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** *
1 .  Ε πιστημονική τοποθέτηση τής κατασκοπβίας καί άντικατασκο- 

π β ία ς.
-τελευτα ίο ι μ εγά λο ι πόλεμοι ήσαν ολοκληρωτικοί. Τούτο σημαίνει ότι 

διεξηχθησαν^ οχι μόνο στον καθαρά στρατιωτικό τομέα, άλλα καί σέ κάθε άλλο 
τομέα της ανθρώπινης δραστηριοτητος. Είναι επόμενό λοιπόν καί τά πρόσωπα 
πού διεξάγουν εν α σύγχρονο πόλεμο, να έχουν έκπαιδευθή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
vtx μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα νεωτερα τεχνικά καί επιστημονικά μέσα. 
Σήμερα, δεν είναι αρκετή μονή ή στρατιωτική εκπαίδευση, γιά νά θεωρείται ένας 
άξιωματικός άξιος νά εκπλήρωσή τά βασικά του καθήκοντα. Χρειάζεται πολύμορ- 
φη τεχνική καί επιστημονική κατάρτιση.

' Ετσι, ενώ παλαιοτερα ο τροπος της διεξαγωγής τού πολέμου έθεωρεΐτο 
τέχνη,^ «η στρατιωτική τέχνη», όπως λεγόταν, σήμερα θεωρείται καί είναι πραγ
ματικά όχι μόνο τέχνη αλλά καί ε π ι σ τ ή μ η ,  ή όποια μάλιστα χρησιμοποιεί 
όλα ανεξαιρέτως τά νεωτερα τεχνικά καί επιστημονικά έπιτεύγματα. Φτάσαμε 
δηλαδή στο σημείο νά θεωρούμε άναγκαία πλέον τή χρησιμοποίηση όλων των τεχνι
κών καί τών επιστημόνων, σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά διερωτάται κανείς αν χρειά
ζονται πλέον οι μεγάλες στρατιές για τη διεξαγωγή ενός σύγχρονου πολέμου, 
στον όποιο θά γίνη χρήση τών πυρηνικών όπλων μαζικής καταστροφής ή μήπως 
ό πόλεμος αυτός μπορεί νά διεξαχθή άπό μικρές μονάδες πού θά τις άποτελοΰν 
κυρίως τεχνικοί καί ειδικοί έπιστήμονες.

’Αναμφισβήτητα λοιπόν, σήμερα, ή προπαρασκευή, ή οργάνωση καί ή διε
νέργεια ένός πολέμου γίνεται κατά τρόπο επιστημονικό. Επομένως ή άντίστοιχη 
άντιμετώπιση τής προπαρασκευής, τής όργανώσεως καί τής διεξαγωγής ένός τέτοιου 
πολέμου θά πρέπει νά γίνεται επίσης κατά τρόπο έπιστημονικό. ’Αλλά γιά νά κα- 
τορθωθή τούτο χρειάζεται όπως, κάθε κράτος ή συνασπισμός κρατών, άφ’ ένός μέν 
διασφαλίζη τά τεχνικά καί επιστημονικά μυστικά τά όποια έχουν στρατηγική σήμα-
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σ κ ο- 
τ ή ν

ο π ο ί α  
π ά σ η ς

σία, άφ’ ετέρου δέ προσπαθή νά μάθη τά τεχνικά και επιστημονικά μυστικά του 
αντιπάλου. Αυτή άκριβώς είναι ή θέση των υπηρεσιών τής κατασκοπείας και τής
άντικατασκοπειας. λ ( , ,

'Η κατασκοπεία δηλαδή καί ή άντικατασκοπεια, αποτελούν τα μέσα μ̂ε τα 
όποια κάθε κράτος επιδιώκει όχι μόνο νά προστατεύση τά μυστικά του από οποια
δήποτε διαρροή προς τά αντίπαλα έθνη, αλλα και να μαθη τα μυστικά των αν απαλών 
κρατών πού τό ένδιαφέρουν, ώστε νά είναι σέ θέση ν’ άντιδράση προληπτικά.

2. ’Έννοια κατασκοπείας καί άντικατασκοπειας.
α ) ’Έ ν ν ο ι α  κ α τ α σ κ ο π ε ί α ς .
Κ α τ α σ κ ο π ε ί α  λ έ γ ε τ α ι  κ ά θ ε  π α ρ ά ν ο μ η  κ α ι  

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

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

’Αντίστοιχη είναι καί ή έννοια τοϋ κατασκόπου, ήτοι :
Κ α τ ά σ κ ο π ο ς  λ έ γ ε τ α ι  ε κ ε ί ν ο ς  ο ο π ο ί ο ς  ε ν ε ρ γ ώ ν 

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

'Ο κατάσκοπος μπορεί νά είναι ξένος ή καί ντόπιος (άλλοδαπός ή ημεδαπός).
’Έτσι μπορεί π.χ. νά ύπάρχουν στήν Ελλάδα βούλγαροι κατάσκοποι, πού 

δουλεύουν γιά τό συμφέρον τής Βουλγαρίας εις βάρος τής 'Ελλάδος, μπορεί όμως 
ταυτόχρονα νά ύπάρχουν καί "Ελληνες κατάσκοποι, πού νά δουλεύουν επίσης γιά τό 
συμφέρον τής Βουλγαρίας εις βάρος τής πατρίδος τους.

Παράλληλα, μπορεί νά ύπάρχουν "Ελληνες κατάσκοποι στή Βουλγαρία ή σέ 
άλλα κράτη πού νά δουλεύουν εις βάρος τής Ελλάδος.

"Ολοι αύτοί, πού κάνουν κατασκοπεία εις βάρος τής πατρίδος τους καί προς 
όφελος άντίπαλων προς αύτή χωρών, χαρακτηρίζονται ως π ρ ο δ ό τ ε ς ,  δηλαδή 
ανήκουν στήν κατηγορία εκείνοι, πού δίκαια ό λαός κάθε χώρας στιγματίζει καί 
άποστρέφεται ώς εθνικούς έγκληματίες.

'Ο ποινικός μας κώδικας διαγράφει τό έγκλημα τής κατασκοπείας στο άρθρο 
148, όπως άκριβώς άναφέραμε παραπάνω, έν συνεχεία στο άρθρο 149 περιλαμβάνει 
λεπτομερέστερα ώρισμένες ένέργειες, οί όποιες άποτελόϋν καί αύτές κατασκοπεία. 
’Έτσι θεωρείται κατάσκοπος καί κείνος ό όποιος χωρίς νά έχη σχετικό δικαίωμα 
παίρνει φωτογραφίες ή ζωγραφίζει διάφορες εικόνες ή κάνει σχέδια οχυρώσεων, 
πλοίων, δρόμων, δημοσίου οικημάτων ή άλλων έργων ή στρατιωτικών εγκαταστάσεων 
ή γιά τό σκοπό αυτό μπαίνει κρυφά ή μέ απάτη στά μέρη αύτά, έφ’ όσον βέβαια
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απαγορεύεται στο κοινό νά κυκλοφορώ ελεύθερα. "
βΓτγ) ΧωΡ* μας άλλοτε κρυφά, άλλοτε μέ πλαστά r__ .......... ^  νι>ΛΐΑ
'  TS ^μΦ ^σμένοι^ καί άλλοτε μέ άπατηλές προφάσεις, ώς δήθε7Ε μπορευόμενο 

.ουριστες κ.λ.π. Πάντως το χαρακτηριστικό όλων των ξένων κατασκόπων είναι οτ 
υλευουν Vr.tf f.\nmne\in “ΧΟπό

ισκεται κανονικά καί νόμιμα στή χώρα
Ί  Π  Π  ΛΊ  Γι  n  f τ r T r r i i  \ -τ- ι μ λ / ι /α λ / μ , - λ Ι ^  Λ  __L ______ . . . .

λοτ
ή
δουλ

Ωστε οι ςενοι κατάσκοποι μπαίνουν 
διαβατήρια καί πιστοποιητικά, άλ-

νοι
νευουν για εναν ωρισμένο συγκεκριμένο σκοπό. 

Σύμφωνα μέ αυτά, άν ένας ξένος πού

παρέλαση και βλέπει όλα τά τμήματα τοϋ στρατού μας, πού παρελαύνουν
Στελνει λοιπόν μια ανταπόκριση στην εφημερίδα του καί π ε ρ ι ,^ ο ,  μ 

λεπτομερειες ποσά αντιαεροπορικά πυροβόλα είδε καί σέ ποιά κατάσταση άπό άπό 
φεως εμφανισεως βρίσκονται, πόσα κανόνια πεδινά παρελάσανε, ποία ή γενική έμφά 
νιση των στρατιωτών κλ.π.

Ο δημοσιογράφος αυτός δεν κάνει ασφαλώς κατασκοπεία

μα
γιά
λούθους

’Αλλά για νά 
τις περισσότερες φορές

πετυχη ένας ςενος κατάσκοπος τον αντικειμενικό του σκοπό, 
„ . 'Ρε )̂ νο'- Η-'ό πούμε πάντοτε σχεδόν, Οά χρησιμοποίηση γηγε-
ις, θα χρησιμοποίηση δηλαδή ντόπιους τούς οποίους ή θά έξαγοράση μέ χρήματα 
θα εκμεταλλευθή ώρισμένες άδυναμίες τους.
/ ντόπιοι αυτοί, όταν κατα οποιοδηποτε τρόπο δουλέψουν για τις ξένες υπη

ρεσίες πληροφοριών, κάνουν προδοτική κατασκοπεία.
β ) ’Έ ν ν ο ι α  ά ν τ ι κ α τ α σ  κ ο π ε ί  ας.
t Α ν τ ί  κ α τ α σ κ ο π ε ί α  λ ε γ ε τ α ι  η ύ ρ γ α ν ω μ έ ν η  α ν τ ι 

μ ε τ ώ π ι σ η ^  α π ο  τ ο κ ρ ά τ ο ς  κ α ί  σ τ ο  ε σ ω τ ε ρ ι κ ό  τ ή ς  
χ ώ ρ α ς  κ α ί  σ τ ι ς  ξ έ ν ε ς  χ ώ ρ ε ς ,  π ρ ο λ η π τ ι κ ό ς '  κ α ί  κα-  
τ α σ τ α λ τ ι κ ώ ς ,  τ ώ ν  ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν  τ ω ν  κ α τ α σ κ ο π ε υ τ ι κ ώ ν  
υ π η ρ ε σ ι ώ ν  τ ώ ν  α ν τ ι π ά λ ω ν  κ ρ α τ ώ ν .

Συνήθως οΐ υπηρεσίες κατασκοπείας καί άντικατασκοπείας κάθε κράτους 
είναι τμήματα τών υπηρεσιών πληροφοριών τού κράτους τούτου καί συνεργάζονται 
παΡα) πολύ, τοσο μαλιστα, ώστε πολλές φορές νά μη μπορή κανείς νά ξεχωρίση άν 
μιά^ένέργεια, πού άφορα ξένη χώρα, άποτελή κατασκοπεία εις βάρος τής' χώρας 
αύτής ή άντικατασκοπεία μέ σκοπό την πρόληψη ή έξουδετέρωση τής κατασκοπείας 
πού ενεργεί αύτη.

Π α ρ ά δ ε ι γ μ α :  Στήν Ελλάδα μπαίνει ένας βούλγαρος κατάσκοπος, 
ό όποιος ενώ είναι άξιωματικός τού βουλγαρικού ναυτικού παρουσιάζεται μέ πλα
στό διαβατήριο ώς άγγλος διευθυντής ναυτιλιακού γραφείου, πού ήλθε στήν 'Ελλάδα 
γιά ν’ άγοράση δήθεν μικρά πλοία γιά ωρισμένο πελάτη του, ένώ στήν πραγματικό
τητα έχει σκοπό νά έπισημάνη τά Ελληνικά λιμάνια.

Ή  υπηρεσία άντικατασκοπείας τον θεωρεί ύποπτο καί εκτός άπό την παρα
κολούθησή του, κρίνει σκόπιμο νά έρευνήση τις άποσκευές του. Πηγαίνουν λοιπόν 
δύο υπάλληλοι τής υπηρεσίας αυτής στο ξενοδοχείο πού μένει, νοικιάζουν ένα δωμάτιο 
παραπλευρως προς το δωμάτιο του υποπτου κατασκόπου, μπαίνουν κατά τήν απουσία 
του στο δο^μάτιό του, ερευνούν τό χαρτοφύλακα, του καί βρίσκουν μέσα σ’ αυτόν ώρι- 
σμένα ενδιαφέροντα έγγραφα καί τον συνθηματικόν κώδικα συνεννοήσεως μέ τη 
βουλγαρική ύπηρεσία πληροφοριών, τά φωτογραφίζουν όλα καί τά αφήνουν κατόπιν
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στή θέση τους. ’Αντίτυπα ώρισμένων εγγράφων πού στρέφονται κατα τής Σερβίας 
μεταβιβάζονται μέσω δικοΰ μας πράκτορος στον αρχηγό τής υπηρεσίας πληροφοριών
τής χώρας αυτής. ,

Στην περίπτωση αύτή, παραλληλα προς την προληπτική παρακολούθηση του 
ύποπτου, ή άντικατασκοπευτική υπηρεσία μας έκανε καί πράξεις καθαράς κατασκο
πείας εις βάρος τής Βουλγαρίας. ; , , ,

"Ωστε δεν πρέπει νά θεωρούμε τις υπηρεσίες κατασκοπείας και αντικατασκο- 
πείας μιας χώρας δτι είναι χωριστές, άλλ’ δτι άποτελοΰν τμήματα μιάς ενιαίας 
υπηρεσίας πληροφοριών, τής όποιας τούς άντικειμενικούς σκοπούς πρέπει νά επιδιώ
κουν καί ή κατασκοπεία καί ή άντικατασκοπεια τής χωράς αυτής.

3. 'Ιστορική ανασκόπηση τής κατασκοπείας καί άντικατασκοπείας.
Είναι άλήθεια πώς ή κατασκοπεία δεν είναι κάτι τό καινούργιο, πού δημιουρ- 

γήθηκε στα χρόνια μας. Κατάσκοποι υπήρχαν απο τα πολύ παληα χρονιά, απο την 
έποχή, δηλαδή, πού άρχισαν τά κράτη νά πολεμούν αναμεταξύ τους. Και το περίεργο 
είναι δτι, ενώ ή πολεμική τέχνη πέρασε άπό χίλιες δυο μορφές για νά φταση στη ση- 
μεοινή της οψη, ή κατασκοπεία γίνεται κατα τον ίδιο τροπο που γινόταν και πριν 
πέντε χιλιάδες χρόνια, μέ τή διαφορά δτι σήμερα οί κατάσκοποι έχουν στή διάθεσή 
τους περισσότερα μέσα συγκοινωνίας και επικοινωνίας καθώς και τεχνικού εξοπλι- 
σμοΰ.

Στά διάφορα βιβλία βρίσκουμε πολλές περιπτώσεις κατασκόπων γιά δλους 
τούς λαούς. Θ’ άναφέρουμε εδώ μερικές τέτοιες περιπτώσεις, που έχουν ενδιαφέ
ρον καί δείχνουν πώς, σιγά-σιγά, τά ζητήματα τά σχετικά μέ την κατασκοπεία 
έφτασαν νά θεωρούνται σήμερα άπό τά πιο ένδιαφεροντα, σε κάθε κράτος.

Διαβάζουμε λοιπόν στήν Παλαιά Διαθήκη δτι ό ’Ιωσήφ, πού ήταν υπουργός 
τού Φαραώ, δηλαδή τού αύτοκράτορος, φυλάκισε τούς άδελφούς του μέ τήν κατη
γορία δτι είναι κατάσκοποι.

Ό "Ομηρος στήν Ίλιάδα του περιγράφει πόσες περιπέτειες είχε ό κατάσκοπος 
τών Τρώων Δόλωνας, ό όποιος είχε πάει στο στρατόπεδο των Ελλήνων γιά νά 
κάνη κατασκοπεία. Αυτόν τον έπιασε ο Διομήδης και τον σκότωσε ο ίδιος με τα 
χέρια του.

Ό  ιστορικός τής άρχαίας Ελλάδος Παυσανίας γράφει δτι, ό τότε βασιληάς 
στον Όρχομενό τής Μαντινείας ’Αριστοκράτης, άνεκαλύφθη δτι έρχότανε σέ συνεν
νόηση μέ τούς Σπαρτιάτες, πού ήταν έχθροί του, καί τον λιθοβόλησαν.

Κατά τήν εκστρατεία πού έγινε στή Σικελία, ό στρατηγός τών Ελλήνων Λά- 
μαχος σκότωσε μέ χτυπήματα ένα δούλο, πού τον έπιασαν νά εΐδοποιή τούς έχθρούς 
μέ φωτεινά σημεία, δηλαδή μέ τον οπτικό τηλέγραφο, όπως λεμε σήμερα.

Πιο ύστερα, ό Φίλιππος, βασιλεύς τών Μακεδόνων, είχε στείλει στήν Ε λ
λάδα πολλούς κατασκόπους άπό τούς όποιους άρκετοί πιάστηκαν καί δικάστηκαν 
στήν ’Αθήνα άπό τό Δημοσθένη.

Επίσης ό ’Αννίβας, πριν κάνη εκστρατεία στήν ’Ιταλία, έστειλε πολλούς κα
τάσκοπους καί έμαθε δσα πράγματα τού χρειάζονταν γιά τούς ίταλούς, τούς οποίους 
νίκησε κατόπιν.

’Αλλά καί οί ρωμαίοι είχαν οργανώσει τήν υπηρεσία κατασκοπείας, τόσο στο 
εσωτερικό τής αύτοκρατορίας, δσο καί στις ξένες χώρες κατά τρόπο τέλειο. —

Στούς μεσαιωνικούς χρόνους ό ’Αλφρέδος ό Μέγας ντύθηκε ό ίδιος σέ τραγου
διστή, μπήκε κατόπι στο εχθρικό στρατόπεδο καί άφοΰ πήρε δσες πληροφορίες τού 
ήσαν άρκετές γύρισε πίσω καί νίκησε. Τότε κατώρθωσε καί πήρε τό θρόνο τής ’Αγ
γλίας.

'Ο Μέγας Φρειδερίκος, βασιλεύς τής Πρωσίας (Γερμανίας), πάντοτε ύπερη- 
φανεύετο γιά τό τέλειο σύστημα κατασκοπείας πού είχε.
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'Ο Μέγας Ναπολέων έπλήρωνε πολύ άκριβά τούς κατάσκοπους για τις 
πληροφορίες τους, άλλα ποτέ δεν τούς άνεγνώρισε ήθική άξια. Σ’ έναν άπό τούς κα
λυτέρους κατάσκοπους του, τον Σουλμάϊστερ, όταν τοϋ ζήτησε για τις υπηρεσίες 
που προσφερε στη Γαλλία, τον πολεμικό σταυρό, τού είπε: «χρήματα νά σου δώσω 
»όσα θέλεις. Άλλα ποτέ δέ θά σοΰ δώσω τον πολεμικό σταυρό. Αύτόν τον φυλά-oj γιά 
»τά παλληκάρια μου».

Κατά την εποχή τού γαλλογερμανικοϋ πολέμου τοϋ 1870,οί γερμανοί είχαν 
οργανώσει τέλεια υπηρεσία κατασκοπείας μέ άρχηγό τον Stieber καί μέ 30.000 
κατασκόπους πού έμειναν στη Γαλλία σ’ δλο τον καιρό τοϋ πολέμου αύτοϋ.

Στο ρωσοϊαπωνικό πόλεμο τοϋ 1904-1905, οί Ιάπωνες μέ πολλούς κατάσκο
πους, πού είχαν στείλει στη Γωσία καί στη Μαντζουρία ώς εμπόρους δήθεν, παραγ
γελιοδόχους, υπηρέτες κ.λ.π., ήξεραν τί γίνεται μέσα στη Ρουσία καθώς καί κάθε κίνη
ση τοϋ στρατού, έτσι πού πάντα νικούσαν.

Πριν άπό τον Α' παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδή τό 1900—1914 καί πάλι ή κα
τασκοπεία, ποό παντός στή Γερμανία, είχε πάρει μεγάλη έκταση. 25.000 κατάσκο
ποι γερμανοί βρίσκονταν στή Γαλλία, ώς έμπορικοί υπάλληλοι, παραγγελιοδόχοι 
(πλασιέ) κλπ. καί παρακολουθούσαν κάθε γάλλο άξιωματικό.

’Αλλά καί οί υπηρεσίες κατασκοπείας τής Γαλλίας καί προ παντός τής Α γ 
γλίας, ήταν τότε κατά τρόπο τέλειο (οργανωμένες, ώστε όταν νικήθηκαν οί γερμανοί 
νά υποστηρίζουν ότι τοΰτο τό πέτυχαν οί υπηρεσίες ψυχολογικού πολέμου καί κα
τασκοπείας τής ’Αγγλίας (δηλαδή ή ΐντέλλιντζενς σέρβις), οί όποιες κατώρθωσαν νά 
σπάσουν τό εσωτερικό μέτωπο, ενώ ό στρατός πολεμούσε καί δεν είχε νικηθή.

Γιαυτό άκριβώς πριν άπό τό Β' παγκόσμιο πόλεμο, ή ναζιστική Γερμανία 
είχε γεμίσει κυριολεκτικά τον κόσμο μέ κατασκόπους της, πού άνήκον σέ διάφορα 
δίκτυα κατασκοπείας, 6 δέ Χίτλερ κανόνιζε τις ενέργειες του σύμφωνα μέ τις πλη
ροφορίες πού τοϋ έδιναν τά δίκτυα αύτά. Ή σύγκρουση των κατασκόπων προ τοϋ 
πολέμου τούτου καί κατά τον πόλεμο ήταν σκληρή, πολλά δέ έπεισόδια υπήρξαν 
πραγματικά δραματικά.

’Αλλά καί σήμερα τά διάφορα κράτη έχουΆώργανωμένες τέλειες ύπηρεσίες 
κατασκοπείας καί κάθε τόσο διαβάζουμε στις εφημερίδες ότι άνακαλύπτονται δίκτυα 
κατασκοπείας στις διάφορες χώρες, πού μάς κάνουν νά μένουμε έκπληκτοι γιά τή 
δράση τους.

'Η λιγόλογη αύτή ιστορική άνασκόπηση τής κατασκοπείας μάς δείχνει, πως 
πρέπει καί τό κράτος καί ή κοινωνία καί κάθε πολίτης "Ελληνας νά δείξη ένδιαφέρο 
καί νά μάθη διάφορες λεπτομέρειες τοϋ τρόπου κατά τον όποιο μπαίνουν μέσα στήν 
'Ελλάδα καί δουλεύουν αί κατάσκοποι. Δεν πρέπει νά πούμε μοιρολατρικά: «κ α ί 
τ ί θά  μ ά θ ο υ ν  ά π ό  μ ά ς ; κ α ί τ ί μ π ο ρ ο ύ ν  ν ά μάς  κ ά ν ο υ ν ; »  
Αύτό θά ήταν έγκλημα γιά τήν πατρίδα μας καί γιά τήν έαυτό μας.

Στή σημερινή εποχή μέ τις τόσες άνησυχίες, μέ τις τόσες πυρκαγιές πού 
υποβόσκουν στά διάφορα σημεία τής οικουμένης, μέ τούς τεράστιους εξοπλισμούς, 
πού γίνονται παντού, μέ τήν έπίμονη κοινωνική επανάσταση όπου επί τόσα χρόνια 
εξακολουθούν νά κρατούν μέ πείσμα οί κομμουνισταί, οί κατάσκοποι βρίσκονται 
παντού δέν μπορεί παρά νά βρίσκωνται παντού. Κατάσκοποι γιά τό στρατό μας, 
κατάσκοποι γιά τό ναυτικό μας, κατάσκοποι γιά τήν άεροπορία μας, κατάσκοποι 
γιά τή διπλωματία μας, κατάσκοποι γιά τις κρατικές ύπηρεσίες, κατάσκοποι γιά τά 
εργοστάσια, κατάσκοποι γιά τον κλήρο, κατάσκοποι γιά κάθε μας κίνηση, γιά κάθε 
μας σκέψη ! Υπάρχουν παντού κατάσκοποι! ! Αύτό πρέπει νά τό καταλάβουμε.

Π ώς θά τούς διακρίνουμε όλους αύτούς τούς κατασκόπους, πώς θά φυλα
χτούμε άπό αύτούς καί πώς θά τούς πολεμήσουμε έμείς μέ τή μικρή καί φτωχική 
μας "Ελλάδα;
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Αυτό 0ά τό κατορθώσουμε μέ τό νά γνωρίζουμε τον τρόπο, κατά τον όποιον 
εργάζονται οί σκοτεινοί αυτοί άνθρωποι καί νά δείχνουμε σ’ 'όλους τί έχουν ενδιαφέ
ρον νά πληροφορηθοΰν άπό μάς.

"Οταν τά μάθουμε αύτά, τότε θά μπορούμε νά οργανωθούμε καί μεϊς άνάλογα 
και να είμαστε σε θέση νά φυλάξουμε τά μυστικά μας καί ν’ άποκαλύψουμε τούς 
κατασκόπους εφαρμόζοντας τούς νόμους της πατρίδος μας για κάθε ξένο, πού κάνει 
κατάχρηση της άδολης Ελληνικής φιλοξενίας καί γιά κάθε "Ελληνα, πού πουλάει 
γιά λίγες δεκάρες την πατρίδα του, πού γίνεται δηλαδή π ρ ο δ ό τ η ς .

4. Γενικός αντικειμενικός σκοπός και επιδιώξεις τής κατασκοπείας 
καί άντίκατασκοπείας.

Γενικός αντικειμενικός σκοπός της κατασκοπείας κάθε κράτους είναι νά 
μαθαίνη τά μυστικά των άντιπάλων κρατών γιά όλους τούς τομείς τής δραστηριό- 
τητος τούτων, ήτοι τον εθνικό, τον οικονομικό, τον πολιτικό, τό διπλωματικό, τον 
κοινωνικό, τον στρατιωτικό, τον έπιστημονικό κλπ.

Κατά την έποχή του πολέμου, ή κατασκοπεία αποτελεί ένα όπλο γιά την 
διεξαγωγή τούτου καί χρησιμοποιείται γιά τήν ένημέρωση των έπιτελείων στρατού, 
ναυτικού καί αεροπορίας, σχετικώς μέ τις πάσης φύσεως δυνάμεις των άντιπάλων 
και τά σχέδια τούτων. Είναι γνωστό άλλως τε τό ρητό πού λέει ότι: «α ν ό ε χ θ ρ ό ς  
γ ν ώ ρ ι ζ ε  τ ί  κ ά ν ε ι  ό ε χ θ ρ ό ς  τ ου ,  ό έ χ θ ρ ό ς  θά  ν ι κ ο ύ σ ε  
» τό ν ε χ θ ρ ό  τ ο υ » .

Γενικός λοιπόν άντικειμενικός σκοπός καί έπιδίωξη τής κατασκοπείας πού 
κάνει κάθε κράτος γιά τά άντίπαλα κράτη είναι νά πληροφορηθή εγκαίρως τις προ
θέσεις, τις δυνατότητες, τις ικανότητες, τήν οικονομική δύναμη, τον άριθμό καί τήν 
ισχύ των ενόπλων δυνάμεων, τις συνθήκες καί τά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα 
τούτων, σέ τρόπο ώστε νά μπορή νά έξουδετερώση κάθε έχθρική ενέργεια καί νά 
επιβάλλεται.

Έν καιρώ δέ πολέμου, όταν ή κατασκοπεία συνδυάζεται κατάλληλα καί μέ 
τις πολεμικές επιχειρήσεις μπορεί νά πετύχη τά εξής:

ι) Νά προκαλέση τήν καταστροφή στρατιωτικών μονάδων τού άντίπαλου, 
μέ αιφνιδιαστικές επιχειρήσεις τού στρατού, τού στόλου ή τής άεροπορίας πού 
βασίζονται στήν υποκλοπή μυστικών τού εχθρού.

ιι) Νά ένισχύση τήν πολιτική καί τή διπλωματική προσπάθεια τής χώρας 
με τήν έγκαιρη συγκέντρωση καί μεταβιβάση στον αρμόδιο παράγοντα πληροφοριών 
για τις προθέσεις καί τις ενέργειες τών άντιπάλων, καί

ιιι) Νά συντελέση στήν επιτυχία αιφνιδιαστικών έπιχειρήσεων κατά τών άντι- 
παλων, τών οποίων εγκαίρως πληροφορείται τις προθέσεις.

ί ονίζουμε λοιπόν καί πάλι, ότι γενικός άντικειμενικός σκοπός τής ά ν τ ι -  
κ α τ α σ κ ο π ε ί α ς  είναι νά ματαιώνη κάθε άπόπειρα τών υπηρεσιών κατασκο
πείας τών άντιπάλων, ή όποια στρέφεται κατά τής εθνικής, τής κοινωνικής καί τής 
στρατιωτικής άσφαλείας τής Χώρας.

5. Ειδικές επ ιδιώξεις τής κατασκοπείας καί άντίκατασκοπείας.
Κατά τή διενέργεια τής κατασκοπείας, έπιδιώκεται ή γνώση τών προθέσεων, 

των δυνατοτήτων κ.λ.π. τών άτιπάλων κρατών. Τούτο όμως μπορεί νά κατορθοθή 
μέ τον κατάλληλο χειρισμό τού συγκεκριμένου θέματος, γιά τό όποιο γίνεται κάθε 
φορα̂  η επιχείρηση τής κατασκοπείας, μέ τον τρόπο πού θά όργανωθή ή επιχείρη
ση αυτή, καί μέ τά μέσα άκόμη τής επικοινωνίας, τά όποια θά χρησιμοποιηθούν.

Επομένως γιά νά πετύχουμε τό γενικό άντικειμενικό σκοπό τής κατασκοπείας 
καί τής άντίκατασκοπείας πρέπει νά πετύχουμε τήν εκπλήρωση διαφόρων ειδικών
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ρη επιχείρηση άπο τις υπηρεσίες κατασκοπείας ή άντικατασκοπείας.
Μερικές τέτοιες είδικώτερες επιδιώξεις των υπηρεσιών κατασκοπείας καί 

κατά την περίοδο τής συμβατικής ειρήνης καί κατά την περίοδο του πολέμου είναι οί 
άκόλουθες:

ι) Νά πληροφορηθοΰν άν υπάρχουν μυστικές συμφωνίες καί ποιές των άντι- 
πά.λων κρατών μέ άλλα κράτη πού στρέφονται έναντίον τής χώρας μας.

ιι) Νά συγκεντρώσουν πληροφορίες γιά την ύπαρξη τυχόν νέων μυστικών 
οπλών, περί του είδους τούτων καί περί τής άξίας των.

ιιι) Νά εφοδιάζονται μέ σχεδιαγράμματα τών οχυρωματικών έργων τών 
λιμένων, τών γεφυρών καί άλλων περιοχών στρατιωτικής σημασίας.

ιυ ) Νά λαμβάνουν άεροφωτογραφίες διαφόρων ζωτικών χώρων, όπως είναι 
τά εργοστάσια παραγωγής ήλεκτρικού ρεύματος, οί εγκαταστάσεις ραδιοφο^νι- 
κών σταθμών, τά έργοστάτια καί οί άποθήκες πολεμικών ειδών κ.λ.π.

υ) Νά προκαλοΰν τήν εξόντωση κατά διαφόρους τρόπους τών προσώπων 
εκείνων τού άντίπαλου έθνους, πού θεωρούνται δυναμικά καί είναι άναντικατά- 
στατα.

υι) Νά οργανώνουν κινήματα άντιστάσεως στά κατεχόμενα άπο τον εχθρό 
εδάφη καί νά έφοδιάζωνται ταΰτα μέ τά άπαραίτητα εφόδια γιά τή διεξαγωγή τού 
άγώνος.

υιι) Νά έγκαθιστοΰν δίκτυα πληροφοριών στις έχθρικές χώρες καί νά συνερ
γάζονται μέ διάφορα άλλα δίκτυα πληροφοριών φιλικών κρατών.

υιιι) Νά οργανώνουν καί νά πραγματοποιούν δολιοφθορές εις βάρος τού 
έ/θροΰ, άπαγωγές ή καί δολοφονίες επικινδύνων άτόμο^ν κ.λ.π.

ιχ ) Νά καλλιεργούν καί νά προκαλοΰν διάσπαση τής συμμαχιας και τής 
συνεργασίας τών κρατών τού έχθρικοΰ συνασπισμ,οΰ.

χ) Νά προκαλοΰν διάσπαση τού κυρίως έχθροΰ καί τών δορυφόρων του. 
χι) Νά δυσχεραίνουν τήν πολιτική καί τήν οικονομική συνεργασία τού έχθροΰ 

μέ άτομα ή ομάδες άτόμων τών ουδετέρων χωρών- καί
χιι) Νά οργανώνουν διάφορα άπατηλά τεχνάσματα καί παγίδες γιά τήν πα- 

ραπλάνηση έν καιρώ πολέμου τών στρατευμάτων τών άντιπάλων καί νά προκαλοΰν 
τήν καταστροφή τούτων.

Αντίστοιχες είναι καί οί επιδιώξεις τής ά ν τ ι κ α τ α σ κ ο π ε ί α ς ,  ή 
οποία πρέπει νά είναι ώργανωμένη άριστα, όόστε νά μπορή νά προλαμβάνη καί νά 
ματαιώνη εγκαίρως τις παραπάνω ειδικές έπιδιώξεις τών ξένων υπηρεσιών πλη
ροφοριών (κατασκοπείας) εις βάρος τής χώρας.

Κάθε κράτος επομένως πρέπει νά έχη άριστα ώργανωμένες τις υπηρεσίες 
τής κατασκοπείας μέν κυρίως γιά τις ξένες χώρες, τής άντικατασκοπείας δέ κυρίως 
γιά τό έσο^τερικό τής χώρας. Μπορεί όμως νά υπάρχουν επιδιώξεις τής κατασκοπείας 
μιας χώρας πού θά πρέπει νά πραγματοποιηθούν μέσα σ’ αύτή τήν ίδια τη χωρά 
(π.χ. κλοπή μυστικών άπο μιά ξένη πρεσβεία άντιπάλου κράτους), καθώς καί επι
διώξεις τής άντικατασκοπείας πού θά πρέπει νά πραγματοποιηθούν σέ ξένη χωρά 
(π.χ. ή άντικατασκοπεία μιας χώρας στέλνει όργανά της στήν πρεσβεία της που 
λειτουργεί σέ άντίπαλη χώρα γιά νά ματαιώση τις ενέργειες τής ξένης κατασκοπείας 
εις βάρος τής πρεσβείας αύτής).

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

*
*  *

’Αμερική.
Έκ των μεγαλύτερων προβλημάτων τής σήμερον εις την ’Αμερικήν είναι ή 

άντιμετώπισις των άνηλίκων «γάγκστερς».
Σκοτωμοί, τραυματισμοί, λεηλασίες, λαμβάνουν χώραν συχνάκις, διά νά·ΐκα- 

νοποιηθή μία παράξενη θηριωδία πού φωλιάζει εις νεαρά στήθη. Εις την Ν. Ύόρκην 
μόνον, από ’Ιανουάριου μέχρι Αύγουστου 1959, έλαβον χώραν 6 φόνοι από ανη
λίκους.

Εις μεγάλην συγκέντρωσιν ό επιθεωρητής τής ’Αστυνομίας τής Ν. 'Υόρκης 
κ. Στέφαν Κένεντυ, ειδικός μέ τά προβλήματα τής παιδικής έγκληματικότητος 
εΐπε : « ’Αμφιβάλλω εάν ύπάρχη άλλο καρκίνωμα τόσον φοβερό εις τάς Η.Π. Άμε- 
» ρικής καί πρόκειται για ένα καρκίνωμα πού μεγαλώνει συνεχώς. Οΐ βάρβαροι 
» φόνοι από τόσο νέα παιδιά μάς δείχνουν τήν άνοδον τού κύματος τής βίας εις τήν 
» Ν. 'Υόρκην. Χρειάζεται σκληρή μεταχείρισις των εγκληματιών. 'Η θωπεία θά μας 
» όδηγήση σέ θρήνους πολλούς. 'Όταν έφηβοι φθάνουν εις το σημεΐον νά καίνε δύο 
» παιδιά 7 έτών μέσα εις ένα έγκαταλελειμένον ύπόγειον, τί πρέπει νά κάμωμεν ; 
)) Τό έγκλημα ξεπέρασε τά όρια τής παραφροσύνης. Είναι τόσον τό βάρος τής άπο- 
» στολής τής ’Αστυνομίας, ώστε εφέτος κανείς αστυνομικός δεν έλαβε τήν άδειαν 
» του. ’Επί πλέον χρησιμοποιοϋμεν τούς μαθητάς τών ’Αστυνομικών Σχολών εις τις 
» ελεύθερες ώρες τους. Διά νά σάς αποδείξω πόση είναι ή άγανάκτησις, ή οργή τοϋ 
» λαοΰ, σάς αναφέρω ότι τεράστια πλήθη λαοΰ άπειλοΰσαν νά εισβάλουν εις τό Ά - 
» στυνομικόν Τμήμα, όπου έκρατούσαμεν εις μίαν περίπτωσιν 4 φονεΐς, διά νά τούς 
» κομματιάση. ΙΙολΐται παντός έπαγγέλματος, υπάλληλοι, έργάται, έμποροι, γυναΐ- 
» κες, ζητούσαν θάνατο γιά τούς νεαρούς κακούργους. Καί είναι φυσικόν. 'Όλοι έ- 
» χουν παιδιά καί θέλουν νά είναι άσφαλεΐς διά τήν ζωήν αύτών.

«Υπάρχουν μερικοί πού υποστηρίζουν ότι εις μίαν πόλιν 9.000.000 κατοί- 
» κων, 4 φόνοι σέ δέκα ήμέρες δεν είναι καί τόσον τρομερόν.

«Άλλοίμονον όμως εάν περιμένωμεν νά διπλασιασθοϋν οΐ φόνοι ϊνα κινηθώ- 
)) μεν. Τότε θά ε’ίμεθα άξιοι τής τύχης μας. Γνώμη ίδική μου καί όλης τής Άστυ- 
» νομίας είναι, ότι πρέπει τά δικαστήρια νά επιβάλλουν σκληρές, σκληρότατες ποι- 
» νές. 'Η ’Αστυνομία πάντως πράττει τό καθήκον της.

«Μεταξύ τής 7ης έσπερινής καί 3ης πρωινής πού διαπράττονται οΐ φόνοι, 
» όλοι οΐ αστυφύλακες εύρίσκονται εις περιπόλους εις επικίνδυνες περιοχές. 'Όταν 
» βλέπομεν συγκεντρωμένους νεαρούς τούς διαλύομεν, πολλές φορές όμως ούτοι προ- 
» βάλλουν άντίστασιν καί τούς διαλύομεν βιαίως».

Εδωσεν εν συνεχεία, ο επιθεωρητής κ. Κενεντυ, διαφόρους ονομασίας συρΓμο- 
ριών, πού δρουν εις Ν.Ύόρκην π.χ. «Χόλλυ Μίσοπς», («"Αγιος ’Επίσκοπος»), «Λέ- 
ον .ς,ς της Τζαμαϊκα», «έεανθοι Πάνθηρες», «Μαύρος Γάτος», «'Ιππότες τοϋ Αίματος» 
«Ποδοσφαιρισταί», «Πορτορικανοί έκδικηταί», ή «Κόψη τοϋ Μαχαιριού», «Τζα
μαϊκανοί Παπάδες» κλπ.

( Εις πολλας συγκρουσοίς των οι ανήλικοι εγκληματιαι μιμούνται απολύτως 
τούς μεγάλους γκάγκστρες, ιδία τον Ά λ Καπόνε, αναφέρει δέ τό εξής παράδειγμα 
απρόκλητου επιθεσεως ανηλίκων εγκληματιών κατά φιλησύχων ομηλίκων των.
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Μία πολυμελής όμάς νεαρών, Λευκών, Νέγρων καί Πορτορικανών, έπετέθη 
εναντίον 10 λευκών άγοριών καί κοριτσιών εντός ενός πάρκου, καθ’ ήν στιγμήν επέ
στρεφαν εις τάς οικίας των έκ του σχολείου των.

Οί κακοποιοί έκύκλωσαν τούς νεαρούς καί τούς έπετέθησαν κεραυνοβολα. 
Δύο άγόρια έμαχαιρώθν.σαν άγρια καί ξεψύχησαν έπάνι» εις το χορτάρι τού πάρκου. 
Τά άλλα κατώρθωσαν νά διαφύγουν κατόπιν φοβέρας πάλης.

Οί διαφυγόντες είπαν εις τήν ’Αστυνομίαν ότι ή έπίθεσις ήτο άπροκλητη και 
οτι έγινεν ύπουλα, κεραυνοβολα καί αδυσώπητα.

'Ένα νεαρό κορίτσι πού είχε πάθει νευρικό κλονισμό είπε κλαιοντας :
«Διασταυρωθήκαμε μαζί τους εις τό πάρκο. Έφαίνοντο αδιάφοροι καί συζη- 

» τοϋσαν δυνατά. ’Έτσι δέν ύπωπτευθήκαμε τίποτε. Ξαφνικά, σαν νά έδωσε κάποιος 
» τους τό σύνθημα, μάς έκύκλωσαν καί ήρχισαν νά μάς κτυπουν μέ φοβερή λύσσα. 
» "Ενας μέ άρπαξε από τον λαιμό καί προσπαθούσε νά μέ στραγγαλίση. Ποτέ δέν 
» ήμουνα δυνατή καί λιποθυμούσα άπό φόβο. Πού εύρηκα τήν δύναμι νά λύσω τον βρόχο 
» άπό τον λαιμό μου καί νά φύγω ; Κανονικά έπρεπε νά βοηθήσο  ̂τά άλλα παιδιά που 
» έπάλευαν ακόμη, ήμουν όμως τόσον έξηντλημένη πού θά χανόμουνα αν γύριζα».

"Ενας άλλος άπό τούς διαφυγόντας είπε : «χτυπούσαν μέ τά μαχαίρια σαν 
» λυσσασμένοι. Δέν θά ξεχάσω ποτέ τά παραμορφωμένα άπό τό πάθος πρόσωπα 
» τους. Ήτο κάτι τό τρομερό, κάτι τό αφάνταστο».

Αί δύο αύταί καταθέσεις φωτίζουν ώς ένα βαθμό τήν σκοτεινή ψυχή τών νεα
ρών αύτών γκάγκστερς. Δίδει τήν έκτασι τού πάθους μέ τό όποιον κτυποΰν, ενός 
πάθους καθρεπτιζομένου εις τά πρόσωπά των καί πού αστράφτει εις τά μαχαίρια 
καί δείχνει τά δόντια του εις τις αιχμές τών σπασμένων μπουκαλιών.

’Ιδού ένα άλλο έπεισόδιον :

βανε 
χρώμα
είπε εις τούς άλλους: «Μια στιγμή νά ανάψω τό τσιγάρο μου άπό τό τσιγάρο τού κυ
ρίου». Τον έπλησίασε καί τού έζήτησε μέ ευγένεια τήν φωτιά του. Αύτός άπλωσε 
τό χέρι μέ τό άναμμένο τσιγάρο, τήν ιδίαν στιγμήν ένας γυμνασμένος νεαρός έπήδησε 
έκ τών νώτων καί έδεσε τά χέρια του αποπνικτικα εις τον λαιμόν του. Ενας άλλος 
έκαμε τό ίδιο εις τήν γυναίκα. Ταύτοχρόνως έξεχύθηκαν άπό τούς γύρω ^θάμνους 
καμμιά δεκαριά καί έπετέθησαν μέ σίδερα, μπουκάλια, άλυσίδες, ράβδους. 'Ο φιλή
συχος πολίτης είχε άνατρέψει τον αίλουρον καί τον πατούσε εις τον λαιμόν, ενώ αμέ
σως ύστερα άπήλλαξε τήν γυναίκα του. Τό ζευγάρι όμως δέν μπορούσε νά νικήση. 
Οί πολλοί έπεβλήθησαν. Δέν περιωρίζοντο μονάχα νά κτυποΰν. Έξέσχιζον μέ μα
νία τά ρούχα τόϋν θυμάτων τω ν  καί δέν έφευγαν παρά μόνον όταν άκουσαν τις σει
ρήνες τών αστυνομικών αυτοκινήτων. Κάποιος είχε τηλεφωνήσει εις τήν ’Αστυνο
μίαν. "Οταν κατέφθασαν οί άστυνομικοί, ό άνδρας καί ή γυναίκα εύρίσκοντο εις κατά-

τραγικήν μέσα σέ μιά πρασιά μέ άνθη. 'Ο σύζυγος αίμόφυρτος προσπαθούσε 
ή προς τό μέρος τής άναισθήτου συζύγου του, διά νά τής προσφέρη τήν βοή-

μιαν 
στάσιν 
νά συρθή
θειάν του, άλλα δέν μπορούσε.  ̂  ̂ ( , , ,

Καί όπως έγραψε τήν έπομένην ένας άστυνομικός συντάκτης : «Και επάνω 
» άπό τά δένδρα άντανακλοΰσε ένα παγερό φεγγάρι, πού έφώτιζε τά αίμόφυρτα προ- 
» σωπα τών δύο αθώων πολιτών, καθώς άργοπάλευαν άπό τούς πόνους. Οί γκάγκστερς 
» είχαν καί πάλιν άποσυρθή εις τό σκοτάδι άπό τό όποιον άνεπήδησαν ξαφνικά σάν 

φαντάσματα. "Οσοι είδαν τους» φαντασματα. wool ειοαν τούς δύο κτυπημένους έπί τόπου, ήμπόρεσαν να παρουν 
)> μίαν ιδέαν τής μανίας πού κατέχει αύτά τά αποβράσματα πού̂  κτυποΰν. Οί περισ- 

' ’ - ΐ  ■’— δειλοί. Δέν κτυποΰν παρά μόνον έκ τών νώτων μέ μαζικές
σύστημα, 
δταν συ- 

πολλοι,

)) σοτεροι απο αυτους είναι s , , \ <
» έπιθέσεις. Είναι καλώς ώργανωμένοι καί ένεργοΰν τάς έπιθέσεις των με συι 
« Ένόμιζα πώς είχα νά κάνω μέ θηρία τής ζούγκλας, είπεν ό κακοποιηθείς ότ 
» νήλθε. Έπήδησαν επάνω μου καί έδάγκωναν σάν τούς πιθήκους. Ήσαν 7
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» διαφορετικά θα ακολουθούσα και εγώ τις τυφλές παρορμήσεις εκείνης της ώρας. Θά 
» έλυωνα το κεφάλι του αλήτη πού είχα ανατρέψει, καθώς άκουγα τάς κραυγάς τής 
» γυναίκας μου. Θα το ελυωνα, όπως θά. έλυωνα το κεφάλι ενός φιδιού».

«Και δεν ελεγε παρα μονον την άλήθειαν. Θά έφθανε νά ΐδή κανείς την οργή 
» τού πλήθους, δταν συγκεντρώνεται έξοώ άπό τά Αστυνομικά Τμήματα, δσες φορές 
» συλλαμβανονται νεαροί κακούργοι, διά νά καταλάβη εις ποιον βαθμόν φθάνει ή 
» αντιορασις των ατόμων και των μαζών σέ αύτό το δργιο.

Ο διακεκριμένος αμερικανος εγκληματολόγος δόκτωρ Κάνυον, ό όποιος έδιά- 
βασε αυτές τις καταθέσεις έγραψε εις ένα περιοδικόν.

„ <( ^ οι β^τοι οι ^γκάγκστερς, εμφανίζονται κυριαρχημένοι άπό τά σκοτεινά
» ένστικτα που κρύβει ο άνθρωπος. Άπό τήν προϊστορία τους προκύπτει δτι σπάνια 
» τους εόοθη η ευκαιρία νά κάμουν χρήσιν των καλών των ιδιοτήτων, έτσι αυτές 
» οι καλές ιδιότητες έπαθαν ατροφίαν, άπέθαναν. Άπέθαναν μέσα εις ένα κλίμα εις 
»το  οποίον άναπτύσσονται τά μικρόβια, ενώ οί καλές τάσεις άποθνήσκουν άπό δη- 
» 'ητηριασι»,^ τουτέστιν, ό δόκτωρ Κάνυον αποδίδει τό κακόν εις κοινωνικά αίτια.

*λλ(% Αστυνομικός Διευθυντής, ό κ. Ράλψ Χουέλαν, αρχηγός των ’Α
στυνομικών Ι^μηματων εκκαθαρίσεως τών ταραχωδών συνοικιών άπό τούς νεαοούς 
γκαγκστερς, ανεκοινωσε δτι εις τήν Ν. 'Τόρκην πρέπει νά δροΰν 140—150 συμαο- 
ριες ανήλικων.

, °λοτης % αυτών προέρχονται άπό οικογένειες πού έναυάγησαν. «Αί μελέται 
» που έχουν γίνει εκ μέρους μας, λέγει, μάς οδηγούν εις τό συμπέρασμα δτι τά 75% 
)) των νεαρών αυτών έγκληματιών προέρχονται άπό μία κατηγορία τού έξ εννέα έκα- 
» τομμυριων πληθυσμού τής Ν. Ύόρκης, πού καλύπτει μόλις τό 1% τού πληθυ- 
» σμου. Εις τους 100 εγκληματίας οί 75 προέρχονται άπό οικογένειες αί όποΐαι άντι- 
«μετωπιζουν σοβαρά προβλήματα, οικογένειες άλκοολικών, λαθρεμπόρων, ψυνο- 
» παθών και διαζευγμένων συζύγων. Ή  υπηρεσία μας ύπολογίζει δτι τά μέλη τών 
» συμμοριών πρεπει νά προσεγγίζουν^ τάς 7.500, χωρίς βέβαια,νά σημαίνη δτι ή 
» στρατια αυτή εχει περάσει εις τό αίμα.

«Οί περισσότεροι δέν κάμνουν τίποτα άλλο άπό τό νά γυρίζουν εις τούς δρό- 
» μους, να θορυβούν καί νά ασχημονούν, δλοι όμως είναι ενδεχόμενον νά γλυστοή- 
» σουν εις το κατώτερο σκαλοπάτι άν τό φέρη έτσι ή τύχη».

, ει<’ τβ]ν Αμερικήν όλοι εκείνοι πού παρακολουθούν τις άδύνατες πλευρές 
της αμερικανικής κοινωνικής ζωής, σ υ μ φ ω ν ο ύ ν  ε ΐ ς τ ή ν δ ι α π ί σ τ ω -  
σ ι ν ,  ο τ ι  η ε κ τ ρ ο π ή  μ ι α ς  μ ε ρ ί δ α ς  τ ή ς  ά μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ς  ν εο-  

α ι α ς α ρ χ ι ζ ε ι α π ο τ ό  σ π ί τ ι .  Άπό τής πλευράς αυτής διά νά ΐδή κά
νεις πολυ^καλα το̂  πρόβλημα, βοηθεΐ πολύ ή στατιστική.
η~ Η , Αστυνομία εχει, κάνει ένα άξιόλογο έργο εις τον τομέα αυτόν. Παρακολου
θώντας τα οικογενειακά όλων τών συλλαμβανομένων νεαρών, κατέληξε εις άσφαλές 

σχο( ον συμπέρασμα σχετικως με τήν κοινωνική προέλευσι τών νεαρών έγκληματιών.
, 11 φ τ ώ χ ε ι α  κ α ι  η δ ι ά λ υ σ ι ς  τ ώ ν  ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν ,  ε ί ν α ι  

κ υ ρ ί ω ς  ε κ ε ί ν α  που  ρ ί π τ ου ν  τ ά  π α ιδ ιά  ε ι ς  τό ν  κ α κ ό ν  δρόμον.
, , λ 1 , υ„ χαρακτηριστική έξομολόγησις ενός νεαρού γκάγκστερ πού συνε- 
ληφοη σε ενα επεισοδιον. Γ

Τ (< Ο; πατέρας μου επινε πάντα», είπε δ νεαρός κακοποιός, «οχι δμοώς πολύ 
1 ελευταια όμως, για κάποιο λογο, δέν γνωρίζω όμως για ποιό, έπινε πιό πολίΓκαί 
ερχόταν εις το σπίτι εν κραιπάλη μέθη. Τότε άρχιζε ό καυγάς μέ τήν μητέρα μου. 
Α υτή  κατα σύστημα ήταν υπομονετική. Σιγά-σιγά δμως έχασε τήν ύπομονή της

,. ί?, < °%%αυΤαδες ε5  τους οποιουζ ηκούοντο αί πλέον άνυπόφοροι ύβοεις'
Μια ήμερα η αδελφή μου είπε : « ’Εγώ θά φύγω». Δέν τήν έπίστευσα. Καί έφυγε 
Φαίνεται πως ηκολουθησε κάποιον, γιατί μιά ήμέρα μοΰ είπε : «"Οπου καί νά πάω 

» καλύτερα Οα περάσω».
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« ’Έμαθα άργότερα 6τι άκολούθησε ένα σερβιτόρο, αλλά ακόμη δεν είχε παν- 
» δρευθή. 'Όταν έφυγε ή άδελφή μου άπό τό σπίτι τότε ένοιωσα την ασφυξία νά μέ 
» πνίγη.

«Μια ήμερα ό πατέρας μου έκτύπησε την μητέρα μου μέ ένα μπουκάλι και τά 
» αίματα έρρεαν άφθονα. Τό χυνόμενον αίμα μοϋ σάλεψε τον νουν καί άρπαξα καί 
» έγώ μια καρέκα καί άρχισα νά κτυπώ τον πατέρα μου άλύπητα καί θά τον αποτε- 
» λείωνα. ’Αλλά εις μίαν στιγμήν ήκούσθη τραυλίζουν : «Κτυπας τον πατέρα σου;». 
» Συνήλθα ολίγον καί έφυγα άπό τό σπίτι. Συνήντησα τον Ντίκ, πού ήταν μέλος μιας 
» συμμορίας καί τον άκολούθησα. Έπίναμε, έκλέβαμε, ξυλοκοπούσαμε, θορυβου- 
» σαμε καί μιά ήμέρα πετάξαμε έναν άστυνομικόν εις μίαν λίμνη. ’Άλλη μιά νύκτα, 
» έπιάσαμε έναν καθολικόν παπά καί φόν τσακίσαμε στο ξύλο, διότι δεν ήθελε να 
» ψάλλη γιά χάρι μας. Τώρα έχετε όλη την αλήθεια».

Δέ·εν εκρυψε τίποτε ό νεαρός γκάγκστερ Τζών Φίλ.τεν καί άπεκάλυψε τό δράμα 
του μέ μιά χαρακτηριστική φυσικότητα. "Ο,τι καλό ύπήρχεν εις τον χαρακτήρα του 
—καί δέν μπορεί νά μή υπήρχε—άπέθανε μέσα στο άνυπόφορο κλίμα τής οικογέ
νειας του. Μέσα εις αύτό τό σπίτι πλημμυρισμένο μέ τάς αναθυμιάσεις του αλκοολ 
άπέθανε ό καλός Τζών καί γεννήθηκε ό κακός, έγραψε ένας παλαίμαχος άστυνομικός 
συντάκτης τής έφημερίδος «Νιού Γιόρκ Τάϊμς».

Δέν υπάρχει τίποτε τό αινιγματικόν εις την έκτροπήν αύτοΰ τοϋ παιδιού, που 
συνελήφθη μέ ένα αίματωμένο μαχαίρι εις την τσέπη. "Ολα άκολουθούν μια λογική 
έξελικτική πορεία. Τό πως θά τον άντιμετωπίση τώρα ή δικαιοσύνη είναι άλλο ζή
τημα. Είναι πιθανώτατον μέ την άπολογίαν του νά συγκινηθή τό δικαστήριον και να 
φανή έπιεικές.

Ή  επιείκεια αύτή μέ τή σειρά της θά ένθαρρύνη κάποιους άλλους ξεστρατι- 
σμένους καί 6 φαύλος κύκλος θά συνεχίζεται.

Τήν 17—8—1959 εις τό Μπροΰκλιν των Η. Π. ’Αμερικής συνεπλάκησαν δυο 
συμμορίαι άνηλίκων γκάγκστερς, ήτι αί «Τσοπλέϊν» καί «Έ λ  Κουΐντος». Εις την 
συμπλοκήν δέ μετέσχον έκατέρωθεν καί περί τάς25 νεάνιδας, αίτινες έχρησιμοποι- 
οΰντο διά βοηθητικάς υπηρεσίας καί κυρίως ως παρατηρηταί, ίνα ειδοποιήσουν τους 
συμπλεκομένους εις ήν περίπτωσιν θά κατέφθανον οί άστυνομικοί.

Τον ’Οκτώβριον τού ΐδίου έτους μέλη τής συμμορίας άνηλίκων Κού-Κλούξ- 
Κλάν, έπετέθησαν κατά νεάνιδος καί τήν έξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου, διά νά ίδοϋν 
άπλώς «πώς άντιδρα μιά γυναίκα όταν τήν κτυποΰν μέχρι θανάτου».

Έχομεν εις τήν διάθεσίν μας σοορείαν περιστατικών παρομοίων περιπτώσεων 
επιθέσεων άνηλίκων γκάγκστερς κατά άτόμων μέ οδυνηρά άποτελεσματα καινομι- 
ζομεν ότι ή άπαρίθμησις όλων δέν είναι άπαραίτητος.

Τό έ ρ γ ο ν  τ ή ς  ά ν ο ρ θ ώ σ ε ω ς .
Τόσον αί κοινωνικαί οργανώσεις, όσον καί αί επί μέρους κρατικαί άρχαι απα

σχολούνται σοβαρώς μέ τήν άντιμετώπισιν τού σοβαρού ^τούτου κοινωνικού προ
βλήματος. Προς τούτο λειτουργούν τέλεια ιδρύματα πού έλέγχονται καί αύτα μέ τήν 
σειρά τους άπό τήν κοινή γνώμη διά μέσου τών εφημερίδων, τών συναφών περιο
δικών, ως καί τών δημοσίων υπηρεσιών.

Εκατοντάδες δημοσίων καί ιδιωτικών καί έκεϊ οργανισμών, έχουν αφιερωθη 
εις τήν διαπαιδαγώγησή καί τήν άποκατάστασιν τών παρεκτρεπομένων άνηλίκων, 
άναλόγως τής έμφανιζομένης περιπτώσεως. Μόνον ή όργάνωσις τής Πολιτείας τής 
Ν. 'Υόρκης, δαπανά δι’ αύτόν τον σκοπόν περί τά 2 εκατομμύρια δολλάρια τον χρόνο. 
’Αλλά καί τά τόσα πολλά ινστιτούτα καί τά. τεράστια χρηματικά ποσά, είναι ούσάν 
ταμπόν επάνω  ε ις  μίαν πληγήν πού δέν μπορούν ή δέν θέλουν νά τήν άπολυμάνουν. 
'Η άπολύμανσις χρειάζεται κόπους καί προσπάθειες καί γενναίες άποφάσεις. ’Αλ
λαχού έκθέτομεν τάς ήμετέρας άπόψεις, κυρίως εις τον προληπτικόν τομέα τής εγκλη
ματικότητας τών άνηλίκων. (Συνεχίζεται)
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τάκον
Π

I. Αφορμήν προς ερευνάν του παρόντος θέματος μας δίδε', τό έξης πραγμα- 
οπερ ετέθη ύπ’ οψ',ν μας παρά συναδέλφου τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως 

ατρων:
((Ί ο χρησιμοποιηθέν ύπό τής καθαρίστριας του ασύλου ανιάτων πυρ εις την 

κουζίναν ^αύτοΰ μετεδόθη έξ απροσεξίας της εις τό πλυντήριον μέ αποτέλεσμα νά 
καώσιν ωρισμένα κενά χαρτοκιβώτια γάλακτος, άνευ περαιτέρω έπεκτάσεως του 
πυρός, λόγω κατασβέσεώς του ύπό τής ιδίας τής καθαρίστριας, των προσδραμόντων 
αστυνομικών και του προσωπικού του ιδρύματος. Έρωταται λοιπόν: Διεπράχθη 
εν προκειμενω έγκλημα καί έν καταφατική περιπτώσει ποιον;».

Εν συνεχεία ό κ. συνάδελφος διετύπωσε την γνώμην, ότι επειδή τό πυρ δεν 
πεξεταθη και επειδή ώς έκ τούτου δεν προέκυψε δυνατότης κινδύνου προσώπων ή 

νά μή έφαρμοσθή τό άρθρον 266 του Π.Κ., «περί έμπρησμοΰ ε 
η «περί παραβάσεως διατάξεων προφυλαχτικών άπό του πυρόε

πραγμάτων, έδει 
άμελείας», άλλ’
πταισματικη διαταξις του Κωδικός (άρθρον 433). Ταΰτα δέ παρά τήν αντί
θετον γνώμην τής πλειονότητος των δικαστικών καί άτυνομικών υπαλλήλων τών

. , „ 0 ’  , Λ .  i 'S · - .  ____ ~ < ί ι  / >- ~ „  λ '  1

Τό δέ 
ση μασιό
τωπίζουν έν τή πράξει πολλάς παρομοίας φύσεως ύποθέσεις. Άναφέρομεν τά κά
τωθι πρόχειρα περιστατικά:

,  ̂) Καίεται τμήμα τής τραπεζης ή και επ’ αυτής αντικείμενα, επειδή κατά 
αποχώρησιν τών έν τω ραφείω ή ά.λλω έργαστηρίω εργαζομένων δεν διεκόπη 
'φΟ/ζθ ρεύματος εις το επί τής τραπέζης ηλεκτρικόν «σίδερο».

, „ Καίεται ολόκληρος ό κάλαθος αχρήστων, έν ώ έρρίφθη άνημμένον σιγάρον, 
και έτερά τινα αντικείμενα πέριξ αύτοΰ εύρεθέντα, ’ίσως δέ καί τμήμά τι τού δα
πέδου.

3) ^Μεταδίδεται τό πυρ καί καταστρέφει άνηρτημένην ένδυμασίαν εις τον τοί
χον, κατα την ύπό καπνιστού άφήν τού άναπτήρος του.

4) Καίεται παραπέτασμα άπό φλόγα κανδήλας, 
πέτασμα ό άνεμος.

διών.

:, εις ην προσηγγισε το παρα- 

5) Καίεται τμήμα τής οροφής άπό ένωσιν ήλεκτροφόρων συρμάτων ή καλω-

6 )^Καίονται εύφλεκτα ξηρά χόρτα καί εις ή τινές θάμνοι, άπό άναμμένον 
σιγάρον ή πυράν κλπ.

Ερωταται λοιπον : αποκλείομένου του δόλου, συνιστούν αί άνωτέρω 
αμελείς ενεργειαι έγκλημα, ποιον καί διατί;

Η περί του ζητήματος γνώμη μας είναι ή έξής :
όρφωθή ήδη 
:ων τοΰ κα- 

έγκλημα
χαρακτηρίζει τον εμπρησμόν ώς

Τυπικόν έγκλημα είναι εκείνο, τοΰ όποιου ή αντικειμενική ύπόστασις έξαντλεΐτ 
ΐν ενέργειαν, δηλ εις ωρίσμένην σωματικήν κίνησιν μετά τής συνδεδεμένης άρρήκτως 
Γαβολης εις τον εςωτερικον κοσμον» (Χωραφα, Γεν. Άρχαί τοΰ Ποιν, Δικαίου 1958

(1) «Τυπικόν έγκλημα είναι εκείνο 
εις ώρισμένην 
μέ αύτήν με· 
σελ. 125).
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ουσιαστικόν (χ) έγκλημα. Διά νά ύπάρξη δηλ. σήμερον εμπρησμός δόλιος ή έξ αμέ
λειας άπαιτεΐται πρώτον νά προξενηθή πυρκαϊά και δεύτερον νά προκύψη έκ ταύτης 
δυνατότης έπελεύσεως κινδύνου άνθρώπου ή κινδύνου πραγμάτων (2). "Οθεν, αν 
δεν προξενηθή πυρκαϊά δεν δύναται νά γίνη λόγος περί έμπρησμοϋ, έστω και άν έκ 
τής ένεργείας ή παραλείψεως τοϋ δράστου προέλθη κοινός κίνδυνος. Έν τή περι- 
πτώσει ταύτη δέον ν’ άναζητήσωμεν υπαρξιν έτέρου (τυχόν) εγκλήματος, όχι όμως 
εμπρησμού. "Αν πάλιν προξενηθή πυρκαϊά, ούχί όμως καί δυνατότης έπελεύσεως κοινού 
κινδύνου, τότε ή πράξις χαοακτηριστέα,'ώς έκ προθέσεως φθορά ξένης ιδιοκτησίας διά 
πυρός άν ή ενέργεια (ή παράλειψις) υπήρξε δόλια (αρθρα 331 και 382 Π.Κ.). Αλ
λως δεν δύναται νά γίνη λόγος περί έγκλήματος, τής πράξεως οΰσης άνεγκλήτου.

Άντιθέτως υπό την ίσχύν του Π.Ν., ο εμπρησμός, καθ ό έγκλημα τυπικόν ( ), 
έθεωρεΐτο τετελεσμένος άμα τή άφή τού πυρός, χωρίς ν’ απαιτήται περαιτέρω επε- 
κτασις αύτοΰ πολλώ δέ μάλλον πρόκλησις πυρκαϊάς. Δι’ ό καί άνέκυπτεν ή δυσχέ
ρεια διακρίσεως μεταξύ άποπείρας καί τετελεσμένου τού εγκλήματος (^). Ούτως 
έγίνετο δεκτόν (Κωστής) ότι όταν ό έμπρησμός έτελεϊτο δι’ έναύσεως πυρός αμέσως 
έπ’ αύτοΰ τού έμπρησθησομένου άντικειμένου, άδύνατον νά διακρίνωμεν τήν  ̂από
πειραν, ένεκα τού χαρακτηρισμού τού εμπρησμού ως τυπικου εγκλήματος, ύι όπερ 
καί αύτη ή ενέργεια δι’ ής μετεδιδετο το πύρ, μη επελθοντος τού εμπρησμού, εχαρα 
κτηρίζετο ώς τετελεσμένον άδίκημα.  ̂ ν ;

Σήμερον όμως δεν είναι αρκετή ή έναυσις τού πυρός. ’Απαιτείται και απο
τέλεσμα. ’Ιδού τί αναφέρει σχετικώς ή αιτιολογικη εκθεσις τού Κωδικός, επι^τοΰ 
θέματος. «Έτερον έπίμαχον ζήτημα είναι άν τό άδίκημα πρέπει νά διατυπωθή ώς 
τυπικόν ή ούσιαστικόν. "Αν δηλ. τετελεσμενη πρεπει να θεωρήται η πράςις μόλις ας 
θέση τό πυρ ή μόνον όταν προξενηθή ή πυρκαϊα, ότε αι ^προηγουμεναι ενεργειαι 
άποτελοΰν την έννοιαν τής άποπείρας. Τό σχέδιον διατυπώνει τον εμπρησμόν ως 
άδίκημα ουσιαστικόν διά νά ύπάρξη έμπρησμός άπαιτεΐ νά προξενηθή πυρκαϊά καί 
ούχί άπλώς νά έβλήθη πύρ». (Αιτιολογικη έκθεσις επί τού σχεδίου σελ.̂  395).

Τούτων ούτως έχόντων, υπό την ίσχύν τού νέου Κωδικός, το έγκλημα τού 
έμπρησμοϋ θεωρείται σήμερον τετελεσμένον όταν π ρ ώ τ ο ν  προξενηθή πυρκαϊα. 
Έρωτάται όμως τί έννοεΐ ό νόμος διά τού όρου (νέου εις τό ήμέτερον δίκαιον) πυρ- 
καϊά; Αύτό είναι τό κατ’ έξοχήν λεπτόν ζήτημα, ή λύσις τού οποίου νομίζομεν, οδηγεί 
εις άσφαλή καί άνεπίδεκτα άμφισβητήσεως συμπεράσματα. Διότι, ή κρίσις περί του 
έάν έν συγκεκριμένη τινί περιπτώσει προεκλήθη^ πυρκαϊά άπλώς άρχη τελεσεως 
τοιαύτης, έχει μεγάλην σημασίαν. Ούχί κυρίως έπειδη έν τή περιπτώσει ταυτη θα 
κριθή άν ό έκ προθέσεως ένεργήσας δέον νά διωχθή ώς ένοχος τετελεσμένου ή εν 
άποπείρα έμπρησμοϋ (διότι οΰτοος ή άλλους ό δράστης θά διωχθή), αλλα, διότι, αν 
ή πράξις' προέρχεται έξ άμελείας, έξιχθή δέ μέχρι τού σημείου της απόπειρας, δεν θα

(1) «Ούσιαστικόν έγκλημα όνομάζομεν έκεΐνο, του οποίου ή αντικειμενική ύποστασις 
περιλαμβάνει άφ’ ενός μέν ώρισμένην ένέργειαν, άφ’ έτέρου δέ και_ ωρισμενον αποτέλεσμα, δηλ. 
μεταβολήν τινα εις τον έξωτερικόν κόσμον κεχωρισμενην της ενεργειας» (Χωραφα ορ_. ,cit.) _
μ (2 Ποινικού Κώδικας, "Αρθρον 264. Έμπρησμός: «Ό  έκ προθεσεως προξένων πυρκαιαν 
τιμωρείται- α) Διά φυλακίσεως τούλάχιστον δύο έτών, ctv έκ τής πράξεως δύναται να πρόκυψη 
κοινός κίνδυνος εις ξένα πράγματα, β) Διά καθείρξεως άν εκ της πράξεως δύναται να πρόκυψη 
κίνδυνος άνθρώπου. γ) Διά καθείρξεως, ισοβίου ή πρόσκαιρου τουλάχιστον 10 ετών, αν εις την

πεΡίπξ“ ^ οιν°υ26σ6τ_°>Εμπρησμός Ϊξ άμελείας. «”Αν ή πράξις έξετελέσθη έξ άμελείας επιβάλλεται

φυλακισις». ^  Π gpa 408 καί 410) γίνεται χρήσις τής φράσεως «έάν έβλήθη πυρ... ο
δράστης τιμωρείται». Έ ξ ού καί τό έγκλημα έθεωρεΐτο τετελεσμένον^ άμα τή εναυσει του πυρος.
Ρ (4) Ώ ς τυγγάνει γνωστόν έκ των γενικών άρχών, κατα τα εν τη παλαιοτέρα ίδια επιστήμη 

διδασκόμενα, άπόπέιρα έπί των τυπικών έγκλημάτων δέν είναι δυνατής Σήμερον γίνεται βεβαίως 
δεκτόν οτι είναι κάλλιστα δυνατή άπόπειρα καί έπί των τυπικών εγκλημάτων, την δυσχέρειαν όμως 
τής διακρίσεως ούδείς δύναται ν αμφισβήτησή.
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δύναται τότε νά γίνη καν λόγος περί εγκλήματος, έπειδή, καθ’ ά τυγχάνει γνωστόν 
εκ των γενικών αρχών, α π ό π ε ι ρ α  έ ξ  ά μ ε λ ε ί α ς  ε ί ν α ι  μ έ ν  ν ο η τ ή  
λ ε ν  ε ί ν α ι  ό μ ω ς  δ υ ν α τ ή  κ α τ α  ν ό μ ο ν .  Εις τάς άνωτέρω έπομένιος 
αναφερομενας ^περιπτώσεις (II), αν υποτεθή ότι συνιστοϋν απλώς έναρξιν πυρκαϊας, 
δεν δυναται νά γίνη λόγος περί εμπρησμού έξ άμελείας.

1 ί είναι λοιπόν πυρκαϊά;
Ουχι ευχερης η άπαντησις. Κυρίως, επειδή μετά τήν ΐσχύν του νέου Κοόδικος 

ούδεις των παρ’ ήμΐν ερμηνευτών τοΰ δικαίου, ούτε καί ή νομολογία ήσχολήθη μέ 
το θέμα.. Μόνον ό καθηγητής κ. Γάφος άναφέρει δτι, «πυρκαϊά, κατά -την νομολο
γίαν του Γερμανικού άκυρωτικοϋ, προκαλεΐται δταν τά άντικείμενα προσβάλλωνται 
υπο τοΰ πυρος κατα τοιοΰτον τρόπον, άστε νά δύναται νά συνεχισθή ή καΰσις των 
και μετά την απομακρυνσιν. τής εμπρηστικής ύλης. Πάντως πυρκαϊά προκαλεΐται 
και όταν αι φλόγες δεν είναι έκ τοΰ μακρόθεν όραταί, άλλ’ απλώς δημιουογεΐται μία 
βραδεία καΰσις, δυναμένη νά εχη τά αυτά έπικίνδυνα άποτελέσματα» (Χ).Επίσης 
καί εις τήν είσαγγελικήν πρότασιν τοΰ ύπ’ άριθ. 1/1952 βουλεύματος τοΰ Πλημμε
λειοδικείου Παρνασσιδος, αναφέρεται δτι δταν λέγωμεν πυρκαϊάν νοοΰμεν πΰρ ποιας 
τίνος έκτάσεως, συμφώνως άλλως τε προς τήν κοινήν τής λέξεως έννοιαν, δι’ ής δεν 
νοείται παν, έστω καί ελάχιστης έκτάσεως πΰρ» (2).

Σχολιάζουν τό άνωτέρω βούλευμα ό υφηγητής κ. Ζαγκαρόλας άναφέρει τά έξης 
«Κατα ταΰτα το έγκλημα τοΰ έμπρησμοΰ έν τω ήμετέρω Π.Κ. δέον νά θεωρηθή ύ- 
» πάρχον ως προς τά άντικειμενικά αύτοΰ στοιχεία, δταν τό πΰρ μεταδοθή εις τό'έμ- 
» πρησθησόμενον άντικείμενον, κατά τρόπον προκαλοΰντα κατάστασιν κοινού κιν- 
» δύνου.̂  Διά την δημιουργίαν τής τοιαύτης καταστάσεως ούδόλως άπαιτεΐται τό 
» πΰρ να λαβή ωρισμενην έκτασιν, ώστε νά δύναται νά χαρακτηρισθή πυρκαϊά, συμ- 
» φωνως προς την κοινήν τής λεξεως έννοιαν. Ί οιοΰτόν τι άπαιτεΐται έν τώ Ίταλικω 
» δικαίω, ένθα ως πυρκαϊά χαρακτηρίζεται πΰρ μεγάλων διαστάσεων, οπερ καλύπτει 
» ολοκληρον τό άντικείμενον η σημαντικόν μέρος αύτοΰ μέ τάσιν νά προοδεύση καί 
» διαδοθή, αλλά εις τον Π.Κ. τοΰ 1930 (Ιταλικόν βεβαίως) γίνεται διάκρισις μεταξύ 
» τοΰ εμπρησμού (άρθρον 423) καί τής βλάβης διά πυρός προκαλοΰντος κίνδυνον 
«πυρκαϊας (άρθρον 424)».

«Τοιαύτη όμως διάκρισις πυρός μεγάλης καί μικράς έκτάσεως δέν ύφίσταται 
» παρ ημιν, αρκεί δθεν νά δημιουργήται έκ τοΰ πωρός κατάστασις κινδύνου, τοιοΰτος 
» δε υφισταται κατά τήν αίτιολογικήν έκθεσιν τοΰ Έλβετικοΰ σχεδίου, δταν τό πΰρ 
)) δεν δύναται νά κατασταλή διά τής ένεργείας ενός μόνον άνθρώπου, εις τρόπον ώστε 
» να προκαλή φόβον. Επομένως πυρκαϊά είναι μέν τι πλέον τής άπλής έκρήξεως τοΰ 
» άρθρου 413 του παλαιού Π.Ν., άλλά δέν άπαιτεΐται νά λάβη καί ώρισμένην έκτα- 
» σιν. Ως λέγει ή αίτιολ. εκθεσις (σελ. 395) «ό κίνδυνος εμφανίζεται έν 6λη αύτοΰ 
» τη εκτασει, άμα έκραγή ή πυρκαϊά, δτε τό έγκλημα είναι τετελεσμένον». (3')

, ,/νί ά? τθυ ταύτας ° κ· Ζαγκαρόλας βασίζει καί εις τό δτι ό νέος Π.Κ.
« εν αρθρω 264 αύτοΰ δέν άποβλέπει εις τήν έκ τοΰ πυρός προκληθεΐσαν βλάβην 
» (ορισμένου αντικειμένου, διότι τοΰτο πράττει εις τά άρθρα 381 καί 382, άλλά εις τον 
» εκ^της εξαπολυσεως τής φυσικής δυνάμεως τοΰ πυρός κίνδυνον, τά καταστρεπτικά 
»του οποίου αποτελέσματα διαφεύγουν τον υπολογισμόν καί τήν κυριαρχίαν τοΰ 
» ανθρώπου... I οιουτοτρόπως τό περί ου πρόκε,ιται έγκλημα στηοίζεται εις τήν 
» έννοιαν του κίνδυνου καί ούχί τής βλάβης, ένταΰθα δηλ. ό νόμος άποβλέπει ούχί εις 
» την πράγματι λαβουσαν χώραν αιτιώδη διαδρομήν, άλλ’ εις τήν δυνατότητα ίΓιάς 
» επιζήμιου διαδρομής». ~

(1) Γάφου Κοινώς έπικίνδυνα εγκλήματα, Ποιν. Χρονικά F  σελ. 428 σηα 3
(2) Ιίοινικα Χρονικά, Α σελ. 147. ’
(3) Η αιτιολ.  ̂εκθεσις συνεχίζει. «Μέχρι τοΰ σημείου τούτου ή ενέργεια τοΰ υπαιτίου ένει 

χαρακτήρα α π ό π ε ι ρ α ς » .  Τούτο όμως δέν αναφέρεται ύπό τοΰ σχολιαστοΰ.
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'II ανωτέρω άποψις παρ’ δ,τι άπηχεΐ γνώμην διακεκριμένου νομομαθούς τής 
συγχρόνου ποινικής επιστήμης, νομίζομεν δτι δεν έρείδεται έπί άπολυτου βασεως και 
καθ’ ημάς δέον νά μή έπιδοκιμασθή άνευ ετέρου τινός, τούτο δέ έπί ταΐς κάτωθι 
σκέψεσιν:

α) ’Εάν 6 νέος Κώδιξ άπέβλεπεν εις τον έκ τής έξαπολύσεο;ς τής φυσικής 
δυνάμεως του πυρός πρυκαλούμενον κίνδυνον και μόνον εις αύτόν, ούχί δέ καί εις την 
έκ του πυρός προκληθεϊσαν βλάβην, προς τί νά ύπαγάγη τον έμπρησμόν εις την 
κατηγορίαν των ουσιαστικών έγκλημάτων νά μή θεοορή δέ τούτον τυπικόν έγκλημα 
ώς έπραττεν ό Π.Ν. μέ περα ιτέρω  μάλιστα συνέπειαν την άποφυγήν των ερμηνευ
τικών προβλημάτων άτινα ή υπαγωγή του εις τά ούσιαστικά έγκλήματα δημιουργεί; 

Βεβαίως δέν άπέβλεώεν ο νομοθέτης άποκλειστικώς καί μόνον εις τήν προστα-

.). ΊϋνταυΟα όμως ή προστ 
έμπρησμ,ός έξ άμελείας, ένώ τοιοΰτο δέν συμβαίνει προκειμένου περί φθοράς ξένης 
ιδιοκτησίας έξ άμελείας, έστω καί διά πυρός τελουμένης ώς καί ή διά πυρός φθορά 
ίδιου πράγματος, εάν βεβαίως ήτο δυνατόν νά πρόκυψη έκτήςπραξεωςκοινος κίνδυνος.

καλού μ: 
κής ό
νο
σημασίαν

μοθέτης χρησιμοποιή τοιαύτας έννοιας, (έννοιας δηλ., αιτινες έχουν ωρισμενην 
ΐμασίαν εις τό δίκαιον, τήν ηθικήν, τήν έπιστήμην κλπ., «μή στηριζομένην δέ εις 

είδικώτερον προσδιωρισμένα νομικά κριτήρια άντλούμενα από σύμπλεγμα νομικών 
κανόνων»), ό δικαστής καί 6 έφαρμοστής του δικαίου γενικώς ύποχρεοϋται να εκτί
μηση τήν πραγματικήν κατάστασιν, βασιζόμενος εις τά πραγματικά δεδομένα τών 
σταθερών εννοιών άλλων κλάδων του δικαίου (ώς λ.χ. του ’Αστικού Δικαίου, διά 
-ήν ερμηνείαν τών όρων «πράγμα», «ξένον», «κινητόν» κλπ.) ή καί άλλο»; έπιστημών 
(ώς λ.γ. τής ιατροδικαστικής διά τήν έκτίμησιν τών όρων «συνουσία», «άσελγής

προκε...... —Γ.......— ,, ··,· · n - - - - ' , ·, ■ · ·Λ
άξίας») καί κοινωνικάς (ώς συμβαίνει μέ τήν έννοιαν τών όρων «αγανακτησις» και 
«σκληρά καί βάναυσος πράξις» ή τού όρου «πυρκαϊά», όστις δέον νά έρμηνευθή κατά 
-ά έθιμικά δεδομένα, ήτοι τήν περί ταύτης κρατούσαν κοινωνικήν άντίληψιν). ^

Π » . ..  ^ , 'kirsμ / rnu nnnv> ((τη)n v r/r /Y V )) . Vf/. λ ά ί

:ής πραγμα-

UpUCj ν ν ι > ι / ν / /  .w | χ/, ' —
αφού έν προκειμένω ή ratio legis συνιστ . . , , ,
δημιουργίας καταστάσεως κινδύνου. Τούτο όμως δεν ερειδεται νομίζομεν επι νομικής 
βάσεως. Π ρ ώ τ ο ν  μέν, διότι ούτως παραβιάζομεν τήν αρχήν, καθ’ ήν δέν δυναμεθα 
εις τήν έκπεφρασμένην έννοιαν τού νόμου νά ΰποκαταστήσωμεν άλλην διάφορον, έπί 
τώ λόγω ότι ταύτην ήθελε νά έκφράση ό νομοθέτης (2). Δ ε ύ τ ε ρ ο ν  δέ, διότι,

* k   Τ    —Λ  «ττΛνλ /* /τί Λ μ γ λ ι ι  n O k ' T O r  \)n r  v n v i r r r  r i OTrni.YWTVi TO V

Τούτο άλλως τε συνάγεται, έκ του πνεύματος τών δλων περί κοινώς έπικ 
εγκλημάτων, διατάξεων του Π.Κ.. Μαλιστα εν τη αιτιολογικη εκθεσει προ/

κοινώς επικινδύνων 
προκειμένου

(1) Ουτοί, Γάφου, Ποιν. Δίκαιον 1947, σελ. 104, Χωραφα op. cit. σελ;  59 καί 78.
(2) "Ορα παρ’ Ήλιοπούλω «Σύστημα του Έλλην. Ποινικού Δικαίου» έκδοσις Β , σελ. 52.
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π
σει

ερι τής^εκρηξεως ρητώς ορίζεται δτι ή «ή λέξις έκρηξις έχει σαφή έν τη κοινή χρή- 
ει και αναμφίβολον έννοιαν ώστε νά μή είναι δυνατή ή γέννησις αμφιβολιών περί 

ταύτης» (Αΐτιολογική έκθεσις op. cit).
ϊ )  To έγκλημα του εμπρησμού δεν είναι βεβαίως έγκλημα σκοπού. Είναι 

όμως έγκλημα^ ουσιαστικόν. Περιλαμβάνει καί ενέργειαν καί αποτέλεσμα. Εις ταΰτα 
εξαντλείται η αντικειμενική του ύπόστασις. Τό αποτέλεσμα δέ τοΰτο δέον νά μή είναι 
αντίθετον προς τας απαιτήσεις τής συγχρόνου μηχανοκινήτου ζωής. Τοΰτο σημαίνει 
°τξ ούδείς δύναται νά χαρακτηρισθή ώς εμπρηστής, διότι έθεσε πυρ έστω καί αν 
τοΰτο σβεσθή εν τή γενέσει του. Ό εμπρηστής θέτει πΰρ διά νά κατακαύση τά πάντα, 
νά μή̂  μείνη^τίποτε μαρτυροΰν ότι αύτός προύκάλεσε τήν καταστροφήν. Τό άποτέλε- 
σμοΰ οθεν τής πράξεως, πέραν τής δυνατότητος προκλήσεως κοινοΰ κινδύνου, δέον νά 
ή οπωσδήποτε σημαντικόν.

IV * Επι ιη βασει λοιπον τοον ανωτέρω σκεψεο^ν δέον ν1 άχθωμεν εις τό εξής 
συμπέρασμα.^ Οτι ή έννοια τοΰ νομικού όρου «πυρκαϊά» ταυτίζεται προς τήν κοινήν 
της^λέξεως έννοιαν καί ότι επομένως διάκρισις μεταξύ πυρός μεγάλης καί μικράς 
εκτασεως^ καθίσταται επιβεβλημένη έξ αύτής ταύτης- τής φύσεο^ς των πραγμάτων. 
Αποτελεί δε κοινώς «πυρκαϊάν» ού μόνον, κατά τά είς τά διάφορα λεξικά 'διαλαμβα

νόμενα, αλλά καί κατά τήν περί τούτου κοινήν άντίληψιν ή μετάδοσις τοΰ πυρός εις 
μεγαλην οπωσδήποτε έκτασιν επί οίουδήποτε ακινήτου, ή επί έκτάσεως περιεχούσης 
δενδρα; φυτείας καί λοιπά περιουσιακά στοιχεία, ετι δέ ή μετάδοσις τοΰ πυοός εις 
συνοικίαν ή καί πόλιν ολόκληρον.
, Γούτων ούτως έχόντων, θά πρέπει νά δεχθώμεν, ότι όχι μόνον όταν τό πΰρ δεν 
επεξεταθη^καθολου, καΰσαν απλώς τάς ώς έμπρηστικάς ύλας χρησιμοποιηθείσας, 
αλλα και όταν έλαβεν οπωσδήποτε έκτασιν τινα, ώς είς τά άνωτέρω άναφερόμενα 
παραδείγματα, ούχί^όμως μεγάλας πως διαστάσεις (έσβέσθη λ.χ. πριν ή μεταδοθή 
εις παρακείμενον τοΰ έν ώ έτέθη δωματίου με τάσιν περαιτέρω έπεκτάσεώς του)' 
υπάρχει απόπειρα καί ούχί τετελεσμένος έμπρησμός. Τελούμενα-, έπομένως έξ άαε-
λ,εηας occ λαΡακφ"ύρίζωνται καί διώκωνται έπί τή βάσει τής διατάξεως τοΰ 
άρθρου ^οο li.lv. «περί εμπρησμού έξ άμελείας»
- ~ Λ  Αί ώ5 άνω ένέργειαι δέον νά διώκωνται συμφώνωςτώ οίρθρω 433
του Π.Κ. «περί παραβάσεως διατάξεων προφυλακτικών άπό τοΰ πυρός», 6περ έχει 
ως εςής: «Δια κρατήσεως μέχρι τριών μηνών ή προστίμου, έφ’ όσον έτέρα διάταξις 
δεν επιβάλλει βαρυτεραν ποινήν, τιμωρείται: α) οστις φέρεται άπερισκέπτως καί 
αμελως περί την χρήσιν τοΰ πυρός ή τών μέσων τοΰ φωτισμού, είς τρόπον ώστε νά δύ- 
ναται να πρόκυψή εντεύθεν βλάβη είς άνθρωπον ή είς ξένον πράγμα καί β) όστις πα
ραβαίνει τας προς αποτροπήν τοΰ κινδύνου τοΰ έμπρησμοΰ έκδιδομένας διατάξεις 
τής αρμόδιας αρχής καί ιδίως τής άστυνομικής».
„ , ΒεΡαιως’ τ° άρθρον τοΰτο τιμωρεί αμελείς ένεργείας ή παραλείπεις έν οψει

της εκ τούτων δυνατοτητος προκλήσεως κινδύνου, χωρίς καν ν’ άπαιτή καί άποτέλε- 
σμα τι, οπερ  ̂όμως επερχεται προκειμένου περί ένάρξεως πυρκαϊών έξ άμελείας.
;  ατα ΤΤΦ aPX-/lv όμως, καθ’ήν έν τώ μείζονι περιέχεται καί τό έλασσον ούδέν τό κωλΰον 
όπως και εις τας περιπτώσεις ταύτας τυγχάνη έφαρμογής ή προκειμένη διάταξις. 
υυ ιω  και η δικαστική πρακτική, προκειμένου νά μή στηρίξη κατηγορίαν έπί έμπρη- 
σμιρ ος αμέλειας, αντί να αποκλειη τήν υπαρξιν τούτου βασιζομένη είς τό γεγονός 
οτι^εκ της πραςεως δεν προέκυψεν ούδέ ήτο δυνατόν νά προκύψη κοινός κίνδυνος— 
πραγμα ως^εικος πορρω απέχον τής πραγματικότητος, άφοΰ πρόκειται περί πράξεων 
λαμβανουσων χωράν εν^μεσαις Άθήναις, είς πολυκατοικίας κλπ.-θά είναι συνεπής 
προς τας απαιτήσεις του νόμου, έφαρμόζουσα τήν διάταξιν ταύτην.

Δ. ΝΤΖΙΩΡΑΣ



ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΕΝΑ ΤΕΛΕΙΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ
- Η  ΠΟΛΥΚΡΟΤΟΣ ΔΙΚΗ ΤΟΥ Δρ°ς Μ ΥΛΛΕΡ-

Έ κ τού γερμανικού περιοδικού «Kriminalistik»
κατα μεταφρ. Αρχκρυλακος κ. ΑΛΕδ . ΠΙΣΙΪΑ. (Συνέχεια έκ τοϋ προη- 
--------------------------------------------------------------γουμένου καί τέλος)

V I . Ψ υχιατρική έξέτασις του Μ.
α) Το ορκωτό δικαστήριον το έπιληφθέν τής ύποθέσεως συμφώνως τω άρθρω 

81 του ποινικού κώδικος άνέθεσεν εις τον καθηγητήν, Ritten, Δ/ντήν τής Ψυχιατρι
κής Κλινικής τοϋ Πανεπιστημίου τής Χαϊδελβέργης, ΐνα έξετάση τον Μ., δστις διε- 
πίστωσεν άπό τήν έξέτασιν δτι 6 Μ. ήτο ποινικώς υπεύθυνος.

β) 'Η γνώμη τοϋ όρκωτοΰ δικαστηρίου.
Κατά τάς διατάξεις τοϋ ποινικού κώδικος, άρθρον 261, τδ Δικαστήριον επρεπεν 

άνεπηρεάστως καί έλευθέρως νά σχηματίση γνώμην περί τής ενοχής ή άθωότητος 
τοϋ κατηγορουμένου κατά τήν διεξαγωγήν τής δίκης καί άναλόγως νά άποφασίση.

Άπδ τήν στάθμισιν των συγκεντρωθέντων έπιβαρυντικών καί έλαφρυντικών 
στοιχείων περί τοϋ Μ. διεπίστωσεν τά κάτωθι :

VII .  Ή  προέλευσις τής φ ω τ ιά ς  καί ό θάνατος τής Μ.
Κατά τήν γνώμην τοϋ όρκωτοΰ δικαστηρίου ή άνάφλεξις τής βενζίνης δέν 

προήλθεν έξ απροσεξίας τής κ. Μ. (άναμμα τοϋ σπίρτου). Τό Δικαστήριον θεωρεί 
ένοχον έμπρησμοΰ τον Μ. ως έσκεμμένως θέσαντα πΰρ εις τό αύτοκίνητον.

Τήν γνώμην ταύτην τό Δικαστήριον έσχημάτισε άπό τά κάτοίθι αποδεικτικά.
1. Ά π ό  τ ο ύ ς  ι σ χ υ ρ ι σ μ ο ύ ς  τ ο ϋ  Μ.
α) 'Ο Μ. άρχικώς μετά τό συμβάν τής πυρκαΐάς έδήλοκσεν έπανειλημμένως εις 

τούς μάρτυρας Μ., L., CH., ME., THE., C., εις τήν μάρτυρα Η. καί εις τήν άστυ- 
νομίαν κατά τήν προανάκρισιν ως καί εις τον άνακριτήν τής φυλακής, (παράβαλε τάς 
άνω A. I. 2, 4, 5, 7 καί α) δτι, έσταμάτησε τό αύτοκίνητο γιά νά βρή ένα άποσπα-
σθέντα δίσκο τροχού.

'Η κατόπιν τριμήνου προφυλακίσεως περιγραφή εις τήν προς τον εισαγγελέα 
άποσταλεΐσαν έπιστολήν καί κατά τήν κατάθεσίν του εις τήν κυρίαν άνάκρισιν δτι, 
έσταμάτησε τό αύτοκίνητο δχι διά τον δίσκον τροχοΰ ως εϊχεν καταθέσει πρότερον 
άλλά διά νά συλλάβη ενα άκανθόχοιρο (σκαντζόχοιρο) δέν έγένετο πιστευτή.

'Η προταθεΐσα δικαιολογία δτι τό έδήλοίσεν τόσον άργά διότι έφοβεΐτο τήν 
ήθικήν ευθύνην ή οποία προέκυπτεν άπό τήν ένέργειάν του διά τήν σύλληψιν τοϋ 
άκανθοχοίρου, άπερρίπτετο ως αβασιμος.

Κατά τήν γνώμην τοϋ δικαστηρίου ό ευφυής κατηγορούμενος δέν είχε κανένα 
λόγον τό δήθεν περιστατικόν μέ τον σκαντζόχοιρο νά τό άποσιωπήση έναντι τόσων 
μαρτύρων, δοθέντος δτι τοΰτο δέν θά έθεωρεΐτο ως ήθική ένοχή, ως ούτος ίσχυρίζετο. 

β) Εις τούς μάρτυρας Μ., CH., ΜΕ.,Τ., ΗΑ., καί Ρ., ό Μ. έπανειλημμένως 
ίσε δτι προσεπάθησε νά σώση τήν σύζυγόν του.

Αδους
έδήλ<

των σχ
'Η γνωμάτευσις δμως τοϋ πραγματογνώμονος Ρ. άνέφερε δτι έκ τοϋ ε’ίδου 
χετικώς άσημάντων τραυμάτων επί των παλαμών τοϋ Μ. καί λόγω έλλείψεω 

των εμφανών τραυμάτων της κλασσικής μορφής εις το προσουπον και τας χείρας εκ 
τής έπαφής μέ άκάλυπτον φλόγαν έξήγετο δτι, ούτος ήλθεν εις έξωτερικήν έπαφήν 
μετά τοϋ αυτοκινήτου καί ούχί εσωτερικώς μετά τής φωτιάς.

Μέ τήν έκδοχήν αυτήν συμφωνούσε άπολύτως καί ή κατάστασις τών ένδυμά-
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των του Μ. 'Η βλάβη του επανωφοριού προήρχετο άπό επαφήν μέ καυτήν επιφά
νειαν καί ούχί άπό άκάλυπτον φλόγαν.

Τά ’ίχνη καψίματος εις τήν δεξιά πλευρά του σακκακιοΰ του Μ. κατά τήν σχη- 
ματισθεΐσαν γνώμην του δικαστηρίου έγιναν ύπό του Μ. προς εξαπατησιν και σκη
νοθεσίαν τής ύποθέσεως.

Κατά τήν γνωμάτευσιν των έμπειρογνωμόνων L., τής εγκληματολογικής υ
πηρεσίας Wiesbaden καί του φυσικοΰ Sch. τάς οποίας συνεμερίσθη το δικαστήριον, 
ό Μ. έβγαλε το σακκάκι του καί κράτησε τήν δεξιά πλευρά έπάνοο άπο τήν φλόγα 
διότι άλλως ή βλάβη έπρεπε νά συνεχισθή καί στο παντελόνι καί ή άριστερά πλευρά 
του έπρεπε νά ειχεν ύποστή μεγαλυτέραν βλάβην, πράγμα πού δεν έγένετο.

'Ο Μ. έξέθεσε τήν δεξιά πλευρά εις τάς φλόγας διά νά γίνη πιστευτόν ότι προ- 
σεπάθησε νά σοόση τήν σύζυγόν του.

Άπό τά άνωτέρω τό δικαστήριον έκρινεν ως άποδεδειγμένον ότι, ό Μ. δεν προέ- 
βη εις ούδεμίαν σοβαράν προσπάθειαν ϊνα άποσπάση τήν σύζυγόν του άπό τάς φλόγας 
καί άπό τον βέβαιον θάνατον.

γ ) 'Ο ισχυρισμός τού Μ. περί τής προελεύσεως τής φωτιάς έφάνη επίσης 
άπίστευτος, διότι ήλλαξε τήν κατάθεσίν του περί μετακινήσεως του φλεγομένου 
αύτοκινήτου κατά 45 έκατ. έκ τής άρχικής του σταθμεύσεως (παράβαλε τάς άνω 
§ A. I. 2. 7α καί β).Τό δικαστήριον άπορρίπτει ώς μή αληθείς τάς άνωτέρω περι- 
γραφάς καί μή άνταποκρινομένας προς τήν άλήθειαν καί πραγματικότητα, διότι ή 
μετακίνησις τοϋ αύτοκινήτου ειχεν ώς άπώτερον σκοπόν νά έξαφανίση ό Μ. τά 
’ίχνη τής τεθείσης ύπ’ αύτοΰ πυρκαϊάς έκ τοϋ άρχικοΰ τόπου σταθμεύσεως καί άνα- 
φλέξεως τοϋ αύτοκινήτου.

δ) Κατά τήν γνωμάτευσι τοϋ L., τήν οποίαν επίσης παρεδέχθη τό δικαστήριον, 
ή καφέ φαρμακευτική φιάλη ή όποια άνευρέθη είςτό δάσος δέν έφερεν ΐχνη καψίματος" 
ήτο άνέπαφος. Άρα κατά τήν έκρηξιν τής φωτιάς δέν ήτο εντός τοϋ αυτοκινήτου. 'Ο 
Μ.όμως έδήλωσεν εις τούς μάρτυρας Ch., Τ, καί Ρ. ώς καί εις τον άνακριτήν τής φυ
λακής καί εις τον άστυνόμον ότι, έβγαλε άπό τό καιόμενο αυτοκίνητο τήν φιάλη, τήν 
άδεισε καί τήν πέταξε. Άπό τήν κατάθεση αύτή τοϋ Μ. τό Δικαστήριο συνεπέρανε 
ότι ή φιάλη αύτή έπαιξε σημαντικό ρόλο εις τήν προέλευσιν τής πυρκαϊάς.

2. Π ώ ς  ε ύ ρ έ θ η  τ ό ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ν  τ ο ϋ  κ α έ ν τ ο ς  α ύ τ ο -  
κ ι ν ή τ ο υ.

Ή  κυρία Μ. άπό τήν άρχήν τής πυρκαϊάς εύρίσκετο εις τό κάθισμα τοϋ όδηγοϋ.
Τό δικαστήριον έδέχθη τήν σχετική γνωμάτευσι τοϋ ίατροδικαστοΰ Ρ. 'Η γνω- 

μάτευσις αυτή άνέφερε ότι ένός καιομένου άνθρωπίνου σώματος ή θέσις των μελών 
δύναται νά άλλάξη, άποκλείεται όμως νά βρεθή τό σώμα εις άλλην θέσιν (εδώ μετε- 
κινήθη άπό δεξιά εις τήν άριστεράν πλευράν). 'Η διαπίστωσις αυτή έστηρίζετο έπί- 
σης εις τήν δήλωσιν τών κατά τήν διάρκειαν τής φωτιάς μαρτύρων καί τήν γνωμά- 
τευσιν τοϋ ώς μάρτυρος άνακριθέντος ίατροδικαστοΰ Ρ., ό όποιος τήν πρωίαν τής 
19-2-54 εύρίσκετο εις τον τόπον τοϋ άδικήματος ότι, τό αυτοκίνητο εις τό εσωτε
ρικόν του καθ’ όλην τήν καεϊσαν έπιφάνειαν ειχεν ένα ομοιόμορφο στρώμα στάχτης 
καί ότι ούτε κατά τήν διάρκειαν τής φωτιάς ούτε καί κατόπιν έγίνετο ούδεμία μετα- 
κίνησις εις τό έσωτερικόν τοϋ άμαξιοΰ (παραβ. άνω Α, 3 καί 6).

3. 'Η έ κ δ ο χ ή  π ε ρ ί  έ κ  π ρ ο θ έ σ ε ω ς  έ μ π ρ η σ μ ο ΰ .
Τό δικαστήριον έκρινε επίσης έκ τής θέσεως τών δύο δοχείων, ότι ό Μ. έσγ.εμ- 

μένως έθεσεν πΰρ.
α) Κατά τήν περιγραφήν τοϋ Μ. τό δοχεΐον Β άρχικώς εύρίσκετο όρθιον εις 

τό μέσον τοϋ οπισθίου καθίσματος. Μετά τήν φωτιά βρέθηκε στήν μπροστινή άκρη 
τοϋ οπισθίου καθίσματος. ’Επειδή τό μαξιλάρι τοϋ οπισθίου καθίσματος έχει κλίσιν
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εςερραγη η φωτιά
Αυτά τα δυο αντικείμενα θα επρεπε να είχον λυώσει προ της κλ.ίσεως προς τά 

όπίσω _τοϋ έρεισινώτου (άκουμπίσματος) του καθίσματος του οδηγού καί εάν τό δο- 
χεΐον ήτο το τοποθετημένον πλαγίως θά έπιπτον χάμω.

Συνεπώς τδ δοχεΐον Β μόνον άπό άνθρώπινο χέρι θά έτοποθετήθη εις την έμ- 
προσθινήν γωνίαν του οπισθίου καθίσματος. ’Ακόμη καί εάν ή Μ. έψαχνε διά το 
δαχτυλίδι, δέν υπήρχε ανάγκη νά άλλάξη την θέσιν του δοχείου. Έξ όλων τούτων τό 
^r .vryrrvYinrnu r r r v -n ι »γ/ί-ι r:sr>j ί-υλι ttc-t-a i Α-λλ-ιμ JCti Λ T\/f . , ' Sv . , , D __ ιδικαστήριον έσχημάτισεν την πεποίθησιν ότι ό Μ. μετέθεσε τό δοχεΐον Β προ της 
έκρήξεως τής πυρκαϊάς άπό τήν αρχικήν του θέσιν, εις έκείνην εις την οποίαν εύρέθη 
μετά τήν πυρκαϊάν.

προέκυψε έκ τής αυτοψίας τοΰ καέντος αυτοκινήτου καί έξ ενός άλλου αύτοκινήτου 
του ίδιου τύπου, τό δοχεΐον κατά τήν εκρηξιν τής φωτιάς πρέπει νά εύρίσκετο με
ταξύ τής Μ. καί του ακουμπιστηριού τής άριστεράς πόρτας.

Η ορθοτης τής σκεψεως ταύτης έβεβαιώθη επίσης καί διά τής περιγραφής 
τοΰ Μ. εις τον μάρτυρα Th. τό πρω'ί κατόπιν τής φωτιάς, ότι τό δοχεΐον εύρίσκετο 
άκριβώς έκεΐ όπου εύρέθη μετά τήν φωτιάν (παράβαλε A, I, 7, α). "Αν καί τό δι
καστήριο δέν άπέκλεισε τήν σκέψιν ότι πιθανώς ή κ. Μ. νά έ'ψαχνε για ένα δακτυλίδι, 
είχε όμως τήν πεποίθησιν ότι ή Μ. δέν μετατόπισε τό δοχεΐον, διότι δέν έφαίνετο 
νά υπήρχε λογική αιτία προς τοϋτο. Μόνον ό Μ. θά μπορούσε νά τό θέση εις αύτήν 
τήν θέσιν.

γ ) Ό  Μ. έβαλε λοιπόν καί τά δύο δοχεία πέριξ τής συζύγου του. Έκ τούτου 
συνεπαίρανε τό ορκωτόν δικαστήριον, επίσης ότι μετέφερε τήν σύζυγόν του προ τής 
έκρήξεως τής φωτιάς εις τό κάθισμα τοΰ όδηγοΰ.

Τέλος παρεδέχθη ότι τό περιεχόμενον τής καφέ φαρμακευτικής φιάλης α
δέιασε έπάνω στήν σύζυγό του, ή όποια ήτο αναίσθητος καί τήν ένόμισε ότι είναι 
νεκρά. Κατόπιν έπέταξε τήν φιάλη, έχυσε βενζίνη άπό τό ένα ή καί άπό τά δύο δοχεία 
εις τό έσωτερικόν τής άμάξης καί έθεσεν πΰρ.

"Οπως προκύπτει άπό τήν γνωμάτευσιν τών ιατροδικαστών καί προ παντός 
άπό τήν τοΰ καθηγητοΰ R. (παράβαλε A, III) ή Μ. έκάη ζωντανή άπό τήν φωτιά 
πού έβαλε ό Μ.

Τό ορκωτόν δικαστήριον, παρεδέχθη τάς γνωματεύσεις τών πραγματογνω- 
μόνων L. καί SCII. συμφώνως προς τάς οποίας έκρηξις φωτιάς συνεπεία άπρο- 
σεξίας τής Μ. άπεκλείετο. Τήν φωτιάν έσκεμμένως τήν έβαλε ό Μύλλερ. ΟΙ 
πραγματογνώμονες άπεφάνθησαν ότι διά νά προκύψη κίνδυνος άναφλέξεως, έπρεπε 
νά έξατμίζετο καί νά έχύνετο περί τάς 3 λίτρας βενζίνης.Τό Δικαστήριον έκρινε ότι 
ήτο άδύνατον ή Μ. έξ απροσεξίας νά είχε χύσει τόσην ποσότητα βενζίνης καί 
κατόπιν άψηφοΰσα τον κίνδυνον νά ήναψε σπίρτο. Άπό αύτανάφλεξιν τής θερμά-
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στρας άπεκλείετο ή τοιαύτη εκδοχή, καθ’ δσον αυτή δεν παρουσίασε βλάβην τινα, 
ινα διαφεύγη ή βενζίνη καί έκ τής διαφυγής ταύτης άναφλεγή.

’Επίσης άπεκλείετο ή εκδοχή τής άναφλέξεως έκ τής μηχανής του αυτοκίνητου 
καθ’ δσον τούτο εύρίσκετο έν σταθμεύσει μέ έσβεσμένην μηχανήν.

4. Τ ά  σ υ μ β ά ν τ α  π ρ ο  τ ή ς  ά ν α φ λ έ ξ ε ω ς .
Ό  Μ. τότε μόνον ήδύνατο νά θέση πυρ δταν ή σύζυγός του δεν θα ήτο εις θεσιν 

νά φέρη άντίστασιν. Τό όρκο τ̂όν δικαστηριον συνεπαιρανε οτι η̂  Μ. προ τής^ανα- 
φλέξεως εύρίσκετο άναίσθητος καί πιθανόν να είχε δολοφονηθή ή τραυματισθή βα- 
ρέως, ύπό του συζύγου της Δρος Μύλλερ. ^

Λόγω δμως έλλείψεως ιχνών έπί του πτώματος δεν ήτο δυνατόν να καθορισθη 
έάν ή κακοποίησις ή καί ή δολοφονία εγενετο δι οργάνου τίνος και δια ποιου.^ ^

Τδ δικαστήριον παρεδέχθη δτι κυρία αίτια τής σοβαράς φιλονεικιας τοϋ ζεύ
γους, τήν οποίαν ήκουσε ή μάρτυς Β. (A II, 3β) ησαν αι ερωτικαι^ σχεσεις τοϋ για
τρού καί ή συνέχεια αύτών μετά τής δος Η, καί πιθανόν έξ αύτοΰ ή εγκληματική ά- 
πόφασις του Μύλλερ περί δολοφονίας τής συζύγου του.

VIII .  Ή  νομική άποψις της συμπεριφοράς τοϋ Δρος Μ ύλλερ. Μή 
παραδοχή εγκληματικώ ν α ιτ ίω ν .

'Η κυρία Μ. άπεβίωσε συνεπεία τοϋ έκ προθέσεως τεθεντος ιωρος εις το αυτο
κίνητου ύπό τοϋ συζύγου της Δρος Μύλλερ.

Ή  έναρξις τής δίκης έγένετο μέ τήν άνωτέρω κατηγορίαν, πλήν δμως κατά 
τήν διαδικασίαν, άπεδείχθη ώς άβάσιμος, καθ’ δσον ό Μύλλερ λόγω τής φιλονεικιας 
ή οποία προηγήθη έκακοποίησε τήν σύζυγόν του καί συνεπεία ταύτης υπεθεσε ότι η 
σύζυγός του άπέθανε. Φοβηθείς καί ίνα καλύψη τήν πράξιν του αύτήν εσκηνοθέτησε 
τήν δλην άνάφλεξιν του αυτοκινήτου κατα τοιουτον τελειον τροπον που κατ αρχας 
έπέτυχε τήν έξαπάτησιν των άρχών καί τον σχηματισμόν τής γνώμης περί τυχαίου 
δυστυχήματος.

'Ωσαύτως άβάσιμον άπεδείχθη καί τό κίνητρου τής εγκληματικής του ενερ- 
γείας, ό έρωτικός δεσμός του μετά τής Η. καθ’ δσον καί κατά τό παρελθόν έγένοντο 
φιλονεικίαι μετά τής συζύγου του διά σχέσεις του μετ’ άλλων γυναικών, πλήν δμως 
αυτή πάντοτε συνεχώρει τούτον.

’Επειδή κατά τήν άρχήν «In pubio pro reo» ήτοι, πάσα άμφιβολία ύπέρ τοϋ 
κατηγορουμένου, τό ορκωτόν δικαστηρίου απεδεχθη.

1. 'Ότι ό κατηγορούμενος έθεσε πΰρ εις τό αύτοκίνητον διότι ύπέθεσε δτι ή 
σύζυγός του άπέθανε έκ τής κακοποιήσεως λόγω τής φιλονεικιας των και ήθελε να 
σκηνοθετήση δυστύχημα, φοβούμενος τάς συνέπειας τοϋ νόμου.

2. Άπεδέχθη δτι ήτο ό κατηγορούμενος Δόκτωρ Μύλλερ, ένοχος σωματικών 
βλαβών καί άνθρωποκτονίας έξ άμελείας, δι’ δ καί τήν 13-7-56 έξεδόθη ή καταδι- 
καστική άπόφασις τοϋ δικαστηρίου.

Διά τάς σωματικάς βλάβας έπεβλήθη ποινή 3 Χ/2 έτών άνευ έλαφρυντικών 
καί διά τήν άνθρωποκτονίαν έξ άμελείας 14 έτη. Αί ποιναί συνεχωνεύθησαν εις τήν 
ποινήν τών 14 1/2 έτών, ύπολογισθείσης καί τής προφυλακίσεως.

Ουτω έληξεν μία ύπόθεσις ή οποία είχε συγκλονίσει τήν κοινήν γνώμην τής 
Γερμανίας καί εΐχεν άσχοληθή τόσον ό γερμανικός τύπος δσον καί 6 διεθνής.
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γυυμένου)

9 . Λ ή ψ ις  δακτυλ ικώ ν αποτυπω μάτω ν π τω μ άτω ν προσφάτου θανάτου .
"Οταν τά δάκτυλα του νεκρού είναι εύκαμπτα ή λήψις των αποτυπωμάτων 

αύτών, κατόπιν χοώσεώς των διά τής ειδικής μελάνης καί άποτυπώσεως αύτών έπί 
των κοινών δακτυλοσκοπικών δελτίων ή των ειδικών μονοδακτυλικών χονδρών χάρ
τινων καρτών, είναι εργασία μάλλον εύκολος. Έκ τής πείρας έχει καταδειχθή ότι 
εις τοιαύτας περιπτώσεις ό προσφορώτερος τρόπος είναι ό νεκρός νά τοποθετήται εις 
πρηνή θέσιν. 'Οσάκις πρόκειται νά ληφθοΰν τά δακτυλικά άποτυπώματα κατόπιν 
χρώσεως των δακτύλων διά τής ειδικής μελάνης, καλόν είναι πρώτον νά διαπι- 
στοϋται άν τά δάκτυλα είναι καθαρά καί στεγνά. ’Άν διαπιστωθούν επ' αυτών ακα
θαρσία'. τά δάκτυλα δέον πρώτον νά καθαρισθοΰν διά σάπωνος καί υδατος καί ευθύς 
αμέσως νά αποστεγνώσουν. Εις ας περιπτώσεις δυσχέρειαι άνακύπτουν διά την λή- 

ιν τών δακτυλικών άποτυπωμάτων έπί τού κοινού δακτυλοσκοπικοΰ δελτίου, κατα 
ιόν συνήθη τρόπον, μεγάλως διεκολύνεται ή λήψις αύτών άν χρησιμοποιήσωμεν τάς 
είδικάς τού μονοδακτυλικού άρχείου κάρτας. ’Άν στερούμεθα τοιούτων καρτών άπο- 
κόπτομε διά ξυριστικής λεπίδος καί τάς δέκα είδικάς θέσεις (τετραγωνίδια) τού δα- 
κτυλοσκοπικοΰ δελτίου καί άποτυποΰμεν έκάστου δακτύλου τό αποτύπωμα εις την 
προοριζομένην δι’ αύτό θέσιν, (τετραγωνιδίου) (είκ. 155). Προσοχή δέον νά κατα-
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άληται οΰ μόνον εις το νά άποτυποΰται έκάστου δακτύλου τό άποτύ 
ώικείαν αυτού θέσιν, άλλά καί τής οικείας χειρός. ’Ωφέλιμον είναι 
άποτυπώματα νά λαμβάνωνται «κυλιώμενα», δηλαδή άπό τού «ενός άκρου τού ονυ- 
χος μέχρι τού ετέρου» καί «σταθερά».

Ενίοτε μεγάλως διευκολύνει καί συντελεί εις τήν καλήν άποτύπωσιν τών 
δακτυλικών άποτυπωμάτων ή χρήσις κυλίνδρου, δι’ ού επιστρώνεται ή μελάνη καί
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πτυοειδοΰς έργαλείου όμοιάζοντος προς το χρησιμοποιούμενου διά τήν ύποβοήθη- 
σιν εισαγωγής του ποδός εις τδ υπόδημα τό «ύποδετήριον»—κόκκαλο. Τό έργαλείον 
αύτο χρησιμοποιείται συνήθως αντί τής μεταλλικής πλακός τής οποίας ή χρήσις εις 
περιπτώσεις τινάς λήψεως δακτυλικών άποτυπωμάτων πτωμάτων είναι λίαν δύ
σκολος.

10. Λ ήψ ις δακτυλικώ ν άποτυπω μάτω ν κατά τή ν διάρκειαν πτω μα- 
τικής άκαμψ ίας ή προώρου άποσυνθεσέω ς.

Ή  δευτέρα περίπτωσις άναφέρεται εις πτώματα των οποίων τα δάκτυλα είναι 
συνεσφιγμενα, συνεπεία τής πτωματικής άκαμψίας ή φέροντα ρικνοόσεις ή ίχνη άπο- 
συνθέσεως ή τά συμπτώματα καί των τριών προαναφερθεισών περιπτώσεων. Ή  
πτωματικη ακαμψία έπέρχεται ούχί ταυτοχρόνως καθ’ άπαντας τούς μυς του σ ώ 
μ α το ς , αλλα μικρόν κατά μικρόν καί κατά προϊοΰσαν τάξιν, δηλαδή μή γενικευο- 
μενην διά μιας. Αυτή διαρκεΐ κατά μέσον όρον περί τάς 35 εως 50 ώρας, άλλ’ ένίοτε 
και πολύ έλαττον ή περισσότερον καί κατόπιν λύεται καθ’ ήν περίπου σειράν ήρξατο. 
Εις τοιαύτας περιπτώσεις ή καλλιτέρα λύσις είναι ή αποκοπή τών δακτύλων καί ή

Γαιυ δηλαδή έξουδετεροΰται ώς έξής : Διά τής μιας χειρός μας συγκρατοΰμε τά τέσ-
σαρα δάκτυλα τής 
μιας χειρός του νε
κρού καί τά τοπο
θετούμε επί τής πα
λάμης τής χειρός 
μας καί διά τής άλ
λης τά πιέζομε ΐ- 
σχυρώς τόσον όσον 
απαιτείται διά νά 
έπιτευχθή ή πλή
ρης αύτών εύθυ- 
γράμμισις. Κατόπιν 
τούτου οί δάκτυλοι 
παραμένουν πλέον 
τεταμένοι, αν ή 
πτωματική άκαμ- 
ψία φυσικά εύρί- 
σκεται έν τώ περα- 
τοΰσθε.

Οί δάκτυλοι με
τά ταΰτα χρωνύον- 
ται διά τής ειδικής 
μελάνης καί λαμβά- 
νονται τά άποτυ- 
πώματα αύτών έπί

Είκ. 156. Τά 10 δάκτυλα τοΰ Πηρουνάκη ώς ένεφανίζοντο πριν 
ή ύποβληθοϋν εις επιστημονικήν κατεργασίαν.

τού δακτυλοσκοπικου δελτίου ή έπί τών μικρών καρτών.
Οσάκις αί δυσκολίαι τής πτωματικής άκαμψίας δεν ύπερνικώνται διά τής 

προαναφερθεισης μεθοόου χρησιμοποιείται το ειδικόν μεταλλικόν όργανον (τό ύπο
δετήριον).

Τό έν λόγω οργανον έπιτρέπει τήν λήψιν «κυλιωμένων» καί «σταθεοών» δα
κτυλικών άποτυπωμάτων.

Ετεραν δυσκολίαν παρουσιάζει η δεύτερα περιπτοισις καί κατά τήν χρώσιν
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των δακτύλων διά τής μελάνης καί κατά την άποτύπωσιν των αποτυπωμάτων αύτών 
επί του δακτυλοσκοπικοΰ δελτίου ή τής κάρτας συνεπεία τής παρουσίας πολλών ρι- 
κνώσεων (είκ. 156). 'Η άπάλειψις των ρικνοόσεων έπιτυγχάνεται διά διογκώσεως 
του δέρματος τής ραγός κατόπιν ένέσεους διά γλυκερίνης ή κάλλιον καθ’ ημάς διά 
καθαρού ΰδατος, διότι ή γλυκερίνη καθιστά λιπαράν την έπιφάνειαν τού δέρματος 
καί παρακωλύει οΰτω την έπικάθησιν τής μελάνης έπί των θηλοειδών γραμμών.

'Η διόγκωσις τού δέρματος τής ραγός τού δακτύλου γίνεται διά κοινής βελώ- 
νης καί σύριγγος. 'Η νύξις δύναται νά γίνη έπί τής κορυφής ή έπί τής άρθρώσεως 
τής όνυχοφόρου φάλαγγος τού δακτύ
λου, ύποδορίως βεβαίως.

Τό διά τής σύριγγος έκχυνόμενον 
ΰδουρ είναι τόσον όσον αναγκαίοι διά 
νά άποκτήση τό δάκτυλον (ή ράξ) τό 
φυσικόν αύτής σχήμα, ήτοι νά διογκωθή 
πλήρως (είκ. 157).

Εις περιπτώσεις καθ’ ας ή πτω- 
ματική ακαμψία δεν ύπερνικάται ή διά 
τής βελόνης νύξις ένεργεΐται έκ τίνος 
σημείου τής όνυχοφόρου φάλαγγος.

Δύναται όμως ή νύξις νά γίνη καί 
εις την κορυφήν ή τά πλάγια τού δέρ
ματος τής ραγός διά νά έπιτευχθή ίκα- 
νοποιητικώτερον αποτέλεσμα.

Οί ιστοί τού δέρματος τής ραγός Είκ. 157. ‘Η διά τής σύριγγος διόγκωσις τής 
τού δακτύλου έχουν βεβαίως ώρισμένην ραγός τοΟ δακτύλου,
άντοχήν, διό καί ή πίεσις τού διά τής
σύριγγος έκχυνομένου ,ύγροΰ (γλυκερίνη ή μόνον ύδωρ), δέον νά μην είναι μεγάλη, 
διότι υπάρχει κίνδυνος διαρρήξεως τού δέρματος καί τό υγρόν πλέον θά διαρρέη ύπό 
μορφήν μικρού πίδακος. Ή  διαρροή σταματά άν προσδέσουμε δια λεπτής ισχυράς 
κλωστής τό σημεΐον τής διαρρήξεως τού δέρματος.

Εις άς περιπτώσεις ή άποσύνθεσις εύρίσκεται εις τό πρώτον σταδιον η εκτα- 
σις αύτής δυνατόν νά φθάνη μέχρι τού δέρματος τής ραγός. Συχνά ή πρώτη έπιφά-

νεια τής έπιδερμίδος τής ρα
γός παρουσιάζει σημεία εύ
κολου τριβής (ξεφλουδίζε
ται). Έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει επιβάλλεται νά γίνη μία 
προσεκτική έξέτασις, ίνα 
διακριβωθή άν τό όλον δέρ
μα είναι άθικτον ή κατε- 
στραμμένον.

"Αν διαπιστωθή ότι ή έ- 
πιδερμίς αποτελεί είσετι ενι- 
αΐον σώμα μετά τού δέρμα
τος, χρωνύεται τό δάκτυλον 
διά τής μελάνης καί λαμβά- 

Εΐκ. 158. Αΐ eis διπλάς σειράς διατεταγμένα! δερματικά! θη- νεται τό άποτύπουμα αυτού 
λοειδεϊς γραμμαί. ώς καί τά δακτυλικά αποτυ

πώματα των ζώντων άτό- 
μουν. "Αν όμως ή έπιδερμίς έχει άποκολληθή συνιστάται όπως αυτή αφαιρεθή μετά 
προσοχής τουλάχιστον άπο  τής πρώτης φάλαγγος. Μετά ταύτα τοποθετείται έπί
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ενός έκ των δακτύλων του λαμβάνοντος τά δακτυλικά αποτυπώματα ώς τοποθε
τούνται τα μεμονωμένα έξ έλαστικοΰ προστατευτικά καλύμματα των τραυματι
σμένων δακτύλων, μελανοΰται καί κατόπιν άποτυπούται επί τού δακτυλοσκοπι- 
κοΰ δελτίου ή της ειδικής μονοδακτυλικής κάρτας ώς θά έλάμβανε τό ίδιον αυ
τού δακτυλικόν αποτύπωμα.

Ούχί σπανίως τό πρώτον στρώμα τού δέρματος τής ραγός (ή έπιδερμίς) είναι 
κατεστραμμένη, άλλά παραμένει άνέπαφον τό δεύτερον στρώμα, τό καί δέρμα ονο
μαζόμενο';, ήγουν ή μήτηρ τών θηλοειδών γραμμών αΐτινες ταυτίζονται από έπό- 
ψεως ιδιαιτέρων σημείων καί λεπτομερειών μετά τών επιδερμικών θηλοειδών γραμ
μών, άλλ’ είναι διατεταγμέναι εις διπλάς σειράς έκάστη. Είναι ή μόνη διαφορά με
ταξύ ε π ι δ ε ρ μ ι κ ώ ν  καί  δ ε ρ μ α τ ι κ ώ ν  θηλοειδών γραμμ,ών (εΐκ. 158). 
'Ο τρόπος τής λήψεως τού αποτυπώματος τών θηλοειδών γραμμών τού δέρματος, 
εις ούδέν διαφέρει τού τής επιδερμίδας καί από τεχνικής πλευράς καί άπό πλευρά.ς 
χρήσεως μέσων. Ά λλ’ αί θηλοειδείς γραμμαί τού δέρματος δεν είναι τόσον εναρ
γείς—ανάγλυφοι— όσον τής έπιδερμίδος, διό αναγκαίοι, μεγαλυτέρα προσοχή καί 
ίκανότης τού υπαλλήλου διά νά έπιτύχη την άποτύπωσιν όλων τών λεπτομερειών— 
τών θηλοειδών γραμμών επί τού δακτυλοσκοπικού δελτίου ή τής κάρτας. Ά λλ’ ή 
λήψις τών δακτυλικών αποτυπωμάτων δύ- 
ναται νά είναι επιτυχής αν καί ή έπιδερμίς 
ή τό δέρμα τού δακτύλου καί αί λεπτομέ- 
ρειαι τών θηλοειδών αυτών γραμμών είναι 
άθικτοι. Προβλήματα δυσχερή καί δυσκο- 
λίαι άνυπέρβλητοι ενίοτε ανακύπτουν όταν

Εϊκ. 159. Ό κατερειπωμένος αρχαίος ναός τής Άρ- 
τέμιδος εντόςτοΰ οποίου έσφάγη ό Πηρουνάκης.

Εϊκ. 160. Τό πτώμα τοΰ Πηρουνάκη ώς 
άνευρέθη.

τό δέρμα τών δακτύλων εύρίσκεται εις τά προκεχωρημένα στάδια τής σήψεως καί 
ή λήψις τών (αποτυπωμάτων έννέχει μεγάλην σημασίαν καί κρίνεται άναγκαία προς 
διαλεύκασιν εγκληματικής τίνος ύποθέσεως, ώς συνέβη παρ’ ήμϊν εσχάτως μέ τό 
πτώμα τοΰ Πηρουνάκη, τού φονευθέντος ύπό τοΰ Παπαθανασίου (εΐκ. 159 καί ΙβΟήώΩς 
είναι γνωστόν ό Πηρουνάκης έφέρετο ώς συναυτουργός τού Παπαθανασίου εις τήν 
ληστείαν τού γέροντος Μανίδη. Εις τοιαύτας περιπτώσεις τά χρησιμοποιούμενα μέσα 
καί ή έφαρμοζομένη τεχνική είναι τελείους διάφορος τών προαναφερθεισών περι
πτώσεων, ή δέ επιτυχία έξαρταται άπό τον βαθμόν τής άποσυνθέσεως ή τής άφιδα- 
τώσεως (άποξήρανσις) καί άπό τον βαθμόν τών τεχνικών γνώσεων τού έπιληφθέντος 
τής ύποθέσεως υπαλλήλου. (Συνεχίζεται)



ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
Κατά μετάφρασιν έκ του άγγλικοΰ, ύπδ _______________________
Ύπαστυνόμου Α' κ. X . ΠΑΤΣΙΟΥΡΗ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Π ΕΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ '. 01 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΝ ΕΝΤΟΣ ΜΟΛΥΝΘΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

α) Ά νίχνευσις καί μέτρησις ραδιενέργειας.
** *

Τά μέτρα ελέγχου τής έκθέσεως προσωπικού γενικώς έίς ακτινοβολίας πε
ριλαμβάνουν :

ι ι ) ’Αποφυγήν έντόνως μο?νυνθεισών περιοχών, 
ιιι) ’Έλεγχον τής άπορροφουμένης δόσεως.
ιυ) Κατάλληλον ιματισμόν καί υλικόν διά τούς οπωσδήποτε υποχρεωμένους 

νά εκτεθούν εις ραδιενεργόν κόνιν.
υ) Καθαρισμόν τού σώματος τών έκτεθέντων εις αυτήν, 
υι) Άπολύμανσιν.
α) Ά ν ίχ ν ε υ σ ις  καί μέτρησις ραδιενέργειας.
Πλεϊστα όσα όργανα έχουν κατασκευασθή διά την 

γειας καί την μέτρησιν τής έντάσεως αύτής. Γά περισσό'
άνίχνευσιν τής ραδιενερ- 
ερα έξ αυτών βασίζονται

Είκών 9. ’Ατομικόν δοσίμετρον.

εΙς τήν ιδιότητα τής πυρηνικής άκτινοβολίας νά ΐονίζη τον αέρα διά τού οποίου 
διέρχεται. Ταΰτα καλούνται ραδιολογικά όργανα ή όργανα άνιχνεύσεως καί μετρή- 
•εως” ραδιενέργειας ή «Ράντιακ» (Radiac—ώς είναι ό διεθνώς χρησιμοποιούμενος

Ραδιολογικά όργανα, είδικώς κατασκευασθέντα διά την πολιτικήν άμυναν

1) Ά  τ ο μ ι κ ό ν δ ο σ ί μ ε τ ρ ο ν :  Τούτο μετρά το σύνολον τής δόσεως 
τής ραδιενεργού άκτινοβολίας, ή οποία έλήφθη (άπερροφήθη) κατά τήν διάρκειαν 
ώριομένου χρόνου εις τήν θέσιν ένθα τό όργανον χρησιμοποιείται.

2) Μ ε τ ρ η τ ή ς έ ν τ ά σ ε ω ς  ή Ρ υ θ μ ό μ ε τ ρ ο ν : (Ί ελευταιως κα

σέ ως 
ορος)

είναι
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λούμενος «φορητός μετρητής έντάσεως». (Ή .άλλαγή αύτή έγένετο διά την ομοιο
μορφίαν του χρησιμοποιούμενου όρου γενικώς). Τοΰτο μέτρα την εντασιν (ρυθμόν) 
την οποίαν έχει ή λαμβανομένη άκτινοβολία εις δεδομένον χρόνον.

3) Μ ε τ ρ η τ ή ς μ ο λ ύ ν σ ε ω ς :  Τό οργανον τούτο μέτρα τον βαθμόν τής
ραδιενεργού μολύνσεως επί προσώπων ή υλικών. 

1) ’Α τ ο μ ι κ ό ν  δ ο σ ί μ ε τ ρ ο ν.
Τούτο είναι εν μικρόν καί εύκόλως μεταφε- 

ρόμενον οργανον, μεγέθους συνήθους στυλογρά- 
φου (εΐκών 9).

Τό οργανον τούτο κυρίως χρησιμοποιείται 
διά την μέτρησιν του συνόλου τής ακτινοβολίας, 
την οποίαν ό φέρων τούτο άπερρόφησε κατά την 
διάρκειαν του χρόνου καθ’ δν εύρίσκετο εντός μολυν
θείσης περιοχής.

Τό οργανον αύτό δεικνύει επίσης την επ’ 
αυτού έπίδρασιν τής ακτινοβολίας γάμμα, κατά την 
στιγμήν τής έκρήξεως.

Γό ατομικόν δοσίμετρον χρησιμοποιείται 
—  ωσα τ̂ως—άλλά κατά δεύτερον λόγον—ώς άπλοΰν 

οργανον μετρήσεως τής έντάσεως τής ακτινοβολίας έν περιπτώσει έλλείψεως του ει
δικού προς τοΰτο μετρητού. Δύναται, δηλαδή, ό φέρων τούτο νά κάνη «χονδρικούς»

Σχήμα 6.

Εΐκών 10. Συσκευή φορτίσεως ατομικών δοσιμέτρων.

υπολογισμούς περί τής εντασεως (ρυθμου) κατα τον οποίον ή παραμένουσα ραδιενέρ
γεια «λαμβάνεται» διά τού υπολογισμού τής αύξήσεως τής δόσεως εντός ώρισμέ- 
νου χρόνου.

Τεχνικώς τό οργανον τοΰτο βασίζεται επί τής άρχής τού ηλεκτροσκοπίου,
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η δέ μέτρησις του προκαλουμένου έκ της ακτινοβολίας ίονισμοΰ έπιτυγχάνεται 
διά δείκτου κινουμένου μεταξύ φορτισμένων ήλεκτροδίων.

Είκών 11. 'Ατομικόν δοσίμετρον εντός διαφανούς θήκης έκ πλαστικής ύλης.

Δι’ έπιχειρησιακήν χρήσιντο δργανον τοποθετείται εντός μίας λεπτής διαφανούς (έκ 
πλαστικής ύλης) θήκης, Ενα προστατεύεται έκ τής ραδιενεργού κόνεως (είκών 11).
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Καί τούτο διότι είναι κατά πολύ εύκολώτερον νά άντικατασταθή ή θήκη τού οργάνου 
παρά, νά άπολυμανθή τούτο εις περίπτωσιν μολύνσεώς του. Ή  χρήσις τού ατομικού 
δοσιμέτρου είναι εύκολος.

Αί μετρήσεις αυτού αναγιγνώσκονται εύχερώς καί διά μέσου τής θήκης. 'Ο 
φέρων τούτο πρέπει άπό καιρού εις καιρόν, νά διαπιστώνη τήν άπορροφηθεΐσαν δόσιν 
ύπ’ αυτού ή των άλλων .προσώπων πλησίον αύτοΰ. Αί μετρήσεις λαμβάνονται διά τής 
τοποθετήσεως τού οργάνου πλησίον τού οφθαλμού καί προς τήν κατεύθυνσιν πηγής 
φωτός. Ούτω, έκ τής θέσεως τού δείκτου επί τής ήριθμημένης πλακάς, καθορίζεται 
ή δόσις τής άπορροφηθείσης άκτινοβολίας εις ραΐντγκεν (ϊδέ σχήμα 6, ένθα ό δεί
κτης δεικνύει δύο ραΐντγκεν).

Κυρίως κατασκευάζονται δύο τύποι ατομικών δοσιμέτρων. 'Ο εις έχει ικα
νότητα μετρήσεως μέχρι 50 ραΐντγκεν καί ό έτερος μέχρι 5 ραΐντγκεν, ή πλειονότης

Εϊκώς 12. Μετρητής έυτάσεως (τριπλής κλίμακος).

δέ των κατασκευαζομένων είναι τού πρώτου τύπου. Προσέτι μελετάται ή κατασκευή 
ατομικών δοσιμέτριυν, δυναμένων νά μετρήσουν μεγαλυτέρας δόσεις.

Δι έκπαιδευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται ειδικά τοιαύτα όργανα, τού 
ίδιου ακριβώς σχήματος προς τά περιγραφέντα άνωτέρω, άλλα δυνάμενα νά μετρή
σουν ακτινοβολίας μέχρι 0,5 ραΐντγκεν ές ειδικών ραδιενεργών πηγών.

Το ατομικόν δοσίμετρον δέον νά φορτισθή προ τής χρήσεως, ΐνα ή βελόνη 
εύρίσκεται εις τό σημεΐον «Ο». Ή  φόρτισις γίνεται δι’ ειδικού οργάνου φορτίσεως, 
τύπου «δυναμό» καί επιτυγχάνεται διά τής στροφής ενός κοχλίου (εΐκών 10) μέχρις 
ότου ό δείκτης δείξη «0)). 'Η συσκευή φορτίσεως είναι αυτάρκης άπό άπόψεοις 
ρεύματος, σπουδαΐον πλεονέκτημα έν καιρω πολέμου. Φόρτισις προ τής χρήσεως 
καί «έκφόρτισις» μετά ταύτην γίνεται συνήθως εις τάς «βάσεις» ή εις τάς άλλας 
θέσεις, όπου έχουν έγκατασταθή αί ύπηοεσίαι.
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α σ ε ω ς ρ υ U μ ο μ
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Εις περίπτωσιν χρησιαοποιήσεώζ του δl’ επιχειρησιακούς σκοπούς, ο μετρητά 

έντάσεως προστατεύεται εκ τής ραδιενεργού κόνεως εντός ειδικής λεπτής διι 
φανούς θήκης έκ πλαστικής ύλης, ή όποια καλύπτει τό οργανον καί τον σάκκον αύτο

κλίμακας, (U-3 ραιντγκεν ωριαιως, U-C/U ραιντγκεν ωριαιως, υ-ουυ ραιντγκεν 
ώριαίως—εΐκών 12), καί έτερος απλής κλίμακος (άπό 0-3 ραιντγκεν ώριαίως—εΐκών 
13). Τό οργανον τούτο λειτουργεί διά συσσωρευτοΰ, είναι ευκόλως φορητόν καί 
φέρεται εντός ειδικού σακκου." . . . .  :ης

δ'ια-
>ς εκ κλλο ιικ/js ,, ----------------- ργανον καί τόν σάκκον αυτού.
ΟΙ κοχλίαι χειρισμού^δύνανται νά^χρησιμοποιώνται. καί ή πλάξ ν’ άναγιγνώ- 

σκεται διά μέσου τής προφυλακτικής θηκης.
"Οπως ακριβώς καί εις την περίπτωσιν τού 
άτομικοΰ δοσιμέτρου, ούτω καί διά την με
τρητήν έντάσεως, ή θήκη εκ πλαστικής 
ύλης αντικαθίσταται εάν μολυνθή.

Δι’ εκπαιδευτικούς σκοπούς χρησιμο
ποιείται ειδικόν οργανον, πανομοιότυπο'./ 
των προαναφερθέντων, άλλ’ έχον κλίμα
κα μέχρι 400 μικρό ραιντγκεν ώριαίως, 
διά την μέρησιν ραδιενέργειας εξ ειδικών 
εκπαιδευτικών ραδιενεργών πηγών.

Μ ε τ ρ η τ ή ς  μ ο λ ύ ν σ ε ω ς :  Τό 
οργανον τούτο χρησιμοποιείται δια την 
άνίχνευσιν ραδιενεργού κόνεως και μολυν- 
σεως γενικώς επί τού δέρματος, των εν
δυμάτων ή το,ιν υλικών, τα οποία φερει 
τό προσωπικόν των ειδικών υπηρεσιών, το 
όποιον ενδεχομένως νά παραστή ανάγκη 
νά έργασθή έφ’ ώρισμένον χρόνον εις μο- 
λυνθεΐσαν περιοχήν (εικων 14). Ο κίν
δυνος έκ τής τοιαύτης μολύνσεως προέρχε
ται κυρίως έκ τών σο^ματιδιων βήτα, εαν 
ταΰτα παραμείνουν επι του δέρματος ή 
έπί τού ιματισμού έπί μακρον χρονον, δι- 
ότι έκεΐ ταΰτα εύρίσκονται πλησιέστερον Εΐκ.13. Μετρητής έντάσεως (απλής κλίμακος). 
εις τήν οδόν, ήτις οδηγεί εις το οργανισμόν  ̂  ̂  ̂  ̂ _
διά τού στόματος, τής ρινός, τραυμάτων ή άλλης λύσεως τής συνεχείας τού δέρματος. 
Είναι δύσκολος ή μεμονωμένη μέτρησις τής έντάσεως τής ακτινοβολίας βήτα. I ο 
ότι, όμως, ή άκτινοβολία βήτα τών προϊόντων τής έκρήξεως πάντοτε συνοδεύεται 
υπό άκτίνων γάμμα εις σταθεράν γνωστήν άναλογίαν, διευκολύνει τήν μέτρησιν τής 
τελευταίας καί δι’ άφαιρέσεως αύτής καθορίζεται έμμέσως η έντασις τής πρώτης.

Λόγω τού ότι ό μετρητής μολύνσεως είναι άκρως ευαίσθητος καί μέτρα και 
τάς πλέον' έλαχίστας δόσεις ακτινοβολίας γάμμα, δεν δύναται νά̂  χρησιμοποιηθή 
έντός μολυνθείσης περιοχής, έκτος έάν εχη πλήρως προστατευθή έκ τής (γενικής] 
άκτινοβολίας τής περιοχής. Καί τούτο διότι ή δαδιενέργεια του εδάφους θα^επιδρα 
έπί τής χαμηλής ραδιενέργειας τής μολύνσεως _τοΰ έλεγχομένου προσώπου η αντι
κειμένου.”'Η «άπομόνωσις» τού οργάνου δεν είναι εύκολος καί δέον̂  όπως  ̂τούτο, 
κατά τό δυνατόν, χρησιμοποιήται μακράν μολυνθείσης περιοχής. Ό  εύαίσθητος 
ανιχνευτής (ό κυρίως δηλαδή άνιχνευτής, γνωστός ώς^άνιχνευτής γκάϊγκερ) είναι 
χωριστόν τμήμα τού οργάνου καί συνδέεται μετ’ αύτου διά καλωδίου. Το οργανον
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λειτουργεί διά συσσωρευτών καί διαθέτει διακόπτας (κομβία) λειτουργίας καί 8ο- 
κιμης των συσσο:>ρευτών, όπως ακριβώς ο μετρητής έντάσεως. Διά τής προσεγγίσεως 
Γ°υ ανιχυευτου γκαιγκερ εις μολυνθεν προσωπον, ό δείκτης δεικνύει την έντασιν τής 
δοσεως και αμέσως καθορίζεται ο βαθμός τής μολύνσεως. Προς τούτο ή πλάξ έχει

Είκώυ 14. Μετρητής ραδιενεργού μολύνσεως.

διαιρεθή εις τμήματα διαφόρου χρωματισμού έκαστον, δι’ ών έμφαίνεται τό «άκίν- 
όυνον», «αποφευκτεον» καί «έπικίνδυνον» τής μετρουμένης έντάσεως 
ο , ?  άν^χνευτής γκάϊγκερ δύναται νά τοποθετηθή έντός ειδικής διαφανούς 
θηκ^ς εκ πλαστικής ύλης ως η περιγραφεισα διά τό άτομικόν δοσίμετρον, Ενα οθτω 
προστατεύεται εκ της μολύνσεως τών προσώπων ή τών ύλικών, τά όποια έλέγνονται 
δεδομένου ο τ ι, αν μολυνθη, αι υπ’ αυτού γενόμεναι μετρήσεις θά είναι έσφαλμέναι’ 

Ιο οργανον τούτο είναι εξαιρετικώς εύαίσθητον καί κατά συνέπειαν δύναται 
καλλιστα να χρησιμοποιηθη, ως χρησιμοποιείται δι’ εκπαιδευτικούς σκοπούς υιέ 
πηγας ραδιενέργειας μικροτέρας έντάσεως. (Συνεχίζεται) ^



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821

Ύπό τοϋ κ. A . ΜΑΝΙΚΗ

Μέχρι τής έκρήξεως του μεγάλου ηφαιστείου τής Ελληνικής Έπαναστάσεως 
του 1821, εις την "Υδραν δεν είχε παρουσιασθή ή άνάγκη τής συστάσεως ειδικού 
’Αστυνομικού Σώματος, άλλα δεν συνέβη τό ίδιον, ευθύς μετά την έκρηξιν αυτής. 
Άντιθέτως αί έξαιρετικαί καί δυσχερείς συνθήκαι, προς επιτυχίαν τής τεραστίας 
εκείνης προσπάθειας, επέβαλαν δπως ληφθοΰν μέτρα, διά νά εξουδετερωθούν δλα τά 
εμφανιζόμενα προσκόμματα καί έμπόδια, πού όσον μικρά καί άν ήσαν δεν έπαυαν 
νά ήσαν καί έμπόδια. "Ενα έκ των μέτρων τούτων, πού έλήφθησαν, υπήρξε καί ή 
άπόφασις περί συστάσεως κατά ’Ιούνιον τού’ 1821 ’Αστυνομίας εις τήν "Υδραν, 
μέ καθωρισμένα δικαιώματα καί καθήκοντα καί προδιαγεγραμμένην δικαιοδοσίαν. 
’Αφορμήν δέ εις αύτήν έδωσεν ή μεγάλη συρροή ξένων εις τήν νήσον, Ελλήνων καί 
μή, οί όποιοι, ύπό τό άλφα ή βήτα πρόσχημα, «μπαινοβγαίνανε» εις αύτήν, χωρίς 
νά γνωρίζη κανείς ούτε «άπό που κρατάει ή σκούφια τους», ούτε καί την πραγματικήν 
αιτίαν του ταξιδιού των.

Καί δτι ή Διοίκησις τής "Υδρας θά ένήργει κάποιον έλεγχον έπί των εισερχο
μένων ξένων είναι βέβαιον, πλήν ουτος θά ήτο πλημμελής καί όχι εκείνος, πού έπρεπε 
νά ήτο. Καί πολύ φυσικά, διότι οί πρόκριτοι περιβαλλόμενοι άπό άπειρους καί κο
λοσσιαίας εύθύνας καί έχοντες έπί των ώμοίν το̂ ν δλον τό τεράστιον βάρος τής διε- 
ξαγωγής καί διευθύνσεως τής Έπαναστάσεως, δεν ήτο δυνατόν, δεν έπαρκοΰσεν δ 
χρόνος ν’ άπασχολώνται μέ τήν συστηματικήν παρακολούθησιν των ξένων, οί όποιοι 
καί αρκετοί θά ήσαν καί όχι τόσον ευκαταφρόνητοι κατά τήν πανουργίαν καί τήν 
έπιτηδειότητα δπως «ξεφεύγουν καί ξεγλυστροΰν άπό τάς οχληράς καί έπικινδύνους 
άνακρίσεις».

Πρέπει, άλλωστε, νά έχωμεν ύπ’ όψιν μας δτι δπως εις όλους τούς πολέμους, 
τάς έπαναστάσεις ή τάς μεγάλας κοινωνικάς άναστατώσεις, άναφαίνονται καί δρουν 
«εν τή σκοτία», δι’ ’ίδιον πάντοτε λογαριασμόν καί όφελος, έστω καί ύπό τήν προσ<ν>- 
πίδα τού περί τά κοινά άφιλοκερδώς ένδιαφερομένου, διάφοροι ύποπτοι, καταδόται, 
τυχοδιώκαμ κατάσκοποι καί άλλοι, έτσι καί κατά τούς πρώτους μήνας τής Έπανα- 
στάσεώς, άλλά καί κατά τήν διάρκειαν αυτής, άπειροι όσοι έκ των φυραμάτων τού
των, είτε Έλληνες, είτε δήθεν φιλέλληνες, είχαν καταπλημμυρίσει τήν Ελληνικήν 
Χώραν καί εκμεταλλευόμενοι τά ιερά καί τά όσια αύτής «έχαίροντο εις τήν άναμπο- 
μπούλαν», καθώς ό λύκος τής παροιμίας.

Χαοακτηριστική περί των υπόπτων τούτων ξένων είναι καί ή περικοπή τής 
έκ Λονδίνου καί άπό 12/24 Μαίου 1824 έπιστολής των Ί ω .’Ορλάνδου καί Άνδρέα 
Λουριώτη προς τον πρόεδρον τοϋ ’Εκτελεστικού κυρ Γεώργην Κουντουριώτην, έχουσα 
ώς εξής:

«Προσέχετε, ώς πολλάκις σάς είπομεν, γενικώς όλους τούς ξένους, καθότι 
» πολλοί θά πλακώσουν αύτοΰ καί άπό δλα τά μέρη τής Ευρώπης. Τούς καλούς καί 
» άξιους ξένους στρατιωτικούς, άς τούς μεταχειρισθή ή Διοίκησις εις τήν τακτικήν 
» διοργάνωσιν των στρατευμάτων της. Δι’ αύτήν τήν αιτίαν είναι άνάγκη νά έχητε 
» καλήν αστυνομίαν, διά τής οποίας νά μανθάνετε καί προλαμβάνετε κάθε ενδε- 
» χόμενον».

Ά λλ’ άν εις τήν Ελλάδα εδρών, άς ύποθέσωμεν, τόσοι, εις τήν "Υδραν είχαν 
καταφθάσει άπειρους άλλοι τόσοι, διότι αΰτη ήτο όχι μόνον ό πρώτος λιμήν τής έπα- 
ναστατημένης χώρας, άλλά καί μία τών κυριωτέρων εστιών, διά νά μή είπωμεν
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ή κυριωτέρα τής Έπαναστάσεως. Καί, κατά συνέπειαν, δι’ δλους αύτούς τους «σκο
τεινούς» ανθρώπους, το πεδίον τής δράσεως παρουσιάζετο εκεί εύρύτερον καί πλέον 
καρποφόρον.

Την δημιουργηθεΐσαν αυτήν κατάστασιν καί τά έξ αυτής δεινά καί έμπόδια 
δεν έβράδυναν ν’ άντιληφθοΰν οί κάτοικοι τής νήσου, πρώτοι δέ μεταξύ τούτων, 
οί εύθεΐς μέν κατά τον χαρακτήρα καί άπλοι τούς τρόπους πλήν πολλά ΐδόντες καί 
παθόντες, κατά τά ταξίδια των, κοσμογυρισμένοι καπεταναΐοι. Καί χωρίς νά χάσουν 
καιρόν, άνέλαβον την προκτοβουλίαν, καθ’ ύπόδειξιν τού ήρωος τού Νεοκάοτρου 
καπετάν Άναστάση Τσαμαδοΰ, νά εξουδετερώσουν πάσαν κακήν ενέργειαν των 
«σκοτεινών» άνθρώπων, οί όποιοι τυχόν ήθελον εΐσέλθει εις τήν νήσον, διά τής ίδρύ- 
σεως ειδικού ’Αστυνομικού .Σώματος, προορισμόν εχοντος καί τούτο καί εκείνο τό 
δευτερεΰον καί πάρεργον, κυρίως όμως τήν παρακολούθησιν τών παντοίων αλλοδα
πών. Άπεφάσισαν, δηλαδή νά ιδρύσουν, κάποιαν υπηρεσίαν άλλοδαπών, οχι, βεβαί
ως, εντελώς σκέτην, αλλά καί μέ γαρνιτούραν Γενικής ’Ασφαλείας καί 'Υπηρεσίας 
Άντικατασκοπείας, καθώς θά ’ίδωμεν παρακάτω.

Ά λλ ’ ή άπόφασις αύτή δεν ήτο δυνατόν νά πραγματοποιηθή καί τεθή εις 
εφαρμογήν, χωρίς τήν εγκρισιν τών προκρίτων—τής Διοικήσεως τής "Υδρας. 'Ως 
έκ τούτου οί πλοίαρχοι, σαράντα τέσσερες τον άριθμόν, μεταξύ τών όποιων διακρί- 
νονται τά ονόματα τών έκ τών λαμπρότερων τής νήσου Άναστ. Τσαμαδοΰ, Γιακ. Ν. 
Τουμπάζη, Λαζ. Λαλεχοΰ, Λαζ. Πινότση, Δημ. Άν. Μιαούλη, Γεωργ. Σαχίνη, 
Γεωργ. Σαχτούρη, Ά ντ. Γ. Κριεζή καί άλλων άπηύθυναν προς τούς προκρίτους, 
τήν άπό 24 ’Ιουνίου 1821 αναφοράν των, οχι μόνον έκθέτοντες τούς λόγους, πού 
έπέβαλλον τήν ΐδρυσιν ’Αστυνομίας, εις τήν νήσον, άλλά καί καθορίζοντες τά καθή
κοντα καί τήν δικαιοδοσίαν τής ίδρυθησομένης 'Υπηρεσίας, έ'στω καί έν γενικαΐς 
γραμμαΐς.

Γράφουν δέ εις τήν άναφοράν το:>ν αύτήν «οί πατριώται πλοίαρχοι», ότι: 
«Βλέποντες τάς καθημερινάς άταξίας όπου συμβαίνουσιν εις τον τόπον άπό τούς 
» εΐσερχομένους ξένους—τις οιδε τί θά διέπραττον οί εισβολείς εκείνοι καί έπήλυδες !— 
» καί τά βάρη οπού υμείς οί προύχοντες εΐσθε πεφορτισμένοι, έστοχάσθημεν όλοι 
» έκ συμφώνου, πά>ς είναι οχι μόνον ωφέλιμον, άλλά καί άναγκαΐον διά τήν έσωτερι- 
» κήν καί έξωτερικήν ευταξίαν νά συστηθή μία ’Αστυνομία ή Αρχή έκτελοΰσα. τάς 
» προσταγάς τών κριτηρίων καί τής διοικήσεως, ή λεγομένη παρ’ Ίταλοΐς «πολί- 
» τζια έξεκουτίβα». Δηλαδή ’Αστυνομία ώργανουμένη κατά τά ΐσχύοντα τότε εις τά 
κράτη τής ’Ιταλίας καί σκοπόν έ'χουσα τήν έκτέλεσιν καί έφαρμογήν τών διαταγών 
τής διοικήσεως καί τών δικαστηρίων.

Καί προχωροΰντες παρακάτω προσθέτουν ότι τό ίδρυθησόμενον Αστυνομικόν 
Σώμα πρέπει νά έ'χη δυο ’Αρχηγούς έναλλασσομένους τον καθένα κατά μήνα καί δύο 
Γραμματείς, έκ τών όποιων ό ένας νά προβαίνη εις τήν έξέτασιν τών εισερχομένων 
ξένων, συντάσσων τάς οικίας εκθέσεις, ό δέ άλλος νά τηρή ήμερολόγιον, όπου νά 
καταχωρή καί τάς έν λόγω έκθέσεις, μ’ έπιπρόσθετον υπηρεσίαν τήν έκδοσιν καί θεώ- 
ρησιν τών διαβατηρίων. "Ωστε, ώς βλέπομεν, εύθύς αμέσως ως κύριον έργον τής 
’Αστυνομίας καθωρίσθη ή παρακολούθησις τών άλλοδαπών. Προς τούτο, οί ’Αστυνό
μοι ήσαν ύποχρεωμένοι νά έρευνοΰν έπιμελώς όχι μόνον τά ερχόμενα πλοία, άλλά καί 
έκαστον προσωπον οπού ερχεται εις τον τόπον, πόθεν έ'ρχεται, πώς ονομάζεται 
τί ηλικίαν έχει, ποιου έπαγγέλματος είναι, τί ζητεί έδώ, ποιον γνωρίζει, εις ποιον 
είναι συστημένος, πόσας ημέρας έχει νά διατρίψη, όποιας ειδήσεις έχει κ.τ.λ. -

Περί όλιων δέ τούτο»./ ήσαν υποχρεωμένοι οί ’Αστυνόμοι νά ύποβάλουν έκά- 
στοτε έγγραφον άναφοράν προς τούς προκρίτους. ’Έτσι ή άρκετά έπιφορτισμένη μέ 
αλλας εύθύνας Διοίκησις τής νήσου θ’ άπηλλάσσετο άπό τό βάρος τής έξετάσεως ένός 
έκάστου τών εισερχομένων ξένο ν̂.
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Ε/ασης, έκτος της παρακολουθησεως των ξένοιιν, ή ’Αστυνομία έπρεπε νά 
εΧΪΙ την υποχρεωσιν όπως εξεταζη τας έρχομένας εις τήν νήσον ή στελλομένας άπό 
έκεΐ έπιστολάς, διά τό άνοιγμα δμως αυτών οί πλοίαρχοι έπαφίενται εις τήν Διοίκησιν, 
δια ν αποφασιση, πραγμα που αποδεικνυει τον μεγάλον σεβασμόν των πολιτισμένων 
εκείνων καπεταναίων, ττρός τδ άπαραβίαστον των έπιστολών.

Παρεκτος όμως του εκτεθετος κυρίου έργου ή ’Αστυνομία, τής όποιας «ή 
καθέδρα» ώφειλε νά όρισθή εντός τής καντζελλαρίας (Διοικητηρίου), καθήκον επί
σης έπρεπε να είχε καί τήν τήρησιν τής τάξειυς. Δι’ αύτό οί προϋπάρχοντες κοινοτι
κοί κλητήρες (κολτζήδες) ώφειλον νά υπαχθούν ύπό τάς διαταγάς των ’Αστυνόμων.

Εις τήν άναφοράν αύτήν, ώς ήτο φυσικόν καί εύλογον, ή άπάντησις των προ
κρίτων, αύθημερόν γενομένη (24 ’Ιουνίου 1821), ήτο έγκριτική, «ώς ορθή καί τα
κτική ή α’ίτησίς των» καί παρείχε τήν άδειαν εις τούς πλοιάρχους όπωις προβοϋν εις 
τήν πραγματοποίησιν των προτεινομένων, μέ τήν παρατήρησήν δμως δπως άπο- 
φύγουν «άπό πάσαν παραμικρά» κατάχρησιν».

Πράγματι δέ χωρίς καμμίαν άναβολήν, οί πλοίαρχοι προέβησαν εις τήν σύ- 
στασιν τού πρώτου ειδικού ’Αστυνομικού Σώματος εις τήν νήσον, διορίσαντες, ώς 
τούτο προκύπτει έκ των περισωθέντων έγγράφων, άντί των προταθέντων δύο ’Α
στυνόμων καί δύο Γραμματέιυν, άνά ένα εις έκάστην θέσιν. Ποιος ό πρώτος ’Αστυνό
μος άγνωστον. Πάντως οποιοσδήποτε καί άν υπήρξε ούτος, εις τήν θέσιν του θά παρέ- 
μεινεν ολίγους μήνας καί τό πολύ μέχρι τών άρχών τού 1822. Διότι έχομεν τήν έγ
γραφον παραίτησιν τού δευτέρου κατά χρονολογικήν σειράν ’Αστυνόμου καπετάν Ν. 
Βίκου (Μπίκου), γενομένην άποδεκτήν ύπό χρονολογίαν 8 ’Ιουνίου 1823, άναγράφου- 
σαν, μεταξύ άλλων, ότι: « ’Επειδή προ δέκα έξ ήδη μηνών άδιακόπαις έδούλευσα τήν 
«πατρίδα μου, ώς ’Αστυνόμος κλπ.». Δηλαδή ειχεν άναλάβει ώς ’Αστυνόμος άπό 
τον ’Ιανουάριον —Φεβρουάριον 1922.

Τον πρώτον, έν τούτοις, Γραμματέα τής ’Αστυνομίας γνωρίζομεν. Ούτος είναι 
ό περίφημος ΐταλός πολιτικός εξόριστος καί φιλέλλην, ’Ιωσήφ Κτάππε, διορισθείς 
κατ’ είσήγησιν τού καπετάν Άναστάση Τσαμαδοΰ, εις τό βρίκιον τού οποίου « ’Αγα
μέμνων» ύπηρέτει μέχρι τής εποχής εκείνης, ώς γραμματεύς καί διερμηνεύς τής Γαλ
λικής καί ’Ιταλικής. Εις τήν θέσιν αύτήν παρέμεινεν ό Κιάππε μέχρι τού Μαρτίου 
1824, 6τε παρητήθη, διότι, προκειμένου νά έκδώση τήν έφημερίδα του «ό Φίλος τού 
Νόμου» καί υπηρετών συγχρόνως εις τήν Κοινότητα ώς γραμματεύς αυτής, δεν είχε 
καιρόν νά έκτελή καί τά χρέη τού Γραμματέως τής ’Αστυνομίας.

Έν πάση περιπτώσει 6μ<»ς καί εύθύς ώς συνέστη ή ’Αστυνομία, οί πρόκριτοι, 
καθ’ ύπόδειξιν ’ίσω ς  τών πλοιάρχων, έξέδωκαν προς τούς ’Αστυνόμους διαταγάς, 
εις τήν Ελληνικήν καί τήν ’Ιταλικήν συνταχθείσας, αί όποΐαι καθούριζον λεπρομερώς 
τά καθήκοντα καί τήν δικαιοδοσίαν των.

Τάς «διαταγάς αύτάς, ώς πολύ ένδιαφερούσας κρίνομεν εύλογον καί ορθόν 
ν’ άναδημοσιεύσωιμεν.

«Διαταγαί έκ μέρους τών προυχόντων προς τούς ’Αστυνόμους, τάς όποιας 
» αύτοί χρεωστοΰν νά βάλουν εις πρά.ξιν.

«Ιον. Νά διορισθή μία εποχή καί δσοι ξένοι εύρίσκονται εις τήν 'Ύδραν φερό- 
» μενοι μετά τήν διωρισμένην εποχήν, νά προσταχθοΰν εις διάστημα τριών ήμερων 
» νά παρρησιασθώσιν εις τήν ’Αστυνομίαν διά νά λάβωσι τά έγγραφα διαμονής. 
» Αύτή ή προσταγή νά κηρυχθή μέ προκήρυξιν άπό μέρους τών άρχόντων, καί δποιος 
» ξένος εύρεθή μετά τάς τρεις ημέρας χωρίς τό γράμμα αύτό, ύπόκειται νά φυλακισθή 
» διά νά έξετασθή άκριβώς ή αιτία τής άπειθείας του καί νά παιδευθή κατά τάς περι- 
» στάσεις.

«2ον. "Οσοι ξένοι έρχονται, χρεώστε! ό λιμενοφύλαξ νά τούς στέλνη εις τον 
» άρχηγόν τής υγείας, ό δέ άρχηγός τής υγε ίας  νά τούς συντροφεύη μέ ένα φύλακα



8656 Ά. Μανίκη

» εις την ’Αστυνομίαν διά νά έξεταχθώσι καί νά τούς δοθή γράμμα της άσφαλείας.
<(3ον. Το τής άσφαλείας γράμμα πρέπει νά δίδεται μόνον εις άνθρώπους, όπου 

» έχουσι γραικικά ή φιλικά πασαπόρτια, καί είναι προς τουτοις γνωρισμένοι απο δυο 
» ή τουλάχιστον άπό ένα 'Υδραΐον, όστις πρέπει νά παρρησιασθή εις την ’Αστυνομίαν 
)) διά νά μαρτυρήση περί τής γνωριμίας ταύτης. 'Όστις δε ηθελεν ευρεθή χωρίς πασα- 
» πόρτι, εάν είναι γραικός, πρέπει νά εύρη δύο έγγυητας συμπολιτας 1 δραιους διά 
» την αύτοϋ διαγωγήν, διά νά λάβη τό τής άσφαλείας γράμμα, εί δέ καί είναι άλλης 
» φυλής, έάν καί δώση τούς εντοπίους έγγυητάς, πρέπει ν’ άναφερθή ή ύπόθεσις εις 
» την άνωτάτην εξουσίαν καί αύτή νά διορίση έάν είναι άξιος του τής άσφαλείας γράμ- 
)) ματος.

«4ον. "Οποιος ξένος δεν άπολαύση γράμμα τής άσφαλείας, πρέπει άμέσως νά 
» άναχωρήση άπό την "Τδραν καί εί μέν άπό εναντίον καιρόν ή έλλειψιν άπαντημάτων 
» έμποδισθή διά καμμίαν ημέραν, πρέπει εις τό διάστημα αυτό να μεινη εις τούς 
» όντάδες του Λαζαρέτου ή άλλου φυλαγμένου τόπου, χοορίς νά ήμπορέση νά συνο- 
» μιλήση, είμή μόνον μέ άνθρώπους έχοντας έγγραφον περί τούτου άδειαν άπό τούς 
» έπιστάτας τής ’Αστυνομίας.

«δον. "Οποιος έγκάτοικος ύποδεχθή ξένον εις τό όσπήτιόν του ή όποιος ένοι- 
» κιάση εις ξένον κανένα όντα, μαγαζί ή σπήτι ολόκληρον, χρεωστεΐ νά τό κάμη 
» γνωστόν εις τούς έπιστάτας τής ’Αστυνομίας μέ έγγραφον φανέρωσιν ως κάτω.

«—’Εγώ ό δείνας 'Υδραίος ή κάτοικος τής "Υδρας, φανερώνω ότι εύρίσκεται 
» κονεμένος εις τό σπήτι μου εις την δείνα στράταν ό κύριος δείνας άπό τον δείνα 
» τόπον μέ γράμμα τής άσφαλείας σημειωμένον No...)).

«Άπερνώντας δέ 4 ώραις άφ’ ού έδέχθη τον ξένον, ή ξένους ή ένοικίασε τό 
» σπήτι, όντα ή μαγαζί, χωρίς νά έκαμε την είρημένην φανέρωσιν ύπόκειται εις 
» χρηματικήν τινα ζημίαν».

Έ πί τή βάσει καί προς έκτέλεσιν των διαταγών αυτών έξεδόθη συγχρόνως 
καί προκήρυξις προς τούς ξένους, εις την «καθομιλουμένην Ελληνικήν καί ’Ιταλικήν 
)) διάλεκτον, διά νά μή προφασισθή τις ότι άγνοεΐ τήν διαταγήν ταύτην», άναγγελθεϊ- 
σα διά τού κήρυκος καί τοιχοκολληθεΐσα εις τούς συνηθισμένους δημοσίους τόπους.

Τήν σύστασιν τής ’Αστυνομίας έσπευσαν οί πρόκριτοι τής "Υδρας ν’ άναγ- 
γείλουν, κατά τάς πρώτας ήμέρας τοϋ επομένου μηνός Αύγούστου καί προς άλλας 
πόλεις ή νήσους τής έπαναστατημένης Χώρας, συγκεκριμένους δέ προς τάς Σπέτσας, 
τήν Μήλον, τον Πόρον καί πρός τον πληρεξούσιον τών στρατευμάτων τής Αττικής 
Λιβέριον Λυβερόπουλον, προτρέποντες αύτούς όπως πράξουν τό αύτό.

Σημειώσατε προσέτι ότι ή ’Αστυνομία αυτή τής "Υδρας είναι ή πρώτη συ- 
σταθεΐσα εις τήν έλευθέραν Πατρίδα, διότι ή κεντρική τής έν Ναυπλίω Διοικήσεως 
τής Χώρας μόλις τον ’Οκτώβριον τοϋ 1822 διωργανώθη διορισθέντος ως Γενικού 
’Αρμοστοΰ αύτής τοϋ ’Αλεξάνδρου Άξιώτη, ώς τοΰτο πληροφορούμεθα άπό τό 
ύπ’ άριθ. 850 τής 30 ’Οκτωβρίου 1822 έγγραφον τοϋ 'Υπουργού (Μινίστρου) τών 
’Εσωτερικών I. Κωλέττη πρός τούς προκρίτους τής "Υδρας, παρακαλουμένους «όπως 
)) δώσουν τάς άναγκαίας διαταγάς πρός τήν αύτόθι ’Αστυνομίαν, ίνα αΰτη άκολου- 
» θή τήν σχετικήν υπάλληλον άνταπόκρισιν μετ’ αύτής καί δέχεται κατά χρέος τάς 
» οδηγίας της καί ουτω διενεργώνται έπιπλέον διακεκριμένος καί εις έξακρίβωσιν 
» τά καθήκοντα καί χρέη έκάστης εις τοιαύτας μάλιστα περιστάσεις».

Παρεκτός όμως τών άνωτέρω κυρίων καθηκόντων της, ή ’Αστυνομία—είχε 
καί άλλα τά όποια σύν τώ χρόνω καί έπληθύνοντο.

"Ετσι παρατηροΰμεν ότι ή Διοίκησις τής "Υδρας διά τοϋ άπό Μαρτίου 1822 
θεσπίσματος της περί τοϋ έμπορίου τής πυρίτιδος, άνέθηκε τήν έποπτείαν τής λια
νικής πωλήσεως αύτής εις τήν ’Αστυνομίαν.
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Επίσης εις τήν διεξαγωγήν τής υπηρεσίας καί τήν λειτουργίαν του τοπικού 
τελωνείου ενεργόν θέσιν εϊχε καί ή ’Αστυνομία.

^Συν τω χρόνω δέ κατέστη κ̂ αί το κέντρον συλλογής παντοειδών πληροφοριών, 
γενικής ή τοπικής φύσεως επί του διεξαγομένου άγώνος. Καί, διά νά τελειώνωμεν

> χρ-εος μου να ιδεάσω οτι εις την Ανστυνομίαν δεν υπάρχει, ούδέ
» ήμπορεΐ να υπαρχη καμμια ευταξία, ενόσω, οί καπετανέοι των σκουνών καί γο- 
)) λεττών καί διαφόρων τρεχαντηρίων δέν παρουσιάζονται εις αύτήν διά νά τήν πλη- 
» ροφορώσι τά πάντα, παρρησιάζοντες καί τούς έπιβάτας των. Έκ τούτου ακολουθεί 
» νά μήν έξεύρη ή ’Αστυνομία έν καιρω τάς εκδηλώσεις καί τ ’ άλλα άναγκαΐα, άλλά 
» να περιμένη νά τ ’ άκούση από τούς καφενέδες.

«'Όθεν ανάγκη πάσα νά διαταχθώσιν οί έπιστάται του τελωνείου, τού καθαρ- 
» τηριου,  ̂οι φυλακές των καί οί καραβοκύριοι καί καπετάνοι διά νά παρουσιάζωνται 
)> οίς το αστυνομεϊον και φευγοντες και ερχόμενοι- διότι άλλέο^ς δέν είναι δυνατόν νά 
» έξεύρωμεν  ούτε τί^ γράμματα έμβαίνουν καί έβγαίνουν άπό τήν πατρίδα, ούτε 
» οποίοι άνθρωποι, ούτε οποίας ειδήσεις καί χωρίς τήν ενέργειαν όλων τούτων, είναι 
» με φαίνεται περιττά καί αστυνομία καί άστυνόμος».■υνομια και αστυνόμος».

Επιπροσθέτους έτοιχοκόλλησεν ό Μπαρμπαρής, κατόπιν βεβαίως συνεννοή- 
σεως με τους προκρίτους την απο 24 ’Απριλίου 1825 προκήρυξιν, προς «τούς καπε- 
» τανους τών σκουνών και γολεττών και παντός άλλου πλοιαρίου συμπατριώτας 
» καί ξένους».

« Η πατρις ως σας είναι γνωστόν ευρισκεται εις μέγαν πόλεμον καί απαιτεί 
» άπό όλους άγρυπνον προσοχήν κατά πάντα διά τήν άσφάλειάν της. 'Ημείς δέν 
» εμποροϋμεν να εκπληρωσωμεν τό χρέος μας άκριβώς, χωρίς τήν συνδρομήν σας. 
» Διά τούτο άνάγκη νά διευθύνετε εις τήν ’Αστυνομίαν όλους τούς ξένους, ομοίως καί 
» όσα γράμματα φέρετε ή λαμβάνετε εντεύθεν παρρησιάζόμενοι εις τό αστυνομεϊον 
» καί σείς αύτοί, διά νά άναφέρητε όσας άξίας ακοής έχετε ειδήσεις. Ουτω δέ έκ- 
)) πληροΰντες τό προς τήν πατρίδα χρέος σας τήν ασφαλίζετε τό καθ’ υμάς καί φυλάσ- 
» τετε καθαράν τήν συνείδησίν σας».

Κατά πόσον έφερε κάποιο αποτέλεσμα ή προκήρυξις αυτή δέν γνωρίζομεν. 
Πάντως πολύ άμφιβάλλομεν αν θά συνεμορφώθησαν προς τά πράγματα οί ύπερηφα- 
νευόμενοι διά τό άγύριστον τής κεφαλής των μικροκαπετανέοι τής 'Ύδρας, οί ένερ- 
γοΰντες τάς μεταφοράς καί τήν συγκοινωνίαν αυτής, διότι περί αύτών άκριβώς 
πρόκειται. Προς ένίσχυσιν τής άμφιβολίας μας αύτής, έρχεται καί τό γεγονός ότι 
η διατηρησις τής ’Αστυνομίας και η καλή αυτής έμφάνισις καί παράστασις προσέκρου- 
εν αδιακόπως εις τα παντοειδή εμπόδια τά παρεμβαλλόμενα παρά τών αύτών άτι- 
θάσσων μικροκαπετανέων, οί οποίοι, θεωροΰντες κάθε τι νέον, ούτε πολύ, ούτε 
λίγο ώς «μασκαραλήκι», όχι μόνον άπέστεργον οί ίδιοι νά τό συντρέχουν, άλλά καί 
πάντα άλλον ύπόχρεον παρημπόδιζον. ’Έτσι βλέπομεν ότι καί τήν έλαχίστην φορο
λογίαν, εις τήν οποίαν εϊχον υποβάλει τούς ξένους διά τήν στοιχειώδη συντήρησιν 
τής ’Αστυνομίας, μή καταβαλλομένην παρ’ αύτών, διότι τούς έθετον, μέ ποικίλα 
προσχήματα, ύπό τήν προστασίαν των οί εντόπιοι, κυρίως δέ οί προαναφερόμενοι 
μικροπλοίαρχοι.

Ζωντανήν περιγραφήν τής θλιβεράς αύτής καταστάσεως μάς δίδει ή άπό 1ης
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Δεκεμβρίου 1826 άναφορά του άπογοητευμένου—καί μ’ δλο του το δίκηο—’Αστυ
νόμου Ίω . Μπαρμπαρή, προσυπογράφοντος καί τοϋ Γραμματέως Νικολ. Παγκαλάκη.

Την άναφοράν αυτήν, παρ’ δλην την έκτασιν της, κρινομεν εύλογον ν’ άναδημο- 
σιεύσωμεν, διότι όσονδήποτε καλήν περιληψιν και άν προσπαθησουμεν νά δώσω- 
σωμεν, δεν είναι δυνατόν καί την γλαφυρότητα τοΰ υφους καί την έννοιαν τοϋ περιε
χομένου αύτής νά μη διαστρέψωμεν:

—«Εύγενέστατο ι,
«Διά πολλών προφορικών άναφορών μας σάς έγινε πολλάκις γνωστή ή 

» κατάστασις τής ένταϋθα ’Αστυνομίας, ώστε ποτέ δεν ήθέλαμεν σάς διευθύνει την 
» παρούσαν έγγραφόν μας εάν δεν ήσαν δεινά και ακαταμαχητα τά παρακινοΰντα 
» μας αίτια.

«Γ νω ρ ίζετε  κάλλιστα , κύριοι, δτι ή άστυνομία αυτή μ ’ δλον δτι άναγκαία ώς 
» εις πάσαν πόλιν, μ’ δλο ν δτι συντείνει εις ευταξίαν, στολισμόν καί τήν ύπόληψιν 
» τής πατρίδος, μ ’ δλον δτι άνακουφίζει τήν τοπ ικήν διοίκησιν άπό διάφορα δικανικά 
» βάρη, άνταποκρίσεις τ ινας καί άλλα έγγραφα, μ’ δλο τέλος πάντων συντελεί τό 
» κατά  δύναμιν εις εύχαρίστςσιν των ένταϋθα κατοίκων καί παροίκων, 6 τόπος μ’
» δλα ταΰτα δεν υποφέρει τό παραμικρόν βάρος διά τοιαΰτα καλά. Επομένως οί 
» ύπουργοΰντες εις τήν εΐρημένην άστυνομίαν είναι υπόχρεοι πλήν τών άλλων χρεών 
» των νά καταγίνωνται καθ’ έκάστην διά νά συνάζουν απο 5,10 καί 40 παράδες,
» τ ’ αναγκαία διά τήν άστυνομίαν έξοδα. Είναι ύπόχρεοι, τό λέγουν μέ πόνον τής 
» ψυχής των (οχι βέβαια καθώς εις τήν Ευρώπην) νά συνάζουν τ ’ άνωτέρω χρήματα 
» οός έπί τό πλείστον άπό άνθρώπους πτωχούς, φιλονεικοΰντες εις μάτην μέ τούς δυ- 
» νατούς, στενοχωρούμενοι άπό τούς άγροίκους καί βαρβάρους, καταφρονούμενοι άπό 
» τούς δυνατωτέρους καί συγχιζόμενοι πολλάκις καί μ’ άπειλάς άπό πολλούς έντο- 
)) πίους. ’Άν πρόκειται νά πλήρωσή τις ξένος πραγματευτής ή διαβάτης, ό εντόπιος 
)) άποκρίνεται δτι τον έχω φίλον ή δτι είναι άδικον νά πληρώση ό άνθρωπος διά τοιαΰ- 
» τα μασκαραλήκια. Ά ν  πρόκειται νά πληρώση πλοΐον, ό εντόπιος λέγει δτι τό 
» έναύλωσα έγώ καί έσυμφώνησα νά μήν πληρώση κανέν έξοδον εις τήν 'Ύδραν.

« ’Άν καί τά δεινά τοιαΰτα, ό νΰν άστυνόμος ένόμισεν έξ άρχής χρέος του ιερόν 
» νά τά ύποφέρη δλα γενναίως διά τήν πατρίδα καί λαμβάνων μετριώτατον μισθόν 
)> (μόλις 125 γρόσια έλάμβανε κατά μήνα ό άμοιρος εκείνος νεώτερος πτο^χοπρόδρο- 
» μος) ένώ κρατεί σπίτι καί φαμίλιαν μέ τούς ίδιους του κόπους κατεδέχθη καί τον 
» φύλακα καθημέραν νά κάμη κ’ έδώ κι’ έκεΐ νά τρέχη καί νά ταξιδεύη πολλάκις 
)> άγωνιζόμενος υπέρ τοΰ καλοΰ καί μέ λόγον καί μέ παράδειγμα. 'Ο δέ γραμματεύς 
» χρόνους ολοκλήρους άφοσιωθείς εις τήν 'Ύδραν καί δουλεύουν άκαταπαύστως 
» εις τήν άστυνομίαν, άλλοτε γραμματεύς καί ύπογραμματεύς εις τήν κοινότητα, 
» άλλοτε γραμματεύς έπιτροπών ή άντιγραφεύς τής κοινότητος, τής καγκελαρίας 
» καί παντός Υδραίου καί τοΰ τυχόντος, έδειξεν εις μάτην τον πλέον σταθερόν χαρα- 
» κτήρα καί υποφέρει τά πάνδεινα στερούμενος καί τών άναγκαίων (μόλις 70 γρόσια 
» τον μήνα έλάμβανεν ό γραμματεύς, ό πτωχός 6 Παγκαλάκης) ένώ ή μήτηρ καί 
» λοιποί συγγενείς του, ματαίως τον άπαιτοΰσι καθ’ έκάστην βοήθειαν.

«Καί υπομονή έάν τά δεινά μας έπεριορίζοντο έως έδώ. Ά λλ’ ένώ μέ τοσαΰτα 
)) βάσανα έδυνήθημεν άχρι τοΰδε νά έξοικονομήσωμεν αυτήν τήν άστυνομίαν, ένώ 
» μόλις λαμβάνομεν κατά μήνα τά προς τό ζήν, ένώ τον παρόντα μήνα δεν έσυνά- 
» χθησαν είμή 119 γρόσια μόλις έξαρκοΰντα διά νά πληρωθούν μόνοι οΐ φύλακες 
» (ή άστυνομία είχε δύο φύλακες, κλητήρας ίσως, ένα μεγάλον προς 60 γρόσια κατά 
» μήνα καί ένα μικρόν προς 12 γρόσια κατά μήνα), έχομεν καί τούς έξω χαιρεκά- 
» κους καί φθονερούς καταβοώντας καθ’ ημών δτι πλουτοΰμεν παρ’ άξίαν, γυμνώνο- 
» μεν άδικους τούς φτωχούς καί άλλα δσα ή μισόκαλος φαντασία δύναται νά γεν- 
)) νήση.
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« ’Ιδού, εύγενέστατοι κύριο'., είλικρινώς έκθεμένα τά άκαταμάχητα, ώς είπομεν 
» αίτια, τά όποια μάς υπαγόρευσαν την παρούσαν έγγραφον άναφοράν, διευθυνομένην 
» προς τά εύγενή υποκείμενά σας ώς ικανά νά κρίνουν τό βάρος των λεγομένου μας.
» 'Ο χαρακτήρ μας καί ή προς την πατρίδα καί την εύγενείαν σας άφοσίωσίς μας σάς 
» έγιναν ήδη γνωστά. Δεν σάς ζητοΰμεν άλλο είμή νά μάς λυτρώσητε εις τό έξης άπό 
» τοιαΰτα δεινά, ή νά μάς δώσετε την άφεσίν μας, διότι ημείς πλέον δεν δυνάμεθα 
» ουτω νά ύποφέρωμ,εν.

«Μένομεν δέ μέ βαθύτατον σέβας».
’Αλλά «στοϋ κουφοΰ την πόρτα όσο θέλεις βρόντα».
Εις την άναφοράν αυτήν οί πρόκριτοι, περιβαλλόμενοι κατά τά τραγικά εκείνα 

τής Έπαναστάσεως έτη 1825—1827 άπό φοβεράς εύθύνας καί βαρυνόμενοι μέ έξοδα 
υπέρογκα, δεν άπήντησαν ούτε καί κατέβαλον τά διά μισθούς τού προσωπικού της 
άστυνομίας καί λοιπά έξοδα όφεΛόμενα. 'Ως έκ τούτου οί ίδιοι, ’Αστυνόμος καί 
Γραμματεύς, έπανήλθον «δριμύτεροι» δι’ έτέρας άναφοράς των, τής ύπό χρονολογίαν 
24 ’Ιανουάριου 1927, έπισυνάπτοντες εις αύτήν καί λεπτομερή πίνακα των άπό 
1ης ’Απριλίου 1825 μέχρι τής 30ης Νοεμβρίου 1826 οικονομικών τής ’Αστυνομίας 
έκ τού οποίου άποδεικνύεται ότι τά καθυστερούμενα άνέρχονται εις 445 γρόσια.

Διά τής άναφοράς των αυτής, άφοϋ υπενθυμίζουν τήν προηγουμένην εις την 
όποιαν ούδεμία έδόθη άπάντησις, άφοΰ έπαναλαμβάνουν ότι «οί καραβοκύριοι καί 
οί καπετάνιοι δεν θέλουν ούτε αυτοί νά παοουσιάζωνται εις -την άστυνομίαν, ούτε 
τούς διαβάτας (έπιβάτας) νά παρουσιάζομαι, διά νά κάμη ή άστυνομία τό χρέος της 
καί νά έκβάλη τά έξοδά της» καί, τέλος, άφοΰ παρακαλοΰν νά τούς καταβληθούν τά 
καθυστερούμενα 445 γρόσια, υποβάλλουν τήν παραίτησίν των, διότι δεν ήμπορούν, 
ύπό τάς συνθήκας αύτάς, νά παραμείνουν εις τήν θέσιν των.

’Αλλά—δεν βαρυέσαι—ούτε καί εις τήν δευτέραν ταύτην άναφοράν έδόθη 
ικανοποιητική άπάντησις. 'Ως έκ τούτου παρητήθησαν καί ό ’Αστυνόμος Μπαρ- 
μπαρής καί ό Γραμματεύς Παγκαλάκης. Καί ό μέν πρώτος παρακληθείς άνέλαβε 
καί πάλιν, μετά πάροδον ολίγων μηνών, τήν έπιστασίαν τής Άστυνομίας, ό Παγ- 
κάλάκης όμως «έρριξε πέτρα πίσομ του» όριστικώς παραιτηθείς καί άντικατασταθείς 
εις τήν Γραμματείαν άπό άλλον, τον Α. Κοκκίνην.

’Αλλά καί ή έκ νέου έπιστασία τής Άστυνομίας παρά τού I. Μπαρμπαρή δεν 
διήρκεσεν έπί πολύ, διότι οί πρόκριτοι δεν ήθέλησαν νά πληρώσουν εις αυτόν, κλαί- 
οντα καί όδυρόμενον τούς καθυστερουμένους μισθούς του άνερχομένους εις τό ποσόν 
τών 713.80 γροσίων. Δι’ αύτό καί πολύ δικαίως παρητήθη όριστικώς «άπασχοληθείς 
» πλέον μέ τήν οικιακήν του οικονομίαν».

Αυτούς τούς καρπούς κατωρθώσαμεν ν’ άποκομίσωμεν διά τήν Άστυνομίαν 
τ ις  'Ύδοας κατά τήν μεγάλην έπανάστασιν τού 1821, έκ τού ανα τον απεραντον

θέαα καί συνοπτικώς έγνωρίσαμεν καί πέραν των στενών ' 1 δραϊκών ορίων ότι είς την 
ήρωοτόκον "Υδραν, παρεκτός τών άλλων, συνέστη διά πρώτην φοράν έξ όλων των 
μερών τής Ελλάδος, ώργανωμένον Αστυνομικόν Σώμα, κύριον μέν σκοπόν έχον την 
παρακολούθησιν άλλοδαπών, άλλά καί παρ’ άλλο»; κοινωνικών χρεών περιβαλλό-ϊαρακ
μενον.

Α. ΜΑΝΙΚΗΣ



ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΧαΤρε  Ό λ υ μ π ι ο ν ί κ α
ΦΤΑΣΑΝ ’ςτήν ΠΤΛΗ ΤΟΤ ΑΔΡΙΑΝΟΤ, μαντατοφόροι 
κι’ είπαν, ό ΝΙΚΗΤΗΣ πώς φθάνει της ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ...
Τής ΒΑΣΙΛΟΜΑΝΝΑΣ καί τ ’ ΑΡΧΟΝΤΑΝΘΡΩΠΟΥ τ’ άγόρι, 
τό κρυφό καμάρι καί ή έλπίδα τής ΕΛΛΑΔΟΣ!

*
Κι’ άπλωσε μια κοσμοθάλασσα παντού, για νά δεχθή, 
νά χαρή, νά καμαρώση, νά γιορτάση ΕΚΕΙΝΟΝ 
πού ’ςτόν στίβο της ή ΡΩΜΗ έστεψε θριαμβευτή... 
Τον Διάδοχον ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ! 
Καί νά!... Προτού άκόμα ΐδοΰν τον ΝΙΚΗΤΗ, 
δάκρυα καί ροδοπέταλα πέφτουν ’ςτή Γή, 
καί ξεσπάει μιά ουρανομήκης ι α χ ή !
Κι’ ήταν, ό ψυχοθρίαμβος των ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ! ...

*
’Εμπρός ναί!...—’Άς άκουσθοϋν Νικητήριοι παιάνες!
’Ά ς ξεσπάσουν οί Σάλπιγγες, κι’ άς μιλήσουν οί ήχοι...
’Αναστάσιμα άς αντηχήσουν καί οί καμπάνες 
καί άς γκρεμίσουν οί Φρουροί, τής πόλεως τά τείχη !

*

Δεν έχομεν ανάγκην ασφαλείας...—Παλληκάρι 
γερό, ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΝ, μάς χάρισεν ή Μοίρα... 
Γιά τούτο τό περίλαμπρο βασιλικό βλαστάρι, 
θ’ άκουσθή ξανά ’ςτήν ΕΛΛΑΔΑ, τού ΠΙΝΔΑΡΟΥ

ή Λύρα!
*

Εις τον στίβον παρέδωσε αναμμένη την δάδα 
τού ιερού Φωτός τής ΟΛΥΜΠΙΑΣ, μά εντός Του 
νά ξαναζωντανεύη νοιώθει την παληά ΕΛΛΑΔΑ 
καί τό πανάρχαιον πνεύμα νά γίνεται παλμός Του...

*
Βασιλέων ηρώων έγγόνι καί παιδί Βασιλήά, 
’ςτόν Διεθνή στίβον άμίλλης ποθεί νά πατήση... 
1 ην πολυπόθητη νά κερδίση ιερήν άγριεληά, 
τούς Προγόνους μ’ αυτή νά ΤΙΜΗΣΗ...'

*
Μ’ οδηγό τήν έλπίδα, ούς ΕΛΛΗΝ, σεμνά προχωρεί...
'Ενα Σύμβολο λάμπει μπροστά Του :—« ’Εν τούτω νίκα!...».
Καί νά τώρα...—Μυριόστομος μιά φωνή αντηχεί...
—«ΧΑΙΡΕ, ΔΑΦΝΟΣΤΕΦΑΝΩΜΕΝΕ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑ!...».

Κα ΖΑΝΑΝΤΡΙΣ



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μ ε τ έ ω ρ α
Τπό κ. I .  ΝΟΥΣΙΑ

Μέ τήν αμαξιτή γραμμή ’Αθηνών, διά μέσου τής Καρδίτσης φθάνουμε στήν 
Καλαμπάκα κι’ ύστερα άπδ λίγο στο χο}ριδ Καστράκι, κοντά στά Μετέωρα. Είμαστε 
356 χιλιόμετρα μακρυά άπό τήν ’Αθήνα. Προς Β. καί Β.Δ. μάς περιβάλλουν τά βουνά 
Χάσια καί προς τά Δ. τό βουνό Κόζακας. Προς τά Δ. έπίσης απλώνεται ό άπέραντος 
κάμπος του νομού Τρικάλων καί Καρδίτσης, μέ τή μεγάλη γεωργική καλλιέργεια 
καί τις αμέτρητες αγέλες καί τά κοπάδια των μικρών καί μεγάλων κατοικιδίοον ζώων, 
πού ζωντανεύουν πιο πολύ τήν οψι τής άγροτικής ζωής καί τήν κάνουν περισσότερο 
ειδυλλιακή. Προς τά Α. τό συγκρότημα τών βουνών Όλύμπου καί Κισσάβου, μέ τις 
ψηλές χιονοσκέπαστες κορφές τους, σά γιγάντια τείχη, φράζει τον Θεσσαλικό κάμπο, 
άπό τον κάμπο τής Κοζάνης καί τής Κατερίνης. 'Ο Πηνειός κατεβαίνοντας ορμητικά 
άπό τό Περιστέρι καί τό Ζυγό τής κεντρικής Πίνδου, διαβρέχει μέ τά πολλά νερά 
του τις γόνιμες πεδιάδες τών νομών Τρικάλων καί Λαρίσης. Μαζεύει τά πολλά παρα
ποτάμια του πού κατεβαίνουν άπό τά Χάσια, τον Κόζακα, τό Ζυγό, τ ’ ’Άγραφα καί 
τά Πιέρρια. Σκίζει άνάμεσά τους τά βουνά ’Όλυμπο καί Κίσσαβο, κοντά στή ρο

μαντική κοιλάδα τών Τεμπών καί σιγαλός—σιγαλός πάει νά σμίξη τά νερά του μέ 
τά θαλασσινά νερά τού Θερμαϊκού κόλπου, κοντά στή Πλαταμώνα. Τό άνθόστόλι- 
στο Πήλιο, βαθειά στά άνατολικά μας, λούζει τή λιγερή σιλουέττα του στά γαλανά 
νερά τού Παγασητικοΰ κόλπου.

Κατατοπισθήκαμε στο γοητευτικό φυσικό περιβάλλον μας. Βρισκόμεθα στά 
Μετέωρα. Στούς πρόποδές τους οί αμαξιτές γραμμές Καρδίτσης—Τρικάλων καί 
Λαρίσης άνταμώνονται καί τραβάνε απο τις ελατοφυτες χαράδρες τής Καταρας για 
τά τουριστικά μέρη τού Μετσόβου—Ίωαννίνων—Ήγουμενίτσης—Κερκύρας—Ιτα 
λίας. Προς τά Β. Δ. μας ή άλλη αμαξιτή γραμμή διασχίζει τά δασόφυτα Χάσια καί 
τραβάει γιά τά Γρεβενά καί τήν τουριστική Καστοριά. Οί άμαξιτοί δρόμοι εδώ μάς 
περικυκλώνουν άπό όλα τα σημεία τους και τα γύρω γύρω ατελείωτα βουνά μας
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καταπλήσσουν καί μας κατακτούν μέ την επιβλητική θέα τους. Μ ε τ έ ω ρ α  ! 'Ο 
έπισκεπτόμενος τά Μετέωρα της Θεσσαλίας θά ίδή ένα άκόμη θαύμα τής φύσεως. θά 
ίδή ένα κατόρθωμα του ανθρώπου. ’Οκτακόσιοι περίπου βράχοι κρημνώδεις υψώ
νονται έδώ σάν γιγάντιοι στύλοι καί έπάνω σ’ αύτούς είναι χτισμένα τά μοναστήρια 
πού λέγονται Μετέωρα. ’Από μακρυά φαίνονται σάν άσπροι περιστεργιώνες κολλη
μένοι στα βράχια. "Οταν τά κυττάζουμε άπό κάτω—άπό τό χωριό Καστράκι_μάς
πιάνει δέος, γιατί φαίνονται σάν... μετέο^ρα ανάμεσα ούρανό καί γης. Καί σκεπτό
μαστε, μπορούμε άρά γε ν’ ανεβούμε κεΐ ψηλά; Νά ζοΰνε ά.νθρωποι κεΐ στον ίλιγγο 
των κρημνών; Καί όμως ή φαντασία μας προσγειώνεται όμαλώτατα έπάνω στην 
πραγματικότητα, στο τεράστιο αύτό συγκρότημα άπό γυμνούς καί απότομους βρά- 
χους, πού τραβούν τό ιδιαίτερο ενδιαφέρον καί θαυμασμό πολυπληθών έπισκεπτών 
του άπό όλη τήν ύδρόγειο. Είναι άπό τά σημαντικώτερα άξιοθέατα τής Ελλάδος. 
Λένε ότι είναι άπό τά θαύματα τής ’Ανατολής. Βρίσκονται σέ μια γωνιά τού 
Θεσσαλικοΰ κάμπου καί σέ θέση άπροσδόκητη καί παράξενη. Τά Μετέωρα μοιά
ζουν μέ πλήθος άπό τρομερούς βράχους, πού καταλήγουν σέ μυτερές κορφές. Στις 
κορφές άπό τούς λεπιδωτούς αύτούς βράχους είναι χτισμένα τά μοναστήρια. "Οταν 
τά βλέπουμε κεΐ ψηλά μας φαίνονται σά νά τά θεμέλιωσαν στον άέρα μυθολογικοί 
άνθρωποι. Φαίνονται σάν κρεμασμένα στά βράχια κι’ είναι έτοιμα νά κατρακυλήσουν 
στήν άβυσσο. Νομίζουμε ότι ό Θεός έδημιούργησε επίτηδες τούς άπόκρημνους καί 
γιγάντιους αύτούς στύλους γιά νάχουν στήν κορφή των τήν κατοικία τους οί καλό- 
γηροι. Δέν τάχτισαν έτσι άλογάριαστα, ούτε άπό άνθρώπινο θρησκευτικό βίτσιο. 
Κάθε άλλο. Συνδέονται πολύ μέ τήν βυζαντινή ιστορία. Τά μοναστήρια αυτά τά έ
στησαν έκεΐ ψηλά άνθρωποι τρομαγμένοι άπό τούς διωγμούς γιά νά ξεφύγουν τό 
θάνατο. Τάχτισαν τον 14ο αιώνα μ. X. όταν πολεμούσαν τούς σέρβους οί βυζαντινοί 
αύτοκράτορες. Προ πάντων όταν πολεμούσαν τό βασιληά τών σέρβων Συμεών Ού- 
ρούς, πού ήρθε κι’ έγκατεστάθηκε στά Τρίκαλα. 'Η λεηλασία κ ’ οί σφαγές, πού έκα
ναν τότε οί επιδρομείς σλαύοι στή Θεσσαλία, ήταν ή αιτία νά γίνουν σ’ αύτές τις 
άπάτητες κορφές έρημητήρια καλογήρων. Τό πιο παληό άπ’ αύτά είναι τό μονα
στήρι τής Παναγίας τής Δούπιανης. Ό ήγούμενος τού μοναστηριού αύτοΰ ήταν καί 
καθηγούμενος τής σκήτης τών Σταγών. Σταγοί ήταν ή βυζαντινή ονομασία τής ση
μερινής Καλαμπάκας. 'Η έννοια τής λέξεως «Σταγοί» είναι πολύ άπλή. Οί χωρικοί 
όταν πήγαιναν στά μοναστήρια τών Μετεώρωιν νά προσευχηθούν λέγαν ότι πάνε 
«στούς 'Αγιούς ('Αγίους)». Συντόμεψαν μέ τό χρόνο τή λέξη καί τήν έκαναν «Στα- 
γούς». "Ετσι άπό τήν αιτιατική βγήκε ή ονομαστική «Σταγοί». "Ενας άπ’ τούς καθη
γούμενους τής σκήτης αυτής τών Σταγών, ό Κύριλλος ή Κύρ’ Νείλος, έχτισε τό 1367 
έπί αύτοκράτορος τού Βυζαντίου Ίωάννου Ε' Παλαιολόγου (1341—1376) στούς γύρω 
βράχους καί 4 άλλες κοινότητες άπό έρημίτες. "Υστερα άπ’ αύτά τά πρώτα έρημη
τήρια έγιναν κι’ άλλα. ’Ανάμεσα στο 1356—1372 μ. X. ό ήγούμενος ’Αθανάσιος έ
χτισε πάνω στον πιο πλατύ βράχο τό μοναστήρι Μετέωρο κι’ έγραψε αύστηρό κανο
νισμό τών κοινοβίων μοναστηριών τών Μετεώρων. Σύμφωνα μέ τον κανονισμό αύτό 
σέ καμμία γυναίκα δέν επιτρέπεται οχι μόνο νά έπισκεφθή τά μοναστήρια, άλλά ούτε 
άπλώς νά πλησιάση σ’ αύτά.

Κατά τό 1388 έπί αύτοκράτορος τού Βυζαντίου Ίωάννου Ζ' Παλαιολόγου 
(1379—1391), ό μαθητής τού ήγουμένου ’Αθανασίου, πού τον έλεγαν ’Ιωσήφ, τό 
μεγάλωσε καί τό έκαμε πιο λαμπρό αύτό τό μοναστήρι. Ό ’Ιωσήφ ήταν γυιός τού 
βασιληα τών σέρβοον Συμεών Ούρούς καί άδελφός τής ήγεμονίδος τής ’Ηπείρου Ά γ- 
γελινας. Επειδή είχε ελευθερία κι’ ήταν σ’ ομορφη τοποθεσία, τό Μετέωρον έγινε 
το πιο πλούσιο και το πιο σπουδαίο απ’ ολα τ ’ άλλα μοναστήρια. Οί ηγούμενοί του 
ζήτησαν νά γίνουν άνεξάρτητοι άπό τον καθηγούμενο τής σκήτης τής Παναγίας τήε 
Δούπιανης, ό όποιος κυβερνούσε όλα τά μοναστήρια στά Μετέωρα. Κατά τήν πε
ρίοδο 1500—1600, έπί τών σουλτάνων Σελήμ Α' (1612—1520), Σουλεϊμάν Β'
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(1520-1566), Σελημ Β' (1566—1574) καί Μουράτ Γ' (1574-1595), οί κοινό
τητες των μοναστηριών παρήκμασαν καί τά μοναστήρια ξέπεσαν. ’Από τά 24 μονα
στήρια πού χτίσθηκαν καί λειτουργούσαν δεν άπέμειναν παρά μόνον 4 σέ καλή κατά
σταση. Είναι δέ αύτά τό Μετέωρο, τού Βαρλαάμ, τής 'Αγίας Τριάδος καί τού 'Α
γίου Στεφάνου. Σ’ αύτά άσκητεύουν 38 καλόγηροι. Τ ’ άλλα είναι έρειπωμένα κι’ 
ακατοίκητα. ’Από τούς βυζαντινούς καί τούς μεταβυζαντινούς θρησκευτικούς θησαυ
ρούς δεν διεσώθησαν άπό τή δήωση καί την κλοπή παρά λίγοι ώμορφοφτιαγμένοι 
σταυροί.

"Ολα τά μοναστήρια των Μετεώρων μοιάζουν μεταξύ τους. "Αμα έπισκε- 
φθήτε δύο ή τρία απ’ αύτά, είναι σά νά τά είδατε όλα. Οί κτήτορες των έδιάλεξαν 
επίτηδες αύτή τήν τοποθεσία, για νά έξασφαλιστοϋν άπό επιδρομές καί έστησαν τά 
ερημητήριά τους στούς σουβλερούς βράχους όπου ήταν αδύνατο ν’ άνεβή άνθρωπος, 
άλλ’ ούτε καί κανένας δρόμος υπήρχε εκεί γύρω πού νά όδηγή κοντά τους. Οί καλο- 
γηροι ανέβαιναν μέ κρεμαστές σκάλες 200—400 μέτρα ύψους καί τις τράβαγαν όταν οι 
’Αγαρηνοί (Σλαύοι), Ντουσμάνοι (’Οθωμανοί) καί τζιλιάπηδες (κλέφτες) τούς έκαναν

Ή Μονή Βαρλαάμ.

«γιουρούσι» (έφοδο). ’Αλλά σιγά-σιγά τις σκάλες αυτές τις παρατησαν, γιατί εζα 
λίζοντο όταν ανέβαιναν. "Υστερα χρησιμοποιούσαν τό βριζόνι (δίχτυ) για το άνέ- 
βασμα. ’Αλλά κι’ αύτό μέ τό χρόνο τ’άφησαν χωρίς νά το αχρηστεύσουν εντελώς. Τό 
έχουν μονάχα γιά ν’ άνεβάζουν τά τρόφιμά τους ή για τό τράβηγμα κινηματογραφι
κών ταινιών ή καί γιά νά μάς θυμίζη τό βάθος τής παραδοσειυς τής κατοικίας και τής 
ζωής τών καλογήρων. Σήμερα, χωρίς κανένα κίνδυνο ^καλόγηροι  ̂ καί επισκέπτες 
άνεβαίνουν τά πολυάριθμα καί στερεά σκαλοπάτια ποί οί σύγχρονοί μας έσκάλισαν 
πάνω στά βράχια. Μόνο τό μοναστήρι τού 'Αγίου Στεφάνου τό πλησιάζουν άπό μο
νοπάτι. __ , , , , ~

Καθώς είπαμε πάρα πάνο:> τά πιο σπουδαία μοναστήρια που απεμειναν^ είναι :
1) Τ ό Μ ε τ έ ω ρ ο ,  πού τό έχτισε ό ’Αθανάσιος καί 6 ’Ιωσήφ στά 1356 

κα> 1382. 'Η έκκλησία του τής Μεταμορφώσεως ξαναχτίσθηκε τό 1545 1552 κ’ έχει 
τό σχήμα τών μοναστηριών τού Αγίου ’Όρους. ΟΙ εικόνες πού παριστάνουν τή γιορτή 
τών Βαίων, τή Σταύρωση, τήν ’Ανάσταση καί τή Μεταμόρφωση, ε.ΐναι  ̂βυζαντινής 
αγιογραφίας. ’Επίσης καί ή εικόνα, πού παριστάνει τον ήγούμενο ’Αθανάσιο με άμ-
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9 ta καλογήρου τής Δυτικής Εκκλησίας. Έκτος άπό τδ σκευοφυλάκιο, στο όποιο 
φυλάσσονται άγια λείψανα, έχει καί πολύ καλή βιβλιοθήκη.

2) Του ' Α γ ί ο υ  Β α ρ λ α ά μ .  Περίφημο μοναστήρι, του οποίου κτήτορες 
είναι δύο αδελφοί μεγάλης οικογένειας άπό τά ’Ιωάννινα. Το έχτισαν κατά τό έτος 
1517 επάνω στο ερημητήριο τού Βαρλαάμ, του άναχωρητοΰ του 14ου αιώνα. 'Η 
εκκλησία του, των 'Αγίων Πάντων, εχει τις αγιογραφίες της φτιαγμένες άπό τον 
καλλιτέχνη Φράγκο Κατελάνο. Ανακαινίσθηκε πάλι τό 1780. Διατηρεί βιβλιοθήκη 
καί αύτό, καθώς καί σκευοφυλάκιο μέ ιερά κειμήλια.

3) "Αλλο μοναστήρι πολύ καλό είναι του ' Α γ ί ο υ  Σ τ ε φ ά ν ο υ .  Αύτό 
διατηρεί 11 καλογήρους καί παρέχει στούς έπισκέπτες τις πιο πολλές ανέσεις. Τό 
ερημητήριό του τό έχτισε ό ερημίτης 'Ιερεμίας τό 1312, επί βυζαντινού αύτοκράτορος 
’Ανδρονίκου Β' τού γέροντος (1282—1328).

Ό  αύτοκράτωρ τού Βυζαντίου ’Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος (1328—1341) 
μεγάλωσε τό μοναστήρι καί έκανε πιο πλούσιο τον εσωτερικό διάκοσμο τής εκκλη
σίας. Ή  εκκλησία του τιμαται στονομα τού Άγιου Χαραλάμπους. Έχει εικονοστά
σια απο επιχρυσωμένο ξύλινο διάκοσμο, άπό γλυπτά εικόνων, καθώς καί ένα φιλτι- 
σενιο οστεοφυλάκιο, στο όποιο φυλάσσεται ή κάρα τού Αγίου Χαραλάμπους καί 
μια πολύ παληά βυζαντινή εικόνα. Άπό τήν τοποθεσία τού μοναστηριού ή θέα είναι 
πολύ ώμορφη προς τήν Πίνδο καί τον Πηνειό.

Το 'Ίπουργεΐο Συγκοινωνιών έχει τώρα κατασκευάσει άσφαλτόστρωτο αμα
ξιτό δρομο από τό χωριό Καστράκι μέχρι ψηλά στο μοναστήρι τού Βαρλαάμ. Τά πούλ
μαν τών εκδρομικών σωματείων άνεβαίνουν μέ μεγάλη εύκολία τήν άνηφόρα καί οί 
εκδρομείς μπορούν νά ίδοΰν πιο άνετα τά ιστορικά μοναστήρια. ’Επίσης ό Ελληνικός 
’Οργανισμός Τουρισμού στο βράχο τού μοναστηριού Μετέωρον έχει ιδρύσει ένα ώ- 
ραιο τουριστικό περίπτερο προς εξυπηρέτηση τών ντόπιων καί ξένων τουριστών.

Έτσι,^λοιπόν, μέ τον έσωτερικό τουρισμό μαθαίνομε επί τόπου τήν ιστορία 
τής παναρχαίας χώρας μας, για τήν όποια πρέπει νά ε’ίμεθα υπερήφανοι όσο κανένας 
άλλο λαός τής γής.

Γούτο δέ γιατί, αν άλλοι λαοί τής άρχαιότητος, όπως οί Άραβες καί οί Αιγύ
πτιοι, ανέπτυξαν στήν εποχή τους άξιόλογο πολιτισμό, όμως αύτός έμεινε περιωρι- 
f  μένος στά στενά όριά τους καί έσβυσε για πάντα χωρίς νά έχη καμμιά άλλη συνέχεια, 
ό δέ μετέπειτα ρωμαϊκός πολιτισμός είναι έτερόφιντος, άντλησε δηλαδή τή δύναμή 
του καί τήν ούσία του άπό τό πολιτιστικό φώς τής άρχαίας Ελλάδος.

Ό Ελληνικός πολιτισμός ύπήρξεν άνώτερος όλων, είναι κλασσικός. Δημιουρ- 
γηθηκε φέροντας μέσα του τήν άκατάλυτη δύναμη καί τήν τελειότητα εκείνη πού τον 
προώρισε νά ζήση στούς αιώνες, όπως έζησε μέχρι σήμερα καί κατηύγασε τήν. άνθρω- 
ποτητα διά μέσου όλων τών εποχών.

Ό W ill Durant, στον πρόλογο τού συγγράμματος του «Παγκόσμιος 'Ιστο
ρία τού Πολιτισμού. Τόμος Β' . Ή  κλασσική μας κληρονομιά, Ελλάς», γράφει με
ταξύ άλλων: «... Έκτος τών μηχανημάτων, δέν υπάρχει σχεδόν τίποτε αΐωνόβιον 
» εις τον πολιτισμόν μας, πού νά μή προέρχεται άπό τήν Ελλάδα: Σχολεία, γυμναστή- 
» ρια, άριθμητική, γεωμετρία, ιστορία, ρητορική, φυσική, βιολογία, άνατομία, ύγι- 
» εινή, θεραπεία, διακοσμητική, ποίησις, μουσική, τραγωδία, κωμωδία, φιλοσοφία,
» θεολογία,^σκεπτικισμός, στωϊκότης, επικούρειος φιλοσοφία, ήθική,' πολιτική, ιδέα
ν λισμος...  ̂1 πάρχουν εις όλας τάς γλώσσας τού κόσμου Έλληνικαί λέξεις, πού-άντι- 
» προσωπευουν μορφάς πολιτισμού, αί όποΐαι σπανίως έγεννήθήσαν εις τήν Ελλάδα,
» αλλα κατα^πρώτον ωρίμασαν απο την πληθωρικήν δραστηριότητα τών Ελλήνων...
» Δ έ ν ΰ π ά ρ χ ε ^ ι  τ ί π ο τ ε τ ϊ ς  τ ο ν  Ε λ λ η ν ι κ ό ν  π ο λ ι τ ι σ μ ό ν  π ο ύ  
» ν ά μ η̂  φ ω τ ί ζ η τ ο ν  ί δ ι κ ό ν  μ α ς  π ο λ ι τ ι σ μ ό ν . . .  καί τέλος, βλέ- 
» πούμε τον Ελληνικόν πολιτισμόν νά δέχεται τούς ρωμαίους εκείνους κατακτητάς 
)) μέσω τών οποίων ή Ελλάς έφαίνετο ώς νά έ κ λ η ρ ο δ ο τ ο ΰ σ ε ν  εις τήν Ευ.’



(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ Αλφαβητικήν σειράν
ΒιζυηνοΟ .
Πάροδος τής όδοΰ 'Αγ. Λαύρας 30, στο Γαλάτσι.
'Ο Βιζυηνός Γεώργιος, λόγιος καί ποιητής τοϋ 19ου αΐώνος, γεννήθηκε στη 

Βιζύη τής Θράκης τό 1848. ’Ορφανός άπό μικρός, σέ ηλικία 12 χρόνων, πήγε στη 
Πόλι για νά μάθη τή ραπτική.

Φοίτησε στή Θεολογική σχολή τής Χάλκης, έχοντας καθηγητή τον τυφλό 
ποιητή Τανταλίδη. ’Εκεί συνέθεσε τά ποιητικά του πρωτόλεια, ή εκδοσις των 
οποίων προκάλεσε τό ενδιαφέρον τοϋ πλούσιου Ζαρίφη Γ.

Μέ χρήματα τοϋ προστάτου του, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών κι’ 
άργότερα στήν Γερμανία. Πήρες μέρος σέ λογοτεχνικούς καί ποιητικούς διαγο:>- 
νισμούς, μέ μεγάλη επιτυχία. Έπεσκέφθη τό̂  Παρίσι καί τό Λονδίνο, άλλα έπέ- 
στρεψε ξανά στήν Ελλάδα, γιατί πέθανε, έν τώ μεταξύ, ό πλούσιος προστάτης του.

'Ως καθηγητής τής δραματολογίας στο ’Ωδείο ’Αθηνών ερωτεύτηκε παρά-

» ρώπην τάς έπιστήμας της, τήν φιλοσοφίαν της, τά γράμματά της καί τάς τέχνας 
» της, πού είναι ή ζωντανή β ά σ ι ς του πολιτισμού τοϋ συγχρόνου κόσμου».

Καί είναι γνωστό καί χαρακτηριστικό τής ζωτικότητας τής Ελληνικής φυλής 
ότι μέσα άπό τήν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έδημιούργησε τό Βυζαντινό Κράτος, τό 
όποιο άργότερα άποσπάσθηκε απ’ αύτή ολοκληρώνοντας έτσι τήν κατάρρευσή της. 
Καί άναβίωσε πάλι ό Ελληνικός Πολιτισμός στή Βυζαντινή Αύτοκρατορία, ή όποια 
εύεργέτησε τήν ανθρωπότητα γιά άλλη μια φορά μέ τά εκλεκτά τέκνα της, τούς αν
θρώπους τής επιστήμης, τών γραμμάτων καί τής τέχνης πού κυνηγημένοι άπό τούς 
κατακτητάς τό 1453 κατέφυγαν στήν^Εόρώπη καί έδημιούργησαν εκεί τήν «έποχή 
τής ’Αναγεννήσεως».

Τά μνημεία έργων τέτοιων προγόνων καί τά άπομεινάρια τοϋ πολιτισμού το̂ ν, 
πού είναι σήμερα τό προσκύνημα όλοjv τών πολιτισμένων λαών τής γής, πρέπει πρώ
τοι ήμεΐς οΐ 'Έλληνες νά γνωρίσουμε καλά-καλά καί νά τά άξιολογήσουμε.

7. Ν Ο ΥΣΙΑΣ
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φορά την μαθήτρια του, Μπετίνα Φραβασίλη. Παράξενες καί έμμονες ιδέες τυραν- 
νοϋσαν την ψυχή του. Κι’ όταν ή ψυχοπάθεια, του έφθασε στο ζενίθ, ώδηγήθηκε στο 
Δρομοκαΐτειο. ’Εκεί έμεινε 4 χρόνια, ώσπου πέθανε στις 15 ’Απριλίου 1896.

Πεζογράφος, αισθητικός καί ποιητής, αρχίζοντας μέ την καθαρεύουσα, προ
σανατολισμένος όμως στη δημοτική, πέρασε μέσα άπό πρόσωπα καί πράγματα τής 
έποχής του, ντυμένος την ασπίδα τής Ευρωπαϊκής καλλιέργειας. 'Απλός, ειλικρινής 
δημιουργικό ταλέντο, έθεσε τις βάσεις τής νέας μας πεζογραφίας. Πολλά καί διά
φορα είναι τά έργα του. "Ας θυμηθούμε όμως μερικούς στίχους του άπό τον «τελευ
ταίο Παλαιλόγο»

«Τον είδες μέ τά μάτια σου, γιαγιά τον Βασιλέα 
ή μήπως καί σέ φάνηκε σαν όνειρο, νά πούμε 

σαν παραμύθι τάχα ;
Τον είδα μέ τά μάτια μου, ωσάν καί σένα νέα, 
πά νά γεννώ εκατό χρονώ κ ι’ ακόμα τό θυμούμαι 

σαν άταν χθές μονάχα.
Β ιζύης. .......................^
Βρίσκεται στο τέρμα τής οδού Μαδύτου, στο Σταθμό Ααρίσης.
Ή  Βιζύη ή Βίζα, πόλις τής Ανατολικής Θράκης, άπέχει άπό την Κων /πολι 

περί τά 130 χιλ. ΙΙρίν άπό την άνταλλαγή των πληθυσμών, ήτο έδρα Μητροπό- 
λεως κ ι’ είχε περίπου 3.000 "Ελληνες. Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ή Βιζύη 
ήτο τό προπύργιο τών έπιδρομών τού Βορρά. Λίγο πριν άπό την άλωσι τής Κων/ 
πόλεως, κατελήφθη άπό τούς Τούρκους, οπότε καί κατεστράφη. Είναι ή πατρίς τού 
ποιητοΰ Γεωργίου Βιζυηνού.

Β ιθυν ία ς .
Πάροδος τής οδού Τζουμαγιάς 40, στο Πολύγωνο.
Ή  Βιθυνία, χώρα τής Μ. ’Ασίας, διαρρέεται άπό τον ποταμ,ό Σαγγάριο. 

Στην άρχαιότητα , κατείχετο άπό τούς Πέρσες κι’ αργότερα, μέχρι τό 71 π.Χ. άπό 
τον Μ. ’Αλέξανδρο. Το καιρό τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας ήτο μιά άπό τις εύφο- 
ρώτερες περιφέρειες. Είχε μεγάλες καί πλούσιες πόλεις όπως τίς : Νικομήδεια 
Προύσα (μέτά ξακουστά λουτρά), Νίκαια (όπου συνήλθε ή Α' οικουμενική σύνοδος καί 
υπήρξε πρωτεύουσα τής Ελληνικής αύτοκρατορίας, μετά τήν άλωσι τής Κων /πόλεως 
άπό τούς Λατίνους) κλπ. Ή  στρατιωτική σημασία τής Βιθυνίας είναι μεγάλη, γιατί 
συνδέει τό έσωτερικό τής Μ. ’Ασίας μέ τήν Θράκη καί τήν Βαλκανική χερσόνησο.

Βικέλα Δ ημητρ ίου.
Συνέχεια τέρματος Ήλιοπούλου στον "Αγιο Ελευθέριο Άχαρνών.
Ό  Βικέλας Δημ., Έλλην λόγιος, γεννήθηκε στήν Έρμούπολι τής Σύρου 

τό 1835, όπου κ ι’ έλαβε τήν πρώτη εγκύκλιο μόρφωσι. Τό 1852 βρίσκεται στο Λον
δίνο, όπου καί παραμ.ένει είκοσι χρόνια. Τό 1872 εγκαθίσταται στο Παρίσι, όπου 
κι’ άναπτύσσει πλούσια εθνική δράσι.

Άπό τού 1900 έγκαθίσταται οριστικά στήν ’Αθήνα καί ιδρύει τον «Σύλλογον 
προς διαδοσιν ωφέλιμων βιβλίων», του οποίου χρημάτισε πρόεδρός μέχρι τού θα
νάτου του. 'Υπήρξε χρηματοδότης πολλών έργων κοινής ώφελείας. Πέθανε άπό 
καρκίνο τήν 7 Ιουλίου 1908. 'Η δράσις του ύπήρξε πολύμορφη καί ή θέσις του στή 
νεοελληνική ζωή, τιμητική καί έπίζηλος.

Βίκτωρος Ο ύγκώ .
Συνέχεια τέρματος Βερανζέρου, στήν Πλατεία Βάθης.
Οφείλει τήν ονομασία της στον διάσημο Γάλλο ποιητή καί μυθιστοριογράφο. 

Ό Β. Ούγκώ γεννήθηκε στή Βεζανσό τής 'Ισπανίας τό 1802 καί πέθανε τό 1885.
3πςρςε ο μεγαλύτερος ποιητης τής Γαλλίας και ένας εκ τών άριστων πεζογράφων 

της. Περίφημα καί παγκοσμίως γνωστά είναι τά κοινωνικά του μυθιστορήματα 
αναμεσα στα οποία ξεχωρίζουν οί_«Άθλιοι», ή «Παναγία τών Παρισίων» κ.ά.

ό Συνεχίζεται)



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ύ π ο  QIL. CESI3RON, κατά μετάφρασήν « ’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

«ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΩΡΑ»
..."Ολα ήταν γκρίζα : τά πεζοδρόμια, οί τοίχοι, ό ούρανός, ακόμα καί τό ά 

σπρο τής σημαίας... "Ολα, έκτος άπό τον μικροκαμωμένο αότόν άνδρα μέ την άσπρη 
μπλούζα πού στεκότανε, όπως τον τελευταίο ’Οκτώβριο, στο κατώφλι τού Νοσο
κομείου—Άσυλου, όταν ό Άλέν Ρομπέρ μέ τή συνοδεία του φύλακος μπήκε εκεί... 
Ό  άνθρωπος τοΰκανε ένα φιλικό νεύμα μ’ ένα χαμόγελο...

«Μ ’ άναγνώρισε, σκέφθηκε τό άγόρι μέ πίκρα, «τίποτα δέν άλλαξε. Τίποτε δέν 
άλλαξε ! Καί τίποτα δέν πρόκειται ν’ άλλάξη... Κι’ εγώ ποτέ δέν θά βγω άπό έδώ !».

—«Ν άτος!» είπε μόνον ό φύλακας όταν τον παρέδιδε στο τμήμα των άγο- 
ριών...

Ά νο ιξε την τσάντα του, έβγαλε άπό έκεΐ χαρτιά πού τού ύπέγραφαν (σάν τον 
ταχυδρομικό διανομ,έα πού παραδίδει ένα δέμα), κούμπωσε πάλι την τσάντα, χαιρέ
τησε καί έφυγε. Ά πό τό κρατητήριο πού είχε παραλάβει τον Άλέν Ρομπέρ μέχρι 
έκείνη την ώρα, δέν είχε ρίξει έπάνι» στο παιδί ούτε ένα βλέμμα, ούτε είχε προφέρει 
μια λέξη πριν άπ’ αύτό τό «νάτος!». Ή  άνοστη αύτή μυρουδιά δέρματος πού προ- 
καλοϋσε ναυτία στον μικρό άπομακρύνθηκε άπ’ αυτόν, κ ι’ ό Άλέν Ρομπέρ μπήκε 
ξανά στη μυρουδιά τού χλουρίου, τού έστιατορίου, των βρώμικων έσωρρούχων... 
μέσα στον κόσμο των χαμένων παιδιών... Στο Ντανφέρ—Ροσερώ ξαναβρήκε τον κοι
τώνα, την τάξη, τήν ψυχαγωγία... μιά γελοιογραφία τού Τερνεραί, άλλά μέ δένδρα 
θνησιγενή, μέ διαδρόμους τσιμεντένιους καί ρολόγια παντού. Γιατί στά μέρη αύτά, 
οπού άπό μέρα σέ μέρα κάθε παιδί άδικα περίμενε κάτι χωρίς νά ξέρη τί, ό χρόνος 
«πανταχοΰ παρών» τά έλεγε όλα άφ’ ύψηλοΰ...

Ό  Ά λέν Ρομπέρ άρχισε νά περιμένη, όπως οί άλλοι. Καρφωνότανε στον κεν
τρικό διάδρομο, μέ τον γιακά άνασηκωμένο, τά χέρια στις τσέπες, τό βλέμμα γυρι
σμένο προς τήν πόρτα τής εισόδου πού ήταν πάντα ορθάνοιχτη... τού φαινότανε ότι 
είχε τοποθετηθή γιά νά καταπίνη μικρά παιδιά καί νά άποχαιρετά μεγάλους πού 
έφευγαν... Μιά πόρτα-παγία...

Νοσοκόμες, πού κρατούσαν μέσα στις γαλάζιες κάπες τους βρέφη... αμάξια 
μέ τά αΐωρούμενα χέρια των έσωρρούχων... παιδιά κρυμμένα δυό-δυό κάτω άπό το 
ίδιο μαντήλι, ώστε νά βλέπη κανείς τά τέσσαρα άδύνατα πόδια τους νά κλωτσούν 
κάτω άπό τό ύφασμα... άνθρωποι πού μεταφέρουν δοχεία άπορριμμάτων... τραυμα
τιοφορείς πού συνοδεύουν ένα σωρό σκεπάσματα άπ’ όπου κρέμεται ένα χέρι... Αύτα 
πρωτόβλεπε κανείς πίσω άπ’ τήν μεγάλη πόρτα... Αύτές τις σκηνές άπό τό παρά
ξενο έργο τών μεγάλων, πού συμπρωταγωνιστούσαν μέ τούς μικρούς σέ φάσεις άπί-
θανες...

Μά, ό Άλέν Ρομπέρ δέν έβλεπε τίποτε άπ’ όλα αύτά. Παρατηρούσε στή λεω
φόρο, πέρα άπό τήν πόρτα, ένα δένδρο, ένα ελεύθερο πλατάνι... Άκουγε νά πλησιάζη
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και να φρενάρη κάθε λεωφορείο... Τό άκουγε νά ξαναφεύγγ]... Καί καρτερούσε άνυ- 
πομονα το νεο πέρασμά του... Ό δρόμος αύτός ώδηγοΰσε στο Τερνεραί.

...Τόσες ώρες καί τόσα βήματα τον χώριζαν τοόρα, ώστε μερικές στιγμές τοΰ 
φαινότανε ότι τό Τερνεραί βρισκότανε στην άλλη ά.κρη τής γης, σέ μιάν άλλη επο
χή... ’Αλλά, καμμιά φορά πάλι, ή καρδιά του σφιγγότανε στη σκέψη δτι την ίδια 
αυτή στιγμή, μερικές ώρες άπό εδώ, ή αρχηγός Φρανσουάζ μιλούσε, βάδιζε... τον 
σκεπτότανε ίσως...

Γην έπομένην τό πρω'ί, ό γιατρός Ινλεράν τον κάλεσε.
(<Κι’ α.υτός ακόμα θά μέ ρωτήση» σκέφθηκε τό παιδί χοιιρίς εύχαρίστησι.

1 Ηξερε κατά βάθος τήν εκδοχή του, την ειχεν όμορφήνει καί κατέληγε νά την πι- 
στεύη.

Η βοηθος τοΰ γιατρού, ή δεσποινίς ’Αλίκη, τοΰ χαμογέλασε ένω ζάρωνε τά 
ματια^της, περασε τό χέρι της πάνω στή γυαλιστερή βούρτσα τ«ών μαλλιών του καί 
δέν τον ρώτησε τίποτα.

—«Ό  γιατρός εΐν’ απασχολημένος. Λοιπόν κάνε κανένα σχέδιο, ενώ θά τον 
πεοιμένης...)).

7 Αυτή ήταν ή μανία τους! Ό Άλέν Ρομπέρ πήρε τό χαρτί καί σχεδίασε μιά 
γυναίκα προφίλ. Πράσινο μολύβι γιά τά μάτια, κίτρινο γιά. τά μαλλιά... "Οταν άντε- 
λήφθη ότι παρουσίαζε τήν αρχηγό Φρανσουάζ, άρπαξε τά μολύβια καφέ, καστανό, 
μαύρο και χρωμάτισε τό πρόσωπο τής νέας σέ πρόσοοπο μέγαιρας καί τοΰ πρόσθε- 
σεν ένα πελώριο στήθος.

—'Ο γιατρός σέ περιμένει...
Μ/ι/)κε με το σχέδιο στο χέρι. Είχαν ξαναβαψει ολόκληρο καί κρεμάσει στον 

τοίχο^ένα πολύ χαρούμενο πίνακα, πού παρουσίαζε λεμβοδρομίες. Ξαναβρήκε μέ 
ευχαρίστησή τον γιατρό: τό σκυλίσιο βλέμμα του, ή γατίσια σοβαρότης του- ό άν
θρωπος, πού τον είχε στείλει στο Τερνεραί...

Καλημέρα γέρο μου ! έμαθα ότι ήσουν στο σπίτι, θέλησα νά σοΰ σφίξω τό
χέρι...

Αυτός ο τοσον ήσυχος τόνος, τό άφηρημένο βλέμμα πού, άπότομα (μά πότε;) 
ερχότανε νά̂  καρφωθή στο δικό του: δλ’ αύτά έβαζαν στο παιδί εμπιστοσύνη καί 
δυσφορία. (("Αν μέ ρωτήση, θά καταλήξω νά τοΰ τά πώ δλα... τήν Ρίτα... τήν Ζερ- 
μαίν.,.δέν πρέπει!)).

^0 ’Αλέν Ρομπέρ άρχισε τήν ιστορία του, έκδοσις ξεκαθαρισμένη. Ό  γιατρός 
κρατούσε χαμηλωμένα τά βλέφαρά του, τά φρύδια ψηλά· ξαφνικά ό τυφλός ξανα
βρήκε ένα ανελέητο βλέμμα.

—Μου διηγείσαι μιάν ιστορία φτιαχτή, έ;... Λοιπόν αύτό δέν μ’ ενδιαφέρει!.. 
Δείζε μου καλύτερα τό σχέδιό σου...

Τό κύτταξε χωρίς νά μίλα, έπειτα τό σήκωσε στο φώς γιά νά τό δή στο δια
φανές.

—Σκέπτεσαι καμμιά φορά τήν αρχηγό Φρανσουάζ;
—Ναί, λέγει τό παιδί καί, σχεδόν άμέσως, μέ σκληρή φο^νή, "Οχι!
—Συ...συνάντησες κανένα πού τής έμοιαζε;
Ό  Άλέν Ρομπέρ δέν άπαντα τίποτε, άλλά γίνεται τόσο κόκκινος, ώστε ό για

τρός συνεχίζει ήσυχα:
—Ή ταν στό  ̂Παρίσι ή... άλλου; (παρά λίγο νά πή: «στο Μπωβαί», γιατί 6 

δικαστής Λαμύ τοΰ είχε τηλεφωνήσει...). —
Στο Παρίσι, μουρμούρισε στο παιδί.

(  Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΛΒΟΛΑΙ
—Παρητήθη του Αστυνομικού Σώματος δ άστυφύλαξ Μεταξας ’Αθανάσιος.

Η»* *
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

—Προήχθη εις τον βαθμόν του ’Αστυνόμου Β' τάξεως κατ’ αρχαιότητα ό μέ
χρι τοΰδε 'Υπαστυνόμος Α'τάξεως κ. Χουρδάκης ’Ιωάννης. 'Ωσαύτως εις τον βαθμόν 
του Άνθυπαστυνόμου κατ’ αρχαιότητα δ μέχρι τοΰδε άρχιφύλαξ κ. Χριστοφιλέας 
Παναγιώτης.

ΑΜΟΙΒΑΙ
—Δι’ άποφάσεο^ς του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη υλική αμοιβή 

εις τούς Άρχιφύλακας: κ.κ. Θαλάσσην Γεώργιον, ύπαρχιφύλακας : κ.κ. Λύραν Βασί
λειον, Κλωνάρην Νικόλαον, Τσελήνην Χρηστόν καί Πανόπουλον Γεώργιον καί είς 
τούς αστυφύλακας: κ.κ. Νιάρχον Νικόλαον, Σωτηρόπουλον Κίμωνα, Παπαδάκην 
Κων/νον, Κουκουλομάτην Κυριάκον, Διαμαντόπουλον Τρύφωνα, Σταματελόπουλον 
Δημήτριον, Μπαλάσκαν Θεοδόσιον, Τσωνόπουλον Γεώργιον, Παναγιωτάκον Άν- 
δρέαν καί Νόσσην Σωτήριον, διότι ούτοι έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, παρα
τηρητικότητας καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών υπηρεσίας, ύπό τάς 
οδηγίας των προϊσταμένων των, συνέβαλον τά μέγιστα εις τήν άνακάλυψιν τού 
ηγετικού στελέχους τού Κ.Κ.Ε. Βέττα Φωκίωνος καί τεσσάρων αλλοδαπών πρα
κτόρων τού διεθνούς κομμουνισμού καί ελαβον μέρος είς τήν σύλληψιν αύτών.

—Δι’ άποφάσεως ωσαύτως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη 
ηθική καί υλική αμοιβή είς τον άστυφύλακα κ. Καλαφατάκην Στυλιανόν, διότι ούτος 
πεοί ώραν 14.40' τής 26.7.60 ευρισκόμενος εντός λεωφορείου τής γραμμής Περά
ματος—’Αθηνών έν πολιτική περιβολή καί έκτος υπηρεσίας έπιστρέφων έκ Περά
ματος μετά τίνος θείας του, χάρις είς τήν εξαιρετικήν του παρατηρητικότητα, έπε- 
σήμανε εντός λεωφορείου δυο υπόπτους και αναπτυξας υπο ολως ασυνήθεις περι
στάσεις έκτακτον δραστηριότητα ένεργήσας δέ μετά εξαιρετικής μεθοδικοτητος, 
ψυχραιμίας καί τόλμης επετυχε την σύλληψιν δυο αρχικελευστιυν του Β.Ν. μο- 
ταφερόντων έντός χαρτοφυλάκων 80 κυτία σιγαρέττων, 28 φιάλας τών 250 
γραμμαρίων περιεχούσας ύδωρ κολωνίας καί 2 γυναικεία μεταξωτά φορέματα 
άπαντα ’Αμερικανικής προελεύσεως, άτινα ούτοι μετέφερον έξ Η.Π.Α. όπου εΐχον 
μεταβή προς παραλαβήν τού πολεμικού «ΛΟΓΧΗ» καί είσήγαγον έν Έλλάδι άνευ 
τελωνιακου έλέγχου.

** *
ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ

—Τήν 12.30' ώραν τής 11/10/60 έπεσκέφθησαν τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν 
οί μαθηταί τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης, είς τήν όποιαν, ώς γνωστόν, φοιτούν άνώ- 
τεροι αξιωματικοί όλων τών όπλο^ν, τών Σωμάτων ’Ασφαλείας^ ώς καί ανώτεροι 
υπάλληλοι τών πολιτικών υπηρεσιών. Τούς μαθητάς (60 τον άριθμόν) υπεδέχθη
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ό Διοικητής τής Σχολής ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Εμμανουήλ Άρχοντου- 
λάκης, 6 'Υποδιοικητής ’Αστυνόμος Α' κ. Λυκούσης Παναγιώτης, ώς καί άπαντες 
οί κ.κ. άξιωματικοί τής Σχολής, ένω αί Σχολαί 'Υπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων, 
παρατεταγμέναι εις το προαύλιον, άπέδιδον τιμάς. Προς τους έπισκέπτας ώμίλησεν 
ο κ. Διοικητής τής Σχολής, περί τοΰ θεσμού καί τής αποστολής του Σώματος 
Αστυνομίας Πόλεων ώς καί περί του ιστορικού καί τής έν γένει λειτουργίας τής 
Ά σ  τυνομικής Σχολής. Τήν ομιλίαν τοΰ κ. Διοικητοΰ έκάλυψαν τά παρατεταμένα 
χειροκροτήματα των συγκεντρωθέντων. Μετά ταΰτα, έν μέσω άτμοσφαίρας πλήρους 
εγκαρδιότητος καί σύμπνοιας, έπηκολούθησε δεξίωσις εις τήν μεγάλην αίθουσαν 
τής Σχολής.

Οί άποχωροΰντες έπισκέπται ηύχαρίστησαν τον κ. Διοικητήν διά τήν έγκάρ- 
διον φιλοξενίαν τής οποίας έ'τυχον, σημειώσαντες τάς έξαιρετικάς έντυπούσεις τάς 
οποίας άπεκόμισαν έκ τής έπισκέψεώς των εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν.

*
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β'

Κατά τον διενεργηθέντα διαγωνισμόν εις τό μάθημα των Ελληνικών διά τήν 
Σχολήν 'Υπαστυνόμων Β' έπέτυχον οί κάτωθι 174.

Φελώνης Μ., Χριστόπουλος Δ., Τσιτσιμπΐκος Εύ., Χοιστόπουλος Π., Φανου- 
ράκης Γ., Τσαμπρούνης Εύ., Χαρλαύτης ’Ά γγ., Ψαράκης Ί ., Τσάκαλος Ί ., 
Ίωαννίδης Β., Ραπτάκης Γ., Ρήγας Ν., Τσαγκάνης Ν., Ραγκαβής Γ., Τουράπας 
Β., Τζικόπουλος Ν., Τριαντάφυλλος Εύ., Χοχτούλας Δ., Φιλόπουλος Π., Ρεμπελάκης 
Ε., Τσιριμώκος "Αγγ., Φωτόπουλος Ί ., Κούφης Γ., Κόντος Π., Κισσούδης Ί ., 
Κατσαμπέκης Μ., Κολεύρης Κ., Ιίορδάτος Π., Καλλιθράκας Γ., Κΰρκος Ά ., Κα- 
ραΐσκος Ά ., Καραμίντζιος Γ., Κάνης Κ., Κράμπας Π., Καρούμπαλης Π., Κουκλάκης 
Εύ., Κόκκινος^ Γ., Κουρής Σ., Νντερμπεντέρης Κ. ή Ί ., Κάλδης Ν., Κουνέλης X., 
Καραμπάτος 'Η.,. Κοκκοράκης Γ., Νικολόπουλος Ά ., Κόγιας Κ., Κατζουράκης 
Σ., Κατσίνης Π., Κουβελιώτης Κ., Καλογερόπουλος Έ ., Κίνοβας Γ., Κιγιλίας Π., 
Κουτσοσΐμος Εύ., Κολοβέας Γ., Καλαφατάκης Μ., Καλογεράς ’I., Κυριακουλάκος 
Ι·> Κακισης -υ., Σηστικουλης Ε., Κλεκουρας Π., Κοντοπυργιας Π., Νικολόπουλος 
Ι·> Κούρτης Θ., Πάζας Ί ., Πηγαδιώτης Κ., Παυλάκης Ί ., Σαρρής Δ., Παπανδρέου 

Ν., Παπασταματίου Κ., Παπαδάτος Π., Παγκαλάκης Ί ., Σαράντης Κ., Συκιωτάκης 
Α., Περράκης X., Πανταζής X., Παπουτσόπουλος X., Βουζάς Σ., ’Αντωνίου Ά ., 
Θεοδωρολέας Κ., Άνδρεοσόπουλος Δ., Δημητρίου Δ., Άγλαμίσης Μ., Εύγένης Κ.’ 
Γυφτόπουλος X., Γκουζούλης Κ., Γεωργουλάκης Γ., Αποστόλου Θ., Βαρώτσος 
Ί ., Γώγος Ά θ., Ζαφειρόπουλος Σ., Άρτικόπουλος Σ., Άποστολόπουλος Λ., Βα- 
ρουχάκης Γ., Γεωργακόπουλος Β., ’Αντωνίου Ά ., Άποστολόπουλος Ν., Λάγιος Θ., 
Μπέρτσιας Θ., Μαρκάκης X., Λάμπρου Κ., Μακρής Ί ., Μπουγάς Φ., Λιακάκος Π.’ 
Μαστοράκος 'A.,JVTεγαλακάκης Κ., Μανδραγώνης Δ., Μαυρακάκης Ά ., Μπουχοΰ- 
τσος Σ., Λορεντζάτος Σ., Λυδιωτης Δ., Μαρνέρης Γ., Μανωλόπουλος Β., Μπουτος 
Σ., Μηλιώνης Κ., Μαυραγάνης Ή ., Λούρης X., Μπουγάς Β., Μούρλας Ά ., Οικο
νόμου Γ., Μαυρογιάννης Β., Μιχαλέας Γ., Λάσκαρης Κ., Παπαϊωάννου Ά ., Σαλ- 
τερης Δ., Παπανδρέου Ε., Πολύχρονης Δ., Πανουτσόπουλος Π., Παπαλάμπρου X., 
Πετροπουλος I., Σταυρακάκης Έμμ., Σάλμας Τ., Παπαγγελόπουλος Π., Πορΐκος 
Ν., Παπαστεργίου Π., Πατούνης Σ., Παππάς X., Πολυχρονόπουλος Π., Παππάς 
Ν.,̂  ΓΙαπαόοπουλος Μ., Παναγιωτοπουλος Γ., Παπαδημητρίου Ί ., Πάνου Π., 
Γιάννουλας Ά ., Ζαροδήμος Σ., Ζουγκλάκης Ί ., Βασιλάκος Δ., Ζαφειρόπουλος Ν.’ 
Βαρούχας Κ., Άρκουδέας Ν., Δημητρέλλος Δ., Ζουριδάκης Σ., Άντωνόπουλος Ί  
Αποστολόπουλος Λ., Γιολδασέας Π., ’Αμπελουργός Γ., Δήμος Ά ., Γεωργιόπουλος



Β., Βούλγαρης Ν., Δαουτάκος Ε., Βαίτσης X., Άντωνόπουλος Λ., Άντωνόπουλος 
Κ., Βεργής Κ., Άντωνιάδης Μ., Μπουγαλής X., Λιακόπουλος Γ., Μπότσης Γ., 
Λιβάνιος Ά ., Λάσκαρης Ή ., Μπελλής Γ., Μάντελλος II., Μυλ<»νάς Ί ., Μπαρμπού- 
νης Π. καί Μάρκελλος Ά .

Ούτοι καλούνται όπως προσερχόμενοι εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν συνεχί- 
σωσι τάς έξετάσεις των εις τά υπόλοιπα μαθήματα ώς ακολούθως:

1) Κυριακήν 30 ’Οκτωβρίου 1960 ώρα 9 π.μ. εις τό μάθημα του Ποινικού 
Νόμ.ου.

2) Δευτέραν 31 ’Οκτωβρίου 1960 ώρα 17 εΐςτό μάθημα τής Ποιν. Δικονομίας.
3) Τρίτην 1 Νοεμβρίου 1960 ώρα 17 εις τό μάθημα των Διαφόρων Νόμων.
4) Τετάρτην 2 Νοεμβρίου 1960 ώρα 17 εις τό μάθημα τής ’Επιστημονικής 

’Αστυνομίας.
5) Πέμπτην 3 Νοεμβρίου 1960 ώρα 17 εις τό μάθημα τής Πρακτικής Δι

δασκαλίας.
6) Παρασκευήν 4 Νοεμβρίου 1960 ώρα 17 είς τό μάθημα του ’Οργανισμού— 

Κανονισμού ’Αστυνομικού Σώματος.
** *

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Διαλεχτά πάντα τά ραδιοφωνικά προγράμματα τής ’Εκπομπής ’Αστυνο

μίας Πόλεων, γν «ορίζουν κάθε ’βδομάδα μιά μεγάλη επιτυχία καί έχουν γίνει ό αχώ
ριστος φίλος χιλιάδων ακροατών.

—'Η ’Εκπομπή τής 1/10/60, πού άνοιξε καί έκλεισε μέ απαλές μελωδίες 
άπό κινηματογραφικό όργανο, περιελάμβανε καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό 
κοινό πάνω σέ θέματα γενικωτέρου κοινωνικού ενδιαφέροντος, ένα έλαφρό ποικίλο 
πρόγραμμα ελληνικών τρα.γουδιων και δημοτικούς σκοπούς. Στην εκπομπή αυτή 
μετεδόθη καί διδακτικό απόσπασμα τού ημερολογίου τής ’Αστυνομίας, γραμμένο 
άπό τον 'Υπαστυνόμο Β7 κ. Σπόρο Πηλό, μέ τίτλο «ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΗ ΣΚΗΝΗ».

*
—Διδακτικό, καθοδηγητικό καί ένδιαφέρον τό πρόγραμμα τής 8/10/60 άρεσε 

ξεχωριστά καί ενθουσίασε, μέ τό διαφωτιστικό του περιεχόμενό. Στο πρόγραμμα 
αυτό 'μετεδόθησαν άστυνομικά συνθήματα γύρω άπό τις άρετές καί τις ικανότητες 
των άνδοών τού ’Αστυνομικού Σώματος καί επίκαιρες ειδήσεις άπό τό άστυναμικό 
δελτίο μέ θέματα τροχαίο»; δυστυχημάτων, δράσεως οϊνοφλύγων καί προλήψεως 
τής παιδικής έκληματικότητος. ’Επίσης μετεδόθη, γραμμένο από τον 'Υπαστυνόμο 
Β' κ Σπΰρο Πηλό, καί διδακτικό άπόσπασμα τού ημερολογίου τής ’Αστυνομίας, 
μέ τίτλο: «Η ΜΑΝΝΑ ΕΝΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ».

(’Επιμέλεια: Γενικής Διευθύνσεοος ’Αστυνομίας Πόλεων Ίπουργείου ’Εσω
τερικών. Τά προγράμματα παρουσιάζει ο Ίπαστυνομος Β κ. Σπυρος Πηλός).

** *
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

—κ. Κωνσταντίνον Ρήγαν, άστυφύλακα. Τό ποίημά σας ((Λίγοι τη ζοΰνε τή 
ζωή» έλήφθη. Σάς έχουμε απαντήσει σέ προηγούμενο τεύχος σχετικά μέ άλλη σας 
εργασία. Διαθέτετε ικανότητα καί πρέπει ν’ αποδώσετε περισσότερο. ̂ Άνεβατε 
στο επίπεδο των θεμάτων καί μέ μιά μεγαλύτερη προσπάθεια θά τό επιτύχετε. Ευ-
γαριστοΰμε γιά τή συνεργασία σας. , ,
Α 1 __κ> Καλλιανέζον Συμ. άστυφύλακα. Το ποίημα σας «ο νυχτογεννητος»
έλήφθη. Κάνατε μιά καλή άρχή καί μήν διστάζετε νά συνεχίσετε. Τό θέμα πού πραγ- 
υιατεύεσθε χρειάζεται άρκετή φαντασία, μεγαλύτερον πλούτον λεξεων και μεγαλυ- 
τέραν προσοχήν στο μέτρο. ’Αποφεύγετε τις μεταπτώσεις. Σάς εύχαριστουμε για τα 
καλά σας λόγια καί τή συνεργασία σας.
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