραπετάσματος, πού μέ τό τέλειο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο που χει
ρίζονται 10 μόνον υπάλληλοι, έχει κηρύξει καί διεξάγει ένα άμίληκτο καί εξοντωτικό
πόλεμο κατά τού'ώργανωμένου διεθνούς έγκλήματος. 'Μ οργάνωση αυτή διαθέτει
ένα ετήσιο προϋπολογισμό, μέ τό ευτελές ποσόν τών 135.000 δολλαρίων. Λίγα περισ
σότερα χρήματα θά καθιστούσαν ικανήν τήν ’Ίντερπολ, νά διευρύνη τό τηλεπικοινω
νιακό της δίκτυο καί τήν κυκλοφορία λίαν χρησίμων πρηροφοριακών δελτίων καί δι
δακτικών έντύπων, σχετικών μέ τό διεθνές έγκλημα καί μέ τον τρόπον καί μεθόδους
ταχείας έξιχνιάσεως.
Τό ώργανωμένο έγκλημα έπεκτείνεται συνεχώς σ’ ολόκληρο τον κόσμο, χρη
σιμοποιεί σύγχρονα καί βελτιωμένα τεχνικά καί έπιστημονικά μέσα καί λαμβάνει
λίαν άπειλητικές διαστάσεις διά τήν άνθρωπότητα.
'Η έπιβολή τού νόμου, πρέπει νά γίνη περισσότερο δραστική και άποτελεσματική, ικανή ν’ άντιμετωπίζη αύτό κατά τον πιο άμεσο καί άποτελεσματικο τροπο,
οπουδήποτε καί καθ’ οίονδήποτε τρόπον έκδηλωθή.
'Η θαυμασία αύτή οργάνωση τής ’Ίντερπολ, παρουσιάζει σήμερα σοβαρές
έλλείψεις σέ μέσα έπικοινωνίας (καίτοι άναφέρεται ότι τό τηλεπικοινωνικο <?ης
δίκτυο είναι τέλειο σέ έμψυχο υλικό καί σέ οικονομικά μέσα. Αυτές οι ελλείψεις
θά μπορούσαν νά θεραπευθοΰν, μέ μιά μικρή ένίσχυση σέ έμψυχο ύλικο και σε οικονο-

φέρει ή διεθνής αύτή παράνομος καί έγκληματική άφανής δραστηριότης τών απαν
ταχου κακοποιών.
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6 . Δ α κ τυ λ ικ ά α π ο τυπ ώ μ α τα τύπ ο υ τέ ντιτ-ά ρ ς .
Αν όμως αί γραμμαί της μιας πλευράς μόνον άκολουθοΰν τήν αύτήν κατεύθυνσιν προς τα άνω—τό δακτυλικόν άποτύπωμα χαρακτηρίζεται καί κατατάσσεται εις
ιον ιυπον των τεντιτ-αρς. Οθεν εξ ολευν των άνωτέρω δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν
τον κανόνα τής γραμμής (σφηνός) ώς εξής:
Γραμμη-σφήν—νοείται ου μόνον ή κατευθυνομένη προς τά άνω καί λήγουσα

Σχεδίου 86γ

εν τώ κέντρω τοϋ δακτυλικού άποτυπώματος ύπό γωνίαν 45° ή περισσοτέρων μοι
ρών εν συγκρίσει μετά των οριζοντίων λοιπών γραμμών, άλλα καί ότε μεταξύ τήε
γραμμής αυτής καί τών άμέσως ύπ’ αύτήν οριζοντίων γραμμών ύφίσταται κενός τις
■χώρ°ς· Ο κάνουν ούτος δεν ισχύει όταν ή προς τά άνω πορευομένη γραμμή είνα ι: α)
μικρά, β) αποτελεΐται από αιχμήν—σφήνα καί γ) βαίνει προς τά άνω καί τερματίζει
εν τώ κέντρω τοϋ άποτυπώματος καί είναι τελείως κάθετος έπί τών οριζοντίων
γραμμών τοϋ δακτυλικού άποτυπώματος, δηλαδή ύπό γωνίαν 90°. Ώ ς προς τήν

Σχεδίου 866

Σχεδίου 86ε

Σχεδίου 86ζ

Σχεδίου 86η

κατάλληλον ταξινόμησιν τών δακτυλικών άποτυπωμάτων, ών 6 τύπος παρομοιάζει
προς τον τύπον τών λούπς καί τέντιτ-άρς, δηλαδή ό τύπος αύτών είναι διφορούμενος,
εις ας περιπτώσεις η ένωσις—στήριγμα—ή γραμμή (σφήν) εκκινεί έκ τής έσω κολπώσεως και στηρίζεται (ένοΰται) μετά τής υπερθεν αύτής κολπώσεως ύπό ορθήν
γωνίαν, ή δέ ένωσις συντελεΐται εις τον χώρον τοϋ άνωτάτου σημείου τής καμπύλης—
ώμον—τής κολποειδούς γραμμής, ή ένωσις αΰτη συντελεί εις τό νά μήν λαμβάνεται
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τταντάπασιν υπ’ όψιν ή έσωτάτη κόλπωσις ως κολποειδής γραμμή. Αν /] ενωσις^ (ιθ
στήριγμα) συντελεϊται διά γραμμής έλαυνομένης εκ τής εσω κολπωσεως υπο ελαφράν—ήπιαν—μορφήν, δηλαδή νά έχη το σχήμα τής διαχωριζόμενης γραμμής και

Σχέδιον 86λ

ούχί τής στηρίξεως—ένώσεως—τής μιας κολπωσεως μετά τής άλλης ύπδ ορθήν
γωνίαν, ή κολποειδής αυτή έσωτάτη γραμμή παραμένει ισχυρά καί λαμβάνεται
υπ’ οψιν διά τε τον χαρακτηρισμόν καί λοιπας ταξινομήσεις του δακτυλικού αποτυ-

Σχέδιον 86ξ

πώματος. Ό κανών έπιβάλλει νά άνιχνεύσωμεν αν ή κολποειδής γραμμή στηρίζεται—
ένοΰται—καί αν, όταν φθάσωμεν εις τό σημείον τής ένώσεως, δυνάμεθα κατά τον
αύτόν τρόπον νά διαπιστώσωμεν συνεχίζοντες προς τήν κατεύθυνσιν τής «σφηνός» ή

Σχεδίου 86ο

Σχεδίου 86π

Σχέδιον 86ρ

προς τήν κατεύθυνσιν τής κολποειδούς γραμμής, ότι ή ένωσις δεν συντελεϊται δι
οξείας καί αποτόμου μεταβολής τής πορείας της, η καμπύλη κολποειδής αΰτη
γραμμή θεωρείται ώς πληρούσα όλους τούς κανόνας τούς διέποντας τήν κολποειδή
θηλοειδή γραμμήν. Τά σχέδια 86 εως καί 86ν δεικνύουν εις ποιας περιπτώσεις ή
κολποειδής γραμμή θεωρείται ο^ς πληρούσα τους ορούς, διο και λαμβανεται υπ
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ο^ιυ ιυς ι,οιαυ./j και, c-ις ποιας περιπτώσεις δεν λαμβανεται παντάπασιν ύπ’ όψιν,
συνέπεια της ενώσεώς της μετά τής υπερθεν αυτής κολποειδούς γραμμής, ύπό ορθήν
γωνίαν. 1 α σχέδια, δέον νά μελετηθούν μετά προσοχής καί νά εντυπωθούν εις' τήν
μνήμην καλώς.
Τ α δακτυλικά αποτυπώματα των σχεδίων 86ξ καί έως 86χ δεικνύουν επί
σης τυπους τέντιτ-άρς. Τό άποτύπωμα 87 έχαρακτηρίσθη ώς τέντιτ-άρς, διότι ένώ
υ,.αρχουν τα δύο βασικά σημεία των λούπς ελλείπει τό τρίτον, δηλαδή ή κολ
ποειδής γραμμή.^ (3 τύπος ούτος του δακτυλικού αποτυπώματος εχει τρεις τερματιζουσας εν τώ κέντρω γοαμμάς. Έ π ί τού άκρου τής τελευταίας προς τά κάτω

λήγουσας γραμμής τοποθετείται το δέλτα, αί δύο έτεραι γραμμαί διά τάς όποιας
προηγουμένως^έδούσαμεν εξηγήσεις—θεωρούνται ώς ένούμεναι καί σχηματίζουσαι
μιαν κολποειδή γραμμήν—καί ούτω μάς παρέχουν τήν μίαν τουλάχιστον κατα
μετρούμενη'; γραμμήν. Διό τό δακτυλικόν άποτύπωμα έχαρακτηρίσθη ώς τέντιτάρς, με κλισιν προς τον τύπον τού λούπ, διότι έχει δύο έκ των βασικών αύτοΰ χαρα

κτηριστικών σημείων, αλλ ελλείπει το τρίτον, δηλαδή ή κολποειδής γραμμή. Τά
άποτυπώματα 87α καί 87β είναι όμοιου τύπου (τέντιτ-άρς) δι’ ους λόγους καί τό
προηγούμενον. Μία λεπτομερεστέρα έξέτασις των άποτυπωμάτων αύτών άποδεικνύει ότι αν σύρωμεν τήν νοητήν εύθεΐαν γραμμήν έκ τού κέντρου τού δέλτα προς τό
κεντρον τών δακτυλικών αύτών άποτυπωμάτων θά διαπιστώσωμεν, ότι ή γραμμή αυτή
δεν τέμνει ούδέ άπτεται κολποειδούς τίνος γραμμής καί έπομένως δεν υπάρχει καί
γραμμή προς καταμέτρησιν. Δέον έπίσης νά ένθυμούμεθα ότι τό κεντρον έπί τών
κολποειδών γραμμών δεν δύναται νά τοποθετηθή κάτωθι τής νοητής γραμμής τής
ένούσης τά δύο σκέλη τής κορυφής τής καμπύλης τής κολποειδούς γραμμής—τον
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ώμον. "Οθεν ή έλλειψις ένός έκ των τριών αύτών κανόνων τοΰ τύπου των λούπς,
επιβάλλει την κατάταξιν των δακτυλικών αυτών αποτυπωμάτων εις τον ιυπον
του τέντιτ-άρς. Ή έξέτασις τοΰ άποτυπώματος 87γ άποδεικνύει ότι ή κολποειδής

Σχέδιον 87α

Σχέδιον 87β

Σχέδιον 87y

κόν αποτύπωμα 87S, τό μόνον σημεΐον εις δ δυνάμεθα νά τοποθετήσωμεν τό δέλτα
είναι ή κολποειδής γραμμή, άλλ’ έν τοιαύτη περιπτωσει στερουμεθα πλέον τής^δυνατότητος καταμετρήσεως γραμμής, αν καί τό αποτύπωμα αυτό εχη και δέλτα και κολ
ποειδή γραμμήν. Τό άποτύπωμα 87ε έχαρακτηρίσθη ώς τέντιτ-άος. Εις έκ τών
κανόνων τών λούπς είναι: ή κολποειδής γραμμή εκκινούσα εκ τής μιας πλευράς και
φθάνουσα εις τό ύψος τοΰ χώρου τοΰ δευτέρου συστήματος τών γραμμών καμιι.ει

Σχέδιον 87δ

Σχέδιον 87ε

Σχέδιον 91 ζ

καί σχηματίζει καμπύλην ήτις τής επιτρεπει να τερματιση εις το έναντι σ/]μοΐον ιής
άφετηρίας ή νά τείνη νά τερματίση προς αύτό. Ό κανών ούτος προϋποθέτει φυσικά
βτι ή γραμμή αυτή διέρχεται μεταξύ τοΰ δέλτα καί τοΰ κέντρου τοΰ δακτυλικού άπο
τυπώματος. Ά λλ’ ώς δείκνυται εις τό σχέδιον 91ζ άν καί ή^ κολποειδής γραμμή
διέρχεται μεταξύ τοΰ δέλτα καί τοΰ κέντρου, έν τούτοις δεν παρέχει^ σημεία ότι τείνει
καί νά τερματίση εις τό έναντι σημεΐον τής άφετηρίας ή πέραν αύτοΰ καί έντεΰθεν
ό χαρακτηρισμός καί ή κατάταξις τοΰ δακτυλικού αύτοΰ άποτυπώματος εις τήν ομά
δά τοΰ τύπου τών λούπς άποκλείεται, αλλά χαρακτηρίζεται ώς τέντιτ-άρς, διότι
ή εις τό κέντρον γραμμή-σφήν—κατευθύνεται καί τερματίζει προς τά άνω, σχηματίζουσα καί γωνίαν επί τοΰ κέντρου τοΰ αποτυπώματος.
(Συνεχίζεται)

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Η ΥΠ Ο Θ ΕΣΙΣ VAN M EEGEREN
- Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΙΣ-*
‘Χπο τοϋ διευθυντοΰ τοΰ γραφείου έγκλημ.ατολογικών ερευνών της Χάγης κ. ·ϊ. W. Kallenborn
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Ή άνακάλυψις τών πινάκων «Βέρμεερ».
Ό Γ κα ΐριγκ ερασιτέχνης.
”Αλλαι συναλλαγαί.
Το πρώτον θϋμα τής άπατης.
’Ε κπληκτικοί όμολογίαι.
*

**

1 . Ή ά ν α κ ά λ υ ψ ις τω ν π ιν ά κ ω ν «Β έρμεερ».
’Ολίγον μετά τήν άπελευθέρωσιν, κατά τον Μάϊον τοϋ 1945, είς λοχαγος
τοϋ 'Ολλανδικού στρατού προσκεκολλημένος είς τήν υπηρεσίαν άσφαλείας τοΰ στρα
τεύματος, ήλθεν είς έπαφήν μέ ένα Γερμανόν, ό όποιος διαρκοΰντος τοΰ πολέμου
ύπήρξεν διαχειριστής τοΰ λίαν γνωστού καταστήματος Goudstikker έν Άμστελοδάμω καί άνεκάλυψε τότε ότι, ό Γερμανός ούτος εΖχεν άγοράσει άντί 1.650.000
φλωρινίων ένα πίνακα παριστάνοντα τήν ((Μοιχαλίδα» θεωρούμενον ως έργον τοΰ
Βέρμεερ ντε Ννέλφτ διασήμου ζωγράφου τής 'Ολλανδικής κλασσικής σχολής. Ο
πίναξ αύτός έπωλήθη κατόπιν είς τον Χέρμαν Γκαΐριγκ.
'Η έξέτασις διαφόρων μεσολαβησάντων προσώπων έσχεν ως αποτέλεσμα
νά άνακαλύψη, ότι ό πίναξ ούτος, καθώς έτερα πέντε έργα τοΰ Βέρμεερ ντε Ντέλφτ
ειχον έκτεθή προς πώλησιν παρά τοΰ καλλιτέχνου ζωγράφου Χάν Βάν Μέεγκερεν.
Ό λοχαγός άπηυθύνθη τότε προς τον Βάν Μέεγκερεν, όστις και επεβεβαιωσε
ότι έπώλησε μερικά άρχέτυπα καί άπέκτησεν ουτω τήν περιουσίαν του. Έγερθεισών κατ’ αύτοΰ υπονοιών, ότι έπώλησε πίνακας είς τήν Γερμανίαν καί ώς εκ τουτου
συνήργησε μετά τοΰ έχθροΰ, ό Βάν Μέεγκερεν συνελήφθη ύπό τοΰ λοχαγοΰ τήν 25ην
Μαΐου 1945 έν τή κατοικία του, είς τήν οδόν Keirsgracht άριθμ. 321 έν Άμστελοδάμω καί μετεφέρθη εις τάς φυλακάς.
’Ακριβώς τήν αύτήν έποχήν είς τον καλλιτεχνικόν κόσμον διεδίδετο μετ’ επιτάσεως, ότι οί πίνακες τοΰ ζωγράφου τοΰ 17ου αίώνος Βερμεερ ντε Ντελφτ, οι εχοντες
τήν προέλευσίν των άπό τον Βάν Μέεγκερεν είχον είς τήν πραγματικότητα έκτελεσθή ύπό τοΰ ίδιου.
'Η σύγχισις καί ή άμφιβολία μεταξύ τών έρασιτεχνών ηύξανον εν όσω ο θό
ρυβός ούτος έξηπλοΰτο. Ποιον ήτο τό ποσοστόν τής άληθείας είς τήν ύπόθεσιν ταύτην ; Δεν ήδύνατό τις τή άληθεία άκόμη νά πιστεύση είς τήν παραποίησιν, καθόσον
τά περίφημα ζωγραφικά έργα, ως τό «Pelenns d’ Emmaiis» και το «Lav ement
de pieds» ή «Le Christ dans la maison de Marthe et de Marie», ειχον άγορασθή
διά λογαριασμόν μουσείων καί συλλεκτών άντί σημαντικών ποσών, μόνον άφοΰ άνεγνωρίσθησαν ώς γνήσια ύπό τών καλυτέρων περί τούς πίνακας έμπειρογνωμόνων
καί τών καλυτέρων έπανορθωτών παλαιών εικόνων.
Πάντα ταΰτα έδωσαν άφορμήν είς τήν έξέτασιν τοΰ Βάν Μέεγκερεν, η οποία
έλαβεν χώραν τήν 12ην ’Ιουλίου 1945, ένεργηθεΐσα ύπό τοΰ M ilitair Gezag.
* Ή έπιστημονική ερευνά τής ύποθέσεως ταύτης δημοσιευθεΐσα είς τό 23ον τεϋχος τής
Revue International de Police Criminele, δέν θά δημοσιευθή, καθ’ όσον ό συντάκτης της
απαγορεύει ρητώς τήν άναδημοσίευσίν της.
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Πριν ή είσέλθωμεν εις τάς άλλας λεπτομέρειας της έξετασεως ταυτης, καθ
ήν ό Βάν Μπέεγκερεν έκαμε μίαν έκπληκτικήν κατάθεσήν, ή όποία^ κατεπτόησε
τούς τεχνικούς κριτικούς, άς εμμεινωμεν επι της εκπληξεως μετά τ/)ς οποίας ο ζω
γράφος ύπεδέχθη την κριτικήν των έργων του. «Δεν δύναμαι, είπε, νά ζωγραφίσω
κατά τρόπον άλλον, είμή κατά το ίδιον μου «στύλ» και δεν εννοώ διατι ο κοσμος
όλος έχει έκλάβει το έργον Les Pelerins d’ Emmaiis ώς τοιοϋτον τοΰ Βέρμεερ».
'Η έπιτυχία ήτο τη άληθεία άκαταμάχητος. Είς όλον τον κόσμον εφημερίδες
καί περιοδικά είχον δημοσιεύσει πληρη λυρισμού αρθρα, ως π.χ. « Ο πιναξ του
Βέρμεερ ντε Ντέλφτ, είναι μία έκ των καλλιτέρων συμφωνιών τοΰ Μπετόβεν, κατελθοϋσα απ’ ευθείας έκ τών ούρανών.
Είναι προφανές, ότι ή συγκινητική αυτή ύπόθεσις έδει νά έξετασθή μετά με
γίστης προσοχής καί ουτω η ανακρισις άνετεθη εις τον επιθεωρητήν των εγκληματο
λ ο γ ιώ ν ερευνών W. D. Wooning τον προσκεκολλημένον είς τό γραφεΐον εγκλη
ματολογιών έρευνών τής διευθύνσεως αστυνομίας.
Μία έκ τών πρώτων έπισκέψεων έγένετο είς τον διευθυντήν τού μουσείου
Boymans είς Ρόττερνταμ, ό όποιος έδήλωσεν, ότι είχε λαβει προ τού πολέμου
μίαν ένθουσιώδη έπιστολήν ένός διασήμου 'Ολλανδού είδήμονος, διαμένοντος εν
Μόντε—Κάρλο, είς τήν όποιαν έφίστα τήν προσοχήν του έπί ένός ζωγραφικού έρ
γου έπί υφάσματος, «Les Pelerins d’ Emmaiis» τοΰ Βέρμεερ τό όποιον τώ είχε
δείξει είς φίλος του. Ό διευθυντής έσχε βραδύτερον τήν ευκαιρίαν νά ίδη τό ρηθέν
ζωγραφικόν έργον έντός ένός χρηματοκιβωτίου τραπέζης έν Παρισιοις.
Τά χρώματα καί τό σχέδιον του πίνακος τούτου, τό πνεύμα, το οποίον ουτος
ένεφάνιζε καθώς καί ή ύπογραφή, τώ παρέσχον τήν βεβαιότητα, ότι ή ζωγραφική
αυτή ώφείλετο είς τον Βέρμεερ ντε Ντέλφτ.
Είχε μελετήσει πλέον ή άπαξ έργα τοΰ Βέρμεερ καί ώς έκ τοΰ λόγου τούτου
ήσθάνετο έαυτόν ικανόν νά άναγνωρίση τήν γνησίαν υπογραφήν του.
Μερικούς μήνας βραδύτερον, τό ίδιον έπί ύφάσματος ζωγραφικόν έργον έπανεμφανίσθη έν Άμστελλοδάμω είς χεΐρας ένός έμπορου πινάκων, μετά τοΰ όποιου
έφύλαξε τό έργον «Les Pelerins d’ Emmaiis» έπί τρεις μήνας είς τό έργαστήριόν
του, προς τον σκοπόν τής ένισχύσεως καί έπιδιορθώσεως τοΰ ύφάσματος τοΰ πινακος καί τής άνακαινίσεως τούτου καί ό όποιος έσχε τήν ευκαιρίαν νά τον έξετάση
καί νά τον μελετήση, κατέληξεν είς τήν άπόλυτον πεποίθησιν, ότι τό ζωγραφικόν
τοΰτο έπί ύφάσματος ήτο έν έργον τοΰ Βέρμεερ ντε Ντέλφτ. Τά πάντα έδείκνυον ότι
είχε ζωγραφηθή τον 17ον αιώνα καί κατ’ αύτόν αΐ χρωστικαί ύλαι έχρονολογοΰντο
έπίσης άπό τής έποχής έκείνης.
Τά χρησιμοποιηθέντα χρώματα, δ τρόπος τοΰ ζωγραφίζειν, ό χειρισμός τών
ψηκτρών καθώς καί ήέπιτιθεμένη έπί τοΰ πίνακος ύπογραφή τοΰ Βέρμεερ, τώ έδωσαν
άπόλυτον βεβαιότητα, ώς προς τήν γνησιότητα τοΰ πίνακος τούτου.
Καί άλλοι έμπειρογνώμονες ήσαν έπίσης τής αύτής γνώμης καί δύναταί τις
νά είπη ότι ή όλότης τοΰ καλλιτεχνικού κόσμου άνεγνώρισε τό έργον Les Pelerins
d’ Emmaiis ώς άριστούργημα τοΰ Βέρμεερ, τό όποιον ή 'Ολλανδία ώφειλε νά δια
τήρηση.
’Εν τέλει τό μουσεΐον Boymians ήγόρασε τον πίνακα τοΰτον άντί 520.000
φλωρινίο,ιν. 'Η διεύθυνσις τοΰ κρατικού γραφείου τής έξακριβώσεως ιστορικής τέχνης
είς τήν Χάγην, έγνώρισεν ότι κατά τό έτος 1943 έμποροι πινάκων τοΰ Άμστελλοδάμου προσέφερον προς πώλησιν είς τό μουσεΐον Rizksmuseum ένα πίνακα παριστώντα «τήν εικόνα τοΰ νιπτήρος ή τον Χριστόν έν τή οικία τής Μάρθας καί τής
Μαρίας» υπογεγραμμένου παρά τοΰ Βέρμεερ καί κατά συνέπειαν άποδιδόμενον
είς τον 'Ολλανδόν τοΰτον καλλιτέχνην ζωγράφον Βέρμεερ ντε Ντέλφτ.
'Ο πίναξ ουτος εΐχεν ήδη μελετηθή παρά διαφόρων ειδημόνων. Έλήφθη έν
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ΧΡω(στι·κών ^ούσιών του πίνακος ιδία έκ τοΰ κυανοΰ ένδύματος του Χρισιοΰ^δεΐγμα το οποίον^ εξητάσθη μικροσκοπικώς. Προέκυψεν έκ τής έξετάσεως ταύττ>^ °’ΐ ι τ° ^·Υ9·α συνίστατο εις κυάνου (λαξούρι—lapio lazuli), χώματος ειδικού
τοΰ 17ου αιώνος. Και παντα ταΰτα μέ τήν υπογραφήν τοΰ Βέρμεερ.
,
Κατα συνέπειαν και επειδή τό χρώμα, καθώς καί ή σύνθεσις ώμοίαζον πρός
το χρώμα ^και την συνθεσιν τοΰ ζωγραφικοΰ έργου «Les Pelerins d’ Emmaus»
ο πίναξ αύτός άνεγνωρίοθη έξ ίσου ώς γνήσιος καί ήγοράσθη διά τό μουσεΐον
Kizksmuseum άντί τοΰ ποσοΰ τών 1.250.000 φλωρινίων.
Μετά την αγοραν τοΰ ρηθέντος έργου—Βέρμεερ— έκυκλοψόρησε μετ’ έπιτάσεως η φημη (διαδοσις )ότι καί άλλα ζωγραφικά έπί υφάσματος έργα τοΰ Βέρμεερ
υπήρχον εΐσέτι έν κυκλοφορία, έπί τών οποίων έτηρεΐτο ή μεγαλυτέρα σιγή.
, ; ΕΙς ομπορος πινάκων τοΰ Αμστελλοδαμου άοηγήθη ότι τά έργα ταΰτα
τα αποδιδόμενα εις τον Βέρμεερ, άπετέλουν μέρος τής συλλογής τοΰ καλλιτέ
χνου ζωγράφου^ Χάν Μέεγκερεν κατοικοΰντος έν Λάρεν, βραδύτερον δέ έν Ά μστελλοδάμω. Το έμαθε έλεγεν, άφοΰ έπώλησε άριθμόν τινα πινάκων, ώς τον π ί
νακα «L a derniere Gene» «L a Benediction d’ Issac», τον «L a Famine adultere», απαντας τοΰ Βέρμεερ καθώς καί «Τήν οικογενειακήν ζωήν έν τή ιδιαιτέρα
κατοικία» τοΰ Πήτερ ντε Χόγκ.
ι :
δημοσιευσεως περί τών έργων του Χάν Βάν Μέεγκερεν εις τήν
οποίαν εύρίσκετο μία είκών ύπενθυμίζουσα τό έργον : ό Μυστικός Δεΐπνος καί
ιο «Pelerins d Emmaiis» (Οι προσκυνηται τών Έ μμαών) άμφότερα αποδιδόμενα
εις τον Βερμεερ, ηρχισαν να υποψιαζωνται τον Χάν Βάν Μέεγκερεν ότι ήτο ένοχος
πλαστογραφίας ζωγραφικών πινάκων.
2 . 'Ο Γ κ α ΐρ ιγκ έρα σιτέχνη ς.

Πολυάριθμοι μάρτυρες έδέησε κατόπιν νά έξετασθώσι λεπτομερώς. Εις τρα
πεζίτης τοΰ Αμστελλοδάμου έδήλωσεν δτι κατά τό φθινόπωρον τοΰ 1943 άπεφάσισε νά πωλήση τήν οικίαν του κειμένην έν τή όδώ Keizetrgracht άριθ. 321 καί τή
μεσολαβήσει ενός αρχιτέκτονας ήλθεν εις έπαφήν μέ τον ένδιαφερόμενον Χάν Βάν
Μεεγκερεν κατοικοΰντα εις Λάρεν, διά τον όποιον δεν είχε ποτέ άκούσει νά γίνεται
λογος έως τότε. Η πωλησις συνωμολογηθη συντομώτατα. Μετά τήν συναλλαγήν
ταυτην, ο Βαν Μέεγκερεν μετά τής συζύγου του έπεσκέφθησαν πολλάκις τον τραπε
ζίτην προς τον σκοπόν τής έπιπλώσεως τής οικίας.
Κατά μίαν έκ τών έπισκέψεων τούτων ό Βάν Μέεγκερεν τώ έζήτησε όπως
ευαρεστηθή και τον συστήση εις τον Μάντλ τοΰ έμπορικοΰ οϊκου Goustikker διότι
ουτος ένδιεφέρετο πολύ διά τούς παλαιούς πίνακας. 'Η έπίσκεψις έλαβε πράγματι
χώραν καί ό Βάν Μέεγκερεν εύρε τούς ζωγραφικούς πίνακας (έπί ύφάσματος)
τούς οποίους ειχεν ήδη παρά τώ Miedl, αρκετά μέτριους.
Μερικας ημέρας αργότερον ό Βάν Μέεγκερεν έδήλωσεν ότι έγνώριζεν εν ζω 
γραφικόν εργον «toile» τό οποίον ήτο πολύ περισσότερον ένδιαφέρον διά νά τό άγοράση τις. 'Η άξια τοΰ πίνακος τούτου έλεγεν, ότι ήτο δύο καί ήμίσεος έκατομμυρίων
φλωρινίων, αλλα δεν ηθέλησε νά εϊπη περί τίνος πίνακος έπρόκειτο.
<,
°λιγον ο Βαν Μεεγκερεν ήλθεν έφ’ άμάξης εις Άμστελλόδαμον, εις τήν
οδόν Καϊξερογκράλτ άριθ. 32, φέρων ογκώδες κιβώτιον έκ ξύλου.
Ο Βαν Μεεγκερεν εδηλωσεν ότι έκαμε τό ταδίξιον είδικώς διά νά δείξη τον
πίνακα, περί τοΰ οποίου ειχεν ειπει οτι ήτο ενδιαφέρων, έζήτησε δέ άπό τον τραπεζί
την όπως ευαρεστηθή καί τον παρουσιάση (τον πίνακα) εις τον Miedl. Τον παρεκάλεσεν επι πλέον να μη ειπη τι περί αυτοΰ εις ουδενα, καθόσον τοϋτο ήτο έν εύρημα
(κελεπούρι) εκ μέρους του, τό όποιον ούδείς έπρεπε νά γνωρίζη.
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Διά λόγους προσωπικούς, ό τραπεζίτης δέν ήθέλησε να παιξη τον ρολον του
μεσολαβητοϋ.
,
,
Λ/Γ· ιι
Έ ν τελεί, ό Βάν Μέεγκερεν έχάραξεν ό ίδιος τας συνομιλίας μετά του Miedl
καί μετά τινας συζητήσεις ό έν λόγω πίναξ, όστις παρίστανε την «Μοιχαλίδα» « a
femme adultere», έπωλήθη εις τον Miedl άντί του ποσού των l.b5U.OUO φλωρινίων.
„ « ~r
'Ο τραπεζίτης, όστις ήτο παρών εις τινας συνεντεύξεις, εδηλωσεν οτι υπήρξε
μάρτυς βίαιων άντιθέσεων γνωμών έπί τοϋ θέματος του ονόματος της ιδιοκτητριας,
τον όποιον ό Βάν Μέεγκερεν ήρνήθη κατηγορηματικώς νά είπη.
( , ,
'Ο Βάν Μέεγκερεν ωφειλε νά βεβαίωση την πώλησιν έγγραφως και να υπογράψη ταυτοχρόνους μίαν δήλωσιν, κατά την οποίαν θά άνεκοίνουν τό όνομα της ιδιοκτητρίας δύο έτη μετά τήν ήμερομηνίαν τής πωλήσεως εις τον Γκαιριγκ, δια τήν συλ
λογήν τοΰ οποίου προωρίζετο τό άριστουργημα.
, , ν
Ό Miedl ώμολόγησεν εις τον τραπεζίτην ότι έλυπεΐτο πολύ διότι ο Βαν Μεεγκερεν ήξίωσε τήν άμεσον άποστολήν των πινάκων εις Γερμανίαν χωρίς να τους
δείξη εις ούδένα έν 'Ολλανδία. ’Εάν δέν έσπευδε τόσον θά ήδύνατο να φροντιση να
άγοράση τον πίνακα δι’ ίδιον αυτού λογαριασμόν. "Οταν ό τραπεζίτης έμάθεν οτι ο
πίναξ αυτός έπρεπε νά άποσταλή εις Γερμανίαν έπέμεινε παρευθύς παρα του Miedl
όπως έπιτύχη εις άντάλλαγμα άπό τον Γκαιριγκ?άλλα ζωγραφικά έργα^ομοιας αξίας.
Ό Miedl ύπεσχέθη άμέσως ότι θά ένεργήση τά δέοντα, οΰχι ες^αγαθης προαιρέσεως, διά τάς Όλλανδικάς συλλογάς έργων τέχνης, άλλα διότι αί νομισματικαι
σχέσεις ήσαν ήδη τοιαϋται, ώστε έπροτίμα εμπορεύματα άπό τά χρήματα. Εγνωρισεν
εις τον τραπεζίτην ότι, κατά τήν πρώτην συνέντευξιν μετά τοϋ Γκαιριγκ, ειχεν ήδη
τεθά ζήτημα τού σχεδίου τούτου, μεθ’ ό έγένετο μία ταχεία εκλογή μεταξύ των
φωτογραφιών τών πινάκων τής συλλογής τοΰ Γκαιριγκ. 'Η οριστική άνταλλαγη και
ή έκλογή τών πινάκων οί όποιοι έδει νά μεταφερθώσι σιδηροδρομικώς^εις τας Κάτω
Χώρας ώς άντίστοιχον άντάλλαγμα, άπήτησε πολύν χρόνον εις τον Γκαιριγκ.
^(
Πάντως ό Βάν Μέεγκερεν δέν παρέσχεν τήν ύποσχεθεΐσαν δήλωσιν και ο
Miedl δέν έπλήρωσεν κατά τήν συμφωνηθεΐσαν ήμερομηνίαν. Ό Μέεγκερεν παρεκάλεσεν όμως τον τραπεζίτην όπως τον βοηθήση, ό όποιος έλαβε τότε άπο τον Βαν
Μέεγκερεν τήν ζητηθεΐσαν δήλωσιν. ("Αν καί ή δηλωσις αυτή προωρίζετο δια τον
Γκαιριγκ, φαίνεται ότι ουδέποτε εστάλη).
(
,
<„ ,
'Όσον άφορα τήν πληρωμήν κατά τήν συμφωνηθεΐσαν ημερομηνίαν ο Βαν
Μέεγκερεν δέν έλαβε τό συμφωνηθέν ποσόν. Μετά τή έπέμβασιν τού τραπεζίτου,
μία τράπεζα τώ έπλήρωσεν εν ποσόν 1.500.000 φλωρινίων εις χρήμα το^ύπόλοιπον θά κατεβάλλετο άμα τώ τερματισμω τής συναλλαγής ταύτης, συνεπώς μετά
τήν άφιξιν εις Άμστελλόδαμον ένός βαγονιού προερχομένου έκ Βερολίνου και περιέχοντος τό άντάλλαγμα έκ 2 εκατομμυρίων φλωρινίων.
Τούτο έλαβε χώραν κατά τά τέλη Φεβρουάριου μέ άρχάς Μαρτίου 1944.
3. ’Ά λ λ α ι σ υνα λ λα γα ί.
"Αλλος σπουδαίος μάρτυς—μεσίτης άκινήτων—τότε, κατοικών έν Λάρεν,
έδήλωσεν ότι έκλήθη εις τό τηλέφωνον άπό τό Άμστελλόδαμον, εις τάς άρχάς-ποΰ
1940, άπό ένα κύριον δώσαντα τό όνομα Χάν Βάν Μέεγκερεν καί ό όποιος έζήτει
μίαν οικίαν μετ’ έργαστηρίου εις τον δήμον τής Λαρέν.
^
, ,
,
Ό μεσίτης αύτός ούχί μόνον έπέτυχε νά δυνηθή ό Βάν Μέεγκερεν να ενοικιαση μίαν βίλλαν έπιπλωμένην, άλλά καί ήσχολήθη έπίσης, ΐνα ούτος έπιτύχη την αγο
ράν ένός γηπέδου καί μερικών οικιών έν τή περιφερεία τοϋ δήμου τούτου. Ό Βαν
Μέεγκερεν τώ είχε διηγηθή οτι μέ τά χρόνια είχε κερδίσει πολλά χρήματα ζωγραφίζων προσωπογραφίας πλουσίων άμερικανών καί άγγλων καί συλλέγων άντικειμενα τέχνης.
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Κατά τά τέλη του 1940, ό Βάν Μεέγκερεν παρεκάλεσε τον μεσίτην, όπως τον
βοηθήση εις την συνομολόγησιν μιας εξαιρετικής συναλλαγής. Έξήγησεν δτι μία
εύγενής κυρία τής Χάγης έπιθύμει νά πωλήση μίαν ζωγραφικήν εικόνα, έπρότεινε
δέ εις τον μεσίτην νά άναλάβη την πώλησιν ταύτην, καθόσον, έχων νά οργάνωση μία
έκθεσιν, δεν ήθελε νά ένοχληθή δι’ έμπορικάς συναλλαγάς. 'Ο πίναξ ούτος προήρχετο
από μίαν μεγάκην οικογενειακήν συλλογήν 80 περίπου τεμαχίων.
Ό Βάν Μέ εγκερεν τώ έδειξε κατόπιν ένα πίνακα παριστώντα μίαν «Κεφαλήν
του Χρίστου». ’Επέσυρε τήν προσοχήν του, δτι ήτο εις γνήσιος πίναξ Βέρμ.εερ, ό
όποιος έπρεπε νά προσπορίση 500.000 φλωρίνια.
Είναι ενδιαφέρον νά σημειωθή δτι ό Βάν Μέεγκερεν τον παρεκάλεσε νά θέση
τον πίνακα έντός θησαυροφυλακίου μιας τραπέζης του Άμστελλοδάμου καί νά
άνευρη εντέχνως κατόπιν έμπορόν τινα άντικειμένων τέχνης διά τον πίνακα άπό τό
θρησαυροφυλάκιον τής τραπέζης «διότι τοιουτοτρόπως θά έδίδετο περισσοτέρα
σπουδαιότης εις τήν ύπόθεσιν». 'Ο μεσίτης έφήρμοσε τήν τακτικήν ταύτην. Τή
μεσολαβήσει του έπωλήθησαν συγχρόνως οί κατωτέρω πίνακες εις τον αυτόν έμπο
ρον αντικειμένων τέχνης: «Κεφαλή του Χρίστου» (400.000 φλωρίνια), τό 1941
«Ό Μυστικός Δεΐπνος» (1.600.000 φλορίνια) καί «Ζωή έν τή οικία του Πέτρου
ντε Χόγκ» (220.000 φλωρίνια), έν τέλει δέ, τό 1942, «'Η Εύλογία του Ισαάκ»
(1 εκατομμύριου φλωρίνια).
Διά τον μεσίτην, ό όποιος ουδέποτε άμφέβαλε διά τήν γνησιότητα των ζω
γραφικών τούτοι πινάκων, ή ύπόθεσις αυτή υπήρξε μία προσοδοφόρος μεσολάβησις, διότι έλαβε ολικήν προμήθειαν 540.000 φλωρινίων.
Θά μάς άπεμάκρυνε πάρα πολύ άπό τό θέμα εάν έξητάζαμεν δλας τάς συναλ
λαγάς των ενδιαμέσων. Διά νά καταστή δυνατόν εις τούς άναγνώστας νά παρακολουθήσωσι πλησιέστερα τό κύριον πρόσωπον, είναι ενδιαφέρον νά γνωρίζωσι τάς δηλώ
σεις τού παιδικού του φίλου, τόν όποιον έγνώριζε άπό τριάκοντα περίπου έτών.
'Ο κύριος ούτος, διαμένων έν Λονδίνω έξητάσθη ύπό τού έπιθεωρητοΰ Γούκιγκ. Άφηγήθη μεταξύ άλλων δτι έγνώριζε τόν καλλιτέχνην ζωγράφον, Χάν Βάν
Μέεγκερεν άπό τού 1920, δτε ούτος κατώκει είσέτι έν Χάγη. Κατά τήν εποχήν ταύ
την ή μόνη του έργασία ήτο ή προσωπογραφία των στενών συγγενών του.
"Οτε ό Βάν Μέεγκερεν έγκατέλειψε τήν Χάγην δεν συνηντήθησαν δι’ άρκετόν
χρόνον. 'Ο ζωγράφος είχεν έγκατασταθή εις τήν μεσημβρινήν Γαλλίαν. Τό 1936,
1937 καί 1938, ό περί ού ό λόγος φίλος καί οίκογένειά του διήλθον τάς διακοπάς
των εις μίαν οικίαν κειμένην μεταξύ Νίκαιας καί τής Μαιτόν, καί τότε έπανέλαβε
τάς σχέσεις μετά τού Βάν Μέεγκερεν.
4 . Τό π ρώ τον θΰμα τή ς α π ά τη ς.
Έ πίστευε δτι ένεθυμεΐτο δτι κατά τό θέρος τού 1937, πιθανώς έν Νίκαια,
κατά μίαν έπίσκεψιν γενομένην μετά τής συζύγου του εις τόν Βάν Μέεγκερεν, ούτος
προέβη εις μίαν άφήγησιν τής όποιας ιδού έν άπόσπασμα.
'Ο Βάν Μέεγκερεν, είχεν άνακαλύψει μερικούς πίνακας τούς όποιους άπέδιδε
εις σημαίνοντας 'Ολλανδούς ζο^γράφους τών 16ου καί 17ου αιώνων. Οί πίνακες
ούτοι εύρίσκοντο εις τήν κατοχήν μιας κυρίας περί τής οποίας έλεγεν δτι ώνομάζετο
Mavroiike. Αυτή είχε γεννηθή έν 'Ολλανδία καί ή οίκογένειά της κατείχε τούς
πίνακας τούτους άπό άμνημονεύτων χρόνων. ’Από έτών ήτο ύπανδρευμένη μέ ένα
’Ιταλόν-, δστις κατώκει εις τήν δχθην μιας τών λιμνών τής χώρας του.
Ή κυρία αυτή είχε κληρονομήσει τούς πίνακας τούτους προ μακροτάτου χρό
νου. 'Ο ζωγράφος ήτο συχνάκις φιλοξενούμενος τής οικογένειας ταύτης τήν οποίαν
έξετίμα πολύ.
Ή σαν άντιφασίσται καί κατεσκοπεύοντο πάντοτε παρά πρακτόρων. Συνεχούς
ευρισκόμενοι έν κινδύνω έπεδίωκον νά άναχωρήσωσι διά τήν ’Αμερικήν.
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"Οταν ό Βάν Μέεγκερεν έπέστησε τήν προσοχήν τής φίλης ταύτης εις το ότι
οί πίνακες προφανώς είχον μεγίστην άξίαν, έδήλωσε την επιθυμίαν να τους π ώ 
ληση εις τό εξωτερικόν διά νά προμηθευθή δολλάρια, ίνα δυνηθή να μετανάστευση
εις τήν ’Αμερικήν.
Πάντως, επειδή ή εξαγωγή πινάκων άπηγορεύετο έν ’Ιταλία έπι ποινή αυστηροτάτων κυρώσεων, έπρεπε νά έξευρεθή εν μέσον δια να μεταφερθώσι εις Γαλλίαν.
Κατά τον Βάν Μέεγκερεν έάν τούς έπώλει ό ’ίδιος, η οικογένεια θα ευρισκετο
έν κινδύνω διότι οί πίνακες θά έγνωστοποιοϋντο δημοσίως και τα ίχνη θα ωδηγουν
μέχρις αύτοϋ ώς φίλου τής οικογένειας. Διά τον λόγον τούτον έπρεπε να ανατεθή
ή ενέργεια εις ένα άγνωστον πρόσωπον.
"Οταν ό Βάν Μέεγκερεν ώμίλησε περί του παιδικού του φίλου εις την ’Ιτα
λικήν οικογένειαν, αυτή συνήνεσε προθύμως νά τω άναθέση την πωλησιν ταυτην και
νά τον άμείψη διά τούτο διά μιας μεγάλης προμήθειας. Ό φίλος, περί ου πρόκειται,
έπρότεινε τότε αύθορμήτως εις τον ζωγράφον νά συνάντηση την οικογένειαν ταυτην
εις ’Ιταλίαν διά νά έπισκεφθή τήν συλλογήν. Ά λ λ ’ ό Βάν Μέεγκερεν απερριψε την
προσφοράν ταύτην καί δεν ήθέλησε νά άποκαλύψη το όνομα των ενδιαφερομένων.
Ή ιδέα του ήτο νά μεταβή καί φέρη αύτοπροσώπως ένα έκ των πινάκων εις Γαλλίαν,
άλλά ό ίδιος πραρηκολουθεϊτο καί εΐχεν επιφορτίσει ενδιάμεσα πρόσωπα. Μετά τινα
χρόνον ό Βάν Μέεγκερεν είπεν ότι ούτοι είχον κατορθώσει να τω προσκομισωσι
τον ζωγραφικόν πίνακα κρύψαντες αύτόν έντός τού άεροθαλάμου τού τροχού ενός
αυτοκινήτου έλθόντος έξ ’Ιταλίας.
«'Ο φίλος του ήλθε τότε νά ίδη τον πίνακα, ό δέ Βάν Μέεγκερεν εβεβαιωσεν
&τά τήν γνώμην του ό πίναξ ήτο γνήσιος τού Βέρμεερ. ’Έδειξε μίαν υπογραφήν
οτι κατα
«V » καί έν «Μ» λίαν τετριμμένα καί σχεδόν μή δυνάμενα νά άναγνωσθώσι καί έδηλωσεν ότι ό Βέρμεερ υπέγραφε συχνάκις κατά τον τρόπον τούτον. Φυσικά, την γνη
σιότητα τού τεκαχίου τούτου έπρόκειτο νά τήν καθορίσωσι πραγματογνώμονες. Ο
Βάν Μέεγκερεν έπρότεινε νά μεταβή μετά τού πίνακος εις τινα ειδήμονα πραγματογνώμονα τής 'Ολλανδικής τέχνης, κατοικοΰντα έν Μόντε-Κάρλο, τον όποιον έθεώρει
ώς ένα έκ των μεγίστων πραγματογνωμόνων, εις τό κεφάλαιον των μεγάλων'Ολλαν
δών ζωγράφων τών 17ου καί 18ου αιώνων, καί τον όποιον ήτο ευκολον νά πλησιαση
ύπό τήν έπιφύλαξιν, πάντως, ότι ούτε τό όνομά του, οΰτε ή προέλευσις τού πινακος
θά άνεφέροντο. ’Έπρεπε νά λεχθή άπλώς οτι ό πίναξ προήρχετο άπό μίαν Γαλλικήν
έπίπλωσιν μέ τήν όποιαν ήσχολεϊτο. Μερικάς ημέρας βραδύτερον ό Βάν Μέεγκερεν
έμερίμνησε καί ό πίναξ έτέθη εις έν μέγα κιβώτιον ό δέ φίλος μετέβη εις τον διασημον έμπειρογνώμονα.
Ουτος έδήλωσεν ότι έδέχετο σχεδόν καθ’ έκάστην εβδομάδα, προς τον σκο
πόν τής πραγματογνωμοσύνης, πίνακας καί φωτογραφίας δήθεν άριστουργηματων
καί κατόπιν έξετάσεως προέκυπτεν ότι 98 έπί τών 100 ήσαν πλάνες.
Ό φίλος τού ζωγράφου άνεχώρησε μέ τήν συναίσθησιν ότι ή ύπόθεσις αυτή
θά έτελείωνε κατά τον ίδιον τρόπον. 'Ο έμπειρογνώμων έπρεπε νά άποσυσκευαση
τον ζωγραφικόν πίνακα τήν έπαύριον καί νά τον μελετήση έν πάση ησυχία.
"Οταν ό φίλος έπανήλθε, δύο ημέρας άργότερον, ώς συνεφωνήθη, ό έμπειρογνώμων λίαν ένθουσιασμένος τω είπε : «'Ο πίναξ αύτός είναι είς έκ τών ωραιότερων
πινάκων «Vermeer» οί όποιοι υπάρχουν. Ούτος ήτο ό πίναξ, ό όποιος βραδύτερον
άπέβη διάσημος, καί παρίστα τούς «Les Pelerins d’ Emmaus». Ή το διατεθειμένος
νά δώση πιστοποιητικόν γνησιότητος καί προς τούτο έπρεπε νά δώση τον πίνακα
πρός φωτογράφησιν. Προέτεινε είς ένα φωτογράφον όστις ένήργησε έπί παρουσία,
τοΰ Βάν Μέεγκερεν, μεθ’ δ ό έμπειρογνώμων έθεσεν ό ίδιος τήν δήλωσιν γνησιό
τητος είς τό όπισθεν μέρος τής μιας τών φωτογραφιών.
Κατά τό τέλος τών διαποπών τών έργασιών ό φίλος τού ζωγράφου, ή σύζυγός
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του και τα τέκνα του επεστρεψαν εις την Χάγην, άφοΰ κατέθεσαν τον πίνακα είς το
θυσαυροφυλακιον μιας τραπέζης των Παρισίων.
__ ^Ηρξατο κατ αρχας συνομιλιών με ενα αρχαιολόγον προσδιορισθέντα ύπό
του Βάν Μέεγκερεν, καί γνωστόν ώς έχοντα μέρη έξαγωγής καί διαθέσεως εις τδ
εςω.ερικον, εν Αμερική, αλλ ουτος υπεχωρησε προ της ζητηθείσης τιμής, των
100.000 λιρών ’Αγγλίας.
Κατόπιν ηλθεν εις επαφήν με τον διευθυντήν του εν Ρόττερνταμ μουσείου
Boymans, εις τον όποιον καί έδειξε την φέρουσαν -την πιστοποίησιν φωτογραφίαν.
Ό διευθυντής, μεταβάς ίνα ΐδη τον πίνακα εις Παρισίους, έφάνη έξ ΐσου ενθουσιασμέ
νος μέ τον έμπειρογνώμονα.
Ό διευθυντής καί ό υποδιευθυντής του ccMauritshuis» έν Χάγη μετέβησαν
ομοίως εκεί, μαλιστα εμεριμνησαν και ανελυθη το εργον από τεχνικής άπόψεως.
Μερικά νήματα και ινες καθώς και εν απόκομμα του χρώματος έλήφθησαν
εκ^τοΰ κάτω μέρους της ζωγραφιάς και διεπιστωθη οτι επρόκειτο περί ύφάσματος
καί χρωμάτων χαρακτηριστικών τής εποχής του Βέρμεερ.
’Ολίγον μετά ταΰτα ό διευθυντής του μουσείου «Boym ans» έπέμενε να άγοράσωσι τον ζωγραφικόν πίνακα, άλλά ή τιμή άπετέλει έμπόδιον. ’Ήρχισαν διαπρα
γματεύσεις μετά τίνος έμπορου άντικειμένων τέχνης έν Άμστελλοδάμω, έπρότεινε
δέ ούτος νά άνεύρη πρόσωπον καταβάλλον τό άντίτιμον διά τήν διευκόλυνσιν τής
αγοράς. Εν τελεί η αγορα του πινακος τουτου κατέστη δυνατόν νά πραγματοποιηθή
χάρις εις τήν οικονομικήν ύποστήριξιν τής «Association Rem pranpt» καί άλλων
έρασιτεχνών.
0 Βαν Μεεγκερεν ελαβεν έν ποσόν 320.000 φλωρινίων, έπηυξημένον δι’
ενός ποσού προωρισμενου δια τούς ένδιαμέσους οί όποιοι ειχον ενεργήσει καί μετεκομίσθη ό πίναξ εις Γαλλίαν.
Ό φίλος έτερμάτισε τήν έκθεσίν του δηλών ότι δεν είχε ποτέ μάθει, ότι ό π ί
ναξ ο παριστών τούς «Προσκυνητάς τών Έμμαών»—«Les Pelerins d’Emmaiis»
είχε ζωγραφηθή ύπό τού Βάν Μέεγκερεν.
Ούτε εκείνος ούτε ή σύζυγός του έσχον τήν παραμικράν υπόνοιαν.
5 . Έ κπ λη κτικα Ι όμ ολογία ι.
Ποιον ήτο τό έλαττήριον έκ του όποιου ό Βάν Μέεγκερεν ένήργησε; ΤΗτο καθαρώς καί άπλώς ή προσδοκία του κέρδους ; ’Εάν όχι, ποια υπήρξαν τά κίνητρα ;
Κατά τίνα τρόπον άναπαρήγαγε τούς πίνακας οί όποιοι ήγαγον εις μίαν τοιαύτην σύγχυσιν ;
Λαμβάνω τήν άπάντησιν άπό τά έρωτήματα ταΰτα τής έξετάσεως του Βάν
Μέεγκερεν, ή όποια έλαβε χώραν τό 1945 έπί παρουσία τοΰ έπιθεωρητοΰ Wouning.
'Ο κατηγορούμενος έδήλωσεν ότι ονομάζεται: Henricus Anthonius van
Meegeren, γεννηθείς τήν 10ην ’Οκτωβρίου 1889 έν Deventer, ζωγράφος τό έπάγγελμα καί διαμένων εις τήν οδόν Keiyersgracht άριθ. 321, εις Άμστελλόδαμον.
Τό 1932 προετάθη ώς πρόεδρος τοΰ «καλλιτεχνικού συλλόγου Χάγης», άλλά
δεν διωρίσθη συνεπεία τής άναστολής τής ψηφοφορίας. Κατά τήν διάρκειαν του ίδιου
έτους έγκατέλειψε τήν Χάγην διά τήν μεσημβρινήν Γαλλίαν, αισθανόμενος έαυτόν
παραγνωρισθέντα ύπό διαφόρων τεχνικών κριτικών.
Μίαν ώραίαν πρωίαν άπεφάσισε νά έκδικηθή διά τάς κριτικάς καί τούς έμπειγνωμονας οί όποιοι έπίστευον εαυτούς ικανούς νά κρίνωσι τά έργα του, δημιουργών
έν έργον τοιοΰτον οΐον ό κόσμος δεν είχε ποτέ ϊδει.
Είς διάφορα 'Ολλανδικά μουσεία καθώς καί εις τό έξωτερικόν, είχε μελετήσει
κατά βάθος τά έργα τοΰ Βέερμεερ ντέ Ντέλφτ, ίνα συγκεντρώση τάς γνώσεις τάς
αναγκαίας διά τήν δημιουργίαν έργων όμοιων προς ταΰτα, καθ’ όλα.
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Κατόπιν άνεζήτησε τά μέσα καί τάς πρώτας ΰλας τσ. χρησιμοποιηθεντα υπό
του Βέομεερ. 'Ότι τά εύρε, τό μαρτυροΰσι οί παρ’ αύτου ζωγραφηθεντες πίνακες.
Περί τό 1934 ήγόρασεν έν Άμστελλοδάμω διάφορα άρχαιολογικα αντικεί
μενα καθώς καί μίαν ζωγραφικήν εικόνα ελαιογραφίας παριστάνουσαν την « ναστασιν τοΰ Λαζάρου» καί έκτελεσθεϊσαν ύφ’ ένός ζωγράφου άγνωστου, πιθανώς
περί τό έτος 1600.
,
,
~ /
’ Εκ τοΰ πίνακος τούτου άπέκοψε μίαν λωρίδα οΟ περίπου εκατοστών .ου με
τρου. 'Η λωρίς αυτή έδει νά εύρίσκεται είσέτι εις τό έργαστήριόν του, τής Νίκαιας
καί θά ήδύνατο συνεπώς νά συγκριθή μετά τοΰ ζωγραφικού έργου : «Οι προσκηνηται
των Έμμαών» (Les Pelerins d’ Emmaiis).
Έ χρη σιμ οποίησε τό τεμάχιον τοΰτο τή ς ζω γρ α φ ιά ς δια να^ ζω γρ ά φ ισ α ιούς
«Π ρ ο σ κυνη τά ς τω ν Έ μ μ α ώ ν » , άφοΰ προηγουμένω ς άφήρεσε τ ά αρχικά γνήσια
έλα ιο χρ ώ μ α τα .
,
,

Ούδείς, οΰτε καί ή σύζυγός του δεν παρέστη μάρτυς της εργασίας^ταυτης.
Διά νά έπιτύχη τό άπαιτούμενον άποτέλεσμα εις την ζωγράφησιν τοΰ υφάσμα
τος τών ένδυμάτων έλαβε ώς πρότυπον ένα ’Ιταλόν, τοΰ οποίου δεν γνωρίζει το όνο
μα, άλλ’ ό όποιος ήργάζετο εγγύς τής αγροικίας του. Πάντως δεν εζωγρα,φησε τα
χαρακτηριστικά του. Ούδείς άλλος «έπόζαρε» διά τον πίνακα τοΰτον, τα δε εν αυτω
έμφαινόμενα πρόσωπα είναι φανταστικά.
(
,
. , ,
Τά έκ κασιτέρου μικρά δοχεία καί πινάκια, τά οποία εχρησιμοποιησε δια ιήν
σύνθεσιν ταύτην θά εύρίσκοντο είσέτι εις τό έν Νίκαια έργαστηριον του. Τάδυο πο
τήρια τά ζοογραφιθέντα επί τοΰ πίνακος τούτου ήσαν ομοίως πραγματα ιδικα του
άν καί τό σχήμα των έχει ελαφρώς τροποποιηθή.
Κατά τό παρελθόν είχε μελετήσει κατά βάθος την υπογραφήν τοΰ Βερμεερ
καί την είχε επιθέσει έπί τής εΐκόνος, «Οί προσκυνηταί τών Έμμαών» διά νά προσδώση εις τον πίνακα τοΰτον μίαν σφραγίδα γνησιότητος.
Τό πλαίσιον τής «Άναστάσεως τοΰ Λαζάρου» έσμικρύνθη και προσηρμοσθ/;
εις τον πίνακα «Οί προσκυνηταί τών Έμμαών». Έχρησιμοποίησε δε δια την εργα
σίαν ταύτην τά ΐδια μικρά καρφιά τά όποια έχρησιμοποιήθησαν δια τον γνήσιον
πίνακα. Τό πλαίσιον τοΰτο εύρίσκεται άκόμη εις τό μουσεΐον Boymans. Εκαθαρισε
τά τέσσαρα άκρα τοΰ υφάσματος τοΰ σμικρυνθέντος πίνακος.
Κατά τον Βάν Μέεγκερεν ήτο συνεπώς δυνατόν τά άκρα νά μη αντιστοιχοΰσι
προς την άποκοπεΐασαν έκ τοΰ γνησίου πίνακος λωρίδα άλλά τό μήκος και το πλάτος
καθώς καί ή άπόστασις μεταξύ τών οπών τών καρφιών παραβαλλόμενα προς τήν
λωρίδα ταύτην έδει νά έπιτρέπωσι τον καθορισμόν τοΰ σημείου τούτου.
'Ο Βάν Μέεγκερεν ήργάσθη εις τον πίνακα τοΰτον 6—7 μήνας εν ολω και τον
έτελείωσε, υποθέτει, κατά τάς άρχάς τοΰ 1937.
Έπεβεβαίωσεν δτι ένέπαιξε τον φίλον του όταν τώ έζήτησε να γινη μεσολα
βητής διά τήν πώλησιν τοΰ πίνακος, «Οί προσκυνηταί τών Έμμαών». Κατόπιν τής
πωλήσεως ταύτης, αντί ένός ποσοΰ 320.000 φλωρινίων, ό Βάν Μέεγ·κερεν συνελαβε
τήν ιδέαν νά ζωγραφίση ένα πίνακα τοΰ Pieter de Hoogh.
Εις τήν Rue Bonaparte έν ΓΙαρισίοις εΐχεν άγοράσει δύο παλαιάς ζωγρα
φιάς παριστώσας έσωτερικά οικιών (οικογενειακής ζωής) κατά τήν τεχνικήν Pieter
de Hoogh. Εις ένα έκ τών ζωγραφικών τούτων πινάκων έζωγράφησε τό έσωτερικόν οικογενειακής κατοικίας μέ μίαν γυναίκα όρθίαν εις τό έμπροσθεν μέρος τής παραστάσεως τής εΐκόνος. Έχρησιμοποίησεν έπίσης τό γνωστόν μικρόν δοχεΐον^του
Βέρμεερ καί έν κύπελλον, τά όποια πρέπει άκόμη νά εύρίσκωνται εις τήν βίλλαν του
έν Νίκαια. Έν τελεί
τέλει υπέγραψε τον πίνακα τούτον
τοΰτον διά
τών στοιχείων «.
«Ρ Υ d Η.
δια των
βαθμοΰ τής αίγλης τοΰ~ Pieter de Hr'r,n1'1
Hoogh.
1658», τό έτος τοΰ
τ~~ άνωτάτου
----- ρισε τον πίνακα τοΰτον κατά τήν άνοιξιν τοΰ 1939.
Έζωγράφι
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Ο εμπειρογνώμων ο όποιος έχορήγησε πιστοποιητικόν γνησιότητος διά τούς
«Προσκυνητας των Έμμαών» έδωκε εν άνάλογον πιστοποιητικού και διά τον π ί
νακα τούτον.
Οί πίνακες, «Οί προσκυνηταί. των Έμμαών», «'Ο Μυστικός Δεΐπνος», «Κε
φαλή του λριστοΰ» και ή προκαταρκτική μελέτη του «Μυστικού Δείπνου», τής
«Μοιχαλιδος» και του «’Εσωτερικού τής οικίας καί οικογενειακής ζωής)) μέ μίαν
γυναίκα παίζουσαν χαρτιά, δήθεν τού Pieter de Hoogh, έχουσι έκτελεσθή, εντός τοΰ
εργαστηρίου του τής Νίκαιας, έν απουσία τής συζύγου του.
'Η αιτία διά την όποιαν έζήτησε τοιαΰτα αντίτιμα άπό τούς άγοραστάς του
(ελαβε έν συνολον κατα προσέγγισιν 5.900.0QO φλωρινίων) δεν ήτο μόνον ή άγάπη
προς το χρήμα, αλλα κυρίως, ίνα ούδείς άμφιβάλη περί τής γνησιότητος τής εργασίας.
Πάντως, εδηλωσεν ότι είχε κάμει τάς παραποιήσεις ταύτας άποκλειστικώς, ϊνα έκδικηθή τούς πραγματογνώμονας καί διά τάς κριτικάς τής τέχνης καί διά νά δείξη ότι
γνωρίζει νά ζωγραφίζη.
Αφού διήλθε τρεις περίπου έβδομάδας εις τό κρατητήριον, τον ήρώτησαν εάν
ήτο εις θεσιν να εκτελεση άνευ προτύπου ένα πίνακα, ώς οί προηγούμενοι. Συγκατετεθη εις τούτο καί έγκατεστάθη, μέ την πλήρη θέλησίν του εις έν διαμέρισμα μιας
οικίας κειμένης έπί τής όδοΰ Kezersgracht έν Άμστελλοδάμω, ένθα, υπό μόνιμον
έλεγχον, εξετελεσε ενα πίνακα παριστώντα ύπόθεσιν είλημμένην άπό την βίβλον μέ
τό style των παρ’ αύτοΰ ζωγραφηθέντων δήθεν πινάκων Βέρμεερ.
Ο Βαν Μεεγκερεν επέτυχε νά κάμη μίαν ζωγραφικήν εικόνα παριστώσαν τον
« Ιησοΰν δωδεκαετή έν τω Ναω» άπό μνήμης καί άνευ προτύπου. Ό ζωγράφος
εποπτευθη έπιμελώς καί έφωτογραφήθη κατ’ έπανάληψιν κατά την διάρκειαν τής
εργασίας του.
Ολοι οι ανωτέρω μνημονευόμενοι πίνακες καθώς καί τό έκ ξύλου πλαίσιον
τού έργου «Οι προσκυνηταί των Έμμαών» κατεσχέθησαν καί κατετέθησαν εις την
γραμματείαν τοΰ περιφερειακού δικαστηρίου έν Άμστελλοδάμω.
Ο πίναξ «Μοιχαλίς», ό όποιος έπωλήθη εις τον Γκαΐριγκ άνεκαλύφθη παρά
'τών αμερικανικών αρχών έντός ορυχείου άλατος έν Σάλτσμπουργκ μεταξύ άλλων
έργων τέχνης καί έπανεφέρθη εις 'Ολλανδίαν μερίμνη τής έπί τού έπαναπατρισμού
τών έργων τέχνης 'Ολλανδικής επιτροπής.
'Ο έπιθεωρητής Wooning έν συμφωνία μετά τής Γαλλικής αστυνομίας, μετεβη εις Νίκαιαν την 25ην’Οκτωβρίου 1945 καί μέ την συγκατάθεσιν τοΰ τότε ένοι
κου ένήργησε έρευναν έντός τής βίλλας ένθα κατώκει ό Βάν Μέεγκερεν καί έξήτασε
τά παρά τούτου άφεθέντα άντικείμενα.
Έντός δύο μεγάλων διαμερισμάτων τοΰ υπογείου άνεκάλυψεν έν μέγα μέρος
τών επίπλων τού Βάν Μέεγκερεν καθώς καί ό,τι άπέμεινεν έκ τού ζωγραφικού του
έργαστηρίου.
Μεταξύ τών έπίπλων εύρίσκοντο πέντε κύπελα έξ αρχαϊκής ύέλου, δύο πινά
κια (πιάτα) έκ κασιτέρου καί έν τεμάχιον ξύλου. Τά πατήρια καθώς καί τά έκ κασιτέρου πινάκια φαίνεται ότι εΐχον χρησιμοποιηθή ύπό τοΰ Βάν Μέεγκερεν ώς πρό
τυπα κατά την έκτέλεσιν τών πλαστών πινάκων τοΰ Βέρμεερ καί τού Pieter de
Hoogh ένώ τό τεμάχιον τοΰ ξύλου έφαίνετο οτι ήτο έκ τοΰ γνησίου πλαισίου τοΰ
πίνακος «Οί προσκυνηταί τών Έμμαών».
Πρότερον εις άξιωματικός 'Ολλανδός ειχεν έπισκεφθή την βίλλαν ταύτην καί
ειχεν ανακαλύψει έν προσχέδιον παραστάσεως έσωτερικοΰ οικίας καί οικογενειακής
ζωής τού Pieter de Hoogh καί ένα πίνακα παριστώντα γυναίκα άναγιγνώσκουσαν
μουσικήν, προδήλως μίαν παραλλαγήν τής γυναικός τού πίνακος «Γυνή άναγινώσκουσα έπιστολήν» τού Βέρμεερ ντέ Ντέλφτ.
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Πάντα τά τεμάχια ταΰτα έτέθησαν εις μέρος άσφαλές ίνα χρησιμευσωσι εις
τήν έρευναν της δικαιοσύνης.
’Αφού έδειξε τούς τελευταίους τούτους δύο πίνακας είς τον Βαν Μεεγκερεν
ουτος έδήλωσεν δτι έζωγράφησε τήν «Γυναίκα άναγινώσκουσαν μουσικήν» ως με
λέτην καί μάλιστα πριν ή έκτελέση τον πίνακα «Οί προσκυνηται των Εμμαών».
"Οσον άφορα το πλαίσιον των «Προσκυνητών των Έμμαών», το οποίον τώ
ύπεδείχθη καί τύ μακρον τεμάχιον ξύλου 50 περίπου έκατοστών του μέτρου^,το όποιον
εύρέθη είς τήν βίλλαν του, έδήλωσε κατηγορηματικώς δτι τό άπέκοψεν ο ίδιος δια
πριονιού άπό τό γνήσιον πλαίσιον διότι ήτο πολύ μεγάλον διά την συνθεσιν «Οι
προσκυνηται των Έμμαών».
Σ μ ικρύνω ν τό πλαίσιον έδέησε νά τό στερεώ ση δια δυο π ετα υρ ω ν (το ντες)
τ ά όποια έστερέω σεν επ ίσ η ς διά τώ ν π α λα ιώ ν καρ φ ιώ ν τά όποια εξη γα γεν απο το
άρχικόν πλαίσιον.

'Ομοίως έδήλωσεν δτι έπί μιας έκ τών πλευρών καί είς 15 περίπου εκατο
στών άπόστασιν όπόθεν είχε πριονίσει, άνεφάνη μία μεγάλη οπή προκληθεΐσα απο
εν καρφίον, τήν οποίαν έγέμισε διά κόνεως.
.
'Ο Βάν Μέεγκερεν ήνοιξεν έκ νέου τήν οπήν ταυτην επι παρουσία του επιθεωρητοϋ Wooning.
Άνεγνώρισεν έπίσης'καί τά ποτήρια τά όποια τώ ειχον χρησιμεύσει ως προτυπα.
(
Συνετάχθη μήνυσις κατά του Βάν Μέεγκερεν συμφώνως προς τας διαταςεις
- τών άρθρων 326 Α καί 326 του Ποινικού Κωδικός τών Κάτω Χωρών, τα οποία
έχουσιν άντιστοίχως ώς κατωτέρω.
’Ά ρ θ ρ ο ν 326 Α'. Τιμωρηθήσεται διά ποινής φυλακίσεως τό πολύ δύο
έτών ή διά προστίμου μή ύπερβαίνοντος τάς πέντε χιλιάδας φλωρινίων.
Ιον. "Οστις έπιθέτει ψευδώς ονομα ή σήμα έπί ή έντός συγγράμματος φιλο
λογικού, έπιστημονικού, τεχνικού ή βιομηχανικού ή δστις πλαστογραφεί (falsifie)
τό γνήσιον ονομα ή σήμα προς τον σκοπόν δπως έπιτευχθή ή άναγνώρισις ότι το
έργον είναι τής χειρός έκείνου, ούτινος έπέθεσε τό όνομα ή τό σήμα.
2ον. "Οστις έκ προθέσεως πωλεΐ, θέτει προς πώλησιν, παραδίδει ή φυλάσσει
προς τόν σκοπόν τής πωλήσεως ή εισάγει έντός τής Βασιλικής έπικρατείας έν Ευρώ
πη έργον φιλολογικόν, έπιστημονικόν, τέχνης ή βιομηχανίας εντός ή επι τού οποίου
έπιθέτει ψευδώς όνομα ή σήμα ή έντός τού όποιου έργου ή συγγράμματος ήθελε
πλαστογραφηθή τό γνήσιον όνομα ή σήμα,ώς έάν τούτο ήτο τό έργον τής χειρος εκεί
νου τού οποίου έθεσε τό ονομα ή το σήμα.
Τό έργον δύναται νά δημευθή έάν είναι ιδιοκτησία τού καταδικασθέντος.
"Α ρ θ ρ ο ν 326. "Οστις παροτρύνει τινά δπως παραδώση άντικείμενόν τι,
συνάψη χρέος τι, άκυρώση χρέος (dette) προς τόν σκοπόν, δπως προσπορίση οφέλη
είς τρίτον ή είς εαυτόν παρά τήν άπαγόρευσιν τού νόμου είτε διά δόλου ή ψευδούς
ονόματος ή ψευδούς ίδιότητος, είτε διά δόλου ή ψεύδους τιμωρηθήσεται διά ποινής
φυλακίσεως τριών έτών τό πολύ, ώς ένοχος αισχροκέρδειας (escroquene).
'Ο Βάν Μέεγκερεν άφέθη έλεύθερος μετά τήν άνάκρισιν.
Τήν 29ην ’Οκτωβρίου 1947, ένεφανίσθη ένώπιον τού δικαστηρίου τής περι
φέρειας τού Άμστελλοδάμου. 'Ο είσαγγελεύς έζήτησε δι’ αυτόν τήν ποινήν φυλα
κίσεως δύο έτών άνευ άναστολής διά παράβασιν τών άρθρων 326 καί 326α έδάφιον
2 τού Ποινικού Κωδικός.
Τήν 12ην ’Οκτωβρίου 1947, κατεδικάσθη παρά τού προρρηθέντος δικαστηρίου
είς φυλάκισιν ενός έτους. ’Ώφειλε νά έκτίση τήν ποινήν ταύτην έντός ειδικού ιδρύ
ματος κατόπιν έκθέσεως τού ψυχιάτρου.
Τήν 31ην ’Οκτωβρίου 1947, ό Βάν Μέεγκερεν άπέθανεν αίφνιδίως.

ΥΠ Ο Θ ΕΣΙΣ L E SOLL1EC
___________ Τπο τ°ϋ ’Αστυνόμου της δικαστικής άστυνομίας της Λυών κ. A. REDOUSSAUT ------------ -------

Την 16ην Νοεμβρίου του 1948 ό επιθεωρητής τής εθνικής ασφαλείας Georges
Uormien και οι επιθεωρηταί τών τελωνείων Rierre Jenoudet καί Roger Pahun
απαντες απεσπασμένοι εις την υπηρεσίαν τής διευθύνσεως τελωνείων των Παρισίων
εταξιόευον με την ταχείαν αμαξοστοιχίαν, Βεντιμίλια—Παρίσιοι.
, „ Αίφνιδίως καί ένω ή άμαξοστοιχία έβαινε κανονικώς, είσήλθεν εις τό ύπ’
αριΟ. ό διαμέρισμα Α' θέσεως—δπου εύρίσκοντο οί έπιθεωρηταί—εν άτομον μέ
προτεταμενον αύτόματον περίστροφον εναντίον των επιθεωρητών. Άφοϋ τούς άφώπλισε,^απεμονωσε κατόπιν καί τούς λοιπούς ταξιδιώτας τού ίδιου διαμερίσματος.
Ui τρεις επιθεωρηται μετά τον αφοπλισμόν των δεν παρέμειναν άδρανείς, άλλα καθ’
ον χρονον ο επιδρομεύς ήσχολεΐτο μέ τό να άπομονώση καί τούς λοιπούς ταξιδιώτας του διαμερίσματος των, του έπετέθησαν απαντες μέ άποτέλεσμα δμως τον βαρυτατον τραυματισμόν των.
Εις επιβάτης τής αμαξοστοιχίας, αύτόπτης μάρτυς τής σκηνής, έκαμε χρήσιν
του σήματος κινδύνου τής άμαξοστοιχίας, άλλά καθ’ 8ν χρόνον ή άμαξοστοιχία
ηλαττωσε την ^ταχύτητά της καί πριν εΐσέτι σταματήση, ό ληστής έρρίφθη εκ τίνος
παράθυρου τοΰ βαγονιού επί τής σκυροστρώτου έπιφανείας τής σιδηροδοοιιικής
γραμμής, 400 μέτρα περίπου προ τής στάσεως του St. Romain καί έξηφανίσθη τή
βοήθεια τού σκότους^ τής νυκτός. ’Εντός του διαμερίσματος τοΰ βαγονιού δπου
διεδραματισθησαν τ ’ αναφερόμενα γεγονότα ό κακοποιός έγκατέλειψε τον πίλον του
και δυο πιστόλια, διαμετρήματος των 7,64 μάρκας «M ab» καί «H erstal».
, ^ ανωτερω γεγονότα, έλαβον χωράν δέκα χιλιόμετρα προ τοΰ στάθμου τής
Λυών, μεταξύ των Monts d’or καί Saone.
Τ f p πρώτη αστυνομική αρχή, ήτις έλαβε γνώσιν τής ληστρικής έπιδρομής,
ητο η αστυνομία τής^ Neuyille, η οποία καί έλαβε τάς πρώτας μαρτυρικάς κατα
θέσεις, συγχρόνως δέ προέβη καί εις άναζητήσεις διαφόρων γνωστών της κακο
ποιών, ενώ εν συνεργασία μετά τής 10ης ενωμοτίας τής δικαστικής άστυνομίας,
κατεστρωσε τό πλήρες σχέδιον τών άναζητήσεων.
f
Επι τη βασει μαρτυρικών καταθέσεων των ταξιδιωτών τά γεγονότα έξειλίχθησαν κατά τον άκόλουθον τρόπον :
f Ο ληστης, αφού απογύμνωσε δυο ταξιδιώτας καθημένους παραπλεύρως τοΰ
διάδρομου, εδεχθη επιθεσιν απο τους επιθεωρητάς, οίτινες έκάθηντο παραπλεύρως
του παραθύρου. Κατά την διάρκειαν τής πάλης ταύτης ό κακοποιός έθεσε έκτος
μάχης τον Ρ. Jenoudet, ένω οί Dormien καί Pahun έπέτυχον νά τον αφοπλίσουν.
Ο ληστης οπισθοχωρών έν τώ διαδρόμω, έκρατεϊτο σταθερώς υπό τών δύο άφωπλισαντων αυτόν επιθεωρητών, δτε προς στιγμήν ήδυνήθη νά άνασύρη καί δεύτερον
πιστολών, δπερ ειχεν κεκριμμένον περί τήν όσφύν, νά τούς πυροβλήση καί νά θέση
αμφοτερους έκτος μάχης. Επωφελούμενος δε της ελαττώσεως τής ταχύτητος τής
αμαξοστοιχίας, κατόπιν τής χρησεως τοΰ σήματος κινδύνου, έρρίφθη έκτος αύτής καί
έξηφανίσθη.
^ Οι αυτοπται μάρτυρες ειχον δώσει αρκετά άσαφή χαρακτηριστικά περί αύτοΰ,
εδηλωσαν δε οτι εκείνα τα οποία τους προυκαλεσαν ιδιαιτέραν έντύπωσιν ήσαν,
τό υψηλόν του άνάστημα, 1.80, τά προέχοντα μήλα τών παρειών καί γενικώς ή ολη
του έμφάνισις, ήτις παρείχε τήν έντύπωσιν δτι ούτος ήτο ξένος. ’Επίσης έδωσαν
στοιχεία περί τοΰ αδιαβρόχου του, τό όποιον ήτο χρώματος γκρι ανοικτού καί τό
όποιον έκάλυπτε ολόκληρον τό σώμα του.
’Ανακρίσεις ένηργήθησαν άμέσως, άλλ’ οί άνακριταί έβράδυναν νά κατα-
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φθάσουν. ~Ι1λθον μετά δύο ώρας από τά γεγονότα καί τής εξαφανισεως^τοΰ ληστοΰ.
Εις τό σημεΐον τής πτώσεως τού ληστοϋ έκ του βαγονιού, παρ όλον ότι η αμαξο
στοιχία έτρεχε μέ 50 χιλ. τήν ώραν καί ή επιφάνεια των γραμμών ήτο σκυρόστρωτος, ούδέν ’ίχνος άνευρέθη. Εις τό σημεΐον αυτό η περιοχή του Monts d Οι είναι
δασώδης καί διακόπτεται άπο φάραγγας, πεδιάδάς, διασχίζεται δε συγχρόνους απο
ένα μεγάλον αριθμών μικρών οδών.
/
Παρά τήν μεγάλην δραστηριότητα τών άστυνομικών αρχών και τας εις μεγαλην έκτασιν άναζητή— - s ^---- ~
πΫώ W a a c τ9π
16ης, προς μεγάλη
στής κατώρθωνε
μοιραία, λόγω τών έ?Λειπών χαρακτηριστικών σημείων, τά όποια είχον
περί αύτοϋ οι αύτόπται μάρτυρες. Τήν 21ην ώραν τής 16ης Νοεμβρίου, εν ατομον
ένεφανίσθη προ του μονίμου σκοπού τής χωροφυλακής, εις την είσοδον τού χωρίου
Anse έπί τής όχθης τού Saone. Τά χαρακτηριστικά δεν άνταπεκρίνοντο παρά
μερικώς μόνον προς τά χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία είχαν δώσει οι αυτοπται
μάρτυρες διά τον κακοποιόν. Ό χωροφύλαξ ωδηγησε τον συλληφθεντα εις το κατά
στημα τής χωροφυλακής τής Neuville, έκ τού οποίου καθωδηγοΰντο όλαι αί πε
ριπολία.'. τής αστυνομίας καί τής χωροφυλακής.
Πάραυτα υπεβλήθη εις έξέτασιν και εδηλωσεν οτι ονομάζεται Le Solliec
Joseph—Marie γεννηθείς τήν 16ην Αύγούστου 1918, κάτοικος Παρισιων.
’Επί πολλάς ώρας ή άνάκρισίς του ούδέν έδωσε, πλήν όμως, ότε τον ηναγκασαν νά έκδυθή, το πράγμα ήλλαξεν, διότι διεπίστωσαν οτι επι τού άνω τμήματος
τής κνήμης του έφερε πολυαρίθμους άμυχάς, έφ’ ών είχον εγκολληθή μικρά, τε
μάχια άνθρακας.
'Ο Le Solliec ήναγκάσθη τότε νά όμολογήση καί να βεβαίωση ότι τα
έν λόγω τραύματα προέρχονται πράγματι από τήν πτώσιν του εκ της αμαςοστοιχιας
έπί τών σκύρων τής σιδηροδρομικής γραμμής, απεκρυψε όμως μιαν ενδιαφερουσαν
λεπτομέρειαν, τό ότι, θέλουν νά ληστεύη τούς έν ήμιεγρηγορσει επιβάτας τής υπ
άριθ. 60 ταχείας άμαξοστοιχίας, άνήλθε έπί τού συρμού εις τον σταθμόν τής Λυών
καί ή πρώτη του έργασία ήτο νά εΐσέλθη εις τό W.C. τού οχήματος, όπου εγεμισε
τά πιστόλια του καί έν έθεσε έντός τής ζώνης τού πανταλονιού του το δε ετερον
έκράτησε έντός τού θυλακίου τού χιτωνίου του, μέ τήν άπόφασιν νά τό χρησιμοποιήση
έν περιπτώσει άνάγκης.
Όλίγας ήμέρας μετά τήν συμπλοκήν ό επιθεωρητής τής εθνικής ασφαλείας
Γεώργιος Dormien άπεβίωσε λόγω τών πολλαπλών τραυμάτων τού ήπατος και
τού στομάχου, τά όποια τού είχε προκαλέσει ο ληστης. Ο επιθεωρητής τών τελωνίων Pahun αφού έπί πολλάς ήμέρας έπάλευσε μέ τον θάνατον, διεσώθη παρά
τάς πολλαπλάς διατρήσεις τών σπλάχνων πού είχεν υποστή. Τέλος δε ο επιθεωρητής
τών τελωνείων Jenoudet, τραυματισθείς εις τον βραχίονα, έθεραπεύθη ταχέως.
’Ενδιαφέρων αριθμός συμπερασμάτων δυνατόν νά έξαχθή απο την συνηθη ως
- - - - τήν έκτέλεσιν—αυτήν ύπόθεσιν, άλλα μίαν σοβαράν, ώς έκ τών αποτέλεσμαπρος
των
'Η αδυναμία τώ ν μαρτυρικών καταθέσεω ν.
Έκ τών ληφθεισών διαφόρων μαρτυρικών καταθέσεων τών αυτοπτών μαρ
τύρων, ό δράστης περιεγράφη ώς ύψηλόσωμος μέ άρτίαν σωματικήν διάπλασιν καί
κρασε
Τούτουν ούτως έχόντων έρωταται : θά ήτο δυνατόν νά άνευρεθή, μέ βάσιν τά
δοθέντα χαρακτηριστικά υπό τών μαρτύρων, ό πραγματικός δράστης τής επιδρομής,
εάν δέν συνελαμβάνετο έντός τών 36 πρώτων ωρών τού εγκλήματος ;
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Ή χρησιμ οπ οίησις α σ τυνο μ ικ ο ύ κυνό ς.
,
Αμέσως μετά την αναγγελίαν του εγκλήματος ή χωροφυλακή άπέστειλε
αστυνομικόν κύνα τής ένωμοτίας τοϋ Tassin, διότι ειχεν υπό την κατοχήν της τον
πιλον^τοΰ δολοφόνου. Δυστυχώς έβρεχε καί εΐχον παρέλθει δύο ώραι άπό τον χρόνον
τής εξαφανισεως^του κακούργου, ότε ό κύων ώδηγήθη εις τό πιθανόν σημεΐον, εις ό
επηδησε εκ ιής αμαξοστοιχίας ο ληστης. Παρ’ δλον ότι τό ζώον ήμποδίσθη άπό τάς
ατμοσφαιρικός συνθηκας και απο τήν βραδύτητα τής μεταφοράς του εις τον τόπον
τού ^εγκλήματος, ηδυνηθη εν τούτοις νά προσδιορίση έπακριβώς το σημεΐον, εις
τ °^.0π0''0 ν, 0
Soliiec έπεσε επι των σκύρων τής σιδηροδρομικής γραμμής, έκ
του βαγονιού τής αμαξοστοιχίας κατά τον χρόνον τής φυγής του. Μετά τήν άνεύρεσιν του^ σημείου τής πτώσεους του le Soliiec ό κύων ήκολούθησε τά ϊχνη τοϋ
κακοποιού εις^αποστασιν δυο χιλιομέτρων, προς στιγμήν τά έχασε, άλλά τά έπανεϋρε
και πάλιν, διά να χάση οριστικώς εις τό κράσπεδον μιας πισοστρωμένης όδοΰ. Ή
ακανόνιστος διαδρομή τοϋ κυνος, οδηγουμένου διά τής όσφρήσεοός του υπό των
ιχνών τοϋ δράστου, επετρεψε εις τούς άνακριτάς νά διαπιστώσουν ότι ό δολοφόνος:
1) Δεν εγνωριζε τ<]ν τοπογραφίαν τοϋ μέρους, 2) ότι προσεπάθει νά άποφύγη τούς
κάτω κ η μένους χώρους. Δια τους λογους τουτους ό ληστής άπεφάσισε πάσει θυσία
και με κάθε μέσον να απομακρυνθή εκ τής άγνωστου αύτής μεσημβρινής επαρχίας
τής Λυώνος.
Ή σ υνερ γα σ ία .
Η ταχεία συλληψις του le Soliiec οφείλεται εις τήν πλήρη συνεργασίαν ό
λων τών υπηρεσιών τής αστυνομίας καί τής χωροφυλακής.
Απο τής 5ης πρωινής ώρας, οτε έλαβον γνώσιν τού γεγονότος αί άστυνομικαί
αρχαι, ολαι αι υπηρεσιαι τής αστυνομίας ήσαν επι ποδός. 'Η ασφάλεια τής Αυώνος,
_η_ υπηρεσία τών ^γενικών πληροφοριών, τά διαθέσιμα τμήματα τής 10ης ένωμοτίας
τής δικαστικής αστυνομίας, υπάλληλοι τής τροχαίας τής πόλεως, ποδηλατισταί, ή
ενωμοτία τών αναζητήσεων τής χωροφυλακής, ή πεζή ενωμοτία τής χωροφυλακής,
η ενωμοτία τής χωροφυλακής τής Λυώνος καί ώρισμέναι ένωμοτίαι τής γειτονικής
•χωροφυλακής.
Τήν 7ην πρωινήν ό κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός, άφηγεΐτο τό γεγονός καί
εδιδε τα χαρακτηριστικά τοϋ ληστοΰ. Έ ζητει δέ από τά άτομα, τά όποια θά τον
συναντούσαν νά ήμπόδιζον, μά κάθε πρόσφορον εις αύτά μέσον, τήν διαφυγήν του.
'Άπαντες οί σιδηροδρομικοί σταθμοί, οί σταθμοί τών λεωφορείων καί τών τρο
χιοδρόμων τής Λυώνος, επεβλεποντο, ενώ συγχρόνως ώργανώθησαν μόνιμοι περιπο
λία'. επιθεωρητών τής ασφαλείας και τής χωροφυλακής, δι’ ολόκληρον τήν πόλιν.
Εις τά προς βορράν προάστεια, μεταξύ τής Λυώνος καί τοϋ An.se έπί τών
κρατικών οδών καί τών δύο οχθών τοϋ ποταμού Saone έτοποθετήθη δύναμις έξ ακί
νητων και^ κινητών ανδρών τής άστυνομίας καί τής χωροφυλακής. Μόνιμοι σκοποί
ηλεγχον "^ας γέφυρας επι τού Saone καθ’ δν χρόνον δυνάμεις μηχανοκινήτων ένήργουν εις ολοκληρον τον τομέα λεπτομερή έρευναν. "Απασαι αί λοιπαί ένωμοτίαι τής
χωροφυλακής και τών γειτονικών διαμερισμάτο^ν καί αί ύπηρεσίαι τής άστυνομίας
εΐχον τοποθετηθή κατά βάθος καί ένήργουν έξονυχιστικόν έλεγχον εις όλας τάς
οδούς, τούς σιδηροδρόμους καί τά λεωφορεία.
Έν συνάψει, τό δίκτυον ήτο τόσον στενόν, όόστε ό le Soliiec δεν θά ήδύνατο νά
διαφύγη παρά μέ τήν βοήθειαν τής νυκτός.
Πράγματι ο εγκληματίας αντεληφθη ότι τού ήτο άδύνατον νά διάσχιση τον
κλοιόν τών έπιβλεπουσών άστυνομικών δυνάμεων, τούτου δ’ ένεκεν, διήλθε ολόκλη
ρον την ημέραν καθημενος επι ενός κλάδου δένδρου, όταν δέ ήρχισε νά επέρχεται τό
σκοτος τής νυκτος και προσεπαθησε να διαφύγη, συνελήφθη υπό τού ακινήτου σκο
πού τής ενωμοτίας, όστις είχε τοποθετηθή εις τήν σκοπιάν εισπράξεων φορούν, έπί
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ΕΙσαγωγή.
Σ ημασία τών τροχαίων ατυχημάτων.
Τά σφάλματα τών οδηγών.
Ή υπερβολική ταχύτης.
Ό κάματος τον οδηγού.
"Ετεροι παράγοντες ατυχημάτων.
Μέτρα και ενχαί.
*

**
1 . Ε ισ α γ ω γ ή .
Τά διαφόρων κατηγοριών συνέδρια., είτε εις εθνικήν κλίμακα γίνονται τού
τα, είτε εις διεθνή, έκτος τών άλλων ωφελημάτων, δίδουν τήν εύκαιρίαν διά την αν
ταλλαγήν πολυτίμων πληροφοριών καί επιστημονικών γνώσεων, αί όποΐαι συντε
λούν εις τήν έπίλυσιν σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων.
Λίαν ενδιαφέρον, άπό τής πλευράς αυτής, ήτο τό συνελθόν εφέτος εις τήν
Κέρκυραν 16ον Πανελλήνιον Συνέδοιον τής Ίατροχειρουργικής Εταιρείας ’Αθηνών.
Τό συνέδριον αύτό, του οποίου αί έργασίαι διήρκεσαν άπό 20—24 ’Απρι
λίου, ήσχολήθη, έκτος άλλων, καί μέ τά τόσον ένδιαφέροντα καί άπό άστυνομικής άπόψεως, τροχαία άτυχήματα.
Μετά τό πέρας τών έργασιών του συνεδρίου αύτοΰ, συνεστήθη ειδική επιτρο
πή, άποτελουμένη έκ διακεκριμένων καθηγητών του πανεπιστημίου καί άλλων ια
τρών, ή οποία έμελέτησε τάς διαφόρους εισηγήσεις, τάς επ' αυτών συζητήσεις καί
τάς άνακοινώσεις έπί τών δύο κυρίων θεμάτων τοΰ έν Κερκύρα συνεδρίου, ήτοι
τών τροχαίων άτυχημάτων καί τών πνευμοκονιάσεων καί κατέληξεν εις τά άκόλούθα συμπεράσματα, τά όποια θ’ άναφέρωμεν έν περιλήψει:
2. Σημασία τώ ν τροχαίων άτυχ η μ ά τω ν.
'Η σημασία τών τροχαίων άτυχημάτων είναι μεγίστη, ώστε άνευ υπερ
βολής νά δύνανται νά χαοακτηρισθοϋν ταϋτα ώς μία τών κοινωνικών μαστίγων τής
άνθρωπότητος. Πράγματι, ή μεγάλη συχνότης τών τροχαίων άτυχημάτων, κατά
τά τελευταία έτη (τά όποια διαρκώς αύξάνονται καί άπό άτομικά γίνονται ομαδικά,
όπως τό τελευταΐον τής Ροδοδάφνης Αίγιου), αί σοβαραί βλάβαι καί αί άναπηρίαι
τάς οποίας ταϋτα προκαλοϋν, αί ψυχώσεις αί όποΐαι έπακολουθοΰν καί ιδίως οί θά
νατοι τούς όποιους έπιφέρουν, καταλήγουν εις τήν δυστυχίαν καί τήν οικονομικήν

τής γεφύρας τοΰ ποταμού «Γ Azerque».
'Ο le Solliec εύρίσκεται ήδη εις χεΐρας τής δικαιοσύνης.
Δέν θά ήτο εύκταΐον όπως, εις- έποχήν κατά τήν όποιαν παρατηρούνται έν
Γαλλία τόσοι πολυπληθείς έγκληματίαι, ούτος ύποστή τήν έσχάτην τών ποινών;
'Ο άστυνομικός Dormien καί οί δύο συνάδελφοί του Poliun καί Zenoudet
δέν έδίστασαν, αν καί ήσαν άφωπλισμένοι, νά πράξωσι τό καθήκον των, προσπαθοΰντες νά έξουδετερώσωσι ένα ώπλισμένον ληστήν.
Οί διαφωνοΰντες φρονοΰσιν ΐσως ότι είχον άδικον νά φανώσι παράτολμοι.
Εις τοΰτο, τουναντίον έγκειται ή ώραιότης καί ή άγνότης τής χειρονομίας των.
Οί άνθρωποι ούτοι περιποιοΰσι τιμήν εις τό σώμα εις τό όποιον άνήκουν.
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τ ?° πολίτον>
οϊκοϊ ενείας του καί του κράτους του. Κατά τό έτος
ο , εις ολοκλήρου την Ελλαδα, παρετηρήθησαν καθ’ έκάστην 30 τραυματισθέντες και κατα το μάλλον καί ήττον άνάπηροι καί κάθε 2 ημέρας 3 "Ελληνες ήσαν
νεκροί. Καθήκον λοιττον παντός πολίτου, ιδίως δμως των ιατρών (καί των άστυνομικων πολύ περισσότερόν) και του κράτους, είναι να καταπολεμήση την κοι
νωνικήν ταυ τη ν ^μάστιγα. Διά τούτο ή Ίατροχειρουργική Εταιρεία Αθηνών άνέλα[1ε, δια του εν Κερκύρα 16ου Συνδεδρίου, σταυροφορίαν προς καταπολέμησιν
της κοινωνικής ταύτης μάστιγος.
3 . Τά σ φ ά λ μ α τ α τ ω ν όδηγώ ν .
>' ο ^ ευθυνη^τών περισσότερων ατυχημάτων δεν άφοροζ την μηχανήν αλλά τον
άνθρωπον, ο οποίος κάμνει κακήν χρήσιν τής μηχανής. ’Εάν δέ ή κατάστασις τών
δρόμων και αι μηχανικαί συνθήκαι τών οχημάτων δεν είναι τής δικαιοδοσίας τών
ιατρών λέγουν οι^ ιατροί του συνεδρίου, αλλά του κράτους, τούναντίον ό άνθρωπος
και το συνολον τών φυσιολογικών, ψυχικών καί κοινωνιολογικών άντιδράσεων αύτοΰ
και ιδίως τό πρόβλημα τής περιθάλψεως του τραυματίου είναι ολόκληρον τής δικαιο
δοσίας τών ιατρών.
4 . Ή υπερβολική τα χ ύ τ η ς.
Η υπερβολική ταχυτης του αυτοκινήτου, άποτελεΐ τήν κυριωτέραν αιτίαν
ιών ,ροχαιων ατυχημάτων. Ιο δε θέλγητρου, τό πάθος τής ταχύτητος άποτελεΐ
το μεγαλύτερου σύγχρονον δράμα. ’Εάν δέ δεν καταβληθούν προσπάθειαι νά καταπολεμηθή το θέλγητρου τής ταχύτητος, τά τροχαία άτυχήματα θ’ αυξάνουν διαρκώς.
5 . 'Ο κάμ ατος τοϋ όδ ηγοϋ.
5 Ο καματος (η κουρασις) τού οδηγού δύναται νά προκαλέση τροχαίου άτύχηΕν Γερμανία, υπολογίζεται otl τά 4,5% όλων τών τροχαίων άτυχημάτων καί
εα 11 τών σοβαρωτερων εξ αυτών οφείλονται εις τον κάματον τού οδηγού.
6 . Έ τερ ο ι παράγοντες ά τ υ χ η μ ά τ ω ν .
^Eicpoi παράγοντες, προκαλοΰντες τροχαία άτυχήματα, είναι ή οινοποσία τού
οδηγού, η απροσεξία, η αδεξιοτης, ή άπειρία, ή άμέλειά του, όσον άφορα τήν περιο
δικήν εξε ,ασιν τής υγείας του και τού αυτοκίνητου του καί όσον άφορα τήν τήρησιν
τών κανόνων τής τροχαίας κινήσεως.
Ακολούθους, η^ επιτροπή τών ιατρών καί καθηγητών διαπιστώνει, ότι πρέπει
νά προλάβωμεν^ τό άτύχημα^ τού άνθρώπου καί τό ομαδικόν άτύχημα, τό όποιον
δυνατόν ουτος^νά προκαλέση ^αθέλητα. Πρέπει νά έναρμονίσωμεν τήν έργασίαν τού άνθρωπου και τής μηχανής, η οποία κάθε ημέραν μεταβάλλεται. Πρέπει, τέλος, νά ελατ
τώσω μεν τήν θλΐψιν, τήν ανησυχίαν καί τον πόνον τού άνθρώπου, ό όποιος μάς προ
σφέρει δ,τι καλόν έχει άπό τον εαυτόν του.
7 . Μέτρα κ α ί εύ χ α ί.
'Η έξ ιατρών επιτροπή τού συνεδρίου τής Κερκύρας, μελετήσασα τά έκ τών ει
σηγήσεων καί των συζητήσεων τού Συνεδρίου συμπεράσματα, διαπιστώνει καί ύποδεικνύει τά εξής μέτρα:
α) Γήν παρά τώ 'Τπουργείω Προνοίας σύστασιν ειδικής έθνικής επιτροπής
τΡ°Χ%ων ατυχημάτων, εξ ιατρών διάφορων ειδικοτήτων, μέ σκοπόν τήν μελέτην
ι7^ς ειδικής τραυματιολογιας, της περιθάλψεως τών τραυματιών έκ τροχαίων άτυχημάτων καί τήν όργάνωσιν τής προφυλάξεως καί τής χειρουργικής βοήθειας τών τραυ
ματιών τούτων ύπό τάς καλυτέρας δυνατάς συνθήκας.
β) Οπως κατα μήκος τών εθνικών οδών εγκατασταθούν, άνά 50 χιλιόμετρα,
τηλεφωνικοί σταθμοί μέ χωροφύλακα ευρισκόμενον έκεΐ διαρκώς, ήμέρας τε καί

J
8222

Γ. Κανελλοπούλου: Το ίατροχειρουργικον συνέδρων Κέρκυρας

τροχαία ά ιυχήματα

νυκ τό ς, διά νά δέχ ετα ι τώ τ η λ ε φ ώ ν η μ α , νά σ τέλ λ η το α ύ το κ ίνη το ν Α ' Β ο η θειώ ν κ α ί νά
είδοποιή τδ π λη σ ιέσ τερ ο ν νοσοκομ ειον.
ν , ,
,
ίΧσυθούν
γ "Ο πω ς έπ ίσ η ς, κ α τ ά μήκος τή ς έθνικων οδών κ α ι α ν α 100 /μλμ. ΟρυΟουν
ειδ ικά κέντρ α έπ ειγ ο ύ σ η ς χ ειρ ο υρ γική ς κ α ί Α Β ο η θειώ ν εφ ω δ ια σ μ εν α με ά δ ικ ο ν
χειρουργόν κ α ί βοηθούς, μέ υπ η ρ εσ ία ν έφ η μ ερ ευσ εω ς κ α ι διανυκ ,,ρ ,υ σ ε ω ς συνδ ο
μένα διά τη λ εφ ώ νο υ κ α ί άσυρμάτου μ ετά το ύ το πο υ του α τυχ ή μ α το ς κ α ι >Γης χ ώ ρο
φ υλ α κ ή ς τού το μ έω ς, μέ ειδικών α ύτο κίνη το ν Α ' Β ο η θ ειώ ν, έτοιμ ον προς ανα χ ω ρ η σ ιν
άνά π ά σ α ν σ τιγμ ή ν διά τον τόπον τού ά τ υ χ ή μ α ,ο ς .
(
„
~ Χ
δ ) "Ο πω ς τά ειδ ικ ά α ύ το κ ίνη τα διά τη ν μ εταφοράν τ ω ν τ ρ α υ μ α τιώ ν δ-αρρυθμ ισθοΰν κ α ί έξο πλισ θο ϋν κ α τ α λ λ ή λ ω ς διά δύο φ ορ είω ν κ α ι ε ιδ ικ ώ ν χ ειρ ο υρ γ ικ ώ ν ορ
γ ά ν ω ν , ώ σ τ ε οί έπ ιβ α ίνο ντες αυτού ιατροί κ α ί νοσοκόμοι να δ υνα ντα ι να ενεργούν χ ει

ρουργικάς έπεμβάσεις.

.
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' ε ) 'Ό π ω ς άλλά ξη 6 τρόπος τή ς ένα λλα ζ εφ η μ ερ ία ς τω ν νο σ ο κο μ είω ν ιης π ρ ω ρευούσης διά τή ς κ α θ ’ έκ ά σ τη ν έφ ημ εο ία ς όλω ν τ ω ν νο σ οκο μ είω ν, α τ ιν α δέον να έχουν
ειδ ική ν υπηρ εσία ν έπ ειγ ο ύ σ η ς χ ειρ ο υργικής.
„
,
,
%
σ τ ) "Ο πω ς γίνη κ ω δ ικ ο π ο ίη σ ις τω ν κ α νό νω ν τη ς οδικής κυκ λ ο φ ο ρ ία ς κ α ι καΟ.ο
οωθή ή υ π ο χ ρ εω τικ ή ' δ ιδ α σ κα λία α ύ τώ ν εις τ ά σ χ ο λεία μ έσης εκ π α ιδ ε υ σ ε ω ς κ α ι εις
τά ς σχολάς οδηγώ ν κ α ί θεσ π ισ θή ή α υσ τη ρ ά έφ αρ μ ο γη το ύ τω ν. ^ ' __
, ,
,
ζ ) Ό π ω ς β ελτιω θή τό οδικόν δίκτυον κ α ί το πο θετη θη κ α τ α μήκος εκαστης^ ε 
θνική ς ’ οδού κ α ί ά π ένα ντί τού χιλιο μ ετρικού δ είκτο υ ξυλίνη σ τη λ η , ε π ι τη ς οποίας
ν’ ά να γρ ά φ η τα ι ή δ ιεύθυνσ ις τού προσεχούς τηλεφω νικού^ σ τάθμ ο υ.
;
,
η ) Ό π ω ς χο ρ η γή τα ι π ισ το π ο ιη τικ ώ ν υ γ ε ία ς εις το υς οδηγούς μονον κ α τό π ιν
αύσ τηρ ά ς κ λ ιν ικ ή ς κ α ί έρ γα σ τη ρ ια κ ή ς έ ξ ε τ ά σ ε ω ς κ α ί να επ α να λ α μ β α νη τα ι α υ τή καθ
έξάμ ηνον.
_
,
θ ) Δ ιά τούς π α ρ α β ά τα ς τ ω ν δ ια τά ξεω ν π ερ ί υπ ερ β ο λική ς τα χ υ τη το ς δέον να
έφ α ρ μ ό ζω ντα ι ΰπώ τ ή ς ά σ τυνο μ ία ς α ύσ τη ρ α ί κ υ ρ ώ σ εις , έξ ικ νο υ μ ενα ι μεχρις α φ α ιρ έσεω ς τ ή ς άδειας.
.
„
Τ
,
,
»
ι) ΓΙοώς κ α τα π ο λέμ η σ ιν τού κα μ ά το υ τ ω ν οδηγώ ν ε ίν α ι α π ο ρ α ιτη το ν να
συσταθή εις τούτους ό π ω ς στα μ α το ύν κα ί ά ν α π α ύ ω ν τα ι ε π ί 5 το υλά χ ισ το ν λ ε π τ ά , μ ε
τά άπώ μίαν τρίω ρον όδήγησιν.
, , , „
ια ) Ε ίνα ι έπιβ εβλη μ ένον νά άπαγορευθή δια νομού, η υ π ο τ ω ν ο δη γώ ν χ ρ ςσ ,ς
ο ινο π νευμ α τω δ ώ ν π ο τώ ν κ α τ ά τή ν διάρκειαν τ ή ς όδηγήσεω ς κ α ι επ ιβ α λ λ ω ν τ α ι κ υ 
ρ ώ σ εις ένα ντίο ν τ ώ ν οδηγώ ν οί όποιοι κ α τ ά τή ν έξέτα σ ίν τω ν π α ρ ο υσ ιά ζο υν θετικ ά

στίγματα άλκοολισμοΰ.

,

,

ιβ ) "Ο πω ς γίνη εύρεία διαφώτισις τού κοινού π ερ ί τ ω ν εκ τροχοφόρων κ ίνδ υ
νω ν κ α ί τού τρόπου τή ς έξ α ύ τώ ν π ρ ο φ υ λά ξεω ς. Ή δ ια φ ώ τ ισ ις θά επ ιτευ χ θ η δια του
τύ π ο υ , τού ραδιοφώνου, το ύ κ ινη μ α το γρ ά φ ο υ, δ ι’ ειδ ικ ώ ν τρ ο χ α ίω ν α τυ χ η μ ά τω ν
κ α ί διά τ ώ ν σ χ ολείω ν, τ ά ό πο ια θά π ρ έπ ει νά περ ιλάβο υν εις το π ρό γρ αμ μ α τ ω ν κ α ι
τώ μ άθημ α τού έκ τ ώ ν α υ το κ ινή τω ν κ ινδ ύ νω ν.
,
,
ιγ ) Νά γίνη ειδική έκ π α ίδ ευ σ ις τού κ α τα λλή λο υ ιατρικού π ρ ο σ ω π ικ ο ύ εις τη ν
ια τρ ική ν σ χ ο λ ή ν'κ α ί τού κα τα λλή λο υ νο σ η λευτικο ύ π ρ ο σ ω π ικ ο ύ, ε ις τ ά ς σχολάς νοσοκόμω ν.
ιδ ) ΓΙρώς προ σ τα σ ία ν τού οδηγού, ε ίν α ι άπ α ρ α ίτη το ν ό π ω ς τ ’ α ύ το κ ίνη τα μ§λλ ο ντικ ώ ς έφ ο δ ιά ζω ντα ι: ι) Δ ιά μ α λα κώ ν τ ο ιχ ω μ ά τω ν έ σ ω τερ ικ ω ς, ιι) δια δερμά
τιν ω ν ιμ ά ν τ ω ν , ο ύτω ς ώ σ τ ε νά προ σ δ ένω ντα ι οί έ π ιβ ά τα ι, ό πω ς γ ιν ε τ ο α κ α ι εις τ α α ε
ροπλάνα, ιιι) μέ κίτρ ινο ν φ ω ς τ ώ ν φάρω ν, δ ιότι έχ ει άποδειχθή δ η οι οφθαλμοί προ
σαρμόζονται ταχύτερον εις τώ κίτρ ινο ν φ ώ ς, παρά εις τώ λευκό ν. Ε ις τη ν ί αλλιαν το
κίτρ ινο ν φ ω ς τ ώ ν φάρω ν ε ίν α ι υποχρεω τικώ ν εις δλα τ ’ α υτο κ ίνη τα , ακό μ η κ α ι τα
ξένα ιυ ) δ ι’ άσυρμάτου τη λ εφ ώ νο υ , ο π ω ί τ ά νέα ά σ τυνο μ ικ ά α υ το κ ίνη τα , τ α οποία
είν α ι πολύ ο λίγα παρ’ ή μ ΐν κ α ί π ρ έπ ει το υλά χ ισ το ν νά διπλασ ιασ θο υν κ α ι να είνα ι
έν διαρκή χρήσει.

ΞΕΝΑ! ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ ΤΗ Σ ΣΟ ΥΗ Δ ΙΑ Σ
____

’Εκ του περιοδικού « The police chief», κατά
μετάφρασιν 'Χπαστυνόμου Α' κ. Δ . ΛΙΟΝΤΟΥ

Η Σουηδία είναι ή μεγαλύτερα έκ των Σκανδιναυϊκών χωρών. ’Έχει έκτασιν
>ί<
μ
rqaιά, βουνά και δάση. Τά 2/3 του πληθυσμού
της ασχολούνται μέ την άγροτικήν ζωήν.
Η Σουηδία είναι μιά δημοκρατική χοόρα μέ βασιλέα,,έπί πολλά έτη. Διά λό
γους διοικητικούς ή χώρα αυτή διεχωρίσθη εις 25 περιοχάς (νομούς) μέ κυβερνή
την διοριζομενον υπο τής κυβερνήσεως. 'Ο κυβερνήτης ασκεί όλην την εξουσίαν εις
τας υπ αυτόν αστυνομικας άρχάς ώς καί εις άλλας υπηρεσίας. Αί 25 περιοχαι υπο
διαιρούνται εις χιλίας περίπου επαρχίας, πόλεις καί κοινότητας.
Ο Σουηδικός νομος υποχρεώνει κάθε περιοχήν, επαρχίαν ή κοινότητα νά συντηρή την άστυνομικήν δύναμιν τής περιφερείας των.
Ολόκληρος ή χώρα άπό άστυνομικής πλευράς διαιρείται εις 700 αστυνομικά
διαμερίσματα. “Εν άστυνομικόν διαμέρισμα συμπεριλαμβάνει μίαν ή δύο επαρχίας.

την αστυνομίαν ασκεί ό 'Τπουργός των Εσωτερικών εις όλην την χώραν. ’Επίσης
εις εκαστην περιοχήν τής δημαρχίας άσκεΐ διοικητικήν εξουσίαν έπί τής άστυνομίας
ο κυβερνήτης, όστις τυγχάνει υπεύθυνος διά. τήν έντός τής περιφερείας του άστυνομι
κήν δύναμιν.
Έκαστον αστυνομικόν διαμέρισμα είναι υπεύθυνον διά τήν άστυνόμευσιν τής
περιοχής του καί διά τούτο έπιφιστάται ή προσοχή όπως ή αστυνομική δύναμις εί
ναι επαρκής καί ικανή εις τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων της.
ιε) Διά τήν προστασίαν, τού πεζού, πρέπει ούτος νά διδαχθή τούς κινδύνους
τού αύτοκινήτου, τον τρόπον καθ’ όν δέον νά βαδίζη καί νά τιμο^ρήται αύστηρώς
καί αμέσους πάσα παράβασις τής τροχαίας. Ά λλ’ άφ’ έτέρου, αί οδοί πρέπει νά έχουν
ευρύτατα πεζοδρόμια, άνάλογα μέ τήν ύπάρχουσαν κίνησιν, διά νά μήν άναγκάζωνται
οί πεζοί νά βαδίζουν έκτος τών πεζοδρόμιων. 'Η έγκατάστασις ύπερυψο^μένων πεζο
δρομίων, έναντι τών οποίων θά εύρίσκωνται αί προθήκαι τών καταστημάτων καί κάτιοθεν τών οποίων θά κυκλοφορούν τά αυτοκίνητα, ό υπόγειος σιδηρόδρομος καί αί
ύπόγειαι διαβάσεις είναι άπαραίτητοι εις τάς μεγαλοπόλεις μέ μεγάλην κίνησιν.
Πολλά άπό τά μέτρα αύτά, τά οποία υποδεικνύουν οί ιατροί τού ίατροχειρουργικοΰ συνεδρίου, είναι δυνατόν νά έφαρμοσθοΰν εύχερώς καί ν’ αποδώσουν αξιόλογα
άποτελέσματα, διά τήν πρόληψιν τών τροχαίων άτυχημάτων
'Η όλη όμως προσπάθεια διά νά έχη θετικά άποτελέσματα δέον νά γίνη μέ
πρωτοβουλίαν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί δή—τών υπηρεσιών τροχαίας—καί μέ
τήν συνδρομήν τών 'Υπουργείων Συγκοινο^νιών καί Προνοίας.
Πρωτοβουλίαι καί έκδηλώσεις ώς έκείναι τής 'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας ’Α
θηνών, ήτις προσφάτως ούργάνωσε, κατά τρόπον λίαν έπιτυχή, έκθεσιν σχετικώς μέ τήν
τήν πρόληψιν τών τροχαίων άτυχημάτων, άποδεικνύουν ότι ή ’Αστυνομία έχει έπιτελέσει άξιόλογον πρόοδον εις τον τομέα τής διαφωτίσεως τού κοινού διά τήν πρόληψιν
τών τροχαίοίν άτυχημάτων.
Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Δ. Λιόντου

’Αστυνομικά διαμερίσματα, έχοντα εις την περιοχήν των πόλεις με πληθυσμόν
άνω των 10.000 κατοίκων διατηρούν οδικά των έγκληματολογικά γραφεία, Εν συγκρισει πρός τάς άλλας Σκανδιναυϊκάς. χώρας ή σουηδική άστυνομικη δυναμις πιστεύεται
δτι εμφανίζει ιδιαιτέραν όργανωσιν.
Έ κπ αίδευσις—Προσωπικοί».
Οί βαθμοί εις τό άστυνομικδν σώμα τής Σουηδίας είναι οι εςής. αστυφυλαξ
(constable), άρχιφύλαξ (sergeant), ύπαστυνόμος (inspector) καί αστυνόμος
(superintendent). Αί προσλήψεις εις τό σώμα γίνονται απο την διοίκησιν τής πε-

^ ' Π ρ ο σ ό ν τ α π ρ ο σ λ ή ψ ε ω ς : α) 'Ηλικία 21 ετών, β ) να μη διώκεται
ποινικώς καί νά έχη καλήν διαγωγήν, γ) νά είναι σουηδός υπήκοος, δ) να είναι υγειής, ε) νά έχη έμφάνισιν καί καλόν χαρακτήρα καί στ) νά είναι τελειόφοιτος
γυμνασίου.

ιητικωτερος
άλλων δημοσίων ύπαλλήλο»ν τής χώρας.
__
, ,
,
Εις τούς συνταξιούχους αστυνομικούς χορηγούνται τα 2/3 τού εν ενεργεια μιΉ δύναμις ολοκλήρου τής άστυνομίας τής Σουηδίας άνέρχεται εις 10.000
περίπου άνδρας.
’ Α στυνομία νομών—διαμερισμάτω ν.
Εις έκαστον νομόν ύπηρετεΐ ένας αστυνομικός διευθυντής (chief consta
ble), ό όποιος είναι υπεύθυνος διά τήν άστυνόμευσιν τού πληθυσμού τής περιφέρειας
του καί τήν καλήν έμφάνισιν τής άστυνομικής δυνάμεως. Εις μεγαλας πόλεις παρατηρεΐται έξαίρεσις εις τήν διοίκησιν τής άστυμονίας· αυτή υπάγεται άπ’ ευθείας
εις τήν διοίκησιν τού νομού.
Μόνον εις κατάστασιν άνάγκης καί εις έξαιρετικας περιπτώσεις, ολοκληρος η
διοίκησις τής άστυνομίας άνατίθεται εις τον άστυνομικόν διευθυντήν τού νομού.
Εις έκαστον άστυνομικόν διαμέρισμα προΐσταται εις διοικητής (police chief), ο
όποιος τυγχάνει επίσης υπεύθυνος διά τήν άστυνόμευσιν τής περιφέρειας του. Ουτος
εκτός τών κυρίων καθηκόντων του, έκτελεΐ καί καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου εις
τήν περιφέρειάν του.
’Εθνική α στυνομία.
Καίτοι ή άστυνόμευσις τών νομών, επαρχιών, καί πόλεων τής χώρας επιτυγ
χάνεται πλήρως, τό κράτος ίδρυσεν επί πλέον τήν εθνικήν άστυνομίαν προς ένίσχισιν τών τοπικών άστυνομικών άρχών.
'Η εθνική αστυνομία έχει δύναμιν 700 άστυνομικών ύπαλλήλων έν στολή
διά τήν τήρησιν τής δημοσίας τάξεο»ς καί δι’άλλους λόγους, ως καί 240 έν πολιτική
περιβολή, είδικώς έκπαιδευμένους διά τήν δίωξιν τού έγκλήματος. 'Η δύναμις αΰτη
διοικεΐται άπό ένα άστυνομικόν διευθυντήν, ό όποιος είναι υπεύθυνος έναντι τής κυβερνήσεως, κατανέμεται δέ εις 30 τμήματα έφ’ ολοκλήρου τής χώρας. Οί έν στολή

’Αστυνομία τής Σουηδίας
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αστυνομικοί υπάλληλοι, συνεργαζομενοι ατενώς μετά των τοπικών άστυνομικών αρχών
είναι ειδικευμενοι^εις τά Θέματα τής τροχαίας καί ενεργούν τον έλεγχον τής κινήσεως
τών τροχοφόρων έπί των εθνικών οδών, ώς έπίσης λαμβάνουσι μέτρα τάξεως εις τάς
διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις κ.λ.π.
, Ωσαύτως οι εν πολιτική περιβολή υπάλληλοι τή συνεργασία τών τοπικών είδικ^υμενοον υπάλληλων επιλαμβάνονται εφ’ όλων τών σοβαρών εγκληματικών πράξεων.
Η παραμενουσα δυναμις τής εθνικής αστυνομίας εις έκαστον νομόν τίθεται
υπο τας διαταγας του εκεί διευθυντοΰ αστυνομίας (chief constable), έκτος τής
παραμενουσης εις πόλεις μεγαλας, η οποία τίθεται κατ’ έξαίρεσιν υπό τάς διαταγάς
του έκεΐ police commissioner τής πόλεως.
II εθνική κυβερνησις, ώς έντονίσθη, έ'χει ιδρύσει την έν λργω εθνικήν άστυνομι-

Ά στυφύλαξ τής εθνικής αστυνομίας ερχό
μενος διά τοΟ ραδιοτηλεφώνου εις επαφήν
μετά τοΰ κέντρου.

’Αριστερά μοτοσυκλεττιστής τής εθνικής α
στυνομίας καί δεξιά περιπολικών αϋτοκίνητον διά τήν έπέμβασιν επί τώ ν αύτοκινητιστικών ατυχημάτων.

κην υπηρεσίαν προς ενισχυσιν τών τοπικών άρχών. Εις αστυνομικός τής εθνικής άστυνομίας αντιστοιχεί εις 10.000 κατοίκους. Εις την Στοκχόλμην -πρωτεύουσαν τής Σουηδηχς λειτουργούν εθνικά αστυνομικά ινστιτούτα, τά όποια εκπαιδεύουν καί παρέχουν
τεχνικήν βοήθειαν εις την αστυνομίαν τών νομών. Το τεχνικόν αστυνομικόν ίνστιτοΰτον
τής Στοκχόλμης μεταξύ τών άλλων έκπαιδεύει άστυνομικούς υπαλλήλους καί ειδικεύ
ει τουτους εις την τεχνικήν εγκληματολογικην έρευναν. Εις τό έν λόγευ ίνστιτοΰτον
τηρείται σύγχρονον εγκληματολογικόν άρχείον δακτυλικών αποτυπωμάτων.
Εκδιδεται επίσης υπ αυτού εγκληματολογικόν δελτίον πληροφοριών. 'Η
τεχνική καί πρακτική άστυνομική έκπαίδευσις γίνεται εις τήν έν Στοκχόλμη αστυ
νομικήν σχολήν ώς καί εις 6 παραρτήματα άλλοjv πόλεων. Ή έν λόγω έθνική σχολή,
έκτος τής κανονικής εκπαιδευσεως, παραδίδει μαθήματα εις 4 γκρουπ μετεκπαιδεύομε νων αστυφυλακών, αρχιφυλακων καί αξιωματικών εις σύγχρονα συστήματα καί τεχνι
κά μέσα.
Ε θ ν ι κ ό ν χ η μ ε ΐ ο ν: Τό χημείον τούτο, έξωπλισμένον μέ έπιστημονικον υλικόν καί πλαισιωμένου άπό έπιστημονικόν προσωπικόν, προβαίνει εις έξετάσεις τών έγκληματολογικών ύποθέσεοον καί ά.λλων.
Δ. ΛΙΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΑΜΥΝΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
ΟΜΙΛΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΑΜΥΝΑΝ
Έκ τοϋ περιοδικού «Civile», κατά μετάφρασιν _____
‘Τπαστυνόμου Α; κ. Γ . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ή επαγγελματική σταδιοδρομία είναι καρπός σειράς επιτυχιών και ενίοτε
άποτυχιών. Διά νά είναι λαμπρός ένας υπάλληλος δεν πρέπει αι επιτυχιαι του να
υπερβαίνουν ένα μέσον όρον, όστις να είναι καθησυχαστικος δια τους ^λο ου«ους,
ϊίζονται περισσότερον εις τήν τύχην καί τά μέσα άτινα δύνανται νά διαοί όποιοι βασίζον
έσουν, παρά εις τήν αξίαν των.

Μετά τήν τελευταίαν παγκόσμιον σύρραξιν πολλά έθνη, ιδίως αί Ηνωμέναι
Μ
Πολιτε'και, ή Σοβιετική "Ενωσις καί ή Μεγάλη Βρεταννία, αποφάσισαν νά όργανώσουν ήν προστασίαν τού πληθυσμού. Τό παράδειγμα των δυνάμεων αυτών ηκολουΘησαν καί άλλαι χώραι καί τέλος ή Γαλλία έλαβε τήν άπόφασιν ν’ άσχοληθή μέ τό
ποό
γκαι
Διά τής άπό 22 Ιουλίου 1952 άποφάσεως
ζετο ή όργάνωσις τής επί «τόπου αυτοπροστασίας», ένώ ό νομάρχης τού Σηκουάνα
είναι επιφορτισμένος με την οργανωσιν της «προστασίας δι αραιωσεοι>ς».
~Ητο συνεπώς επίκαιρον νά εκτεθούν αι απόψεις τού Μ. Papon επί τών σο
βαρών καθηκόντων τά όποια τού έχουν άνατεθή.
Ό διευθυντής τής αστυνομίας Μ. Papon λέγει, ότι κατ’ αρχήν ή δράσις τής
«υπηρεσίας τής επί τόπου προστασίας» συνίστατο εις την συγκεντρωσιν παντός
ό,τι άπέμενεν έκ τής παλαιάς υπηρεσίας «παθητικής άμύνης» καί τήν σύνταξιν ενός
συγχρόνου σχεδίου. Κατ’ αρχήν άποκατεστάθη τό δίκτυον συναγερμού, το οποίον
περιελάμβανε 243 σειρήνας. ’Ακολούθως εγκατεσταθη ενα νεον σύστημα κεντρικής
διοικήσεως. Τώρα, πιέζοντας ένα κομβίον είναι δυνατόν νά δοθή ό συναγερμός εντός
τεσσάρων δευτερολέπτων εις όλην τήν περιοχήν τών ΙΙαρισιων. Καθ έκαστον μήνα
γίνονται δοκιμαί διά τήν διαπίστωσιν τής καλής λειτουργίας του συστήματος συνα
γερμού. Αί λιποθυμίαι, αί όποΐαι συμβαίνουν άναποφεύκτως παρά τάς συνεχείς
προσπάθειας διαφωτίσεως, έχουν μειωθή κατα δυο φοράς εκείνων αι οποΐαι συνεβαινον κατά τήν περίοδον 1939—1945.

θα>ς, λέγει, ότι έγινε καταγραφή τών υπαρχόντων καταφυγίων, καί υπογείων χωρων,
οί όποιοι άνέρχονται εις 50.000 περίπου διά τήν περιοχήν τού Σηκουάνα, και εγενετο ακριβέστερος υπολογισμός τ<»ν προσώπων τα οποία δύνανται να προστατευθούν εντός αύτών. Εξάλλου ειδικοί μηχανικοί έξήτασαντήν στερεότητα τών παλαιών
σκευάσθησαν δύο μεγάλα δημόσια καταφύγια, ένα εις την jiuajjv
τήν άγοράν Σαίντ—Όνορέ.
Συνεχίζων τήν συνέντευξίν του ό Μ. Papon λέγει, ότι έχουν γίνει μελέται διά
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την κατασκευήν υπογείων σταθμών αύτοκινήτων (garages), οί όποιοι έν καιρώ
πολέμου θα χρησιμεύσουν ώς καταφύγια. Ή εφαρμογή των σχεδίων αυτών συ
νάντα δυσκολίας αφ’ ενός μέν ελλείψει καταλλήλων θέσεων καί άφ’ έτέρου ελλείψει
σοβαρών πιστώσεων, αΐτινες είναι απαραίτητοι προς άντιμετώπισιν των τερά
στιων δαπανών, α'ι οποιαι απαιτούνται διά τήν έκτέλεσιν τών εργασιών αύτών.
Ακολούθως, λέγει, κατά τήν δευτέραν περίοδον, ή υπηρεσία πολιτικής άμύνης έγινε «νομαρχιακή διεύθυνσις» καί κατά τό 1955 ήρχισεν ή χερσαία όργάνωσις
της «πολιτικής προστασίας» καί έν συνεχεία συνετάγη έν σχέδιον όργανώσεως προ
σωπικού. Διά νομαρχιακής άποφάσεως προβλέπεται ένας διοικητής «πολιτικής προ
στασίας» (πολιτικής άμύνης) δι’ έκαστον διοικητικόν τομέα (αστυνομικά διαμε
ρίσματα, τμήματα καί σταθμούς) εις τήν δικαιοδοσίαν τών< οποίων θά υπαχθούν
□0.000 συνοικιοφύλακες, οί όποιοι έρχονται εις άπ’ ευθείας επαφήν μέ τό κοινόν.
Δι’ άλλης νομαρχιακής άποφάσεως άπεφασίσθη ή συγκρότησις μιας όμάδος διασώσεως κατ’ αστυνομικόν διαμέρισμα. I έλος, μία νέα άπόφασις καθορίζει τήν σύστασιν
ενός «νομαρχιακού κέντρου έκπαιδεύσεως», προοριζομένου διά τήν έκπαίδευσιν τού
προσωπικού. Εις τό πρώτον τμήμα τού κέντρου αυτού διδάσκονται μαθήματα αυτο
προστασίας καί εις τό δεύτερον παροχής Α! βοηθειών, μετά τό πέρας τών οποίων
γίνονται αυστηραί εξετάσεις. 'Η έκπαίδευσις γίνεται εις τέσσαρας έκπαιδευτικάς
περιόδους κατ’ έτος. Μετά τό 1953, έχορηγήθησαν 10.000 πτυχία.
Εις άλλην έρούτησιν, ό διευθυντής τής Παρισινής άστυνομίας δίδει έναν άπολογισμόν τού επιτελεσθέντος κατά τό 1959 έργου υπό τής υπηρεσίας του καί λέγει
ότι προσέφερον έθελοντικώς τάς υπηρεσίας των εις τήν πολιτικήν άμυναν έφεδροι
αξιωματικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί, οί όποιοι, άναλόγο^ς τών γνώσεων
των, ετοποθετήθησαν ώς στελέχη τών ομάδων πολιτικής άμύνης. ’Επιστρατεύομε»
καί άλλους έθελοντάς διά τήν συμπλήρωσιν τών μικρών ομάδων πολιτικής άμύνης
γ.αι τών τοιούτων τών συνοικιοφυλάκων τής περιοχής τών ΙΙαρισίων καί τού Ση
κουάνα. Εις ό,τι άφορα τάς ύπό όργάνωσιν ομάδας παροχής Α' βοηθειών, μέ τήν
συνδρομήν τού «ερυθρού σταυρού», έχουν όρισθή ήδη οί τοπικοί διοικηταί τούτων.
Εν τούτοις, θά είναι πάντοτε εύμενώς δεκταί οίαιδήποτε εκδηλώσεις προς τήν
κατεύθυνσιν αυτήν, τόσον σήμερον όσον καί αΰριον. Δεν θά έχωμεν ποτέ άρκετόν
προσωπικόν διά τάς ομάδας παροχής Α' βοηθειών.
Εις τον τομέα τής πολιτικής άμύνης, συνεχίζει ό Papon, δέον νά ύποσημειωθή
ή εξέχουσα θέσις τήν οποίαν καταλαμβάνει τό σύνταγμα πυροσβεστών, τό όποιον
άποτελεΐ άναπόσπαστον μέρος τής πολιτικής άμύνης. Πράγματι, έν περιπτώσει
συρράξεως, τό πΰρ τό όποιον θά προκληθή άπό τήν έκρηξιν μιας συγχρόνου βόμβας,
έστω και αν αυτή δέν είναι άτομική, άποτελεΐ έναν έκ τών πλέον σοβαρών κινδύνων
τούς οποίους πρέπει κανείς νά φοβήται. Έάν δέν καταπολεμηθή άμέσως καί μέ τά
καταλληλα μέσα, δύναται νά μεταδοθή καί νά προκαλέση καταστροφάς έπί μιας
έκτεταμένης περιφερείας, αΐτινες θά καταλήξουν εις τήν τελείαν καταστροφήν ενός
συγκροτήματος κτιρίων ή καί ολοκλήρου συνοικίας άκόμη. Όφείλομεν νά διαπιστωσωμεν ότι, διά μίαν αποτελεσματικήν έπέμβασιν, τά μέσα τής ειρηνικής πε
ριόδου άν καί είναι έξαίρετα είναι άκόμη άνεπαρκή. ’Έχει συνταχθή σχέδιον διά τήν
όργάνωσιν τού συντάγματος έν καιρώ πολέμου, διά τού οποίου προβλέπεται ή ση
μαντική αΰξησις τών ύπ’ αυτού διατιθέμενων μέσων καί υλικού. ’Ήδη ή εθνική υπη
ρεσία πολιτικής άμύνης έχει χορηγήσει εις τό σύνταγμα ένα μέγα μέρος τού προβλεπομένου υλικού.
Ακολούθως, ό Μ. Papon όμιλών διά τήν έκπαίδευσιν λέγει, ότι δέν δύναται
νά ύπάρξη πολιτική άμυνα άνευ προηγουμένης έκπαιδεύσεως καί άσκήσεως. ’Από
τού 1955 καί έντεΰθεν έχουν γίνει κατ’ έτος πολλαί άσκήσεις μέ τήν συμμετοχήν
τών ένδιαφερομένων υπηρεσιών, ιδίως τής δημοτικής άστυνομίας, τού συντάγμα
τος πυροσβεστών, τού έρυθροΰ σταυρού, τών ομάδων παροχής Α' βοηθειών καί τε-
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χνικών οργανώσεων. Αί ασκήσεις αύταί έν τω συνόλω των διεξήχθησαν υπο ικανο
ποιητικούς ορούς καί έδωσαν τήν ευκαιρίαν εφαρμογής συντονισμένων σχεδίων
δράσεως, διά των όποιων 0ά καταστή δυνατή ή άντιμετώπισις διαφορουν ειδών κατα
στροφών καί ενδεχομένων κατακλυσμών.
Τέλος, ό Μ. Papon, άναφερόμενος εις τό ζήτημα τής προστασίας ενάντιον
τής ραδιενέργειας λέγει, δτι άπο τού 1957 έχει έκδοθή μία άπόφασις, διά τής οποίας
έπιβάλλεται ή ύποχρέωσις εις τούς κατόχους ραδιενεργών ύλικών νά κάμουν σχε
τικήν δήλωσιν, ούτως ώστε νά είναι έξησφαλισμένη ή έπίβλεψις τουτουν υπο των
ειδικών τού συντάγματος πυροσβεστών καί τού δημοτικού εργαστηρίου. Έ πι πλέον,
άπο τού τελευταίου έτους συνεστήθη μία επιτροπή συντονισμού τών μετρουν προ
στασίας εναντίον τής ραδιενέργειας.· Ή επιτροπή αύτή, ήτις άποτελεΐται απο ειδι
κούς τής νομαρχίας τού Σηκουάνα καί τής άστυνομίας, προεδρεύεται υπο τών διευ
θυντών τής πολιτικής άμύνης καί τού υγειονομικού κέντρου.
Αύτή είναι, έν γενικαΐς γραμμαΐς, ή παρούσα όργάνωσις τής πολιτικής αμυνης εις δ,τι άφορα τήν διεύθυνσιν τής άστυνομίας. ’Έχει έπιτευχθή αΰτη με περιωρισμένα μέσα καί έλαχίστας πιστώσεις, λαμβανομένου ύπ’ όψει τού σοβαρού ρο
λού αύτής, χάρις εις τήν πλήρη άφοσίωσιν τών υπευθύνων στελεχών και την καλήν
θέλησιν τών ιδιωτικών οργανώσεων καί τού έθελοντικοΰ προσωπικού, εις τους
όποιους οφείλω νά έκφράσω δημόσιον έπαινον. Έν συμπεράσματι, λέγει δ διευθυν
τής τής άστυνομίας τών Παρισίων, δέον εις το προσεχές μέλλον νά έκτιμηθή κατ
άξίαν ή πολιτική άμυνα, ήτις κατέχει άξιόλογον θέσιν εις τό σύστημα αμυνης τής
χώρας. Έ κ τής καλής λειτουργίας της έξαρτάται ή έπιχείρησις «έπιβίωσις» την
όποιαν αί περιστάσεις μάς επιβάλλουν νά προβλέπωμεν. Δέον όπως ή πολίτικη άμυνα
ένισχυθή διά μέσων, προσουπικοΰ καί υλικού, τά όποια τής λείπουν άκόμη. Μέχρι
τώρα έχει γίνει τό πρώτον βήμα εις τον τομέα αυτόν διά τού τελευταίου διατάγ
ματος, το όποιον καθορίζει τά τής όργανώσεως αύτής. Έλπίζομεν δτι διά τής χορηγήσεως τών αίτηθεισών πιστώσεων θά ολοκληρωθούν τά ληφθέντα μέτρα.
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ΣΠ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ-----------------------------

'Η πλήρης άναδιοργάνο:>σις καί, άποκέντρωσις τής Πυροσβεστικής 'Υπηρε
σίας τής πρωτευούσης, συντελεϊται μέ γοργόν ρυθμόν ύπό την άμεσον έποπτείαν
του άρχηγοΰ του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Ν. Μπουραντά, παλαιού άστυνομικοΰ
διευθυντοΰ, ό όποιος ειχεν άλλοτε είς τό ένεργητικόν του την έκ τοϋ μηδενος δη
μιουργίαν τοϋ μηχανοκινήτου τής Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.
Μετά τον τελευταΐον πλουτισμόν τής πυροσβεστικής''Υπηρεσίας μέ τά τε
λειότερα μηχανήματα πού ύπάρχουν, τό μόνον της τρωτόν σημεΐον ήτο ή αφόρητος
συγκέντρωσις αύτής εντός των ’Αθηνών. Τά περισσότερα οχήματα καί τό μεγαλύτερον μέρος τοϋ εμψύχου ΰλικοΰ τό ειχεν ό κεντρικός ή πρώτος πυροσβεστικός
σταθμός ’Αθηνών καί ελάχιστα οχήματα καί μίαν μικράν δύναμιν μόνον ό δεύτερος
σταθμός τής Βάθης. 'Υπήρχε βέβαια καί ό τρίτος πυροσβεστικός σταθμός τοϋ άερολιμένος Ελληνικού, άλλά τά οχήματα τοϋ τελευταίου δεν έπετρέπετο ούδ’ έπί στιγ
μήν νά άπομακρυνθοΰν έκ τοϋ άεροδρομίου διά κατάσβεσιν έξωτερικής πυρκαϊάς,
διότι χρησιμεύουν δι’ άμεσον έπέμβασιν είς τά προσγειούμενα ή άπογειουμενα αερο-
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πλάνα, έν περιπτώσει άναφλέξεως κινητήρός των ή τής άποθήκης τής βενζίνης των.
Ά λλά μέ αύτήν την διάρθρωσιν τά οχήματα καί τοϋ πρώτου καί τοΰ δευτέρου πυρο
σβεστικού σταθμού έπρεπε νά διανύσουν μεγάλας αποστάσεις διά νά εύρεθοΰν είς
τά πέρατα τών άκραίων συνοικισμών τής πρωτευούσης καί τών προαστείων ακόμη
καί ή διέλευσις αύτών διά τοΰ κέντρου τής πόλεως τάς ώρας τής μεγάλης κινήσεως
καί τής συμφορήσεως τής κυκλοφορίας καθίστατο προβληματική.
Αύτόν τον συγκεντρωτικόν πληθωρισμόν τοϋ πρώτου πυροσβεστικού στάθ
μου τής όδοΰ Μουρούζη, είς τον όποιον άπό μικρό παιδάκι ένθυμοΰμαι τον παμπά
λαιου πυροσβεστικόν λόχον μέ τάς άρχικάς δύο χειροκινήτους άντλίας του, αί όποίαι
έπήγαιναν είς τον τόπον τής πυρκαϊάς μέ άλογα άκολουθούμενα άπό μερικά ίπποκίνητα βυτία, κάθε ένα τών όποιων χωρούσε καμμιά πεντακοσαριά κιλά νερό, τάς
δύο άτμοκινήτους άντλίας, πού ήθελαν μισή ώρα για νά ανάψουν καί νά παραγά-
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γουν άτμό για τήν λειτουργίαν των, μέ κίνδυνο νά άποτεφρωθοΰν έν τώ μεταξύ ολό
κληρα τετράγωνα καί τάς αύτοκινήτους τελευταία, μέ τά αυτοκίνητα επίσης βυτιο
φόρα άπό του 1917 καί εντεύθεν, αύτον τον συγκεντρωτικόν πληθωρισμόν ήλθε
νά κατάργηση το νέον πρόγραμμα τής Πυροσβεστικής 'Ιπηρεσίας τής πρωτευουσης, τό όποιον τίθεται τμηματικώς εις εφαρμογήν, Μέ ειδικόν νόμον παρεχωρήθη
εις τό κράτος προς άλλην έκμετάλλευσιν ή προς έκποίησιν όλος ό τεράστιος χώρος
τής όδοΰ Μουρούζη, όπου είναι σήμερα αί εγκαταστάσεις τού πρώτου κεντρικού
πυροσβεστικού σταθμού, ή σχολή των πυροσβεστών καί τό άρχηγεΐον τού Πυρο
σβεστικού Σώματος καί τό κράτος άνέλαβε νά κατασκευάση νέα κτίρια καί επαρκείς
συνοικιακούς, πλέον σταθμούς, άνταποκρινομένους προς τάς σημερινάς συνθήκας
τής ελληνικής πρωτευούσης.
Καί τήν 1ην τρέχοντος μηνός έτέθη δλως άθορύβως εις λειτουργίαν ό Δ' πυ
ροσβεστικός σταθμός, κτισθείς επίτηδες γι’ αυτήν τήν δουλειά εις τήν οδόν Μεσση
νίας 40, εις τό τέρμα ’Αμπελοκήπων, δ όποιος θά έξυπηρετή δλας τάς προς βορράν
τών ’Αμπελοκήπων συνοικίας καί προάστεια μέχρι Δροσιάς, Φραγκοκλησιάς, Α γίας
Παρασκευής καί συνοικισμού Γκύζη, καί ό όποιος πρέπει νά καλήται μέ τα τηλέ
φωνα 662-258 ή 663-444. Σέ είκοσι μέρες τίθεται σέ λειτουργία ό Ε' πυροσβεστι
κός σταθμός, δ όποιος θά έγκατασταθή εις ένα ολοκαίνουργιο, καί αυτός, κτίριο,
πού άνηγέρθη εΐδικώς γι’ αύτή τή δουλειά στήν 'Αγία ’Ελεούσα καί πού θά περιλάβη περιοχές άπό τήν Καλλιθέα έως τήν Γλυφάδα. Άλλος σταθμός, ό ΣΤ', θά
άρχίση νά κτίζεται εις τήν Νέα Φιλαδέλφεια γιά νά έξυπηρετήση δλους τούς συνοι
κισμούς άπό Πατήσια έως Μενίδι. ’Επίσης κτίζεται νέα ειδική σχολή διά τούς
πυροσβέστας εις τό Χαλάνδρι επί εΐδικώς άγορασθέντος οικοπέδου όπου θά έκπαιδεύωνται οί πυροσβέσται όλης τής Ελλάδος καί όπου ισοκς θά λειτουργήση καί άλλος
σταθμός πυροσβεστικός, ό Ζ' κατά σειράν.
Καί ό πρώτος; Μά ό πρώτος κτίζεται τώρα καί άποπερατοΰται σέ λίγους
μήνες σέ ένα πενταόροφο κτίριο, επίτηδες κτισμένο γι’ αύτή τή δουλειά εις τήν
πλατείαν 'Ηρώων Ψυρρή. ’Εκεί θά μεταφερθή άπό τήν πλατεία Μουρούζη, ό πρώτος
πυροσβεστικός σταθμός ’Αθηνών μέ τά πολλά του οχήματα ό όποιος, τρόπον τινά,
θά είναι καί ή στοργική μητέρα τών συνοικιακών σταθμών.
Κάθε συνοικιακός σταθμός θά διαθέτη, επί τού παρόντος, άπό μίαν έ'ξοδον
έκ τριών πυροσβεστικών μηχανημάτων καί θά έχη καί ένα τέταρτον εφεδρικόν διά
δευτέραν έξοδον. Ά ν όμως ή συνοικιακή ή ή προαστειακή πυρκαϊά είναι πολύ με
γάλη, θά έξαποστέλλεται άμέσως ένίσχυσις άπό τον Α' κεντρικόν πυροσβεστικόν
σταθμόν ’Αθηνών, ό όποιος θά έχη πολλάς έξόδους άπό τρία μηχανήματα έκάστην.
Εις τό πενταόροφον αύτό κτίριον τής πλατείας 'Ηρούων θά στεγασθούν καί ή διαίκησις τών πυροσβεστικών σταθμών ’Αθηνών καί τό άρχηγεΐον τού Πυροσβεστικού
Σώματος.
"Ας εύχηθώμεν δπο^ς ό 'Υφυπουργός κ. Καλαντζής, εις τον όποιον οφείλονται
δλη ή νομοθεσία καί όλη ή άναδημιουργία τού Πυροσβεστικού Σώματος, κατορθώση νά έπιτύχη τήν σύναψιν δανείων, ούτως ώστε καί ή ’Αστυνομία Πόλεων καί ή
Χωροφυλακή νά αποκτήσουν ιδιόκτητα κρατικά κτίρια διά τήν έγκατάστασιν τών
υπηρεσιών των καί τών άστυνομικών τμημάτων. Διότι εάν τό κράτος διαθέση τά
ενοίκια μιας δεκαετίας, θά έχη ίδικά του κτίρια καί θά απαλλαγή μελλοντικώς της
καταβολής έκατοντάδων εκατομμυρίουν διά τον ’ίδιον σκοπόν.
ΣΠ ΥΡΟ Σ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ! ΣΧΟΛΑΙ

’Εκδρομή τής Σχολής Άρχιφυλάκον
οτοΰς Δελφούς
‘Ύττό δοκίμου Άρ/ιφύλαχος χ. Κ . ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

Δελφοί!... 30 ’Απριλίου 1960.
Η ευωδία τής άνοιξης μάς άγκαλιάζει χαρούμενα ετούτη τή μέρα. Τά τιτισματα των πουλιών, που παιχνιδίζουν ανάμεσα στις φυλλωσιές των δένδρων τής
χολής, ηχούν στ’ αυτιά μας σαν νότες από κάποιο κεφάτο τραγουδάκι. ' Η αύγούλα ρόδισε πια κι οι χρυσές αχτίδες της φωτίζουν τά γελαστά πρόσο^πά μας.
Είναι ασυνήθιστο λιγάκι τό σημερινό θέαμα τής Σχολής μας. Κι’ όμως είναι
φανερό. Στα ματια όλων μας λαμπυρίζει μια λάμψι, πού όσο περνά ή ούρα μεγα
λώνει, γίνεται πιο έντονη, έκδηλώνεται μέ γέλια, μέ χαρά.
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' Ηταν τώρα κάμποσες μέρες, πού μάθαμε πώς θά πηγαίναμε εκδρομή στους
Δελφούς, κι’ όσο πλησίαζε ή μέρα τόσο καί μεγάλωνε ό ένθουσιασμός μας.
’Ενθουσιασμός; Μά αύτό δεν είναι ένθουσιασμός. Είναι παραλήρημα χαράς.
Αυτό τό γέλιο, τό ανεξάντλητο κέφι έχει φθάσει τώρα στο αποκορύφωμά του, καθώς
το πούλμαν καταβροχθίζει αχόρταγα τά χιλιόμετρα αφήνοντας πίσω' του μέ μεγάλη
ταχύτητα μέρη γνωστά, συνηθισμένα. Ούτε καν τά προσέχουμε.
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Κ. Δασκαλάκη

'Η λέξι «ΔΕΛΦΟΙ» μάς αναστάτωσε τόσο, πού όλοι μας θελαμε να μεταφερθοΰμε όσο μπορούσε πιο γρήγορα σ’ ένα κόσμο παληο, σε μια άλλη εποχή, νά
ζήσουμε τη μαγεία τού παρελθόντος. Το ζητούσαμε αυτό τουλάχιστο^για σήμερα.
Κι’ ή φαντασία μας πρόθυμη δεν άργησε να εκπλήρωσή την επιθυμία μας
αύτή. Δεν ζητούσε παρά μόνο τό ιδανικό φόντο, τό κατάλληλο παλκοσενικο που
πάνω του θά έστηνε τά ντεκόρ εκείνα, που θα μάς έκαναν να ς,εχασουμε το τώρα,
τούς ’ίδιους τούς έαυτούς μας. Κι’ όλα τά είδαμε όπως τα φανταστήκαμε, με το
μάτι τής ψυχής μας, χάρις στο ξεναγό μας, τον κύρ-Κωστα.
Καθώς άνοιξε ή ομιχλώδης αύλαία των περασμένων, προβάλλουν εμπρός μας
μορφέε παληές μέ τις πολύχρωμες φορεσιές τους, ιππότες με πανοπλίες που ασ
τράφτουν στην λάμψι τού ήλιου. Στ’ αυτια μας ηχούν χαρμόσυνες καμπάνες και
κλαγγές όπλων, ακόμη κι’ οί φωνές των σκοπών πάνω στον ((περίδρομο». Και τα
ντεκόρ παοουσιάζουν την Μονή τού Δαφνιού. Παντοκράτορας ! 1 εννησι τού Χριστού !
Εύαγγελισμός ! ψηφιδωτά άφθάστου τέχνης, πού δημιουργούν μια παράξενη ομορ
φιά ανάμεσα στο πράσινο τοπίο, πού μιλάνε τόσο δυνατα στη ψυχή μας.
Πιο πέρα, μέσα άπό μάρμαρα λευκά, ξεπηδάνε μελαγοπρεπεΐς ναοί αφιερω
μένοι στή θεά Δήμητρα κι’ ή άτμόσφαιρα γεμίζει μέ μιάς άπ’ τις παράξενες φωνές
καί τά τραγούδια των προσκυνητών τών Έλευσινίων Μυστήριων, που χορεύουν
γύρω άπ’ τρ «Καλλίχορο φρέαρ».
Καί τό πούλμαν συνεχίζοντας περνάει άνάμεσα άπό πεύκα καί λειβάδια. Γλυστράει πάνω σέ καταπράσινες βουνοπλαγιές, περνάει κάτω απο βαθύσκια πλατανια,
πότε άνάμεσα καί πότε άγνάντια σ’ ώραΐα χωριουδάκια, που οι κόκκινες στεγες
τών σπιτιών τους φαντάζουν σάν παπαρούνες μέσα στο απέραντο πράσινο. Μανδρα,
Κάζα, Ερυθρές, Πλαταιές.
Κι’ ή φωνή τού κύρ-Κώστα, τού οδηγού μας, μάς διακόπτει κάθε τόσο ε;ηγώντας τό κάθε τι πού συναντάμε. Στή φαντασία μας συγκρούονται με μιάς οι
Μακεδόνες τού Φιλίππου, κάπου κεΐ στή Χαιρώνεια, με τους ιερολοχίτες. Γα χλιμιντρίσματα τών αλόγων καί οί άλλαλαγμοί τών στρατιωτών συνθέτουν μια τραγική
ύπόκρουσι στο δράμα πού παίζεται εκεί.
Στή Θήβα μάς καλωσορίζουν ό Οΐδίπους, ό Πελοπίδας, ο Πίνδαρος πλάι
στον πληγωμένο ’Επαμεινώνδα, πού παρ’ όλο τον πόνο του μάς χαμογελά και μάς
διηγείται τό τί έγινε στά Λεύκτρα καί στήν Μαντινεία.
’Έξοχη ή Θήβα, μέ τούς ώραίους ναούς καί τά μεγαλοπρεπή κτίρια, που
χάρισε ή σμίλη τού Κάναχου, τού Φειδία, τού Πραξιτέλη και άλλων. Πλούσιο το
Μουσείο της σέ έργα άφθάστου τέχνης μέ επικεφαλής τό ομοίωμα τού λεοντος τής
Χαιρωνείας.
Ξάφνου τό τουφεκίδι δυναμώνει. Τά γιαταγάνια πέφτουν αλύπητα στα κεφά
λια τών Τούρκων, κι’ ό κύρ-Κώστας συνεχίζει. «Κι’ έτσι ό Ύψηλάντης, παιδια, κέρ
δισε τήν τελευταία μάχη εδώ στήν πέτρα καί χάρισε τή λευτεριά στήν Ελλαδα
μας, σέ μάε. Ήταν τότε Σεπτέμβρης τού 1829...)). Χωρίς νά τό καταλαβουμε εί
χαμε βρεθή κοντά στή θρυλική Πέτρα. Τά «σαράντα παλληκάρια» μάς υποδέχονται
στή Λειβαδιά καί μάς φέρνουν στο νοΰ θρύλους καί δόξες παληες.
Τό πούλμαν τώρα, μάς φέρνει δίπλα σέ ψηλά βουνά, πού οί κορφές τους σμί
γουν μέ τον ούρανό. Κρεμιέται στις χαράδρες γιά νά θαυμάσουμε άπό κεΐτή μαγεία
τού τοπίου, τά χωριουδάκια, πού σκόρπια έδώ καί κεΐ, πότε σκαρφαλωμένα στις
βουνοπλαγιές, πότε άνάμεσα σ’ άμπέλια καί σέ λογιών-λογιών σπαρτά, χρωματί
ζουν περισσότερο τό πράσινο καί τρέχει όλο τρέχει...
((’Εδώ, παιδιά, είναι τό στενό τού Ζεμενοΰ, έδώ... Νά έδώ, δεξιά] μας σ’ αύτή
τήν πέτρα, πούναι στή μέση τού στενού ό Οΐδίπους σκότωσε τον πατέρα του, τον
Λάιον. Τό πούλμαν μέσα σέ χαρούμενη άτμόσφαιρα συνεχίζει άκούραστο, ένω ή φύσι
μέ ξεχωριστό γούστο ζωγραφίζει συνέχεια μαγευτικά τοπία. Βρυσούλες μέ γάργαρα
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νερά, πελώρια πλατανια δίπλα σε λυγερές λεύκες. “Ελατα πού σκαρφαλώνουν—σκαρ
φαλώνουν 6λο καί πιο ψηλά, άνάμεσα στα χιόνια, γιά ν’ άγγίξουν τά σύννεφα.
' Μπροστά μας τώρα προβάλλει μεγαλοπρεπής, επιβλητικός, υπέροχος ό Παρ
νασσός. Είναι άγριος σ ομορφιά. Κά,που εκεί μερικές επιδέξιες πινελιές, βαλμένες
μέ πολλή τέχνη δημιουργούν ενα θαύμα, ένα ποίημα... Την Άράχωβα. ~Ω ! πόση
γραφικότητα κρύβει το πανόραμα τούτο. Στην φαντασία μας γιγαντώνεται ό θρυ
λικός Καραισκακης πολεμώντας σαν λιοντάρι μέ τό ματωβαμμένο γιαταγάνι καί
σαν τελειώνει η μάχη στιβαζει τα κεφάλια των εχθρών σε πανύψηλη πυραμίδα.
Γίορα το τοπίο απλώνεται μπροστά μας, σαν από θεωρείο κάποιου θεάτρου
και θαυμάζουμε απο κεΐ την γαληνεμένη θάλασσα τών ληοδένδρων τής “Αμφισσας.
Και κεΐ αναμεσα στις φυλλο^σιες, δίπλα στο δρόμο, άλλα σ’άρχετό βάθος, φαντάζει
ο ναός τής Προναιας Αθήνας, η «Μαρμαριά». Δελφοί!.. Τά ξεφωνητά, τά τραγούδια
παυουν με μιας, καθώς προβάλλουν σ’ ένα υπέροχο φόντο τά ερείπια τής αρχαίας
πολεως τών Δελφών. Κυτταζουμε εκστατικοί το πραγματικά ειδυλλιακό τούτο
μέρος όπου η γαληνη, η μεγαλοπρεπεια καί ή μυστικοπάθεια τών θρύλων μέσα στά
γκρεμισμένα ερείπια πλημμυρίζει την ψυχή μας μέ ιστορικό δέος καί κατάνυξι.
Ο Απόλλων δεν θα μπορούσε να βρη καταλληλότερο περιβάλλον γιά νά χτίση το
ναό του καί μαζί μ’ αύτόν μιά. ολόκληρη θρησκεία.
Συνεπαρμένοι πάλι άπό τήν φαντασία στεκόμαστε μέ φόβο κάτω άπό την
επιβλητικότητα τώ>ν Φαιδρυάδων καί παρακολουθούμε μέ άγωνία τό κυνηγητό τής
Κασταλλιας απο τον Απολλιονα και το πέσιμο της άτυχης κόρης. Τώρα τό νεοό τής
Κασταλλιας πηγής δροσιζει κάτω απο τον ίσκιο των γέρικιυν πλατανιών της. 'Η
ωραιότητα τού τοπίου, η αγρια φύσι πλαϊ στον πολιτισμό, στην τέχνη καί στο πνεύμα
συναρπάζει, γοητεύει.
Ανεβαίνουμε με βήμα αργό την ιερά οδό άνάμεσα στά άφιερώματα, πού' τό
μοντάζ τού ξεναγού τα παρουσιάζει μεγαλοπρεπή, πλούσια καί γεμάτα χρώμα.
Βασιλείς απο όλο τον κοσμο, πόλεις καί άρχοντες, έδωσαν τό πιο πολύτιμο δώρο
προς τιμήν τού ’Απόλλωνός. ’Ώρθωσαν άγάλματα πολλά, πάμπολλα «δάσος άπό
αγαλματα». Διαβαίνουμε τό Βουλευτήριο, τήν "Αλου μέ τον πολυγωνικό τοίχο γε
μάτο επιγραφές.
Μα πάνω άπ’όλα ξεχωρίζει ο ρημαγμένος ναός τού «Θεού»,’Εκεί προστρέχουν
οι προσκυνηται να παρουν τό χρησμό τής Πυθίας. Οί αναθυμιάσεις γιομίζουν τό
εσωτερικό του κι’ ή Πυθία στο άδυτο τού ναού, πάνω στον μαντικό τρίποδα, άνά
μεσα σε νεκρική σιγή προφέρει τά θεόπνευστα λόγια της πού προξενούν ιερή φρίκη.
Εκεί στο κέντρο τού ναού ό όμφαλός τής γής, άπ’ όπου ξεπήδησε το πνεύμα κι’
ό πολιτισμός πού ξαπλώθηκε στά πέρατα τού κόσμου. Το θέατρο, τό στάδιο γιο
μίζουν κόσμο πού χειροκροτεί τό θέαμα καί ζητωκραυγάζει τον νικητή.
Στο μουσείο μάς γοητεύει ό 'Ηνίοχος, θαυμάζουμε τις Καρυάτιδες, προσέ
χουμε τήν τέχνη τού Άντινόου.
Οΐ άμφικτυονίες ήσαν ό πρόδρομος τής Κ.Τ.Ε. καί τού σημερινού Ο.Η.Ε.
Κανείς άπό θεσμούς τής αρχαίας Ελλάδος δέν έπέδρασε έπί τού ήθους καί τού
εθνικού βίου τών άρχαίων μας προγόνων τόσον, όσον ό θεσμός τών Άμφικτυονιών .
τών Δελφών, συνεχίζει ό ξεναγός μας, έξιστορώντας τη δόξα καί τό μεγαλείο τών
Δελφών.
'Η ημέρα δροσερή καθώς ήταν μάς προκαλεΐ νά τήν χαρούμε. Καί τήν χαιρό
μαστε ξένοιαστα μέ γέλια, μέ φωνές μέ τό ωραίο Άραχωβίτικο κρασί καί μέ καλούς
μεζέδες.
Τό πούλμαν ξεκούραστο τώρα μάς φέρνει στο δρόμο τού γυρισμού. Βυθισμένοι
σέ σκέψεις, άναπολούμε τά όσα ζήσαμε τούτη τή μέρα.
Ό ανοιξιάτικος άέρας μάς χτυπά στο πρόσωπο δροσερός, μυρ ωδάτος. Βρι-
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Ταξιδεύοντας
Ύ-ό Δ /8ος ΧΑΡΟΥΛΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ

"Αν 0ές νά δώσης τον ορισμό του άνθρώπου θά σκεφθής πολύ καί θά φθάσης
ίσως νά πής πώς ό άνθρωπος είναι μιά αρχή. Η αρχή, θα πής ακόμα πως είναι η
συνέχεια τής άρχής καί τό τέλος.
Κι’ είναι τό τέλος, ή επιστροφή για την αξιολόγηση τής πορείας.
’Έξω άπό τις παρατηρήσεις σου δεν θά έχης να δωσης ερμηνείες.
Ούτε την άρχή ούτε τό τέλος κρατάμε στη δύναμή μας. Αυτά είναι έξω άπο
μάς. ' Η πορεία, τά βήματα είναι τό δημιούργημα μας.
Κι’ είναι ό νους πού προχωρεί κι’ είναι οί αισθήσεις που διεισδύουν κι είναι
τό συναίσθημα πού πλαταίνει κι' είναι ο άνθρωπος που επιστρέφει. Στην επιστροφή
θά έρθη τό γιατί. Θ’ άναζητήσης τις αφορμές. Μπορεί μιά ώρα μοναξιάς, μια εικόνα,
μιά νότα μουσική νά έγιναν τό ξεκίνημα. Οσο κι άν το δής απίθανο ώρες για
συγκέντρωση καί αναμέτρηση σου χαρίζει ενα ταξιόι. Κι όλο σε προβληματίζει
μέ τις μορφές πού σοϋ άποκαλύπτει. Ή γνωριμία μέ τό καινούργιο είναι πλούσια,
τά στοιχεία τής φύσεως, οί άνθρωποι πού δεν είχες υποψιασθή, τα έργα τους που
σ’ άφησαν αδιάφορο, όλα μ,αζεύονται γύρω σου συνωστίζονται να περασουν στη
συνείδησή σου νά γίνουν παραστάσεις. Κι’ εσυ προχωρείς μέσα και πέρα απ αυτα
κι’ ερμηνεύεις τήν δημιουργία καί κάποτε επιστρέφεις καί δημιουργείς έντός σου.
Ό χώροε πού μέσα του θά ζήσης μιά ξένη χώρα δεν είναι παντα και μονον
ή πρωτεύουσά της. ’Ίσως μάλιστα ή πρωτεύουσα των έκατομμυρίων κατοίκων
νά μή σου δώση παρά μιά μουσειακή εικόνα παλαιών έποχών, πού αναμεσα τους κι
νούνται άνθρωποι άσχετοι μέ τήν ιστορία της. Οί πρωτεύουσες έχουν γίνει διεθνείς
στο ανθρώπινο υλικό τουτ καί σ’ αύτό βοήθησαν τόσο ή προσαρμοστικότης των ντό
πιων στο σύγχρονο παγκόσμιο πνεύμα, όσο καί τό πλήθος των ξένων επισκεπτών.
Τον ιθαγενή τύπο θά τον άναζητήσης άνάμεσα στούς απλοϊκούς ανθρώπους μιας
έπαρχίας, άνάμεσα σ’ αύτούς πού δέν μπολιάστηκαν, ακόμα ίσως, με την ψυχρότη
τα καί τήν άπάθεια τού κοσμοπολίτη.
Αύτοί λένε θά σού άνοίξουν τήν πόρτα μέ τήν χαρά πώς ένας ξένος τήν χτύπησε.
Λένε πώε σέ μερικά κράτη ύπάρχει ή έκλεκτική φιλοξενία. Μιά τέτοια πείρα δεν
έχω. ’Αντίθετα, θάλεγα πώς ή στοργή ξένων πού έτυχε νά βρεθώ στή χώρα τους
θά μοΰ μείνη άλησμόνητη καί ευεργετική θά αΐσθάνωμαι την άγαπη τους.
Δέν μιλώ ούγγαοέζικα ούτε ή ούγγαρέζα πού έτυχε νά σταματήσω ήξερε
ελληνικά, ούτε άλλη γλώσσα μάς έφερε σέ συνενόηση. Τό ζεστό χαμόγελό της, ό
σκώμαστε τώρα στή Μονή τού 'Οσίου Αουκά. Σταθήκαμε εκστατικοί μπρος στην
ομορφιά καί στήν τελειότητα τής τέχνης τών Βυζαντινών ψηφιδωτών. Προσευ
χηθήκαμε μέ κατάνυξι, συνεπαρμένοι άπό τό θείο.
' Η άτμόσφαιρα τού αυτοκινήτου μας ζωηρή, έντονη καί χαρούμενη πια τώρα
δέν άφησε καθένα νά θυμηθή κακές άναμνήσεις. "Ολοι διασκεδάσαμε κι’ όλοι τρα
γουδήσαμε. "Ολοι είπαμε τά άστεΐα καί άνέκδοτα. 'Η πλούσια ομορφιά τών Έλλη'μικών τοπίων μάς γαλήνεψε τήν ψυχή. "Ολα ήταν ωραία κι’ εύχάριστα. "Ολα μάς
ενθουσίασαν καί μάς συγκίνησαν. Ήταν ουραία αυτή ή εκδρομή μ,ας, και τόσο
καλά συνδυασμένο τό τερπνόν μέ τό ωφέλιμον. Κι’όλα αύτά χάρις στο πατρικό ενδια
φέρον τού κ. Διοικητοΰ καί τών συνεργατών του.
Τό νύχτωμα μάς βρήκε στή Σχολή, στο οίκημα τής δουλειάς καί τής δημιουρ
γίας.
Κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Χαρ.

Τζα βέλλα :
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ιροπος που με κράτησε απο το χέρι για νά μέ όδηγήση στο μουσείο πού ζητούσα,
η λύπη που ένοιωσε μαζί μου σάν βρήκαμε το μουσείο κλειστό, αλλά καί τό συντρο
φικό ύή περπάτημά ο^ς την πλησιεστερη συγκοινωνία για τήν επιστροφή μου, ήταν
η μεγαλύτερη αποζημίωση για τό κλειστό μουσείο.
Γετοι^,ς απλές αλλα γεμάτες εύγένεια κινήσεις συνάντησα σ’ όλους τούς αυ
στριακούς Αστυνομικούς πού κατέφυγα γιά νά μέ οδηγήσουν. Μέ πόση χαρούμενη
προθυμία μου έδειχναν πάνω στο χάρτι τό δρόμο. ’Αλλά δέν είναι ή εξυπηρέτηση πού
υποχρεώνει όσο η καλή διάθεση νά φανούν χρήσιμοι.
,
^ εν (®α ζεχασω την συμπαράσταση ενός γιουγκοσλαύου, σάν βράδυ έξιυ άπό
Χασα!ήε το ορομο σ’ ένα δάσος. Χτυπήσαμε την πόρτα του σπιτιού του.
θεάνθρωποι μάς ξαφνιάζουν καί μέ τήν καλωσύνη οχι μόνον μέ τις κακίες τους.
ΛΙάς ωδηγησε σ ενα πανδοχείο. Νοιώθαμε σάν παιδιά πού τά κρατούν άπό τό χέρι
μέ σιγουριά.
/
Ρ^ς εφεραν κοντά τους κάποιοι νεαροί γερμανοί όταν, μαθαίνοντας τήν
εθνικότητα μας, με πρόσωπό πού φώτισε ή χαρά καί φωνή πού έγινε τραγούδι, μας
κάλεσαν «Athena ! Acropolis» !
Ριγήσαμε καθώς μάς πλημμύριζε ή δική τους νοσταλγία, τό δικό τους φτερούγισμα γιά τήν δική μας γή.
ν ^τη μακραίωνη ιστορία μας έχομε πολλές φορές άντιτάξει τό « ’Ό χι» σέ γειτονίκες
ιες^και μακρινές χώρες κι’ άλλες τόσες έχομε απλώσει φιλικά τά χέρια ζητώντας
* αμοιβαία συμπαράσταση σέ ώρες κινδύνων.
Χωρις^ ανταπόδοση σκορπίσαμε τον πολιτισμό, χωρίς ανταπόδοση διδάξαμε
τι ή'όμαινει^ ελευθερία. Και το νοιώθεις, πόσο μάς τό αναγνωρίζουν σάν δής τά μου
σεία τους. Η γλυπτοθήκη τού Μονάχου είναι ένα ελληνικό θησαυροφυλάκιο. 'Ολό
κληρη η Ρώμη φωνάζει πως είναι τό δημιούργημα τής κλασσικής ’Αθήνας. ’ Αλλά
θαρώ πως και οι ιταλοι το αισθάνονται έτσι. 'Ένας μικροπωλητής μου έδειξε κάποτε
το κομμένο^στον τελευταίο πόλεμο χέρι του. 'Η κίνησή του έκλεινε τον πόνο τής κα
κής του μοίρας κι ακόμα τήν σιωπηλή παραδοχή τής ήττας τους. 'Υπήρχαν άρά γε
καί τύψεις μιάς αγνωμοσύνης;
Ηταν μια σύντομη τραγωδία παιγμένη μπροστά σ’ ένα πολύχρωμο κινητό
μαγαζακι, μ ένα μικρό διάλογο άλλά μέ πλούσια τά χορικά της μέρη.
Ταξιδεύοντας ισιυς θαυμάσης τούς πολιτισμούς, θά δακρύσης γιά μιά στιγμή
απο την ομορφιά, δεν θά ξεχάσης ποτέ τον άνθρωπο.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΤΟΝ ΑΘΗΝΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
'Υπό 'Υπαστυνόμου Α' κ. I. ΡΑ'Ι’ΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Βαλτινοΰ Γεωργίου
Βρίσκεται στο τέρμα της όδοϋ Καλλίτσης, στον Αγιο Δημητριο Αμπελο
κήπων.
Ό Γεωργάκης Βαλτινός, γυιός τοϋ Δήμου Βαλτινοΰ (γόνος τής οικογένειας
τών Βαλτινών πού κατήγετο άπό τά Χαλκιοπουλα τοϋ Βάλτου), γεννήθηκε το 17/ο
και πέθανε το 1897. Ευρισκόμενος στην υπηρεσία τοϋ Άλή—Πασσα, μυηθηκε στα
τής Φιλικής εταιρείας. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες τής έπαναστάσεως τοϋ 21 καί
διετέλεσε πληρεξούσιος στις συνελεύσεις "Αστρους, ’Άργους καί Τροιζΐνος. Αργό
τερα, έγινε μέλος τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας.
Β αλτινώ ν
Πάροδος τής όδοϋ Γκύζη 55, στοΰ Γκύζη.
Πρόκειται για την πιο πάνω άναφερομένη οικογένεια τών Βαλτινών, τής
όποιας τά μέλη πήραν μέρος στον άγώνα τής ανεξαρτησίας τοϋ 1821.
Β άλτο υ.
Πάροδος τής Λ. Κηφισσίας 180, στον ’Ερυθρό Σταυρό.
’Οφείλει την ονομασία της, στη γνωστή έπαρχία τοϋ Νομοΰ Αιτωλοακαρ
νανίας, πού βρίσκεται στη Β.Δ. Στερεά Ελλάδα κι’ έχει πρωτεύουσα την ’Αμ
φιλοχία.
Το καιρό τής Τουρκοκρατίας, ή περιοχή τοϋ Βάλτου ήτο τό ορμητήριο τών
κλεφτών, καθώς καί άξιόλογο αρματολίκι, για τό όποιο πολλές φορές φιλονείκησαν
οί Ράγγοι, οί Βαλτινοί, οί Ίσκοι, οΐ Στρατέοι καί ό Καραϊσκάκης.
Βάμβα Ν εοφύτου.
’Από Α. Βασιλίσσης Σοφίας 21, στη πλατεία Ρηγίλλης.
Ό Νεόφυτος Βάμβας, επιφανής κληρικός καί διδάσκαλος του γένους, γεννή
θηκε στή Χίο τό 1770 καί πέθανε στήν ’Αθήνα τον ’Ιανουάριο τοϋ 1855. Τό κο
σμικό του όνομα ήτο Νικόλαος. Παρηκολούθησε μαθήματα κοντά σέ σπουδαίους
δασκάλους, όπως ό Μιχαήλ Πάτμιος, Δανιήλ Κεραμεύς καί Δωρόθεος Πρώϊος, τό
δέ 1804 άνηγορεύθη μέλος τής πατριαρχικής άκαδημίας.
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,y ~‘ i0 ΠαΡισ!· γνωρίστηκε μέ τον Κοραή, παρά του οποίου έτυχε καί βοήθειας.
I ορίζοντας στην πατρίδα του, έγινε Διευθυντής τής σχολής τής Χίου, οπού κι’ άνέπι,υζε σπουδαία προσόντα. Πολύ γρήγορα μυήθηκε στήν Φιλική εταιρεία καί προσέcpc.po ^πολύτιμες κι ^αξιόλογες υπηρεσίες στον άγώνα τού έθνους. Διετέλεσε γράμ
μα ιούς ιού Δ/)μ. 1 ψηλαντου και στις 14 Απριλίου 1837 διορίζεται καθηγητής τής
φιλοσοφίας στο νεοσύστατο Πανεπιστήμιο, όπου καί δίδαξε μέχρι τήν 24 Αύγούστου
1854, ότε παρητήθη.
Ο Βάμβας, υπήρξε αναμφισβήτητα ό «σοφός διδάσκαλος του γένους», όπως
χαρακτηριστικά τον ώνόμασε ό Κοραής.
Β α ρ α τά σ η .
Πάροδος τής όδοΰ Γκύζη 2, στοΰ Γκύζη.
Ο Βαρατασης Αποστολος, καταγόμενος άπό τό Μέτσοβο, υπήρξε άπό τα
πρώτα μέλη τής Φιλικής εταιρείας. ’Εγκατεστημένος στήν ’Οδησσό κ ι’ άσ/ολούμενος με το εμπόριό, περιεθαλψε μέ κάθε τρόπο τούς ομογενείς πρόσφυγες, οί
όποιοι κατέφυγον εκεί.
Β α ρβ ά κη .
Λπο Λ. ’Αλεξάνδρας 79, στοΰ Γκύζη.
Ο Βαρβακης ’Ιωάννης, ένας άπό τούς μεγαλύτερους έθνικούς ευεργέτες,
γεννήθηκε στα Ψαρά, πριν άπό τό 1750, πέθανε δέ στήν Ζάκυνθο τήν 12 Ίανουαρίου
Ισ Ζ Ο .

Σιΐς αρχές του Ρωσοτουρκικού πολέμου, σαν πλοίαρχος εμπορικού πλοίου,
πήρε μέρος στην επαναστασι των συμπατριωτών του κατά των Τούρκων. Πολλές
κι αξιόλογες υπήρξαν οι χρηματικές συνδρομές του καί δίκαια, υστέρα άπό άπόφασι τού βουλευτικού (2α Νοεμβρίου 1824) άνακηρύχθηκε εθνικός εύεργέτης.
ν
^ πατρις, σ ένδειξι αλήστου μνήμης, έστησε στάν περίβολο τού Ζαππείου,
τον ανδριάντα του, πού έπόνησε ό καλλιτέχνης Δράσης Λεωνίδας.
Β α ρ β ιτ σ ιώ τ η .
Βρίσκεται στο τέρμα τής οδού Φραντζή, στον ’’Αγιο Γεώργιο.
'Ο Βαρβιτσιώτης ή Μπαρμπιτσιώτης Πέτρος, γυιός τού Δημητρίου, ήτο
αγωνιστής τού 21, κατηγετο δέ άπό τήν Βαρβίτσαν (Μπαρμπίτσαν) τής Λακέδαίμονος, απο την οποία πήρε και το επώνυμο, δοθέντος ότι τό οικογενειακό του όνομα
ήτο, Άναγνωστόπουλος. Διακρίθηκε στις μάχες τού Βαλτετσίου καί των Δολιανών.
Πήρε μέρος στήν εκστρατεία τού Καραϊσκάκη, προς τήν ’Αττική.
Β ά ρ β ο γλη .
’Από Σκύρου 4, στή Κυψέλη.
’Οφείλει τ ’ όνομα στήν Πελοποννησιακή οικογένεια Βάρβογλη, τής όποιας
πολλά μέλη διεκρίθησαν στήν έπανάστααι τού γένους.
Β αρδουλάκη.
Πάροδος τής οδού Δαιμονογιάννη 10, στις «τρεις γέφυρες».
Ό Βαρδουλάκης Μανοΰσος, οπλαρχηγός άπό τήν Ά νώπολι των Σφακίων τής
Κρ/)τ/)ς, πήρε μέρος στην επαναστασι τού 1821. Σαν άρχηγός των Σφακιανών,
τον Μά.ϊο τού 1821, ύψωσε τήν Ελληνική σημαία στο Λουτρό. Για τις πολλές του
υπηρεσίες, προηχθη σε πεντακοσιαρχο και τό 1828 διωοίσθη, άπό τό Κρητικό συμ
βούλιο, στρατάρχης.
Υστερα άπό τήν άποτυχία τής Κρητικής έπαναστάσεως, ήλθε καί έγκατεσταθηκε στους Μολαους τής Λακωνίας. Τιμήθηκε μέ τον βαθμό τού συνταγματάρ
χου τής φάλαγγος των άγωνιστών καί πέθανε στήν Μονεμβασία.
( Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Στόματός ο αρχιφυλας, Αντωνακος Κων
σταντίνος και ό άστυφύλαξ Κατσιφαράκης Ευτύχιος.
—Άπελύθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως τού Πειθαρχικοϋ Συμβουλίου ό 'άρχιφύλαξ Άβραμίδης ’Αβραάμ και 6 άστυφύλαξ Κουμεντάκος Έπαμεινώνδας.
★ **
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Διά διαταγής του κ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων άπενεμήθη έπαινος
εις τον αστυφύλακα Παπαδοπούλαν Βασίλειον εις άναγνώρισιν τής πολυτίμου συμ
βολής του διά τής εθελούσιας προσφοράς αίματος υπέρ των άσθενών.καί τραυματιών.
Διά τήν αυτήν αιτίαν άπενεμήθη εις τούτον δίπλωμα μετ’ ’Αργυρού Μεταλλίου υπο
του Ελληνικού ’Ερυθρού Σταυρού.
** *
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
—Μέ σα είε τον κύκλον των διαφόρων κοινωνικών έκδηλώσεων τών ’Αστυνο
μικών 'Υπηρεσιών περιλαμβάνεται καί μία εκδρομή μορφωτική—ψυχαγωγική τών
υπαλλήλων τού Λ' ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών. 'Έτσι τήν 5/5/60 οί υπάλ
ληλοι του Τμήματος τουτου με επικεφαλής το Διοικητή κ. Β. Παπασταθοπουλο, συνοδευόμενοι καί υπό τών συζύγων των, έξέδραμαν εις ήμερησίαν εκδρομήν εις
Μυκήνας—’Επίδαυρον. Ή έκδρομή αυτή όργανωθεΐσα μέ ζηλευτή φροντίδα έδοιισε
τήν ευκαιρίαν εις τούς μετασχόντας νά γνωρίσουν έκ τού πλησίον τις άρχαιότητες
καί τά άλλα μνημεία τής νεωτέρας ιστορίας τού 'Έθνους καί νά ψυχαγωγηθούν κι’
έτσι λουσμένοι μέ το πνεύμα τού άρχαίου μας πολιτισμού καί τών κατορθωμάτων
τών προγόνων μας νά έπανέλθουν μέ νέες δυνάμεις γιά τον σκληρόν αγώνα τής άστυνομικής ζωής.
** ❖
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
Τά ((’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά επί τη ονομαστική εορτή
των εις τούς κ.κ. Κωνσταντίνον Κωνσταντινίδην, Κωνσταντίνον Γαρδίκαν, Κων
σταντίνον Τουζένην συνεργάτας τού περιοδικού. ’Επίσης εις τούς ’Αστυνομικούς
Διευθυντάς Β' κ.κ. Κωνσταντίνον Τασιγιώργον καί Κωνσταντίνον 'Υφαντήν ως
καί εις άπαντας τούς λοιπούς κ.κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους υπαλλήλους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΤΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
Α -Β .Υ . Διάδοχον, ’ Α ντιβασιλέα Κ ω νσταντίνον .
Α. Ε. Πρόεδρον Κ υβερνήσεως κ . Κ , Καραμανλήν
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Διεθνής ίγκλημ ατικότης—ΊΙργανωμένον έγκλημα—’Εγκληματικές προσωπικότ η τ ε ς 1 ΓΚ/ ’ ° τ ο π ε Ρ ι ° δ ικ ό ν « L i f e » , κ α τ ά μ ε τ ά φ ρ α σ ιν κ α ! δ ια σ κ ε υ ή ν Ά σ τ υ ν . Δ / ν τ ο ϋ
κ . Δ . Μ ο ρ ο υ ..................................................................................................................
'
Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η

8195

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ

Δακτυλοσκοπία—Ταξινόμησις δακτυλικώ ν αποτυπω μάτω ν κατά μέθοδον Έ δ .
Χοΰβερ, Δ ιευθυντοϋ 'Ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας Βορείου ’Αμερικής, ύπό*
Αστυνόμου
ΞΕΝ Α

13' κ .

Δ η μ η τ ρ ίο υ Κ α τ σ ι μ α γ κ λ ή ( σ υ ν έ χ ε ι α ) ...........................................................

8203

Ε ΓΚ Λ Η Μ Α Τ Α

Ή ύπόθεσις vim Meegeren _ -Ή δικαστική άνάκρισις,
γ ρ α φ ε ίο υ ε γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ικ ώ ν ε ρ ε υ ν ώ ν τ ή ς Χ ά γ η ς κ . I . W .

ύ π ό τ ο υ δ ιε υ θ υ ν τ ο ϋ τ ο ϋ
K a l l e n b o r n ..................................

Υπόθεσις Le Solliec, ύ π ό τ ο ϋ ’ Α σ τ υ ν ό μ ο υ τ ή ς δ ικ α σ τ ι κ ή ς α σ τ υ ν ο μ ία ς
A. Redoussaut........................................................................... )
Θ ΕΜ Α ΤΑ

τή ς

Λυώ ν

κ

8207

'

Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ

Τό ίατροχειρουργικόν συνέδρων τής Κέρκυρας κα! τά τροχαία άτυχήματα

υπο Υπαστυνόμου

Α'

κ. Γ .

Κανελλοπούλου....................................

,

’

8^ 20

έ κ τ ο ϋ π ο ρ ιο δ ικ ο ϋ « T h e P o l i c e C h i e f » , κ α τ ά μ ε τ ά φ ο α Δ . Λ ιό ν τ ο υ
..............................................................................................
'
'

8223

Ξ Ε Ν Α Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Ι

’Αστυνομία τής Σουηδίας,
σ ιν Υ π α σ τ υ ν ό μ ο υ
Θ ΕΜ Α ΤΑ

Α ' κ.

Α ΕΡ Α Μ Υ Ν Η Σ

° διευθυντής άστυνομίας Παρισίων όμιλεϊ διά τήν πολιτικήν άμυναν,
π ε ρ ιο δ ικ ο ύ

« C iv ile s » , κα τά

Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ ΙΚ Ο Ν

μ ε τ ά φ ρ α σ ιν

‘Υπαστυνόμου

Α'

κ.

Γ .

έκ

το ϋ

Κ α νελλοπ ούλο υ

8226

δ η μ ο σ ίε υ μ α τ ή ς έ ο η μ ε ο ίδ ο ς
Λ ε ω τ σ ά κ ο υ .................................................................................
'
’

8229

ΣΩ Μ Α

Συγχρονισμένοι Πυροσβεστικοί Σταθμοί εις ’Αθήνας,
« ’Έ θ ν ο ς »

τ ή ς 2 2 - 2 - 6 0 , τοϋ κ

Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Α Ι

Σ .

ΣΧ Ο Λ Α Ι

’Εκδρομή τής Σχολής Ά ρ χ ιφ υ λ ά κ ω ν στους Δ ελφ ο ύς ,
κ.

Κ .

ύ π ό δ ο κ ίμ ο υ
Δ α σ κ α λ ά κ η .......................................................................................................................................'

Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Α

Ά ργκρύλα κος
8231

Θ ΕΜ Α ΤΑ

Ταξιδεύοντας, ύ π ό Δ / δ ο ς Χ α ρ ο ύ λ α ς Τ ζ α β έ λ λ α ............................................................................
’ Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους τώ ν ’Αθηνών κα! τού Π ειραιώς ,
σ τυνόμο υ

Α'

Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ

Σημείω σ ις:

κ.

Ίω ά ν ν ο υ

Κ Α Ι
Λόγω

Ρ ά ϊκ ο υ

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ !

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

8236
8238

π λ η θ ώ ρ α ς ό λ η ς , ή σ υ ν έ χ ε ια τ ώ ν μ ε λ ε τ ώ ν : « 'Ι σ τ ο ρ ι κ ά τ ή ς ’ Α σ τ υ 

ν ο μ ία ς » κ α ! « Χ α μ έ ν α σ κ υ λ ιά χ ω ρ ίς π ε ρ ι λ α ί μ ι ο » , θά δ η μ ο σ ιε υ θ ή
Α Ι Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ Ο Μ Ε Ν Α !
ΤΩ Ν

8234

ύπό Ύ π α ( σ υ ν έ χ ε ι α ) ...............................................................................

Μ ΕΑ Ε Τ Α Ι

Α Π ΙΤ Χ Ο Γ Ν

Σ Υ ΓΓΡ Α Φ Ε Ω Ν

Κ Α Ι

Τ Α Σ

ΤΗ Ν

στό έπ όμενο τ εύ χ ο ς .

Π Ν Ε Υ Μ Α Τ ΙΚ Η Ν

ΓΝ Ω Μ ΛΣ

Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ν

Α Υ ΤΩ Ν

Τό περιοδικόν έκτυποΰται εις τά Τυπογραφικά Καταστήματα ’Α δελφώ ν Γ . ΡΟΔΗ
Κεραμεικοϋ 40—Ά θ ή να ι (Τ ηλ. 522-512)

Κάθε

Σαββατο

"Ωρα 12.30' -1 μ. μ.
Π α ρακολουθήτε

τη ν

Εκπομπή

τή ς

*Αστυνομίας

Πόλεω ν

άπό

τό

Ραδιοφ ω νικό

Στα θ μ ό

τω ν

Ενόπλω ν

Δυνάμεων.

