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Η ΤΟ ΞΙΚΟ Μ ΑΝ ΙΑ
ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
*Υπό τοΰ Καθηγητοϋ της ’Εγκληματολογίας είς
τήν Πάντειον ’Ανωτάτην Σχολήν Πολιτικών
’Επιστημών κ. ΙΩ Α Ν . ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

VIII. Μικρολαθρεμπόριον.
Πάντως έκτος των μεγάλων αύτών επιχειρήσεων προσχεδιασμένης καταστρο
φής τής άνθρωπότητος καί έκ παραλλήλου προς αύτάς διενεργεΐται καί μικρόν λα
θρεμπορίαν έκ τρίτης καί τετάρτης χειρός. Ένταϋθα άνήκουσιν οί καλούμενοι έμπο
ροι τής λιανικής πωλήσεως, οί ονομαζόμενοι «ψιλικατζήδες». Οδτοι δρώσιν εις νυ
κτερινά κέντρα, μπάρ, ειρηνικά καφενεία. "Εν μέγα μέρος έκ των μικροπωλητών αύ
τών είναι έπίσης ταξικομανεϊς. ’Ενεργούν τό λαθρεμπόρων των τοξικών ουσιών άπλώς
διά νά δυνηθώσι νά έξασφαλίσωσι δωρεάν τάς ίδικάς των δόσεις τοϋ δηλητηρίου. Εις
τό βάθος ένός ειρηνικού καφενείου, υπάρχει μία ταράτσα ή εν υπόγειον σκοτεινόν,
εις τήν οποίαν ταράτσαν ή είς τό όποιον υπόγειον παρέχονται είς τούς ιδιαιτέρους πελάτας, αί τοξικαί ούσίαι προς άπόλαυσιν. ’Εννοείται δτι ή άπόκρυψις τών ναρκωτι
κών ύπό τών μικρολαθρεμπόρων δέν υστερεί είς έφευρετικότητα, έν σχέσει προς τούς
μεγαλολαθρεμπόρους. Μέσα είς καρύδια, τών οποίων έχει άφαιρεθή ό καρπός, έντός
έργαλείων ξυλουργικών, είς έπιπλα, είς σκεύη, είς ράβδους (μπαστούνια), είς καλα
πόδια, είς βούρτσες, είς κρεμάστρες, είς κορνίζες ζωγραφικών πινάκων, έντός έλαστικών αύτοκινήτων, είς σιόλες ή είς τακούνια υποδημάτων, είς σίδερα τών κρεβατιών, έντός τοΰ στόματος, έντός τοΰ πρωκτοΰ (δι’ ύποθέτων), έντός τοΰ γυναικείου
αιδοίου, πανταχοΰ, άποκρύπτονται τά ναρκωτικά καί μεθυστικά. Πάντα ταΰτα έχουσι ληφθή έκ τής πράξεως, δυστυχώς καί τής έλληνικής.
• Τό έλληνικόν αστυνομικόν μουσεϊον τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, δπερ
είχεν ίδρυθή ύπό τοΰ άλλοτε διοικητοΰ ταύτης κ. Κουτσουμάρη, άνδρός μέ πρωτο
βουλίαν καί ένεργητικότητα, καί τό όποιον εϊχεν είδικάς αίθούσας διά τάς τοξικάς
ούσίας έκ τής έλληνικής κινήσεως, ήτο πλουσιώτατον είς έκθέματα καί διδακτικώτατον. Μεταχειρίζομαι παρατατικόν αντί ένεστώτος, διότι τό έν λόγω μουσεϊον, καίπερ χρησιμότατον διά τήν έκπαίδευσιν τής ’Αστυνομίας, τών ποινικών δικαστών,
τών άνακριτών καί τών εισαγγελέων καί τών άλλων δημοσίων υπαλλήλων συγγενούς
άρμοδιότητος, δέν υπάρχει πλέον σήμερα, καταστραφέν ύπό τών Δεκεμβριανών καταστροφέων.

IX. Περιπτώσεις έπικίνδυνοι δι’ άπόκτησιν έξεως προς τάς τοξικάς
ούσίας.
ται
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'Η έκ τήςΈλληνικής Διευθύνσεως των Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών άποκτηθεϊσα πείρα, άποδεικνύει ότι παρ’ ήμΐν ή έξις των λαϊκών δηλητηρίων άποκτάται
συνηθέστερον ιδίως είς τούς λιμένας, έν τω ναυτικώ, έν τω στρατώ, έν ταΐς φυλακαϊς (κοιναϊς, στρατιωτικαϊς) (κοινοβιακόν σύστημα) καί κατά τήν σύναψιν σχέσεων
μετά εταιρών ή κακής ποιότητος ηθοποιών. Πολλοί μαθηταί καί φοιτηταί υπήρξαν
θύματα τοιούτων σχέσεων καί κατεστράφησαν.
Βεβαίως ή διάδοσις τής τοξικομανίας εις τον στρατόν, το ναυτικόν καί τήν αε
ροπορίαν βαρύνει άπολύτως τούς επί κεφαλής έκπαιδευτάς αξιωματικούς καί ύπαξιωματικούς, οί όποιοι όφείλουσι νά έπαγρυπνώσιν έπί τών προσερχομένων ώς κλη
ρωτών νεαρών καί άπειρων πολιτών. Είναι δέ ή τοξικομανία καταστρεπτικωτάτη,'
διά τήν ισορροπίαν, τήν δύναμιν καί τήν μαχητικότητα τοϋ στρατεύματος. "Εν έκ
τών συγχρόνων μέσων τού πολέμου, μεταξύ ώρισμένων άντιπάλων κρατών, είναι καί
ή διάδοσις εις τον λαόν, ιδίως εις τον στρατόν του έχθρικοϋ κράτους, τής τοξικομανίας.
Ά φ ’ ετέρου προκειμένου περί φυλακών, οί ιατροί, οί εποπτικοί ύπάλληλοι, οί
φύλακες, έν γένει όλοι οί ύπηρετοϋντες είς τά σωφρονιστικά ιδρύματα,γνωρίζουσι κάλλιστα ότι κατά τάς έπισκέψεις τών κρατουμένων οί συγγενείς καί οί φίλοι των, παρά
τον έξονυχιστικόν έλεγχον, διαρκώς προσπαθοϋσι νά εισαγάγουν λαθραίως τοξικάς
ούσίας όμοϋ μετά δώρων, τά όποια κομίζουσι χάριν τών κρατουμένων. Συχνάκις τά
προσφερόμενα γλυκίσματα, ό άρτος ή τό κρέας, τό γιαούρτι ή τά άλλα τρόφιμα έμπεριέχουν ναρκωτικάς ή μεθυστικάς ούσίας. Ό έπίλεκτος παραιτηθείς άπό του Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής τής Ψυχιατρικής κ. Κουρέτας, άναφερόμενος είς τάς χρησιμοποιουμένας είς τάς έλληνικάς φυλακάς μεθόδους διά τήν λαθραίαν
εισαγωγήν τοϋ χασίς καί τής ήρωίνης, άποδίδει τά σατανικά αύτά τεχνάσματα, είς
τήν «πανουργόν φύσιν τών άπογόνων τοϋ Όδυσσέως». ’Αλλά τοιαΰτα τεχνάσματα
μεταχειρίζονται καί είς τήν άλλοδαπήν. Έ ν πρώτοις παρατηροΰμεν ότι ό κατάδικος
ικετεύει, άπειλεΐ τήν μητέρα, τήν άδελφήν, τήν σύζυγον, τήν έρωμένην, ήτις τον έπισκέπτεται, λέγει ότι, αν δεν τοϋ φέρη τό φάρμακον (τήν τοξικήν ουσίαν), θά αυτοχειριασθή, θά τήν φονεύση, μόλις έξέλθη έκ τών φυλακών κλπ. Τοιουτοτρόπως οί συγ
γενείς έπισκέπται ύποχωροΰσι, συγκατανεύουσι καί προσπαθοϋσι νά διοχετεύσωσιν
είς τήν φυλακήν τάς τοξικάς ούσίας, γινόμενοι τοιουτοτρόπως αυτοί ούτοι οί δήμιοι
τών δυστυχών προσφιλών των ύπάρξεων.
’Αναφέρω παραδειγματικούς μέσα τινά τής λαθραίας εισαγωγής ναρκωτικών είς
τάς φυλακάς: Κατασκευάζουσι υποδήματα καί θέτουν στρώμα έκ τής τοξικής κόνεως
μεταξύ τοϋ δέρματος καί τοϋ έσωτερικοϋ τοϋ ύφάσματος.’Ή τοποθετοΰσι τήν κόνιν
είς τό κενόν τό σχηματιζόμενον είς τάς παρυφάς τών μανδηλίων ή είς τάς ραφάς τοϋ
έπενδύτου ή είς μπαλώματα, άλλοι τοποθετοΰσι τήν ύποπτον τοξικήν κόνιν είς τήν
όπισθίαν έπιφάνειαν τοϋ ύέλου μικρών καθρεπτών, άλλοι άναμιγνύουσι τήν κόνιν μετά
τοϋ καπνού σιγαρέττων, άλλοι άποκόπτουσι φωτογραφίαν τινα έφημερίδος καί καλύπτουσι δι’ αυτής τήν αύτήν φωτογραφίαν άλλης όμοιας έφημερίδος, ρίπτοντες τήν κό
νιν είς τό μεταξύ τών δύο φωτογραφιών κενόν. Αί γυναίκες ραντίζουσι διά τής κόνεως
τήν κόμην των ή τοποθετοΰσι μικρά δέματα μεταξύ τών σκελών ή καίείςάκόμη περισ
σότερον άποκρύφους κοιλότητας τοϋ σώματός των. Τελευταίως έφηρμόσθη τό σύστη
μα τοϋ «άεροπλάνου», όπως τόλέγουσιν. Προσθέτουσι δηλαδή βάρος τι είςτό δέμα καί
κατόπιν συννενοήσεως μετά τοϋ καταδίκου, ώς προς τήν κατάλληλον ώραν,έκσφενδονίζουσιν αύτό έκ τοϋ μακρόθεν είς τό προαύλιον τών φυλακών, όπου ό ένδιαφερόμενος καραδοκεί. Μία γυνή έλουσα τό ναρκωτικόν έντός τοϋ στόματός της προσεπάθησε νά τό μεταβιβάση είς τον κρατούμενον διά φιλήματος.
Αί ποσότητες, αί εύρισκόμεναι έντός μιας φυλακής, δεν χρησιμοποιούνται άποκλειστικώς μόνον ύπό τών κατόχων των, άλλά διαμοιράζονται έξ ΐσου είς όλους τούς
συγκρατουμένους. Άλλοίμονον είς έκεΐνον, ό όποιος δέν προσφέρει τίποτε έκ τής προ
μήθειας του είς τούς συγκρατουμένους.
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X. Η λικία άποκτήσεως της τοξικομανίας.
Ενδιαφέρουσα καί άξια προσοχής είναι ή συσχέτισις τής άποκτήσεως του έθισμοϋ εις τό δηλητήριον πρός τήν ήλικίαν. Δυστυχώς παν άλλο ή σπάνιαι είναι αί
περιπτώσεις, καθ’ ας ή έξις τής χρήσεως των τοιούτων δηλητηρίων άπεκτήθη διά
πρώτην φοράν κατά τήν πρώτην έφηβικήν ήλικίαν καί μάλιστα ήδη άπό του 15 ή
καί 14ου άκόμη έτους υπό παίδων, εργαζομένων είς επικίνδυνα τινα έπαγγέλματα.
'Ο άνήλικος είναι άπειρος, θέλει να κάνη καί τον μεγάλον, να φανή δτι είναι άνδρας
καί έκτρέπεται καί πρός τοιαύτας συνήθειας. Καί καταστρέφεται διά παντός. Διά
παντός.

XI. Είδη τοξικών δηλητηρίων κυκλοιρορούντων έν Έλλάδι.
Τίνα όμως τοξικά δηλητήρια κυκλοφοροΰσιν έν Έλλάδι ;
’Έρχονται είς πρώτην γραμμήν, κυρίως, άφ’ ένός τό χασίς καί άφ’ ετέρου ή η
ρωίνη. Ούχ ήττον υπάρχει καί ποσοστόν κυκλοφορίας καί άλλων τινών τοξικών δη
λητηρίων. Έ π ί παραδείγματι ή αίθερομανία άπαντάται έν ώρισμένω ποσοστώ με
ταξύ τών πορνών. 'Η κοκαΐνη μεταξύ ώρισμένων χαυνοκόμψων σνόμπ, οΐτινες καί
αΐτινες θέλουσι νά παραστήσωσι τούς καί τάς «μπλαζέ»καί νά έμφανισθώσιν ώς έπιζητοϋντες νέας συγκινήσεις, προοριζομένας διά τούς πατρικίους. 'Ομοίως μεταξύ
ώρισμένων ψευδοδιανοουμένων καί ψευδοκαλλιτεχνών, οί όποιοι, θέλοντες νά παραστήσωσιν δτι άνήκουσιν είς τήν χορείαν τής σοφίας καί τής καλλιτεχνίας, άφήνουσιν μακράν κόμην καί ένδύονται μέ έξεζητημένην περιβολήν.
Έ άν έξετάσωμεν είδικώτερον τά τής διαδόσεως τοϋ χασισίου καί τής ήρωίνης
έν Έλλάδι, δυνάμεθα νά διαπιστώσωμεν τά άκόλουθα:
Μέχρι τοΰ έτους 1920, ή καλλιέργεια τής ινδικής καννάβεως πρός παραγωγήν
χασίς έπετελεϊτο είς τά διάφορα μέρη τής Ελλάδος είς μεγάλην κλίμακα.
Το*παραγόμενον χασίς άπεστέλλετο κυρίως είς τό έξωτερικόν.
Ούχ ήττον, ευτυχώς παρά τήν τοιαύτην έξάπλωσιν, ούδαμοϋ άνευρίσκομεν μίαν
άνάλογον διάδοσιν τής χασισομανίας μεταξύ τών Ελλήνων καλλιεργητών χωρικών.
'Οπωσδήποτε άπηγορεύθη ή καλλιέργεια τής ινδικής καννάβεως είς ολόκληρον τήν
Ελλάδα διά τοΰ νόμου 2107 τοϋ έτους 1920.
Σημαντική θεωρείται ή έξάπλωσις τής χασισομανίας είς τούς ελληνικούς λιμέ
νας, ώς τοϋ Πειραιώς, τής Σύρου κλπ. Έξάπλωσις τής χρήσεως τοΰ χασίς παρετηρήθή, ώς λέγουσιν, ομοίως καί άπό τής έποχής τής Μικρασιατικής έκστρατείας.
Τοΰτο, διότι άφ’ ένός παρέμεινεν ό έλληνικός στρατός έπί σειράν έτών έπί τοϋ Μι
κρασιατικού έδάφους, όπου καί ή άπόλαυσις τοΰ χασίς ήτο πολύ, συχνή καί ή παρα
γωγή του μεγάλη. Ά φ ’ έτέρου, διότι έλαβε χώραν ή έκτόπισις τών Ελλήνων προσ
φύγων τής Μικράς ’Ασίας, οΐτινες έγκατεστάθησαν είς τήν παλαιάν Ελλάδα καί
έθεωρήθη, ώς πιθανόν, δτι ΐσως καί μεταξύ τοΰ πληθυσμοΰ τούτου θά ήτο έπίσης
διαδεδομένον καί τό χασίς.
Ή έξάπλωσις τής ήρωίνης ήρχισεν έν Έλλάδι περίπου άπό 30ετίας. Διά τοϋ
συναγωνισμού ταύτης, ή οποία είναι εύθυνωτέρα καί πλέον εύχρηστος, έπαυσεν ή
περαιτέρω διάδοσις τοΰ χασίς καί ό άριθμός τών χασισιομανών ήλαττώθη σημαντικώς. Καί ή χασισιομανία, ήτις ήρχετο μέχρι τίνος είς τήν πρώτην σειράν τών τοξι
κομανών έν Έλλάδι, έξετοπίσθη καί παρεχώρησε τήν θέσιν της, τά θλιβερά πρωτεία,
είς τον ήρωινισμόν, δστις άνεπτύχθη ταχέως. Ή ήρωίνη ευρίσκει τά θύματά της
πρωτίστως μεταξύ τών χασισιομανών, οί όποιοι μεταβάλλονται είς ήρωινομανεΐς.

ΧΠ. Αί έπί μέρους τοξικαί ούσίαι.
Έξεταστέαι νΰν μία πρός μία αί καθ’ έκαστον τοξικαί ούσίαι, αΐτινες κυκλοφοροΰσιν έν Έλλάδι.

148

Ίωάν. Ιίαπαζαχαρίου : Ή τοξικομανία καί ή σχέσις αυτής προς τήν εγκληματικότητα

1. X α σ ί ς.
Καί έν πρώτοις ώς προς την μεθυστικήν ουσίαν τοϋ χασίς.
Τοϋτο παράγεται έκ της ινδικής καννάβεως. Τοιαύτη έκαλλιεργεΐτο, ώς ήδη
έλέχθη, άλλοτε καί έν Έλλάδι, κυρίως εις τήν ’Αργολίδα, Ναυπακτίαν καί Μαντινείαν. Έ ν Έ λλάδι ή κάνναβις έσπείρετο κατά Μάρτιον, τον δέ ’Ιούνιον άπεσπώντο
τα άρρενα φυτά, δτε ήρχισαν να κιτρινίζωσιν. Κατά τον Αύγουστον ώρίμαζον τά θήλεα φύλλα. Τότε άπεκόπτοντο ταΰτα, έξετίθεντο είς τον ήλιον προς άποξήρανσιν, με
τά ταϋτα δέ άπεθηκεύοντο. Κατά τον Δεκέμβριον καί ’Ιανουάριον παρελαμβάνοντο
τά φύλλα καί αί κορυφαί των φυτών, έτρίβοντο, έξήγετο δι’ άλλεπαλλήλων κατερ
γασιών ή κόνις, ήτις τελικώς συνεπιέζετο, μεταβαλλομένη εις πλακούντια, έτοιμα
διά τον έμπόριον.
Τό χασίς τρώγεται (χασισιοφάγοι), πίνεται (χασισιοπόται), συνήθως δέ παρ’
ήμΐν καπνίζεται, είτε εις σιγαρέττα (τσιγαρλίκια), είτε διά χρησιμοποιήσεως εί
δους πρωτογόνων ναργιλέδων (λουλάς), συνήθως καθ’ ομάδας, εις συντροφιές (ντεκές). Είς τά περίφημα άσματα τής βαναύσου μουσικής, τά μπουζουκοειδή, τήν ο
ποίαν βάναυσον μουσικήν έκ σνομπισμοϋ προσποιείται δτι θαυμάζει ή ψευδοαριστοκρατία καί εις τήν οποίαν ζητεί νά χαρίση τουριστικόν ένδιαφέρον, έξυμνεϊται ή
τοιαύτη άπόλαυσις.
2. Μ ο ρ φ ί ν η .
'Η μορφίνη λαμβάνεται δι’ ένέσεων (μορφινομανία).
Διά τής μορφίνης έπιζητεΐται ή κατάπαυσις τών στενοχώριών καί τών λυπη
ρών σκέψεων. 'Η ιατρική έπιστήμη μεταχειρίζεται τάς ένέσεις μορφίνης καί προς
κατάπαυσιν τών σωματικών άλγηδόνων, ώς έπί καρκίνου, τραυματισμών σοβαρών,
ώς λ.χ. έκ τοϋ πολέμου, έκ δυστυχημάτων, έπί έγχειρήσεων κλπ. 'Ω ς έκ τούτου πολ
λοί έκ τών τραυματιών άσθενών καί τών έγχειρηθέντων άπέκτησαν οΰτω τήν έξιν τοϋ
δηλητηρίου καί κατεστράφησαν.’Αλλά καί τό περιβάλλον τών νοσοκομείων (νοσοκό
μοι, έπιπόλαιοι νεαροί ιατροί) υποπίπτει είς τον πειρασμόν ένίοτε, υποδουλώνεται
είς τήν μορφίνην καί καταστρέφεται.
'Η κοκαΐνη, άντιθέτως προς τήν μορφίνην, ήτις καταπραυνει, έπιφέρει διέγερσιν. Μεταξύ άλλων έπιφέρει καί γεννετήριον διέγερσιν καί δήδιάστροφον. Παραισθή
σεις, ψευδαισθήσεις καί ίδέαι καταδίώξεως άποτελοΰσι συνήθη φαινόμενα τής κο
καϊνομανίας. 'Ο κοκαϊνομανής θεωρεί πάντα άνθρωπον ώς έχθρόν, υποπτεύεται τούς
πάντας, έλέγχει τά φαγητά, διότι φοβείται μήπως τον δηλητηριάσωσι, νομίζει δτι
παρακολουθεΐται ύπό έχθρών, διερεθίζεται μέ τό παραμικρόν καί ίσχυρώς, καί Ιχει
παραισθήσεις όράσεως, άκοής, όσφρήσεως κλπ. Περίπτωσις τής έλληνικής πράξεως,
άνακοινωθεΐσα ύπό τοϋ άλλοτε διοικητοΰ τής Σχολής ’Αστυνομίας Πόλεων ’Αστυ
νομικού Διευθυντοΰ Α ' κ. ’Αρχιμανδρίτου, είναι χαρακτηριστική.
«Κοκαϊνομανής έγυμνοϋτο καί έκυλίετο έπί ώρας είς λάκκον βορβορώδη, διά
ν’ άποκολληθοΰν άπό τό σώμα του οί δφεις, τούς οποίους έβλεπε καί ήσθάνετο νά
έχουν ριφθή έπάνω του καί μέ μορφασμούς προκαλοΰντας φρίκην άπεκόλλα διά τών
χειρών του φανταστικά έρπετά, τά όποια έδακνον αύτόν είς τήν κεφαλήν καί είς διά
φορα άλλα μέρη τοϋ σώματος, ή κρατών είς χεϊρας ρόπαλον έκτύπα έπί τοϋ έδάφους
ή έφραττε δι’ αύτοϋ ή διά πηλοϋ, τον όποιον συνέλεγεν έκ τών οδών, τάς διαφόρους
όπάς τών τοίχων, διά νά έμποδίση τήν έξοδον τών ερπετών, άτινα τον ήνώχλουν».
Οί κοκαϊνομανείς κατέχονται ύπό ενός ϊδιοτύπου συναισθήματος θανάτου, νομίζουσι δηλαδή συνεχώς δτι άποθνήσκουσι, διό δέ καί τελικώς έγκαταλείπουσι συ
νήθως τήν κοκαΐνην, καταφεύγοντες είς τό χασίς ή είς άλλο τοξικόν δηλητήριον.
Ούδείς κοκαϊνομανής άπέθανεν ώς κοκαϊνομανής .
(Συνεχίζεται)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΛΙΔΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞ ΑΥΤΗΣ
"Δ ΙΚ Η Σ

ΤΟΥ

Α ΙΩ Ν Ο Σ ,,

Ύ πδ του κ. ΧΡΗ ΣΤΟ Υ Π . Γ ΙΩ Τ Η , πρώην Έφέτου, κυβερνη
τικού Πράκτορος είς τά μικτά διοικητικά δικαστήρια, Δικηγόρου,
Γενικού Γραμματέως της «Ελληνικής 'Εταιρίας Ποινικού Δικαίου»,
μέλους τού διοικ. συμβουλίου της «Διεθνούς Εταιρίας Ποιν.Δικαίου»

Ή κατωτέρω μελέτη τοϋ διακεκριμένου έπιστήμονος και συγγραφέως κ. Χρ.
Γιώτη αποτελεί τήν πρώτην άπάντησιν είς τήν υπό τον τίτλον « 'II δ ί κ η τ ο ν
α ί ώ ν ο ς » μελέτην τοϋ 'Ϋπαστυνόμου Β' κ. Χαράλ. Σταμάτη, δημοσιευθείσαν εις
τά νπ άριθ. 230 καί 231 τεύχη τών «’Αστυνομικών Χρονικών». Εύχαριστοϋμεν
θερμότατα τον διαπρεπή νομομαθή κ. Χρ. Γιώτην διά τάς τόσον εμπεριστατωμέ
νας καί βαθείας άπόψεις του, άς είχε την εύγενή καλωσύνην νά εκθέση διά τών
στηλών τοϋ περιοδικού μας. Εύπρόσδεκτος θά είναι καί κάθε άλλη μελέτη τών
διαπρεπών νομομαθών μας καί κοινωνιολόγων επί τοϋ συνταρακτικού όντως θέ
ματος τής θαλιδομίδης καί τής έξ αυτής « Δ ί κ η ς τ ο ϋ α ι ώ ν ο ς» έν Λ ιέγη
τοϋ Βελγίου.

1. Ν ο μ ι κ ή ά π ο ψ ι ς. Τά νομικά στοιχεία τής παιδοκτονίας, προφανώς
δέν συντρέχουν έν προκειμένω, κατ’ ούδεμίαν γνωστήν ποινικήν νομοθεσίαν (λ.χ.
άρθρον 303 έλλην. Ποιν. Κώδ.,άρθρον 396 βελγικού Π.Κ.)· άλλ’ουτε τά τής άνθρωποκτονίας έν συναινέσει διά παρόμοιον λόγον (άρθρ. 300 έλλην. Π.Κ., άποτελοΰν
σχεδόν άπομίμησιν τοΰ ολίγον εύρυτέρου άρθρου 114 έλβετικοΰ Π .Κ .). "Αλλως τε
άμφότεραι αί πράξεις αυται τιμωρούνται κατά νόμον, άλλ’ ήπίως. Πρόκειται δθεν
είς τήν ύπ’ 6ψει περίπτωσιν τής «θαλιδομίδης» περί ά ν θ ρ ω π ο κ τ ο ν ί α ς έ κ
π ρ ο μ ε λ έ τ η ς (μέ έλαφρυντικά βεβαίως), προβλεπομένης άπό τάς νομοθεσίας
δλων τών Κρατών.
Είδικώς ή βελγική νομοθεσία τιμωρεί τήν έκ προθέσεως άνθρωποκτονίαν (meu rtre ) διά τής ποινής τών ισοβίων καταναγκαστικών έργων (άρθρ. 393 βελγ.Π .Κ .),
δταν δέ αυτή τελήται έκ προμελέτης (assassinat) τιμωρείται διά τής ποινής τοϋ θα
νάτου (άρθρ. 394 βελγ. Π .Κ .). Έ φ ’ δσον δμως συντρέχουν έλαφρυντικαί περιπτώ
σεις, ή ποινή τοϋ θανάτου αντικαθίσταται διά τής ποινής τών ισοβίων καταναγκα
στικών έργων ή τών πρόσκαιρων τοιούτων, ή διά τής ποινής τής καθείρξεως ή τέλος
διά τής ποινής τής φ υ λ α κ ί σ ε ω ς τ ρ ι ώ ν τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν έ τ ώ ν (άρθρ.
80 βελγ. Π.Κ. ώς έτροπ. διά τοϋ άρθρ. 2 Νόμ. 23 Αύγούστου 1919).
Οί ένορκοι τής Λιέγης δμως ουδέ τήν τελευταίαν ταύτην ποινήν έκρι
ναν άνταποκρινομένην είς τά είδικάς συνθήκας τής προκειμένης περιπτώσεως καί κατέληξαν, ώς γνωστόν, εις έτυμηγορίαν αθωωτικήν. Μή τυχόν κατέληξαν
είς τοιαύτην έτυμηγορίαν έκ τοϋ φόβου αύστηρότητος ένδεχομένως τών συνέδρων
τακτικών δικαστών κατά τήν έπιμέτρησιν τής ποινής ; 'Η έκδοχή αΰτη άποκλείεται
έν προκειμένω, ώς έκ τοϋ κρατοΰντος έν Βελγίω συστήματος έπί τών ορκωτών δι
καστηρίων. ’Εκεί ισχύει έπί τοΰ όρκωτοϋ συστήματος ή έξής τροποποίησις : «Με
τά τήν περί ένοχής έτυμηγορίαν τών ένορκων «τό δικαστήριον τών συνέδρων όμοϋ
» μετά τών ένόρκων εισέρχονται είς τήν αίθουσαν διασκέψεως τών ένορκων. "Απαν» τες ούτοι όμοϋ άποτελοΰντες Ιν συλλογικόν Σώμα, προεδρευόμενον ύπό τοϋ προέ» δρου τών συνέδρων, διασκέπτονται περί τής έπιβληθησομένης είς τον κηρυχθέντα
» ένοχον νομίμου ποινής. Αί άποφάσεις λαμβάνονται δι’ άπολύτου πλειοψηφίας. Οί
» ένορκοι ψηφίζουν πρώτοι άρχόμενοι άπό τοΰ νεωτέρου, έπακολουθοϋν καθ’ δμοιον
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«τρόπον ψηφίζοντες οί σύνεδροι... κλπ» (άρθρ. 364 βελγ. Κώδ. Ποιν. Δικόν., ώς
» έτροπ. ύπ’ άρθρ. 4 Νόμ. 23 Αύγουστου 1919) (1)
'Υπό τό σύστημα τοϋτο οί ένορκοι είναι έκεΐ άπηλλαγμένοι της είρημενης ψυ
χολογικής καταστάσεως, άφοΰ ούτοι οντες δώδεκα τον αριθμόν υπερτερούν κατά πολύ
ώς προς τον άριθμόν έναντι των τριών τακτικών δικαστών συνέδρων, δεδομένου ότι
αί έπί της ποινής αποφάσεις λαμβάνονται δι’ άπολύτου πλειοψηφίας τοϋ όλου άριθμοϋ,
ενόρκων καί συνέδρων όμοΰ. Ειχον όθεν ούτοι εις την ύπ’ δψει δίκην «θαλιδομίδης»
έκ του νόμου τό δικαίωμα να έπιβάλουν εις τούς κατηγορουμένους έστω καί τό έλάχιστον ύπό τοϋ νόμου έπιτρεπόμενον όριον τής τριετοϋς φυλακίσεως. Άποκρούσαντες
όθεν καί ταύτην τήν έλαφροτέραν κατά νόμον λύσιν καί άθωώσαντες τούς κατηγορου
μένους, προφανώς άπέβλεψαν εις γενικώτερα αίτια, κοινωνικού χαρακτήρος, περί τών
οποίων θά έπιχειρήσωμεν νά εϊπωμεν ολίγα τινά άμέσως κατωτέρω.
II. Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ά π ο ψ ι ς . Τά ορκωτά δικαστήρια, παρ’ όλα τά πανθομολογούμενα έλαττώματά των, έμφανίζουν καί εν άξιόλογον προτέρημα, ότι ή κρίσις τών ενόρκων δεν είναι στατική, όπωςό βραδυκίνητος νόμος, άλλά κινείται παρακο
λουθούσα τάς έν έξελίξει κοινωνικάς συνθήκας. Κρίνει ό ένορκος ώς κοινωνικός δι
καστής. ’Έ χει λεχθή, ότι ή κρίσις τών ένορκων ενέχει τήν δροσερότητα τών πρωτο
λείων. Καί πράγματι, μέσα εις τήν σημερινήν άσθμαίνουσαν εις άλματα προόδων καί
ταχυτήτων άνθρωπίνην κοινωνίαν, πρωτόλειον διά τούς ενόρκους ύπήρξεν ή δίκη αότη καί όρθώς άπεκλήθη « δ ί κ η τ ο ϋ α ί ώ ν ο ς». Τοιαύτη πλοκή, κατά τήν οποίαν
φάρμακον, παρασκευασθέν βάσει έπιστημονικών έρευνών καί ελέγχων, έγκριθέν δέ
ύπό τών κυβερνήσεων τών κρατών, νά προξενήση θύματα, άφ’ένός ύλικά άδήλου μελ
λοντικής σωματικής έξελίξεως, τά πρωτοτύπως άνάπηρα τέκνα, καί έξ άλλου θύ
ματα ψυχικά άνύποπτα, τούς αίφνιδιασθέντας γονείς, διά πρώτην φοράν έμφανίζεται
εις τήν ιστορίαν τών άνθρωπίνων κοινωνιών.
Οί ένορκοι τής Λιέγης έκριναν, ότι άρκετά έταλαιπωρήθησαν πληγέντες εις
τά εύγενέστερα καί λεπτότερα άνθρώπινα συναισθήματα οί γονείς άκολουθήσαντες
κατά τό στάδιον τής έγκυμοσύνης τής μητρός τήν ύπό τής έπιστήμης διά μέσου τών
άρμοδιωτέρων έκπροσώπων τοϋ κοινωνικού συνόλου ύποδειχθεΐσαν οδόν τής λήψεως
τοϋ φαρμάκου «θαλιδομίδη». Δεν έκριναν κοινωνικώς ορθόν καί δίκαιον οί ένορκοι
νά πλήξουν καί αύτοί διά τής ετυμηγορίας των τά θύματα — δράστας.
'Ο έν τή χώρα έκείνη διχασμός τής Κοινής Γνώμης, άλλά καί ό τής παγκο
σμίου άκόμη Γνώμης διά τοϋ διεθνούς Τύπου, άποδεικνύουν τήν έν προκειμένω δυ
σχέρειαν έξευρέσεως λύσεως ίκανοποιούσης άμφοτέρας τάς άπόψεις, Νόμον καί Κοι-

(1) Σ η μ. : Τό σύστημα τούτο έχει τήν έξης άφετηρίαν : ’Επειδή έν τώ κακουργιοδικείω
οί ένορκοι φοβούμενοι πολλάκις ένδεχομένην αυστηρότητα τοϋ δικαστηρίου τών συνέδρων τακτικών
δικαστών κατά τήν έπιμέτρησιν της ποινής,καταλήγουν διά της έτυμηγορίας των, παρά τά δεδομένα
της διαδικασίας καί τήν ενδόμυχον πεποίθησίν των,είς άθωωτικάς ή λίαν επιεικείς κρίσεις έπί τής
ένοχής κατηγορουμένων, έθεωρήθη ότι αν μετέχουν ούτοι τής κρίσεως περί τής έπιβλητέας ποινής,
θά άπαλλαγοΰν τής ψυχολογικής ταύτης έπιδράσεως καί θά έκδίδουν έτυμηγορίας περισσότερον
άντικειμενικάς. Ή τοιαύτη μεταρρύθμισις τοϋ όρκωτοΰ συστήματος έκρίθη έν Βελγίω ότι δέν άντίκειται είς τό Σύνταγμα (τό όποιον περιέχει διάταξιν όμοίαν άκριβώς μέ τό ήμέτερον), διότι δέν
έλαττώνει, άλλ’ άπ’ έναντίας έπαυξάνει τά δικαιώματα τών ένόρκων, καί οΰτω έγένετο ή τροποποίησις αΰτη καί ισχύει έκτοτε, άπό τοϋ έτους 1919. Είσήχθη καί έν Γαλλία ώς μεταβατικόν προ τοϋ
«μικτού», ομοίως έν Αύστρία καί άλλαχοΰ, εύδοκίμως λειτουργούν έντός πάντοτε τού άνθρωπίνως
δυνατού. Παρ’ ήμΐν, άτυχώς, τοιαύτη πρότασις γενομένη δίς έν τή άρμοδία έπιτροπή, ής είχον
τήν τιμήν ν’ άποτελώ μέλος, κατά τήν έπεξεργασίαν τού Σχεδίου Κώδικος Ποινικής Δικονομίας,
άπερρίφθη, μή τυχοΰσα πλειοψηφίας, άλλ’ ίσοψηφίας (Πρακτικέ? Άναθ. Έ πιτρ. Κ .Π .Δ., τεύχος
Γ ', συνεδρ. ύπ’ άριθ. 29 καί 30 τής 28ης καί 29ης Νοεμβρίου 1947, σελ. 205 καί 209—210)."Ορα
καί έμά πονήματα « Π ο ι ν ι κ ο ί Κ ώ δ ι κ ε ς κ α ί Π ρ ά ξ ι ς » , έτ. 1961, σελ. Γ138, 140—
142 καί « ’Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η ς κ α ί Π ο ι ν ι κ ά Δ ι κ α σ τ ή ρ ι α » , έτ. 1962, σελ. 25.
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νωνίαν. Κατέληξαν οθεν οί ένορκοι, έκπροσωποϋντες έν σμικρογραφία τό Κοινωνικόν
Σύνολον, να έγκολπωθοΰν κοινωνικής έμπνεύσεως λύσιν, έξατομικεύοντες οΰτω τήν
κρίσιν αυτών εις τα δικαζόμενα πρόσωπα. Έξατομίκευσαν τον νόμον έν εύρυτάτη
έννοια. Τό αίσθημα τοϋ απολύτου δικαίου, τοϋ φυσικοϋ δικαίου ( ο ό κ ο ί δ ε ν έ ξ
δ τ ο υ ’φ ά ν η ) , δπως εις τα άρχαΐα ελληνικά δράματα, έπεκράτησεν εις τήν περίστασιν ταύτην. Τό φυσικόν δίκαιον ένταϋθα ένίκησε τό γραπτόν. Δεν συντρέχει έν
προκειμένω περίπτωσις κακοΰ «προηγουμένου», ώς πολλοί φοβούνται, ούδ’ αναλογία
τις μέ τήν ευθανασίαν, τήν άναπηρίαν, τάς «εόσπλαγχνικάς δολοφονίας» κ.τ.τ., διότι
οί ένορκοι ήρεύνησαν τήν δλην δραματικήν πλοκήν της ύποθέσεως ταύτης. Ή έγκληματολογική ιστορία της άνθρωπότητος είναι πλήρης άποφάσεων άθςρωτικών παραλό
γων ή καί καταδικών αθώων, άπό μέρους ιδία ένορκων κριτών. Δεν έδημιουργήθησαν
έν τούτοις έξ αυτών «προηγούμενα» διά μεταγενεστέρους κριτάς, είτε ένόρκους είτε
μή. Τό έπικρατήσαν εις τήν άπονομήν τής συγχρόνου ποινικής δικαιοσύνης δόγμα
τής «έξατομικεύσεως» άποκρούει τοιαύτην τινά άναλογικήν έφαρμογήν.
'Η έτυμηγορία τών βέλγων ένορκων άπετέλεσε σάλπισμα προσοχής καί περισκέψεως άπευθυνόμενον προς τούς έρευνητάς έπιστήμονας καί τούς Κυβερνήτας τών
χωρών, ΐνα έχουν ύπ’δψει δτι ή Φύσις άποκρύπτει ζηλοτύπως περισσότερα τών δσων
άποκαλύπτει. 'Υποδεικνύει ταυτοχρόνως ή έτυμηγορία αυτή έμμέσως ύποχρέωσιν
τών Κρατών, δπως οργανώσουν, έκ κοινωνικής άλληλεγγύης, ειδικόν σύστημα προ
στασίας τών έκ τοϋ φαρμάκου τούτου πληγέντων άνθρωπίνων δντων.
'Η θέσις τοϋ χορηγήσαντος εις τήν μητέρα τά ναρκωτικά δισκία, τά έπενεγκόντα τον θάνατον τοϋ παραμορφωμένου τέκνου, είναι πως διάφορος. 'Ο δρκος τοϋ
Ίπποκράτους δεν έπιδέχεται διά τον ιατρόν ούδεμίαν παρέκκλισιν, χάριν ακριβώς
τής κοινωνικής άλληλεγγύης.
X . Π . Γ ΙΩ Τ Η Σ

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφή.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
--------------------------*Τπ6 του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ-------------------------(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

XI. Οί πρώτοι άγαπητικοί.
Μέ τά πρώτα διαφθορεία, τά όποια μέ τήν άνοχήν τοϋ Κράτους ΐδρύθησαν
καί συνεστήθησαν εις τήν άναγεννηθεΐσαν Ελλάδα καί τά όποια άκριβώς δι’ αυτόν
τον λόγον άπεκλήθησαν οίκοι άνοχής, ένεφανίσθησαν καί οί πρώτοι κατ’ έπάγγελμα
έρασταί τών δυστυχών εκείνων γυναίων, οί «άγαπητικοί» ή «νταβατζήδες». 'Ο
θεσμός δέν ήτο νέος διά τήν Ελλάδα, διότι οί έρασταί τών κοινών γυναικών ήσαν
κάτι τό σύνηθες άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών σημερινών. "Οπου υπάρ
χει πόρνη υπάρχει καί εραστής, ό όποιος άπομυζά τάς εισπράξεις της. Αύτό είναι
ένας γενικός κανών, μέ σπανιωτάτας δυστυχώς έξαιρέσεις. Δι’ αύτό καί ήμεΐς εις
τήν παρούσαν μελέτην μας θά έξετάσωμεν καί αυτόν τον θεσμόν τοϋ έπαγγελματίου έραστοΰ, τοϋ άποζώντος έκ τών πορνικών εισπράξεων καί κατά τά πρώτα έτη
κατά τά όποια ΐδρύθησαν διαφθορεία εις τήν Ελλάδα. Διότι ό θεσμός τοϋ «άγαπητικοΰ» ή «νταβατζή» είχε καί αύτός έξελίξεις.
"Οπως εϊπομεν είναι μέσα εις τό αίμα έκάστης ίεροδούλου τό νά έχη τον «έραστήν της». Ή κοινή γυναίκα είναι ένα πλάσμα μέ φοβερά πλέγματα κατωτερότητος. ’Αηδιασμένη άπό τό έπάγγελμά της, διά τό όποιον πικρά έχει μετανοήσει,
άποστερηθεΐσα έξ αύτοΰ τήν οΐκογένειάν της, τάς φίλας της, τούς συγγενείς της
καί περιφρονημένη άπό τό σύμπαν, καταδιωκομένη άπό τάς άρχάς, προσβαλλομένη
άπό άφροδισίας άσθενείας, αί όποΐαι πλήττουν άνεπανορθώτως καί τό σώμα της
καί τήν ψυχήν της, είναι τό κατ’ έξοχήν έκεΐνο ανθρώπινον πλάσμα, τό οποίον έχει
άνάγκην στοργής. Καί εις τον πρώτον νεαρόν πελάτην, ό όποιος τυχόν μάλιστα θά
συνδυάζη μέ τήν νεότητα καί τήν άνδρικήν καλλονήν, δστις θά τής εϊπη ότι τήν
άγαπά, ότι αναλαμβάνει νά τήν προστατεύση άπό τάς έκμεταλλεύσεις άλλων κακο
ποιών καί ότι μελλοντικώς καί «όταν τακτοποιηθή» οΐκονομικώς καί εΰρη έργασίαν,
ώστε νά τήν συντηρή θά τήν νυμφευθή καί θά τήν «ξεδηλώση», διά νά παύση νά έκδίδεται καί εις άλλους, παραδίδει τό σύμπαν. Δηλαδή τό καταρρακωθέν σώμα της,
τήν ψυχήν της καί τά έλάχιστα χρήματα πού τής άπέμεινον, ύστερα άπό τήν άγρίαν
έκμετάλλευσιν τής «μαμάς», περί τής οποίας ώμιλήσαμεν προηγουμένως. 'Ο «άγαπητικός», κατά κανόνα άνεργος, ζή, τρέφεται καί «χαρτζηλικώνεται» άπό τήν έρωμένη του, τήν «άγαπητικιάτου», τής όποιας άπομυζά όλα τά ύπόλοιπα κέρδη. 'Η
ύπόσχεσις περί γάμου πηγαίνει τότε περίπατο καί μετά πολλά ή δυστυχισμένη
έκείνη γυναίκα, ή άπόβλητος τής κοινωνίας, λόγω τής αίσχράς διαγωγής της, άντιλαμβάνεται ότι υπήρξε θΰμα καί ότι ένεπαίχθη αίσχρώς. Προσπαθεί νά άντιδράση καί
νά φυλάξη κάτι διά τον έαυτόν της, διά τά γεράματά της, άλλ’ ό άγαπητικός, ό όποιος
πλέον είναι άνθρωπος τοϋ σπιτιοΰ καί συνεργάζεται μέ τήν διευθύνουσαν μαστρωπόν,
ή οποία δέν θέλει ποτέ νά ξεχρεωθή καί νά τής διαφυγή ή ύπ’ αύτής έκμεταλλευομένη ίερόδουλος, όταν μάλιστα είναι ωραία, πληροφορείται μέχρι δραχμής τό ύπόλοιπον τών εισπράξεων πού κατέχει ή φίλη του καί τής τό άρπάζει. Γνωρίζει άν τά
χαρτονομίσματα εύρίσκωνται είς τό συρτάρι τής τουαλέττας ή έάν τά κρύπτη εις
τήν κάλτσαν της, ή κάτω άπό τό στρώμα της. Ά φοΰ τής τά άρπάση, τήν ξυλοκοπεΐ άγρίως καί τήν βασανίζει, διότι ένόμισεν ότι ήδύνατο νά τον έξαπατήση...
καί νά τον κλέψη. "Αν τό θΰμα του τολμήση νά φέρη μεγαλυτέραν άντίστασιν, τότε,
ό αδυσώπητος αύτός τύραννος, δέν διστάζει νά τήν βασανίση προοδευτικώς, διά νά
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τήν άναγκάση νά ύποκύψη καί πάλιν εις τήν εξουσίαν του. 'Ο άγαπητικδς ήρχισεν
άλλοτε, έν μέσω 19ω καί 20ώ αΐώνι τά βασανιστήριά του, χαράσσων μέ τδ μαχαίρι
του, μέ τδ «λάζον», «κάμαν» ή «ίσόβιαν»—όνομασίαι τοϋ μαχαιριού άναλόγως της
απλής ή διπλής κόψης του καί των διαστάσεών του, τά αυτιά της, δπίσω άκριβώς
άπδ τήν κόγχην. Τδ θϋμα ύπέφερε, κατ’ άρχάς, φοβερούς πόνους καί ήναγκάζετο
νά ύποκύπτη. "Αν όμως τδ άδίκημα τής άποκρύψεως χρημάτων έγένετο... κατ’
έξακολούθησιν καί αν τδ θϋμα έδείκνυε τάσεις άποσκιρτήσεως άπδ τδν άσυνείδητον
έκμεταλλευτήν του, τότε ό άγαπητικδς δεν έδίσταζε νά τής άποκόψη ολόκληρο τδ
αυτί ή νά τής χαράξη τδ πρόσωπο καί τδ στήθος μέ τδ μαχαίρι του, «γιά νά τήν
μάθη τρόπους». Καί αν ή έκμεταλλευομένη, είτε άηδιάσασα τδν πρώην κατ’ επάγ
γελμα έραστήν, είτε άγαπήσατα άλλον, ό όποιος ένόμισε ότι θά τήν νυμφευθή καί θά
τήν άποκαταστήση, ό περιφρονηθείς άγαπητικδς δέν έδίσταζε νά φθάση μέχρι φόνου
ακόμη, μαχαιρώνων τήν άπιστον ή τον άντεραστήν του. Καί αί σφαγαί διά μαχαίρας εις τά πορνεία τής παλαιάς έποχής ήσαν κάτι τδ σύνηθες.
'Η ύφισταμένη τότε νομοθεσία ήτο άνεπαρκής, δεδομένου ότι αί σχετικαί δια
τάξεις των άρθρων 279α, 279β, 279γ καί 279 δ τοϋ παλαιού Ποινικού Νόμου, αί κολάζουσαι τήν σωματεμπορίαν, έθεσπίσθησαν τδ 1911 καί 1914. Παράταΰτα όμως, τί
νά έκανε τδ Κράτος, τότε, όταν ή ίερόδουλος έφθανε τρομοκρατουμένη εις τδ δικαστήριον διά νά άνατρέψη τήν πρώτην της καταγγελίαν, τότε εις τήν Χωροφυλακήν
καί τώρα εις τήν ’Αστυνομίαν, καί νά είπη τδ στερεότυπον ότι τά «έγραψαν ψέμματα
όλα αύτά καί τήν έβαλαν μέ τδ ζόρι νά ύπογράψη, έπειδή είχαν έχθρητα στδν άν
θρωπο πού τήν ύπεράσπιζε»;’Επίσης έψευδόρκει καί ψευδορκεί καταφώρως βεβαιοϋσα
φαντίαι. Καί τά δικαστήρια καί τότε, όπως καί τώρα, πολύ συχνά εύρίσκοντο εις τήν
θέσιν νά μή πιστεύουν τήν Χωροφυλακήν ή τήν ’Αστυνομίαν, άλλά νά πιστεύουν τήν
άναιροϋσαν τήν κατάθεσίν της τρόφιμον τοϋ πορνείου καί τούς άλλους ψευδομάρτυ
ρας, πόρνας ή άνθρώπους τοϋ ΐδίου φυράματος μέ τδν άγαπητικόν, πραγματικά άποβράσματα τής κοινωνίας. ’Αλλά τότε οί διάφοροι άγαπητικοί είχον άκόμη επιπρο
σθέτους τήν προστασίαν όχι βέβαια τοϋ έπισήμου Κράτους καί τής Δικαιοσύνης, άλλά
των διαφόρων παλαιών κομμάτων καί των παλαιών κομματικών κυβερνήσεων τοϋ
παρελθόντος αίώνος, καθώς καί τών Δήμων. Διότι κόμματα καί κυβερνήσεις καί
δημοτικοί άρχοντες, δυστυχώς, έστηρίζοντο εις τούς άγαπητικούς, άπδ τούς οποίους
προήρχοντο οί ... έξ επαγγέλματος ύποστηρικταί τών έκάστοτε κομμάτων καί
δημάρχων, οί γνωστοί ύπδ τδ όνομα πλέον «μπράβοι» ή «τραμπούκοι». Καί έπΐ τή
ευκαιρία θά άναφέρω ότι ή λέξις «μπράβος» είναι ιταλική καί άπέρρευσεν άπδ τδν
έξ έπαγγέλματος έπιδεικνύοντα γενναιότητα, ένώ ή συνεπώνυμός της «τραμ
πούκος» είναι καθαρόν έλληνικόν κατασκεύασμα καί προήλθεν άπδ τά μικρά σιγάρα,
δηλαδή «ποΰρα»—άλλη εσφαλμένη έκφρασις—τά όποια ήγόραζαν καί προσέφεραν
δωρεάν εις τούς οπαδούς των αί λέσχαι τών διαφόρων κομμάτων κατά τήν προεκλο
γικήν ιδίως περίοδον. Τά σιγάρα αύτά ήσαν τής ισπανικής μάρκας «τραμπούκος».
"Ετσι επειδή οί συχνάζοντες εις τάς λέσχας ύποστηρικταί τών κομμάτων «άγαπητικοί» έπαιρναν πάρα πολλά άπδ αύτά τά ποΰρα «τραμπούκος» καί τά έκάπνιζαν
έπιδεικτικώς εις τον δρόμον καί εις τά πορνεία, ώνομάσθησαν’καί αύτοί τραμπούκοι.
Οί άγαπητικοί αύτοί, οί μπράβοι ή τραμπούκοι, παρεΐχον τήν ύποστήριξίν των
εις τδ έντευκτήριον ή τήν λέσχην ένδς κόμματος κατά τήν προεκλογικήν καί κατά τήν
εκλογικήν περίοδον, έπροστάτευον δήθεν τούς άνθρώπους τού κόμματος, οί όποιοι
ετοιχοκολλοΰσαν εις όλους τούς τοίχους εικόνας τών ύποψηφίων βουλευτών ή δημάρ
χων ή δημοτικών παρέδρων καί ηγούντο τών έκάστοτε διαδηλώσεων τών ύποψηφίων
τούς όποιους ύπεστήριζαν καί εις τάς όποιας έγένοντο σχεδόν πάντοτε συμπλοκαί
μέ τούς άντιθέτους μπράβους ή τραμπούκους, μέ αιματηρά πάντοτε άποτελέσματα
καί δυστυχώς ενίοτε, καί μέ φόνους. Εις τήν προεκλογικήν τότε κατάστασιν,
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έπεκράτει μία άγριότης καί μία βαρβαρότης άνευ προηγουμένου καί μία έξαψις
πνευμάτων, πού σήμερον δεν είναι ΐσως νοηταί άπό τούς νέους μας, οί όποιοι δεν βλέ
πουν πλέον τάς άγριότητας έκείνας.
Οί άγαπητικοί ή μπράβοι ή τραμπούκοι, έκτος τής κυρίας εργασίας των, δηλαδή
τού κατ’ επάγγελμα έραστοΰ μιας ή καί περισσοτέρων πορνών καί τού παρέργου των, τού
κατά τήν έκλογικήν περίοδον ύποστηρικτοΰ τού κόμματος άπό τό όποιον θά άπεμύζων τά περισσότερα, είχον καί ένα άλλον παράνομον τρόπον ζωής. ’Ησαν συγχρόνως
μπράβοι καί ύποστηρικταί των φανερά λειτουργούντων τότε χαρτοπαιγνίων, των
δήθεν λεσχών, εις τάς οποίας έπαίζοντο πάντοτε τυχηρά παίγνια, είς τά λαϊκώτερα
ή πασσέτα καί είς τά καλύτερα ό μπακαράς καί τό τριάντα ένα. "Αλλοι άπό αυτούς
ήσαν θυρωροί καί άλλοι «άβανταδόροι», οί όποιοι παρέσυραν θύματα, προσεποιοΰντο
τούς παίκτας, έπαιζον είς τά ψέμματα καί είσέπρατταν ένα ήμερομίσθιον άπό τον
λεσχιάρχην, διά νά τού προσφέρουν τάς υπηρεσίας των καί νά μή τού κάνουν «χαλάστρα» είς τό μαγαζί.
"Ας τολμούσε λοιπόν τότε ή Χωροφυλακή νά καταδίωξη ένα τοιοΰτον σωματέμπορον. 'Ο σωματέμπορος θά έπεστράτευεν άμέσως τον κομματάρχην του, τον
βουλευτήν του, τον ύποψήφιον δήμαρχον ή τον δήμαρχόν του, πού θά προσήρχετο
ώς μάρτυς διά νά βεβαιώση περί τής άρίστης του διαγωγής. Καί όλοι αύτοί θά συνεπικουροΰντο άπό έσμόν ολόκληρον άλλων άγαπητικών καί τροφίμων τών λεσχών.
Ά π ό αύτά τά άποβράσματα τής κοινωνίας, τούς άγαπητικούς, τούς τραμπούκους,
τούς άβανταδόρους τών λεσχών, προήλθεν ό διαβόητος Κωσταγερακάρης, ό όποιος
προ έξήκοντα σχεδόν έτών, είς τήν επί τής όδοΰ Σταδίου κλίμακα τού παλαιού Βουλευτηρίου, κατέσφαξε μέ τήν «ίσόβιαν» τον άείμνηστον πρωθυπουργόν Θεόδωρον
Δεληγιάννην, τολμήσαντα νά κλείση τάς χαρτοπαικτικάς λέσχας καί νά τά βάλη μέ
αύτόν τον υπόκοσμον τών παλαιών ’Αθηνών.
'Ο άγαπητικός ή μπράβος ή τραμπούκος, όπως μόλις τον έφθασα καί όπως τον
διασώζω είς τάς άναμνήσεις μου, ήτο ενδιαφέρων τύπος. Έφοροΰσε πάντα μαύρο
κοστούμι καί τό πανταλόνι του, χωρίς τσάκισι, ήτο φαρδύ κάπως επάνω καί πολύ
στενό κάτω είς τάς κνήμας, όπως περίπου καί είς τήν σημερινήν άνδρικήν μόδαν.
Έφοροΰσε είς τήν μέσην ένα μάλλινον ζωνάρι κτυπητοΰ χρώματος, συνήθως κόκκινο,
τού όποιου πάντοτε ή μία άκρα έκρέμετο προς τά κάτω καί έπήγαινε δεξιά καί άριστερά. Ά π ό τήν συνήθειαν αύτήν άπέρρευσε καί ή παροιμία «έχει άμολήσει τό ζουνάρι του γιά καυγά», διότι τό λυτό αύτό ζωνάρι ήτο δείγμα ότι ό φορών δεν έπτοεΐτο
κανένα καί ήδύνατο νά άντιμετωπίση άμέσως μέ τό μαχαίρι του ή μέ τό πιστόλι
του τον άντίπαλον ή άντίζηλον. Τό σακκάκι του δέν τό έφοροΰσε ποτέ κανονικά, άλλά
τό έρριχνε μέ μάγγικον τρόπον είς τούς ώμους του, ώστε τά μανίκια του νά πηγαί
νουν πέραν καί έδώθεν. 'Υποδήματα είχε «στιβάνια» ή «στιβάλια», δηλαδή μπόττες
χαμηλές, χωρίς κουμπιά ή κορδόνια διά νά άνοιγοκλείνουν, άλλά μέ έλαστικά είς τά
πλάγια, διά νά τά φορή κανείς άμέσως. ΤΗ σαν πολύ στενά έμπρός καί άπέληγον είς
μίαν μύτην, τόσον- στενήν, όσον έχουν καί τά τσαρούχια, ώρθωμένην προς τά έπάνω,
άλλά χωρίς βεβαίως τήν φούνταν τού τσαρουχιού. ' Η μάγγικη αύτή ένδυμασία συνεπληροΰτο μέ ένα άρειμάνιον πελώριον μουστάκι, τού οποίου αί άκραι, χάρις είς τήν
μαντέκαν, έστέκοντο άπειλητικαί προς τά όψη, καί τέλος μέ τήν άφέλειαν. Δηλαδή
τά μαλλιά του καταλιγδωμένα άπό τό λάδι ή τήν μπριγιαντίνην ήσαν χωρισμένα είς
τά πλάγια καί μιά λιγδωμένη καί αύτή τούφα άπό τά μαλλιά έπεφτε έμπρός καί
έσκέπαζε τά τρία τέταρτα τού μετώπου μέχρι τών όφρύων. 'Ωμίλει πάντοτε μέ όλίγας καί βραχνάς λέξεις καί προσεποιεΐτο τό άνήμερον θηρίον, τό όποιον ήτο ικανόν
μέ τό θράσος του νά κατασπαράξη άνθρώπους.
Ά λλά περί τού βίου καί τής πολιτείας τών σωματέμπορων θά συνεχίσωμεν
καί είς τό έπόμενον.
(Συνεχίζεται)

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Δ ΙΕ Θ Ν Η Σ Α Π Α Τ Ε Ω Ν
ΑΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
__________

'Τπό τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ

--------------------------

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Περιμένοντας νά τελειώση τήν ερευνά του ό κ. Γεωργόπουλος, ξαφνικά κάποια
άλλη σκέψι πέρασε άπό τό νοϋ μου. Μήπως οί δράστες της άπάτης ήσαν δύο ; 'Ο
ένας νά ψαρεύη θύματα ταξιδεύοντας και ό άλλος νά είσπράττη τούς καρπούς της
έπιτυχίας ; "Οταν δμως άναμέτρησα χρονομετρικώς τις αποστάσεις άπο ΠειραιάΠαρίσι, είδα πώς δεν χρειαζόταν συνεταίρος γ ι’ αύτή τή δουλειά. Μπορούσε καί ένας
νά τήν πραγματοποίηση. Οί τέσσερες ημέρες ήταν άρκετές, αν ξεκίνησε αύθημερόν
άπο τον Πειραιά στις 5-5-1937 μέ το πρώτο τηλεγράφημα, ώστε νά προλάβη νά
στείλη καί άπο τό Παρίσι στις 9-5-1937 τό δεύτερο, ζητώντας τά χρήματα άπο τον
κ. Σομπόνη. Αύτόν ασφαλώς τό δρόμο πρέπει ν’ άκολούθησε ό άπατεών. Καί τήν
έπομένη, 10-5-1927, είσέπραξε τά χρήματα άπο τήν τράπεζα κι’ έγινε άφαντος.
’Έ τσι έξηγοΰνται τά πράγματα, μέσα στά πλαίσια της λογικής καί της άστυνομικής
νοοτροπίας. Έ ν τώ μεταξύ ό κ. Γεωργόπουλος τελείωσε τήν ερευνά του καί
μου είπε :
—Τίποτε κ. Δουκάκη. Δεν βρήκα κανέναν νά τού μοιάζη.
—Γιά μένα αύτό δεν έχει σημασία καί δεν είναι στοιχείο ικανό νά μου άνατρέψη τίςύποψίες μου. 'Τπάρχει πιθανότης νά είναι γνωστός σέ ξένες άστυνομικές άρχές άπο τή δράσι του στο έξωτερικό. ’Από τήν άλλη ό κ. Σομπόνης ενημερωμένος
μέ τό πρώτο τηλεγράφημα γιά τήν επιστροφή σας μέσω Γαλλίας ήταν πολύ φυσικόν
μέ τό δεύτερο άπό τό Παρίσι νά πεισθή καί νά στείλη άμέσως τά χρήματα μέ τηλε
γραφική έντολή στή B arkleys B ank. Κι’έτσι τήν άλλη μέρα 10-5-1937 μέ είδοποίησί της ή τράπεζα στήν πανσιόν τής οδού Cam bon No 3 καλοϋσε τον κ. Γεωργόπου,λο γιά τήν εΐσπραξι. 'Ο άγνωστος αύτός άπατεών παρουσιάσθηκε μέ τό πλα
στό διαβατήριο ώς Γεωργόπουλος καί είσέπραξε κανονικά τις 3.000 λίρες.
Περισσότερα πράγματα δέν είχαμε νά μιλήσουμε μέ τον κ. Γεωργόπουλο.
"Οταν έφυγε κάθισα μόνος μου στο γραφείο, κι’ άρχισα νά σκέπτωμαι μέ ποιο τρόπο
έπρεπε νά ενεργήσω. "Οσο κι’ αν παιδευόμουν νά διαλύσω τά σκοτάδια πού σκέπα
ζαν τή σατανική αύτή άπάτη πού μοϋ άνέθεσε ό διοικητής, πελαγοδρομούσα, χωρίς
άποτέλεσμα. Στά χέρια μου δέν είχα τίποτε, κανένα διαφωτιστικό στοιχείο. Μόνο
ένα όνομα Γιώργος, πού κι’ αύτό ίσως νά ήταν ψεύτικο, καί τά χαρακτηριστικά του.
Οί σκέψεις μου γύρισαν άρκετά χρόνια πίσω στο 1922 - 1923, στά θρανία τής ’Αστυ
νομικής Σχολής, πού φοιτούσα ώς δόκιμος άστυφύλακας, όταν μάς έδίδασκαν τά μα
θήματα τής ’Επιστημονικής ’Αστυνομίας.
—Μυστήρια δέν υπάρχουν, μάς έλεγαν, ούτε καί τέλεια εγκλήματα. Πάντοτε
οί κακοποιοί, όσο καί αν έχουν καλά μελετήσει τήν πράξι τους, άφήνουν κάποιο ση
μείο άνοικτό, πού αργά ή γρήγορα γίνεται άφορμή νά άποκαλυφθοΰν. Αύτό τό σημείο
θά προσπαθήσετε νά άνακαλύψετε σέ κάθε σκοτεινή ύπόθεσι πού θά σάς παρουσιά
ζεται. Θά ελέγχετε τούς τρόπους καί τά περιστατικά γύρω άπό τήν ύπόθεσι καί μαζί
μέ μιά λογική φαντασία θά φθάνετε έκεί πού θέλετε.
Μέ τις άρχές αυτές ξεκίνησα καί πήρα μιά κατεύθυνσι, κάπως άμφίβολη γιά τήν
επιτυχία. ΤΗταν, όμως, ή μοναδική πού ίσως καί νά μ’ έβγαζε άπό τό άδιέξοδο.
'Ο έλεγχος τών καταστάσεων τών επιβατών πού ήλθαν στήν Ελλάδα μέ τό άτμόπλοιο «Κεφαλληνία» στις 23-2-1937 καί αυτών πού έφυγαν γιά τήν Γαλλία στις
5-5-1937. Σκοπός μου ήταν νά έξακριβώσω αν κάποιος άπό τούς επιβάτες αύτούς
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ήλθε καί έφυγε μέ τις ίδιες ήμερομηνίες. Καί τί θά έβγαινε άν εΰρισκα τδ ίδιο ονομα στις καταστάσεις των έπιβατών ; θά έλεγε ένας τρίτος. Μπορεί νά ήταν σύμπτωσις, μιά άσχετη σύμπτωσις. Γιά μένα, δμως, υπήρχε πιθανότης, έστω καί μιά στο
έκατομμύριο, νά πέσω στον άνθρωπο πού άναζητοϋσα.
Πρωί-πρωί βρισκόμουν στο πρακτορείο κ ι’ έζήτησα άπο το λογιστήριο τις κα
ταστάσεις των έπιβατών τής 23 Φεβρουάριου 1937 του άτμοπλοίου «Κεφαλληνία».
'Ο προϊστάμενος τοϋ γραφείου, πρόθυμος νά μέ έξυπηρετήση, μοϋ παρέδωσε τις κα
ταστάσεις.’Αμέσως πήγα στο λιμάνι στην υπηρεσία διαβατηρίων καί έζήτησα τά δελ
τία άναχωρήσεως των έπιβατών πού έφυγαν στις 5 Μαΐου γιά την Γαλλία. 'Ό πω ς
έκανα τήν παραβολή στις καταστάσεις,βρήκα ένα έπιβάτην μέ το δνομα Νιτερόπουλος Γεώργιος, πού ήλθε στις 23-2-1937 μέ τδ «Κεφαλληνία» κι’ έφυγε γιά τη Μασ
σαλία στις 5-5-1937, μέ τδ άτμόπλοιο τής γραμμής «Κάιρο Σίτυ».
Τά συμπτωματικά αύτά ταξίδια του έπιβάτου Νιτεροπούλου μ’ έβαλαν σέ πει
ρασμό. Θές, είπα, νά έπεσα στδν άνθρωπο πού άναζητώ; ’Ά ν είναι αύτδς δέν θά άργήσω νά τδ μάθω. *0 κ. Γεωργόπουλος θά ξεκαθαρίση τήν ύπόθεσι, όταν θά δή τη
φωτογραφία τοϋ δελτίου του. ’Αντέγραψα μέ κάθε λεπτομέρεια όλα τά στοιχεία :
Νιτερόπουλος Γεώργιος τοϋ Ίωάννου, γεννηθείς έν Άθήναις τδ 1902, έμπορος, κά
τοικος Παρισίων, όδδς L a Perouse No 15.
"Ολα τά στοιχεία του έδειχναν πώς ήσαν σωστά καί γνήσια. Τδ διαβατήριό του
ύπ’ άριθμ. 2117, πού τοϋ έχορήγησε τδ έλληνικδ προξενείο στις 16 Φεβρουάριου 1937,
τδ ύπ’ άριθμ. 968/37 πιστοποιητικό τοϋ στρατολογικού γραφείου ’Αθηνών, πού έβεβαίωνε ότι δ Νιτερόπουλος Γεώργιος δέν υπέχει στρατιωτικές ύποχρεώσεις, καί
ή διεύθυνσίς του στάς Α θήνας στην, δδδ Ή λ ία Ζερβοΰ άριθμ. 24. Μ’αύτά τά δικαιολογητικά πήρε τήν ύπ’ άριθμ. 1295 θεώρησι τής ’Αστυνομίας Λιμένος κι’ έφυγε.
Τώρα έπρεπε νά συναντήσω τδν κ. Γεωργόπουλο. Πήγα στην όδόν Άλκιβιάδου
άριθμ. 302, στδ σπίτι τής θείας του κυρίας Σομπόνη. Μόλις μέείδε ό κ. Γεωργόπου
λος ξαφνιάστηκε καί μ’ έρώτησε:
—Μήπως έχουμε νεώτερα ;
—Τίποτε τδ θετικό. ΤΗλθα νά σάς πάρω καί νά πάμε νά δήτε μερικές φωτο
γραφίες.
Πρόθυμα ό κ. Γεωργόπουλος μ’ άκολούθησε καί τραβήξαμε γιά τδν έλεγχο
διαβατηρίων.
Γιά νά διαπιστώσω άν πράγματι ό Νιτερόπουλος είναι ό συνταξιδιώτης του
άνακάτεψα τη φωτογραφία του μαζί μέ τις άλλες τής ιδίας ήμερομηνίας τών άτόμων
πού έφυγαν στδ έξωτερικδ καί τοϋ είπα :
—Γιά κοιτάξετε. Μήπως άνάμεσά τους άναγνωρίζετε τδ πρόσωπο πού μάς ένδιαφέρει ;
Ό κ. Γεωργόπουλος άρχισε μέ μεγάλη προσοχή νά έξετάζη τις φωτογραφίες
τών δελτίων τών έπιβατών. Άφοΰ ξεχώρισε άρκετές, σταμάτησε άπότομα στή
φωτογραφία τοϋ Νιτερόπουλου καί μοϋ λέγει ένθουσιασμένος :
—Νάτος, αύτδς είναι.
Τότε γιά νά τδν μπερδέψω καί νά δοκιμάσω τήν μνήμη του, τοϋ είπα :
—Κάνετε λάθος. 'Η φωτογραφία αύτή είναι τοϋ συναδέλφου μου πού έφυγε γιά
τδ έξωτερικό.
—’Αδύνατον, μοϋ είπε μέ πεποίθησι. Δέν μπορεί νά συμπίπτη μιά τέτοια κα
ταπληκτική όμοιότης.
"Οταν είδα πώς έξακολουθοΰσε νά έπιμένη, τοϋ είπα τήν άλήθεια. Παίρνοντας
μαζί μας τδ δελτίο μέ τήν φωτογραφία τραβήξαμε γιά τήν ’Ασφάλεια.
'Ικανοποιημένος μέ τήν άνέλπιστη αύτή έπιτυχία πού είχα άπδ τδ δρόμο πού
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διάλεξα, ώστε ν’ άποκαλυφθή ό συνταξιδιώτης του κ. Γεωργοπούλου, κτύπησα τήν
πόρτα τοϋ γραφείου τοϋ διοικητοϋ μου, πού μάς περίμενε.
—’Επί τέλους καταφέραμε να τον άνακαλύψουμε, άνέφερα στον διοικητή μου,
ένώ συγχρόνως τοϋ έδωσα τό δελτίον μέ τήν φωτογραφία τοϋ Νιτεροπούλου.
'Ο ’Αστυνόμος μέ τήν πείρα πού είχε σέ τέτοιου είδους υποθέσεις, ρώτησε τύν
κ. Γεωργόπουλο.
—Είσθε άπολύτως βέβαιος κ. Γεωργόπουλε πώς είναι ό ίδιος ;
—Είμαι σίγουρος κ. ’Αστυνόμε. Αυτός είναι, ό κ. Γιώργος, μόνο το επίθετό
του δέν έχω συγκρατήσει.
'Ο διοικητής μου, ύστερα από τή βεβαίωσι τοϋ κ. Γεωργοπούλου, γύρισε, μέ
κοίταξε καί ένθουσιασμένος μοϋ είπε:
—Τώρα Δουκάκη μπορείς νά κάνης πιο συστηματική έξερεύνησι μέ τή φωτο
γραφία του καί τά στοιχεία πού άφησε φεύγοντας.
’Έ τσ ι άπό τήν έπομένη ξεκίνησα για τήν έξερεύνησι. "Αρχισα άπό τά άρχεΐα
των Έγκληματολογικών Υπηρεσιών. ’Ώρες ολόκληρες έψαξα στ’ άρχεΐα, μά τό όνο
μα Νιτερόπουλος δέν βρέθηκε πουθενά. Τίποτε σέ βάρος του. Λευκός σάν άγγελος.
Αύτό όμως δέν μέ άπογοήτευσε καί στράφηκα σ’ άλλες κατευθύνσεις. "Επρεπε, τούλάχιστον, νά μάθω κάτι γιά τή ζωή του, γιά τό παρελθόν του. Ξεκίνησα νά πάω
στή διεύθυνσι πού έγραφε τό δελτίο.
Σέ λίγη ώρα βρισκόμουν στήν όδό Ή λ ία Ζερβοΰ. "Οπως τριγύριζα στή γειτο
νιά, γιά νά βρώ κατάλληλο πρόσωπο νά ρωτήσω ποιος κατοικεί στον άριθ. 24, είδα
νά βγαίνη άπό τό σπίτι αύτό ένας πολύ γνωστός μου έμπορος άπό τον Πειραιά,
ό κ. Θωμάς. Τον γνώριζα καλά όπως κι’ εκείνος. Πρόσεξα πώς μέ είδε καί χωρίς
νά μοϋ μιλήση τράβηξε τό δρόμο του, μά σέ λίγο γύρισε πίσω καί μπήκε πάλι στο
ίδιο σπίτι. Τά πράγματα τώρα μπερδεύονταν. Είδα καλά τον κ. Θωμά πού όταν
ξαναμπήκε άνοιξε μέ κλειδί. ”Αρα ήταν τό σπίτι του. Οί ύποψίες μου γιά τον συντα
ξιδιώτη τοϋ κ. Γεωργοπούλου άρχισαν ν’ άνατρέπωνται. Σκέφθηκα νά ζητήσω
πληροφορίες άπό τον κ. Θωμά. Μά ή ώρα ήταν περασμένη καί άναγκάσθηκα νά περι
μένω. ΤΩρες ολόκληρες άνεβοκατέβαινα τό άπέναντι πεζοδρόμιο. Κατά τις 4 ή
ώρα βλέπω τον κ. Θωμά νά βγαίνη άπό τό σπίτι του. Μόλις μέ είδε νά βρίσκωμαι
άκόμα εκεί, προχώρησε καί ήλθε προς τό μέρος μου.
—Τί συμβαίνει κ. Δουκάκη καί στριφογυρίζεις στή γειτονιά μου ; Σά νά παρακολουθής τό σπίτι μου, μοϋ είπε άστειευόμενος. ,
—Κύριε Θωμά δέν έχετε άδικο. ’Έ τσι είναι ακριβώς καί γ ι’ αύτό περίμενα νά
σάς ρωτήσω. Κάποιος Νιτερόπουλος Γεώργιος, γιά τον όποιον ένδιαφερόμεθα, φεύ
γοντας γιά τήν Γαλλία έδωσε ώς κατοικία τή διεύθυνσι Ή λία Ζερβοΰ 24.
—Μά τό 24 είναι τό σπίτι μου καί τό πρόσωπο αύτό είναι τελείως άγνωστο
εδώ στή γειτονιά.
Ή άπάντησις τοϋ κ. Θωμά φανέρωνε ξεκάθαρα πώς ό Νιτερόπουλος έπρεπε
νά είναι ό δράστης τής άπάτης. Ψεύτικη ή διεύθυνσις πού έδωσε, ψεύτικο καί τό
πιστοποιητικόν τοϋ στρατολογικοΰ γραφείου, δπως άργότερα διεπίστωσα.
’Αργά τό άπόγευμα έφτασα στο Τμήμα. Πήγα κατ’ εύθεΐαν στο γραφείο τοϋ
διοικητοϋ.
—’Έ λα Δουκάκη, πές μου τά νεώτερά σου, μοϋ είπε ό Τσαγκλής.
—Κύριε ’Αστυνόμε, φαίνεται πώς ό Νιτερόπουλος θά μάς κάνη πολλά γυμνά
σια μέχρις δτου εξακριβώσουμε τά πραγματικά στοιχεία ταυτότητάς του, τοϋ άνέ
φερα, έξιστορώντας τήν απροσδόκητη περιπέτεια μέ τήν διεύθυνσι τής όδοΰ Ή λία
Ζερβοΰ 24.
Ή πρωτοτυπία τής άριστοτεχνικής αύτής άπάτης μάς είχε δλους κινητοποιήσει,
όπως καί τον ’Αστυνόμο Παπαδημητρίου τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών
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'Υπηρεσιών, 6 όποιος διέταξε νά του υποβάλω τό γρηγορώτερο καί μέ κάθε λεπτο
μέρεια δελτίο πληροφοριών. ’Ακριβώς τήν 8 ’Ιουλίου 1937 υπέβαλα την άναφορά,
μαζί μ’ ένα άντίτυπο της φωτογραφίας του Νιτεροπούλου.
—'Ένας μονάχα δρόμος άπομένει, άνέφερα στον ’Αστυνόμο Νικόλαο Τσαγκλή,
τήν άλλη μέρα πού πήγα στο γραφείο του. Νά γράψω στο Παρίσι σ’ ένα φίλο μου
Γάλλο έπιθεωρητή.
—Δέν θά κάνης άσχημα. ’Ίσω ς κάτι νά μάθουμε άπ’ τούς Γάλλους. Μπορείς
νά τοΰ γράψης, αλλά άνεπίσημα.
'Ο φίλος μου επιθεωρητής Louis L avail ύπηρετοΰσε στήν D irection de la
Police Judiciaire Παρισίων, στο τμήμα σκοτεινών ύποθέσεων. Πολλές φορές είχαμε
συνεργασθή κατά τό παρελθόν αποτελεσματικά καί μέ επιτυχία σέ υποθέσεις πού
ένδιέφεραν τήν ελληνική δικαιοσύνη. ΤΗταν άστυνομικός μέ πείρα καί ήμουνα βέβαιος
πώ ς θά μάς βοηθούσε καί στήν ύπόθεσι αύτή.
’Αμέσως τήν έπομένη έστειλα επιστολή στον Louis L avail, στήν οποία
τού εξέθετα τήν ύπόθεσι, τούς τρόπους πού μεταχειρίζεται ό δράστης στήν διάπραξι
τής άπάτης καί τις διευθύνσεις του στο Παρίσι. ’Επίσης τοΰ έστειλα καί ένα άντί
τυπο τής φωτογραφίας του.
Περνούσαν οί ήμέρες μά χωρίς άποτέλεσμα. Σκοτάδι βαθύ εξακολουθούσε νά
σκεπάζη τήν ύπόθεσι. ’Άφαντος 6 μυστηριώδης άνθρωπος τών τηλεγραφημάτων.
Κάποτε, έπί τέλους, έφτασε ή άπάντησις πού περίμενα άπ’ τό Παρίσι. 'Ο Νιτερόπουλος ήταν άγνωστος στήν Rue la Perouse No 15 καί στήν πανσιόν τής
Rue C am bone No 3 μοΰ έγραφε ό L avail. Συγχρόνως μοΰ έγραφε ότι τό
προσωπικό τής πανσιόν καθώς καί ό ταμίας τής B arcleys B ank άνεγνώρισαν στή
φωτογραφία πού τού έστειλα τον πελάτη τους κ. Γεωργόπουλο. Έ ν συνεχεία μοΰ
συνιστοΰσε νά ζητήσωμε δελτίον επίσημον άπό τήν Σήμανσι Παρισίων, έφ’ όσον
φυσικά στά αρχεία της εύρίσκετο σεσημασμένος.
'Η άπάντησις τοΰ έπιθεωρητοΰ L avail διέλυσε πλέον κάθε άμφιβολία. Διεπιστώθη πλήρως ότι ό Νιτερόπουλος ήταν ό δράστης τής άπάτης τών 3.000 λιρών
εις βάρος τού κ. Γεωργοπούλου.
Ποιος όμως είναι ό Νιτερόπουλος καί ποιο τό πραγματικό του όνομα ; Κανείς
δέν ήξερε. ’Έ τσι μέ μοναδικό καί άδιάψευστο στοιχείο τήν φωτογραφία του, καί άπό
τήν έπιστολή τού Γάλλου έπιθεωρητοΰ, ό Γ ' άνακριτής Πειραιώς, πού είχε άναλάβει
τήν ύπόθεσι, έξέδωσε ένταλμα συλλήψεως μέ τό όνομα Νιτερόπουλος Γεώργιος.
*
* *
Πέρασαν μήνες άπό τότε. Τον Φεβρουάριο τοΰ 1938 καταγγέλθηκε στήν ’Α 
σφάλεια ’Αθηνών μιά νέα άπάτη μέ τήν ’ίδια μέθοδο. "Οπως άνέφερε ό μηνυτής στον
’Αστυνόμο τότε κ. Σπυρόπουλο, τον Δεκέμβριο τοΰ 1937 ήλθε στήν Ελλάδα άπό
τό Ίλινόϊς ό συγγενής του Πήτερ Σώτερ. Σ ’ ένα κέντρο τών ’Αθηνών γνωρί
σθηκε μ’ ένα νέο Ά γ γ λ ο άριστοκράτη τον Τζών Νίκολσον, βαθύπλουτον πού έμενε
μονίμως στο Λονδίνο. ’Έγιναν καλοί φίλοι καί χωρίς νά τό άντιληφθή ό συγγενής
του, πώς πίσω άπό τις άπέραντες φυτείες κακάο πού έλεγε πώς έχει στις ’Ινδίες,
κρυβόταν ένας μεγάλος άπατεών, έπαγιδεύθη καί τοΰ έδωσε τή διεύθυνσί του, τοΰ
είπε τό όνομα τής συζύγου του, καί άλλα στοιχεία πού τον διευκόλυναν νά πετύχη
τό κόλπο του. ’Έ τσι μ’ ένα τηλεγράφημα πού έστειλε στή σύζυγο τοΰ συγγενούς του
στον Μάτουν τοΰ Ίλινόϊς, έπέτυχε τήν άποστολήν έπιταγής έκ 2.000 δολλαρίων στο
υποκατάστημα Άμέρικαν Ε ξπρές τών Παρισίων, τά όποια είσέπραξε μέ πλαστόν
διαβατήριον, ώς Πήτερ Σώτερ.
'Ο ’Αστυνόμος κ. Σπυρόπουλος, δέχθηκε τήν μήνυσι καί κράτησε λεπτομερώς
τά χαρακτηριστικά του.
( Συνεχίζεται)

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΎΝΟΜΙΑΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΙΆΪ
Έ κ του βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν
____Χουάιτχέντ « Ή ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρα---------------------------σιν Άστυφώλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ
προηγουμένου)

Τά Γραφεία τοΰ F .B .I., οπώς καί της Νέας 'Τόρκης, τοΰ Σικάγου καί τοϋ
Λος "Αντζελες, έχουν ώς προϊσταμένους έπιθεωρητάς, οί όποιοι κατευθύνουν την
εργασία των υπαλλήλων των καί είναι υπεύθυνοι στον διαμερισματάρχη καί τόν
βοηθό του. Τά έπαρχιακά γραφεία εύρίσκονται όσον τό δυνατόν πλησιέστερα στους
χώρους, όπου παρατηρείται μεγαλύτερος φόρτος εργασίας. Σ τις μικρότερες πόλεις
πού περιβάλλουν τήν έδρα των έπαρχιακών γραφείων, ύπηρετοϋν περί τούς 1.200
μόνιμοι κάτοικοι ώς υπάλληλοι τοΰ F .B .I. οί όποιοι είναι ύπεύθυνοι για τήν εργασία
στούς ύποτομεϊς των πόλεων αύτών. 'Η κατανομή αύτή των ύπαλλήλων στα στρα
τηγικά κέντρα, καθιστά τό F .B .I. μίαν καλώς όργανωμένην καί άνεπτυγμένην δύναμιν, ή όποια μπορεί νά κινητοποιηθή γρήγορα προς οΐανδήποτε κατεύθυνσιν μέ οι
κονομίαν χρόνου καί χρημάτων.
Στο Γενικό ’Αρχηγείο της Ούάσιγκτων, ή ύπηρεσία είναι ώργανωμένη κατά τό
συγκεντρωτικόν σύστημα. Παραδείγματος χάριν όλες οί άναφορές πού άφοροϋν διαρ
ρήξεις τραπεζών, διαβιβάζονται σ’ ένα γραφείο, όπου οί υπάλληλοι είναι έπιφορτισμένοι νά συνδυάζουν τις προσπάθειες άναζητήσεων σέ δύο, τρεις ή ’ίσως καί έξι
ακόμη πόλεις. "Ισως ή μέθοδος πού έχρησιμοποίησε ένας κακοποιός γιά νά διαρρήξη μιά τράπεζα τοΰ Σικάγο, νά χαρακτηρισθή από ένα ύπάλληλο ώς ή αύθεντική μέ
θοδος πού χρησιμοποιήθηκε πριν άπό μερικές ήμέρες γιά τήν διάρρηξι άλλης τραπέζης στο Λος "Αντζελες. Μπορεί νά ύπάρχη κάποια πληροφορία στύ ’Αρχηγείο, πού
είναι ικανή νά συνδέση ένα ύποπτο μέ ένα έγκλημα. 'Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιεί
ται καί στις περιπτώσεις κατασκοπείας, όπου δύο, πολύ άπ’ άλλήλων άπέχουσαι, κατασκοπευτικαί ένέργειαι συνδέονται μεταξύ των καί συνδυάζεται ή έργασία τών πρα
κτόρων.
Οί ύπάλληλοι ύποχρεοΰνται νά τηλεφωνοΰν κατά χρονικά διαστήματα στον το
πικό προϊστάμενό τους καί νά άναφέρουν τις κινήσεις τους. Γιά κάθε ύπόθεσι συντάσσονται περιοδικές άναφορές σχετικώς μέ τήν πρόοδο τών άναζητήσεων καί ή
πρόοδος καταγράφεται σέ ειδική άτομική καρτέλλα τοΰ ύπαλλήλου. Κατά τά 30 χρό
νια πού διευθύνει τό Γραφείο ό Χοΰβερ, έπέμενε καί επιμένει στο ζήτημα τής πει
θαρχίας στις τάξεις τοΰ F .B .I. Τό σώμα αύτό, πού άποτελεΐται άπό 6.200 ειδικούς
υπαλλήλους, διέπεται άπό αύστηροτάτη πειθαρχία. 'Η αύτή πειθαρχία τηρείται έπίσης καί μεταξύ τών άλλων 8.000 ύπαλλήλων.'Η τήρησις τών κανονισμών άπαιτεΐται μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε νά κάμνη κατάπληξι σ’ ένα πού είναι ξένος προς
τήν ύπηρεσία.
Οί λόγοι πού επιβάλλουν τήν πειθαρχία αύτή είναι ευνόητοι, όταν άναλογισθή κανείς τις άπερίσκεπτες ενέργειες, πού σχεδόν είχαν διαλύσει τό Γραφείο πριν
αναλάβη τήν διεύθυνσί του ό Χοΰβερ.
Ό Χοΰβερ δέν παύει νά τονίζη συνεχώς τό σημεΐον, ότι δέν πρέπει νά παρατηρηθή ούτε ένα σκάνδαλο στις ένέργειες τοΰ F.B .I. « Τ ό F .B .I. δ έ ν τ ό έφ τ ε ι α ξ ε έ ν α ς ά ν θ ρ ω π ο ς . ’Α λ λ ά έ ν α ς ά ν θ ρ ω π ο ς μ π ο ρ ε ί
ν α τ ό κ α τ α σ τ ρ έ ψ η», τονίζει συνεχώς.
'Η ζωή τοΰ ύπαλλήλου τοΰ F .B .I. δέν είναι εύκολη. 'Ο υπάλληλος γνωρίζει
ότι εάν παραβή ώρισμένους κανόνας, θά άπολυθή άπό τήν ύπηρεσία π.χ. :
1.—’Απαγορεύεται νά πίνη οινοπνευματώδη ποτά έν ύπηρεσία. ’Ακόμη καί έκτος

160

Μετάφρ. ‘Αναστ. Βογιατζή

υπηρεσίας άπαγορεύονται τά ισχυρά οινοπνευματώδη ποτά, γιατί ό υπάλληλος δυ
νατόν να κληθή για υπηρεσία όποιαδήποτε στιγμή.
2.
—’Απαγορεύεται να χρησιμοποιή κρατικά αυτοκίνητα γιά όποιοδήποτε λόγο
έκτος εάν πρόκειται γιά έπίσημη υπηρεσία.
3.
—’Απαγορεύεται νά χρησιμοποιή βία καί άπειλές στά άτομα τά όποια υπο
βάλλει σέ έξέτασι.
Τοϋ άπαγορεύονται επίσης καί ένα σωρό άλλα πράγματα, όπως καί τά κατω
τέρω :
1.
—’Απαγορεύεται νά παρέχη υπηρεσιακές πληροφορίες σέ άνεπίσημα πρόσω
πα, ούτε άκόμη καί στή γυναίκα του.
2. —’Απαγορεύεται νά δέχεται άμοιβές καί δώρα ύπό οίονδήποτε τρόπο καί
μορφή·
3. —’Οφείλει νά πληρώνη κανονικά τούς φόρους του καί νά μή δημιουργή χρέη.
4. —Πρέπει νά διαφυλάσση τά δημόσια είδη πού τοϋ έχουν χορηγηθή.
Καί ό πίνακας μέ τά «άπαγορεύεται» καί τά «πρέπει» συνεχίζεται.
Κάθε νεοπροσλαμβανόμενος ύπάλληλος άρχίζει άμέσως νά συνηθίζη στην πει
θαρχία άπό τήν πρώτη ημέρα πού θά έγγραφή στή δύναμι τοϋ ’Αρχηγείου καί θά
άρχίση ή έκπαιδευτική περίοδός του, ή οποία διαρκεΐ έξη έβδομάδες. Ή έκπαίδευσις διαιρείται στή θεωρητική καί στήν πρακτική. 'Η θεωρητική έκπαίδευσις γ ί
νεται στήν αίθουσα μελετών τοϋ F .B .I., όπου άναπτύσσονται οί εύθΰνες τοϋ υπαλ
λήλου έναντι τοϋ νόμου καί ή διοικητική όργάνωσις. 'Η πρακτική έκπαίδευσις γίνε
ται στήν ’Ακαδημία τοϋ F .B .I., πού βρίσκεται στή ναυτική βάσι τοϋ Κουαντίκο τής
Βιργινίας, δπου διδάσκεται ή χρήσις τών πυροβόλων όπλων καί ό τρόπος άμύνης.
"Ολοι οί υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων τών μηχανικών καί τών έπιστημόνων
πού έργάζονται στο έπιστημονικό έργαστήριο, πρέπει νά γνωρίζουν πώς νά φυλάσσωνται εις περίπτωσιν ένοπλου συγκρούσεως. "Ολοι μαθαίνουν νά βγάζουν ταχύτατα
τό πιστόλι, άπό τήν πέτσινη θήκη του καί νά πυροβολούν άκίνητοι, πράγμα πού έξασφαλίζει σταθερώτερη στάσι καί έπιτυχία στή βολή. «Μήν πυροβολής ποτέ τρέχοντας», είναι ένα άξίωμα τοϋ F.B .I.
Οί ύπάλληλοι διδάσκονται νά χρησιμοποιούν τά όπλα των άπό τίς θέσεις :
όρθίως, γονυπετώς, όκλαδόν καί πρηνηδόν, πυροβολοΰντες έναντίον κινητών καί
άκινήτων στόχων. Διδάσκονται νά πυροβολούν καί μέ τά δύο χέρια, καί πώς νά προφυλάσσωνται όπισθεν προπετασμάτων κατά τήν στιγμήν πού πυροβολούν.
Έ κτος άπό τό πιστόλι, πρέπει νά μάθουν νά χειρίζωνται ένα τριακοντάσφαιρο
μακρύκαννο όπλο, ένα αυτόματο καί ένα πολυβόλο.
'Ο ύπάλληλος έκπαιδεύεται έπίσης στήν ιαπωνική πάλη ζίου ζίτσου καί μαθαί
νει πολλά κόλπα, γιά νά ύπερασπίζεται τον έαυτό του στις δύσκολες στιγμές. Οί
δέκα οκτώ υπάλληλοι πού έφονεύθησαν κατά τήν έκτέλεσι τού καθήκοντος, ύπενθυμίζουν πάντοτε πόσον έπικίνδυνη είναι ή μάχη κατά τών κακοποιών.
Τό σύστημα έκπαιδεύσεως τών υπαλλήλων τού F.B .I. είχε τόσον καταπληκτικά
άποτελέσματα, ώστε άκόμα καί προ τού Β' παγκοσμίου πολέμου, τό Ναυτικό
ζητούσε έκπαιδευτάς τού F.B .I. γιά τήν έκπαίδευσι τών δοκίμων στις έκ τού σύνεγ
γυς συμπλοκές καί στις μεθόδους άφοπλισμοΰ. Ό άντιναύαρχος Άλεξάντερ Βάντεργκρίφτ έγνώρισε προς τό F .B .I., κατά τήν διάρκεια τού πολέμου : «Μπορώ νά
σάς βεβαιώσω ότι αί μέθοδοι αύταί έχρησιμοποιήθησαν μέ άριστα άποτελέσματα».
To F.B .I. πέρασε άπό μεγάλες δοκιμασίες, γιά νά φθάση στό σημείο αύτό.Τό
Γραφείο ιδρύθηκε τό 1908, όταν ό πρόεδρος Θεόδωρος Ροΰζβελτ είσηγήθηκε τή
σύστασι μιας ύπηρεσίας άναζητήσεων, πού θά τον βοηθούσε στήν σταυροφορία του
έναντίον τών «σφετεριστών κρατικών γαιών», στις Δυτικές Πολιτείες, καί τών μεγαλοεπιχειρηματιών τών «τράστ» τών ’Ανατολικών Πολιτειών. Γιά πολλά χρόνια
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ή υπηρεσία αύτή ήταν γνωστή ώς «Γραφεϊον ’Αναζητήσεων». «'Ομοσπονδιακόν
Γραφεϊον ’Αναζητήσεων» ώνομάσθηκε τό 1935. Ε μ ε ίς δμως θά τό άναφέρωμε μέ
τήν ονομασίαν αύτήν και για τήν προ τοΰ 1935 χρονική περίοδο.

1 9 0 8 —1 9 2 4
Στήν αρχή της ίδρύσεώς του, τδ Γραφεϊον ήταν μια άνοργάνωτη υπηρεσία,
χωρίς χαρακτήρα καί πειθαρχία. 'Η Ούάσιγκτων άσκοϋσε έλάχιστο έλεγχο στους
υπαλλήλους των διαμερισμάτων. Δεν υπήρχε καθωρισμένη έκπαίδευσις καί καθοδήγησις. Κατά τήν έπιλογή καί πρόσληψι των υπαλλήλων, τον κυριώτερο ρόλο
έπαιζαν οί πολιτικοί καί όχι ή πείρα καί ό χαρακτήρας τοΰ υποψηφίου.
Τό μικρό καί πρόωρο σώμα, πού κατά τό 1915 άπετελεΐτο άπό 219 υπαλλήλους,
άπέτυχε κατ’ άρχάς στήν μεγάλη του άποστολή. Τοΰ έλειπαν παντελώς τά εφόδια,
γιά νά μπορέση νά άναμετρηθή μέ τά άναρχικά στοιχεία καί νά έξαρθρώση τά πα
νούργα σχέδια κατασκοπείας καί σαμποτάζ τοΰ Α' παγκοσμίου πολέμου, τά όποια
κατέστρωνε ό Γερμανός πρεσβευτής Γιόχαν Μπέρνστοφφ. Οίσαμποτέρ δεν εΰρισκαν
εμπόδια καί κατέφεραν σοβαρά πλήγματα, όπως είναι ή μεγάλη άνατίναξις τοΰ
«Μπλάκ Τόμ» στον λιμένα της Νέας 'Υόρκης, ή όποια κατέστρεψε τό μεγαλύτερο
οπλοστάσιο τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, μέ μιά τρομακτική καί έκκωφαντική
έκρηξι, πού άκούσθηκε άπό έκατό μίλλια μακρυά. Οί σαμποτέρ κατέστρεψαν τις
άμυντικές έγκαταστάσεις καί έπυρπόλησαν τούς σιτοβολώνες τών Δυτικών Πολι
τειών.
'Η περίοδος αύτή ήταν περίοδος κοινωνικής άσταθείας καί ταραχών. Παντοΰ
έπεκράτει άναρχία καί οί έκρήξεις μυστηριωδών βομβών έσκόρπιζαν τον τρόμο.
Τότε ιδρύθηκε γιά πρώτη φορά τό κομμουνιστικό κόμμα στήν ’Αμερική, τό όποιο
προσπάθησε νά άνατρέψη βιαίως τήν κυβέρνησι. Οί ύπάλληλοι τοΰ Γραφείου δέν
ήταν εκπαιδευμένοι κατάλληλα γιά νά είναι σέ θέσι νά άντιμετωπίσουν βίαιες
ένέργειες καί νά προστατεύουν τις έλευθερίες τοΰ πολίτου. Σέ υποθέσεις, όπως «Οί
κόκκινες έπιδρομές τοΰ Πάλμερ» τό 1919, οί άλλοδαποί έξτρεμισταί άπελαύνονταν
ομαδικά. Σέ πολλές περιπτώσεις τήν άσφάλεια καί τήν έφαρμογή τοΰ νόμου άνέλαβαν ομάδες Πολιτοφυλάκων.
Κατά τήν περίοδο αύτή υπήρχε μεγάλη διαφθορά σ’ ολόκληρη τή χώρα, καθώς
επίσης καί στήν κυβέρνησι τής Ούάσιγκτων. Καί τελικά έφθασε καί ή στιγμή πού
τό ϊδιο τό Γραφείο άπειλεΐτο μέ διάλυσι,λόγω τής δημοσίας άγανακτήσεως, άντιδράσεως καί δυσπιστίας.

1924-1933
'Ο υπουργός Δικαιοσύνης Χάρλαν Φίσκ Στόουν, έλαβε τήν έντολή άπό τον
πρόεδρο Χέρμπερτ Χοΰβερ νά διορίση ώς Διευθυντή τοΰ Γραφείου τον ’Έντγκαρ
Χοΰβερ (καμμιά συγγένεια μέ τον πρόεδρο), μέ τήν έξουσιοδότησι νά ένεργήση
εκκαθαρίσεις στο Γραφείο ’Αναζητήσεων. 'Η πρώτη δουλειά τοΰ Χοΰβερ ήταν νά
καθορίση τά ουσιαστικά προσόντα τών υπαλλήλων του. "Υστερα άρχισε τον άγώνα
του γιά νά άπαγγιστρώση τό Γραφείο άπό τούς πολιτικούς, οί όποιοι δέν είχαν
ιδέα περί τών άπαιτουμένων προσόντων τών προσλαμβανομένων ύπαλλήλων.
Παλαιοί υπάλληλοι άντικατεστάθηκαν άπό νέους, πού είχαν έκπαιδευθή καί ήσαν
νομομαθείς.
'Ο Χοΰβερ έθεσε τούς υπαλλήλους του ύπό αύστηρόν έλεγχο καί καθώρισε
τον τρόπον έλέγχου τής διαγωγής καί τών ένεργειών των. Υιοθέτησε καί τήν έν στολή
διεξαγωγή τής ύπηρεσίας. 'Ιδρύθηκε μία σχολή στήν όποια εκπαιδεύονταν οί νέοι
υπάλληλοι. Έ τ σ ι τό F.B .I. άρχισε νά καθίσταται μιά όργάνωσις μέ συνοχή, πού
είχε ένα καθωρισμένο σκοπό, δηλαδή νά άνυψώση τήν υπηρεσία του σ’ ένα έντιμο
επάγγελμα, στήν όποια νά ύπηρετοΰν έπαγγελματικώς κατηρτισμένοι υπάλληλοι,
τών οποίων καθήκον είναι ή έφαρμογή τοΰ νόμου.
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1933-1939
' Η περίοδος αύτή άπαιτοΰσε ένα σκληρό καί έπιθετικό πόλεμο κατά των γκάγκστερς, πού έλυμαίνοντο κυριολεκτικούς τή χώρα. Το έργον της έκκαθαρίσεως άνετέθη στο F .B .I.
Ειδικοί έκπαιδευταί του Ναυτικού καί τού Στρατού Ξηράς, έξεπαίδευσαν τούς
ύπαλλήλους τού F .B .I. στην χρήσι των οπλών. Τό κογκρέσσο έχορήγησε σ’
αυτούς το δικαίωμα να φέρουν όπλα καί να ενεργούν συλλήψεις. Μια σειρά άπό
νομοσχέδια έπεξέτειναν τή δικαιοδοσία τού F.B .I. καί τού έδωσαν τό δικαίωμα νά
άσχολήται μέ ύποθέσεις άπαγωγής, διαρρήξεων τραπεζών, εκβιασμών καί άλλων
εγκλημάτων.
Κατά τή διάρκεια της περιόδου αύτης ό Χοΰβερ καί οί άνδρες του άπεκαλοΰντο
«οί άνθρωποι τού πιστολιού», πού ήταν άδύνατο νά διαφθαροΰν μέ όλα τά έκατομμύρια δολλαρίων πού διέθεταν οί σπείρες τού υποκόσμου. Πολλές συγκρούσεις
έλαβον χώραν μέ τις συμμορίες τού Τζών Ντίλιγκερ, τού Μπέρκερ Κάρπις καί
άλλες οργανώσεις τού ύποκόσμου, πού τρομοκρατούσαν τις κεντρικές Δυτικές
Πολιτείες.
To F .B .I. άπόκτησε την άπαιτουμένη πείρα καί έγινε μιά κινητή όργάνωσις
καταδιώξεως τού έγκλήματος. 'Ο Χοΰβερ έπεστράτευσε καί τήν έπιστήμη στον
άγώνα κατά τού έγκλήματος, μέ τήν ϊδρυσι τού έπιστημονικοΰ εργαστηρίου τού Φ.Β.Ι.
Ή εθνική ’Ακαδημία τού F .B .I. ήταν σέ θέσι τώρα νά έκπαιδεύη καί τούς τοπικούς
άστυνομικούς στον άγώνα κατά τού έγκλήματος, μέτήν σύγχρονη έπιστημονική τεχνι
κή. Ένεθάρρυνε τις τοπικές ομοσπονδιακές άρχές σέ συνεργασία προς έπιβολή τού νό
μου, καί σέ άντικατάστασι τής έθνικής άστυνομίας, ή οποία ήταν τόσον άνεπαρκής
κατά τήν περίοδο έκείνη.

1 9 3 9 —1 9 4 5
Κατά τήν περίοδο αύτή ή δράσις τού F .B .I. έλαβε νέες διαστάσεις. 'Ο πρόε
δρος Ροΰζβελτ κατέστησε τό Γραφείο, μαζί μέ τον Στρατό καί τό Ναυτικό, υπεύ
θυνο γιά τήν έπαγρύπνησι καί τήν πρόληψι κατασκοπείας, σαμποτάζ καί άνατρεπτικών έκδηλώσεων. ’Έ τσ ι τό F.B .I. κατέστη όχι μόνον μία υπηρεσία πολέμιος τού
έγκλήματος, άλλά καί μία ύπηρεσία πληροφοριών.
Έ ν άντιθέσει προς τις οίκτρές αποτυχίες τού Γραφείου κατά τον Α ' παγκόσμιο
πόλεμο, τό Φ.Β.Ι. παρακολουθούσε άγρυπνα τούς κατασκόπους τών Ναζί καί τά
κατασκοπευτικά των δίκτυα έξαρθρώθηκαν πολύ πριν οί'Η νωμένες Πολιτείες βγοΰν
στον πόλεμο. Δέν σημειώθηκε ούτε μιά άπλή περίπτωσις σαμποτάζ άπό ξένη δύναμι
καθ’ όλη τήν διάρκεια τού πολέμου. Δέν ύπηρξαν άνατινάξεις «Μπλάκ Τόμ», ούτε
πυρπολήσεις σιτηρών άπό σαμποτέρ. Καί τό τεράστιο αυτό έργο διεξήχθηκε μέ
μεγάλη περίσκεψι καί φρόνισι, ώστε νά μή θιγούν τά δικαιώματα τού πολίτου καί
νά μή σημειωθούν ούτε ομαδικές συλλήψεις.
Οί ύπάλληλοι τού Φ .Β.Ι. έλαβαν μέρος σέ μιά ύπερμυστική έπιχείρησι στήν Κεν
τρική καί Νότιο ’Αμερική, όπου έβοήθησαν τις φιλικές κυβερνήσεις, γιά νά έξαρθρώσουν τά κατασκοπευτικά δίκτυα τών Ναζί, ένεργοΰντες έρευνες καί άναζητήσεις, γιά τήν άνακάλυψι μυστικών άσυρμάτων πού διωχέτευαν πληροφορίες στήν
Γερμανία.
Έ ν άντιθέσει προς τήν ύπηρεσία πληροφοριών τού παρελθόντος, ή όποια
είχε περιορισθή σέ σχεδόν άσημάντους ρόλους, ό πρόεδρος Ροΰζβελτ καθιστούσε
συνεχώς τό F .B .I. υπεύθυνο σ’ ένα ευρύτερο τομέα.
(Συνεχίζεται)

ΣΤΟ Π Ε ΡΙΘ Ω ΡΙΟ Τ Η Σ ΙΣΤΟ ΡΙΑ Σ

ΤΑ Π Ε Ρ Α Σ Μ Ε Ν Α
Τοϋ κ. ΔΗΜ ΗΤΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ

Δέν είναι βέβαια ιστορικά αύτά τα σημειώματα μου. Καλά τά έχω τιτλοφο
ρήσει καί χαρακτηρίσει : Στο περιθώριο τής 'Ιστορίας. Στο περιθώριο μπορεί κανείς
νά γράφη καί νά σημειώνη δ,τι θέλει. ’Έ τσ ι λοιπόν, στο προηγούμενό μου σημείωμα
έγραφα κάτι γιά τούς ψιλικατζήδες κακοποιούς τής παληάς ’Αθήνας τοϋ 1886 καί
τούς σατυρικούς στίχους τοϋ Σουρή.
'Υπήρχαν τότε καί δροΰσαν, κυρίως στην έλληνική πρωτεύουσα, οί μικρό—απα
τεώνες, οί κλεφτοκοττάδες, οί πορτοφολάδες, οί μπουγαδοκλέφτες, οί παπατζήδες
καί οί μανιταρτζήδες.
Δέν θέλω νά πω δτι δέ γινόντουσαν καί άλλα έγκλήματα σοβαρώτερα καί
διαρρήξεις μεγάλες καί φόνοι μυστηριώδεις, μά την πιο συνειθισμένη υλη τοϋ άστυνομικοΰ δελτίου την έδιναν οί μικρο-άπάτες, πού έβασίζοντο κυρίως στην άφέλεια
έκείνων πού τήν παθαίνανε, δπως λόγου χάριν ή περίφημη άπάτη τοϋ διάσημου
άθηναϊκοΰ τύπου τοϋ Ψευτοθόδωρου, ό όποιος έπούλησε τό... Πανεπιστήμιο σάν
κτήμα δικό του σ’ έναν άφελή επαρχιώτη καί τοϋ πήρε εκατό δραχμές γιά προκα
ταβολή.
Φυσικά ό Ψευτοθόδωρος έξαφανίστηκε γιά λίγες μέρες, ή ’Αστυνομία τον ζητοΰσε καί δέν τον εδρισκε καί δλη ή ’Αθήνα γελοΰσε μέ τό πάθημα τοϋ άφελοΰς
επαρχιώτου, πού θέλησε, δίνοντας εκατό δραχμές προκαταβολή, ν’άγοράση τό Πανε
πιστήμιο.
Τά κοττέτσια ήτανε μεγάλος στόχος των κακοποιών, πού είχαν εΐδικευθή
σ’ αύτοΰ τοϋ είδους τά ξαφρίσματα. "Ολα σχεδόν τ ’ άθηναϊκά σπίτια, είχανε τότε
αύλές καί περιβολάκια καί κάθε αύλή θά είχε τό κοττέτσι της μέ πέντε έξη κόττες
τουλάχιστον. Οί μάντρες ήτανε χαμηλές καί δέν ήτανε δύσκολο γιά έναν πεπειρα
μένο κλεφτοκοττά νά έπισημάνη, άπό νωρίς, τά δυο ή τρία κοττέτσια πού θά ήθελε
νά έπισκεφθή τό βράδυ. Οί κακομοίρες οί κόττες δέν προλαβαίνανε οδτε νά κακα
ρίσουνε. Ό έπιτήδειος κλεφτοκοττάς τούς έστριβε τον λαιμό καί τις έρριχνε στο
σακκίδιο πού είχε μαζί του.
Πολλοί νοικοκυραΐοι έπαιρναν μέτρα γιά ν’ άσφαλίσουν τά κοττέτσια τους,
άμπαρώνοντας μέ λουκέττα τις πόρτες τών κοττετσιών, τοποθετώντας σιδερένιες
άμπάρες καί παίρνοντας σκυλιά στά περιβόλια τους.
"Ενα άπό τά εύφυέστερα συστήματα άσφαλίσεως κοττετσιοΰ κατά τών κλεφτοκοττάδων, τό είχε επινοήσει ένας γέρος άπόστρατος ναύαρχος ό Στέφος Χατζημιχάλης, άδελφός τοϋ καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου καί πρυτάνεως κάποτε, γιατροϋ
Μιχαήλ Χατζημιχάλη. Οί κλεφτοκοττάδες τοϋ είχανε ρημάξει τό κοττέτσι του,
οχι μιά καί δυο φορές, μά πολλές. Τό σπίτι τοϋ ναυάρχου βρισκότανε—μιά χαρι
τωμένη ροζ μονοκατοικία—στη μέση ένός άπέραντου περιβολιοΰ, στην γωνία τών
•οδών Άχαρνών καί Φερρών. Μιά νύχτα, μετά τά μεσάνυχτα, ή γειτονιά αναστα
τώθηκε άπό δυο τρία σμπάρα :
—Μπάμ... μπάμ... μπούμ...
Βήματα βιαστικά άκουστήκανε καί φωνές μαζί. 'Η γυναίκα τοϋ ναυάρχου
τρόμαξε :
—Στέφο... φώναξε ξυπνώντας. "Ακόυσες ;
—"Ακόυσα... κουφός είμαι ;
—Στο περιβόλι μας πιστολιές.
—Κοιμήσου... βαρελότα είναι..
—Βαρελότα ;
Καί τής εξήγησε. Είχε τοποθετήσει στήν πόρτα τοϋ κοττετσιοΰ δυο τρία βαρε
λότα μέ τέτοιο τρόπο, ώστε μόλις ή πόρτα άνοιγε, τά βαρελότα νά σκάζανε. Ό κλε-
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φτοκοττάς δεν ήτανε δυνατόν νά μήν τρομάξη, νομίζοντας ότι τον πυροβολούν καί
θά τδ ’βρεζε στα πόδια.
Αυτό καί συνέβη. Τά βαρελότα σκάσανε, όλη ή γειτονιά έ'μαθε τό κόλπο τοϋ
ναυτικοϋ βομβαρδισμού καί ό ναύαρχος ήσύχασε πιά. Τό κοττέτσι του δεν τό ξαναπείραξε κανείς.
*

Πληγή πραγματική τής ’Αθήνας ήτανε τότε οί παπατζήδες. "Οπως γράφω
καί παραπάνω τό άστυνομικό δελτίο σχεδόν κάθε μέρα άνέγραφε : Συνελήφθη ό
A. Β ., διότι διά τής μεθόδου τοϋ π α π ά άφήρεσε από τούς Τάδε καί Δείνα δραχμάς
εκατόν πεντήκοντα.
Γονατιστός στο χώμα ό παίκτης κρατάει τρία τραπουλόχαρτα στά χέρια του.
"Εναν ρήγα—τον παπά — καί δύο άλλα χαρτιά, όποιαδήποτε. Κρατά συγκεκρι
μένα μέ τό άριστερό του χέρι άνάμεσα σέ δυο δάκτυλα τό ένα χαρτί, καί άνάμεσα
σε δυο δάκτυλα τοϋ δεξιού του χεριού τον ρήγα καί τό άλλο χαρτί, ένώ λέει προς τήν
γαλαρία—τό κοινό—πού τον παρακολουθεί :
—Έ δώ ό παπάς... εκεί ό παπάς... ποϋ είναι ό παπάς ;
Καί ταυτόχρονα ρίχνει στο χώμα τά χαρτιά καί τά τρία χαρτιά φυσικά άπό τήν
άνάποδη οψι τους μέ τέτοια δεξιοτεχνία, μέ τέτοιον τρόπο ώστε, ένώ καθένας άπ’
αύτούς πού κοιτάζουν είναι βέβαιοι ποϋ έπεσε ό ρήγας καί ποντάρουν, ουδέποτε τον
πετυχαίνουν. Ή ύπόθεσις είναι καθαρή άπάτη διότι έάν θέλη, αυτός πού ρίχνει τον
ρήγα μπορεί ν’ άφήση νά δοΰνε οί παρακολουθοΰντες ποϋ έπεσε ό ρήγας, ένώ αν δέν
θέλη, τον ρίχνει τόσο παραπειστικά πού τήν παθαίνει ό καθένας.
Φυσικά μέ τά χρόνια οί άφελεΐς ολιγόστεψαν καί οί παπατζήδες δέν βρίσκουν
πιά θύματα στήν ’Αθήνα. Φαντασθήτε λοιπόν τήν έκπληξί μου όταν μιά φορά—προ
ολίγων έτών μόλις—στο Παρίσι, στο δάσος τής Βουλώνης, τό περιλάλητο αυτό
δάσος τών έρωτικών περιπάτων, είδα μιά συντροφιά φραντσέζων νά σχηματίζη
κύκλο γύρω άπό έναν Παριζιάνο παπατζή.
’Ή μουνα μ’ ένα ρωμηό συνάδελφο, έναν δημοσιογράφο πού έμενε στο Παρίσι.
Πλησιάσαμε καί βλέποντας τον παπατζή είπα στον συνάδελφο :
—Τον παπά παίζουνε... Παπατζή φραντσέζο δέν έχω ΐδεϊ ποτέ μου.
Ό παπατζής μιλούσε φυσικά άψογα φραντσέζικα καί προκαλοΰσε τούς παίκτας :
—Βουασί λέ ρουά... οΰ έ λέ ρουά ; Βουασί λέ ρουά... (Ρουά—βασιλεύς—ρήγας).
Παρακολουθούσαμε τό παιγνίδι καί μιά στιγμή διετύπωσα μιά σκέψι μου στον
συνάδελφο :
—Μοΰ περνάει ή ιδέα πώς είναι ’Αθηναίος παπατζής αύτός έδώ...
—Μπά... μοΰ είπε ό συνάδελφος. Δέν άκοΰς τί παριζιάνικη προφορά έχει ;
—Παριζιάνος παπατζής ; Περίεργο μοΰ φαίνεται...
Μιλούσαμε άρκετά δυνατά, μά ό Παριζιάνος παπατζής οΰτε γύρισε τό κεφάλι
του νά κοιτάξη, άφοΰ προφανώς δέν καταλάβαινε τί λέγαμε. Εξακολουθούσε τό
παιχνίδι του μέ άπταιστα καί άψογα φραντσέζικα πάντα :
—Βουασί λέ ρουά... ου έ λέ ρουά ; Ί σ ί ; Λά ; Οΰ έ λέ ρουά ;
Οί φραντσέζοι έξακολουθοΰσαν νά ποντάρουν καί νά χάνουν στά σίγουρα κι’ έγώ
έξακολουθοΰσα νά έχω τις άμφιβολίες μου καί νά τις διατυπώνω στον συνάδελφο:
—Δέν γίνεται... Ρωμηός πρέπει νά’ναι αύτός. Παριζιάνο παπατζή δέν έχω
άκούσει ποτέ μου...
Καί ξαφνικά μέσα στο άψογο φραντσέζικο τοϋ παπατζή, άκούστηκε άπό τά
παριζιάνικα χείλη του μιά ρωμέϊκη φράσις :
—Ρέ πατρίδες, δέν κάνετε πέρα νά κάνωμε κι’ έμεΐς τή δουλειά μας νά τά κονο
μήσομε ;
Χαμογελάσαμε καί άπομακρυνθήκαμε, γιατί στο κάτω-κάτω δέν είχαμε καμμιάν
άρμοδιότητα νά έπεμβοΰμε στά καθήκοντα τής γαλλικής άστυνομίας.
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Χρονικογράφος έμμετρος ό Γεώργιος Σουρής, μας δίνει καί αυτός άρκετές
πληροφορίες για τούς παπατζήδες τής προ πενήντα—εξήντα ετών έποχής.
Οί παπατζήδες... Τί πληγή στο ’Ά στυ τό κλεινόν
κι’ ή έπαρχία σύσσωμος εμπρός των άναλίσκεται
έρχεται πλήρες τό πουγγί κι’ άναχωρεΐ κενόν :
—’Εδώ ό παπάς... έκεΐ ό παπάς... καί 6 παπάς δέν βρίσκεται.
'Η ’Αστυνομία βέβαια, συχνά τούς συλλαμβάνει
διότι στην πρωτεύουσα είναι σωστή κηλίς
όμως πολύ καλύτερα θά έκανε νά πιάνη
τούς χωρικούς πού παίζουνε, τούς τόσον άφελείς.
Σέ κάποια του άλλη σάτυρα γιά γνωστόν Άθηναίον έρωτομανή, ό ’ίδιος ό Σουρής
γράφει :
Τήν μιά έρωτευότανε, τήν άλλην άγαποϋσε
ήταν γιά όλες εραστής κρυφός καί άφανέρωτος,
από τής μιας τήν αγκαλιά στήν άλλην έγλυστροϋσε
κι’ ήταν νά ποϋμε π α π α τ ζ ή ς του γάμου καί του έρωτος.
’Έ τσι λοιπόν ό παπατζής, ήτανε φρούτο τής κοινωνίας, ήτανε μιά έκδήλωσίς της
καί έχρησιμοποιεΐτο σάν λέξις δηλωτική απάτης, άκόμα καί στον έρωτα.
Ό κωμωδιογράφος τής περασμένης γενεάς Νικόλαος Λάσκαρης, άναφέρει
σέ κάποια του κωμωδία μιάν άλλη άπάτη, πού γινότανε μέ τό καππάρο τών άμαξάδων. Τό καππάρο συνίστατο εις τό εξής :
’Εάν τυχόν κάποιος ’Αθηναίος ήθελε νά ξυπνήση πολύ νωρίς γιά νά φύγη μ’ ένα
πρωινό σιδηρόδρομο, στις έπτά τό πρωί νά πούμε, έπειδή ήτανε βέβαιος δτι στις
έξη τό πρωί δέν θά ευρισκε άμαξα νά τον πάη μέ τις αποσκευές του στον σταθμό,
συμφωνούσε άπό βραδύς μέ κάποιον άμαξα :
—Σ τις έξη καί τέταρτο τό πρωί, στο σπίτι μου.
—Μάλιστα κύριε.
- Μ ά θά ’ρθης ;
—Πώς δέν θά’ρθω ;
—Κι’ αν δέν έρθης έγω τί γίνωμαι ; Πού θά, βρώ αμάξι στο τέρμα Ίπποκράτους ;
—Νά σάς δώσω καππάρο κύριε...
'Η διαδρομή άπό τό τέρμα Ίπποκράτους έως τον σταθμό Λαρίσης θά έκανε
δυο δραχμές. Ό άμαξάς έδινε πέντε δραχμές στον πελάτη γιά νά τις πάρη πίσω
τό πρωί, μαζί μέ τό δίδραχμο τής διαδρομής.
Αύτή ή μέθοδος ήτανε συνηθεστάτη. "Ολοι οί νυκτερινοί αμαξάδες δίνανε καπ
πάρο στον πρωινό πελάτη καί πήγαιναν νά τον πάρουνε. Στήν κωμωδία αυτή τού
Λάσκαρη, γ’ίνεται λόγος γιά κάποιον άπατεώνα πού έπήρε άπό έκατό άμαξάδες
τάλληρα, πεντακόσιες δραχμές δηλαδή, καί τό έσκασε νύχτα γιά τήν έπαρχία...
Φαίνεται δτι κάτι τέτοιο θά είχε συμβή καί ό Λάσκαρης δέν έδίστασε νά τό περιλάβη στήν κωμωδία του.
"Ενα πεντακοσάρικο εκείνη τήν εποχή δέν ήτανε άστεία ύπόθεσις. Μ’ ένα
πεντακοσάρικο προίκα παντρευόντουσαν κοπέλλες. 'Ένα πεντακοσάρικο, πουλή
θηκε κάποτε ένα τεράστιο οικόπεδο στήν Κυψέλη, κάπου χίλιες πήχες.
"Ενα πεντακοσάρικο ήτανε άπάτη άξιόλογη, δπως καί τό εκατοστάρικο πού
είσέπραξε ό Ψευτοθόδωρος άπό τον άφελή έπαρχιώτη γιά νά τού πουλήση τό Πανε
πιστήμιο. Οί διαρρήκτες τής έποχής έκείνης δέν πηγαίνανε γιά πολλά. Βέβαια αν
βρίσκανε πολλά δέν θά τ ’ άφήνανε, μά καί τά λίγα τούς ικανοποιούσαν. Καί είναι
γνωστό δτι πολλοί μικρονοικοκυραΐοι, πού είχαν ψευτομάγαζα στήν ’Αθήνα, μικρά
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καπνοπωλεία ή ψιλικά, δεν αφήνανε τίποτα στο μαγαζί τους μά κουβαλούσανε δλο
τό εμπόρευμα στο σπίτι τους τήν νύχτα .
Μάλιστα, κάποιος Βέλλος όνόματι, πού είχε καπνοπωλείο στην οδόν Σταδίου,
κάθε βράδυ κρεμούσε έξω άπό το μαγαζί του μια μικρή πινακίδα μέ μιά έπιγραφή :
«Κύριοι διαρρήκται. Μήν μοϋ σπάσετε άδικα τήν κλειδαριά ή τά τζάμια. Δεν
θά βρήτε τίποτα μέσα. Γιατί νά μέ βάλετε σέ έξοδα ;»
*
Οί μπουγάδες των σπιτιών ήτανε επίσης στόχος των κλεπτών τής παληάς
ειδυλλιακής ’Αθήνας. ’Ιδίως τά σεντόνια. Τότε δεν υπήρχαν τά σημερινά αυτόματα
πλυντήρια. 'Η μπουγάδα γινότανε στο σπίτι. Καί τό άπλωμα των ρούχων ή σέ
αύλή ή σέ ταράτσα. 'Ο μπουγαδοκλέφτης διάλεγε γιά μέρες δράσεως τις συννεφια
σμένες χειμωνιάτικες μέρες, πού ήξερε δτι τ ’ απλωμένα ρούχα δέν είχαν προλάβει
νά στεγνώσουν. Καί πολλές φορές τήν νύχτα, ολόκληρες απλωμένες γιά στέγνωμα
μπουγάδες, σεντόνια, πουκάμισα άνδρικά, νυκτικά καί άλλα άσπρόρρουχα έξαφανιζόντουσαν.
"Ενας τέτοιος μπουγαδοκλέφτης πιάστηκε—στά 1900—άπό γκάφφα του προ
σωπική. Είχε σηκώσει άπό μιάν αύλή μιά ολόκληρη μπουγάδα ένός μοιράρχου
τής Χωροφυλακής. Ε ίχε δμως τήν απρονοησία νά κλέψη καί δυο μπουγαδοκόφινα
μαζί. ’Αφού έξησφάλισε τά κλεμμένα άσπρόρρουχα, έχρησιμοποίησε καί τά δυο
κοφίνια πουλώντας πεπόνια μέ δάφτα. Έ τυ χ ε νά ψωνίζη ή γυναίκα τού μοιράρχου
πεπόνια καί άναγνώρισε τά δυό της κοφίνια. Χωρίς νά πή τίποτα, ειδοποίησε τον
άντρα της ό όποιος κατέφθασε. Φυσικά ό κλέφτης άρνήθηκε τά πάντα , άλλά μέ δυό
τρία γερά χαστούκια άναγκάσθηκε νά όμολογήση τήν κλοπή.
Φυσικά δλα αύτά ή παλαιά σάτυρα δέν τ ’ άφηνε άνεκμετάλλευτα. Καί σέ μιά
παληά έπιθεώρησι, τήν πρώτη έπιθεώρησι πού παραστάθηκε στήν ’Αθήνα, τό περί
φημο ίστορικώς «Αίγο άπ’ δλα» τού δημοσιογράφου Μίκιου Λάμπρου στά 1894,
υπήρχε μιά σχετική σκηνή : "Ενας μπουγαδοκλέφτης οδηγείται μέ χειροπέδες στήν
φυλακή. Μά ένώ περνά στον δρόμο βλέπει μιά νταρντανοκοπέλλα σ’ ένα παράθυρο
καί τής τραγουδά τον πόνο του :
Πόσο θά τό ’θελα νά τά βολέψω
μιά νύχτα άγάπη μου χρυσή
τήν πουκαμίσα σου ν ’ρθω νά κλέψω
μά νά ’σαι μέσα της καί σύ...
’Ή τανε δμως τόση ή έλλειψις άσφαλείας στήν παληά ’Αθήνα πού ή σάτυρα στις
επιθεωρήσεις τής έποχής ώργίαζε κυριολεκτικά εις βάρος τού θέματος αυτού. Καί
αν άφήσωμε άκόμα τούς σατυρικούς στίχους τού Σουρή πού άνέφερα στο προηγού
μενο σημείωμά μου, σέ μιά έπιθεώρησι μέ τον τίτλο «'Υπαίθριοι Άθήναι» τού Ν.
Λάσκαρη, πού παίχθηκε στά 1895 νομίζω, εμφανίζεται επί σκηνής ολόκληρο κ ό ρ ο
κλεπτών, πού πάει νά κλέψη τούς έπαρχιώτες ταξιδιώτες, πού έρχονται άπό τον
σιδηροδρομικό σταθμό.
Καί οί άτυχεϊς έπαρχιώτες κλέβονται κανονικά καί τραγουδούν στο τέλος :
Πάν τά πεπονάκια μ’ πάν...
Πάν τά σταφυλάκια μ’ πάν,
πάν τά καρπουζάκια μ’ πάν
καί τά τυράκια μ’ πάν, πάν, πάν...
Στήν ’Αθήνα είν’ δλοι ψεύτες
μάς ταράξανε οί κλέφτες
καί μάς πήραν μέ καυγά
τά καλάθια καί τ ’ αύγά...
Δ . Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ Κ Α Κ Η Σ
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ΟΙ Τ Ρ Ε Ι Σ Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Α Ι
'Υπό χ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΦΩΝΤΟΣ

Στο σύντομο τοΰτο σημείωμα θά περιορισθώ νά γράψω λίγα λόγια για τό
βίο των τριών παμμεγίστων έκκλησιαστικών διδασκάλων, τοϋ Μεγάλου Βασι
λείου, τοϋ Γρηγορίου του Ναζιανζηνοϋ και τοϋ Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου.
'Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε τό 330 μ.Χ. στήν Καισαρεία τής Καππαδοκίας
άπό γονείς ζηλευτής παιδείας καί άρετής. Ά φοΰ πήρε άπό τό ρήτορα πατέρα του
τήν έγκύκλιον παίδευσιν, έφοίτησε στις ρητορικές σχολές Καισαρείας καί Βυζαν
τίου, όπου πιθανώτατα έγνωρίσθηκε μέ τον όνομαστό ρήτορα Λιβάνιο, όπως ό
ίδιος ό Λιβάνιος ώμολόγησεν, όταν κάποτε έπήρε γράμμα άπό τό μαθητή του Βασί
λειο. «Ένικηθήκαμε» είπε. «Καί πώς δέν θλίβεσαι, πού νικήθηκες» τον ρωτοΰν οί
παριστάμενοι δίπλα του τήν ώρα έκείνη. Καί ό άμερόληπτος Λιβάνιος άποκρίθηκε:
«Έ ν κάλλει έπιστολών ήττημαι, Βασίλειος δέ κεκράτηκε. Φίλος δέ ό άνήρ καί διά
τοΰτο εύφραίνομαι».
Μέ ύπερσυμπληρωμένα τά 20 χρόνια του έρχεται ό Βασίλειος στο άνυπέρβλητο καί τότε κέντρο τής ρητορικής, στον άκτινοβόλον οφθαλμό κάθε υψη
λής πνευματικής καί καλλιτεχνικής πνοής, στήν Ελλάδα τής Ελλάδος, στή θρυ
λική ’Αθήνα, όπου σπουδάζει 4 χρόνια καί συναντά έδώ τον παλαιό του γνώριμο
Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό, μέ τον όποιον άνέπτυξε τόσον ιερό τής φιλίας δεσμό,
ώστε άργότερα ό Γρηγόριος στον περιλάλητο Ε πιτάφ ιό του προς τιμήν τοϋ Βασι
λείου νά λέη τά έξής συγκινητικώτατα λόγια : «Τά πάντα ήμασταν μεταξύ μας,
όμόστεγοι, όμοδίαιτοι, στενά συνενωμένοι..... "Ίσες μέν ο'ι ελπίδες τών ρητορικών
λόγων ώδηγοΰσαν εμάς, ένώ έξ άλλου ό φθόνος απούσιαζε καί ή ευγενική άμιλλα
έκαλλιεργεΐτο- άγώνας μεταξύ τών δυονών μας ύπήρχεν όχι ποιος θά έπιτύχη τά
πρωτεία, άλλά πώς ό ένας θά τά παραχωρήση στον άλλονε- διότι τήν πρόοδον τοϋ
ένός ό άλλος τήν θεωροΰσεν εΐλικρινά σάν προσωπική του επιτυχία. Καί οί δυό μας
ήμασταν μιά ψυχή πού κατοικούσε μέσα σέ δύο σώματα... Καί στούς δυό μας
έργον ήταν ή άρετή... Καί ένας νοΰς, όχι δυό, διά τούς δυό μας, έλειτουργοΰσεν».
Άφοΰ έδρασε γιά λίγο ώς ρήτωρ στήν Καισάρεια, βαπτίσθηκε άπό τον εκεί
επίσκοπο καί, επειδή άποφάσισε νά άσπασθή τό μοναχικό βίο, έπήγε στήν Α ίγυ
πτο, γιά νά γνωρίση τούς περιφημότερους άσκήτάς τής εποχής του. Άργότερα
γύρισε στήν πατρίδα του, όπου έμοίρασε στούς φτωχούς τά υπάρχοντά του καί έμόνασε στον Πόντο. ’Εκεί έμεινε μιά πενταετία καί μαζί μέ τό Γρηγόριο συνέταξεν
ανθολογία τών έργων τοϋ Ώριγένους καί άσχολήθηκε μέ τήν σύνταξι μοναχικών
κανόνων. Τό 362 χειροτονήθηκε διάκονος καί σέ λίγο πρεσβύτερος άπό τον έπίσκοπο Καισαρείας Ευσέβιο, προς τον όποιον έγινε «σύμβουλος άγαθός, παραστάτης
δεξιός, τών θείων εξηγητής, τών πρακτέων καθηγητής, γήρατος βακτηρία, πίστεως
έρεισμα...». Τό 370 μετά τον θάνατον τοϋ Ευσεβίου έξελέγη επίσκοπος Καισαρείας
τής τιμής έπιδιωχθείς, ούδ’ άνθρωπίνην χάριν δεξάμενος, άλλ’ έκ θεοΰ καί θείαν».
Η εκλογή έκείνη μπορεί νά σταθή πάντοτε ωραιότατο παράδειγμα γιά τούς άξιους
καί ύψηλόφρονες άνθρώπους, άλλά καί μαστιγωτική άπάντηση γιά τούς άναξίους,
τούς πονηρούς καί τούς άρριβίστες, πού κάθε τόσο κινοΰν πάντα λίθον, χωρίς κανένα
ήθικό δισταγμό, γιά ν’ άνεβοϋν σέ άξιώματα ύψηλά καί ύπεύθυνα, πού δέν τούς άξίζουν. Κατά τό σχετικά σύντομο διάστημα τής έπισκοπικής του δράσεως—πέθανε μό
λις 49 ετών άπό τις διαρκείς φροντίδες γιά τό ποίμνιό του—ό Βασίλειος άναδείχθηκε,
από κάθε πλευρά πρότυπον εκκλησιαστικού ποιμενάρχου. 'Η άνδρική στάση του
καί τό άτρομο θάρρος του άπέναντι στον άρειανίζοντα αύτοκράτορα Ούάλη καί τον
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άντιπρόσωπό του Μόδιστο, πού θελήσανε μέ φοβερές απειλές νά τον παρασύρουν
στον ’Αρειανισμό, στάθηκε όντως παροιμιώδης γιά τούς συγχρόνους του, όσο καί
γιά τούς μεταγενεστέρους του : «Μέ άπειλείτε μέ δήμευση της περιουσίας, μέ εξο
ρία, μέ βασανιστήρια καί μέ θάνατο», τούς είπε. «Περιουσία δέν έχω παρά μόνον
μερικά παλαιά βιβλία, άχρηστα πιά σήμερα γιά μένα. Μέ φοβερίζετε νά μέ στεί
λετε εξορία. Τοΰ θεού, είναι όλη ή γη κι’ όπου κι’ αν πάω, σέ τόπο θεού θά μείνω.
Προσπαθείτε νά μέ τρομοκρατήσετε μέ βασανιστήρια καί μέ θάνατο" τό σαρκίο
μου είναι τόσο αδύνατο, ώστε δέν θά άνθέξω σέ βάσανα, άλλά το ταχύτερο θά ένωθώ
μέ τον Πανύψιστο, πράγμα πού κατ’ εξοχήν θά μέ ίκανοποιήση. Πΰρ καί ξίφος καί
θηρία καί οί τάς σάρκας τέμνοντες όνυχες τρυφή μάλλον θάναι γιά μένα καί όχι
τρόμος.. Προς τούτο ύβριζε, άπείλει, πράξε ό,τι δήποτε θελήσης, τής έξουσίας
άπόλαυε" ας τά μάθη αύτά κι’ ό Βασιλεύς, διότι δέν θά μάς νικήσης, οΰτε θά μάς
πείσης νά συμμαχήσουμε μέ την ασέβεια, κι’ αν ακόμη έκτοξεύσης άπειλές -πολύ
χειρότερες άπό τούτες». Μά την άληθινή του δόξα τήν οφείλει ό Βασίλειος στην
τεραστία συγγραφική του γονιμότητα καί στήν άπαράμιλλη φιλανθρωπία του, ιδίως
τον καιρό πού έπληξε τήν Καισάρεια ό άγγελος τοΰ ολέθρου μέ της πείνας το θανα
τικό. Τότε πράγματι ό Βασίλειος έσωσε τήν έπαρχίαν του μέ τήν ίδρυση τού περιλαλήτου Φτωχοκομείου, πού προς τιμήν του ώνομάσθηκε «Βασιλειάς», καί στάθηκε
«ή πόλις ή καινή, τό τής εύσεβείας Ταμεΐον».
*
'Ο Γρηγόριος, τέκνον καί τούτος γονέων εύσεβών, τοΰ Γρηγορίου καί τής
Νόννας, γεννήθηκε τό 329 στήν Άριανζό, μικρό χωριό κοντά στήν Καππαδοκική
Ναζιανζό, τήν όποια σήμερα οί Τούρκοι ονομάζουν Νενίτσι. 'Ο πατέρας του ήταν
ύπάλληλος τιμιώτατος καί, όταν όί άλλοι συνάδελφοί του, μέ χέρια φοβερώτερα
τού μυθολογουμένου Βριάρεω, κατακλέβανε τά δημόσια, αυτός δέν καταδέχτηκε
οΰτε κατά μιάν, έστω, δραχμή νά αύξήση τήν περιουσία του καί άργότερα έγινε
έπίσκοπος Ναζιανζοΰ. Μετά τά πρώτα γράμματα στά σχολεία τής Ναζιανζοΰ
έσπούδασε στήν Καισάρεια, όπου γνωρίσθηκε μέ τον Βασίλειον, καί έπειτα στήν
’Αθήνα έσπούδασε επί 5—6 έτη. ’Εδώ τόσο διακρίθηκε, «ξένος αύτός εις τό των
λόγων έδαφος», ώστε οί άλλοι σπουδασταί τον έκλιπαροΰσαν διαρκώς νά τούς παραδίδη μαθήματα. Μετά τις σ7:ουδές του έπέστρεψε στή Ναζιανζό, όπου βαφτίσθηκε
καί ύστερα άποσύρθηκε στήν έρημο τοΰ Πόντου, όπου καί ό Βασίλειος έμόναζε. Γυιός
άκρως φιλόστοργος καί πειθαρχικός υπακούει στις θερμές παρακλήσεις τοΰ πατέρα του
καί έπανέρχεται στήν Ναζιανζό, όπου παρά τήν θέλησή του χειροτονείται πρεσβύτερος"
άργότερα άπό τό Βασίλειο έγινεν έπίσκοπος μιάς άσημης πολίχνης, τών Σασίμων. Ό
Βασίλειος λέγει «στον άδελφό Γρηγόριο έπιθυμοΰσα νά δοθή έκκλησία άνάλογη μέ τή
φύση του. ’Επειδή όμως τούτο τώρα ήταν άδύνατον, ας είναι τών Σασίμων έπί
σκοπος, χωρίς νά μεγαλύνεται άπό τον τόπον, άλλ’ αύτός νά μεγαλύνη τον μικρό
τόπο μέ τήν προσωπική ήθική άκτινοβολία του, διότι πράγματι χαρακτηριστικό τοΰ
σπουδαίου άνδρός είναι όχι μόνον στά μεγάλα έπαρκής νά άποβαίνη, άλλά καί τά
μικρά σέ μεγάλα νά μεταβάλη μέ τό πνευματικό καί ήθικό του άνάστημα». Ό Γρη
γόριος ξαναφεύγει στήν έρημο, άλλά καί πάλιν άπό κεΐ έπιστρέφει ύπακούοντας ξανά
στις έντονες παρακλήσεις τοΰ ύπέργηρου πατέρα του, τοΰ οποίου άπέμεινεν «ή μόνη
γήρατος παρηγοριά» μέχρι τοΰ θανάτου του.
Μετά θάνατον τοΰ άρειανόφρονος αύτοκράτορος Ούάλη καλείται στήν Κων
σταντινούπολη, γιά νά κηρύξη έκεΐ τά ορθόδοξα δόγματα. ’Εκεί στο ναό τής
'Α γίας ’Αναστασίας έκφωνεΐ τούς περιφήμους λόγους του γιά τή θεότητα τοΰ
Χριστού, ένεκα τών οποίων καί θεολόγος δικαίως ώνομάσθηκε. Σέ λίγο, τό
380, γίνεται Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, άλλά συναισθανόμενος ότι κατά
βάθος δέν είχε σέ μεγάλο βαθμό προσόντα διοικητικά παραιτήθηκε οίκειοθε-
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λώς, άφοΰ άποχαιρέτησε κλήρο καί λαό μέ τον πολύκροτο Συντακτήριο λόγο του,
λέγοντας μεταξύ άλλων καί της έξης θαυμαστά : «"Αν σέ κάτι εγώ είμαι αίτιος διχονοίας, δεν είμαι άνώτερος άπό τον προφήτην Ίω ν α ν ριχτέ με στή θάλασσα καί θά
σταματήση μεταξύ σας ή φουρτούνα των ταραχών' προτιμώ, μολονότι είμαι άθώος,
νά πάθω ό,τιδήποτε θελήσετε χάριν τής ΐδικής σας όμονοίας'άπό τό θρόνο έξώστέ με,
άπό τήν πόλη εξορίστε με, μόνην τήν άλήθειαν άγαπήστε' ούτε άλλωστε κατέλαβα
τό θρόνο μέ χαρά καί τώρα εθελουσίως άποχωρώ». Ή διαγωγή έκείνη του Γρηγορίου στέκεται συνεχώς φωτεινό δίδαγμα γιά όσους θέλουν υπέρ υψηλών επιδιώ
ξεων νά έξασφαλίσουν μονίμως τήν ένότητα καί τήν ομόνοια του συνόλου. Φεύγει
ό άξιολάτρευτης μετριοφροσύνης ιεράρχης άπό τήν Βασιλεύουσαν καί έρχεται στήν
άσημη Άριανζόν, όπου μετά άπό λίγα χρόνια πεθαίνει, άφήνοντας δλη τήν περιου
σία του στήν έκκλησία τής Ναζιανζοϋ, γιά τήν εξυπηρέτηση τών πολλαπλών πικρών
άναγκών τής φτωχολογιάς.
*
Ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος γεννήθηκε στήν ’Αντιόχεια τό 345 μ.Χ. Ό πατέ
ρας του, άνώτερος άξιωματοΰχος στή Συρία, πέθανε λίγους μήνες μετά τή γέννηση
του Χρυσοστόμου, τήν δέ άνατροφή του άνέλαβε ή μόλις 20 ετών ώραιοτάτη καί
εύσεβεστάτη μητέρα του ’Ανθούσα, γιά τήν άρετή τής οποίας ό επιφανής σοφιστής
Λιβάνιος καί έπειτα διδάσκαλος τού Χρυσοστόμου μέ θαυμασμόν είπε : «’Αλλοί
μονο, τί λαμπρές γυναίκες υπάρχουν στον κόσμο, τών Χριστιανών». Ό ’Ιωάννης,
σκοπεύων νά έπιδοθή στο νομικό στάδιο διδάχθηκε στήν ’Αντιόχεια, λαμπρό
τατο τότε κέντρο σπουδών, φιλοσοφία καί ρητορική άπό τό Λιβάνιο, ό όποιος,
όταν έρωτήθηκε ποιόν θά άφηνε διάδοχό του, άποκρίθηκε : «Τό Ίωάννην, αν δέν
μάς τον είχαν πάρει οί Χριστιανοί». Μετά τό πέρας τών σπουδών του γιά λίγον καιρό
άσκεϊ τό έπάγγελμα τού δικηγόρου στήν ’Αντιόχεια, οπού θαυμάζεται γιά τή χει
μαρρώδη τών λόγων του πειστικότητα. ’Αλλά έπειδή καί τότε τό δικηγορικόν έπάγ
γελμα ύπέθαλπε μάλλον τις ήθικές άρρώστειες τής κοινωνίας, χωρίς καν νά τις έξυ
γιαίνη, έγκατέλειψεν οριστικά τό προσοδοφόρον, άλλωστε, εκείνο έπάγγελμα καί
άπό τήν άσίγαστη δίψα προς τήν αλήθειαν, έφοίτησε στήν Θεολογική Σχολή τής
’Αντιόχειας, όπου κατ’ έξοχήν έπηρεάσθηκε άπό τούς χριστιανούς διδασκάλους
Καρτέριον καί Διόδωρον καί τον επίσκοπον ’Αντιόχειας Μελέτιον. Τότε είσέδυσε
βαθύτερα στο χριστιανικό πνεύμα καί τό 370 δέχεται τό βάπτισμα. Άσκητεύει επί
μίαν έπταετίαν κατ’ άρχάς στο σπίτι του καί έπειτα σέ βουνά καί σέ σπηλιές, ώσπου
τελικά, μέ κλονισμένη τήν υγεία του άπό τή σκληραγωγία, έπανέρχεται στήν ’Αντιό
χεια, δποο χειροτονείται διάκονος καί έπειτα πρεσβύτερος.
’Ε πί 11 ολόκληρα χρόνια στήν ’Αντιόχεια ένδιαφέρεται θερμότατα γιά τήν
άναξιοπαθοΰσα φτωχολογιά τής έποχής έκείνης, καί μέ τήν άνυπέρβλητη ευ
γλωττία τών κηρυγμάτων του συγκεντρώνει μέγα πλήθος εύλαβών άκροατών
στούς ναούς τής ’Αντιόχειας. Ή φήμη του γιά τήν άκτινοβόλο άρετή του, τήν
ύψηλή του 'μόρφωση καί τήν άπαράμιλλη ρητορική του δεινότητα, ξεπερνάει τά
σύνορα τής πατρίδος του καί φθάνει στήν Κωνσταντινούπολη, όπου ό λαός στήν
κενή θέση τού Πατριάρχη προς τον Χρυσόστομον άποβλέπει ώς διάδοχο, έπειδή
μέ άπόλυτη ευθυκρισία τον θεωρεί «επιστήμονα τής ίερωσύνης». 'Ο τότε πα
νίσχυρος πρωθυπουργός τού αύτοκράτορος Άρκαδίου Εύτρόπιος, ό όποιος έγνώριζε καλά τό ΰψος τής άρετής καί τής παιδείας τού άνδρός, φροντίζει δραστή
ριος νά έρθη κρυφά άπό τήν ’Αντιόχεια ό ’Ιωάννης στήν Κωνσταντινούπολη, καί
έτσι τον Φεβρουάριο τού 398 χειροτονείται Πατριάρχης. 'Ο Χρυσόστομος μόλις
άναλαμβάνει τον θρόνον, άγωνίζεται έντονα γιά τήν ήθικήν εξυγίανση τής εκκλησίας.
Λαμβάνει αυστηρά μέτρα έναντίον τών κοιλιοδούλων έκείνων κληρικών, οί όποιοι
έπλούτιζαν άπό τήν ίερωσύνη καί άναξιοπρεπώς ζούσαν βίον κολάκων καί παρα-
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σίτων. Διατάσσει έπίσης αυστηρές οικονομίες στις δαπάνες τοϋ Πατριαρχείου,
ώστε άπό μια τέτοια έξοικονόμηση χρημάτων να κτισθοϋν περισσότερα νοσοκομεία,
καί έν γένει ασκεί στο επακρον τήν φιλανθρωπίαν, τής οποίας ό Φώτιος, μετά 500
περίπου έτη, μάς δίνει ώραιοτάτην εικόνα στην περίφημη Μυριόβιβλό του : «’Άλλος
αυτόν έλκει βοηθόν έπικαλούμενος, άλλος καλεΐ τούτον συνήγορον δικαζόμενος,
άλλος πεινών υπέρ τροφής ικετεύει, γυμνός υπέρ ένδύματος, άλλος πενθών προς
παρηγοριάν αότοϋ δέεται, έτερος βοά άπολυθήναι δεσμών άλλος έλκει αύτόν προς
έπίσκεψιν νοσούντων, ξένος αιτεί καταφύγιον έτερος παραστάς διά χρέη οδύρεται,
άλλος έπόπτην καί συμφιλιωτήν τών κατ’ οίκον διχονοιών προσκαλεΐ- ουδέ δούλος
καταφεύγει προς άλλον είμή προς Χρυσόστομον, δεσπότου πικράν όλοφυρόμενος
άγανάκτησιν. Φυλακίζεται τις καί ευθύς συνήγορος ό πατήρ άποβαίνει- πείνα ένοχλεϊ καί τροφεύς έκ συνηγόρου γίνεται- νοσεί τις καί εις ιατρόν ό τροφεύς μεταβάλ
λεται, εις πένθη τις περιπίπτει καί ευθύς ό Χρυσόστομος παρηγοριά εις τούτον
καθίσταται».
’Αλλά τά έξυγιαντικά μέτρα τού Χρυσοστόμου έγέννησαν μοιραίως άντίδρασιν
σφοδροτάτην έκ μέρους τών θιγομένων άπό αύτά κατωτέρων, άνωτέρων καί άνωτάτων κληρικών, καθώς καί έκ μέρους μερικών γυναικών άξιωματούχων τής αυλής,
τών οποίων τον άσεμνον βίον μέ δριμύτητα ό Χρυσόστομος είχεν έλέγξει. 'Όλος
έκεΐνος ό κύκλος τών φαύλων κατώρθωσε τελικά νά παρασύρη καί τήν έπιπολαίαν
αύτοκράτειρα Εύδοξίαν έναντίον του καί ό Πατριάρχης έξορίζεται.’Αλλά ό λαός τής
πρωτευούσης είναι μέ τό μέρος του, έπαναστατεΐ καί τότε μέ τρόμον ή Ευδοξία
συγκατανεύει στήν έπάνοδό του, συνεπεία καί ενός φοβερού σεισμού, πού έγινε τήν
ήμέραν έκείνην. Μετά δίμηνον όμως οί έχθροί τού Χρυσοστόμου καί πάλι κινούνται
έναντίον του καί έπιτυγχάνουν τώρα τήν οριστική του έκθρόνιση καί έξορίαν «εις
έρημότατον χωρίον τού Πόντου, τήν Κουκουσόν». 'Όταν έβάδιζεν άπό τήν Νίκαια
προς τήν Κουκουσόν, ό αγνός λαός τού έπεφύλασσε στο δρόμο συνεχώς θερμοτάτην
ύποδοχήν, άλλ’ ό έπίσκοπος Καισαρείας Φαρέτριος, έπί κεφαλής πλήθους άμαθών
μοναχών, άπειλεϊ τήν ζωή του. Τότε άκριβώς ό Χρυσόστομος έγραψε σέ μιά του
έπιστολή τήν φοβέρας έντυπωσιακότητος έκείνη φράση: «ούδέν άλλο δέδοικα είμή
τούς έπισκόπους πλήν ολίγων». ’Αλλά οί έχθροί του φρόντισαν νά μεταφερθή καί
πάλιν άπό τήν Κουκουσόν σέ τόπο «πανέρημο τών Τζάννων, πλησίον τής ποντικής
θαλάσσης». "Ομως τό «άραχνώδες σωμάτιον» τού μεγάλου έξορίστου δέν μπόρεσε
πειά νά άνθέξη, έπειτα άπό τόσα δεινοπαθήματα, σέ νέες ταλαιπωρίες καί, μετά
τρίμηνη έπίπονη οδοιπορία, τήν ψυχήν άφήκε στά Κόμανα τού Πόντου τήν 14
Σεπτεμβρίου 407. Ό θάνατος τού Χρυσοστόμου δείχνει σαφέστατα πόσον ή ακριβής
έπιτέλεση τού καθήκοντος γίνεται συχνά ό δρόμος τού Γολγοθά γιά τις αληθινά
ένάρετες καί άπροσκύνητες ψυχές.
I. ΑΝΤΙΦ ΩΝ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομικώ ν, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτώ ν.

Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΕΞΟΡΜΗΣΙΝ ΤΟΥ 1912-1913
( 2 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1 9 1 3 - 2 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963 )
-----------------------

Ύπό Ύπαστυνόμου Β' κ. ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗ

_______________

Συμπληρώνονται τήν 22αν Φεβρουάριου 1963 πενήντα άκριβώς χρόνια άπό
της ένδοξου καταλήψεως των Ίωαννίνων ύπό του έθνικοϋ μας στρατού. Καί αύτή
ή λαμπρά έπέτειος, πού τάς ήμέρας αύτάς έορτάζεται άνά τό Πανελλήνιον, ώς ένας
άπό τούς πλέον ιστορικούς σταθμούς στην πορεία του Γένους, κάμνει κάθε 'Έλληνα
νά άναμνησθή δσων υπέροχων καί ενδόξων έπιτευγμάτων έπραγμάτωσεν ό έλληνισμός κατά τήν μεγάλην έξόρμησιν του 1912—1913.
’Ιδιαίτερα ή κατάληψις των Ίωαννίνων ύπήρξε διά τό Έ θνος ή άποκορύφωσις
τοϋ ενθουσιασμού προς όλοκλήρωσιν πραγματοποιήσεως των εθνικών μας διεκ
δικήσεων. Είχε καταληφθή άπό τής πρώτης θυελλώδους έξορμήσεως της 5 ’Οκτω
βρίου 1912 ή ’Ελασσόνα (7-10-1912), εΐχεν έκπορθηθή άμέσως κατόπιν τό οχυρόν
τού Σαρανταπόρου, μέ άκαταμάχητον επιθετικότητα τοϋ ελληνικού στρατού, είχε
συντελεσθή ή κατάληψις των Σερβίων (11—10), τής Κοζάνης (13—10), τής Βέροιας
(16—10), των Γιαννιτσών (19 προς 20—10), τής Θεσσαλονίκης (26-28/10—1912)
καί μέχρις αρχών τού Νοεμβρίου ίδιου έτους είχε καταληφθή μέ ραγδαίαν προέλασιν ολόκληρος ή Δυτική Μακεδονία μέχρι Φλωρίνης. Έ ν συνεχεία είχαν διεξαχθή
αί τελευταΐαι επιχειρήσεις, αί όποϊαι κατέληξαν είς τήν κατάληψιν τής Καστοριάς
καί έτερματίσθη όριστικώς ό προορισμός τού έλληνικοΰ στρατού είς τήν Μακεδο
νίαν, τον χώρον δπου έδόξασε καί έπότισε διά τού αίματός του ό πρωτοπόρος
τών μαχητών μας Παύλος Μελάς καί έλάμπρυνεν ό ύπό τήν ήγεσίαν τού τότε
διαδόχου Κωνσταντίνου έλληνικός στρατός διά κεραυνοβόλου έπιθέσεως δύο περίπου
μηνών. Μετά σύντομον ανάπαυλαν καί άφοΰ ένισχύθη περί τά τέλη 1912 ή στρατιά
’Ηπείρου, ήνοίχθη τό μέτωπον τούτο καί αί άρχαί τού 1913 έφεραν τον νικηφόρον
στρατόν μας προ τών οχυρών τών Ίωαννίνων.
Αί έθνικαί μας διεκδικήσεις έλάμβαναν οδτω σάρκα καί οστά καί οί πόθοι
τόσον τού ύποδούλου δσον καί τού ελευθέρου έλληνισμοΰ έπραγματοποιοΰντο. Τά
Ιωάννινα, τό προπύργιον τού έλληνισμοΰ είς τήν ’Ή πειρον, όχυρωμένον τά μέγι
στα φυσικώς, άλλά καί τεχνικώς ύπό τού εχθρού, θά ύπέκυπταν εντός ολίγου καί
θά διηνοίγετο ή οδός τού Γένους προς χώρους άκραιφνώς έλληνικούς, προς χώρους
είς τούς όποιους πεντακοσίων περίπου έτών δουλεία ούδέν είχε κατορθώσει παρά νά
άνθή καί βλαστάνη τό πνεύμα τής έλευθερίας καί ένσωματώσεως μετά τής μεγάλης
μητρός Ελλάδος.
***
’Έχουν.πολλά περισωθή άπό τήν ιστορίαν περί τών λαμπρών εκείνων έπιχειρήσεων τού στρατού μας είς τήν ’Ή πειρον, περί τού φρονήματος τών μαχομένων
τέκνων τής πατρίδος καί ιδίως περί τήν μεγάλην άπόφασιν τής θυσίας τών άξιωματικών καί άνδρών προκειμένου νά έκπορθηθοϋν τά οχυρά καί καταληφθή ή πρω
τεύουσα τής ’Ηπείρου. Τό τελευταίου τούτο, ήτοι ή άπόφασις τής θυσίας καί ή
βέβαια έκ ταύτης αιματοχυσία άπροσδιορίστου βαθμού, ήνάγκασε τον άρχιστράτηγον διάδοχον Κωνσταντίνον νά έπιδιώξη, διά συνεννοήσεων μετά τού εχθρού, τήν
παράδοσιν τών Ίωαννίνων καί τών πέριξ οχυρών, άφοΰ ή έπικειμένη άνθρωποθυσία
εκατέρωθεν ούδέν θά προσέθετεν είς τήν μοιραίαν πτώσιν τών Ίωαννίνων καί τήν
τελικήν νίκην τού έλληνικοΰ στρατού. Έ κ τών σκέψεων τούτων όρμώμενος ό ένδο
ξος στρατηλάτης τών Βαλκανικών πολέμων άπηύθυνεν επιστολήν προς τον άρχη-
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γόν τοΰ άντιπάλου στρατού Έ σσάτ πασσάν προ τής ένάρξεως τής μεγάλης έπιθέσεως. Διά τής επιστολής καθίστα γνωστήν εις αυτόν την άπόφασιν ολοκλήρου τοΰ
στρατού καί τοΰ ύπέσχετο δτι έάν παραδοθή ή πόλις προ τής ένάρξεως τής άποφασιστικής εφόδου, θά έπιτρέψη εις τα τουρκικά στρατεύματα νά έξέλθουν αυτής άνευ
κυρώσεων καί μέ δλον τον οπλισμόν των καί εφόδιά των. «Παρά τήν άνδρείαν τοΰ
στρατού τής ύμετέρας έξοχότητος», κατέληγεν ό άρχιστράτηγος καί μετέπειτα
βασιλεύς των Ελλήνων εις τήν άπό 17 ’Ιανουάριου 1913 επιστολήν του, «οδτος
είναι προορισμένος άναποφεύκτως διά τήν καταστροφήν ή τήν παράδοσιν. ’Έ χω
τήν δύναμιν καί τήν άκλόνητον θέλησιν νά καταλάβω τήν πόλιν». ~Ητο δέ πράγ
ματι άνδρεΐος ό στρατός των Τούρκων τής ’Ηπείρου—δπως καί ό άλλος στρατός
των ’Οθωμανών εις τήν Μακεδονίαν άλλωστε—διότι αί άπώλειαι τοΰ έλληνικοΰ
στρατού είς τά άκρως οχυρά πέριξ των Ίωαννίνων σημεία ήσαν τώ δντι δυσανάλογοι
προς τον δλον άριθμόν τοΰ στρατεύματος.
Εις τήν ίπποτικήν έπιστολήν τού διαδόχου-στρατηλάτου ό Έ σσάτ πασσάς
άπήντησεν διά παρομοίας καί έξ ίσου ίπποτικής έπιστολής, διά τής οποίας καθίστα
γνωστήν τήν άπόφασιν θυσίας τοΰ τουρκικού στρατού καί άπέρριπτε τήν πρότασιν
περί παραδόσεως τής πόλεως. «Είμαι εύγνώμων», κατέληγεν ό Έ σσάτ πασσάς,
«είς τήν ύμετέραν βασιλικήν υψηλότητα διά τήν πεποίθησιν ήν έχει είς τον στρατόν
μου, δστις θά κάμη τό καθήκον του, θυσιαζόμενος μέχρι τελευταίου άνδρός καί
άμυνόμενος μέχρι τελευταίου φυσιγγίου διά νά υπεράσπιση τήν στρατιωτικήν τιμήν
καί δόξαν του !!...».
Ή άπρόβλεπτος καί άνταξία μόνον Ελλήνων μηχητών άπάντησις αΰτη τοΰ
Τούρκου αρχηγού, έκαμε τούς 'Έλληνας νά σκεφθοΰν δτι διά πρώτην ΐσως φοράν
κατά τήν διάρκειαν τοΰ Α ' Βαλκανικού πολέμου θά είχαν νά άντιμετωπίσουν έχθρόν
τόσον γενναΐον καί άποφασισμένον διά τήν τιμήν των δπλων. Οΰτω, μέ πλήρη συναίσθησιν τής μεγάλης άποστολής των, ήρχισαν έντός ολίγου τήν τιτανομαχίαν τής
’Ηπείρου. Πολυήμεροι καί πολύνεκροι μάχαι διεξήχθησαν μέ άφθαστον ήρωϊσμόν
καί αύταπάρνησιν, έως δτου ή δόξα έστεφάνωσε τούς ήρωας διά τής φονικωτάτης
έκπορθήσεως τοΰ Μπιζανίου τήν 20ην Φεβρουάριου, φύσει όχυρωτάτου προπυρ
γίου νοτίως των Ίωαννίνων. Τήν έκπόρθησιν ταύτην τοΰ Μπιζανίου διεδέχθη ή
προ των πυλών τών Ίωαννίνων έμφάνισις τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ καί ή έν σπουδή
ένέργεια τοΰ Τούρκου άρχηγοΰ τοΰ συγκροτήματος ’Ηπείρου, δπως πάση θυσίίΐι,
έπιτευχθή ανακωχή μετά τών Ελλήνων. Ή ναγκάσθη έκ τούτου ό Έ σσάτ δπως
άκολουθήση τήν διά τής έπιστολής πρότασιν τοΰ αρχιστρατήγου Κωνσταντίνου καί
έπιζητήση συνθηκολόγησιν, έστω καί άνευ δρων. Πράγματι, προ τής βεβαίας άποδεκατίσεως τοΰ τουρκικοΰ στρατεύματος, ήλθεν είς συνεννόησιν μετά τοΰ μητροπο
λίτου Γερβασίου καί κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός προς τήν 21ην Φεβρουάριου
άπέστειλε έπιστολήν προς τό Γενικόν Στρατηγεΐον τών Ελλήνων, διά τής οποίας
έκαμνε γνωστόν δτι ό τουρκικός στρατός παραδίδεται άνευ δρων. Καί τήν αυγήν
τής 21ης Φεβρουάριου, δτε ό έλληνικός στρατός εϊσήλθε μέ δλον του τον δγκον είς
τό Μπιζάνι, χίλιοι άξιωματικοί καί 32.000 άνδρες μετά 108 πυροβόλων παρεδόθησαν αιχμάλωτοι είς τούς νικητάς.
'Υπό αύτάς τάς συνθήκας ό νικηφόρος έλληνικός στρατός είσήλθεν είς τά
Ιωάννινα τήν πρωίαν τής 22ας Φεβρουάριου 1913. 'Ο θρίαμβος τοΰ στρατηλάτου
Κωνσταντίνου καί τών ήρωικών τέκνων τής Ελλάδος είχε συντελεσθή. Είς τά πρό
θυρα τής μαρτυρικής ήπειρωτικής πρωτευούσης ύπεδέχθησαν τον νικητήν στρατη
λάτην, τον υπασπιστήν του πρίγκηπα Γεώργιον καί μετέπειτα βασιλέα τών Ε λλή 
νων, τό έπιτελεΐον του καί τό ήρωϊκόν στράτευμα, ό μητροπολίτης Ίωαννίνων Γερβάσιος μετά τοΰ κλήρου, οί πρόξενοι τών Μεγάλων Δυνάμεων καί ό Τοΰρκος στρα
τιωτικός διοικητής τής πόλεως. Έ ν μέσω φρενίτιδος ένθουσιασμοΰ τών κατοίκων
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της πόλεως καί του νικηφόρου στρατού, έν μέσω κωδωνοκρουσιών άπό των χριστια
νικών έκκλησιών, έπευφημιών, ζητωκραυγών καί ασπασμών μέ τό νικηφόρον άγγελ
μα «X ρ ι σ τ ό ς Ά ν έ σ τ η», αί κλείδες τών Ίωαννίνων παρεδόθησαν εις τον
άρχιστράτηγον Κωνσταντίνον καί ό έλληνισμός έώρτασε μίαν τών σπουδαιότερων
νικών του.
***
Τήν κατάληψιν τών Ίωαννίνων έπηκολούθησεν ή νικηφόρος προέλασις του
στρατού μας έπί ολοκλήρου της έλληνικής Η πείρου. Χωρίς πολλήν αιματοχυσίαν,
ό ήττημένος έχθρός ύπεχώρησε πανικόβλητος πλέον καί αί νϊκαι διεδέχθησαν ή μία
τήν άλλην. Κατελήφθησαν έντός όλίγου ή Παραμυθιά, ή Πάργα, οί Φιλιάτες καί τό
Άργυρόκαστρον. Εις ολίγον προσέτι διάστημα καί παρά τήν λυσσώδη άντίστασιν
τών Τούρκων έπί τοϋ ορούς Μοράβα καί παρά τήν Βιγλίτσαν, κατελήφθη ολόκλη
ρος ή Βόρειος ’Ή πειρος μέ τάς πόλεις Χειμάρραν, Τεπελένι, Πρεμετήν, Λεσκοβίκιον,
Κολωνίαν καί Κορυτσάν, ήτοι χώροι άκραιφνώς έλληνικοί, εις τούς οποίους οί προελαύνοντες άξιωματικοί καί στρατιώται ευρισκαν τάς πλέον χαρακτηριστικάς έκδηλώσεις ένός ενθουσιώδους καί σταθερού έλληνικοΰ έθνισμοΰ.’Έκλειεν ούτως ό πρώτος
κύκλος τών Βαλκανικών πολέμων κατά τών Τούρκων, πρώτον εις τήν Μακεδονίαν
καί έν συνεχεία εις τήν "Ηπειρον, διά της πλήρους συντριβής.τών εχθρικών δυνάμεων,
πού άντετάχθησαν εις τον ύπό τον ένδοξον στρατηλάτην Κωνσταντίνον νικηφόρον
στρατόν τής Ελλάδος. Καί έκ παραλλήλου ό ελληνικός στόλος έξησφάλιζε τήν κυ
ριαρχίαν έπί τοϋ Αιγαίου πελάγους, διακόπτων πλήρως τάς έπικοινωνίας μεταξύ Μικράς ’Ασίας καί Εύρωπαϊκής Τουρκίας.
Διά τής καταλήψεως τών Ίωαννίνων καί έντός έλαχίστου χρόνου άπάσης τής
έλληνικωτάτης ’Ηπείρου, έπερατοϋτο ό πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, μία πεντάμηνος
σχεδόν κατά ξηράν καί θάλασσαν έπική άναμέτρησις τής έλληνικής ’Ιδέας κατά τής
άσιατικής πλημμυρίδος. Αί έθνικαί μας διεκδικήσεις έβαιναν προς τήν όλοκλήρωσίν
των καί ή έφιαλτική άνάμνησις τής άποτυχίας τού 1897 έξηλείφετο, ό δέ Ελληνι
σμός έξήρχετο άπό τήν μεγάλην έξόρμησιν άκμαϊος, ύπερήφανος καί έτοιμος νά ύπερασπισθή τά έθνικά δίκαια, έάν νέα άνάγκη παρουσιάζετο. Καί ή άνάγκη αυτή παρουσιάσθη ένωρίτερον τοϋ άναμενομένου χρόνου, άφοΰ οί έκ περιστάσεως σύμμαχοι
τοϋ πρώτου Βαλκανικού πολέμου, οί Βούλγαροι, παρεσπόνδισαν καί ήγειραν αύθαιρέτους άξιώσεις έπί τής Θεσσαλονίκης καί άλλων έλληνικών πόλεων. Έ πέπρωτο εις
τήν Ελλάδα νά όλοκληρώση τάς έπί τής ’Ανατολικής καί Βορείου Μακεδονίας έδαφικάς διεκδικήσεις της διά τοϋ δευτέρου Βαλκανικού πολέμου κατά τών Βουλγάρων.
’Εκείνο όμως τό όποιον άφησε πικροτάτας άναμνήσεις διά τον άπανταχοΰ έλληνισμόν είναι ή καταφανής άδικία εις βάρος τών έθνικών μας διεκδικήσεων καί τής
νικηφόρου προελάσεως τού στρατού μας έπί ολοκλήρου τής Βορείου ’Ηπείρου. Ό λ ίγας ήμέρας μετά τάς πανελληνίους έορτάς, τον ένθουσιασμόν καί τήν άγαλλίασιν διά
τήν κατάληψιν τών Ίωαννίνων καί έν συνεχεία ολοκλήρου τής έλληνικής ’Ηπείρου,
ετίθετο διά πρώτην φοράν τό πρόβλημα τής Βορείου ’Ηπείρου, ένα ζήτημα τό όποιον
επρόκειτο νά άπασχολήση έκτοτε τον έλληνισμόν καί νά τον άπασχολή μέχρι πλή
ρους δικαιώσεώς του. Διότι ίσχυραί πιέσεις άσκηθεϊσαι έπί τής Ελλάδος τήν ήνάγκασαν νά μή κρατηθή ή Βόρειος "Ηπειρος, άλλά νά παραχωρηθή αΰτη εις τό έντός
ολίγου δημιουργηθέν διά πρώτην φοράν κρατίδιον τής ’Αλβανίας, «διά τό όποιον μά
λιστα μερικοί έκ τών Ευρωπαίων πολιτικών έβεβαίουν ότι θά ήδύνατο νά χρησιμεύση ώς βοηθός τής Ελλάδος έναντίον τού άπειλητικοΰ Σλαυϊσμοΰ», όπως τονίζει έπιφανής ιστορικός τής νεωτέρας Ελλάδος. Τό ζήτημα τούτο τής έλληνικής Βορείου
Ή π είρου, ήτοι ένός ετέρου στηρίγματος τής έλληνικής έθνικής ύποστάσεως, άναμένει άπό πολλών δεκαετηρίδων τήν λύσιν του καί θά τήν άναμένη μέχρις πλήρους δικαιώσεώς του.
X . ΣΤ4-Μ Α ΤΗ Σ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ
Ύπό Ύπαστυνάμου Α' χ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ-Ι-ΚΟΥ

Κάθε χρόνο, τοΰτο τον μήνα, αυτές τις μέρες, έπ’
ευκαιρία τής γιορτής τής 'Υπαπαντής, μια προσευχή
στή Μ η τ έ ρ α είναι ή έπιτέλεση ένός επιτακτικού
καθήκοντος, μιας εσωτερικής έπιταγής. Λίγα λόγια,
αφιερωμένα στο μεγάλο, δύσκολο καί θείο έργο της,
σαν ελάχιστο δείγμα τρανής ευγνωμοσύνης. Λόγια
απλά, γεμάτα άφοσίωση στή Μ ά ν ν α , τό ιερό αυτό
σύμβολο καί τή πηγή τής ζωής.
Γ ι ά τ ή Μ η τ έ ρ α , πού σαν ήρωίδα πάλαιψε
κι’ άγωνίσθηκε σκληρά για να μάς μεγαλώση, ας
είναι τούτες οί γραμμές προσφορά ταπεινή. Γιά τή
Μ ά ν ν α , πού νέοι καί γέροι, στις πιο κρίσιμες τής
ζωής των στιγμές, προσκαλοϋν κοντά τους, ζητώντας
άπ’ αυτήν τό γλυκό της χάδι, τό τρυφερό της χαμό
γελο, τό στοργικό της φιλί.
Τή Μ ά ν ν α άποζητάει τό μικρό παιδί κι’ ό ξενητεμένος. Αυτή φωνάζει κι’
ό γέρος πού χαροπαλεύει, ψιθυρίζοντας στις στερνές του ώρες τις δυο γλυκόηχες συλ
λαβές, σαν μικρό παιδάκι. Αυτή καί τό παλληκάρι, πού, τραυματισμένο βαρειά στή
φωτιά τής μάχης, νοιώθει τις δυνάμεις του νά τον έγκαταλείπουν. Αύτή κάθε άνθρώπινη ύπαρξη, σέ χαρά καί λύπη, στο γέλιο καί στο δάκρυ, στήν ευτυχία καί τή δυστυ
χία. Τήν προσκαλοΰμε νά γιάνη τις πληγές μας, νά χύση βάλσαμο παρηγοριάς στά
τραυματισμένα μας φυλλοκάρδια, νά μάς νανουρίση γλυκά στο προσκέφαλο, επανα
λαμβάνοντας τά τόσο προσφιλή μας παραμύθια, πού μάς έ'μαθε σαν βρισκόμασταν
στή κούνια.
Μ η τ έ ρ α ! Γλυκειά κι’ αιθέρια σύ ύπαρξη. Σύμβολο ιερό τού κατάδικου καί
τού φονιά άκόμη, άφανής ήρωίδα πού προσφέρεις τήν άγάπη σου χωρίς υπολογισμούς
καί άνταλλάγματα, πόσες φορές δέν σέ πικράναμε καί πόσες άλλες δέν έκλαψες γιά
τήν άγνωμοσύνη μας ; Κ ι’ δμως άνεξίκακη δπως είσαι, ποτέ δέν μάς άπαρνήθηκες,
δσα κι’ αν σου κάναμε. ’Από τή μέρα πού στήν ιερή σου γαστέρα άρχισες νά μάς
φροντίζης, πριν δούμε άκόμη τού ήλιου τό φως, ώς τις τελευταίες τής ζωής σου στιγ
μές, ζής κι’ άναπνέεις γιά μάς.
Μ η τ έ ρ α ! Σύ πού, φτώχιά, στερημένη καί παντέρημη χήρα κάποτε, αλωνί
ζεις τή ζήση, σηκώνεις σταυρό μαρτυρικό γιά νά δής τά σπλάχνα σου, τά παιδιά σου
νά ζοΰν σέ καλύτερη άπό σένα μοίρα, μοιάζεις μέ φωτεινό άστέρι. Ή παρουσία σου
κάνει τό σπίτι άστραφτερό, γελαστό καί χαρούμενο,τό φτωχοκάλυβο τό μεταβάλλει
σέ παλάτι ή άπέραντη στοργή καί τρανή άγάπη σου. Σαν μύρο οί θύμησες τις σκέ
ψεις μας κυκλώνουν, προφέροντας τ ’ δνομά σου.
~Ω Μ ά ν ν α πού μάς γέννησες. Καθώς τά χρόνια περνούν, ξαναγινόμαστε παι
διά καί άποζητάμε ν’ άκουμπήσουμε τό κεφάλι μας στά ζεστά σου γόνατα, καί θέ
λουμε νά νοιώσουμε ξανά τά ροζιασμένα σου χέρια νά χαϊδεύουν τά μαλλιά μας,
καθώς θά πλάθουμε χίλια μύρια δνειρα τής ξελογιάστρας ζωής.
Μ η τ έ ρ α ! Σέ νοιώθουμε πάντα νά βρίσκεσαι κοντά μας. Στερημένη Μ ά νν α, πού άχάραγα ξυπνάς κι’ όλημερίς στριφογυρίζεις γιά νά δώσης στά παιδιά σου
τή πνοή τής ζωής, τί λόγια τάχα ευγνωμοσύνης μπορούμε νά σοΰ πούμε ;
"Ας ήταν νά μπορούσαμε νά κάνουμε τήν άποστολή σου ένα χαρούμενο τραγού
δι καί των παιδιών σου τις μέρες ένα παράδεισο πάνω στή γή. "Ας ήταν νά μπορού
σαμε νά σέ κρατάμε νύχτα-μέρα άγκαλιά καί νά σέ φιλούμε, καί νά χαϊδεύουμε τά
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χιονισμένα σου μαλλιά καί τις ρυτίδες. ’Ά ς ήταν να μπορούσαμε νά κάνουμε τη ζωή
σου γλυκόηχο παιάνα, περιβόλι ανθόσπαρτο. Ποτέ δάκρυ λύπης νά μή κυλήση στά
μάγουλά σου. Κ ι’ όμως, άν όλα αυτά δεν μπορούμε νά κάνουμε, σέ λατρεύουμε καί
πιστεύουμε πώς είσαι γιά μάς ή ζωή ή ίδια. Είσαι τό φως, ή άναπνοή, ή χαρά της
ζωής μας. Συγχώρεσέ μας άν κάποτε, έθελημένα ή άθέλητα, σέ πικράναμε.
Μακρόθυμη, κράτησε την άγκαλιά σου ανοιχτή. Θάναι γιά μάς τό λιμάνι της
παρηγοριάς, πού, υστέρα άπ’ τό Θεό, θά μάς δέχεται μέ πραγματική άγάπη καί λα
χτάρα. Νανούριζέ μας, όπως κάποτε, μέ τής άμετρης άγάπης σου τά πλούσια τρα
γούδια. Ε λπ ίδα φωτεινή, παρηγοριάς άγγελος, τής χαράς Ευαγγέλιο, γονατίζουμε
μπροστά σου καί φιλούμε τά πόδια σου. Χωρίς εσένα δέν υπάρχει «ούτε ήρωας, ούτε
ποιητής».
Μ η τ έ ρ α ! ΤΩ θεία ύπαρξη. Γιά σένα αιώνια τού κόσμου οί ποιητές θά γρά
φουν τούς ομορφότερους στίχους. Τό δικό σου όνομα, των ανθρώπων τά χείλη μέ σε
βασμό θά προφέρουν. Τό δικό σου όνομα θάναι γιά μάς ή γλυκόηχη μελωδία πού αιώ
νια θά μάς συντροφεύη. Είσαι καί θά μείνης γιά πάντα τής ζωής μας τό πιο μαγευ
τικό τραγούδι, τό στερνό καταφύγιο τής πονεμένης μας καρδιάς.

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ Α .Β .Υ . ΔΙΑΔΟΧΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ
Στον λαμπρόν Διάδοχόν μας
τό λεβέντη Κωνσταντίνο
απ’ τά βάθη τής ψνχής μου
μια ευχή και εγώ τον δίνω.
Στους Αρραβώνας που έκανε
νά ζήση ευτυχισμένος
νά είναι πάντα ικανός
καί πάντα δοξασμένος.
Σ την εκλεκτή Π ριγκήπισσα
την ’Ά ννα την Μαρία
άς είναι ό αρραβώνας της
γεμάτος ευτυχία.
Στον Βασιλιά μας τον καλό
καί στην Βασίλισσά μας
εύχομαι αρραβώνας γρήγορα
καί στην Π ριγκήπισσά μας
Σ . Π Ο Λ ΙΤ Η Σ
Ά στυφύλαξ

Τον Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ “ X , ,
'Η κ α θ ιέρ ω σ ις τ ώ ν σ τ η λ ώ ν τ ο ύ τ ω ν ά π ό το ΰ π α ρ ό ν το ς τ ε ύ χ ο υ ς ά π ο σ κ ο π ε ϊ στό νά μή δ ια φ ε ύ γ ο υ ν τ ή ς π ρ ο σ ο χ ή ς τ ώ ν Α σ τυνο μ ικ ώ ν ώ ρ ισ μ έν α ά π ό τά
γ ε γ ο ν ό τα έκ εΐνα το ΰ δεκα π ενθ η μ έρο υ διά τ ά ό π ο ια δέν δ ύ ν α ν τα ι νά ά φ ιε ρ ω θοΰν ε ίδ ικ α ί μ ε λ έ τ α ι. Μ ετα ξύ εύ θ ύ μ ο υ κ α ί σοβαρού θά π α ρ ελ α ύ ν ο υ ν ά π ό τ ά
«Ά σ τ υ ν ο μ ι κ ά
Ε ι κ ο σ ι τ ε τ ρ ά ω ρ α » δσα έ π ίκ α ιρ α γ ε γ ο ν ό τα ή μ π ο ροΰν νά μ ά ς χ ρ η σ ιμ εύ σ ο υ ν ώ ς έν δ ε ικ τικ ά τ ή ς δρ ά σ εω ς σ υ γ χ ρ ό ν ω ν έ γ κ λ η μ α τ ιώ ν κ α ί ώ ς κ ά π ο ια εν δ ειξ ις τ ή ς ν ο ο τρ ο π ία ς μ ια ς σ υ γ χ ρ ό ν ο υ κ ο ιν ω ν ία ς . Α ύτά
φ υ σ ικ ά σέ έ λ ά χ ισ τ η κ λ ίμ α κ α ά π ό τ ά ς έκ α το ντά δ α ς σ ο β α ρ ώ ν κ α ί ά ξ ιο μ ν η μ ο ν ε ύ τ ω ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν , π ο ύ ό Α στυνομικός μ ό χ θ ο ς κ α θ η μ ερ ιν ώ ς έ γ γ ρ ά φ ε ι εις
τό έν ερ γη τικ ό ν τ ο υ .

"Ενας νεαρός με την κιθάρα του στη γωνιά τοΰ δρόμον, δέν είναι σπάνιο φαι
νόμενο και σήμερα ακόμη. 'Ο ρομαντισμός εξακολουθεί βλέπετε στην πεζότητα τής
εποχής μας νά εχη τά... θύματά του. Δικαίωμα λοιπόν είναι τοΰ κάθε νεαρόν νά παίρνη την κιθάρα του καί νά τραγουδά στό σεληνόφως ή στην κατάμανρη νυχτιά, φτά
νει νά μή άφαιρει την ησυχία τών άλλων καί βάζει σέ μπελάδες καί την ’Αστυνομία...
Τώρα, άν αυτός ό μουσοτραφής νεαρός είναι μέλος μιας επικινδύνου συμμορίας,
τής «'Εξαδακτύλου Α ρά χνης» όπως άποκαλύφθηκε, αυτό είναι μιά άλλη ιστορία.
Μιά ιστορία οχι πικάντικη, άφοϋ ή περιβόητος «'Εξαδάκτυλος ’Αράχνη»—προϊ
στορικόν τέρας βεβαίως διότι ή αράχνη που δλοι γνωρίζουμε διαθέτει μόνον τέσσαρα
πόδια—έχει στό ένεργητικόν της 115 κλοπές καί διαρρήξεις, έχει σφραγίδα μ έ τήν
επωνυμία της καί άλλη σφραγίδα μέ τήν φράση «κανείς δέν ξεφεύγει». Μιά άλλη
ιστορία επίσης είναι τό δτι οι έξη νεαροί τής σπείρας έκλεπταν μόνον μοτοσυκλέττες,
γιά νά μεταφέρωνται οί ίδιοι στον χώρο τής δράσεως καί νά μεταφέρουν καί τήν
λεία τους. Π οτέ αυτοκίνητο, για τί έξη λαϊκώτατοι νέοι μέσα σέ Ι.Χ . ή όποιοδήποτε
άλλο όχημα πλήν μοτοσυκλέττας θά κινούσαν εύκολα τις αστυνομικές υποψίες. Π οτέ
κλοπή ή διάρρηξη σέ σημείο πλησίον τής κλοπής τής μοτοσυκλέττας, άλλά κλοπή
τής μοτοσυκλέττας στή Νέα Σμύρνη καί διάρρηξη στό Μεταξουργείο λ.χ. Καί προ
παντός ποτέ... τήν Κυριακή ή Σαββατόβραδο, διότι τότε ««εργάζεται ό πολύς κό
σμος», δπως αναιδέστατα έδήλωσαν. ’Αλλά καί διότι τά Σαββατοκύριακα ήταν ημέρες
διασκεδάσεως τής σπείρας στα «νάϊτ - κλάμπ» ’Αθηνών, Πειραιώς καί περιχώρων...
*

* *
’Αντίθετοι ακριβώς άπό τούς πρώτους οί άλλοι νέοι διαρρήκτες. ’Εκείνοι δέν
είχαν «συγκροτηθή» σέ σπείρες καί συμμορίες, δέν διέθεταν τρομακτικές καί φρι
καλέες σφραγίδες, δέν έκλεβαν μοτοσυκλέττες καί προ παντός δέν τηρούσαν τήν άργία τού Σαββατοκύριακου. Νομοταγέστατοι καί έργατικώτατοι τήν ήμέρα, έβγα
ζαν τον επιούσιο μέ τον ιδρώτα τοΰ προσώπου των στά διάφορα εργοστάσια. « Ή νύ
χτα είναι τό βασίλειό μας» σκέφτονταν δπως δλοι σχεδόν οί έγκληματίαι. Τήν νύκτα
λοιπόν κλοπές καί διαρρήξεις «ίδιωτικώς», ποτέ μέ «συλλογική ενέργεια». Καί τήν
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ήμερα δουλειά στο εργοστάσιο, εκδρομή ή κινηματογράφο τις αργίες, αθώες γενικώς
διασκεδάσεις. "Ολα αυτά για να κονρασθή πολύ ή ’Αστυνομία μέχρις δτου τεΟή τέρ
μα στην τόση εργατικότητα, στις «υπερωρίες» και στην «νυκτερινή εργασία» αυτών
τών ρηξικέλευθρων νεαρών.
*
* *
Μή αδικούμε όμως καί τούς γέρους. τΗ ταν καί αυτοί νέοι σαν τούς άλλους τής
εποχής των καί «έγήρασαν εύδοκίμως» στο εύγενές επάγγελμα τής άφαιρέσεως βα
ρών έκ τοϋ ανθρωπίνου σώματος ή μάλλον εκ τής άνθρωπίνης περιβολής. Πόσα πορ
τοφόλια—εύγενώς «λάχανα»—πόσα ώρολ.όγια, πόσες γυναικείες τσάντες άπήλλαξαν
τούς «φέροντας» άπό το βαρύ φορτίον των καί τούς έστειλαν ανάλαφρους σαν πού
πουλο στο σπίτι των. Μ πορεί βεβαίως νά τούς έστειλαν καί με τα πόδια μερικές φο
ρές άπό τέρματος ’Αμπελοκήπων στα Π ατήσια καί τανάπαλιν, ά?.λά πάντοτε μέ π ε
ρισσήν ευγένειαν ένεργείας. Χωρίς κάν οχι νά ενοχληθούν τα θύματα, αλλά ούτε νά
άντιληφθοϋν τήν παρουσία τοϋ εύγενεστάτου κυρίου καί «έξιδανικευμένης» ένεργείας
επί τής περιβολής των. "Ωσπου, χωρίς καμμία σύνταξη, χωρίς ασφαλίσεις σέ απομα
χικά καί λοιπά ταμεία, εύρέθηκαν στά χέρια μας πάλιν. Τούς έπρόδωσαν τά χέρια
πού έτρεμαν «λόγω τοϋ παρεληλυθότος χρόνου» ; "Ισως. Διότι όταν αυτές τις ήμέρες
άπετόλμησαν μιά νέα «εργασία» τους, έξω άπό τό οφθαλμιατρείου ’Αθηνών ό ένας
καί στο γήπεδο τοϋ Παναθηναϊκού ό άλλος, ήταν 81 ετών ό Γ .Σ . καί 66 δ Α .Π .
*

* *
Πολλά έχουν λεχθή γιάτόν φεμινισμό, άλλά τά τελευταία κρούσματα άρχισαν
νά εμβάλλουν σέ σκοτεινές σκέψεις τούς άνδρες γιά τήν υπόσταση τοϋ φύλου των. Παν
τού τό «άσθενές φύλον» θαυματουργεί καί επιβάλλεται, δηλητηριάζει, έκπαραθυρώνει, σκοτώνει μέ τσεκούρι ή μαχαίρι ή ηλεκτρικό σίδερο, ντύνεται άνδρικά καί κλέ
βει άπό οικοδομές, ήγεϊτα ι σπείρας διαρρηκτών, άλλά καί διευθύνει διαφθορεία καί
προ παντός επιτίθεται κατά τών άστυνομικών. ’Ιδού λ.οιπόν πού τρεις σησημασμένες
μαστροποί συνελήφθησαν καί πάλι αυτές τις ήμέρες νά άσκοΰν τό «υψηλόν» λειτούρ
γημα σέ πολυτελή διαμερίσματα τών όδών Γ ' Σεπτεμβρίου καί Δεριγνύ, Λαζαράδων
καί ’Ιθάκης. Ή Κ αίτη Μ. ή Παν. ή Κ . μόλις προ διμήνου άποφυλακίσθηκε «επί
έγγυήσει» καί έτρεξε στη μεγάλη συνέχεια τοϋ έργου. Ή Ειρήνη Μ. έχει τριάντα
ετών σταδιοδρομία στο επάγγελμα καί ή τρίτη, ή Γεωργία Μ. καί γνωστότερη ώς
«Ζ έττα» έχει άδυναμία άπό πολλά χρόνια στις μαθήτριες. ’Ιδού επίσης πού άλλη
γυναίκα, νεαρά καί χαριτόβρυτος δεσποινίς, άκολουθώντας τό παράδειγμα τόσων
άλλων νεαρών δεσποινίδων καί κυριών «έρράπισε» μέ τήν σειρά της αυτές τις ήμέρες
άστυφύλακα τής Τροχαίας καί μάλιστα διά λογαριασμόν τοϋ συνοδού της. Έ ζήτησ ε,
λέει, ο αστυφύλακας τά στοιχεία τοϋ δδηγοϋ, έπενέβη ή μεταφερομένη δεσποινίς
Β .Α . καί τοϋ είπε «δέν έχεις δικαίωμα», έζήτησε ό άστυφύλαξ τά στοιχεία της καί
εκείνη τοϋ τά έδωσε μέ τον τρόπο πού έθεώρησε καλύτερο. Καί μάλιστα μέ χέρι γαν
τοφορεμένο.
*
* *
"Αλλος δεσποινίδες, δύο μόνον, μπήκαν στο λεωφορείο τήν ωρα τοϋ μεσημε
ριάτικου συνωστισμού.Είχαν ένα εκατοστάρικο κομμένο κατά τό εν πέμπτον καί σο
φίστηκαν νά τό «εξαργυρώσουν» εις βάρος τοϋ είσπράκτορα. "Ετσι νόμισαν τουλά
χιστον. "Εδωσαν λοιπόν στον πολυταλανισμένο είσπράκτορα τό εκατοστάρικο, δι
πλωμένο κάπως, καί εκείνος άφοσιωμένος στο νά φωνάζη «προχωρήστε κύριοι»
έδωσε γρήγορα τά ρέστα στις δεσποινίδες. ’Εκείνες, παίρνοντας τις 96 δραχμές καί
κάτι δεκάρες έφτασαν σπρώχνοντας στην μπροστινή πόρτα καί χαμηλόφωνα είπαν
στον οδηγό νά τούς άνοιξη νά κατέβουν «γιατί πήραν λάθος λεωφορείο». ΤΗ ταν πολύ
όμορφες καί καλοντυμένες καί ό οδηγός φάνηκε «εύγενής». Τούς άνοιξε λοιπόν στοΰ
Μακρυγιάννη — διαδρομή άπό τό Σύνταγμα, γιατί τό λεώφορεϊο ήταν τοϋ Φαλήρου—
καί οί χαριτωμένες δεσποινίδες έγιναν άφαντες. "Οταν ό είσπράκτωρ άνεκάλυψε τήν
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«απάτη», κοντά στον ”Α γιο Σώ στη, ήταν άργά πλέον. ’'Ακούσε μόνον ένα «θυμόσοφο»
επιβάτη πού τοΰ είπε λογικώτατα : «*Α ν δεν παίρνατε τόσους όρθιους από την αφε
τηρία, όπως λέει ό νόμος, καί άν ό οδηγός δεν άνοιγε τόσο εύκολα την πόρτα καί σε
μέρος πού απαγορεύεται, δεν θά τό πάθαινες αυτό».
*
* *
Ά λ λ ε ς δεσποινίδες πάλι—θά συνεχίσω παρ’ όλο πού κινδυνεύω νά χαρακτηρισθώ ώς «μισογύνης»—σκέφθηκαν σοφά ότι οι διάφορες καταστάσεις καί τά γεγονότα
δημιουργούν διάφορες ευκαιρίες προς δράσιν. Ή τελευταία ευκαιρία ήλθε με την τε
λευταία φοβερή κακό - καίρια. Ντύθηκαν λοιπόν άνάλογα —προ παντός κομψά καί
χωρίς εκζήτηση—πήραν από ένα μπλοκ καί άρχισαν νά χτυπάνε τις πόρτες :
— Παρακαλώ, ό,τι έχετε ευχαρίστηση γιά τούς δύσμοιρους πού άπεκλείσθησαν από τά χιόνια...
—Ά ! Γ ι’ αυτούς πού τούς ρίχνουν τά αεροπλάνα, γ ι ’ αυτούς πού κινδυνεύουν
οι καημένοι νά φαγωθούν από τούς λύκους !... Γιά σταθήτε... Νά, πάρτε αυτό... Τί
νά γίνη ; Ό Θεός είναι μεγάλος κορίτσια μου...
Δεκάρικα, εικοσάρικα, τάλληρα, μπορεί καί δραχμές. "Ο,τι είχε ευχαρίστηση
δ καθένας αφελής, αφού μάλιστα έπαιρνε καί απόδειξη από τό μπλοκ των κοριστιών.
'Ο Θεός όμως είναι πράγματι μεγάλος καί προ πόντος αγαπάει τον κλέφτη
αλλά καί τον νοικοκύρη. Τά έφερε λοιπόν ώστε οι δεσποινίδες νά παρουσιασθούν με
φωτεινό χαμόγελο μπροστά σέ... «πυτζαμοφόρο» αστυνομικό, όταν χτύπησαν την
πόρτα του :
—"Ο,τι έχετε ευχαρίστηση γιά τά θύματα τής κακοκαιρίας. Γιά εκείνους πού
αποκλείσθηκαν από τά χιόνια, πού τούς ρίχνουν τ ’ αεροπλάνα, πού οί λύκοι...
Τούς έδωσε ένα δεκάρικο. Ειδοποίησε όμως καί την Ά μ ε σ ο Δράση με τρόπο καί
σέ λίγο άνοιξε σωστός μπελάς γιά τον αξιωματικό υπηρεσίας τού οικείου Τμήματος...
*
* *
"Ενας «τετραπέρατος κύριος» μπήκε σέ κάποιο μπάρ. Ό καταστηματάρχης
τον ήξερε ώς «κύριο καθηγητή» για τί έτσι παρουσιάζετο καί προ παντός είχε τρόπους
καί εμφάνιση. Α υτή τή φορά λοιπόν «ό κ. καθηγητής», πού κρατούσε όπως πάντοτε
χαρτοφύλακα υπό μάλης, έζήτησε με αφορμή τον τρομερό παγετό ένα ζεστό ποτήρι
νερό. Πρόθυμος ό καταστηματάρχης μπήκε στήν κουζίνα νά έξυπηρετήση τον εύγενέστατο. "Οταν γύρισε, ό φίλος μας είχε γίνει άφαντος μαζί μέ τό περιεχόμενο τού
συρταριού τού καταστήματος. Κρούσμα καί αυτό από τά ελάχιστα, πού δείχνει τήν
εύπιστία των ανθρώπων, άλλά καί τήν φοβερή ικανότητα των άπατεώνων. Π ότε, επί
τέλους, θά συνηθίσουν οί καταστηματάρχαι νά μή αφήνουν ξεκλείδωτα τά συρτάρια
των, νά μή τρέχουν στο διπλανό τηλέφωνο πριν ασφαλίσουν τό κατάστημα, νά μή δί
νουν πίστη στον πρώτο τυχόντα γενικώς ; Καί πότε όλοι οί άλλοι θά πάψουν νά πέ
φτουν θύματα τών διαφόρων «κουστουμάδων», των δήθεν είσπρακτόρων πάσης φύσεως, τών «απεσταλμένων» από δήθεν συγγενικά πρόσωπα, εκείνων πού τούς ζητούν
συνδρομή γιά ανύπαρκτα έντυπα, εκείνων πού κάμνουν «φιλανθρωπικούς εράνους»
κ.λ. κ.λ, κ.λ. ;
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’Α πό τήν ξένη εγκληματικότητα τών τελευταίων ήμερων υποδεικνύεται ότι :
* Οί "Ελληνες λησταί, εν σχέσει μέ τούς άλλοδαπούς, είναι... ανδρείοι άλλά
δεν έχουν καρδιά. Αυτό τουλάχιστον μαρτυρούν δύο γεγονότα.
Τό π ρ ώ τ ο : Μπήκαν δύο φοβεροί λησταί στο πλούσιο διαμέρισμα βιομηχάνου, έβγαλαν τά περίστροφα καί καθήλωσαν τον βιομήχανο καί τή γυναίκα του.
"Υστερα άρχισε ό ένας νά άδειάζη συρτάρια καί νά γεμίζη τον σάκκο μέ χρυσαφικά,
πολλά τιμαλφή, πολλά χρήματα. Ξαφνικά, εκείνος πού βαστοϋσε τό περίστροφο προ
τεταμένο στά στήθη τών θυμάτων, σωριάσθηκε στο πάτωμα. Λ ίγα δευτερόλεπτα
καί τό παράδειγμα τού πρώτου άκολούθησε δ δεύτερος, πέφτοντας κι’ αυτός στο πά
τωμα. Ε ίχαν πάθει καί οί δύο... συγκοπή !..
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Τό δ ε ύ τ ε ρ ο : Μ πήκε ό ληστής Μώλντεν Μπόουλς, 51 ετών, στο διαμέρισμα
τοϋ Ιατρού Ν τ. Μπράονν, ετών 81, σέ κάποια μικρή πόλη τον Ίλλινόϊς. ’Επρότεινε
όπως όλοι οι καλοί λησταί τό περίστροφο στον δόκτορα καί άρχισε νά μαζενη τή λεία
τον. Ε ντελώ ς ξαφνικά σωριάσθηκε καί αυτός ατό πάτω μα! Ε ίχε πάθει καρδιακή προσ
βολή κ ι’ εκείνος καί παρά τις φιλότιμες προσπάθειες τον θύματος γιατρού, ξεψύχισε
εντός πέντε λεπτών...
* Θά συλληφθή ό μεγάλος σεξουαλικός εγκληματίας τής Βοστώνης, που σκό
τωσε από τά Χριστούγεννα έως τώρα οκτώ γυναίκες. Καί τούτο διότι άνεχώρησε από
τό Δυτικό Βερολίνο αεροπορικώς αυτές τις ημέρες ό χάρρο φόμ ονρσταμ διεθνούς
καί καταπληκτικής φήμης αστυνομικός... σκύλος. Τον συνοδεύει ό έγκληματολόγος
Χάνς Ρέπεννινγκ καί υπό τήν καθοδήγησή του ό δολοφόνος — σαδιστής θά άποκαλυφθή κάπου στήν αμερικανική μεγαλούπολη.
* Λ ησταί σάν εκείνον τον περιβόητο κακούργο τής Λατινικής ’Αμερικής, πού
εξοντώθηκε επί τέλους, αφού σέ διάστημα τριών ετών έπραγματοποίησε περίπου 600
φόνους, δέν υπήρξαν ποτέ στήν ' Ελλάδα,αλλά ούτε καί σέ άλλη χώρα. Τό φρικιαστικό
ρεκόρ τό κατέχει σ’ δλο τον κόσμο καί θά τό κατέχη πάντοτε τό ανθρωπόμορφο αυτό
τέρας δλων τών αιώνων.
* Λ ησταί επίσης σάν εκείνες τις δύο... γυναίκες, πού εισέβαλαν α ύτέςτίςήμέρες στο υποκατάστημα τού Καρναβέν τής ' Ενώσεως Ε λβετικώ ν Τραπεζών, ή μία
ντυμένη ’Αμαζόνα καί ή άλλη «σκιέρ», έξήγαγε αστραπιαία περίστροφο ή μία καί
αυτόματο ή άλλη, καθήλωσαν τους δύο ταμίες καί πήραν άστραπιαίως δύο γ ε 
μάτα κιβώτια από τό ταμείο, έφυγαν δέ άστρατιπαίως μέ κλεμμένο «Πεζώ 403»,
δπου τρίτος περίμενε μέ τήν μηχανή σέ λειτουργία, δέν υπάρχουν στήν Ε λλάδα.
"Οταν άνοιξαν τά κιβώτια βρήκαν μέσα εκατό χιλιάδες ελβετικά φράγκα. Καί όταν
οι ταμίαι συνήλθαν, κατάλαβαν δτι οι λησταί μόνον γυναικεία ενδύματα φορούσαν.
Κ ατά τά άλλα...
* ’Απατεώνες σάν τον ρηξικέλευθρο Παριζιάνο κ. Ζώρζ Φρανζέν, ετών 42,
σπανίζουν στον κόσμο καί μόνον ό περιώνυμος «Παναγής» έχει κάποια θέση δίπλα
τους. ’Εδημοσίευαε στις γαλλικές έφηερίδες : «Καμερούν : Ζητούνται 150 οργανω
τικά στελέχη. Συμβόλαιον. ’Έξοδα πληρωμένα διά τό ταξίδι. ’Εγγυήσεις απαραίτητοι.
Γράφατε κ.λ. κ.λ.π .» "Οσοι άπήντησαν έλαβαν φωτοτυπία «επισήμου» εγγράφου,
δπου έπιστοποιεϊτο δτι ό κ. Φρανζέν είναι «γεωργικός έμπειρογνώμων καί σύροαφρικανός κτηματίας, επιφορτισμένος μέ τήν συγκέντρωσιν τών καταλληλοτέρων στε
λεχών τής γαλλικής κοινωνίας δι’ έπιχείρησιν εύρείας έκτάσεως, συνισταμένης εις
τήν καλλιέργειαν «παπαίας» καί παραγωγήν «παπαιΐνης» εις τήν ζούγκλαν τοϋ Κ α
μερούν». Κάθε ενδιαφερόμενος έπρεπε νά άποστείλη τριακόσιες (μόνον !) δραχμές
γιά νά λάβη κατατοπιστικόν έγγραφον καί νά έγγραφή σέ σειρά προτεραιότητος. ”Ε σπευσαν πολλά «κορόϊδα» νά στείλουν τις 300 δραχμές, καί τά όποια έλαβαν έντυ
πο μέ τον τίτλο «Δασικαί καί βιομηχανικοί εκμεταλλεύσεις», δπου έδιάβαζαν μεταξύ
τών άλλων r « Ή παπαία είναι ευλογία τών θεών. Οι ρίζες τρώγονται δπως τά καρόττα, οι καρποί μαγειρεύονται καί είναι έξαίσιον έδεσμα, ώμοι είναι πρώτης τάξεως έπιδόρπιον. 01 σπόροι τών άνθέων αντικαθιστούν τό νεροκάρδαμον καί είναι εξ
ίσου παρασιτοκτόνοι. ’Εάν επιθέσετε τήν άνω επιφάνειαν τών φύλλων επάνω εις τό
κρέας τό καθιστάτε τρυφερόν ωσάν κοτόπουλον κ.λ. κ.λ. κ.λ.». Έ πέλεξε ό κ.Φραν
ζέν άπό τό πλήθος τών υποψηφίων μόνον 15 ώς πρώτη αποστολή, έλαβε από τον κα
θένα άγαμο πέντε χιλιάδες γαλλικών φράγκων καί άπό τον καθένα έγγαμον — γιά τά
οίκογ ενειάκά επιδόματα—δέκα χιλιάδες ώς εγγύηση καί τούς έστειλε στο Καμερούν.
’Ε κ εί τό θύματα άνεκάλνπταν τήν πρωτοφανή απάτη μέ ανυπαρξία οργανισμού «Δα
σικών καί βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων», παπαίας καί παπαιΐνης, καί διερωτώντο
εάν τό ελληνικόν «εδώ παπάς... κ.λ.» είχε κάποια σχέση μέ τήν παπαία καί τήν παπαιΐνη, ώς προς τήν ρίζα τουλάχιστον τής λέξεως...
«X»
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«...Τί νά γράψω;;;...»
'Υπό Ύπαστυνόμου Β' κ. Σ Π . ΠΗΛ Ο Υ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
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... Δειλινό...
... 'Ο ήλιος χάνεται πίσω άπό τό αντικρινό βουνό... Μια βροχή άπό σκιές ραν
τίζει τή γή... 'Η φύση χλωμιάζει, καθώς άργοπεθαίνει ή μέρα... Οί γκρίζες κουρτί
νες του Οόρανοϋ ξετυλίγονται άργά - αργά... 'Η αυλαία τής νύκτας πέφτει, τερματί
ζοντας τήν άνθρώπινη δραστηριότητα... Τα φώτα χάθηκαν... 'Ο σάλος τής πεζότητος
έκόπασε... Νυχτώνει... Κι’ είμαι μονάχος στο γραφειάκι μου, κυκλωμένος άπό τή
γαλήνη αυτής τής ταπεινής στιγμής...
... Δειλινό... 'Ο επίλογος μιας ήμέρας... Ό επίλογος μιας χρονικής στιγμής
μέσα στο χάος τής Αίωνιότητος...
Ε πίκαιρο είναι έτοϋτο τό θέμα, μιά καί τό σημερινό μου σημείωμα θά περιστραφή γύρω άπό τον επίλογο...
’Έ τσι στέκω νά συνεχίσω τήν κουβέντα μαζί σας, εύγενικοί μου άναγνώσται..
Μιά κουβέντα χρήσιμη, πού τήν άρχίσαμε πριν λίγους μήνες, καθώς βαλθήκαμε νά
δώσουμε τήν άπάντηση σ’ ένα άγωνιώδες έρώτημα πού άδιάκοπα μπαίνει μπροστά
σέ κάθε πνευματικό άνθρωπο...
«... Τ ί νά γράψω ; ; ;...»
Κ ι’ αύτό τό έρώτημα γίνεται πιο τυραννικό κάθε φορά πού νέοι άνθρωποι μπαί
νουν στήν κλειστή αίθουσα των εξετάσεων καί σκύβουν πάνω στο χαρτί γιά ν’ άναπτύξουν τις ιδέες τους στο θέμα πού τούς δόθηκε... Τότε μιά άνησυχία τούς κυριεύει,
μιά άγωνία τούς συνέχει, ένα «τράκ» τούς λυγίζει...
Μά, εμείς —μέ τή βοήθεια τοΰ Θεοϋ— τά ξεπεράσαμε δλα αύτά... Σκεφθήκαμε,
ερευνήσαμε, κρίναμε καί βγάλαμε τά συμπεράσματά μας, χωρίς κανένα φόβο... Έ τσ ι,
κάναμε τό σχέδιό μας, έγράψαμε τον πρόλογό μας, άναπτύξαμε τό κυρίως θέμα μας
καί τώρα βρισκόμαστε στόν έπίλογο. ’Αφήσαμε, λοιπόν, γιά λίγο επάνω στο θρανίο
τήν πέννα μας γιά νά ξεκουραστούμε καί νά σκεφθοΰμε, πριν ολοκληρώσουμε τήν
προσπάθειά μας...
Στή μικρή αυτή διακοπή, τήν όλιγόλεπτη ετούτη άνάπαυλα, ας σταθούμε νά
κάνουμε θεωρητικά τή γνωριμία μας μέ τον έπίλογο...
Τ ί είναι τάχα ό επίλογος ;... Τό τελευταίο ίσως έμπόδιο στο δρόμο μας. Σύμ
φωνοι... ’Αλλά, ας τον καθορίσουμε πιο συγκεκριμένα.
’Επίλογος, κατ’ άρχήν, είναι τό τελευταίο μέρος τοΰ κειμένου, εις τό όποιο ό
έξεταζόμενος, άνακεφαλαιώνοντας δσα έγραψε, προσπαθεί νά έπιστήση τήν προσοχή
τού άναγνώστου του πάνω στά κύρια σημεία τής Ικθέσεώς του καί νά βγάλη ένα λο
γοτεχνικό συμπέρασμα, σχετικό μέ τό θέμα του, ώστε νά τον έντυπωσιάση.
Δύσκολη φαίνεται αύτή ή δουλειά, έκ πρώτης δψεως. Μέ δύο λόγια πρέπει νά
έπαναλάβουμε δσα είπαμε, άλλά πιο τακτοποιημένα καί κάπως ποιητικά...
’Αλλά, γιά σταθήτε... Κάτι τέτοιο δέν κάναμε πολύ τακτικά μάλιστα καί στο
Γυμνάσιο στο μάθημα των Νεοελληνικών ; Θυμασθε πώς τή λέγαμε αύτή τήν έργασία ; Περίληψη τή λέγαμε καί νόημα... Είχαμε κι’ ένα τετράδιο γ ι’ αύτό... «Τετρά
δων περιλήψεων τού μαθητοΰ...»
Έ ! άκριβώς αύτή ή «περίληψη» τών μαθητικών μας χρόνων είναι ό έπίλογος
τής έκθέσεώς μας...
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Καί τί κάναμε τότε
Παίρναμε ένα μάθημα, ένα κείμενο άπό τα Νεοελληνικά
μας ’Αναγνώσματα, τό διαβάζαμε καλά, έμπαίναμε στο νόημά του, κι’ υστέρα γρά
φαμε, μέ δύο λόγια, τα κύρια μέρη του... Δηλαδή τί θέλει νά μάς πή, τί διδάσκει
ή τί μάς έκανε εμάς περισσότερη έντύπωση...
Αύτό καλούμεθα νά κάνουμε καί τώρα... Νά βρούμε τά κύρια μέρη τής έκθέσεώς
μας, νά τά υπογραμμίσουμε καί νά τά παραθέσουμε περιληπτικά στο τέλος τοϋ κει
μένου μας.
"Ας έρθουμε τώρα στο δειλινό πού τό παρομοιάσαμε σάν επίλογο της μέρας.
Πέστε ότι είναι νύκτα κι’ ότι βρεθήκαμε σπίτι μας, φάγαμε καί πέσαμε νά
κοιμηθούμε. Πριν μάς πάρη όμως ό όπνος κάνουμε μιά βιαστική άναδρομή στή ση
μερινή μέρα. 'Έ να σωρό πράγματα είδαμε, άκούσαμε, μάθαμε, παρατηρήσαμε...
"Ολα αύτά δεν πρόκειται νά μάς άπασχολήσουν... βιαστικά, λίγο πριν μάς πάρη ό
όπνος, θά έρθουν στή θύμησή μας όσα μάς έκαναν μεγαλύτερη έντύπωση, όσα έπαι
ξαν κάποιο μεγαλύτερο ρόλο στή ζωή μας, όσα μάς συγκίνησαν ή μάς έντυπωσίασαν.
Αύτός είναι ό επίλογός μας.
’Από τις δύο ή τρεις δηλαδή, σελίδες τής έκθέσεώς μας θά διαλέξουμε μονάχα
δέκα - δεκαπέντε λέξεις καί θά τις τοποθετήσουμε όμορφα ώστε νά δέσουμε όλα μας
τά επιχειρήματα μέ τήν κεντρική ιδέα τού θέματός μας.
Μέ τις τελευταίες έτοΰτες φράσεις μας θά έπισφραγίσουμε τήν προσπάθειά
μας, θά βγάλουμε τά συμπεράσματά μας, καί θά προτρέψουμε ή θά άποτρέψουμε
άναλόγως τον άναγνώστη μας προς μία κατεύθυνση.
Έ κ τος όμως άπ’ αύτό, μέ τον έπίλογο άποχαιρετοΰμε τον άναγνώστη μας καί
επιχειρούμε νά τον κάνουμε νά μάς θυμάται πάντα. Γι’ αύτό ό έπίλογος πρέπει νά
είναι τό πιο ωραίο, τό πιο κομψό μέρος τού κειμένου μας.
Είναι καθαρά καλλιτεχνικό μέρος τής έκθέσεώς ό έπίλογος καί πρέπει νά είναι
όμορφοστολισμένος καί άψογα διατυπωμένος.
’Εδώ δέν χρειάζεται άνάπτυξη. Λίγα λόγια, όσα λιγώτερα μπορούμε, έλάχιστα.
’Αλλά αύτά τά λίγα λόγια πρέπει νά διακρίνωνται γιά τή σαφήνεια καί τή ζωηρότητά
τους.
Νά προκαλοΰν ενθουσιασμό καί θαυμασμό μαζί. Νά συναρπάζουν.
«Οί τελευταίες έντυπώσεις διώχνουν τις πρώτες», λέγει ένα λαϊκό γνωμικό.
Κι’ αύτό είναι μιά μεγάλη άλήθεια, πού πρέπει νά τήν έχουν ύπ’ οψιν τους όλοι οί διαγωνιζόμενοι.
Κι’ οί τελευταίες αύτές εντυπώσεις πρέπει νά είναι ιδιαιτέρως εύχάριστες.
Πρέπει νά έχουν αίσθημα, καρδιά, αισιοδοξία, χαρούμενη πνοή, ώστε εκείνος
πού θά διαβάση τό γραπτό μας νά ένθουσιασθή καί νά παρασυρθή προς τό μέρος μας.
"Οσο καλή κι’ αν είναι ή έκθεσή μας, αν τήν κλείσουμε μ’ ένα άσχημο έπίλογο
θά έχουμε άποτύχει. Γι’ αύτό είναι άνάγκη νά βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις μας στο
τέλος, ώστε γά κερδίσουμε τή μάχη, άπαράλλακτα όπως ό κουρασμένος δρομεύς μόλις
βρεθή στο τέρμα τής διαδρομής, συγκεντρώνει όλες του τις δυνάμεις καί άναπτύσσει
μεγάλη ταχύτητα γιά νά τερματίση πρώτος.
’Αλλά, άρκετή διακοπή κάναμε. Ξαναπάρε πάλι, φίλε άναγνώστη, τήν πέννα
σου καί σκύψε έπάνω στό γραπτό σου, γιά νά όλοκληρώσης τό κείμενό σου μέ έναν
ωραίο έπίλογο.
Μή φοβάσαι. Μή τά χάνης Γράψε ήσυχα, συγκεντρωμένος στό θέμα σου, κι’
όλα θά πάνε καλά.
Γιά μιά άκόμα φορά εδχομαι σ’ όλους τούς αναγνώστες αύτής τής στήλης :
«καλή έπιτυχία».
(Συνεχίζεται)
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I. Εισαγωγικόν σημείωμα.
Αί συνθήκαι της συγχρόνου ζωής καί τά γεγονότα των τελευταίων ετών έπέβαλον πόλλάκις εις την ’Αστυνομίαν την Si’ όπλων άντιμετώπισιν των προς τήν κοινω
νικήν θέλησιν άντιφρονούντων, δηλαδή των έγκληματιών. Βεβαίως εις πολλάς χώρας
καί εις άλλας έποχάς ή ισχύς της εξουσίας, ήν εκαλούντο τά άστυνομικά όργανα νά
επιβάλουν, έμαρτυρείτο διά κάποιου οργάνου, όπερ δεν ήτο εί μή συνηθέστερον όπλον. Σήμερον, υπέρ πάσαν άλλην εποχήν, ή ’Αστυνομία των πεπολιτισμένων χωρών
είναι, καί έπιβάλλεται νά είναι, ένοπλος.
Τό δπλον διά τον άστυνομικόν άποτελεϊ πλέον τον άπαραίτητον σύντροφον έν
τή έκτελέσει τού επιπόνου έργου του. Τό σύνηθες είς τον σύγχρονον άστυνομικόν
δπλον είναι τό πιστόλιον. "Εν σύγχρονον όπλον εις χεϊρας ένός καλού άστυνομικοΰ
έπιβάλλει τήν κρατικήν θέλησιν καί είς τον πλέον δύστροπον καί σκληρόν έγκληματίαν.
Είς τήν ιστορίαν καί τά συναρπαστικά άστυνομικά μυθιστορήματα, οσάκις διά
τήν άντιμετώπισιν ένός κακοποιού γίνεται χρήσις βίας, βλέπομεν ότι ήρως άναδεικνύεται ό καλός χειριστής τού όπλου.
'Η χρήσις τού περιστρόφου είδικώς προϋποθέτει έκπαίδευσιν καί κυρίως πρα
κτικήν έξάσκησιν. Είς τον στρατόν βλέπομεν ότι τό μεγαλύτερον μέρος τής έκπαιδεύσεως καλύπτει ή περί τά όπλα άσκησις. Καλός χειριστής τών οπλών είναι ό κα
λώς περί αυτά πεπαιδευμένος. 'Η άποτελεσματική χρήσις ένός όπλου καί είδικώτερον τού περιστρόφου είναι άντικείμενον όπερ άπαιτεΐ έπίμονον, συστηματικήν καί
συνεχή έξάσκησιν. Καλός σκοπευτής, είναι ό συστηματικώς προπονούμενος. 'Η διά
τού περιστρόφου έξάσκησις επιτυγχάνεται άνευ δαπάνης καί κόπου. 'Ο πυροβολισμός
δεν είναι πάντοτε άπαραίτητος είς τήν έξάσκησιν. 'Ο σκοπευτής τού περιστρόφου
δύναται νά προπονήται καί έκτος σκοπευτηρίου καί άνευ φυσιγγίων. Μέ ελάχιστα
φυσίγγια έτησίως καί μέ τήν κατά καιρούς έξάσκησιν είς τήν διά περιστρόφου σκόπευσιν δύναται ό άστυνομικός νά έξελιχθή είς καλόν σκοπευτήν.
Τάς βασικάς καί στοιχειώδεις γνώσεις περί τήν χρήσιν τών όπλων (τυφεκίωνπεριστρόφων) οί αστυνομικοί τής ήμετέρας υπηρεσίας άποκτοΰν ώς γνωστόν κατά
τήν έν τή ’Αστυνομική Σχολή όλιγόχρονον φοίτησίν των. Είναι γεγονός ότι τό πλή
θος τών διδασκομένων έν τή σχολή μαθημάτων δέν έπιτρέπει εί μή τήν διάθεσιν έλαχίστων ωρών διά τήν περί τά όπλα διδασκαλίαν καί άσκησιν. 'Η έκδαίδευσις τού
άστυνομικοΰ είς τά όπλα πρέπει νά είναι πλήρης, ή δέ ίκανότης αυτού περί τήν χρή
σιν τών όπλων καί δή τού περιστρόφου, κύριον προσόν διά τον διορισμόν του. Μία
ιδανική ’Αστυνομική Σχολή θά έπρεπε έκτος τών αιθουσών διδασκαλίας νά έχη καί
έν σύγχρονον σκοπευτήριον, έν συνδυασμώ προς τήν ΰπαρξιν άγωνιστικοΰ χώρου δι’
άγώνας στίβου, άθλοπαιδιάς κ.λ.π.
Είναι ευχής έργον ότι ή ήγεσία τού Σώματός μας έχει άντιληφθή άπό καιρού
τό άντικείμενον τής καλής έκπαιδεύσεως τών άστυνομικών είς τά όπλα καί έχει θέ
σει ήδη τάς βάσεις διά τήν βελτίωσιν τής έπικρατούσης καταστάσεως.
'Η πρώτη καί βασική προσπάθεια είναι: α) ή περισσότερον συστηματική έκπαίδευσις τών μαθητών άστυνομικών είς τά θέματα βολής περιστρόφου, β) ή συγκρότησις σκοπευτικών ομάδων ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων καί Σχολής 'Υπαστυνόμων, δι’ ών ή ’Αστυνομία συμμετέχει είς διαφόρους σκοπευτικούς άγώνας,
γ ) ό θεσμός τών έτησίων σκοπευτικών άγώνων έν κλειστώ χώρω διά τών άεροβό-
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λων οπλών. Εις τήν β' καί γ ' περίπτωσιν τδ καλόν άγωνιστικδν πνεΰμα καί ή
άμιλλα άπέδωσαν άριστα άποτελέσματα. 'Η ’Αστυνομία Πόλεων διά της όμάδος
τοϋ ’Αρχηγείου καί της Σχολής Ύπαστυνόμων έχει άποσπάσει πολλάς νίκας καί ή
άξια των ολίγων έχει ικανοποιήσει τήν προσδοκίαν καί διά τούς πολλούς καί δ)
άπδ τοϋ τρέχοντος έτους τδ Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων καθώρισε τήν έτησίαν υποχρεωτικήν βολήν συντηρήσεως ύπδ δλων των άστυνομικών υπαλλήλων. Τδ
άποτέλεσμα τής βολής ένδς έκάστου άστυνομικοΰ θά καταχωρίζηται εις τδ άτομικδν
του βιβλιάριον καί θά άποτελή πλέον στοιχεΐον των ούσιαστικών προσόντων τοϋ κρινομένου πρδς προαγωγήν άστυνομικοΰ ύπαλλήλου. 'Η επαγγελματική ίκανότης τοϋ
άστυνομικοΰ δέν θά θεωρήται πλήρης, έάν δεν συντρέχη πρδς τοϋτο καί ή καλή άπόδοσίς του εις τήν διά περιστρόφου βολήν. Τδ Ά ρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων άπέδωσεν δλως ιδιαιτέραν σημασίαν εις τήν ικανοποιητικήν έπίδοσιν των άστυνομικών
εις τήν βολήν, δι’ δ καί καθώρισεν δπως, κατά τήν βαθμολογίαν των διοικητικών
καί άστυνομικών προσόντων, λαμβάνεται ύπ’ δψιν καί ή εις τήν σκοποβολήν έπίδοσις τών κρινομένων. Τά άποτελέσματα τής πρώτης πρδ μηνών ήδη συντελεσθεί
σης έτησίας έκπαιδεύσεως τών άστυνομικών ύπαλλήλων Άθηνών-Πειραιώς άπέδειξαν δτι ή ίκανότης τών άστυνομικών μας εις τήν χρήσιν τοϋ περιστρόφου εύρίσκεται εις χαμηλά επίπεδα. Έ κ τούτου συνάγεται μετά πεποιθήσεως δτι ό άστυνομικός μας δέν κέκτηται τήν άπαιτουμένην ικανότητα άποτελεσματικής χρήσεως τοϋ
ύπηρεσιακοΰ περιστρόφου.
Κατόπιν τής τοιαύτης διαπιστώσεως, τδ Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων
προέβη εις τήν έκδοσιν τής ύπ’ άριθμ. 4520 Φ. 106/2/26-10-62 διαταγής, δι’ ής
έν περιλήψει καθορίζονται τά εξής : α) εις τά προγράμματα τών έβδομαδιαίων συγ
κεντρώσεων θά άναγράφηται ώς θέμα διδασκαλίας, άπαξ κατά τρίμηνον, ή συντήρησις τοϋ ύπηρεσιακοΰ περιστρόφου, ή λύσις καί συναρμολόγησις τούτου κ.λ.π. 'Η
διδασκαλία τοϋ άντικειμένου τούτου δέον νά ένεργήται ύπδ καταλλήλου άστυνομικοΰ βαθμοφόρου, δστις καί θά ενεργή σχετικήν έγγραφήν εις τδ Βιβλίον Συμβάν
των περί τής πραγματοποιήσεως τής διδασκαλίας, β) αί κατά μήνα έπιθεωρήσεις
τών περιστρόφων θά προσλαμβάνουν ουσιαστικόν χαρακτήρα καί θά έλέγχωνται
οί παραβάται, γ ) κατ’έτος άπαντες οί άστυνομικοί θά ύποβάλλωνται ύποχρεωτικώς
εις έκπαιδευτικάς βολάς καί δ) θά άπονέμωνται ήθικαί άμοιβαί εις τούς έπιτυχόντας κατά τάς έτησίας ταύτας βολάς διά περιστρόφου έπίδοσιν άνωτέραν
τών 47 / 50.
Κατά τήν πρώτην έτησίαν εκπαιδευτικήν βολήν διεπιστώθη, δτι τά υπηρεσιακά
περίστροφα δέν συντηρούνται καλώς καί τοϋτο έκ τοϋ δτι οί κάτοχοί των δέν γνωρί
ζουν τήν λύσιν καί συναρμολόγησιν τοϋ δπλου των καί τδν τρόπον συντηρήσεως αύτοϋ. 'Ο άστυνομικός επιβάλλεται, ούχί απλώς νά γνωρίζη τδ περίστροφον, άλλά νά
χειρίζηται μέ ευχέρειαν τοϋτο καί νά τδ συντηρή. Γενικώς τά παρά προσδοκίαν άπο
τελέσματα τής πρώτης έτησίας βολής άπέδειξαν οπωσδήποτε άγνοιαν τών στοιχειω
δών κανόνων τής χρήσεως καί συντηρήσεως τών υπηρεσιακών περιστρόφων.
Σχετική διαταγή τής ήμετέρας ύπηρεσίας έδωσεν εις τδν υποφαινόμενον τδ δι
καίωμα καί τήν άφορμήν νά έπικοινωνήση μαζί σας καί δι’ ολίγων νά μεταδώση πρδς
υμάς δ,τι έπί τοϋ προκειμένου χρήσιμον διά τήν βελτίωσιν τής έπικρατούσης καταστάσεως. Εις τήν περίπτωσιν μας ταύτην τδ παν θά έξαρτηθή άπδ υμάς. 'Η θέλησις
πρδς κατανόησιν τοϋ άπλοΰ θέματος τοϋ περιστρόφου θά έπιφέρη τδ άναμενόμενον
άποτέλεσμα.
(Σ υνεχίζετα ι)
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Καπετάν Ρέμπελου.
Πάροδος της όδοΰ ’Αμβροσίου Φραντζή, κοντά στή στροφή των λεωφορείων
για τον "Αγιο Γεώργιο.
Ό Καπετάν Ρέμπελος, ψευδώνυμο τοϋ άνωτάτου άξιωματικοΰ τοϋ ελληνικού
στρατού Τσολακοπούλου Χρίστου, γεννήθηκε τδ 1868 στο Ναύπλιο. Κατά τον Μα
κεδονικόν άγώνα, έδρασεν έπί κεφαλής μεγάλου Σώματος. Ύπήρξεν ό εκδικητής
καί προστάτης των Μακεδόνων καί ό τρόμος των Βουλγάρων. Στους πολέμους
1912 — 1913 διεκρίθη καί έτραυματίσθη στή «Ράχη» της Η πείρου. Στή μάχη τοϋ
Κιλκίς, ύστερα από τον θανάσιμο τραυματισμό τοϋ διοικητοΰ του συνταγματάρχου
’Αντωνίου Καμπάνη, άνέλαβε τήν προσωρινή διοίκησι τοϋ συντάγματος καί συνέ
χισε τήν προέλασι προς τό Κιλκίς.
'Ω ς συνταγματάρχης διεκρίθη στήν Μακεδονική εκστρατεία τοϋ 1918. Διετέλεσεν άρχηγός τοϋ πρώτου έκστρατευτικοΰ σώματος κατά τήν έκστρατεία τής
Ρωσίας. Πέθανε στο Ναύπλιο τό 1923. (Συνώνυμη οδός υπάρχει καί στο Κατσιπόδι,
κοντά στο γήπεδο τοϋ άθλητικοΰ συλλόγου «Φοίβος»).

Καπετάν Χρόνα.
Πάροδος τής όδοΰ Κατεχάκη 27, στο συνοικισμό «Έλληνορρώσων».
'Ο καπετάν Χρόνας, αρματολός τής Πελοποννήσου άπό τό Χρυσοβίτσι τής ’Αρ
καδίας, έζησε τον ΐ7ον αιώνα. 'Ω ς δημογέρων στήν πατρίδα του, μαζί μέ τούς προ
εστούς τής Καρυταίνης, Θανάση Κουλά καί ’Άκοβας Παλαιολόγου, έβοήθησε τον Ε 
νετό στρατηγό Μοροζίνη Φραγκίσκο νά καταλάβη τήν Γορτυνία.

Καπιδάκη Σαράντη.
Πάροδος τής όδοΰ Δαγκλή, στά Θυμαράκια.
’Οφείλει τήν ονομασία στον Καπιδάκη Σαράντη, οπλαρχηγό των Κρητών κατά
τήν έπανάστασι τοϋ 1866, στά Λευκά δρη.
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Καπλανών.
Πάροδος τής όδοΰ Σίνα 13, στο Δημοτικό νοσοκομείο.
’Οφείλει την ονομασία στήν συνώνυμη οικογένεια άγωνιστών τοΰ 1821, πού
κατήγοντο άπό την ’Ή πειρο καί προσέφερον πολλές εθνικές υπηρεσίες.

Καπνικαρέας.
Βρίσκεται στήν συνώνυμη πλατεία καί εκκλησία τής Καπνικαρέας.
Πήρε την ονομασία αυτή έπειδή άγει στον ομώνυμο Βυζαντινό ναό των
’Αθηνών, πού βρίσκεται στο μέσον περίπου τής όδοϋ Έρμου καί τιμαται επ’ όνόματι
των Εΐσοδίων τής Θεοτόκου. Τό αρχικό κτϊσμα άνάγεται στον 11ον αιώνα. Σέ
παλαιά έγγραφα ό ναός άναφέρεται μέ τό όνομα Καμουχαρέα, ονομασία τήν όποια
έλαβε, πιθανόν, άπό τήν γειτνίασί της μέ τα εργαστήρια τών καμουχάδων, δηλαδή
κατασκευαστών πολυτελών υφασμάτων. Κατά έπικρατήσασα γνώμην οφείλει τήν
ονομασία στούς κτήτοράς της Καπνικαρίους, πού ήσαν ένα είδος είσπρακτόρων τοΰ
οικοδομικού φόρου, τήν έποχή τών Βυζαντινών.
Πρόκειται για ναό σταυροειδή μετά τρούλου, πού στηρίζεται σέ τέσσαρες
κίονες. Μεταγενεστέρως ύπέστη μεταβολές, μέ τήν προσθήκη στή βόρεια πλευρά
τοΰ παρεκκλησίου τής Α γ ία ς Βαρβάρας καί άλλων νέων τμημάτων. Ό ναός έχει
παραχωρηθή στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, πού σ’ αυτόν τελεί τις θρησκευτικές του
τελετές καί άλλους έορτασμούς.

Καπνοκοπτηρίου.
Πάροδος τής όδοΰ Στουρνάρα 44, κοντά στή πλατεία Βάθης.
Πήρε τήν ονομασία αυτή, επειδή παλαιότερα βρισκόταν εκεί τό Δημόσιο
Καπνοκο πτή ριο.

Καποδιστρίου Ίωάννου.
’Αρχίζει άπό τήν όδό Μπόταση (Έ ξάρχεια) καί τελειώνει στήν πλατεία
Βάθης.
’Οφείλει τήν ονομασία στον γνωστό κυβερνήτη τής Ελλάδος, μετά τήν έπανάστασι τοΰ 1821, πού υπήρξε παράλληλα μιά άπό τις διαπρεπέστερες φυσιογνω
μίες τής Ευρώπης, τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 19ου αίώνος, καί κορυφαία μορφή τής
άναγεννηθείσης Ελλάδος.
Ό ’Ιωάννης Καποδίστριας, γόνος τής παλαίάς Κερκυραϊκής οικογένειας ευπα
τριδών, πού κατήγετο άπό τήν δαλματική πόλι Capo d ’ Istria καί άντεκατέστησε τό δικό της όνομα Βιττόρι μέ τό Καποδίστρια, γεννήθηκε στή Κέρκυρα τό
1776. Σπούδασε τήν ιατρική στο Πατάβιο τής ’Ιταλίας καί τό 1798 γύρισε στή
Κέρκυρα. "Υστερα άπό τήν κατάκτησι τής Έπτανήσου ύπό τών Γάλλων, κατέφυγε
στή Ρωσία (1809) καί διωρίσθη άρχικώς «σύμβουλος τοΰ Κράτους». Διετέλεσε
γραμματεύς σέ διάφορες ρωσικές πρεσβείες τοΰ έξωτερικοΰ καί τό 1814 μετέσχε
τοΰ συνεδρίου τής Βιέννης. Τό 1815, υστέρα άπό τήν ύπογραφή τής συνθήκης τών
Παρισίων, στήν οποία επέτυχε τήν άναγνώρισι τής ελευθερίας τής Έπτανήσου ύπό
τήν ’Αγγλική προστασία, διωρίσθη συνυπουργός τών ’Εξωτερικών, μαζί μέ τον
Νέσσερλροντ. Τό 1817 δέν έδέχθη τήν προσφερθεΐσαν άρχηγία τής Φιλικής Έ τα ιρίας.
Τό 1822, ύστερα άπό διαφωνία μέ τον Τσάρον ’Αλέξανδρον Α ', έγκατέλειψε
την Ρωσία. Τό 1828, μετά τήν ύπό τής Έθνοσυνελεύσεως τής Τροιζήνος έκλογή
του ώς κυβερνήτου, ήλθε στήν Αίγινα καί άνέλαβε τήν διακυβέρνησι τής χώρας
(23 ’Ιανουάριου 1828). "Υστερα άπό τήν όργάνωσι τοΰ κυβερνείου του, έπάταξε τήν
πειρατεία, ανέπτυξε τήν γεωργία, παιδεία καί δικαιοσύνην, ώργάνωσεν εσωτερικά
τό κράτος καί συνέχισε τις έναντίο'/τών Τούρκων επιχειρήσεις στήν Στερεά Έ λ -
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λάδα. Ή κατά το συγκεντρωτικό σύστημα άσκησις της έξουσίας καί ή παραίτησις
τοϋ Λεοπόλδου τοϋ Σαξωνικοΰ Καβούργου, ό όποιος είχεν έκλεγή βασιλεύς των Ε λ 
λήνων μέ τό πρωτόκολλο τοϋ Λονδίνου (1830), ή όποια άπεδόθη στήν πρόθεσι
τοϋ Καποδιστρίου όπως παραμείνη ως ανώτατος αρχών, έδημιούργησαν σοβαράν
έναντίον του άντιπολίτευσιν. ’Επί κεφαλής των άντικαποδιστριακών έτέθησαν οί
Μαυροκορδάτος, Τρικούπης, Κωλέττης, Κουντουριώται, Μαυρομιχάλαι, Μιαούλης
κ.ά., οί όποιοι ώργανώθησαν στή Μάνη καί τήν "Υδρα. Τέλος ή άντίθεσίς του προς
τούς Μαυρομιχαλέους της Μάνης καί ή πολύμηνη φυλάκισις τοϋ Πετρόμπεη «έπί
συνωμοσία», εΐχον ώς άποτέλεσμα τήν δολοφονία του στο Ναύπλιο (Σ/βριος 1831),
άπό τον άδελφό τοϋ Πετρόμπεη, Κωνσταντίνον καί τον γυιό του Γεώργιο.
Ό Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, υστέρα άπό τον θανάσιμο πυροβολισμό τοϋ Κυ
βερνήτου, έφονεύθη, καθώς έφευγε, πυροβοληθείς άπό τό παράθυρο τοϋ στρατηγού
Φωτομάρα. 'Ο λαός έρριψε τό πτώμα του στή θάλασσα, άφοΰ προηγουμένως τό διεμέλισε. 'Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, καταδικασθείς σέ θάνατο, έξετελέσθη. Τή
σορό τοϋ Καποδιστρίου, υστέρα άπό έξάμηνο, μετέφερε στήν Κέρκυρα ό άδελφός του
Αύγουστϊνος καί τήν άπέθεσε στή μονή τής Πλατυτέρας. (Συνώνυμη όδός υπάρχει
σέ πολλές συνοικίες).

Καππαδοκίας.
Πάροδος τής όδοΰ Καλλιπόλεως 60, πίσω άπό τον λόφο τοϋ Κολωάοΰ.
Πρόκειται για τήν παλαιά περιοχή τής κεντρικής Μικράς ’Ασίας, οπού σήμερα
βρίσκονται οί περιοχές Καισαρείας, Νίγδης, Γιοζγάτ, Κίρ-Σεχίρ κ.ά. Ώνομάσθη
έτσι άπό τό ΐαπετικόν έθνος των Καππαδόκων.
’Από τον Ιον μ.Χ. αιώνα ή Καππαδοκία έγινε κέντρον τοϋ έλληνισμοΰ καί
τοϋ χριστιανισμού, ή δέ πρωτεύουσα αύτής Καισάρεια πρώτη μητρόπολις τής
νέας θρησκείας. Σ ’ αυτήν ήκμασαν οί «Τρεις Ίεράρχαι», καθώς καί άλλοι άξιωματοΰχοι τοϋ χριστιανισμού. Τον 15ον αιώνα ή Καππαδοκία κατεκτήθη άπό τούς
’Οθωμανούς Τούρκους. (Συνώνυμη όδός ύπάρχει στήν Ά ν ω Σμύρνη καί στήν
Ν. Φιλαδέλφεια).

Καραβαγγέλη Γερμανού (Βλέπε Γερμανού Καραβαγγέλη).
Καραβία Εύγενίου.
Πάροδος τής όδοϋ Πατησίων 275, κοντά στον Ά γ ιο Λουκά.
'Ο Ευγένιος Καραβίας, λόγιος καί κληρικός, γεννήθηκε στήν ’Ιθάκη τό 1752.
Τό 1808 έξελέγη μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως καί τό 1813 Άγχιάλου. Έ ξ αιτίας
τής στάσεώς του κατά τήν διάρκεια τής έπαναστάσεως τοϋ 1821, συνελήφθη άπό
τούς Τούρκους καί τήν Κυριακή τοϋ Πάσχος τοϋ 1821, άπηγχονίσθη στήν Κωνσταν
τινούπολή μαζί μέ άλλους άρχιερεΐς.

Καραγεώργη Σερβίας.
Βρίσκεται στήν πλατεία Συντάγματος καί είναι πάροδος τής όδοΰ Σταδίου 1.
’Οφείλει τήν ονομασία στον ιδρυτή τής βασιλικής δυναστείας τής Σερβίας, Γεώργιο
Πέτροβιτς (1766—1817), τον όποιον οί Τοΰρκοι άπεκάλουν Καραγεώργη.
Τό 1817 ό Καραγεώργης έμυήθη στά τής Φιλικής Ε ταιρίας καί ύπεσχέθη
νά βοηθήση τούς 'Έλληνες, δέν έπρόφθασε όμως γιατί έδολοφονήθη τον ίδιο χρόνο.
( Συνεχίζεται)

Α Π Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Σ Τ Α Μ Ε ΙΟ Υ Υ ΓΕ ΙΑ Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ Π Ο Λ Ε Ω Ν
ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963
Α) Κατά τον μήνα ’Ιανουάριον έ.έ. καί άπό 1—31 εις ’Αθήνας—Πειραιά—
Πάτρας καί Κέρκυραν :
1. Έξητάσθησαν άπο ιατρούς τής εκλογής των οίκοι
1.495
Μέλη
2.
»
εις ιατρεία τής έκλογής των
1.912
»
3. Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής των
203
»
4. Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια
36 νέα
»
5. Έξητάσθησαν εις εξωτερικά ιατρεία του Ν .Α .Π . καί τοϋ
Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών —Πειραιώς
5 .1 5 0
»
’Ή το ι το Ταμεΐον περιέθαλψεν ένσυνόλω
8 .7 9 6
»
6. Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 6.065 συνταγαί.
7. Έχορηγήθησαν εις 2 μέλη ορθοπεδικά είδη αξίας 4.244 δραχμών.
Ά π ο οικονομικής πλευράς 6 μήν Δεκέμβριος 1962 έχει ως εξής :
’Έ σ ο δ α τ α κ τ ι κ ά
δραχμαί
387.378
’Έ σ ο δ α έκ συμμετοχής Δημοσίου
»
734.919,60
Σ ύ ν ο λ ο ν ’Ε σ ό δ ω ν
»
1.122.297,60
Έξοδα
»
1.137.078,70

Β) Κατωτέρω παραθέτομεν πίνακα κινήσεως άσθενών κεχωρισμένως τών Α'
καί Β' εξαμήνων 1962, ώς καί σύνολον τοϋ έτους τούτου, προς γνώσιν.
Α' ΕΞΑΜ ΗΝΟΝ 1962
Ίάν. Φεβρ. Μάρτ. Ά π ρ . Μάιος
Ο ίκ ο ι.......................................... 1.735 1.608 1.748 1.624 1.408
’Ια τ ρ ε ία ...................................... 1.844 1.364 1.775 1.569 1.665
Νοσοκομεία — Κλινικάς . . . .
258
229
247
223
322
Γεννήσεις...................................
41
34
32
31
28
’Ιατρεία Ν .Α .Π . καί Κλάδου
'Υγείας Άθηνών-Πειραιώς
5.550 4.552 5.498 4.930 5.969
Σ ύ ν ο λ ο ν .................... 9.428 7.787 9.300 8.377 9.392
Συνταγαί Φαρμάκων ............. 6.390 5.546 6.393 6.280 6.553

Ίούν. Άθροισ.
1.071 9.194
2.077 10.294
220 1.499
29
195
5.763 32.262
9.160 53.444
6.377 37.539

Β' ΕΞΑΜ ΗΝΟΝ . 1962
Ίούλ. Αΰγ. Σεπτ. Ό κ τ. Νοέμ. Δεκ. Άθροισ.
Ο ίκ ο ι..........................................
791
610
715 1.069 1.210 1.620 6.015
’Ια τ ρ ε ία ...................................... 1.680 1.337 1.587 1.696 1.913 1.901 10.114
Νοσοκομεία — Κλινικάς . . . .
161
159
233
253
159
152 1.117
Γεννήσεις....................................
36
32
18
25
29
23
164
’Ιατρεία Ν.Α.Π» καί Κλάδου
'Υγείας Άθηνών-Πειραιώς
5.453 3.758 5.088 5.639 5.416 4.407 29.761
Σ ύ ν ο λ ο ν ............. 8.121 5.896 7.642 8.682 8.727 8.103 47.171
Συνταγαί Φαρμάκων ............. 5.608 4.289 4.726 7.025 5.857 6.168 33.673
Συνολικώς κατά τό έτος 1962 έπραγματοποιήθησαν :
1) ’Επισκέψεις ο ίκ ο ι..................................................... 15.209
2) ’Επισκέψεις έν ίατρείω ........................................ 20.408
3) Νοσηλευθέντες εις νοσοκομεία καίκλινικάς . . . . 2.616
4) Γεννήσεις ...................................................................
359
5) Έξετασθέντες δωρεάν είς ιατρεία Ν.Α .Π . καί
Κλάδου 'Υγείας Ά θη νώ ν-Π ειρ α ιώ ς.................... 62.023
Σύνολον άτόμων περιθαλπέντων ύπο Κλάδου 'Υγείας 100.615
6) Έξετελέσθησαν δωρεάν Συνταγαί
71.212
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’Απολογισμός Ταμείου 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων

Ή οικονομική κίνησις του Ταμείου κατά τό έτος 1962 εϊχεν ώς άκολούθως
κατά μήνα :
Α' ΕΞΑΜ ΗΝΟΝ
Αιτιολογία
Ίαν.
Φεβρ.
’Έσοδα έκ
2% .· 72.251 326.802
’Έσοδα έκ
Δημοσίου
79.268 766.412
Σύνολον
Εσόδων 451.519 1.093.214

Μάρτιος Ά πρίλ.

Μάιος

’Ιούνιος

Σύνολον

396.380 285.535

403.997

334.968 2.119.933

550.409499.691

563.815

466.825 2.926.420

946.789 785.226

967.812

801.793 5.046.353

Έ ξοδα . . . 880.411 1.162.762 1.117.098 777.255 1.154.837 1.105.511 6.197.874
Β' ΕΞΑΜ ΗΝΟΝ
Αιτιολογία ’Ιούλιος Αΰγουστ. Σεπτ. ’Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβρ. Σύνολον
’Έσοδα
έκ 2% 486.758 331.273 344.772 348.821 362.303 387.378 2.261.305
’Έσοδα έκ
Δημοσίου 339.649 429.133 431.491 831.411
921.885 734.919 3.688.488
Σύνολον
’Εσόδων 826.407 760.406 776.263 1.180.232 1.284.188 1.122.297 5.949.793
Έ ξοδα

1.092.736 1.172.072 845.182

871.388

857.522 1.137.078 5.975.978

ΓΕΝΙΚ ΟΝ ΣΤΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΔΤΟ ΕΞΑΜΗΝΩΝ
’Έσοδα έκ 2%
’Έσοδα έκ Δημοσίου
Σύνολον ’Εσόδων
’Έξοδα
’Έλλειμμα

δραχμαι
»
»
»
» *

4.381.238
6.614.908
10.996.146
12.173.852
1.177.706

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Τό έμφανιζόμενον ώς έλλειμμα ποσόν, έν τή πραγματικότητι είναι κατώτερον των 100.000 δραχμών, καθ’ όσον δικαιολογητικά άντιπροσωπεύοντα ποσόν 2.260.000 περίπου εύρίσκονται παρά τώ Κλάδω 'Υγείας, ίνα ύποβληθώσιν εις 'Υπουργείου, άμα τή ολοκληρώσει τής άπαιτουμένης προεργασίας τής συγκεντρώσεως καί ελέγχου. Πάντως ή πραγματική οικονομική κατάστασις τοϋ Ταμείου
θά άπεικονίζηται είς τον δημοσιευθησόμενον, λίαν προσεχώς, ’Ισολογισμόν.

Γ) Ύπομιμνήσκοντες διά τελευταίαν φοράν τήν ύποχρέωσιν των άμελησάντων,
έν ένεργεία άστυνομικών καί διοικητικών υπαλλήλων, νά προσκομίσωσιν ήμΐν τάς
φωτογραφίας τών προστατευομένων παρ’ αυτών μελών τής οικογένειας των καί
ιδία τών έν ταΐς έπαρχίαις διαμενόντων, όπως πράξωσι τοϋτο τό ταχύτερου, διότι
άλλως δεν θά δυνηθώμεν νά χορηγήσωμεν είς τούτους, διά λόγους τεχνικούς κυρίως,
τά νέα βιβλιάρια άσθενείας ούτε καί διά τά λοιπά μέλη οικογένειας των καί οΰτω θά
στερηθώσιν ούτοι πάσης υγειονομικής περιθάλψεως, δι’ δ χρονικόν διάστημα θά
καθυστερή φωτογραφία, έστω καί ένός μόνον μέλους τής οικογένειας των, έξαιρέσει
τών τέκνων τών έχόντων ήλικίαν μικροτέραν τών 4 έτών, δι’ ά δεν άπαιτεΐται ή
προσκόμισις φωτογραφιών.
Ό Αρχηγός
Ώ ς Πρόεδρος τοϋ Κλάδου 'Υγείας
ΘΕΟΔ. Ν . Ρ Α Κ ΙΝ Τ Ζ Η Σ

Θεόδωρος Λεονταρίτης
Θλιβερό καί πάλιν καλούμεθα νά έπιτελέσουμε καθήκον. Σ τις 10-2-63 πέθανε
στο νοσοκομείο του Ν .Ι.Μ .Τ.Σ. ό τέως ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας Πόλεων, Θεόδω
ρος Λεονταρίτης, θϋμα κι’αύτός της επάρατης κι’ άνίατης άρρώστειας των ήμερων
μας. Τό ’Αστυνομικό Σώμα έ'χασε ένα άκόμη άπό τά πρώτα ηγετικά στελέχη του,
πού 33 χρόνια πρόσφερε σ’ αύτό όμες του τις δυνάμεις για τήν προκοπή καί τήν
άλματώδη έξέλιξί του. ’Αλλά καί ή έλληνική κοινωνία έ'χασε ένα πιστό υπηρέτη της,
πού 41 χρόνια άνάλωσε τή ζωή του, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στήν έξυπηρέτησι
τοϋ πολίτου καί τοϋ κοινωνικού σκοπού γενικώτερα.
Ό Θεόδωρος Λεονταρίτης, ό αλησμόνη
τος σεβαστός μας ’Αρχηγός, γεννήθηκε στή
Καλαμάτα τό 1894. Τό 1914 κατετάγη στήν
Χωροφυλακή μέ τον βαθμό τού'Υπενωμοτάρ
χου, ώς τελειόφοιτος Νομικής. Τον ’Απρίλιο
τού 1922, όντας ’Ανθυπομοίραρχος, μετατά
χθηκε στο νεοσύστατο Σώμα τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, μέ τον βαθμό τού ’Αστυνόμου
Β' τάξεως. Τό 1924 έγινε ’Αστυνόμος Α'
τάξεως, τό 1933 ’Αστυνομικός Διευθυντής Β'
τάξεως, τό 1941 ’Αστυνομικός Διευθυντής
Α' τάξεως, τό 1952 ’Επιθεωρητής τού ’Α
στυνομικού Σώματος καί τον Σεπτέμβριο
τού 1954 ’Αρχηγός ’Αστυνομίας, θέσι πού
διατήρησε μέχρι τις 21.12.55, ότε καί άπεχώρησε τής υπηρεσίας, κατόπιν αίτήσεώς του.
Ά π ό τού ’Ιανουάριου 1923 μέχρι τού ’Ιουνίου 1940 υπηρέτησε συνεχώς στήν
’Αστυνομική Διεύθυνσι Κερκύρας, άλλοτε ώς Διεύθυντής αυτής κι’ άλλοτε ώς Καθη
γητής καί Διοικητής τής Αστυνομικής Σχολής. "Οπου κι’ αν ύπηρέτησε, οί ύπηρεσιες πού πρόσφερε υπήρξαν πολύτιμες. ’Επαγγελματικά καί έγκυκλοπαιδικά άρτια
καταρτισμένος, μέ έξαιρετικά διοικητικά προσόντα, μέ ζήλο γιά τήν ύπηρεσία, άφη
νε στο πέρασμά του τις καλύτερες έντυπώσεις. Ουδέποτε έλέγχθηκε γιά όποιοδήποτε παράπτωμα ή παράλειψι. Πειθαρχικός, ήθικός, ειλικρινής, ευφυής, ευθύς τον
χαρακτήρα, λίαν δραστήριος, είχεν άριστες κοινωνικές σχέσεις. Έ τιμήθη πολλές φο
ρές μέ επαίνους καί εύαρέσκειες, έτυχε πολλών μεταλλίων καί παρασήμων καί έχαιρεν εξαιρετικής έκτιμήσεως μεταξύ προϊσταμένων, συναδέλφων καί κατωτέρων.
'Η κηδεία του έγινε τήν 10η ώρα τής 11-2-63 στο Β' Νεκροταφείο, σεμνά κι’
απέριττα, έτσι όπως άξίωσε τις τελευταίες του στιγμές. Παρέστησαν φίλοι καί γνω
στοί, συνάδελφοι καί παλαιοί συνεργάτες. Έ κ μέρους τού ’Αστυνομικού Σώματος
κατέθεσε στέφανον ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' τάξεως κ. Κοτσιάς ’Αθανάσιος.
Ευχόμαστε όπως ό Θεός άναπαύση τήν ψυχήν του καί χαρίση τήν έξ όψους πα
ρηγοριάν στούς οικείους του. Τό χώμα τής άττικής γής πού τον σκέπασε, ας είναι
ελαφρό ή δέ μνήμη του αΐωνία.

Αίωνία σου ή μνήμη σεβαστέ μας ’Αρχηγέ.

Ιωάννης Κυττριάδης
Σ τις 16 του περασμένου μηνός πέθανε σε νοσοκομείο τοϋ Πειραιώς ό άστυφύλαξ
τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς ’Ιωάννης Κυπριάδης. Στην τελευταία του
κατοικία τον συνώδευσαν άρκετοί άστυνομικοί, προϊστά
μενοι καί συνάδελφοί του.
Ό ’Ιωάννης Κυπριάδης γεννήθηκε στή Χίο τό 1921.
Το 1945 έξήλθε τής ’Αστυνομικής Σχολής καί υπηρέτη
σε διαδοχικά σέ διάφορες άστυνομικές υπηρεσίες. Στή
σύντομη άστυνομική του σταδιοδρομία, υπήρξε πρότυπο
άστυνομικοϋ υπαλλήλου.
Διεκρίνετο για τήν υπηρεσιακή του κατάρτισι, τήν
έγκυκλοπαιδική του μόρφωσι, για τό ήθος καί τον χα
ρακτήρα του.
’Εργατικός, πειθαρχικός, άξιοπρεπής, μέ καλές κοι
νωνικές σχέσεις, έξετιμάτο ιδιαιτέρως άπό τούς προϊστα
μένους του καί τούς συναδέΐ^φους του.
'Η καταραμένη άρρώστεια τής έποχής μας, δέν τον άφησε να άποχωρήση
φυσιολογικά τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, πού τόσο άγάπησε καί τόσο πιστά υπη
ρέτησε. Πέθανε στην ήλικία πού θά μπορούσε νά προσφέρη πολλά καί στην υπη
ρεσία του καί τήν οίκογένειά του.
Συλλυπούμεθα βαθύτατα τούς οικείους του κι’ εύχόμαστε όπως ό Θεός άναπαύση τήν ψυχή του. 'Η μνήμη του ας είναι αιώνια.

Αίωνία σου ή μνήμη αλησμόνητε Γιάννη.
/. ΡΑ Ι ΚΟΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΙΊΡΟ Α ΓΩ ΓΑ Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών προήχθη, κατ’ εκλογήν, εις
τον βαθμόν τοΰ Άνθυπαστυνόμου, έκ των έν ΐσχύι πινάκων και προς πλήρωσιν υφι
στάμενης κενής οργανικής θέσεως, ό Άρχιφύλαξ κ. Νικόλαος Μαούνης.
'Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Τφυπουργοϋ ’Εσωτερικών, ό διοικητικός ύπάλληλος τής Α' κατηγορίας 8ου βαθμού κ. ’Ιωάννης Ρόζος, μετατάσσεται εις τό Σώμα
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έπί βαθμώ βοηθού Υγειονομικού ’Αξιωματικού, Ύ παστυνόμου Α' τάξεως, κεκτημένος τά νόμιμα προσόντα, προς πλήρωσιν ύφισταμένης
κενής οργανικής θέσεως.
%
Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ - Α Π Ο Λ Υ ΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες κ. κ. ’Ιωάννης
Ζουγλάκης καί ’Ιωάννης Γκανούρης.
—Άπελύθη τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, διά λόγους υγείας, ό Άστυφύλαξ κ.
Παναγιώτης Γκρίτζαλης.
*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, έξεφράσθη ή άκρα ευαρέ
σκεια εις τούς : 1) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Παναγιώτην Καραμπούλην, Προϊ
στάμενον τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών καί 2) εις τούς ύπ’ αύτόν αξιωμα
τικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς ύπαλλήλους, διότι κατά τάς σημειωθείσας εις
την πόλιν τών Πατρών πλημμύρας τήν 17-12-62 καί 27-12-62, έργασθέντες μετά
ζήλου καί άφοσιώσεως εις τό καθήκον, ύπό δλως δυσμενείς συνθήκας καί πολύ πέ
ραν τών κεκανονισμένων ώρών εργασίας, συνέβαλον εις τήν διασφάλισιν τής ζωής καί
περιουσίας τών πληγέντων ύπό τών πλημμυρών πολιτών, προκαλέσαντες τά ευμενή
σχόλια τής κοινωνίας τών Πατρών.
—Δ ι’ έτέρας άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών έξεφράσθη ή ευαρέ
σκεια εις τον Άνθυπαστυνόμον κ. ’Αθανάσιον Πουλίτσαν, διότι, άπεσπασμένος ών,
ως προσωπικός σωματοφύλαξ τής Α.Μ. τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έν Κύπρω,
έπεδείξατο άξιέπαινον δράσιν καί εύδόκιμον υπηρεσίαν παρά τή Α.Β.Υ. τή Πριγκιπίσση Ειρήνη, κατά τήν έκεΐσε πρόσφατον έπίσκεψίν της.
—'Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Ύφυπουργοΰ Εσωτερικών, άπενεμήθη ύλική καί ήθική αμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Θωμάν Ράπτην, διότι τήν 9-12-62
και περί ώραν 10.30', εις τον ιερόν Ναόν 'Αγίου ’Αλεξάνδρου, παρά τήν άκτήν Κο
σμά, χάρις εις τήν έπιδειχθεΐσαν ύπ’ αύτοΰ έξαιρετικήν δραστηριότητα καί Ικδηλον
αύτοθυσίαν, διέσωσεν έκ βεβαίου πνιγμοΰ τήν Βαρβάραν Βενιατάκη, έτών 39, ριφθεΐσαν έντός τής θαλάσσης μετά τών ένδυμάτων της, μέ προφανή σκοπόν νά αύτοκτονήση, προκαλέσας οΰτω, διά τής πράξεώς του ταύτης, τάς ευμενείς κρίσεις καί
τα σχόλια ύπέρ αύτοΰ καί τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.
—Δ ι’ έτέρας άποφάσεως τοΰ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική
καί ήθική άμοιβή εις τον’Αστυφύλακα κ.Χρήστον Άσημάκην, διότι τήν 13-12-62 καί
ώραν 2.25' εις τήν οδόν Ρήγα Φερραίου τοΰ Καλαμακίου, χάρις εις τήν έπιδειχθεϊσαν ύπ’ αύτοΰ έξαιρετικήν παρατηρητικότητα, τήν μετ’ άποφασιστικότητος, ψυχραι
μίας καί θάρρους ένέργειάν του, έπέτυχε τήν σύλληψιν 4μελοΰς σπείρας, μή σεσημα
σμένων κλεπτών αύτοκινήτων, προκαλέσας οΰτω ευμενείς κρίσεις καί σχόλια ύπέρ
αύτοΰ καί τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.
—Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών άπενεμήθη ύλική καί ήθι
κή άμοιβή εις τούς : 1) Ύπαστυνόμον Β ' κ. Νικόλαον Κατσαρέαν καί 2) Άστυφύ-
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Ειδήσεις καί πληροφορίαν

λακας κ.κ. Πιέρρον ’Αλευράν, Ίωάννην Φώνταν, Στυλιανόν Γούλην καί Παναγιώτην
Γεωργόπουλον, διότι άπαντες, ύπηρετοΰντες εις την 'Τποδιεύθυνσιν Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών ('Ομάς ’Αναζητήσεων), έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, δραστηριότητος, μεθοδικότητος καί φιλοτιμίας, πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών
έργασίας, έπέτυχον την άνακάλυψιν καί σύλληψιν τού αγνώστου δράστου σοβαρού
τραυματισμού γυναικός, ύπ’ αγνώστου αριθμού κυκλοφορίας αύτοκινήτου, έπισυμβάντος την 4.30' περίπου ώραν της 3-10-62, Γεωργίου Καλπάκη, κατοίκου Πειραι
ώς, έντός χρονικού διαστήματος είκοσι ήμερών, δοθέντος δτι ή άνακάλυψις τούτου
συνετελέσθη μέ μοναδικόν πειστήριον τό άνευρεθέν έλαστικόν (φλάντζα), προκαλέσαντες διά τής έπιτυχίας των ταύτης τα εύμενή σχόλια τού άθηναϊκοΰ τύπου ύπέρ
αυτών καί τού ’Αστυνομικού Σώματος καί αύξήσαντες τά αισθήματα έμπιστοσύνης
τού κοινού προς τάς ικανότητας καί την επάρκειαν τής ’Αστυνομίας.
—Διά τής αύτής άποφάσεως έπηνέθη ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. ’Αγησί
λαος Παπασταφίδας, Προϊστάμενος τής Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Α
θηνών, διότι υπό τήν δεξιάν καί εΰστοχον καθοδήγησιν τούτου, έργασθέντες οί άνωτέρω έπέτυχον τήν σύλληψιν τού άγνώστου δράστου τού έν λόγω σοβαρού τραυμα
τισμού.
—Δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη υλική καί
ήθική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Δημήτριον Λουκόπουλον, διότι τήν νύκτα τής
23—2 4 /11/62 καί ώραν 00.55', χάρις είς τήν άναπτυχθεΐσαν παρ’ αύτοΰ πρωτοβου
λίαν, άξιόλογον δραστηριότητα, άπαράμιλλον θάρρος καί ψυχραιμίαν, επέτυχε τήν
έπ’ αύτοφώρω σύλληψιν τού σεσημασμένου καί έπικινδύνου κακοποιού ’Αναστασίου
Ζερβού, έντός τού έπί τής οδού Λευκίππου 7 αρτοποιείου τού Λάμπρου Σαντοριναίου,
εις δ εΐχεν είσέλθει διά ρήξεως τής έξωτερικής θύρας καί άφήρεσεν έκ τού ταμείου
951,70 δραχμάς, αίτινες κατεσχέθησαν καί άπεδόθησαν είς τον παθόντα.
—Ω σαύτως δι’άπόφάσεως τού Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί
ήθική άμοιβή είς τον ’Αστυφύλακα κ.Χατζηδήμον Νικόλαον,διότι τήν 17.30 ώραν τής
8.11.62,χάρις είς τήν έξαίρετον φιλοτιμίαν καί τό άπαράμιλλον θάρρος του, ένεργήσας μετ’ άστραπιαίας ταχύτητος, έτοιμότητος καί αυτοθυσίας, ήρπασεν προ τών τρο
χών διερχομένου αύτοκινήτου καί διέσωσεν έκ βεβαίου δυστυχήματος τήν 2ετή παιδί
σκην Γιατροπούλου Παναγιώταν, ήτις διαλαθοΰσα τής προσοχής τού συνοδεύοντος
ταύτην 12ετούς άδελφοΰ της, έπεχείρησε νά διάσχιση καθέτως τήν άκτήν Μακαρίου,
καθ’ ήν στιγμήν είς έγγυτάτην άπόστασιν, έπιβατικόν αύτοκίνητον διέσχιζε τήν οδόν
μετά μεγάλης ταχύτητος,ό οδηγός τού οποίου δέν θά ήδύνατο νά άποφύγη τό δυστύ
χημα, προκαλέσας οδτω διά τής πράξεώς του ταύτης, τά ευμενή σχόλια τού τύπου
καί τού κοινού ύπέρ αύτοΰ καί τού ’Αστυνομικού Σώματος.
*

Α Λ Λ Η Λ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ
— κ. Κωνσταντίνον Τζένον, Δικηγόρον. Βελβενδοΰς 19. Ή έπιστολή σας έλήφθη.. Σας ευχαριστούμε διά τά προς τό ’Αστυνομικόν Σώμα εύγενή καί ένθουσιώδη αίσθήματά σας, τά όποια μάς τιμούν. Θά λαμβάνετε έπί έξάμηνον τά
« ’Αστυνομικά Χρονικά » τιμής ενεκεν. Μετά ταΰτα, δύνασθε νά έγγραφήτε συν
δρομητής. Σάς άποστέλλομεν ταχυδρομικώς τό « Λεύκωμα τής ’Αστυνομίας ».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ή το ξ ικ ο μ α ν ία κ α ί ή σ χ έ σ ις α υ τή ς π ρ ό ς τ ή ν έ γ κ λ η μ α τ ικ ό τ η τ α , ύπδ τοΰ Καθηγη-

τοϋ της ’Εγκληματολογίας εις τήν Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών Ε π ι
στημών κ. Ίωάννου Παπαζαχαρίου (συνέχεια)........................................................

145

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Π ερί τ ή ς θ α λ ιδο μ ίδ η ς κ α ί τ ή ς έξ α υ τή ς « Δ ίκ η ς το ΰ α ϊώ ν ο ς » , ύπδ κ. Χρήστου

Π. Γιώτη, πρώην Έφέτου ...................................................................„ ......................
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ή δ ια φ θ ο ρ ά κ α ί τ ά π ο ρ νεία ά π ό τή ν ά ρ χ α ιό τη τα μ έ χ ρ ι τή ς έ π ο χ ή ς μ α ς , ύπδ
Δημοσιογράφου κ. Σπύρου Λεωτσάκου (συνέχεια).......................................................

149

152

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Δ ιεθ νή ς ά π α τ ε ώ ν δ ιά τ ή ς μεθόδου α π ο σ το λ ή ς τ η λ ε γ ρ α φ η μ ά τ ω ν , ύπδ τ. Άνθυ-

παστυνόμου κ. Γ. Δουκάκη (συνέχεια)........................................................................

155

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΤΝΟΜΙΑΙ
Ή ισ τορία το ΰ F . B . I . , έκ τοΰ βιβλίου τοΰ ’Αμερικανού συγγραφέως Ντον Χουάιτχεντ,

κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. Άναστ. Βογιατζή (συνέχεια) ..........................

159

ΣΤΟ ΠΕΡΙΘ ΩΡΙΟ Τ Η Σ ΙΣΤΟ ΡΙΑ Σ
Τ ά π ερ α σ μ έν α , ύπδ κ. Δημήτρη Γιαννουκάκη.....................................................................

163

ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Οί Τ ρ εις Ί ε ρ ά ρ χ α ι , ύπδ κ. Ίωάννου Ά ντιφ ώ ντος............................................................
Ή κ α τ ά λ η ψ ις τ ώ ν Ί ω α ν ν ίν ω ν κ α τ ά τή ν μ εγ ά λ η ν έθ νικ ή ν έξόρμ η σιν το ΰ 19121913 (22 Φ εβ ρο υ ά ρ ιο υ 1913-22 Φ εβ ρο υ ά ρ ιο υ 1 9 6 3 ), ύπδ 'Τπαστυνόμου Β'

κ. Χαρ. Σταμάτη

...................................................... ............ . ................ί ..........

Π ροσ ευχή στή Μ η τέρ α , ύπδ 'Τπαστυνόμου Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου ...........................

167
171
174

Π Ο ΙΗ ΣΙΣ
Π ρός τή ν Α .Β .Υ . τό ν Δ ιά δ ο χ ο ν Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ν , ύπδ Άστυφύλακος κ. Σωσιπά-

τρου Π ο λ ίτο υ ........................................................................................ ...........................
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠ ΙΣΚ Ο Π Η ΣΙΣ
’Α σ τυ ν ο μ ικ ά ε ικ ο σ ιτε τρ ά ω ρ α , ύπδ Συνεργάτου «X» .....................................................

175
176

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΔΕΩΝ
Τ ί ν ά γ ρ ά ψ ω ; ύπδ 'Τπαστυνόμου Β' κ. Σπύρου Πηλοϋ (συνέχεια).............................

180

ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
Π ερί το ΰ π ερ ισ τρ ό φ ο υ Smith κ α ί Wesson No 38 ύπδ 'Τπαστυνόμου Β ' κ. Κων.
Χρονοπούλου ..............................................................................................................

182

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ι σ τ ο ρ ικ ο ί π ε ρ ίπ α τ ο ι σ το υ ς δρόμ ους τ ώ ν 'Α θ η ν ώ ν κ α ί το ΰ Π ε ιρ α ιώ ς , ύπδ 'Τ π α 

στυνόμου Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου (συνέχεια) ...............................................................
ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
’Απολογισμός μηνός Ίανουαρίου 1963 .............................................................................
ΠΕΝΘΗ
Θ εόδωρος Λ εο ν τα ρ ίτη ς, ’Ιω ά ν ν η ς Κ υ π ρ ιά δ η ς , ύπδ 'Τπαστυνόμου Α' κ. I. Ράϊκου
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ ΚΑΙ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ Ι......................................................................

185
187
189
191

ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΤΟΜΕΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΠΗΧΟΤΝ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ν
ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΓΝΩΜΑΣ ΑΥΤΩΝ
Τδ π ερ ιο δικ ό ν έ κ τ υ π ο ΰ τ α ι είς τ ά Τ υ π ο γ ρ α φ ικ ά Κ α τα σ τή μ α τα ’Α δ ε λ φ ώ ν Γ . Ρ Ο Δ Η
Κ ερ αμ εικ ο ΰ 40 - 'Α θ ή ν α ι ( Τ η λ . 522.512)

Κάθε Σάββατο
"Ωρα 12.30'-1 μ. μ.
Παρακολουθήτε την

Εκπομπή

τής ’Αστυνομίας Πόλεων

από

το

των

Ραδιοφωνικό

Σταθμό

Ενόπλων Δυνάμεων.

