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ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΟΛΟΓ IK Α ΘΕΜΑΤΑ

Η Τ Ο Ξ Ι Κ Ο Μ Α Ν Ι Α  
ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ύπί> τοϋ Καθηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας εις 
τήν Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών 
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Συνέχκια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)

XII. Αί έπι μέρους τοξικαί ούσίαι.
4 . Ή  ρ ω ί ν η .
'Η  ηρωίνη εΐσάγεται εις τον οργανισμόν, είτε Si’ εισπνοής έκ τής ρινός (έκτου 

Prendre-prise) (πρέζα-8όσεις) (συνέπεια τοϋ όποιου διερεθίζονται οί ρώθωνες αύ- 
τοϋ), εϊτε Si’ ένέσεων (γίνονται βιαίως καί κατά πρωτόγονον τρόπον άνευ άπολυμάν- 
σεως, δι’ δ καί είναι καταμεμολυσμένοι οί βραχίονες των ήρωινομανών).'Η ήρωίνη 
άποτελεϊ χημικόν παράγωγον τής μορφίνης. ’Ανεκαλύφθη υπό δύο "Άγγλων ιατρών, 
τά όνόματά των δέν ένδιαφέρουν, οί όποιοι ένόμισαν δτι άνεκάλυψαν άβλαβή ούσίαν, 
ήτις θά ήδύνατο νά θεραπεύση τήν τοξικομανίαν καί τήν ύποδούλωσιν εις τά άλλα 
δηλητήρια. Ε ις τήν πραγματικότητα οί ιατροί οδτοι άνεκάλυψαν τήν πλέον έπικίν- 
δυνον τοξικήν ούσίαν διά τήν άνθρωπότητα, ύπό τήν έννοιαν, δτι άφ’ ένόςή εις αύτήν 
υποδούλωσις τοΰ άτόμου είναι άμεσος, ήτοι άμα τή χρησιμοποιήσει των πρώτων 
δόσεων, καί άφ’ ετέρου διότι, ώς δεικνύει ή πράξις, ούδείς ήρωινομανής διεσώθη τε- 
λικώς άπό τό πάθος του μέχρι σήμερον, ένώ άντιθέτως έπί τών άλλων τοξικομανών 
είχομεν καί ώρισμένας διασώσεις. Κατά τήν έ'κφρασιν 'Έλληνος καθηγητοΰ τοϋ Πα
νεπιστημίου οί έν λόγω δύο Ά γ γλοι ιατροί θά έπρεπε, ώς υπαίτιοι τής δημιουργίας 
τοΰ χειρίστου τούτου δηλητηρίου τών λαών, νά κρεμασθώσιν εις τήν κεντρικωτέραν 
πλατείαν τοΰ Λονδίνου. Έ ν  άρχή ή ήρωίνη είχε χρησιμοποιηθή εις τά σανατόρια 
άμα τή έκρήξει τοΰ βηχός, ό όποιος είναι, ώς γνωστόν, έπικίνδυνος εις τούς φυματι- 
κους. ’Ό ντως ή κατευναστική τών άναπνευστικών οργάνων δύναμις τής ήρωίνης 
είναι εύρεΐα καί έπιφέρει κατάπαυσιν τοΰ βηχός.

Ούχ’ ήττον οί φυματικοί διεσώζοντο μέν προς στιγμήν ύπό τοΰ βηχός, κατε- 
στρεφοντο 8μως όριστικώς έκ τής ήρωινομανίας, είς τήν οποίαν ουτοι άμέσως ύπε- 
δουλοΰντο.

XIII. Σχέσις τοξικομανίας καί έγκληματικότητος.
Τεραστία είναι ή σχέσις μεταξύ τών τοξικών ούσιών καί τής έγκληματικότη- 

τος, ουχ’ ήττον καί πλείστων άλλων κοινωνικών πληγών.
'Η  τοιαύτη έπίδρασις τής τοξικομανίας έμφανίζεται άμεσος καί έμμεσος. Ά 

μεσος υπό τήν έννοιαν δτι ό τοξικομανής, ύπό τήν έπήρειαν της έπιδράσεως τής το-
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ξικής ουσίας, τελεί έγκλημα. ’Έ μμεσος ύπό διπλήν έννοιαν, ήτοι άφ’ ενός διότι ό το
ξικομανής, ύπό τήν επήρειαν της έπιδράσεως της τοξικής ουσίας, γίνεται εύχερώς θύ
μα έγκλήματος, άφ’ ετέρου δέ, διότι τά τέκνα των τοξικομανών γεννώνται μέ βα
ρείας σωματικάς καί ψυχικάς έπιβαρύνσεις, ήτοι ύπολελειμμένα, άτινα, ώς έχοντα ήσ- 
σονα διά τον τραχύν της έπιβιώσεως άγώνα, εύχερώς ύποκύπτουσι καί έξολισθαίνου- 
σι μέχρι της έγκληματικότητος.

Τυπικά έγκλήματα τών τοξικομανών είναι τά άκόλουθα :
α) Κύκλος έγκλημάτων κατά της περιουσίας. Ταϋτα τελοϋσιν οί τοξικομανείς, 

ίνα έξοικονομήσωσι τά χρηματικά μέσα διά τήν άγοράν του δηλητηρίου. Τά άτομα 
καθίστανται έρμαια τής μανίας προς τό δηλητήριον καί τείνουσι νά προμηθευθώσι 
τοϋτο διά παντός μέσου, διά ψεύδους, άπάτης καί πάσης ειδεχθούς ένεργείας. Πα
ραδείγματα έκ τής ελληνικής πράξεως: « Ό  τοξικομανής ίνα έξαπατήση τούς οι
κείους αύτοΰ καί άποσπάση παρ’ αύτών χρήματα προς άγοράν ναρκωτικών, είδο- 
ποίησεν αύτούς διά φίλων του, υπαλλήλων φερετροποιείου δτι ηύτοκτόνησεν. ’Επειδή 
δμως οί οικείοι του δεν έπείσθησαν, διότι διά παρομοίου τρόπου είχε καί άλλοτε 
άπσσπάσει χρήματα παρ’ αύτών, έτοποθετήθη εντός φερέτρου, δπερ οί φίλοι του 
διεκόμισαν έξωθι τής οικίας του. Οί συγγενείς πεισθέντες τότε έδωσαν χρήματα 
διά τήν άξίαν τού φερέτρου. Μ ετ’ ολίγον εις μίαν γωνίαν, εις μικράν άπόστασιν 
άπό τής πατρικής οικίας, οί τυχαίοι διαβάται είδον έντρομοι νά εξέρχεται ζών άπό 
τό φέρετρον εις νεκρός, δστις μετά τών μεταφερόντων τό φέρετρον (ομοίως τοξικο
μανών) έν έγκαρδιότητι νά συμπορεύεται καί μεταβαίνη διά νά άγοράση ναρκωτικά».

β) Έ τερ α  έγκλήματα, τελούμενα ύπό τών τοξικομανών, είναι έγκλήματα βίας 
κατά προσώπων καί πραγμάτων.

Καί πάλιν παραδείγματα έκ τής έλληνικής πράξεως:
« Ό  τοξικομανής Ν. Α. έν Άργοστολίω έπίεζε διαρκώς τάς δύο άδελφάς του 

καί άπέσπα χρήματα άπό τάς οικονομίας των διά νά άγοράζη ναρκωτικά. Μίαν 
φοράν έτυχε νά μήν έχουν νά τού δώσουν, τάς έμαχαίρωσε καί τάς έφόνευσε. Εις τό 
κακουργιοδικεΐον Πατρών, ένθα έδικάζετο ή ύπόθεσις, ή ιδία ή μητέρα του έζήτησε 
τήν είς θάνατον καταδίκην τού υιού της».

"Ετερον παράδειγμα :
«Μίαν έσπέραν ό Δ ., ετών 28 , ξυλουργός έν Πειραιεί, καιροφυλακτών είς τινα 

διασταύρωσιν, έπυροβόλησε τρις διά περιστρόφου κατά τού έκεΐθεν διερχομένου Ο, 
έτών 32 , λεβητοποιού, δν έτραυμάτισε σοβαρώς. 'Ο  δράστης μετά τήν πραξιν του 
παρεδόθη είς τό τμήμα τής γενικής άσφαλείας αύθορμήτως. Οί λόγοι, οίτινες εξώ 
θησαν αυτόν είς τό έγκλημα, ήσαν οί εξής : Προς 9 ημερών οδτος μετά τού Ο καί 4 
άλλων γνωστών διεσκέδαζον εις τι ούζοπωλεΐον. Περί τό μεσονύκτιον ό Δ . περιήλ- 
θεν είς κατάστασιν νάρκης έκ ναρκωτικού, δπερ κατά τον δράστην έδόθη είς αύτόν 
ύπό τής όμάδος τών γνωστών του. Μ ετ’ ολίγον άνεχώρησεν, άλλά παρά τήν πλα
τείαν 'Ιπποδάμειας, προεξάρχοντος τού Ο, είς τινα στενωπόν είς τά Καμίνια, έρρι- 
ξαν οί φίλοι του αύτόν χαμαί καί άφοΰ τον άπεγύμνωσαν, δι’ ίσχυρας λαβής άπέ- 
ταμον τούς δρχεις του, μετά ταΰτα δέ καί ό Ο καί 4  άλλοι έκ τής όμάδος ήσέλ- 
γησαν έπ’ αύτοΰ παρά φύσιν».

γ ) "Ετερα έγκλήματα, τελούμενα ύπό τών τοξικομανών, είναι καί τοιαΰτα κα
τά τών ηθών.

’Ενταύθα άνήκουσι λ.χ. αί περιπτώσεις τής κοκαϊνομανίας, ή οποία έρεθίζει 
τό είς τήν κοκαΐνην ύποδουλωθέν άτομον καί έξωθεΐ τούτο προς γενετήσιας πράξεις, 
ιδίως όμοιοφυλοφιλίας."Ανθρωποι, οί όποιοι προηγουμένως εϊχον κανονικήν γενετήριον 
ζωήν, άφ’ ής κατέστησαν κοκαϊνομανείς, μετεβλήθησαν είς όμοιοφυλοφίλους. Τού
το ισχύει τόσον διά τούς ύποδουλωθέντας είς τήν κοκαΐνην άνδρας, δσον καί διά τάς 
ύποδουλωθείσας είς ταύτην γυναίκας. Γενικώς δέον νά γίνη δεκτόν δτι μεγάλην ση-
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μασίαν ωσαύτως διά τήν γένεσιν καί τήν αύξησιν καί των έγκλημάτων βιασμού έ
χει ή χρήσις οινοπνευματωδών ποτών καί άλλων άπολαυστικών καί διεγερτικών με
θυστικών ουσιών.

Ναρκωτικών ούσιών, γίνεται χρήσις καί προς τέλεσιν βιασμού επί τών ναρκω
μένων, ώς έκ μορφίνης, έξ  ήρωίνης, ΐσως βερονάλης, μάλιστα δέ έκ του οινοπνεύμα
τος (ούχί δμως χλωροφορμίου ή αΐθέρος, δπερ σπάνιον).

δ) "Ετερα έγκλήματα, διαπραττόμενα ύπδ τών τοξικομανών είναι αί πλαστογρα- 
φίαι ιατρικών συνταγών. Τοϋτο, διότι, ώς γνωστόν ή μορφίνη καί αί διάφοροι άλλαι 
τοξικαί οόσίαι, άποτελοϋσιν έν αύτώ φάρμακα. Ούχ’ ήττον δμως ό νομοθέτης διά νά 
καταπολεμήση τήν τοξικομανίαν άπηγόρευσε τήν έλευθέραν προμήθειαν τούτων πα
ρά τών φαρμακείων. 'Ο  φαρμακοποιός δύναται νά πωλήση τοιαϋτα τοξικά φάρμα
κα εις πελάτας μόνον, έάν προσκομίσωσιν είς αυτούς ιατρικήν συνταγήν, καί δή πρω
τότυπον. "Ενεκα τούτου πολλοί μορφινομανεΐς λ.χ. άποκόπτουσι φύλλα άπό τά μπλόκ 
διαφόρων ιατρών, τά όποια φέρουσι τήν επωνυμίαν τών ιατρών, καί πλαστογραφοΰ- 
σιν ΐατρικάς συνταγάς, ίνα δυνηθώσι νά άγοράσωσι τό ποθητόν τοξικόν φάρμακον. 
Έ ν  τή έλληνική πράξει της Διευθύνσεως τών Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών πα- 
ρετηρήθησαν περιπτώσεις, καθ’ ας άνδρες έπλαστογράφησαν ΐατρικάς συνταγάς, ίνα 
προμηθεύσωσι μορφίνην εις τήν σύζυγον, ήτις, καταστάσα μορφινομανής έκ θερα
πευτικών λόγων, έ'πασχεν οίκτρώς, στερουμένη του δαπανηρού καί άπροσίτου δηλη
τηρίου.

ε) "Ετερα έγκλήματα, διαπραττόμενα ύπό τοξικομανών, είναι έγκλήματα έξάμε- 
λείας. Τούτο δέ, διότι έκ της χρήσεως διαφόρων τοξικών ούσιών, φερ’ εΐπεϊν της 
μορφίνης, έπηρεάζονται αί μνημονικαί λειτουργίαι τού άτόμου. Λ .χ. τοξικομανής 
ιατρός ένεργών έγχείρησιν λησμονεί νά ένεργήση κατά τον ένδεδειγμένον τρόπον ή 
άναγράφει συνταγήν μέ έσφαλμένα ποσοστά έπικινδυνων εις μεγάλην δόσιν ούσιών 
ή τοξικομανής νοσοκόμος δίδει άλλα φάρμακα άντ’ άλλων κ.λ.π. καί οΰτω δημιουρ- 
γούνται βλάβαι της υγείας ή καί προκαλοΰνται άνθρωποκτονίαι έξ άμελείας (κατ’ 
έπιεική έκφρασιν συναδέλφου καθηγητοΰ άποστέλλονται οί άσθενεϊς προς πρόωρον 
συνεργασίαν μετά τού ύψίστου).

στ) "Ετερα έγκλήματα διαπραττόμενα ύπό τοξικομανών είναι αί ψευδείς κατα- 
μηνύσεις, ψευδομαρτυρίαι κλπ. Τούτο δέ άφ’ ένός μέν διότι έκ διαφόρων τοξικών ού
σιών έπηρεάζονται, ώς έρρήθη καί άνωτέρω, αί μνημονικαί λειτουργίαι, τό δέ διότι 
εκ διαφόρων τοξικομανιών προέρχονται διάφοροι ψευδαισθησίαι. Λ .χ. σχετικώς προς 
την χρήσιν χλωροφορμίου ή άλλου τίνος άναισθητικοΰ προς βιασμόν ύπάρχουσι πε
ριπτώσεις κατηγορίας, άπευθυνομένης ύπό γυναικός έν πλήρει πίστει κατά τού ναρ- 
κωσαντος πράγματι αύτήν ιατρού ή οδοντιάτρου προς έπέμβασίν τινα, δτι δήθεν ού- 
τος, έπιτυχών τήν νάρκωσιν αυτής, τήν έβίασεν, ένώ πράγματι ούδέν τοιοΰτον συ
νέβη. ’Οφείλονται δέ αί τοιαΰται κατηγορίαι, ώς έπί τό πλεϊστον, εις τό γεγονός δτι 
κατά τήν νάρκωσιν ή γυνή περιπίπτει εις ψευδαισθησίας διαφόρους καί ονειρεύεται 
τον ιατρόν, ένεργοΰντα βιασμόν κατ’ αύτής. Ε ίς μίαν περίπτωσιν έν Έλλάδι άνώτε- 
ρος άστυνομικός, ό όποιος εύτυχώς δι’ αύτόν άπουσίαζεν έξ ’Αθηνών κατά τήν κρί- 
μον χρονικήν περίοδον, παρ’ ολίγον νά πέση θύμα καταγγελίας τοξικομανούς, δστις 
λογω ψευδαισθησιών κατήγγειλε, καλή τή πίστει, τον άστυνομικόν δτι παρέσυρεν αύ
τόν καί τον έβίασεν παρά φύσιν, εις τι ξενοδοχείου.

Λόγω παραληρημάτων ζηλοτυπίας εΐδικώς οί κοκαϊνομανείς προβαίνουσι καί 
εις θορυβώδεις καί βαναύσους σκηνάς προς τήν σύζυγον. Ό  κοκαϊνιστής, αν καί εύ- 
ρισκεται μόνος έν τώ  δωματίω μετά τής συζύγου αύτοΰ, βλέπει έκ ψευδαισθησίας 
ανθρώπους άσελγοΰντας ή όμιλοΰντας έρωτικώς μετ’ αύτής (οπτικά καί άκουστικά 
παραληρήματα) καί πυροβολεί.
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Καί τώρα, άς ίδωμεν τήν εικόνα τής καταπτώσεως τοϋ τοξικομανούς, δηλαδή 
έκείνου, δστις ύπεδουλώθη εις τι έκ των φοβερών τούτων δηλητηρίων. Τό άτομον 
έξασθενεϊ έντός βραχυτάτοο χρόνου, αδιαφορεί διά τά οικογενειακά καί έπαγγελμα- 
τικά του καθήκοντα, άδιαφορεΐ διά τήν κανονικήν του ΰπόληψιν, άπόλλυσι παν εν
διαφέρον καί περιάγεται εις ήθικήν έκβαναύσωσιν. Ράκος άνθρώπινον, άλήτης, πε
ριφέρεται μέ μίαν μόνην σκέψιν, πώς θά άποκτήση τό δηλητήριον διά νά ίκανοποιή- 
ση τό πάθος του.

Παράδειγμα έκ τής έλληνικής πράξεως δίδει παραστατικήν εικόνα περί τής 
τοιαύτης ήθικής καταστροφής του ύποδουλωθέντος εις τήν τοξικήν ουσίαν. Πρόκει
ται περί νεαράς γυναικός καλής οικογένειας έξ ’Αθηνών, συζύγου άποθανόντος οδον
τιάτρου, ήτις έκ τής χρήσεως του φοβερού δηλητηρίου τής ήρωίνης περιέπεσεν εις 
άλήτικον βίον. Αΰτη περιγράφει τήν κατάστασίν της κατά τήν στιγμήν κατά τήν ο
ποίαν έρχεται είς αύτήν ή έπιθυμία νά λάβη πρέζαν ήρωίνης, ώς έξής :

« ’Εκείνη τήν στιγμήν γίνομαι θηρίο. Νομίζω δτι μοϋ σχίζουν μέ ξυράφι τήν 
κοιλιά, ή ομιλία μου κόβεται, μούρχεται νά κτυπήσω τό κεφάλι μου χάμω, χάνω τό 
φώς μου, γίνομαι ένα ράκος καί ταυτοχρόνως ένα τέρας. Τίποτε άλλο δεν κυριαρχεί 
στο μυαλό μου, παρά πώς νά τρέξω , νά ευρώ τήν πρέζα. Καί τότε αρχίζει τό δράμα 
μου. Πουλάω δ, τι έχω καί δεν έχω. Προχθές φώναξα τούς παληατζήδες καί πούλη
σα ένα λαβομάνο, μιά γκαρδαρόμπα καί ένα μπαούλο γιά τό τίποτε. ’Έ τρεξα  πήγα 
τά χρήματα στον Μ. γιά νά μοΰ δώση «πράμμα» κι’ αύτός ό άτιμος μοΰ έδωσε σό
δα. Θέλει γδάρσιμο ό κερατάς. 'Ο  Θεός νά μή σώση ό άνθρωπος νά γίνεται τοξικο
μανής, γιατί χάνει τό είναι του. ’Εμένα, πού μέ βλέπετε, πού τόσο καλομαθημένη 
ήμουνα καί μεγάλωσα στά χάδια, έχω κοιμηθή στούς δρόμους, στά βαγόνια, σέ χω 
ράφια καί στούς βόθρους άκόμη γιά νά κυνηγήσω τούς έμπόρους, «πού τό πουλάνε».

Τέλος ποσοστόν έκ τών τοξικομανών καταντά είς ψυχώσεις είς τό φρενοκομεΐ- 
ον. Ταύτας έμελέτησεν ιδιαιτέρως καί ό έλλην υφηγητής τής ψυχιατρικής παρά τώ 
Πανεπιστήμιο) ’Αθηνών κ. Στριγγάρης, δστις έσχε τοιαύτην ευκαιρίαν προς ένδελε- 
χή σπουδήν ώς προϊστάμενος τμήματος ειδικής κλινικής τού Πανεπιστημίου τής 
Άιδελβέργης. Τό είς τήν γερμανικήν σύγγραμμά του θεωρείται έκ τών κλασσικών 
είς τήν σχετικήν φιλολογίαν.

’Ελπίζω δτι διά τών λεχθέντων έδωσα σκιαγραφίαν τής τοξικομανίας καί τών 
έκ ταύτης καταστροφών. 'Ο  χρόνος δέν έπιτρέπει είς έμέ νά προχωρήσω καί είς 
ύπόδειξιν τής πολιτικής κατά τής τοξικομανίας. Πάντως έν δέον νά γίνη σαφώς νοη
τόν δτι ή πολιτική αυτή δέον νά έχη ού μόνον κατασταλτικόν, άλλά καί προληπτικόν 
χαρακτήρα. Καί δτι δέον νά όργανωθή πλήρως ή διεθνής συνεργασία προς καταπο- 
λέμησιν τής τοξικομανίας, ήν έζήτησαν νά προαγάγωσιν διάφοροι διεθνείς συνθήκαι, 
ώς τής Χάγης, τής Γενεύης τού Μπάγκ γκόκ. ’Από άπόψεως δέ έλληνικής, δέον νά 
συγκινηθή πάσα ή έλληνική κοινωνία καί τό έλληνικόν κράτος είδικώτερον καί τό 
'Υπουργεΐον έπί τής Δικαιοσύνης. Μεταξύ άλλων καί διότι όφείλομεν καί νά άποπλύ- 
νωμεν καί τήν περί ήμών διεθνώς κρατούσαν φήμην δτι άποτελοΰμεν χώραν, προ- 
άγουσαν ένεργώς τήν έξάπλωσιν τής τοξικομανίας.

I. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
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Η ΕΞ Α Μ Ε Λ Ε ΙΑ Σ  ΕΝΑΡΞΙΣ  Π Υ Ρ Κ Α ΪΑ Σ  

ΣΥ Ν ΙΣΤ Α  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α ; Ο
. 'Τπό Ύπαστυνόμου Α ' χ. ΔΗΜ. ΝΤΖΙΩΡΑ

’Αφορμήν προς έρευναν του παρόντος θέματος παρέσχε τό έξης περιστατικόν : 
«Τό χρησιμοποιηθέν υπό τής καθαρίστριας τοϋ ασύλου ανιάτων Πατρών πϋρ εις τό 
μαγειρεΐον αύτοϋ μετεδόθη έξ  απροσεξίας της εις τό πλυντήριον, μέ άποτέλεσμα να 
καώσιν ώρισμένα κενά χαρτοκιβώτια γάλακτος, άνευ περαιτέρω έπεκτάσεως τοϋ πυ- 
ρός, λόγω κατασβέσεώς του. ύπό τής ιδίας τής καθαρίστριας, των προσδραμόντων 
άστυνομικών καί τοϋ προσωπικοΰ τοϋ ιδρύματος». Έρωτάται λοιπόν : Διεπράχθη 
έν προκειμένη! έγκλημα καί ποιον ; ύπεστηρίχθη ή γνώμη οτι επειδή τό πϋρ δεν έπε- 
ξετάθη, καί ώς έκ τούτου δεν προέκυψε κίνδυνος προσώπων ή πραγμάτων, έδει να μή 
έφαρμοσθή τό άρθρον 266  Π .Κ . «περί εμπρησμού έξ άμελείας», άλλ’ ή «περί παρα- 
βάσεως διατάξεων προφυλακτικών άπό τοϋ πυρός» πταισματική διάταξις τοϋ Κ ώ - 
δικος (άρθρον4 3 3 ). Ταΰτα δέ παρά τήν άντίθετον γνώμην τής πλειονότητος των δι
καστικών καί άστυνομικών υπαλλήλων τών Πατρών, καθ’ οδς έδει νά έφαρμοσθή ή 
διάταξις τοϋ άρθρον 266 Π .Κ .

Τό έκ τοϋ άνωτέρω περιστατικού άνακΰπτον πρόβλημα, άπλοΰν μέν έκ πρώτης 
οψεως, έχει όχι μόνον θεωρητικήν, αλλά καί μεγάλην πρακτικήν σημασίαν. Παρό
μοια περιστατικά άπαντώνται καθημερινώς εις τήν πράξιν : έξ αβλεψίας δεν άποσυν- 
δέεται π.χ. τό ήλεκτρικόν «σίδερο» καί μεταδίδεται πϋρ εις τά πέριξ αύτοϋ άντικεί- 
μενα ή ρίπτεται άνημμένον σιγάρον εις κάλαθον άχρήστων καί προκαλεϊ άνάφλεξιν 
τούτου καί τών πέριξ αύτοϋ άντικειμένων ή καίεται τμήμα τής οροφής άπό ένωσιν 
ήλεκτροφόρων καλωδίων κλπ. Έρω τάται λοιπόν : συνιστοΰν έγκλημα αί άνωτέρω 
έξ άμελείας ένέργειαι ή παραλείψεις, ποιον καί διατί ;

Ώ ς  γνωστόν, αί περί έμπρησμοΰ διατάξεις διεμορφώθησαν έν τώ  νέω Ποινι
κό» Κώδικι, κατά τρόπον έντελώς διάφορον τών διατάξεων τοϋ καταργηθέντος Ποι
νικού Νόμου. ’Ενώ δηλαδή, ύπό τήν ΐσχύν τοϋ Π .Ν ., τό έγκλημα τοϋ έμπρησμοΰ ήτο 
τυπικόν, ό νέος Κώδιξ χαρακτηρίζει τοΰτο ώς ούσιαστικόν (Τάφος, Ποιν. Δικ. 1961 
Γ ' σελ. 105 ). Διά νά ύπάρξη δηλ. σήμερον έμπρησμός, έκ δόλου ή έξ άμελείας, άπαι- 
τεϊται πρώτον νά προξενηθή πυρκαϊά καί δεύτερον νά προκύψη έκ ταύτης δυνατό- 
της έπελεύσεως κινδύνου άνθρώπου ή πραγμάτων. Επομένω ς έάν δεν προξενηθή πυρ- 
καϊά δεν υπάρχει έμπρησμός, έστω καί έάν.έκ τής ένεργείας ή παραλείψεως τοϋ δρά
στου προέκυψε κοινός κίνδυνος. "Αν πάλιν προεκλήθη πυρκαϊά, ούχί όμως καί δυ- 
νατοτης έπελεύσεως κοινού κινδύνου, τότε ή πράξις δύναται νά χαρακτηρισθή ώς 
φθορά ξένης ιδιοκτησίας διά πυρός, έφ’ όσον όμως έτελέσθη έκ δόλου. "Αλλως παρα
μένει άνέγκλητος.’Αντιθέτους, ύπό τήν ΐσχύν τοϋ Π .Ν .,ό  έμπρησμός, καθ’ δ έγκλημα 
τυπικόν ( 8), έθεωρεΐτο τετελεσμένος, άμα τή άφή τού πυρός, χωρίς νά άπαιτήται πε
ραιτέρω καί έπέκτασις αύτοϋ, πολλώ δέ μάλλον πρόκλησις πυρκαϊάς. Δ ι’ δ καί ήτο 
δυσχερής ή διάκρισις μεταξύ άποπείρας καί τετελεσμένου τοϋ έγκλήματος, ιδία όταν

1. Άναδημοσίευσις έκ τοϋ περιοδικού «Ποινικά Χρονικά».
2. Ε ις  τδν Π .Ν . (άρθρα 408 καί 410) έχρησιμοποιεϊτο ή έκφρασις «δστις έβαλε—βάλλει— 

πϋρ . . .  τιμωρείται. . .  ».
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ό εμπρησμός έτελείτο δι’ έναύσεως πυρός αμέσως έπ’ αύτοΰ τοϋ έμπρησθησομένου 
Αντικειμένου. Διά τον λόγον τούτον καί ή ενέργεια αδτη, δι’ ής μετεδίδετο τό πΰρ 
έχαρακτηρίζετο ώς τετελεσμένον άδίκημα,καίτοι δεν είχεν έπέλθει έμπρησμός (Κω- 
στής).

Σήμερον δεν άρκεΐ ή έναυσις του πυρός, Απαιτείται καί άποτέλεσμα. ’Ιδού τί 
Αναφέρει σχετικώς ή αίτιολογική έκθεσις (σελ. 3 9 4 ) τοϋ Κώδικος : «'Έτερον έπί- 
μαχον ζήτημα είναι αν τό άδίκημα τοϋ έμπρησμοϋ πρέπει να διατυπωθή ώς τυπικόν 
ή μόνον όταν προξενηθή ή πυρκαϊά, δτε αί προηγούμεναι ένέργειαι άποτελοΰν την έν
νοιαν της άποπείρας. Τό σχέδιον διατυπώνει τον εμπρησμόν ώς άδίκημα ούσιαστι- 
κόν. Διά νά ύπάρξη έμπρησμός Απαιτεί νά προξενηθή πυρκαϊά καί ούχί άπλώς νά 
έβλήθη πΰρ. Καί τοϋτο, διότι ό κίνδυνος έμφανίζεται έν δλη αύτοΰ τή έκτάσει, άμα 
έκραγή ή πυρκαϊά, φυσικώτερον συνεπώς είναι τήν στιγμήν ταύτην νά θεωρηθή τό 
άδίκημα τετελεσμένον».

Τούτων ούτως έχόντων, τό έγκλημα τοΰ έμπρησμοϋ θεωρείται σήμερον τετε
λεσμένον, δταν προξενηθή πυρκαϊά. Έρωτάται δμως τί έννοεΐ ό νόμος διά τοΰ δρου 
(νέου εις τό ήμέτερον δίκαιον) πυρκαϊά ; Τό ζήτημα τοΰτο είναι κατ’ έξοχήν λεπτόν, 
διότι έξ αύτοΰ έξαρτάται ή κρίσις περί τοΰ έάν έν συγκεκριμένη τινί περιπτώσει προ- 
εκλήθη πυρκαϊά ή έγένετο άπλώς άρχή τελέσεως τοιαύτης. Ή  κρίσις δέ αδτη έχει 
μεγάλην σημασίαν, δχι μόνον διά τό έάν ό έκ προθέσεως ένεργήσας θά διωχθή έπί 
τετελεσμένη έμπρησμώ (διότι οδτως ή άλλως θά διωχθή), άλλά κυρίως διά τό έάν 
ό έξ άμελείας ένεργήσας είναι δυνατόν νά διωχθή γενικώς, έφ’ δσον ή πραξις του έξί- 
χθη μέχρι τοΰ σημείου τής άποπείρας, άπόπειρα δέ έξ άμελείας δεν είναι δυνατή κατά 
νόμον. Οΰτω εις τά προαναφερθέντα περιστατικά, άν ύποτεθή δτι συνιστοΰν άπλώς 
έναρξιν πυρκαϊάς, δεν δύναται νά γίνη λόγος περί έμπρησμοϋ έξ άμελείας.

Τ ί είναι λοιπόν πυρκαϊά ;
’Από τής ισχύος τοΰ νέου Κώδικος ούδείς τών παρ’ ήμΐν έρμηνευτών οδτε καί ή 

νομολογία ήσχολήθη μέ τό θέμα. Μόνον ό καθηγητής Γάφος άναφέρει δτι «πυρκαϊά, 
κατά τήν νομολογίαν τοΰ Γερμανικοΰ Άκυρωτικοΰ, προκαλεΐται δταν τά άντικεί- 
μενα προσβάλλωνται ύπό τοΰ πυρός κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά δύναται νά συ- 
νεχισθή ή καΰσις των καί μετά τήν άπομάκρυνσιν τής έμπρηστικής ύλης. Πάντως, 
πυρκαϊά προκαλεΐται καί δταν αί φλόγες δεν είναι έκ τοΰ μακρόθεν όραταί, άλλ’ άπλώς 
δημιουργεΐται μία βραδεία καΰσις, δυναμένη νά έχη τά αύτά έπικίνδυνα άποτελέ- 
σματα. Τό σύνηθες διακριτικόν γνώρισμα μιας πυρκαϊάς είναι ή καΰσις διά φλογών, 
τοΰτο δμως δέν σημαίνει δτι δεν δύναται νά ύπάρχη πυρκαϊά καί άνευ φλογών, άρκεΐ 
μόνον νά έπέρχεται καί κατ’ αυτόν τον τρόπον ή διά τής θερμότητος καταστροφή τοΰ 
πράγματος» ( 1) . ’Επίσης καί εις τήν είσαγγελικήν πρότασιν τοΰ ύπ’ άριθ. 1/52 βου
λεύματος τοΰ Πλημμελειοδικείου Παρνασσίδος άναφέρεται,δτι δταν λέγωμεν πυρκαϊάν 
έννοοΰμεν πΰρ ποιας τίνος έκτάσεως, συμφώνως άλλως τε προς τήν κοινήν τής λέ- 
ξεως έννοιαν, δι’ ής δέν νοείται παν, έστω καί έλαχίστης έκτάσεως, πΰρ» ( 2).

1. Γ ά φ ο υ ,  Κοινώς έπικίνδυνα έγκλήματα, Ποιν. Χρον. Γ '/428 σημ. 8, Ποιν. Δικ. 1961 
Γ '  σελ. 104.

2. Ό  Ζαγκαρόλας, σχολιάζων τήν άπόφασιν ταύτην, δέχεται δτι «τό έγκλημα τοϋ έμ
πρησμοϋ έν τφ  ήμετέρω Κώδικι δέον νά θεωρηθή ύπάρχον ώς πρός τά Αντικειμενικά αύτοΰ στοι
χεία δταν τό πΰρ μεταδοθή εις τό έμπρησθησόμενον άντικείμενον, κατά τρόπον δέ προκαλοΰντα 
κατάστασιν κοινοΰ κινδύνου. Δι’ δ καί πυρκαϊά είναι μέν τι πλέον τής άπλής έκρήξεως, άλλά 
δέν Απαιτείται νά λάβη καί ώρισμένην έκτασιν. Καί τοΰτο διότι ό νέος Κώδιξ, διά τοΰ Αρθρου 
264 αύτοΰ, δέν Αποβλέπει είς τήν έκ τοΰ πυρός προκληθεϊσαν βλάβην (ορισμένου Αντικειμένου, 
διότι τοΰτο πράττει είς τά Αρθρα 381, 382 αύτοΰ. Τό έγκλημα στηρίζεται είς τήν έννοιαν τοΰ
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Νομίζομεν δτι διά νά χαρακτηρισθή τις ώς δράστης τετελεσμένου εμπρησμού, 
δέον δπως τδ πυρ είναι σημαντικόν πως καί λάβη εκτασίν τινα κειμένην πέραν των 
ορίων, μέχρι των οποίων έξικνοϋνται αί έν άρχή της παρούσης άναφερόμεναι περι
πτώσεις, τοϋτο δέ έπί ταϊς κάτωθι σκέψεσιν :

α) Έ άν ό νέος Κώδιξ άπέβλεπεν εις τον έκ της έξαπλώσεως τής φυσικής δυνά- 
μεως τοϋ πυρός προκαλούμενον κίνδυνον καί μόνον εις αυτόν, ούχί δέ καί εις την έκ 
του πυρός προκαλουμένην βλάβην, διατί θά υπήγαγε τον έμπρησμόν εις τήν κατη
γορίαν των ουσιαστικών εγκλημάτων καί δέν θά έξηκολούθει νά θεωρή τούτον τυπι
κόν έ'γκλημα, ώς επραττεν ό Π .Ν ., άποφεύγων οΰτω τά έρμηνευτικά προβλήματα, 
άτινα ή υπαγωγή του εις τά ουσιαστικά έγκλήματα δημιουργεί ;

Βεβαίως δέν άπέβλεψεν ό νομοθέτης άποκλειστικώς καί μόνον εις τήν προστα
σίαν τής έκ τοϋ πυρός βλάβης,διότι τότε,ώ ς καί ό Ζαγκαρόλας εις τό ανωτέρω σχό- 
λιον υποστηρίζει, θά ήρκουν αί διατάξεις περί φθοράς ξένης ιδιοκτησίας διά πυρός 
(άρθρα 381 καί 382 Π .Κ .). Ούχ’ ήττον ή προστασία έν προκειμένη είναι δ ρ α σ τ ι -  
κ ω τ  έ ρ α, διότι τιμωρείται καί ό έμπρησμός έξ άμελείας, ένώ τοϋτο δέν συμβαί
νει προκειμένου περί φθοράς ξένης ιδιοκτησίας έξ άμελείας, τιμωρείται δέ καί ή διά 
πυρός φθορά ί δ ι ο υ  πράγματος, έάν βεβαίως ήτο δυνατόν νά προκύψη έκ τής πρά- 
ξεως κοινός κίνδυνος.

β) Ό  Κώδιξ χρησιμοποιεί τον νέον δρον «πυρκαϊά», δστις ανήκει εις τά καλού 
μένα «μετανομικά ή άξιολογικά» ή «κανονολογικά» στοιχεία τής άντικειμενικής ύπο- 
στάσεως (Χ). Καθ’ ά τυγχάνει γνωστόν έκ τών γενικών αρχών, οσάκις ό νομοθέτης 
χρησιμοποιή τοιαύτας έννοιας, ό δικαστής καί ό έφαρμοστής τοϋ δικαίου γενικώς ύπο- 
χρεοΰται νά έκτιμά τήν πραγματικήν κατάστασιν, βασιζόμενος εις τάς σταθεράς έν
νοιας άλλων κλάδων τοϋ δικαίου ή καί άλλων έπιστημών. ’Ά λλοτε πάλιν προσφεύγει 
εις. έκτιμήσεις ήθικάς, οίκονομικάς καί κοινωνικάς. Τούτων ούτως έχόντων, δέον, 
ερμηνεύοντες τον δρον «πυρκαϊά» νά λάβωμεν ύπ’ δψιν τήν περί τούτου κοινωνικήν 
άντίληψιν, ήτοι ό δρος «πυρκαϊά», ώς καί οί δροι «πλημμύρα» καί «έκρηξις», νά ταυ- 
τισθή προς τήν κοινήν έν χρήσει τοιαύτην. Τοϋτο άλλωστε συνάγεται έκ τοϋ πνεύμα
τος δλων τών περί κοινώς έπικινδύνων έγκλημάτων διατάξεων τοϋ Π .Κ . Έ ν  τή αί- 
τιολογική έκθέσει (op. c it)  μάλιστα, προκειμένου περί τής έκρήξεως ορίζεται, δτι 
«η λέξις έκρηξις έχει σαφή έν τή κοινή χρήσει καί άναμφίβολον έννοιαν, ώστε νά μή 
είναι δυνατή ή γέννησις άμφιβολιών περί ταύτης».

γ ) Τό έγκλημα τοϋ έμπρησμοΰ είναι έγκλημα ουσιαστικόν. Περιλαμβάνει δηλαδή 
ενεργειαν καί άποτέλεσμα. Τό άποτέλεσμα δέ τοϋτο δέον νά τελή έν αρμονία προς 
τας συνθήκας τής συγχρόνου μηχανοκινήτου ζωής. Τοϋτο σημαίνει, δτι ούδείς δύνα- 
ται να χαρακτηρισθή ώς έμπρηστής, διότι έθεσε πΰρ, έφ’ δσον τοϋτο, έσβέσθη έν τή 
γενεσει του. 'Ο έμπρηστής θέτει πΰρ διά νά κατακαύση τά πάντα καί νά προκαλέση 
καταστροφήν.

Έ π ί τή βασει, λοιπόν, τών άνωτέρω σκέψεων, άγόμεθα είς τό συμπέρασμα οτι 
η έννοια τοϋ νομικοΰ δρου «πυρκαϊά» ταυτίζεται προς τήν κοινήν τής λέξεως έννοιαν 
και δτι επομένως, άνεξαρτήτως τής προκλήσεως κοινοΰ κινδύνου, καθίσταται έπι- 
βεβλημένη, έξ αυτής ταύτης τής φύσεως τών πραγμάτων, ή διάκρισις μεταξύ πυρός

κινδύνου καί ούχί της βλάβης. 'Ο  νόμος δηλαδή έν προκειμένη* αποβλέπει ούχί είς τήν πρά
γματι λαβοϋσαν χώραν αιτιώδη διαδρομήν, άλλ’ εις τήν δυνατότητα μιας έπιζημίου διαδρομής» 
(Ποιν. Χρον. Α '/147).
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μεγάλης καί μικράς έκτάσεως. ’Αποτελεί δέ κοινώς «πυρκαϊάν» ή μετάδοσις του πυ- 
ρός εις μεγάλην οπωσδήποτε εκτασιν έπί άκινήτου ή έκτάσεως περιεχούσης δένδρα, 
φυτείας καί λοιπά περιουσιακά στοιχεία, έτι δέ, ή μετάδοσις του πυρδς εις συνοικίαν 
ή καί πόλιν ολόκληρον. Οΰτω, όχι μόνον όταν τό πΰρ ούδόλως έπεξετάθη, καϋσαν 
απλώς τάς έμπρηστικάς ύλας, άλλά καί όταν έ'λαβεν οπωσδήποτε εκτασιν τινά, ώς 
εις τά προαναφερθέντα παραδείγματα,ούχί μεγάλας όμως διαστάσεις (έσβέσθηπ .χ. 
πριν ή μεταδοθή εις παρακείμενον δωμάτιον μέτάσεις περαιτέρω έξαπλώσεως),υπάρχει 
απόπειρα καί ούχί τετελεσμένος έμπρησμός. Τελούμεναι επομένως αί πράξεις αυται 
έξ άμελείας δέον νά μή χαρακτηρίζωνται καί διώκωνται έπί τη βάσει τοϋ άρθρου 
2 6 6  Π .Κ . «περί έμπρησμοϋ έξ άμελείας», άφοϋ άπόπειρα έξ άμελείας δεν είναι δυνα
τή κατά νόμον, άλλά βάσει τοϋ άρθρου 433 Π .Κ .

Βεβαίως τό άρθρον 433 τιμωρεί άμελεΐς ένεργείας ή παραλείψεις,έν όψει τής έκ 
τούτων δυνατότητος προκλήσεως κινδύνου, χωρίς καν νά άπαιτή καί άποτέλεσμά τι, 
δπερ όμως έπέρχεται προκειμένου περί ένάρξεως πυρκαϊών έξ άμελείας. Κατά τήν 
άρχήν όμως, καθ’ ήν έν τώ  μείζονι περιέχεται καί τό ελασσον, ούδέν κωλύει όπως καί 
εις τάς περιπτώσεις ταύτας τυγχάνη έφαρμογής ή προκειμένη διάταξις. Ουτω καί 
ή δικαστική πρακτική, προκειμένου νά άποφεύγη τήν κατηγορίαν έπί έμπρησμώ 
έξ άμελείας, άντί νά βασίζεται εις τό γεγονός ότι δήθεν έκ τής πράξεως δέν 
προέκυψεν ούδέ ήτο δυνατόν νά προκύψη κοινός κίνδυνος—όπερ πόρρω άπέχει τής 
πραγματικότητος, άφοϋ πρόκειται περί πράξεων τελουμένων έν μέσαις Άθήναις, εις 
πολυκατοικίας κλπ.—θά είναι συνεπής προς τάς άπαιτήσεις τοϋ νόμου, έάν έφαρμό- 
ζη τήν διάταξιν ταύτην.

Δ. ΝΤΖΙΩΡΑΣ

ΟΙ άστυνομικοΐ πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτότους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 

πνευματική τροφή.
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Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
----------------------- ‘Τπί> του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ--------------------------

(Συνέχβια έκ τοΟ προηγουμένου)

X II. ’Αγώνες κατά των σωματέμπορων.
'Ο μέ τόσην άγρίαν έμφάνισιν σωματέμπορος ή άγαπητικός ή νταβατζής ή τρα

μπούκος ή μπράβος τής παλαιάς εκείνης εποχής, εις τήν πραγματικότητα δεν ή το 
παρά ένας δειλός, δειλότατος άνθρωπος, ένα παράσιτον τής κοινωνίας, πού έζοΰσε εις 
βάρος πορνών, λεσχών, υποψηφίων άρχόντων καί κόσμου μέ εκβιάσεις καί άπειλάς καί 
μέ έπίδειξιν παλληκαρισμοϋ άνυπάρκτου εις τήν πραγματικότητα. Είχεν έπιδεικτικώς 
εις το ζουνάρι του —παρέλειψα εις τό προηγούμενου— τον οπλισμόν του, τον λάζον ή 
τήν κάμαν του καί τα πρώτα χρόνια μετά τήν άπελευθέρωσιν τήν «διμούτσουνην κου
μπούραν», τήν δίκαννον πιστόλαν καί ύστερα τό έξάσφαιρον περίστροφον. Εις ειδικήν 
θήκην του σακκακιοϋ του,ύπό τήν φόδραν ή πολλάς φοράς μέσα εις τό μανίκι τής άρι- 
στεράς του χειρός, έκρυπτε τήν «ίσόβιαν», τήν άμφίστομον μεγάλην μάχαιραν τής 
οποίας τό μήκος ύπερέβαινε τά 25 καί 30  έκατοστά του μέτρου καί ή όποια είχεν άπο- 
κληθή «ισόβια», διότι είς τον κάτοχόν της, ό όποιος θά τήν μετεχειρίζετο σφάζων τό 
θϋμα του, έξησφάλιζε πάντοτε τά «ισόβια δεσμά», δπως άπεκαλεΐτο τότε ή ισόβιος 
κάθειρξις.

Τον άρειμάνιον αυτόν τύπον του θρασύδειλου μπράβου-νταβατζή μας τον διέσωσεν 
ό άείμνηστος συνάδελφος Τΐμος Δεπάστας μέ τό άλησμόνητό του «Τζιώτικο Ραβαΐσι», 
μέ τον τύπον του ψευτοπαλληκαρά Λιονταρή,ό όποιος έκαυχάτο εις τήν Τζιά δτι είχε 
κατασφάξει μέ τήν ίσόβιάν του καί είχε κολλήσει είς τον τοίχον δλα τά χασαπόπουλα 
τής τότε κεντρικής αγοράς τών ’Αθηνών. Καί δταν έν συνεχεία άφηγήθη τά κατορ- 
θώματά του ό απλοϊκός Νιόνιος τής κωμωδίας καί έκαυχήθη δτι είς τήν πατρίδα του 
τήν Ζάκυνθον είχε πνίξει έναν, δτι ήλθον κατόπιν δύο διά νά τοϋ ζητήσουν τον λόγον 
καί δτι καί αύτούς τούς ήρπασε καί τούς έπνιξεν είς τήν θάλασσαν, δτι κατόπιν ήλθαν 
τεσσαρες τούς οποίους έπεριποιήθη κατά τον ίδιον τρόπον καί δτι δταν έφθασαν οί 
οκτώ... ’Αλλά τότε έπενέβη ό Λιονταρής ό όποιος δ'-εμαρτυρήθη καί τον άπεκάλεσε 
ψεύτην. Μά ό Νιόνιος άπό τό Τζάντε έξανέστη καί μέ μίαν άφθαστου θυμοσοφίαν τοϋ 
είπε:

—Άδελφάκι Λιονταρή ή ξεκολλάς δλα τά χασαπάκια τής άγοράς τής ’Αθήνας 
από τον τοίχο ή μωρέ τζογούλα μου σοϋ πνίγω μέ μιάς ούλο τό Τζάντε...

Ά λ λ ’ οί άναγνώσται μου θά άντιτείνουν ΐσως δτι ό Λιονταρής ήτο ένας τύπος 
τον όποιον είχεν επινοήσει ό μακαρίτης Δεπάστας. Ναί, άλλά ήτο τύπος πού υπήρχε 
καί ώς παράδειγμα θά άναφέρω ένα πραγματικόν τύπον νταή-μπράβου, μαχαιροβγάλ
τη, άβανταδόρου καί δέν συμμαζεύεται τής παληάς ’Αθήνας. Τον περίφημο Άνδρέα
Κ------η. ·Η ιστορία δέν διέσωσε τό πραγματικόν του έπώνυμο, παρά μόνον τον
τοπον τής καταγωγής του, τον Βόλον καί τό προσώνυμόν του, τό «παρατσούκλι», 
το οποίον τοϋ έδόθη άπό τήν κοινήν έκφρασιν τοϋ δοχείου τής νυκτός. Αύτός έ
καμε τον ψευτοπαλληκαράν καί καθήμενος είς τά κεντρικά έστιατόρια τής επο
χής εκείνης έξήγε μέ τρόπον τό περίστροφου του καί μέ τήν κάννην του έπαιρνε 
το αλάτι καί τό πιπέρι τό όποιον έρριπτεν είς τό φαγητόν του. Ή πείλει τό 
συμπαν καί έπιδεικτικώς μέ τον λάζον του ή μέ τό μεγαλύτερου του μαχαίρι έ- 
καθάριζε τά νύχια του, ύβρίζων θεούς καί δαίμονας. Κάποτε δμως έπετέθη είς κά
ποιον άνθρωπάκον καί αύτός,ΐσως άπό τήν τρέλλαν του καί διότι προς στιγμήν έθεώ-
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ρήσε τον έαυτόν του μαχαιρωμένον ή διάτρητον από τάς σφαίρας του νταή καπετάν 
Άνδρέα,δέν έμεινε μέ σταυρωμένα χέρια,άλλα τον ήρπασε, του κατέφερεν έπί παρου- 
σίφ τοϋ κόσμου σωρείαν ραπισμάτων, γρονθοκοπημάτων καί λακτισμάτων, ένώ ό πά
νοπλος καπετάν Άνδρέας έκλαιε, έζήτει ταπεινώς συγγνώμην καί ικέτευε τον άοπλον 
άντίπαλόν του νά φεισθή της ζωής του. Έ  ! !  Αυτό ήτο. Διά μιας ό ’Ανδρέας άπό τον 
Βόλον τής παλαιάς εκείνης έποχής, τήν οποίαν έζησα, έχασε την αΐγλην τοϋ 
παλληκαρά καί κατήντησε πραγματικώς «των σκυλιών μασκαράς». 'Όλοι όπου τον 
έβλεπαν καί τά μικρά άκόμη τον έγιουχάριζαν, τοϋ έβαροΰσαν σβερκιές καί καρπαζές 
καί τοϋ προσέδωσαν τό προσαρμόζον εις τήν γενναιότητά του προσωνύμιον τοϋ Καπε
τάν Άνδρέα Κ------η άπό τον Βόλο.

’Αλλά προ τοϋ ρεζιλεύματος αύτοΰ τοϋ Άνδρέα άπό τον Βόλο οί άγαπητικοί ή 
νταβατζήδες ή κουτσαβάκηδες των παλαιών Αθηνών, ύποστηριζόμενοι έκ τοϋ άφανοΰς 
άπό πολιτευομένους ή υποψηφίους εις τά δημαρχιακά άξιώματα,ώργίαζον κυριολεκτι- 
κώς, εΐχον γίνει κράτος έν κράτει καί έγκατέστησαν τό βασίλειόν των εις τήν πλατείαν 
Ψυρρή καί εις τάς παρόδους της, διά νά έλέγχουν καί νά άπομυζοΰν τούς τότε πλησίον 
λαϊκούς οίκους άνοχής καί νά τρομοκρατούν τό σόμπαν. Δεν έπέτρεπον έπ’ ούδενί λόγω 
νά περάση άπό τά «στέκια των» καί τά «τσαρδάκιατων» «σταυρωτής» ή«σαραντακο- 
ρωνάς», όπως άπεκάλουν τούς χωροφύλακας τής έποχής εκείνης καί διέπραττον έκ τοϋ 
άσφαλοΰς ληστείας, έκβιάσεις καί κλοπάς. 'Ο  τύπος τής έποχής, έρρήγνυε κραυγάς 
διαμαρτυρίας καί φρίκης διά τά γενόμενα καί οΐ έγκληματικοί αυτοί τύποι τών Α θ η 
νών πολλάκις ειχον στηλιτευθή παλαιότερα άπό ένα Κανελίδην εις τούς «Καιρούς», 
άπό ένα Γαβριηλίδην εις τήν παλαιάν «Άκρόπολιν» καί τά πρώτα έτη τοϋ αίώνος 
μας άπό ένα Καλαποθάκην τοϋ « ’Εμπρός», ένα Χαιρόπουλον τοϋ «Χρόνου» καί τον 
Άδωνιν Κύρου τής «Ε σ τία ς» .

Μά, μή νομίζετε ότι δεν συνεκινήθησαν αί τότε κυβερνήσεις τοϋ παρελθόντος αίώ
νος καί αί πρώται τοϋ σημερινού άπό αυτήν «τήν αίσχράν καί άτιμάζουσαν τήν πόλιν 
κατάστασιν» —φράσεις τοϋ τύπου τής έποχής—■ καί δεν άντέδρασαν. Καί κυβερνή
σεις τά έβαλαν μέ τήν δυναστείαν τών κουτσαβάκηδων καί τών άγαπητικών καί έντι
μοι άστυνομικοί διεκρίθησαν εις τούς κατ’ αυτών άγώνας. Ό  ύπαστυνόμος Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης, τής παλαιάς Δημοτικής ή Πολιτικής ’Αστυνομίας, όπως άπεκαλεϊτο 
αΰτη τά πρώτα έτη τής Βασιλείας τοϋ άειμνήστου Βασιλέως Γεωργίου τοϋ Α ', ό 
πασίγνωστος ώς φόν Κολοκοτρώνης πρώτος, ό όποιος καί ήρχισε τον έναντίον τών ά
γαπητικών, σωματέμπορων, μπράβων καί κουτσαβάκηδων άγώνα καί τον άφήκεν 
ήμιτελή, ό τότε ταγματάρχης καί μετέπειτα στρατηγός καί ήρως τοϋ Γριμπόβου 
Δημήτριος Μπαϊρακτάρης, τά τέλη τοϋ παρελθόντος αίώνος, ό τότε συνταγματάρχης 
τής Χωροφυλακής καί’Αστυνομικός Διευθυντής’Αθηνών κατά τάς άρχάς τής δευτέρας 
δεκαετίας τοϋ παρόντος αίώνος Μανώλης Ζυμβρακάκης καί ό θρυλικός Μπάρμπα- 
Γιάννης ό Μαρούδας, ό τότε ταγματάρχης τής Χωροφυλακής καί διοικητής τής Κατα- 
διώξεως, δηλαδή διοικητής τής Γενικής ’Ασφαλείας όπως θά έλέγαμεν σήμερον καί 
κατόπιν συνταγματάρχης διοικητής τής ειδικής Υπηρεσίας ’Ελέγχου ’ Ηθών.

Ά ς  ίδωμεν δι’ ολίγων τούς άγώνας αυτών διά τήν έξόντωσιν τοϋ κράτους τών 
άγαπητικών—σωματέμπορων—μπράβων—κουτσαβάκηδων—νταβατζήδων τών πα
λαιών έκείνων ετών.

Τήν δράσιν φυσικά τοϋ Κολοκοτρώνη καί τοϋ Μπαϊρακτάρη τήν γνωρίζω άπό 
άφηγήσεις παλαιών άξιωματικών τής Χωροφυλακής τούς οποίους έπρόλαβα είς τό 
άστυνομικόν ρεπορτάζ καί διότι τά κατορθώματά των τάήκουα άπό τούς παλαιοτέρους, 
κυκλοφοροΰντα άπό στόματος είς στόμα. Δυστυχώς διά τον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην 
ή Φόν Κολοκοτρώνην δέν έχω καί πολλά στοιχεία. Γνωρίζω ότι κατήγετο άπό τήν 
ιστορικήν οικογένειαν τών Κολοκοτρωνέων, ών έκ πλαγίου συγγενής τοϋ Γέρου τοϋ 
Μωρηά προς τιμήν τοϋ οποίου έλαβε καί τό όνομα Θεόδωρος καί ότι έγεννήθη κατά 
τό 1846. Ε ίς τήν Δημοτικήν ’Αστυνομίαν κατετάγη καί έλαβε τον βαθμόν τοϋ υπα-
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στυνόμου, μέ τον όποιον καί άνέλαβε τήν διοίκησιν τής υπηρεσίας Καταδιώξεως ’Αθη
νών. Συγκινηθείς άπό τήν έπικρατοΰσαν φαυλότητα καί τήν παντοδυναμίαν των 
κατ’ επάγγελμα εραστών τών πορνείων έκινήθη πρώτος έναντίον αυτών καί ήρχισε να 
τούς καταδιώκη, νά τούς συλλαμβάνη μέ τούς άστυνομικούς κλητήρας, όπως έλέγοντο 
τά κατώτερα όργανα τής Δημοτικής ’Αστυνομίας, καί πριν νά τούς στείλη εις τά δι
καστήρια, τά όποια άπήτουν άπτά στοιχεία διά τήν καταδίκην τών κατηγορουμένων, 
τούς έδερνεν άνηλεώς μέ τούς βούρδουλαν, άπαραίτητον τότε οργανον τιμωρίας, τό 
όποιον έκρέμετο εις έκαστον άστυνομικόν Τμήμα καί εις τά γραφεία του ύπαστυνό- 
μου καί του βοηθού του τής υπηρεσίας. Τί συνέβη έπακριβώς μέ τήν έ'ναρξιν 
τού άγώνος αυτού δέν γνωρίζομεν. Γνωρίζομεν όμως ότι ό Θεόδωρος Κολοκο- 
τρώνης, ό άστυνομικός,μίαν καλήν πρωίαν, εϊτε έπαύθη ύπό τού άντιθέτου δημάρχου, 
εΐτε παρημποδίσθη ύπό τού διαδόχου του καί άηδιάσας έγκατέλειψε τό πρωτόγονον 
εκείνο ’Αστυνομικόν Σώμα καί τήν καταδίωξιν τών κουτσαβάκηδων. Μετέβη εις τήν 
Γερμανίαν οπού παρέμεινεν έπί πολλά έτη καί άτυχήσας έπέστρεψεν ενταύθα, όπου 
άπεκαλεϊτο πλέον φόν Κολοκοτρώνης, άγνοώ τό διατί. Άπέθανε κατά τό 1897.

Ό  Δημήτριος Μπαϊρακτάρης, ό όποιος κυριολεκτικούς έθαυματούργησεν εις τον 
κατά τής μάστιγος τών σωματέμπορων άγώνα του, έχων πλήρη έξουσιοδότησιν ώς 
ταγματάρχης καί ’Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών όχι μόνον άπό τάς τότε κυβερνή
σεις, άλλά καί άπό τον άείμνηστον βασιλέα Γεώργιον τον Α ', εις τον όποιον έκάστην 
Παρασκευήν παρουσιάζετο έν μεγάλη στολή, μέ τά παράσημά του καί μέ τό μεγαλο
πρεπές του λοφίον διά νά δώση άπ’εύθείας άναφοράν εις τον ’Άνακτα διά τήν κατάστα- 
σιν τής Πρωτευούσης, άφοΰ άνέφερε προηγουμένως τά κυριώτερα συμβάντα εις τον 
κ. υπουργόν τώ ν ’Εσωτερικών καθ’ έκάστην.Ό Μπαϊρακτάρης αύτός,ό όποιος άφήκεν 
έποχήν, έγεννήθη εις τό Άγρίνιον κατά τό 1833 καί κατήγετο άπό ιστορικήν οικογέ
νειαν τού Σουλίου. Νεαρός κατετάγη εις τό στράτευμα καί προαγόμενος συνεχώς 
έγένετο ταχέως άξιωματικός, όπου καί έσταδιοδρόμησε. Κατά τά 1866, εις ήλικίαν 
33 έτών, κατήλθεν εις τήν Κρήτην καί ήγωνίσθηπαρά τό πλευρόν τών Κρητών εις τήν 
έπανάστασιν έκείνην άνδραγαθήσας κατ’ έπανάληψιν καί κατόπιν έπανήλθεν εις τήν 
Ελλάδα, όπου άνέκτησε τούς βαθμούς του εις τον στρατόν όπου καί προήχθη. Κατά 
τό 1893, ώς ταγματάρχης πλέον, όταν διά τού νόμου Β Ρ Π Ν ' κατηργήθη, συνεπείς τής 
γενικής κατακραυγής, ώς άποτυχοΰσα ή έξαρτωμένη άπό τούς δημάρχους δημοτική 
αστυνομία καί οί κλητήρες της καί άντεκατεστάθη άπό τήν άποκληθεϊσαν «Στρατιω
τικήν’Αστυνομίαν», δηλαδή άπό χωροφύλακας μέέπί κεφαλήςάξιωματικούς τού στρα
τεύματος μέχρι τής έκπαιδεύσεως καταλλήλων άξιωματικών τής Χωροφυλακής, άπό 
τήν τότεΚυβέρνησιν, ό μακαρίτης Μπαϊρακτάρης έγένετο ’Αστυνομικός Διευθυντής’Α
θηνών διά άρκετά έτη όπου άφήκεν έποχήν. Κατά τά 1897 έγκατέλειψε τήν ’Αστυνομί
αν, έπανήλθεν εις τό στράτευμα, ήγήθη ταξιαρχίας άπό πεζικόν, μηχανικόν, πυροβολι
κόν καί άπό δύο τάγματα τής Χωροφυλακής καί έθριάμβευσεν εις τό Γρίμποβον, όπου 
έμάχετο εις τάς πρώτας γραμμάς έμψυχώνων τά ύπό τάς διαταγάς του στρατεύματα. 
Καί τόσην φαίνεται φθοράν έπροξένησε τότε εις τούς Τούρκους, ώστε ή φράσις «τά 
έκανε Γρίμποβο» κατέστη έκτοτε παροιμιώδης. Άπεστρατεύθη τό 1901 υποστράτη
γος πλέον καί μετά ένα έτος άπέθανε.

Ό  μακαρίτης ό Μπαϊρακτάρης δέν άφήκε οΰτε στιγμήν όχι μόνον νά τού πάρουν 
τον άέρα οί άγαπητικοί-κουτσαβάκηδες,άλλά δέν έννοοΰσε νά τούς άφήση νά άναπνεύ- 
σουν.'Ηγείτο ό ’ίδιος μέ τήν στολήν του όμάδος χωροφυλάκων καί έκανεν έπιδρομάς 
είς τά άντρα των, τά ταβερνεϊα καί τούς «ντεκέδες»,δηλαδή τά χασισοποτεία τού Ψυρ- 
ρή καί συνελάμβανεν όσους έπιανε ή παγάνα του καθ’έκάστην νύκτα. Καί δέκα καί εί
κοσι. Τούς έφοροΰσε τάς χειροπέδας καί τήν έπομένην τούς έφερε σιδηροδέσμιους είς 
τό γραφεΐον του,είς τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών, όπου έφερεν άκόμη ύπό 
συνοδείαν άπό τά άντρα των καί ολας τάς κοινάς γυναίκας, τάς όποιας διά τής τρομο
κρατίας των έξεμεταλλεύοντο κατά τόν αίσχρότερον τρόπον. Καί τότε ήρχιζεν ή έπί
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παρουσία αύτών των δυστυχισμένων καί διεφθαρμένων πλασμάτων των οίκων της 
άπωλείας άνάκρισις των εκμεταλλευτών των σωματέμπορων. ’Όργανα. Ό  άπαραίτη- 
τος βούρδουλας καί μιά πελώρια ψαλίδα.

Ό  μακαρίτης ό Μπαϊρακτάρης έπροχωροϋσε κρατώντας τήν ψαλίδα του μέ το 
δεξί χέρι εις τον πρώτον σωματέμπορον καί μισοαστεΐα καί μισοσοβαρά του έλεγε:

—Τό τσαμένο τό παιδάκι; Τ ί τά θέλει τά τσουλούφια καί τις άφέλειες καί τά 
μακρυά μαλλιά τά λαδωμένα; Γιά νά πιάνουν ψείρες; Καί χράπ μέ τήν ψαλίδα έ'κοβε 
τήν άφέλεια καί υστέρα μιά σειρά μαλλιά ώς τήν κορυφή τής κεφαλής καί ώς τά πίσω 
κατόπιν καί έσυνέχιζε: Καί αυτό τό παρφουμαρισμένο άπό τή μαντέκα μουστάκι γιατί 
τρ έχεις προς τά πάνω τόσο άπειλιτικά; Θέλεις νά σέ φοβηθούμε; Νά... μέ δυο ψαλι
διές ό άρειμάνιος μύσταξ έγένετο οίκτρόν υπόλειμμα πλέον καί ό Μπαϊρακτάρης 
έξηκολούθει: Μά τό μανίκι άπό τό σακκάκι σου γιατί δέν τό φοράς καί τό άφίνεις νά 
κουνιέται πέρα δώθε; Γιά νά μήν τό φοράς δέν σου χρειάζεται. Χράπ μέ τό ψαλίδι 
πάει καί τό ένα ή καί τά δύο μανίκια πού δέν έφοροΰσε λόγω μαγγιάς ό σωματέμπορος 
καί υστέρα μέ μερικές άκόμη ψαλιδιές έκοβε τά κόκκινα ζωνάρια καί τις προκλητικές 
μύτες άπό τά στιβάλια τους.

Καί ό ’Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών έξηκολούθει:
•—Γιά  περπάτα τώρα έτσι μάγγικα πού περπατούσες; Ε μ π ρός;
Μά πώς νά περπατήση ό εις έλεεινήν κατάστασιν ευρισκόμενος πλέον σωματέμ

πορος, ό όποιος διά νά κάνη καί ένα βήμα ήτο υποχρεωμένος νά κρατή τό πανταλόνι 
του διά νά μή προβή εις γυμνικάς επιδείξεις;

Μά άκριβώς αύτάς τάς επιδείξεις ήθελεν ό μακαρίτης ό Μπαϊρακτάρης καί άφοϋ 
μέ μερικά ραπίσματα ύπεχρέωνε τον «έξεταζόμενον» νά σηκώση τάς χεϊρας του, μέ 
άποτέλεσμα νά γυμνωθή κατά τά κάτω άκρα, ήρπαζε τον βούρδουλαν άπό τό γραφεϊον 
του καί τον ήρχιζε μέ άλύπητες βουρδουλιές.

—Θά τό ξανακάνης μωρέ θεομπαίχτη; Θά άφίσης τά κορίτσια ήσυχα καί θά 
πάψης νά ζής άπ’ αυτά; Πάρε καί τούτη γιά νά μάθης.

Καί ύστερα άφινεν άγρίως μαστιγωμένον τον πρώτον διά νά παραλάβη τον δεύ
τερον καί μετά τον τρίτον καί νά έξαντλήση ΐδιοχείρως δλους τούς κρατουμένους έμπρός 
είς τά θύματά των,εις τά όποια αύτοϋ τού είδους ό έξευτελισμός καί ή μαστίγωσις τών 
εκμεταλλευτών τους τούς καθίστα τού λοιπού γελοίους είς τά ομματά των καί τούς 
έγέννα αισθήματα ΐκανοποιήσεως διά τά μέχρι τής ώρας έξ αύτών δεινοπαθήματάτων, 
άλλά καί θάρρους διά τό μέλλον.

Ό  Μπαϊρακτάρης λοιπόν κατέστη μία θρυλική μορφή τής Στρατιωτικής ’Α 
στυνομίας καί έπί τά ίχνη του κατόπιν έβάδισαν, μέ κάπως ήπιώτερα άλλά έξ ϊσου 
άποτελεσματικώτερα μέσα, ό μακαρίτης ό Μανώλης ό Ζυμβρακάκης καί ό Μπάρμπα 
Γιάννης ό Μαρούδας,μέ τήν δράσιν τών οποίων θά άσχοληθώ εις τά περί διαφθορείων 
καί κίναιδων μέρη τής έρεύνης μου.

Μά δυστυχώς παρά τά δραστικά μέσα τού Φόν Κολοκοτρώνη, τού Μπαϊρακτά- 
ρη, τού Ζυμβρακάκη, τού Μαρούδα καί τήν μετέπειτα έννομον καταδίωξιν τής σωμα
τεμπορίας καί τών σωματέμπορων άπό τήν σημερινήν ’Αστυνομίαν, ή σωματεμπορία 
δυστυχώς δέν δύναται νά έκλειψη, διότι μόνη της ή πορνευομένη γυναίκα, δπως έξηγή- 
σαμεν, άναζητεΐ όλίγην άγάπην, έστω καί ψεύτικην, αύτήν πού τής παρέχει τό άρπα- 
κτικόν δρνεον τών γλίσχρων οικονομικών των. Διότι τό έχει είς τό αιμα της μέσα. 
Καί τελειώνω τό παρόν κεφάλαιον μέ τό παλαιό τραγούδι πού έτραγουδοΰσαν αί τρό
φιμοι τών παλαιών σπιτιών μέ τά κόκκινα φανάρια:

Άντάμη τόνε θέλω έγώ τον άγαπητικό μου 
Νά μοΰ μετράη τις μάρκες μου, νά λέη καί τό Σταυρό μου. 

Μάρκες ήσαν τό έκ τών πορνικών εισπράξεων μερίδιόν της. Τά έσοδά της...
(Συνεχίζεται)
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ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
. . . . . ----  'Τπό τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ _________________

(Σονέχτια έκ τοδ προηγουμένου καί τέλος)

Λίγες ημέρες άργότερα παρουσιάσθηκε στον ’ίδιο ’Αστυνόμο νέο θύμα, πού 
κατήγγειλε πώς κάποιος όνόματι Κυριαζής έξηπάτησε τον συγγενή του Κωνσταντί
νον Σάρ άπο τύ Σικάγο καί εΐσέπραξε 1 .000 δολλάρια άπύ την Τράπεζα «Κρεντιλιο- 
νέ» στο Παρίσι ώς Σάρ, πού έζήτησε τηλεγραφικώς άπο τη σύζυγό του στό Σικάγο.

'Ο  ’Αστυνόμος κ. Σπυρόπουλος άνέλαβε τη διαλεύκανσι των ύποθέσεων. Κατά 
τον έλεγχο των φακέλων στο Τμήμα Μεθοδικοτήτων βρήκε τήν άναφορά μου. Μ’ένα 
τηλεφώνημά του μέ κάλεσε νά περάσω άπ’ τό γραφείο του.

—Σ έ ήθελα Δουκάκη νά μοϋ πής μέ περισσότερες λεπτομέρειες τά χαρακτηρι
στικά καί τον τρόπο δράσεως τοϋ Νιτεροπούλου, έκτος τής άναφοράς σου πού 
διάβασα στην Διεύθυνσι Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, γιά νά δούμε αν συμφω
νούν άπόλυτα μέ αύτά των δύο νέων άπατεώνων Τζών Νίκολσον καί Κυριαζή.

Πραγματικά ήταν καθ’όλα όμοια. 'Ο  κ. Σπυρόπουλος έστειλε γιά άναγνώρισι 
τή φωτογραφία τού Νιτεροπούλου στούς παθόντας στο Σικάγο καί Ίλινόϊς.'Ύ στερα  
άπο λίγο καιρό πήρε τήν άπάντησι πώς ό Τζών Νίκολσον καί ό Κυριαζής είναι τό 
αύτό πρόσωπο μέ τή φωτογραφία πού έστειλε.

“Ωστε ό Νιτερόπουλος δέν έμεινε στό Παρίσι, όπως έπίστευα, διασκεδάζοντας 
με τις 3 .0 0 0  λίρες στά κέντρα τοϋ Μόν Παρνάς καί τής Μονμάρτρης,άλλά βρισκόταν 
στην ’Αθήνα, μέ νέα ψευδώνυμα, μέ νέους άθλους.

Καί πάλι, έπίμονα γεννήθηκε τό ερώτημα. Ποιος είναι ό Νιτερόπουλος ή Τζών 
Νίκολσον ή Κυριαζής ; Τώρα όμως μιά εντατική έρευνα στά άρχεϊα τής Διευθύν- 
σεως Εγκληματολογικών 'Υπηρεσιών ’Αθηνών άπεκάλυψε πώς είναι ό Φανέστου 
’Ιωάννης, ό άλλοτε άσημος μικροαπατεών, πού είχε συλληφθή πριν λίγα χρόνια 
από τήν ’Ασφάλεια ’Αθηνών.

Αύτό ήταν τό μεγάλο σφάλμα του. Νά έλθη καί νά φύγη γιά τή Μασσαλία μέ 
τό ίδιο όνομα Νιτερόπουλος, άφήνοντας καί τή φωτογραφία του. Τό λάθος πού τον 
πρόδωσε. Τό κενό πού άφησε. ’Α π’ έκεϊ άπεκαλύφθη καί ή πλούσια δρασις του στήν 
Ευρώπη μέ διάφορα ψευδώνυμα, σύμφωνα καί μέ τά πληροφοριακά δελτία τών ξένων 
άστυνομιών.

Τώρα, πλέον, πού γνώριζα ποιος είναι ό άριστοτέχνης τής άπάτης, μέ τή μέθοδο 
τής αποστολής τών τηλεγραφημάτων, μοΰ ήταν πιο εύκολη ή άνακάλυψις καί ή σύλ- 
ληψίς του. Μέ πρόλαβε, όμως, ό 'Υπαστυνόμος κ. Παπανικολάου.

'Ο  προϊστάμενος τής υπηρεσίας διώξεως διαρρηκτών τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, 
Αστυνόμος τότε κ. Δημήτριος Ζαγκλής—ό μπάρμπα Δημήτρης, όπως τον λέγαμε—μέ 
τον βοηθό του Ύπαστυνόμο τότε κ. Παπανικολάου, τό άπόγευμα τής 10ης ’Απριλίου 
1938 βάδιζαν τήν 686 Αιόλου, γιά κάποια ύπηρεσιακή δουλειά. Ξαφνικά, ό κ. Πα- 
πανικολάου σταματά καί λέγει στον προϊστάμενό του :

—Κύριε ’Αστυνόμε, αυτός 6 ψηλός καί καλοντυμένος νέος πού βαδίζει στό 
απέναντι πεζοδρόμιο μέ τήν όμορφη κυρία είναι ό Φανέστου, ό άετός τής άπάτης.

—Είσαι βέβαιος ; τον γνωρίζεις ; τον ρώτησε ό ’Αστυνόμος.
— Προσωπικώς όχι, αλλά μέ τά χαρακτηριστικά καί τήν φωτογραφία πού 

εχουμε είναι πανόμοιος.
Τότε ό κ. Ζαγκλής, μέ τό γνωστό του χιούμορ, είπε στον 'Υπαστυνόμο :
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—χ. Παπανικολάου παντού τον Φανέστου βλέπεις, καί στον ύπνο σου καί 
στον ξύπνο σου. Ά λλα  δέν έχεις κι’ άδικο. Είναι να μην τον βλέπης υστέρα άπδ τις 
τόσο έξυπνες δουλειές πού μάς έχει σκαρώσει;

Μά ο 'Υπαστυνόμος, μέ μεγάλη πεποίθησι, είπε πάλι στον κ. Ζαγκλή :
—Κύριε ’Αστυνόμε είμαι ύπερβέβαιος, γιατί άπ’ δσα διάβασα στον άτομικό 

του φάκελο στην Διεύθυνσι Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, έχει άποτυπωθή ή 
φυσιογνωμία του στη μνήμη μου.

— Πρόσεξε μόνο μή πέσουμε σέ γκάφα, τοϋ συνέστησε ό ’Αστυνόμος, καθώς 
τράβηξαν πρός το πεζοδρόμιο, πού κατηφόριζε άμέριμνο τό όμορφο ζευγάρι.

"Οταν έφτασαν μπροστά στο κατάστημα Θανοπούλου,ό 'Υπαστυνόμος κ.Παπα- 
νικολάου πλησιάζοντας τό ζευγάρι καί άπευθυνόμενος στο νέο τοϋ είπε :

—Κύριε Φανέστου.
'Ο  νέος, γύρισε καί κοίταξε μέ περιέργεια τον άνθρωπο πού τον προσφώνησε, 

άλλά, προσποιούμενος πώς δέν άκουσε, συνέχισε τή κουβέντα του μέ τήν κυρία πού 
συνώδευε.

Μά ό κ. Παπανικολάου έπανέλαβε :
—Κύριε Γιάννη, κάτι θέλω νά σάς πω.
'Ο  Φανέστου σαν κάτι νά πονηρεύτηκε, σταμάτησε καί απάντησε μέ πραγμα

τικά παριζιάνικη προφορά.
—Λάθος κάνετε κύριε, είπε καί μέ άπάθεια προχώρησε στο έσωτερικό τοϋ 

καταστήματος Θανοπούλου.
Προδόθηκες μόνος σου, μουρμούρισε, ό 'Υπαστυνόμος. Τούς σταμάτησε καί 

χωρίς περιστροφές είπε στο νέο.
—'Υπαστυνόμος τής ’Ασφαλείας, κύριε Φανέστου. Παρακαλώ τήν ταυτότητά σας.
Ψύχραιμα καί μέ άργές κινήσεις, ό νέος έκανε πώς ψάχνεται καί κατόπιν είπε 

στον ύπαστυνόμο.
—Ξέρετε κατοικώ μονίμως στο Παρίσι κι’ έχω αφήσει τό διαβατήριό μου στο 

σπίτι πού φιλοξενούμαι.
—Τότε θά έχετε τήν καλωσύνη νά πάμε μέχρι τήν ’Ασφάλεια.
-—Λυπούμαι πού δέ μπορώ νά σάς άκολουθήσω, άπήντησε.
—’Ακολουθήστε μας χωρίς άντιρρήσεις, γιατί θά είναι εις βάρος σας.
'Ο  Φανέστου κατάλαβε πώς δέν μπορούσε νά έπιμείνη περισσότερο. Ε ίπε στήν 

κυρία νά φύγη καί ακολούθησε τούς δύο άστυνομικούς.
—’Ε γώ  δέν έχω καμμιά δουλειά μέ τις άστυνομίες, έλεγε στο δρόμο. ’Ασφαλώς 

κάποια παρεξήγησις συμβαίνει.
'Ο  Φανέστου άνακρινόμενος στήν ’Ασφάλεια ήρνεΐτο τά πάντα. Μέ κάθε τρόπο 

τούς άπεμάκρυνε άπό τήν πραγματικότητα καί μέ μεγάλη μαεστρία παρέκαμπτε 
τά σημεία πού θά τον ξεσκέπαζαν.

Τελικά ό ’Αστυνόμος κ. Σπυρόπουλος τού ε ίπ ε  :
—Φανέστου, ματαιοπονείς. Σ έ λίγο θά ξέρουμε ποιος είσαι. Κρατάς έπάνω σου 

τήν ταυτότητά σου. Τά δακτυλικά σου άποτυπώματα θά μαρτυρήσουν τήν άλήθεια.
Πραγματικά, ύστερα άπό λίγη ώρα, ή Σήμανσις διαπίστωνε άλάνθαστα τήν 

ταυτότητα τού Φανέστου ή Νιτεροπούλου ή Τζών Νίκολσον ή Κυριαζή κ.ά.
—Έ π εσ ες  άδοξα Φανέστου, τού είπε ό 'Υπαστυνόμος κ. Παπανικολάου πού τον 

είχε συλλάβει.
Τήν έπομένη, ύπό αύστηράν συνοδείαν, ό Φανέστου ώδηγήθηκε ένώπιον τής 

Δικαιοσύνης.
Οί άνακριταί τών ’Αθηνών καί Πειραιώς, πού είχαν άναλάβει τις ύποθέσεις 

διέταξαν τήν προφυλάκισί του. Ώδηγήθηκε στις φυλακές Συγγροΰ. Στις 10 Νοεμ-
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΙΆΪ
Έ κ  τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν

------Χουάιτχέντ « Ή  Ιστορία τοϋ F .B .I .» , κατά μετάφρα------------------------------
σιν Ά σ τυ φ ύ λ α κ ο ς κ . ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνέχεια έκ τοϋ 

■ " — προηγουμένου)

1945 -1956
Κατά τήν διάρκεια των ετών αύτών, πού ήταν ή περίοδος τοϋ ψυχροΰ πολέμου, 

τό F .B .I .  συγκέντρωσε κυρίως τον άγώνα καί τις προσπάθειές του κατά τοϋ κομ- 
μουνισμοΰ, παράλληλα, βέβαια, μέ τήν καταστολή τοϋ όγκουμένου κύματος εγκλη
ματικότητας. Τό 1936 ό πρόεδρος Ροΰζβελτ, μέσω τοϋ γραμματέως Κόρντελλ 
Χάλλ, άνέθεσεν στο F .B .I .  νά έξετάση τήν ολη κομμουνιστική δράσι άνά τήν 
χώραν, καί οί υπάλληλοι άρχισαν νά παρακολουθοΰν τή δρασι τοϋ κομμουνιστικοΰ 
κόμματος.

'Η  παρακολούθησις αύτή άπεκάλυψε θετικά στοιχεία γιά τά άνατρεπτικά 
σχέδια των κομμουνιστών, γιά τά όποια ό Χοΰβερ, άπό πολύ πρίν, είχε έπιστήσει 
τήν προσοχή. 'Η  ιστορία τοϋ Φούξ, τοϋ Χάρυ Γκόουλ καί τών Ρόζεμπεργκ ήρθαν 
στο φώς τής δημοσιότητος καί διαπιστώνετο ότι οί άρχηγοί τοϋ κομμουνιστικοΰ 
κόμματος συνωμοτοΰσαν, γιά νά άνατρέψουν μέ τήν βία τήν κυβέρνησι. ΤΙΙταν 
ή περίοδος πού στήν πραγματικότητα τό F .B .I .  έκήρυξε τον πόλεμο κατά τοϋ κομ
μουνιστικού κόμματος. ’Αλλά καί ό πόλεμος κατά τοϋ έγκλήματος συνεχιζόταν 
παράλληλα καί έ'φερνε τούς ύπαλλήλους τοϋ F .B .I .  στά πιο παράξενα ίχνη κατά τήν 
καταδίωξι τών εγκληματιών, όπως αύτών πού συνεργούσαν στήν άπαγωγή τοϋ 
μικροΰ Πέτερ Βάϊνμπεργκ στή Λόγκ ’Άϊλαντ καί στήν βάναυσο έπίθεσι πού είχε 
ώς άποτέλεσμα νά τυφλωθή ό εργάτης Βίκτωρ Ρήζελ.

Παρά τήν αυστηρή πειθαρχία καί τήν πολύωρη σκληρή έργασία, σχετικώς 
πολύ λίγοι υπάλληλοι άποχωροΰν άπό τό F .B .I .  γιά νά βροΰν μιά άλλη έλαφρότερη 
έργασία ή ένα καλύτερο μισθό. Μιά άόρατη δύναμις, κάτι ανάμικτο μέ ύπερηφάνεια

βρίου 1938, νοσηλευόμενος στο πολιτικό νοσοκομείο, κατώρθωσε νά άποδράση.
Ή  άπόδρασίς του έγινε άμέσως γνωστή. Γιά τήν σύλληψί του κινητοποιήθηκαν 

τά Τμήματα ’Ασφαλείας ’Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης καί άλλων πόλεων. 
Ή  Διεύθυνσις Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών αυθημερόν έξετύπωσε παράρτημα 
με τή φωτογραφία του καί όλα τά στοιχεία, πού θά βοηθούσαν τούς άστυνομι- 
κούς στήν άνακάλυψί του.

'Ο  Φανέστου δέν στάθηκε τυχερός στο νά φύγη γιά τό εξωτερικό, όπως σχέ
διαζε ,περνώντας δηλαδή στή Γιουγκοσλαβία άπό τήν Εΐδομένη, γιατί έν τώ  μεταξύ ή 
Γενική ’Ασφάλεια Θεσσαλονίκης έπέτυχε τή σύλληψί του.

Κλείσθηκε καί πάλι τις φυλακές Συγγροΰ περιμένοντας τή δίκη του, ή οποία 
προσδιορίσθηκε στις 24—6—1939.

"Υστερα άπό τετραήμερη διαδικασία ή δίκη τελείωσε. Οί ένορκοι παραδέχθη
καν τήν ένοχή τοϋ Φανέστου καί τό δικαστήριο τον καταδίκασε σέ φυλάκισι 6 1/2 
ετών.

Γ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ

Σημείωσις . — Συμφώνως τφ  νόμοι περ'ι πνευματικής Ιδιοκτησίας Απαγορεύεται ή ανα
δη μ οσίευα  ις ή διασκευή όλιχώς ή μερικώ ς δι οΐονδήποτε σκοπόν, at έν τφ  έγκριτο] περιοδι- 

κφ  «'Α στυνομικά Χρονικά» δημοσιευόμενοι Αναμνήσεις έκ  τής αστυνομικής μου ζωής, αν ευ 
τής ίγκρ ίαεώ ς  μου. Γ ·  Δ .
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και άνδρισμό, τούς κρατά στην υπηρεσία τοϋ F .B .I .  Τό 1955 π.χ. το ποσοστό των 
παραιτήσεων των υπαλλήλων ήταν λιγώτερο άπό 0 ,5 % .

Ποιοι είναι αύτοί οί άνθρωποι πού ονομάζονται πράκτορες τοϋ F .B .I .  ;
Είναι κ ι’ αύτοί άνθρωποι βγαλμένοι μέσα άπό τή ζωή τοϋ ’Αμερικανού. Είναι 

άνθρωποι πού ξέρουν νομικά, λογιστικά, έπιστήμες καί μηχανική. Παράλληλα μέ 
τις γνώσεις μεγάλο προσόν είναι έπίσης ή ταχεία προσαρμογή στο περιβάλλον καί 
ή εύστροφία πνεύματος.

Μερικοί άπό τούς υπαλλήλους ήταν πρώτα έ'μποροι ή καλλιτέχνες. Μερικοί 
είχαν σπουδάσει ιατρική καί κατόπιν εξέλεξαν τό άστυνομικόν έπάγγελμα. ’Άλλοι 
έργάζονταν ώς μουσικοί, φαρμακοποιοί, βιβλιοπώλαι, έργάτες, έμποροι, άρχιτέκτο- 
νες, δημοσιογράφοι, διδάσκαλοι, μεσίτες, λογισταί, άγρότες καί έργάτες έργοστα- 
σίων. Πολλοί άπ’ αύτούς ομιλούν ή διαβάζουν διάφορες γλώσσες καί διαλέκτους 
καί τα «χόμπυ» τους άρχίζουν άπό τις καλές τέχνες καί φθάνουν μέχρι τά σπόρ.

Αύτοί είναι οΐ άνθρωποι πού άποτελούν τό F .B .I .  Είναι άρτιώτατα έπαγγελμα- 
τικώς κατηρτισμένοι, γιά νά είναι σέ θέσι νά φέρουν σέ πέρας τό έργον των, καί 
διέπονται άπό τό άξίωμα δτι ή άποκατάστασις ένός αθώου είναι έξ ίσου σπουδαία, 
δσον καί ή άπόδειξις τής ένοχης.

Βεβαίως τά πρώτα χρόνια τών άγώνών του ήταν πολύ δύσκολα. ’Αλλά δέν 
δύναται νά νοηθή F .B .I .  χωρίς άγώνες. Ά π ό  τούς άγώνες αύτούς άντλεΐ δυνάμεις 
γιά νά δημιουργήση τό μέλλον του.

II. Κατασκοπεία  καί σαμποτάζ
Τά αύτοκρατορικά γερμανικά στρατεύματα προήλαυναν στο Βέλγιο άνάμεσα 

άπό τις φλόγες τού Α' παγκοσμίου πολέμου, δταν τον Αύγουστο τού 1914, ένα 
ύπερωκεάνειο πλεύρισε στο λιμάνι τής Νέας Ύόρκης. Μεταξύ τών έπιβατών 
πού άποβιβάσθηκαν ήταν καί δύο κύριοι, άψογα ένδεδυμένοι, πού ένδιαφέρονταν 
πολύ γιά την ουδετερότητα τής ’Αμερικής.

Οί δύο αυτοί άνδρες ήταν ό Γιόχαν φόν Μπέρνστοφφ, Γερμανός πρεσβευτής 
στις 'Ηνωμένες Πολιτείες καί ό Χάϊνριχ Ά λμ π ερ τ, Γερμανός έμπορικός άκό- 
λουθος. 'Η  διπλωματική τους ιδιότητα άπήλλαξε τις άποσκευές τους άπό τον 
Ιλεγχο στο τελωνείον. ’Αμέσως μετά την άποβίβασί τους έσπευσαν ό μέν Φόν 
Μπέρνστοφφ στη γερμανική πρεσβεία τής Ούάσιγκτων, ό δέ Ά λμπ ερτ στά γρα
φεία του, πού βρίσκονταν στό μέγαρο Χάμπουργκ—Άμέρικαν, στή Νέα 'Υόρκη.

Στήν προκειμένη αυτή περίπτωσι, ό Γερμανός πρεσβευτής Φόν Μπέρνστοφφ 
έφερνε στις 'Ηνωμένες Πολιτείες 150 .000 .000  δολλάρια σέ έπιταγές τής γερμανικής 
Τραπέζης, μέ τά όποια θά χρηματοδοτούσε τον πρώτο ξένο μηχανισμό κατασκο
πείας καί σαμποτάζ πού ώργανώθηκε στήν ’Αμερική.

Οί συνθήκες ήταν ευνοϊκές γιά τον Φόν Μπέρνστοφφ καί τούς συνεργάτες του. 
'Η  ’Αμερική ήταν μιά χώρα πού δέν τήν ύπωπτεύετο κανείς, τελείως άπομονωμένη 
καί ξένη προς τούς άνταγωνισμούς τών εύρωπαϊκών δυνάμεων. Οί ’Αμερικανοί 
ένδιαφέρονταν περισσότερο γιά τις δουλειές τους καί τις ύποθέσεις τους, παρά γιά 
τις υποθέσεις τής Εύρώπης. Στό Ρίο Γκράντε έσημειοΰντο ταραχές, καθώς καί σ’ 
δλο τό μήκος τού μεξικανικοΰ κόλπου πού κράτησαν τρία χρόνια. Σ τις βιομη
χανίες παρετηρεΐτο μιά άναταραχή, γιατί οί μικρές έργατικές ένώσεις διεξήγον 
άγώνες γιά νά άναγνωρισθοΰν. Τά ζητήματα τών έργατών καί βιομηχάνων κατέλη
γαν συχνά σέ τρομερές αιματηρές συγκρούσεις, δπως έκείνη ή μάχη πού συνήφθη 
μεταξύ 400 άπεργών μεταλλωρύχων καί 200 άστυνομικών στό Κολοράντο—μιά 
μάχη, πού, δπως έγραφε ένας δημοσιογράφος, «κράτησε πολύ καί διεξήχθη μέ τόσον
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πείσμα, δσον καμμιά άπό τις μάχες  της μεξικανικής έπαναστάσεως». Σ ’ αύτή 
σκοτώθηκαν είκοσι πέντε άτομα, μεταξύ των όποιων ήταν δέκα τέσσαρα παιδιά 
καί δύο γυναίκες.

Κατά τήν περίοδο αύτή τοΰ άναβρασμοϋ, μιά μικρή ομάδα άπό άνδρες καί 
γυναίκες έκήρυσσαν τό δόγμα «περί έλέγχου της παραγωγής άπό τούς έργάτας» 
καί ένεθάρρυναν τούς έργάτες στις ταραχές. Τούς παρεκίνουν νά ένωθοϋν μέ τήν 
Παγκόσμια 'Ομοσπονδία ’Εργατών καί μέ άλλες έξτρεμιστικές οργανώσεις, των 
όποιων οί ήγέτες ήσαν στελέχη του κομμουνιστικού κόμματος τής ’Αμερικής.

"Οταν έφθασε στή Νέα 'Υόρκη ό Γερμανός πρεσβευτής Φόν Μπέρνστοφφ, 
ή Υπηρεσία Πληροφοριών τών 'Ηνωμένων Πολιτειών διεξήγετο κυρίως άπό πέντε 
μικρές υπηρεσίες. Τό ύπουργεΐον Δικαιοσύνης είχε τό σχεδόν άνοργάνωτο καί 
ηλικίας μόλις εξ έτών Γραφεΐον ’Ερευνών, πού ήταν έπιφορτισμένο μέ τήν έπί- 
βλεψι γιά τήν τήρησι τών ομοσπονδιακών νόμων. 'Η  Μυστική 'Υπηρεσία ήταν 
ύπεύθυνη γιά τήν προστασία τοΰ Προέδρου, τήν πρόληψι πλαστογραφιών καί μερι
κών άλλων άδικημάτων. Τό ύπουργεΐον ’Εξωτερικών διατηρούσε μίαν άνεξάρτητη 
'Υπηρεσία Πληροφοριών. Ή  'Υπηρεσία Πληροφοριών τού Στρατού άπετελεΐτο 
στο σύνολό της άπό δύο άξιωματικούς καί δύο ύπαλλήλους γραφείς. Μόνο τό Ναυ
τικό είχε λίγους άξιωματικούς στήν Υπηρεσία Πηροφοριών του. "Ολες όμως 
αύτές οί ύπηρεσίες ενεργούσαν ανεξάρτητα ή μία άπό τήν άλλη καί χωρίς συνεργα
σία.

'Ο Φόν Μπέρνστοφφ άρχισε τό έργο του άμέσως. Έπλαισιοΰτο άπό ένα μικρό, 
άλλά ίκανώτατο καί καλώς ώργανωμένο επιτελείο. 'Ο Δρ. "Αλμπερτ διεχειρίζετο 
τό οικονομικό καί διηύθυνε πολύπλοκες έμπορικές έπιχειρήσεις. 'Ο  πλοίαρχος 
Κάρλ Μπόϋ Έ ν τ ,  ναυτικός ακόλουθος, ήταν ύπεύθυνος γιά τά σαμποτάζ σέ πλοία 
πού μετέφεραν όπλα στούς συμμάχους καί ό λοχαγός Φράντς Φόν Πάπεν (*) ,  στρα
τιωτικός άκόλρυθος, είχε άναλάβει τήν κατασκοπευτική δράσι καί τά σαμποτάζ 
μέσα στις 'Ηνωμένες Πολιτείες καί τον Καναδά. Πέντε μήνες άργότερα άπό τήν 
άφιξι τού Φόν Μπέρνστοφφ καί τοΰ Δρος "Αλμπερτ στή Νέα 'Υόρκη, ή αύτοκρα- 
τορική πρεσβεία τής Γερμανίας, πού έστεγάζετο έπί τής λεωφόρου Μασαχουσέτης 
143 5 -1 4 3 9  στην Ούάσιγκτων, έλαβε, μέσω τής Στοκχόλμης, ένα μυστικό μήνυμα 
άπό τό γερμανικό Γενικό ’Επιτελείο, τό οποίον έλεγε :

«Γιά  τον στρατιωτικόν άκόλουθον : Τά άτομα πού θά χρησιμοποιούνται γιά 
σαμποτάζ στις 'Ηνωμένες Πολιτείες καί Καναδά, θά έπιλέγωνται άπό τά κατω
τέρω πρόσωπα: (άναφέρονται τρία ονόματα).... Κάθε έργοστάσιον τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών τό όποιον παράγει πολεμικά είδη, θά σαμποτάρεται. Σιδηρόδρομοι, 
φράγματα, γέφυραι δέν θά άποτελέσουν στόχους. Ή  πρεσβεία δέν θά προέλθη σέ 
κανένα συμβιβασμό. Παραλλήλως θά ένεργήται ’Ιρλανδό—γερμανική προπαγάνδα».

Κα τά τούς επόμενους μήνες, μυστηριώδεις εκρήξεις άνετίνασσαν άποθήκες 
πυρομαχικών, έργοστάσια πυρίτιδος καί άποθήκες χημικών προϊόντων. Πυρκαιές 
εσημειώνοντο σέ πολεμικά εργοστάσια, άμερικανικά σκάφη, ευρισκόμενα έν πλώ 
προς τήν ’Αγγλία, Γαλλία καί Ρωσία, μέ φορτίο πυρομαχικών καί έφοδίων, 
μετεβάλλοντο σέ παρανάλωμα τού πυρός καί έβυθίζοντο.

Τά ξημερώματα τής 30ης ’Ιουλίου 1916, μιά τρομερή έκρηξις 2 .000 .000  
λιβρών δυναμίτιδος συνεκλόνισε τήν περιοχή τού Μανχάταν καί τής Τζέρσεϋ. 'Η

(*) Ό  Φόν Πάπεν ήταν έκεΐνος πού άργότερα βοήθησε τόν Άδόλφο Χίτλερ νά φθάση στήν 
έξουσία καί έγινε διάσημος διπλωμάτης τής ναζιστικής Γερμανίας. Ά πό τό 1936 μέχρι τό 1938 
διετέλεσε Πρεσβευτής τής Γερμανίας στήν Αύστρία καί κατά τήν διάρκειαν τοΰ Β ' παγκοσμίου 
πολέμου Πρεσβευτής στήν Τουρκία. Μετά τήν λήξιν τοΰ πολέμου έδικάσθη άπό τούς Συμμάχους 
ώς έγκληματίας πολέμου, άλλά άφέθη έλεύθερος.
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έκρηξις είχε σημειωθή στή Μπλάκ Τόμ Ά ϊλα ντ, στο λιμάνι της Νέας 'Υόρκης, 
ή οποία ήταν ένα νευραλγικό σημείο για την μεταφορά των έφοδίων πού προωρί- 
ζονταν για την Ευρώπη. 'Η  έκκωφαντική έκρηξις έγινε αισθητή άπό άπόστασιν 
εκατό μιλίων. 'Η  πίεσις των αερίων έσπασε σχεδόν δλα τα τζάμια των παραθύρων 
στή Τζέρσεΰ Σίτυ. Στο Μανχάταν καί στο Μπροϋκλιν μεγάλοι ύαλοπίνακες βιτρι- 
νών έγιναν θρύμματα.'Η Μπλάκ Τόμ ’Άϊλαντ καταστράφηκε τελείως καί ήταν αδύ
νατο νά χρησιμοποιηθή. Κατά τήν έκρηξι αυτή σκοτώθηκαν τρεις άνδρες καί ένα 
παιδί.

Μιά άλλη τέτοια έκρηξις σημειώθηκε- στήν Κίγκλαντ τής Νιού Τζέρσεϋ, δπου 
ένα εργοστάσιο καλυκοποιίας άνατινάχθηκε καί οί οβίδες άρχισαν νά έκσφενδονί- 
ζωνται στήν γύρω περιοχή. Εύτυχώς πού στις οβίδες δέν είχαν τοποθετηθή οί 
συσκευές πυροδοτήσεως καί έτσι δέν έξερρηγνύοντο. 'Η  συνολική ζημία υπολογί
σθηκε σε  17 .000 .000  δολλάρια. ( * )

’Άλλη περίπτωσις σαμποτάζ σημειώθηκε μέ ένα πρώην Γερμανό στρατιώτη, 
τον Βέρνερ Χόρν, πού άνετίναξε τή διεθνή γέφυρα πού συνέδεε τις 'Ηνωμένες Πολι
τείες μέ τον Καναδά στή Βάνσεμπόρο τής Μαίην. Οί Γερμανοί πράκτορες είχαν 
δώσει στον σαμποτέρ μιά βαλίτσα πού περιείχε τήν άπαιτουμένη ποσότητα δυναμί- 
τιδος γιά τήν άνατίναξι τής γεφύρας καί του κατέβαλαν 700 δολλάρια ώς άμοιβή.

' 0  Χόρν τοποθέτησε τή δυναμίτιδα πάνω στή γέφυρα, άναψε τό φυτίλι, καρφί
τσωσε μιά μικροσκοπική γερμανική σημαία στο μανίκι τοϋ επανωφοριού του καί 
άπομακρύνθηκε άπό τον τόπο τής καταστροφής γιά νά συλληφθή μερικές ώρες 
άργότερα. Ό  Χόρν ύπολόγιζε δτι, λόγω τού ότι φορούσε τή γερμανική σημαία, θά 
τον μεταχειρίζονταν ώς αιχμάλωτο πολέμου. Τό δικαστήριο δμως τον κατεδίκασε, 
δχι δμως γιά σαμποτάζ,—γιατί δέν ύπήρχε τότε στήν ’Αμερική σχετικός νόμος περί 
σαμποτάζ—άλλά γιά μεταφορά δυναμίτιδος μέ επιβατηγό τραίνο.

Ή  βρεταννική 'Υπηρεσία Πληροφοριών είχε έκ των προτέρων ειδοποιήσει 
τούς ’Αμερικανούς γιά τήν όργανωθεΐσαν ομάδα των Γερμανών σαμποτέρ.Τό μυστικό 
μήνυμα τού γερμανικού Γενικού ’Επιτελείου προς τον Φόν Μπέρνστοφφ, είχε άπο- 
κρυπτογραφηθή άπό τήν Ίντέλλιτζενς Σέρβις καί είχε διαβιβασθή σ’ ένα κλιμάκιο 
τού αμερικανικού 'Υπουργείου ’Εξωτερικών, πού βρισκόταν στο Λονδίνο. Ά π ό  τά 
άρχεϊα δμως τού υπουργείου Δικαιοσύνης προέκυπτεν δτι ή πληροφορία αυτή δέν 
ε ίχ ε  φθάσει ποτέ στο Γραφείο ’Αναζητήσεων.

Κατά τις αρχές τού έτους 1915, τό Βερολίνο έστειλε καί άλλο μήνυμα προς
τον Φόν Μπέρνστοφφ : «Γνωρίσατε στον Ρίντελεν ό όποιος φθάνει σήμερα......  τά
σχέδια τού Φόν Πάπεν».

Καί τήν άλλη μέρα έπεξηγοΰσε :
«Γνωρίσατε στον Μπόϋ Έ ν τ  σχετικώς μέ τά σχέδια τού Φόν Πάπεν διά μετα- 

μεταβίβασίν των εις Ρίντελεν».
Ό  νέος Γερμανός άρχικατάσκοπος πού έφθανε στήν ’Αμερική μέσω Νορβηγίας 

καί μέ πλαστό έλβετικό διαβατήριο, ήταν ό Φράντς Ρίντελεν. ’ Ηταν άξιωματικός 
τού γερμανικού Ναυτικού καί 6 τολμηρότερος σαμποτέρ πού πατούσε ποτέ τό πόδι 
του στο άμερικανικό έδαφος. 'Ύστερα άπό λίγες ήμέρες είχε στή διάθεσί του 500.000 
δολλάρια.

(Συνεχίζεται)

( * )  Ή  μικτή ’Αμερικανο-γερμανική έπιτροπή άποζημιώσεων, κατόπιν μακρας διαδικα
σίας, έπέρριψε τελικά τήν ευθύνη στή γερμανική κυβέρνησι. Ή  τελική άπόφασις έπί της ύποθέ- 
σεως «Μπλάκ Τόμ» καί της Κίγκλαντ της Νέας 'Χερσέης, δέν έλήφθη παρά τόν ’Ιούνιον τοϋ 
1939, δτε οί προξενηθεΐσες ζημίες ύπολογίσθηκαν σέ 50.000.000 δολλάρια.
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Πράγματι κανένας άπό τούς "Ελληνας ήρωας, δεν έτυχε μιας τόσο μεγάλης 
τιμής, όσον ό Πέτρος τής Μυκόνου, άφοΰτό «R eader’s D igest»,πού έχει τήν μεγαλύ
τερη κυκλοφορία σ’ όλο τον κόσμο, αφιερώνει πέντε ολόκληρες σελίδες προς χάριν 
του.

Ποια είναι όμως ή ιστορία αύτοϋ τοϋ πουλιοΰ, πού άπέκτησε μια τόσο απέραντη 
φήμη καί πού έφερε μια τέτοια ευημερία σ’ αύτό τό νησί πού δεν θά μπορούσαν νά 
πετύχουν όλα τα διαφημιστικά γραφεία τής Ελλάδος ;

Κάποια ήμέρα τοϋ Σεπτεμβρίου τοϋ 1955, όπως κάθε χρόνο τήν ΐδια εποχή, 
μεγάλα κοπάδια άπό πελαργούς πετοΰσαν πάνω άπ’ τό Αιγαίο πέλαγος, μετανα
στεύοντας άπό τις βαλκανικές χώρες στην ’Αφρική.

Ε κ α τό  περίπου μίλια άνατολικά τής ’Αθήνας, ένα νεαρό πουλί—άδύνατο, 
κουρασμένο καί κουτσαμένο—ξέκοψε άπό τό κοπάδι, καί, μη μπορώντας νά έξακο- 
λουθήση τήν μεταναστευτική του πτήσι, έπεσε στή θάλασσα. Μακρυά, πέρα άπό 
έκεΐ, βρίσκεται ένα νησί. Τό δύστυχο πουλί, σύρθηκε σιγά-σιγά προς αύτό, καί 
κατέφυγε σ’ ένα βραχώδες μέρος του ν’ άναπαυθή, ’ίσως καί νά πεθάνη άκόμη. Κα
νένας προφήτης ή μάντις δεν θά μπορούσε νά προφητεύση ή νά μαντεύση,τί θά έ- 
σήμαινε αύτό τό άγριο θαλασσοπούλι γιά τό νησί τής Μυκόνου.

—Τίποτε δέν συνέβη στο νησί μας έδώ καί 5 .000  χρόνια, λέγει ένας Μυκονιά- 
της. Καί νά, μάς ήλθε ένας π ε λ α ρ γ ό ς .

Είναι άλήθεια, ότι τίποτε δέν άναφέρεται στούς μύθους καί στούς θρύλους τών 
έλληνικών νησιών γιά τήν Μύκονο.

Τό νησί τοΰτο, κοντά σέ δυο φημισμένα γειτονικά νησιά—τήν Δήλο, ίεράν 
κάποτε, ώς γενέτειρα τοϋ ’Απόλλωνος, καί τήν Τήνο, άφιερωμένη στήν ελληνική 
ορθοδοξία, ήταν ταπεινό, ασήμαντο καί άφανές μεταξύ τών άλλων. Ή  άφάνεια, 
ή ταπείνωσις καί ή άσημότης του, κράτησε ώς τήν εποχή, πού ή τύχη τοϋ νησιοΰ 
έστειλε τον πελεκάνο.

Τό έξαντλημένο, κουτσαμένο, τσακισμένο καί πεινασμένο πτηνό, ήταν άνίκανο 
νά ψαρέψη γιά τον έαυτό του, καί άσφαλώς θά ψοφοΰσε. "Ομως, ένας ψαράς έτυχε 
νά περνά έκεϊ μέ τήν βάρκα του, τό περιμάζεψε καί τό μετέφερε στο λιμάνι, προ- 
καλώντας έτσι τή περιέργεια τών κατοίκων καί έπισύροντας τήν συμπάθεια αύτών.

'Η  άπόφασις πάρθηκε άπ’ όλους τούς κατοίκους. «Νά τό πάρη ό Θόδωρος».
'Ο  Θόδωρος Κυραντώνης, ένας ρωμαλέος καί άνδρεΐος, μέ μεγάλα μουστάκια 

βαρκάρης, πού είχε παρασημοφορηθή κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο γιά τήν 
γενναιότητα καί άνδρεία του, είναι ένας καλοκάγαθος τύπος, φανατικός φιλόζωος 
καί λάτρης τών άγριων ζώων. Τό σπίτι του, άποτελούμενο άπό δυο δωμάτια, 
ήταν πτηνολογικό άσυλο, ιδίως άγριων πτηνών, άφοΰ καί μιά νεογέννητη φώκια 
διετρέφετο άπ’ αυτόν.

Μέ τήν άπόφασι τών συγχωριανών του, νά τοϋ χαρίσουν τον πελαργό, έμεινε 
κατενθουσιασμένος. Τον βάφτισε «Πέτρον», προς τιμήν ένός ηρώα Μυκονιάτη, τοϋ 
Πέτρου Δρακοπούλου, πού έξετελέσθη άπ’ τούς Ναζί.

'Ο  Πέτρος, έτυχε ιδιαιτέρας περιποιήσεως καί μερίμνης άπό τον Θόδωρο, πού 
τον αγάπησε καί τον έλάτρευσε σάν παιδί του. Διατρεφόμενος άπ’ όλους τούς Μυκο- 
νιάτες, πάχυνε, μεγάλωσε, δυνάμωσε καί έπανεΰρε τήν υγεία καί τό κέφι του.
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Οί Μυκον'.άτες, άρχισαν γρήγορα να τον θεωρούν σαν μασκώτ τοΰ νησιού των. 
Χαριτολογώντας κάποιος είπε : «’Ίσ ω ς , έπειτα άπό τόσους αιώνες, ό Θεός ’Απόλ
λων έστειλε ένα χρησμό : "Ο τι ή Μύκονος θά εύημερή, όσο χρόνο θά έχη τον Πέτρο». 
Οί ψαράδες άρχισαν νά άποροΰν, βρίσκοντας ότι είχαν μεγάλη επιτυχία τελευταία 
στο ψάρεμά τους. "Ολα αυτά βέβαια, άστειευόμενοι.

Κάποια άνοιξι, τήν έποχή πού μεταναστεύουν τά άποδημητικά πτηνά, ό Πέτρος 
έξηφανίσθη άπό τό νησί. ’Ανήσυχοι οί Μυκονιάτες, ένήργησαν άναζητήσεις μέσω 
ραδιοτηλεφώνων προς όλα τά νησιά. Γρήγορα έμαθαν ότι ό Πέτρος βρισκόταν σώος 
καί άβλαβής στην Τήνο. Οί Μυκονιάτες έξωργίσθηκαν άρκετά, γιατί οί Τήνιοι άρνή- 
θηκαν νά τον έπιστρέψουν πάλιν. ’Έ τσ ι ξέσπασε μιά θύελλα μεταξύ τών κατοίκων 
τών δύο νησιών, γιά τήν κυριότητα του Πέτρου, πού διεσκέδασε όλη τήν Ελλάδα 
καί πού άπεκλήθη Π ε λ ε κ ά ν ι ο ς  π ό λ ε μ ο ς .

Τελικά, οί Μυκονιάτες προσέφυγαν στον Νομάρχη Κυκλάδων, πού έχει άρμο-

« Π έ τ ρ ο ς » ,  ό  ξακουστός πελαργός τον κόσμου.

διότητα καί δικαιοδοσία στήν Τήνο καί τήν Μύκονο καί ζήτησαν τήν έπέμβασί του 
προς διευθέτησι τής διαφοράς των, πρόληψι τυχόν εχθροπραξιών ή καί τήν έπέ- 
κτασι τού... Πελεκανίου πολέμου σ’ όλη τήν Ελλάδα, άπειλοΰντες ότι, άν δέν τούς 
άπεδίδετο ό Πέτρος, θά προσέφευγον στον Ο .Η .Ε . καί έν άνάγκη, δέν θά έδίστα- 
ζαν νά,κάμουν χρήσι καί τών πυρηνικών όπλων, πράγμα πού θά έσήμαινε τήν έξα- 
φάνισι τού πλανήτου μας.

'Ο  Νομάρχης άκουσε μέ μεγάλη προσοχή τά συγκινητικά καί άδιάσειστα επι
χειρήματα άμφοτέρων τών άντιδίκων. Οί Τήνιοι έπέμειναν, ότι ό Πέτρος τούς άνή- 
κει, λέγοντες « 'Ο  πελαργός δέν είναι ένα κατοικίδιο πτηνό. Είναι άγριο, άποδημη- 
τικό καί ελεύθερο νά πάη όπου τοΰ άρέσει. Εύνόητον είναι 6τι δέν τοΰ αρέσει ή Μύ
κονος, γιά λόγους πού άποφεύγομεν άπό ευγένεια καί λεπτότητα ν’ άναφέρωμεν. 
Μ ’ όλη του τήν καλή θέλησι ήλθε στό νησί μας, καί μάς ζήτησε άσυλο».

Άντικρούοντες τά άνωτέρω οί Μυκονιάτες είπαν: «Τί άνοησίες είναι αυτές ; 
Σώσαμε τον Πέτρο άπό βέβαιο θάνατο, τον θρέψαμε, τόν περιποιηθήκαμε καί φρον-
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τίσαμε γι’ αύτόν, όπως για τά ίδια μας τα παιδιά. Είναι ένα νεαρό πουλί, πού εύ
κολα πλανήθηκε κατά την πτήσι του καί άπό έλλειψι πυξίδος καί κακό προσανατο
λισμό, παρασύρθηκε, προφανώς άπό ισχυρόν άνεμο καί προσγειώθηκε άναγκαστικά 
στην Τήνο, παρά την θέλησί του, όπως θά μπορούσε νά προσγειωθή άναγκαστικά 
άπό λόγους κινδύνου καί ένα άεροπλάνο. Μ ά  τον  Δ ί α  ό Π έ τ ρ ο ς  μ ά ς  
ά ν ή κ ε ι».

'Ο  Νομάρχης, σκεπτικός καί συνωφρυωμένος,χάϊδεψε τό μουστάκι του καί μέ 
σοβαρότητα ’Αρεοπαγίτου έβγαλε την άπόφασι.

—Τό πουλί άνήκει στήν Μύκονο. 'Η  ’Αστυνομία της Τήνου, έντέλλεται δπως 
μεριμνήση διά τήν έκτέλεσι της άποφάσεως, δηλαδή την άπόδοσι τού πτηνού στήν 
Μύκονο.

'Η  έπιστροφή τού Πέτρου γιορτάσθηκε μέ μεγάλη επισημότητα στο νησί. 
"Ολοι οί Μυκονιάτες, 3 .600 , έγκατέλειψαν τις δουλειές τους καί μέ τά γιορτινά 
τους συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι. Οί καμπάνες των έκκλησιών κτυποΰσαν χαρμό
συνα γιά ν’ άναγγείλουν σ’ ολόκληρο τό νησί τήν νίκη καί τον θρίαμβο. Τήν στιγμή 
πού ή σανιδόσκαλα κατέβηκε, ώθησαν τον Πέτρο προς αύτήν, νά κατέλθη πρώτος. 
Αυτός, αισθανόμενος προφανώς τήν σπουδαιότητα καί έπισημότητά του, προχώρησε 
προς τήν σκάλα υπερήφανα καί άγέρωχα, δπως κάθε τιμώμενο πρόσωπο.

Οί Μυκονιάτες δέν διατρέχουν πλέον τον κίνδυνο νά χάσουν τόν άγαπητό τους 
Πέτρο. Στο ένα πόδι του πέρασαν άργυροΰν δακτυλίδι μέ τις λέξεις «Δήμος Μυκο- 
νίων». ’Επί πλέον, γιά νά είναι άπολύτως βέβαιοι, ότι δέν θά ξαναπετάξη μακρυά, 
τού άφήρεσαν λίγα φτερά άπό τήν μιά φτερούγα, ό δέ Θόδωρος, τήν ένέργειά του 
αύτήν εξηγεί ώς εξής: «Μέ τήν άφαίρεσι όλίγιον φτερών, ούδεμία βλάβη προξενεΐ- 
ται στο πτηνό. Μπορεί νά πετά γιά έξάσκησι, δχι όμως μακρυά». Πράγματι, πετών- 
τας, χάνει εύκολα τήν ισορροπία καί τόν έλεγχό του, περιστρέφεται γιά λίγο στόν 
άέρα σάν μεθυσμένο καί γρήγορα προσγειούται ή προσθαλασσοΰται έν αμηχανία 
καί σκεπτικό.

'Η  φήμη του σήμερα, έχει φθάσει δχι μόνο σ’ ολόκληρη τήν Ελλάδα, άλλά καί 
σ ’ ολόκληρο τόν κόσμο. Καί νά πώς έγινε αότό.

"Ενα βράδυ κατά τό ν ’Ιούλιο τού 1961, φλυαρούσε ό Θόδωρος σ’ ένα πλήθος στο 
καφενείο τού λιμανιού, γιά τό άγαπητό καί ευνοούμενο του πουλί.

—Ό  Πέτρος δέν είναι εύτυχής, έλεγε. Φεύγει μόνος του, στέκεται στήν παρα
λία σκεπτικός, κατηφής καί άκεφος, κοιτάζοντας τήν θάλασσα. Τί συμβαίνει μ’ 
αυτόν ; 'Ο  καθένας μας μπορεί νά καταλάβη. "Εχει άνάγκη άπό μιά σύντροφο.

Κατά καλή σύμπτωσι, ένας άπό τούς θαμώνας τού καφενείου, ήταν διευθυντής 
μιας μεταλλουργικής εταιρείας άπό τό Τέξας τής ’Αμερικής. 'Ο  άντιπρόεδρος αυτής
I. W . H oskins κατάγεται άπό τήν Λουϊζιάνα, πού υπερήφανα θεωρείται ώς Πολι
τεία τών Πελεκάνων. "Οταν ό H oskins άκουσε άπό τόν διευθυντή τής έταιρείας 
τήν ιστορία τού μελαγχολικοΰ Πέτρου, ένδιαφέρθηκε προσωπικά καί ήλθε σ’ 
επαφή μέ τόν Κυβερνήτη τής Λουϊζιάνας Jam es D avis.

'Ο  Κυβερνήτης άκούοντας μέ τήν σειρά του τήν περίπτωσι τής μοναξιάς τού 
Πέτρου, χαμογέλασε καί έδωσε εντολή σ’ δλες τις έπαρχίες του.

—Νά βρήτε ένα θηλυκό πελαργό γιά τόν γαμβρό τής Ελλάδος.
Κυνηγοί καί φύλακες δασών, κτένισαν δλα τά έλη , τούς βάλτους καί τούς κολ

πίσκους καί τελικά έπέστρεψαν μέ δυο πελεκάνους, πού τούς βάφτισαν «’Αλφόνσο» 
καί « ’Ωμέγα».

Τά πτηνά ταξίδευσαν 6 .500  μίλια άεροπορικώς μέσα σέ ωραία κλουβιά, πού 
έφεραν έτικέττες μέ τήν επιγραφή: «Σύντροφοι τού Πέτρου άπό τήν Λουϊζιάνα». 
"Οταν έφθ ασαν στήν Μύκονο τόν Δεκέμβριο, τό νησί γιόρτασε πανηγυρικά τό γεγο
νός, ολόκληρη τήν ημέρα. Οί καμπάνες τών έκκλησιών χτύπησαν καί πάλιν χαρ
μόσυνα καί πολλά πυροτεχνήματα κάηκαν. Στο γαμήλιο πάρτυ, ό Πέτρος ένεφανί- 
σθη στολισμένος μέ μιά κόκκινη γραβάττα. Ό  Δήμαρχος τού νησιού, συνέστησε
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στους τρεις πελεκάνους «πίστι, αγάπη καί άφοσίωσι», μεταξύ των, καί άνέγνωσε 
πολλά συγχαρητήρια τηλεγραφήματα, έκ μέρους θαυμαστών, πού εύχονταν στα 
πουλιά μακροημέρευσι καί εύγονία.

Γιά  τον Άλφόνσο οί εύχές δέν έπιασαν δυστυχώς. Ά ρρώστησε κατά τό μακρυνό 
ταξίδι καί γρήγορα πέθανε. "Οταν 6 'Ωμέγα φάνηκε κακοδιάθετος επίσης, τον μετέ
φεραν αμέσως σ’ ένα γειτονικό νησί καί τον ένοσήλευσε έκεΐ κάποιος κτηνίατρος. 
’Έ π ειτα  άπό λίγες έβδομάδες, άφοϋ άπεκατεστάθη ή υγεία του, έπέστρεψε στήν 
Μύκονο, άλλά έκεΐ βρήκε καί κάποια άντίζηλο.

Μιά γαλλική κινηματογραφική έταιρεία, γύρισε ένα μικρό φίλμ στή Μύκονο, 
πέρνοντας διάφορες σκηνές τού νησιού μέ τον Πέτρο. Οί κινηματογραφισταί ένδια- 
φέρθηκαν επίσης γιά τήν άποκατάστασι καί τήν σεξουαλική ζωή τού Πέτρου καί 
τού προσέφεραν ώς σύντροφο ένα πελεκάνο όνόματι «Ειρήνη».

—Τώρα νά δούμε, είπαν οί Μυκονιάτες, ποιά θά προτιμήση ό Πέτρος. Τήν 
Άμερικάνα, ή τήν Εύρωπαία; Καί προς τον σκοπόν αύτόν παρακολουθούν καί περι
μένουν άκόμη.

Έ ν  τώ  μεταξύ συγκεχυμένα νέα φθάνουν καί διασταυρώνονται άπό τούς έπι- 
στήμονες καί ειδικούς ολοκλήρου τού κόσμου. Πρώτα άπ’ ο λα λέγουν οί ειδικοί, 
ποτέ δέν ζευγαρώνουν οί πελεκάνοι, παρά μόνο σέ μεγάλα κοπάδια, σέ ώρισμένη 
έποχή βέβαια καί μακρυά άπό κατωκημένα μέρη. ’Έ π ειτα  οί τρεις πελεκάνοι τής 
Μυκόνου άνήκουν σέ διάφορες κατηγορίες. 'Ο  Πέτρος είναι ένας πελεκάνος όνο- 
κρόταλος, δηλαδή έχει φωνήν δνου. Είναι ό πιο πολύχρωμος. Τό πελώριο ράμφος του, 
είναι ένα ουράνιο τόξο, μάλλον κόκκινο, μπλέ καί κίτρινο. Τά φτερά του έχουν 
μιά άμυδρή ρόδινη άπόχρωσι. 'Ο  ’Ωμέγα είναι πελεκάνος μέ ερυθρό ράμφος καί 
συναντάται στή Βόρειο ’Αμερική. Τά φτερά του δέν έχουν τή ρόδινη άπόχρωσι τού 
Πέτρου. Κανείς δέν μπορεί νά προσδιορίση τό είδος τής «Ειρήνης». Οί Γάλλοι τον 
πήραν άπό τον γερμανικό ζωολογικό κήπο, πού δπως λέγεται τον είχε φέρει άπό 
τήν Αίγυπτο.

"Ο μως, υπάρχουν καί πιο σκοτεινά άκόμη νέα. Πρακτικώς είναι άδύνατον, 
άκόμη καί γιά τον πιο ειδικευμένο καί εκπαιδευμένο όρνιθολόγο, νά προσδιορίση, αν 
ένας πελεκάνος είναι άρσενικός ή θηλυκός.

—Αυτός είναι ό λόγος πού στείλαμε δυό, είπε ένας φύλαξ δασών τής Λουϊζιά- 
νας. 'Ο  νόμος τής σχετικότητος.

—Δέν πειράζει, λέγει, ό Θόδωρος. Ό  Πέτρος είναι περισσότερο χαρούμενος, 
εύθυμος καί κεφάτος, τώρα πού έχει συντρόφους. "Αν στήν άρχή ήταν λίγο ζηλ’ά- 
ρης, τώρα έπαυσε νά είναι καί ζοΰνε πολύ άρμονικά. Βέβαια στο νησί, κυρίαρχος 
είναι ό Πέτρος. Έ χ ε ι  μιά ιδιαίτερη προσωπικότητα καί γοητεία. Κολυμπά στο 
λιμάνι, κοιμάται στις άμμουδιές, βαδίζει άγέρωχα, υπερήφανα, καμαρωτά καί μέ 
επισημότητα δικτάτορα, γύρω στήν άποβάθρα τού λιμανιού. Είναι ένας τρομερά 
συμφεροντολόγος, ένας γελωτοποιός, παληάτσος καί ήθοποιός άριστος. ’Αφήνει 
τον καθένα νά τον φωτογραφίζη καί ποζάρει προ τών φωτογραφικών φακών μέ 
ιδιαίτερη αυταρέσκεια. 'Ένας θαυμαστής του έμπορος, πού κάμνει χρυσές δουλειές 
πωλώντας φίλμ στούς τουρίστες, λέγει :

—"Α ν αυτό τό πουλί μπορούσε νά μιλήση θά συνεβούλευε τούς φωτογράφους, 
σέ ποιές πόζες νά παίρνουν φωτογραφίες.

Παλαιότερα περιεπλανάτο στά καφενεία καί σ ’ δλα τά κέντρα ζητώντας 
τροφή. Πολλές φορές πήγαινε καί στά σπίτια προς τον σκοπόν αύτό καί άνοιγε τις 
πόρτες, σηκώνοντας μέ τό ράμφος του τό μάνδαλο τής πόρτας.

Οί νοικοκυρές, τιμώμενες μέ παρόμοιες επισκέψεις, θεωρούν αύτές ώς καλούς 
οιωνούς. "Οταν ό Πέτρος διψά, προσπαθεί ν’ άνοιξη τήν κοινοτική βρύσι στήν άπο- 
βάθρο&·, άλλά ποτέ δέν τά κατάφερε. "Ομως, ό καθένας πού βλέπει τήν μάταιη προ- 
σπάθειά του, σπεύδει καί τήν άνοιγες ώστε νά πιή νερό.

Μέ κωμικό, φαιδρό καί εύθυμο τρόπο, παίζει ό Πέτρος πολλές φορές φούτ
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μπώλλ μέ τον Θόδωρο, χτυπώντας μέ τό ράμφος, τά φτερά καί τά πόδια του μια 
μικρή μπάλλα. "Αν κάποιος έπιτεθή κατά τοϋ Θόδωρου ή προσποιηθή ότι κάμνει 
αυτό, ό Πέτρος όρμά καί υπερασπίζεται τον άφέντη του, χτυπώντας τον έπιτιθέμενο, 
μέ τό ράμφος καί τίς φτεροΰγες του.

—"Α ν είχα, ένα άκόμη γυιό, λέγει ό Θόδωρος, πού έχει 11 παιδιά, θά τον 
βάφτιζα Πέτρο.

'Ο  Πέτρος, έκδηλώνει μερικές φορές ιδιαίτερη συμπάθεια προς ώρισμένους 
άνύποπτους καί άπονήρευτους τουρίστες. Αύτό συνέβη μέ μιά νεαρά Άγγλίδα, προς 
την οποία ό Πέτρος, οχι μόνο έξεδήλωσε τον θαυμασμό του μέ τίς κραυγές του 
Ωκ—Ωκ—Ω κ, άλλά άκόμη, έτρεχε καί πηδούσε στά γόνατά της, όταν τήν έβλεπε 
νά κάθεται σέ κάποιο παραλιακό καφενείο.

Οί τουρίστες, άγοράζουν συχνά ψάρια γιά τούς τρεις πελεκάνους. "Οταν ό 
Πέτρος, ήταν μόνος του, οί ψαράδες ήμιλλώντο ποιός θά ρίξη τά περισσότερα 
ψάρια προς αυτόν, άπ’ εκείνα πού ψάρευαν. Οί πελεκάνοι όμως είναι λαίμαργοι καί 
άχόρταγοι. Τό καθένα απ’ αύτά τά πτηνά θά μπορούσε νά καταβροχθίση περισσό
τερα άπό 20 λίτρες ψάρια την ημέρα.

—’Έ τ σ ι, έξηγεΐ ό Δήμαρχος τής Μυκόνου κ. Δημήτριος Πασσαλιάδης, μπορεί 
νά είμαστε μοναδική πόλις στο κόσμο—οπωσδήποτε όμως στήν Ελλάδα—πού δια
θέτει ειδικό κονδύλι ό Δήμος, γιά τήν διατροφή των πελεκάνων.

Κανείς φορολογούμενος δέν παραπονεΐται. «Ά ντιθέτω ς, όπως είπε κάποιος 
καταστηματάρχης, είναι άπόλυτα δίκαιο καί ορθό, νά διατρέφη ή Μύκονος τον 
Πέτρο, γιατί ό Πέτρος βοηθά πολύ στήν διατροφή τής Μυκόνου». Καί ό Δήμαρχος, 
πού τό γραφείο του κοσμείται μέ τον ταριχευμένο Άλφόνσο, εύλαβώς συμφωνεί 
προς τήν άνωτέρω ύποχρέωσι.

'Ένα μεγάλο μέρος τής σημερινής τουριστικής κινήσεως τοϋ νησιοΰ, όφείλεται 
πράγματι στον Πέτρο. Προ δέκα χρόνων, μόλις μιά χούφτα τουρίστες γνώριζαν τή 
Μύκονο, Αύτοί, ήσαν έκεΐνοι πού λάτρευαν τήν μοναξιά καί ήσυχία, τήν φιλική 
γοητεία τοϋ νησιοϋ καί άκόμη τίς φτηνές τιμές του. Άγαποΰσαν τούς παληούς 
άνεμόμυλους, είς τούς οποίους καί σήμερα μερικοί αλέθουν τό σιτάρι γιά τό ψωμί 
τοϋ χωριοΰ. Άγαποΰσαν τά όμορφα, άπλά καί κατάλευκα σπιτάκια καί τά στενά 
πλακόστρωτα καί άσβεστωμένα σοκάκια.

Σήμερα ή Μύκονος είναι γνωστή σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Τό 1960 είχε άνω 
άπό 60 .000  επισκέπτες. Δυο μεγάλα καί πολυτελή ξενοδοχεία άνεγέρθηκαν καί 
είναι γεμάτα, ολόκληρη τήν θερινή σαιζόν.

Καί άλλα ελληνικά νησιά έχουν άποκτήσει εξαιρετικά μεγάλη τουριστική 
κίνησι. "Ο μως, έν άναλογίβι, δέν δύνανται νά παραβληθούν μ’ αύτή τής Μυκόνου.

Κατά ένα δημοσιογράφο, ό Πέτρος υπήρξε κάτι, πέραν άπό ένα σπάνιο ρουμπίνι. 
'Ο διευθυντής ενός διαφημιστικού οργανισμού, πού διαφημίζει τίς κρουαζιέρες 
στή Μεσόγειο καί ιδιαίτερα στά νησιά τοϋ Αιγαίου, κατατάσσει τον Πέτρο στήν 
ίδια, αν όχι καί σέ καλύτερη κατηγορία, μέ τούς άλλους φημισμένους καλλιτεχνι
κούς καί άρχαιολογικούς θησαυρούς τής Ελλάδος. Στά διάφορα μαγαζιά τής Μυκό
νου, μπορείτε νά βρήτε άπεικόνισι τοϋ Πέτρου, σέ μπρούτζινα μενταγιόν, σέ πιάτα, 
σέ κοχύλες, σέ υφαντές μάλλινες τσάντες, κλπ. 'Υπάρχει άκόμη μιά σκέψις καί ένα 
σχέδιο στήν Μύκονο. Νά κτίσουν μιά μικρή εκκλησία προς τιμήν του, πού θά τήν 
ονομάσουν «Ά γ ιος Πέτρος των Πελεκάνων».

Οί έπισκέπτες καί οί τουρίστες διερωτώνται πολλές, φορές. Τ ί θά γίνη τό νησί 
άν πεθάνη ό Πέτρος ;

Ά λλά σ’ αύτό, έχουν κάτι ευχάριστο καί καθησυχαστικό νά είπουν οί έπιστή- 
μονες. 'Ο  Πέτρος δέν είναι άκόμη δέκα χρόνων. Τό είδος καί ή κατηγορία των 
πελεκάνων στήν οποία ανήκει, μπορεί κάλλιστα νά φθάση καί νά ξεπεράση τά σα
ράντα χρόνια.Ό Πέτρος λοιπόν θά έξάκολουθήση νά βασιλεύη γιά πολλά χρόνια 
στο νησί των άνεμόμυλων.
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1 . Προλογικό σημείωμα.
Παρά τίς φοβερές συνέπειες των δύο παγκοσμίων πολέμων καί των επί μέρους 

έμφυλίων σπαραγμών στα διάφορα κράτη, το άνθρώπινο γένος προχωρεί σταθερά. 
'Ο  άνθρωπος δαμάζει κάθε μέρα τά στοιχεία τής φύσεως καί μέ τήν ακάματη ένερ- 
γητικότητά του προσπαθεί νά έξιχνιάση τά ώς χθες άνεξερεύνητα μυστήρια. Βάσιμα 
οι άνθρωποι ελπίζουν πώς σύντομα θά βρεθούν στους ούράνιους πλανήτες, γιά νά έξα- 
κριβώσουν κατά πόσον έκεΐ υπάρχει ζωή ή δχι. Οί πόλεις όλονέν πυκνοκατοικοϋνται, 
τά μέσα κυκλοφορίας πολλαπλασιάζονται καί σχέδια έπί σχεδίων συντάσσονται, γιά 
τήν ομαλή κυκλοφορία πεζών καί οχημάτων στις μεγάλες πόλεις. Πέρασε πιά γιά 
πάντα ή εποχή του αραμπά ή καί τής άμαξας άκόμη. Σήμερα τό αυτοκίνητο θεωρείται 
είδος άνάγκης καί δχι πολυτελείας, δπως άλλοτε.

Ή  καταπληκτική δμως αύξηση τών κυκλοφορούντων οχημάτων δημιούργησε 
ποικίλα προβλήματα στις άρμόδιες υπηρεσίες, πού άληθινά καταβάλλουν φιλότιμες 
προσπάθειες γιά νά δώσουν κάποιο διέξοδο στον κυκλοφοριακό τραγέλαφο.

Μιλώντας ειδικά γιά τήν πρωτεύουσα τής πατρίδος μας, διαπιστώνουμε πώς κι’ 
έδώ τδ κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται μέρα μέ τήν ήμέρα όξύτερο. Βέβαια βασικά 
φταίει σ’ αύτό ή έλλειψη μεγάλων καί άνέτων δρόμων. Δυστυχώς ή ’Αθήνα, χτισμένη 
σέ σχέδια γιά πληθυσμό δχι περισσότερο τών τριακοσίων χιλιάδων, μέ τούς σημερινούς 
δρόμους πού διαθέτει, δέν μπορεί νά άνταποκριθή μέ άνεση στις απαιτήσεις πού δη
μιουργεί ή άλματώδης αύξηση τών οχημάτων. Μπορεί σέ λίγα χρόνια, σκέψεις 
πού άκόμη βρίσκονται στά χαρτιά, νά μεταβάλλουν τήν δλη σημερινή κατάσταση.

’Εμείς οί άστυνομικοί, εΐδικώτερα, γνωρίζουμε άρκετά καλά τίς δυσκολίες καί 
τά θέματα πού δημιουργοϋνται στήν ’Αθήνα άπό τήν παρατηρουμένη συμφόρηση άν- 
θρώπων καί οχημάτων. Είναι άλήθεια αξιέπαινες οί προσπάθειες τής 'Υποδιευθύνσεως 
Τροχαίας Κινήσεως καί τών άλλων αρμοδίων υπηρεσιών, πού φροντίζουν νά λύσουν τό 
κυκλοφοριακό πρόβλημα. Τά τελευταία χρόνια έγιναν άρκετές καινοτομίες, άρκετά 
πειράματα, πού άξιζαν κάθε ήθική υποστήριξη, γιατί έδωσαν τήν ευκαιρία στούς αρ
μοδίους νά καταλήξουν σέ ώρισμένες σκέψεις καί συμπεράσματα.

’Έγιναν καί γίνονται πολλές προσπάθειες στον τομέα αυτόν. Είναι άπαραίτητο 
νά συνεχισθοϋν γιατί ή πατρίδα μας, γιά πολλούς καί διαφόρους λόγους, συγκεντρώνει 
τό παγκόσμιο ενδιαφέρον. Παρά τήν πενιχρότητα τών μέσων πού διαθέτουμε καί τήν 
έλλειψη ικανοποιητικών οικονομικών πόρων πιστεύουμε πώς τελικά θά πετύχουμε 
άρκετά, χάρις στήν πίστη πού διαθέτουμε γιά τό σκοπό πού έπιδιώκουμε. ’Ίσ ω ς δχι 
κάμνοντας θαύματα,άλλά δημιουργώντας συνθήκες κατάλληλες καί άντάξιες γιά μιά 
εύρωπαϊκή πρωτεύουσα, μέ τό μεγαλείο καί τήν ομορφιά τής ’Αθήνας.

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά», πού κύριος καί άποκλειστικός σκοπός των είναι ή 
έπαγγελματική καί εγκυκλοπαιδική, κατά τό δυνατόν, κατάρτιση τών άστυνομικών, 
άπό τοϋ σημερινού τεύχους, καί σέ σειρά συνεχειών, θά φέρουν στήν δημοσιότητα 
τίς διατάξεις τού Νέου Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας, δπως αυτές δημοσιεύθηκαν 
στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, άναλύοντας συγχρόνως αυτές, σέ καταληπτή γιά 
τούς πολλούς γλώσσα, καί κάμνοντας ώρισμένες παρατηρήσεις. Θά καταβάλουμε κά
θε δυνατή προσπάθεια σέ τρόπον ώστε ή μελέτη τούτη νά άποβή επωφελής σέ ό
λους. Μπορεί νά μή θεωρηθή καί δέν είναι άρτια επιστημονική εργασία, πάντως
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κάνουμε μιά προσπάθεια μέ την καλύτερη θέληση πού μπορεί νά άπαιτηθή σ’ ένα 
παρόμοιο θέμα. Πρέπει νά σημειώσουμε δτι θ’ άσχοληθοϋμε μέ δλες γενικά τις 
διατάξεις τοϋ Κωδικός, περισσότερον δμως θά έπιμείνουμε στις διατάξεις έκεΐνες, 
πού κατά τή γνώμη μας προκαλοΰν το μεγαλύτερον ενδιαφέρον.

2. ’ Ιστορικά τοΰ νέου κωδικός οδικής κυκλοφορίας.
"Οπως και πιο πάνω άναφέραμε τύ πρόβλημα τής κυκλοφορίας σέ μιά χώρα, 

πού θέλει νά λέγεται συγχρονισμένη κι’ δπου τά μέν τροχοφόρα καθημερινώς αυξά
νονται ή δέ κίνηση των πεζών γίνεται πυκνότερη, είναι άρκετά σοβαρό. ’Από τον 
τρόπο πού αύτό άντιμετωπίζεται, εκείνο πού έχει την μεγαλύτερη σημασία είναι 
το δτι σώζονται άνθρώπινες υπάρξεις, πού θυσιάζονται άδικαιολόγητα στο βωμό της 
άσφάλτου.

Γιά τήν Ελλάδα ή αντιμετώπιση τοϋ προβλήματος της κυκλοφορίας γίνεται 
άκόμη πιο έπιτακτική, γιατί εδώ καί οί δρόμοι πού διαθέτουμε είναι μικροί, άλλά 
καί ή αύξηση τής κινήσεως στούς δρόμους τά τελευταία χρόνια υπήρξε ραγδαία. Τά 
οδικά δυστυχήματα στην πατρίδα μας είναι πυκνότερα σέ σύγκριση μέ άλλες χώρες. 
Αύτό, κατά τή γνώμη μας, οφείλεται άφ’ ένδς μέν στήν ψυχολογία τοΰ Έλληνος, 
όδηγοΰ καί πεζοϋ, άφ’έτέρου δέ στο δτι δλοι μας δέν έχουμε κατάλληλα διαπαιδωγω- 
γηθή, πάνω στο σοβαρό θέμα τής κυκλοφορίας.

’Από τις σκέψεις αύτές ξεκινώντας οί άρμόδιες άρχές, μέ σχετική διάταξη 
τοϋ άρθρου 16 παραγρ. 1 καί 2 τοΰ Ν .Δ. 3990/1959 συνέστησαν ειδική επιτρο
πή συντάξεως κώδικος οδικής κυκλοφορίας, ή οποία τον ’Ιανουάριο τοΰ 1961 ύπέ- 
βαλεν άρμοδίως τό συνταχθέν ύπ’ αύτής σχέδιο. Τό σχέδιο αύτό δόθηκε έν συνεχεία 
προς τελικήν επεξεργασία καί σύνταξη τοΰ σχετικοΰ κώδικος σέ ειδική έπιτροπή, 
άποτελουμένη έκ τών κ. κ. 1 ) Κωνσταντίνου Τρικούπη, Γενικοΰ Γραμματέως τότε 
τοΰ Υπουργείου Συγκοινωνιών καί Δημοσίων Έ ργω ν καί ήδη Βουλευτοΰ, ώς 
Προέδρου, 2 )  Λυσάνδρου Ζώρα, Παρέδρου Νομικοΰ Συμβουλίου τοΰ Κράτους, 
3 )  Ίωάννου Βεργοπούλου, Διευθυντοΰ Υπουργείου Δικαιοσύνης, 4 )  Δημητρίου Ξη- 
ρουχάκη, Δικηγόρου, 5 )  Δημητρίου Βαρβέρη, Δικηγόρου, 6 )  Κωνσταντίνου Νικο- 
λοπούλου, Δημοσιογράφου, 7 )  Λάμπρου Κορόμηλα, Δημοσιογράφου, 8 )  Γεωργίου 
Πρεβελάκη, Διευθυντοΰ Έ νώ σεω ς ’Ασφαλιστικών Εταιρειώ ν, ώς μελών καί 9 )  Ί -  
ωάννου Κατσαροΰ, Είσηγητοΰ Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών, ώς Γραμματέως.

Σ έ σύντομο χρονικό διάστημα ή έν λόγω έπιτροπή έπεράτωσε τό έργο της καί 
υπέβαλε τον συνταχθέντα κώδικα στήν Νομοθετική ’Επιτροπή τοΰ άρθρου 35  τοΰ 
Συντάγματος.

Τελικά ψηφισθείς ό Κώδιξ δημοσιεύθηκε στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως 
(Φ .Ε .Κ . 110, τεΰχος Α' τής 2 5 -7 -6 2 ) , μέ τήν προϋπόθεση δτι ή έφαρμογή του θ’ 
άρχιζε υστέρα άπό ένα έξάμηνο, ήτοι τήν 27 ’Ιανουάριου 1963, ήμέρα Κυριακή. "Ετσι 
από τής ήμερομηνίας αύτής εφαρμόζεται πλέον ό νέος Κώδιξ 'Οδικής Κυκλοφορίας, 
τοΰ οποίου τήν θέσπιση ό υπουργός τών Συγκοινωνιών κ. Βρανόπουλος, μιλώντας 
σέ συγκέντρωσι τών άντιπροσώπων τοΰ άθηναϊκοΰ τύπου, χαρακτήρισε ώς άληθινά 
«ιστορικόν γεγονός».

Πράγματι είναι «ιστορικόν γεγονός» καί μπορεί νά θεωρηθή σάν «επανάστα
ση» στούς έλληνικούς δρόμους, αν άναλογισθή κανείς δτι μόνον τό 1962 πάνω άπό 
10.000 άνθρωποι έβαψαν μέ τό αίμα των τούς δρόμους τής πατρίδος μας καί δτι άπό' 
τις άρχές τοΰ αΐώνος μας μέχρι σήμερα σ’ ολόκληρο τον κόσμο, 9 .000 .000  άνθρωποι 
περίπου προσφέρθηκαν θυσία στήν καταστρεπτική μανία τοΰ «τρομεροΰ έπιδρομέως», 
τοΰ αύτοκινήτου.

Κ ι’ δμως είναι βέβαιον δτι τά 2/3 τών δυστυχημάτων ήταν δυνατόν νά άπο- 
φευχθοΰν, αν υπήρχαν ή κατάλληλη διαπαιδαγώγηση πεζών καί οδηγών, ή καλή κυ- 
κλοφοριακή οργάνωση, ή επαρκής σήμανση, οί κατάλληλοι δρόμοι καί τέλος ή συγ
χρονισμένη νομοθεσία. Πιστεύουμε πώς ό νέος Κώδιξ'Οδικής Κυκλοφορίας, πού£άναμ-
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φισβήτητα καλύπτει ένα μεγάλο κενό στήν κυκλοφοριακή οργάνωση της χώρας μας, 
άν μελετηθή καλά άπό όλους, μικρούς καί μεγάλους, θά συμβάλη σημαντικά στη μεί
ωση των δυστυχημάτων. Θά πρέπει κάποτε νά σταματήση ή άσκοπη αιματοχυσία.

3 . Στατιστικά στοιχεία οδικών δυστυχημάτων τοΰ έτους 1962 στήν 
’Αθήνα.

Γιά νά τονίσουμε περισσότερο τήν άνάγκη πού έπιβάλλεται γιά τήν πιστή έφαρ- 
μογή των διατάξεων τού Κωδικός, κρίνουμε σκόπιμο νά παραθέσουμε μερικά στοιχεία 
τής 'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών γιά τό χρόνο πού μάς πέρασε, 
καί πού άφοροϋν τήν περιοχή άρμοδιότητος ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.

Σύμφωνα μέ τά στοιχεία αύτά τό 1962 συνέβησαν 5 .674  οδικά τροχαία δυ- 
στυχήματα. ’Α π’ αύτά τά 78 ήσαν θανατηφόρα. Τραυματίσθηκαν σοβαρά 401 άτο
μα καί ελαφρά 5 .365. ’Αντίθετα τό 1961 είχαμε 74 θανάτους, 418 σοβαρούς τραυμα
τισμούς καί 5 .088  ελαφρούς. Βλέπουμε ότι έπήλθεν αύξηση κατά 5 ,7 %  στο συνολικό 
αριθμό τών δυστυχημάτων, αύξηση τών θανατηφόρων κατά 5 ,4 % , μείωση τών σο
βαρών τραυματισμών κατά 4 %  καί αύξηση τών έλαφρών κατά 9 ,1 % . Θά πρέπει 
όμως νά σημειώσουμε ότι πέρυσι προσετέθησαν στά κυκλοφοροϋντα οχήματα τής 
’Αθήνας 9 .200  νέα αυτοκίνητα, 2 .150 μοτοσυκλέττες καί 3.881 μοτοποδήλατα καί 
ποδήλατα.

Τά περισσότερα δυστυχήματα, άπό άπόψεως ημέρας, συνέβησαν τό Σάββατο 
καί τά λιγώτερα τήν Κυριακή. ’Επίσης τά περισσότερα δυστυχήματα έγιναν τις με
σημβρινές καί τις εσπερινές ώρες. Τά σημεία τών ’Αθηνών όπου έγιναν τά περισσό
τερα δυστυχήματα είναι: ή διασταύρωση τών οδών Ζίννη-Συγγροϋ καί Δαβάκη- 
Συγγροΰ μέ 22 ατυχήματα, ή λεωφόρος Άλεξάνδρας-Μουστοξύδη, Βασιλίσσης Σο- 
φίας-Παπαδιαμαντοπούλου, Κολοκυνθοϋς-Μεγάλου ’Αλεξάνδρου μέ 21 άτυχήματα, 
ή στροφή Οδλεν στο Παλαιό Φάληρο καί ή λεωφόρος Άλεξάνδρας-Δημητρίου Σού- 
τσου μέ 19 άτυχήματα, ή λεωφόρος Άλεξάνδρας-Γκύζη-'Ιπποκράτους καί Συγγροΰ- 
Αίγαίου-Χαροκόπου μέ 18.

’Από άπόψεως ύπαιτιότητος ή στατιστική άπέδωσε τά εξής συμπεράσματα: 
Οί πεζοί ήσαν ύπαίτιοι κατά ποσοστό 2 7 %  (αντικανονική καί άπερίσκεπτη διέλευ
ση), κατά 1 ,3 %  ελαττώματα καί βλάβες τών δρόμων, κατά 2 ,5 %  βλάβες τών οχη
μάτων καί κατά 6 9 %  οί οδηγοί τών οχημάτων. Οί συνηθέστερες, κατά σειράν συ- 
χνότητος, παραβάσεις τών οδηγών ήσαν: υπέρμετρη ταχύτης, μή παραχώρηση προ- 
τεραιότητος, άδεξιότης όδηγοΰ καί μή έγκαιρη ή άπότομη τροχοπέδηση, άντι- 
κανονική στροφή, μή τήρηση άποστάσεως ασφαλείας άπό προπορευόμενον όχημα, 
άντικανονικοί ελιγμοί καί άντικανονική χρήση τών λωρίδων άσφαλείας, οδήγηση 
μέ τό ένα χέρι, ή μέ τήν προσοχήν έστραμμένην άλλου, μή συμμόρφωση σέ σήμα 
τροχονόμου, σηματοδότου ή πινακίδος, άντικανονικό προσπέρασμα καί τέλος άντι- 
κανονική στάθμευση καί έκκίνηση προ τής σταθμεύσεως.

Τά ιδιωτικής χρήσεως αύτοκίνητα έπροξένησαν 2 .057  δυστυχήματα, τά πο
δήλατα καί μοτοποδήλατα 989, τά λεωφορεία 648 , τά φορτηγά 612 , οί μοτοσυκλέτ
τες καί τά σκούτερ 574, τά ταξί καί άγοραΐα 499, τά τρόλλεϋ 106, τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων 75, τά άγνωστα οχήματα 65, τά ζωήλατα 19, τά τής ’Αστυνομίας καί Χ ω 
ροφυλακής 14, τά κρατικά 11, τά χειραμάξια 3 καί τά ασθενοφόρα 2.

Ά π ό  τις πλέον επικίνδυνες παραβάσεις τών οχημάτων οί συνηθέστερες καί 
κατά σειράν παραβάσεως ήσαν: παράβαση σήματος τροχονόμου ή φωτεινών σημα
τοδοτών 12.050, παραβιάσεις λωρίδος κυκλοφορίας 7 .203 , παραβάσεις πινακίδων, 
στοπ κλπ. 4 .821 , οδηγήσεις άντίθετοι προς τό ρεύμα κινήσεως 4 .771 , ύπερβολικής 
ταχύτητος 3 .710 , κακής χρήσεως τών φώτων 1 .116, επικινδύνου όδηγήσεως (κατ’ 
έξοχήν ένηγκαλισμοί όδηγοΰ μέ παρακαθημένην) 379, παράνομοι σταθμεύσεις 34. 
100, διελεύσεις άπό άπηγορευμένες ζώνες, 17 .259 , καί τέλος άθεώρητες άδειες όδη
γοΰ 6 .266 . (Συνεχίζεται)
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ΑΙ ANA ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΟΠΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
— ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α ΣΤ ΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ  -

------------------------------ Ύ πό Ύπαστυνόμου Β ' κ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ ------------------------------

Θέμα το όποιον άπασχολεϊ μεγάλως όλας σχεδόν τάς αστυνομίας τοϋ κόσμου, 
είναι άπό άρκετών έτών ή «μόδα» της κλοπής αύτοκινήτων. Αύτό τό φαινόμενον τοϋ 
αΐώνος μας, σύγχρονον καί τεΐνον να λάβη μεγάλας διαστάσεις καί εις την Ελλάδα, 
ήνάγκασε τα κράτη άλλα μέν να υπαγάγουν είς την καθαράν κλοπήν την άφαίρεσιν 
αύτοκινήτου, άλλα δέ νά θεσπίσουν ειδικά νομοθετήματα ή να κατατάξουν την άφαί- 
ρεσιν καί τήν χρήσιν τοϋ οχήματος εις διαφόρους άλλας κατηγορίας άξιοποίνων πρά
ξεων.

Παρ’ ήμϊν ή κλοπή αυτοκινήτου χαρακτηρίζεται διά των άρθρων 372 καί 374α 
τοϋ Ποινικοΰ μας Κώδικος. Έρευνάται δηλαδή έάν ό δράστης είχε σκοπόν νά άφαι- 
ρέση καί νά ΐδιοποιηθή τό όχημα, ότε ή πράξίς υπάγεται είς τήν καθαράν κλοπήν τοϋ 
άρθρου 372  Π .Κ ., ή έάν σκοπός τοϋ δράστου ήτο μόνον ή έπί ώρισμένον χρονικόν 
διάστημα χρήσις τοϋ οχήματος, ότε ΐσχΰν έχει τό άρθρον 374α Π .Κ .,τή ς ιδιωνύμου 
καί εσχάτως τεθείσης διατάξεως «κλοπής χρήσεως».

Ιδ ού  λοιπόν πού τό θέμα των κλοπών αυτοκινήτων, είς παγκόσμιον κλίμακα, 
άπησχόλησε σοβαρώτατα τήν 31ην Σύνοδον τής Γενικής Συνελεύσεως τής Ίντερ- 
πόλ, κατά τό λήξαν έτος 1962. Τά συμπεράσματα τής συνόδου ταύτης, άκρως ενδια
φέροντα καί περίεργα, περιλαμβάνονται είς επισήμους πίνακας στατιστικών καί δει
κνύουν άσυναγώνιστον τήν επιτυχίαν τής ελληνικής (γενικώς) ’Αστυνομίας είς διε
θνές επίπεδον. Ά ς  ταξινομήσωμε όμως τά συμπεράσματα αυτά είς μίαν κατανοητήν 
ύφ’ όλων τών άναγνωστών μας σειράν, παραλείποντες, δι’ εύνοήτους λόγους, τά ειδι
κά καί γενικά μέτρα τά όποια έπροτάθησαν καί τάς ύποδείξεις άναφορικώς μέ τήν 
μείωσιν τών κλοπών αυτοκινήτων.

** *
'Η  στατιστική τής 31ης Συνόδου τής Γενικής Συνελεύσεως τής Ίντερπόλ άναφέ- 

ρεται είς τά έτη 1959-1960 . Ε ίς τήν σύνοδον έ'λαβαν μέρος τεσσαράκοντα πέντε κρά
τη δι’ ειδικευμένων αντιπροσώπων, πλήν μόνον τά τεσσαράκοντα ένα έξ αυτών άπήν- 
τησαν είς τά τεθέντα ερωτηματολόγια. Προκύπτουν λοιπόν τά κάτωθι συμπεράσμα
τα άναφορικώς μέ τούς... άπανταχοΰ κλέπτας αυτοκινήτων :

α) ’Α π ό  ά π ό ψ ε ω ς  ε π ο χ ή ς :  Ό  χειμών θεωρείται πρόσφορος είς τήν 
κλοπήν αύτοκινήτων διά τούς «έπιχειρηματίας» τής ’Αργεντινής, Γιουγκοσλαβίας, 
Ε λ λ ά δ ο ς ,  ’Ιρλανδίας, ’Ιταλίας, 'Ολλανδίας, ενώ ή περίοδος Σεπτεμβρίου-Δεκεμ- 
βρίου προτιμάται καταφανώς άπό τούς Γερμανούς συναδέλφους των. Ειδική μνεία 
είς τήν έκθεσιν φέρει τούς "Ελληνας κλέπτας αύτοκινήτων καί «εαρινούς». Τό θέρος 
θεωρούν προσφορώτερον οί κλέπται τοϋ Βελγίου, τής Γαλλίας, τής Δανίας, τοϋ 
’Ισραήλ, τής Φινλανδίας κ.λ.π. ’Απεναντίας, οί κλέπται τής Αυστρίας, τής Σουηδίας 
καί τής Χ ιλής... προτιμούν καί τούς δώδεκα μήνες τοϋ έτους.

β) Ά π ό  ά π ό ψ ε ω ς  κ λ ί μ α τ ο ς  κ α ί  σ υ ν η θ ε ι ώ ν :  'Η  εποχή τής 
ξηρασίας εύνοεΐ περιέργως τούς κλέπτας τοϋ... Καμερούν. Τό κατά Σαββατοκύρια- 
κον «πίκ-νίκ» τών ’Αμερικανών, τών Ά γγλω ν, τών Δανών κ.λ.π. κάμνει προνοητι
κούς τούς κλέπτας ώστε νά άφαιροΰν τά οχήματα άπό τήν Παρασκευήν. Ή  άργία 
τής Κυριακής έξ άλλου φέρει τάς περισσοτέρας κλοπάς κατά τήν νύκτα τοϋ Σαββά
του καί τής Κυριακής είς τήν Ελλάδα καί άλλας χώρας. ’Επίσης αί παραμοναί τών 
μεγάλων εορτών κ.λ. κ.λ.
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γ ) ’Α π ό  ά π ό ψ ε ω ς  ω ρ ώ ν :  Περίεργος είναι ή ψυχολογία των Γάλλων 
καί ’Άγγλων κλεπτών αυτοκινήτων. Οί πρώτοι επιμένουν να δρουν άπό (^ μ ετ α μ ε 
σονύκτιον ώραν καί οί δεύτεροι (Λονδρέζοι έπί τό πλεϊστον) μεταξύ 20ης-23ης ώρας, 
μέ έντασιν καί άποκορύφωσιν τήν 21ην ώραν. Λεπτομερέστερον διά τούς Ελβετούς 
κλέπτας πληροφορούμεθα έκ τών εκθέσεων δτι : έν Ζυρίχη ένεργοϋν 3 7 %  καθ’ δλην 
τήν νύκτα, 2 8 %  άπό τής δύσεως τοϋ ήλιου έως τα μεσάνυκτα, 1 2 %  άπό τά μεσά- 
νυκτα εως τήν πρωίαν...

δ) Ά π ό  ά π ό ψ ε ω ς  τ ο π ο θ ε σ ι ώ ν  ( σ η μ ε ί ω ν )  τ ώ ν  π ό λ ε ω ν :  
Τούτο παρουσιάζει πλείστας δσας διαφοράς άνά τον κόσμον. Βλέπομεν έκ τών στα
τιστικών τούς κλέπτας τοϋ Λουξεμβούργου, τής Σουηδίας, τής Νορβηγίας καί τής 
Ε λβ ετία ς νά προτιμούν τάς άφαιρέσεις οχημάτων άπό τούς ρομαντικούς έρήμους 
δρόμους, άπό τά πάρκα σταθμεύσεως πού δεν φωτίζονται έπαρκώς καί γενικώς άπό 
έρημικάς τοποθεσίας. Κάτι παρόμοιον παρουσιάζεται καί μέ τούς ’Άγγλους κλέπτας, 
οί όποιοι προτιμούν τήν δρασιν εις τάς ήσύχους συνοικίας καί τούς δρόμους μέ μικράν 
έμπορικήν καί κυκλοφοριακήν κίνησιν. Ά ντιθέτω ς οί ’Αργεντινοί, οί Γάλλοι, οί ’Ιά
πωνες, οί ’Ιταλοί, οί 'Ισπανοί καί οί 'Ολλανδοί κλέπται «έργάζονται» θρασύτατα εις 
τά έμπορικά κέντρα καί κατά τάς ώρας μεγάλης κινήσεως. Οί 'Έλληνες, τέλος, κλέ- 
πται αύτοκινήτων δροΰν χωρίς προτίμησιν τόσον εις τά κεντρικά δσον καί εις τά από
κεντρα σημεία τών μεγάλων πόλεων, οί δέ Αύστραλοί συνάδελφοί των δεικνύουν φα- 
νεράν προτίμησιν εις τάς «πλάζ», τόσον τάς κοσμικάς δσον καί τάς λαϊκάς καί έρή
μους...

Αί έκθέσεις τής Συνόδου περιλαμβάνουν μακρόν κατάλογον καί καλύπτουν δλας 
τάς χώρας αί όποϊαι άπήντησαν εις τά έγγραφα έρωτηματολόγια. Άναφέρονται αί 
κλοπαί αυτοκινήτων δχι μόνον κατά έποχάς αλλά καί κατά μήνα, συμπληρώνονται 
δέ κατά ημέραν καί καθ’ ώρας πού προτιμούν οί κλέπται. Έ ξ  άλλου, ειδικόν πόρι
σμα καταδεικνύει ποια αυτοκίνητα προτιμούν περισσότερον οί κλέπται. Προτιμαται 
λ.χ. τό είδος τού αυτοκινήτου πού κυκλοφορεί περισσότερον εις τήν χώραν, άλλά άπο- 
φεύγεται ή μάρκα πού παρουσιάζει δυσκολίας εις ώρισμένα σημεία, δπως εις τό ά
νοιγμα τής θύρας έπί παραδείγματι ή εις τό άναμμα τής μηχανής. ’Επίσης προτιμα- 
ται τό σπόρ όχημα ή τό έντυπωσιακόν δταν ό δράστης θέλη νά έπιδειχθή, δπως προ
τιμιόνται τά έπίσημα ή ξένων άποστολών ή οργανισμού τίνος, άκόμη δέ καί άνήκον- 
τα εις φιλανθρωπικά σωματεία, ιατρούς κλπ., δταν ό δράστης θέλη νά μή κινήση τήν 
προσοχήν. Ταΰτα βεβαίως έν συνδυασμώ προς πλείστους άλλους παράγοντας καί σκέ
ψεις τών δραστών.

Πλήν τούτων ύφίστανται καί πολλά άλλα στοιχεία λίαν ένδιαφέροντα, άναφερό- 
μενα λεπτομερώς εις τά συστήματα καί τρόπους κλοπής τών αυτοκινήτων. Τά συμ
περάσματα δμως αύτά τών μεθόδων καί συστημάτων διεθνών κλεπτών αυτοκινήτων, 
δπως καί τά προταθέντα μέτρα προς άμυναν κατά τούτων, δέον νά θεωρηθούν έμπι- 
στευτικά καί νά μή ιδουν τό φώς εύρείας δημοσιότητος.

** *
Τά άνωτέρω άφοροΰν βεβαίως τούς κλέπτας αύτοκινήτων, ήτοι τό έγκλημα καί 

τον έγκληματίαν. Ποία δμως ή άντίδρασις τού νόμου καί ποία ή καταστολή τοϋ έγ- 
κλήματος τούτου έκ μέρους τών διαφόρων άστυνομιών ; Οί κλέπται καί τά κλαπέν- 
τα οχήματα άνευρίσκονται καί μέχρι ποιου βαθμού έκατοστιαίων ποσοστών ;

Έ κ  τών έρωτημάτων τούτων συνάγομεν τά άκόλουθα συμπεράσματα έκ τών 
πινάκων τής συνόδου :

α) Ή  άντίδρασις τού νόμου, ήτοι ή θέσπισις διατάξεων προστατευτικών τής πε
ριουσίας τού πολίτου, χαρακτηρίζει ώ ς  κ α θ α ρ ά ν  κ λ ο π ή ν  τήν άνευ άδειας 
τού ιδιοκτήτου άφαίρεσιν ένός οχήματος εις δέκα έπτά μόνον κράτη, είς τά όποια
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καί τιμωρείται άνάλογα μέ τήν ίσχύουσαν νομοθεσίαν. Τά υπόλοιπα κράτη, άλλα 
μέν έχουν θεσπίσει ειδικά νομοθετήματα άλλα δέ κατατάσσουν τήν κλοπήν καί τήν 
χρήσιν των αυτοκινήτων εις διαφόρους άλλας κατηγορίας άξιοποίνων πράξεων. 'Ω ς 
προείπομεν, ό νόμος παρ’ ήμΐν τιμωρεί δι’ άλλης ποινής τήν κλοπήν τοΰ οχήματος 
καί δι’ άλλης τήν άφαίρεσιν τούτου προς χρήσιν μόνον.

β ) Λίαν ένδιαφέροντα είναι τά συμπεράσματα ώς πρός τήν άστυνομικήν έρευ
ναν καί τάς έπιτυχίας των διαφόρων άστυνομιών εις τήν άποκάλυψιν των έγκλημα- 
τιών καί τήν άνεόρεσιν των κλαπέντων οχημάτων. Ό  σχετικός πίναξ περιλαμβάνει 
λεπτομερέστατα στοιχεία καί δεικνύει τάς ικανότητας των άστυνομιών, έν σχέσει 

πάντοτε βεβαίως πρός πλείστους δσους παράγοντας τοπικούς, πυκνότητος πληθυ
σμών, άσχολίας καί ήθους τών κατοίκων κλ. κλ.

Πρώται ίσως χώραι, μέ πολυαρίθμους κλοπάς αυτοκινήτων, έρχονται είς τον 
πίνακα τής Ίντερπόλ αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι ’Αμερικής καί ή 'Ομοσπονδιακή Δυ
τική Γερμανία. Αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι κατώρθωσαν κατά τά έτη 1959-1960  νά 
άνεύρουν μόνον τά 2 5 %  τών κλαπέντων αύτοκινήτων. 'Η  Δυτική Γερμανία έξ άλ
λου, επί κυκλοφορούντων 7 .331 .449  οχημάτων κατά τό 1959 καί κλαπέντων τών 
9 5 .676  έξ αύτών, άπεκάλυψε μόνον τά 27 .772 , κατά δέ τό έτος 1960, έπί κυκλοφο
ρούντων 8 .121 .339  οχημάτων καί κλαπέντων τών 119 .433 , μόνον 39.991 κατώρθωσε 
νά άποκαλύψη.

Είς τήν ’Αργεντινήν, έπί κυκλοφορούντων 195 .432  οχημάτων κατά τό έτος 1960, 
έκλάπησαν 2 .074  καί μόνον 8 6 8  άνευρέθησαν. Ε ίς τήν ’Ιαπωνίαν, τό 1960 έπίσης, 
έπί κυκλοφορούντων 1 .368 .155  οχημάτων, έκλάπησαν αί 13.597 καί άπεκαλύφθη- 
σαν αί 5 .247. Ε ίς τό άσιατικόν Λάος, έκλάπησαν τό αύτό έτος τέσσαρα καί μόνον... 
δύο κατώρθωσε νά άνεύρη ή λαοτινή άστυνομία.

’Ακολουθούν αί χώραι αί όποΐαι έχουν περισσοτέρας έπιτυχίας είς τήν άπο
κάλυψιν κλοπών αύτοκινήτων άλλά καί ίλιγγιώδεις άριθμούς κλοπών.

Ε ίς τον Καναδάν λ.χ. έν έτει 1959, έπί κυκλοφορούντων 5 .018 .620  οχημάτων, 
έκλάπησαν 25 .295  καί άνευρέθησαν τά 24 .459 , τό δέ επόμενον έτος 1960, έπί κυκλο
φορούντων 5 .256 .343  έκλάπησαν 26 .227  καί άνευρέθησαν τά 25.469. Οί Γάλλοι 
άστυνομικοί, έπί κυκλοφορούντων 7 .998 .609  οχημάτων τό 1959 καί κλαπέντων 
16.970 , δέν άνεϋρον τά 1.392, κατά δέ τό 1960, έπί κυκλοφορούντων 8 .765 .566  καί 
κλαπέντων 21.227 δέν άνεϋρον τά 1.597. Ε ίς τήν ’Ιταλίαν, έπί 11.613 κλοπών οχη
μάτων τό 1959, οί άστυνομικοί άπεκάλυψαν καί άνεϋρον 11.211 έξ αύτών,τό δέ i9 6 0  
έπί 16 .729  κλοπών έπέτυχαν 16.292 άποκαλύψεις. Ε ίς τήν Μεγάλην Βρεταννίαν έξ 
άλλου καί είς τήν περιοχήν τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας Λονδίνου, έπί κυκλο
φορούντων 4 .932 .494  οχημάτων κατά τό 1959 καί κλαπέντων 21 .675 , άνευρέθησαν 
τά 20.127 , κατά τό 1960 δέ, έπί κυκλοφούντων 5 .411 .762  καί κλαπέντων 31 .603  
άνευρέθησαν 29 .214 . Ε ίς τήν Αύστραλίαν,έπί κυκλοφορούντων 2 .767 .602  οχημάτων 
κατά τό 1959 καί κλαπέντων 14.568 , άνευρέθησαν 14.302 , κατά δέ τό 1960, έπί κυ
κλοφορούντων 2 .973 .472  καί κλαπέντων 16 .722  άνευρέθησαν 16.282. Καί είς τήν 
'Ισπανίαν, έπί κυκλοφορούντων 382 .917  κατά τό 1959 καί κλαπέντων 586  έξ αυτών, 
άνευρέθησαν 406 , τό δέ 1960, έπί κυκλοφορούντων 449 .876  καί κλαπέντων 607 , ά- 
πεκαλύφθησαν 396.

Μεγάλας έπιτυχίας, τηρουμένων πάντοτε τών άναλογιών, έχουν αί έξής χώραι :
1) Αυστρία έπί κυκλοφορούντων 418 .239  οχημάτων τό 1959 καί κλαπέντων 620 , άνευ
ρέθησαν 609  οχήματα, τό 1960 δέ, έπί κυκλοφορούντων 486 .600  καί κλαπέντων 772, 
άνευρέθησαν 743. 2ή ’Ιρ^ανδία: έπί κυκλοφορούντων 158.421 τό 1959 καί κλαπέντων 
781 άνευρέθησαν 781, τό δέ 1960, έπί κυκλοφορούντων 173.777 καί κλαπέντων 806 
άνευρέθησαν 804 . 3 )  Δανία (περιοχή Κοπεγχάγης) : έπί κυκλοφορούντων 136.418
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οχημάτων κατά τό 1959 καί κλαπέντων 766 άνευρέθησαν άπαντα, τό δέ 1960, έπί 
κυκλοφορούντων 154 .944  καί κλαπέντων 1.391 άνευρέθησαν 1.389. 4 )  Φινλανδία : 
έπί κυκλοφορούντων 225 .662  οχημάτων το 1959 καί κλαπέντων 610 άνευρέθησαν 
άπαντα, το δέ 1960, έπί κυκλοφορούντων 258 .495  καί κλαπέντων 690 , πάλιν άπαν
τα άνευρέθησαν. 5 ) Λίβανος : έπί κυκλοφορούντων 45.517 τό 1959 καί κλαπέντων 
214 , άνευρέθησαν άπαντα, τό επόμενον δέ έτος, έπί κυκλοφορούντων 55 .346  καί κλα
πέντων 2 4 ΐ , άνευρέθησαν άπαντα πάλιν. 6 )  Πριγκιπάτον του Μονακό : έπί κυκλο
φορούντων 7 .937 οχημάτων τό 1960, έκλάπησαν οκτώ καί άνευρέθησαν... οκτώ.

Διά την Ελλάδα, τέλος, ή στατιστική περιέχει στοιχεία πού άποτελοϋν ύμνον 
διά την έλληνικήν ’Αστυνομίαν γενικώς καί δεικνύουν τό άσυναγώνιστον των ικα
νοτήτων της. Τό έπίσημον πόρισμα διαλαμβάνει 8τι έπί κυκλοφορούντων 73 .866  οχη
μάτων κατά τό 1959, έκλάπησαν εις τάς ’Αθήνας, τον Πειραιά, τήν Θεσσαλονίκην 
καί τάς Πάτρας 249  καί άνευρέθησαν άπαντα. Καί κατά τό 1960, έπί κυκλοφορούν
των 80.271 οχημάτων έκλάπησαν 241 εις τάς ιδίας πόλεις καί πάλιν άνευρέθησαν 
άπαντα. Σύγκρισις των άριθμών αυτών διά τά έτη 1959 -1960  καί λαμβανομένων ύπ’ 
δψιν τών συνθηκών έργασίας καί μέσων κινήσεως καί έρεύνης τών Ελλήνων άστυνο- 
μικών, ώς καί πλείστων άλλων παραγόντων, πείθει άπολύτως δτι οί 'Έλληνες άστυ- 
νομικοί κατήγαγον διπλήν έπιτυχίαν : Ά φ ’ ένός άπεκάλυψαν 8λας τάς κλοπάς αυ
τοκινήτων κατά τά δύο αυτά έτη (1 9 5 9 -1 9 6 0 ), άφ’ έτέρου δέ έπέτυχον διά τής κε
ραυνοβόλου δράσεώς των νά άποθαρρυνθοΰν οΐ κλέπται καί νά σημειωθή μείωσις τών 
κλοπών αυτοκινήτων κατά τό 1960, παρά τήν κατά έξήμισυ μάλιστα χιλιάδας αΰξη- 
σιν τών κυκλοφορούντων οχημάτων κατά τό έτος τούτο.

'Η  τεραστία συμβολή τών υπηρεσιών ’Αμέσου Δράσεως καί ’Αμέσου Έ πεμβά- 
σεως εις τάς λαμπράς καί άσυναγωνίστους αύτάς έπιτυχίας τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
καί Βασιλικής Χωροφυλακής, διεθνώς, είναι προφανής. Ευχής έργον θά είναι νά τύ- 
χουν μεγαλυτέρας έτι μερίμνης αί ΰπηρεσίαι αύται προς περιστολήν τού 
κύματος κλοπών αυτοκινήτων καί τελείαν άποθάρρυνσιν τών δραστών.

X. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ Ν ΙΚ Α », μέ τήν πλουσίαν 

έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ

στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι- 

κών, οΐ όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.
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Π Ε Ρ Ι  Τ Ο Υ  Π Ε Ρ ΙΣ Τ Ρ Ο Φ Ο Υ  
S M I T H  Κ Α Ι  W E S S O N  Ν° 3 8

--------------------------*ϊπό 'Χπαστυνόμου Β' κ. ΚΩΝ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ__________________

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

II. Άντικείμενον διδασκαλίας.
Άντικείμενον τής παρούσης θά άποτελέση τό ύπηρεσιακόν περίστροφον. Ώ ς  

γνωστόν άπαντες οί αστυνομικοί υπάλληλοι άπό τοϋ διορισμού των εφοδιάζονται 
διά περιστρόφου, του καλουμένου υπηρεσιακού. Τό περίστροφον τοϋτο ό άστυνομι- 
κός ύποχρεοΰται νά φέρη πάντοτε μεθ’ έαυτοϋ, είτε έν στολή, είτε έν πολίτικη περι- 
βολή εύρίσκεται.

'Η  ήμετέρα υπηρεσία χρησιμοποιεί μέχρι σήμερον ώς υπηρεσιακά περίστροφα 
τά τοιαΰτα τύπου Sm ith  καί W esson, διαμετρήματος No 32 καί, κατά μέγιστον πο- 
σοστόν, No 38.

1. ' Ο ρ ι σ μ ό ς  κ α ί  ι σ τ ο ρ ι κ ό ν  π ι σ τ ο λ ι ο ύ .
Πιστόλιον είναι τό μικρόν πυροβόλον δπλον, δπερ χειρίζεται τις διά μιας μόνον 

χειρός. Χρονολογείται άπό τοϋ 15ου αίώνος. Πρώτοι τό έχρησιμοποίησαν οί Γερμα
νοί, είτα οί Γάλλοι, οί ’Ά γγλοι κ.λ.π. Τά πρώτα πιστόλια ήσαν σχετικώς μακρά καί 
διαμετρήματος σχεδόν τυφεκίου. Σήμερον τό μικρόν τοϋτο πυροβόλον δπλον εχει 
τελειοποιηθή.

2. Δ ι ά κ ρ ι σ ι ς  π ι σ τ ο λ ί ω ν .
Γενικώς διακρίνομεν δύο κατηγορίας: α) Τά περίστροφα, γνωστά ώς ρεβόλβερ 

καί β) τά αύτογεμή ή άλλως επαναληπτικά πιστόλια (πλακέ). Τά περίστροφα δια- 
κρίνονται διά τον δπισθεν της κάννης περιστρεφόμενον μικρόν κύλινδρον, καλούμενον 
βικίον. Τά πιστόλια διακρίνονται διά τήν έλλειψιν τοϋ βικίου καί άντ’ αύτοΰ τήν υ- 
παρξιν γεμιστήρος. Τά πιστόλια πλεονεκτούν τών περιστρόφων, λόγω τής έπιτυγχα- 
νομένης δι’ αύτών μεγαλυτέρας άκριβείας βολής, τής ταχείας άπογεμίσεως, τής τα
χυβολίας καί τοϋ μικροτέρου δγκου καί βάρους των. Πιστόλια γενικώς υπάρχουν σή
μερον πολλών τύπων καί εργοστασίων, ώς τά Μάουζερ καί Βάλτερ (Γερμανίας), 
Τόκαβερ (Ρω σίας), Μπερέτα (’Ιταλίας), Σμίθ (’Αμερικής) κ.ά.

3. Π ε ρ ί σ τ ρ ο φ ο ν  Sm ith  καί W esson No 38.
Τό δπλον τοϋτο είναι άμερικανικής κατασκευής καί προελεύσεως. Είναι προϊόν 

τών ομωνύμων εργοστασίων ευρισκομένων εις Mass τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 
’Αμερικής. Κατεσκευάσθη κατά την διάρκειαν τοϋ 2ου παγκοσμίου πολέμου άπο- 
‘κλειστικώς διά τάς βρεταννικάς ένοπλους δυνάμεις.

Τό διαμέτρημα τοϋ υπό μελέτην περιστρόφου είναι 380 χιλ. τής ΐντζας ή 0 .0092μ .
4. Β ε λ η ν ε κ έ ς .
Έννοοΰμεν τήν κατ’ εύθεΐαν άπόστασιν μεταξύ βάλλοντος πυροβόλου δπλου καί 

σημείου πτώσεως τής βολίδος. Τό βεληνεκές διακρίνεται εις μέγιστον, ώφέλιμον 
και δραστικόν. Διά τό περίστροφον μας τό άκριβές βεληνεκές, έξαρτώμενον βεβαίως 
εκ τών χρησιμοποιουμένων πυρομαχικών καί τής ίκανότητος τοϋ σκοπευτοΰ είναι : 
μέγιστον 120 μ., ώφέλιμον 100 μ. καί δραστικόν 68 μ.

5. ’Ο ν ο μ α τ ο λ ο γ ί α  μ ε ρ ώ ν  π ε ρ ι σ τ ρ ό φ ο υ  S m i t h  κ α ί  W e s 
s o n  No 38.

Ά ποτελεΐται έκ τών κάτωθι κυριωτέρων έξαρτημάτων :
α) Έ κ  τ ή ς  κ ά ν ν η ς ,  έφ’ ής διακρίνομεν τό στόχαστρον μετά τής άκής 

αυτοΰ. Είναι σχετικώς μακρύκαννον περίστροφον. Τό κοΐλον τής κάννης φέρει αύλα-
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ζώσεις έλαφρώς έλικοειδεΐς. Άναλόγως της φοράς των αυλακώσεων τα περίστροφα 
διακρίνονται εις αριστερόστροφα καί δεξιόστροφα. Διά των τοιούτων αυλακώσεων δί
δεται εις τήν βολίδα περιστροφική περί τον άξονά της κίνησις καί επιτυγχάνεται ού
τω ς ή έν τώ  άέρι κίνησις αύτής, άποφευγομένης της έκτροπης της. Τα ίχνη των αύ- 
λακώσεων ή ραβδώσεων τής κάννης άποτυποϋνται έπί τής έξερχομένης δι’ αυτών βο- 
λίδος καί έχουν σημασίαν διά την έγκληματολογικήν έρευναν. Έ π ί  τοϋ προσθίου καί 
άνω μέρος τής κάννης διακρίνεται τό στόχαστρον μετά τής άκής αύτοϋ, ήτοι, ειδική 
προεξοχή, ής ή αιχμή καλείται άκή ή άκίς. Τό στόχαστρον χρησιμεύει διά τήν λήψιν 
τής σκοπευτικής γραμμής κατά τήν σκόπευσιν.

β) Τ ο ϋ  κ ο ρ μ  οϋ, όστις άποτελεΐ τό κύριον μέρος τοϋ περιστρόφου καί έπί 
τοϋ οποίου προσαρμόζονται καταλλήλως δλα τά άλλα έξαρτήματα αύτοϋ. Έ π ί  τοϋ 
κορμοΰ διακρίνονται οκτώ όπαί, έφ’ ών διέρχονται ισάριθμοι συνδετήρες συναρμο- 
λογήσεως καί έπί τοϋ άνω μέρους ή έγκοπή μετά τής κατευθυντηρίου αύλακώσεως, 
χρησιμευούσης δά τήν σκόπευσιν.

γ ) Τ ο ϋ  κ ο ν τ α κ ί ο υ  ή λ α β ή ς .  Είναι συνήθως ξυλίνη, μή άποκλειομένης 
καί τής έκ πλαστικού τίνος κατασκευής της. Ά ποτελεΐται άπό δύο ί'σατεμάχια προσ- 
ηρμοσμένα καταλλήλως έκατέρωθεν τοϋ προς τοΰτο άντιστοίχου μέρους τοϋ κορμοΰ.

δ) Τ ή ς  σ φ ύ ρ α ς  ( κ ό κ κ ο ρ α ) .  Ε ίς τό έμπρόσθιον μέρος τής σφύρας δια- 
κρίνομεν έτερον μικρόν έξάρτημα, καλούμενον έπικρουστήρα.'Η σφϋρα διά τοϋ έπι- 
κρουστήρος προκαλεΐ κατά τήν προς τά έμπρός άπότομον καί διά πιέσεως τής σκαν
δάλης γενομένην κίνησίν της τήν κροΰσιν τοϋ καψυλίου, μεθ’ δ έπακολουθή ή έκπυρ- 
σοκρότησις.'Η έλαττωματικότης τής σφύρας καί ιδίως τοϋ έπικρουστήρος είναι ή κυ- 
ριωτέρα αιτία τής άφλογιστίας τοϋ περιστρόφου.

ε )  Τ ο ϋ  π ε ρ ι σ τ ρ ε φ ο μ έ ν ο υ  κ υ λ ί ν δ ρ ο υ  ( β ι κ ί ο υ ) ,  κ ο ι ν ώ ς  
μ ύ λ ο υ .  Ε ν τό ς τοϋ βικίου τοποθετούνται τά φυσίγγια είς άναλόγους ύποδοχάς. Τό 
γνωστόν περίστροφον Sm ith  έχει εξ ύποδοχάς, καλούμενον ούτως έξάσφαιρον. Έ ξ ω -  
τερικώς τό βικίον φέρει ισαρίθμους αυλακώσεις, αίτινες έγένοντο άφ’ ενός μέν διά 
τήν μείωσιν τοϋ βάρους τοϋ δλου δπλου, άφ’ έτέρου δέ διά τήν ταχυτέραν ψΰξιν αύ- 
τοΰ μεθ’ έκάστην βολήν. *

σ τ ) Τ ο ΰ  ά ξ ο ν ο ς  σ υ ν δ έ σ ε ω ς  τ ο ϋ  β ι κ ί ο υ  μ ε τ ά  τ ο ϋ  κ ο ρ 
μ ο ΰ .  'Η  σύνδεσις έπιτυγχάνεται διά καταλλήλου συμπλέγματος, έν συνδυασμώ καί 
προς άλλα έξαρτήματα, γενομένου άνωθεν καί έμπρός τής σκανδάλης.

ζ )  Τ ο ϋ  έ ξ ω σ τ ή ρ ο ς  τ ώ ν  φ υ σ ι γ γ ί ω ν  μ ε τ ά  τ ή ς  ρ ά β δ ο υ  
α ύ τ ο ϋ .  Είναι αστεροειδές έξάρτημα έξ ήμικυκλίων, άντιστοίχων προς τάς ύποδο
χάς τοϋ βικίου, έφ’ ών καί εδράζεται. Χρησιμεύει διά τήν έκ τοϋ βικίου έξαγωγήν 
τών φυσιγγίων, ιδία δέ διά τήν τοιαύτην τών καλύκων μετά τον πυροβολισμόν, δεδο
μένου δτι ό κάλυξ ύφίσταται έκ τής έκπυρσοκροτήσεως έλαφράν διόγκωσιν. 'Ο  βρα- 
χίων τοϋ έξωστήρος προεξέχει έμπροσθεν τοϋ βικίου καί διά καταλλήλου πιέσεως, 
δτε τό βικίον εύρίσκεται είς θέσιν έκτος ύποδοχής, ώθεΐ τά φυσίγγια ή τούς κάλυκας 
προς τά όπίσω, έπιτυγχανομένης ουτω τής έξαγωγής των.

η ) Τ ο ϋ  ά ν α σ τ ο λ έ ω ς  τ ο ϋ  β ι κ ί ο υ .  Οδτος εύρίσκεται δπισθεν τής 
ύποδοχής τοϋ βικίου καί διά καταλλήλου έλατηρίου άναστέλλει πάσαν έκτος θέσεως 
κίνησιν τούτου. 'Η  προς τά έξω κίνησις τοϋ βικίου έπιτυγχάνεται διά κινήσεως τοϋ 
άναστολέως προς τά έμπρός ή καί δπισθεν, άναλόγως τοϋ περιστρόφου.

θ) Τ ή ς  σ κ α ν δ ά λ η ς  μ ε τ ά  τ ο ϋ  μ η χ α ν ι σ μ ο ύ  τ η ς .  Έ ξω τερ ι- 
κώς διακρίνομεν μόνον τήν ουράν αύτής. 'Ο  δλος μηχανισμός της εύρίσκεται έσω τε- 
ρικώς καί βασίζεται έπί έλατηρίων καί μικρών κοχλιών, συνδεδεμένων καταλλήλως 
μετά τής σφύρας.

ι) Τ ο ϋ  ύ π ο φ υ λ α κ τ ή ρ ο ς  τ ή ς  σ κ α ν δ ά λ η ς .  Ούτος άποτελεΐ
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μέρος τοΰ κορμού, μή άποχωριζόμενος άπ’ αύτοϋ, καί χρησιμεύει διά την προστασίαν 
της ουράς τής σκανδάλης άπό των ακουσίων αυτής πιέσεων.

ια) Τ ο ΰ  ά ο ρ τ η ρ ι ο ύ χ ο υ .  Ούτος εύρίσκεται εις τήν ούράν τής λαβής 
καί χρησιμεύει διά τήν άνάρτησιν τοΰ περιστρόφου.

Έ κ το ς  των κυριωτέρων τούτων μερών, τό περίστροφον συμπληροΰται εις ονο
ματολογίαν καί άλλων ΰπομερών καί έξαρτημάτων, ως λ.χ. τοΰ έλατηρίου τής σκαν
δάλης, τοΰ μοχλοΰ αύτής, τής πλακός έπικαλύψεως, των πύρων λαβής τής σφύρας, 
βικίου, σκανδάλης, κάννης, διαφόρων ελατηρίων κ.λ.π.

6. Λ ύ σ ι ς  κ α ί  σ υ ν α ρ μ ο λ ό γ η σ ι ς  τ ο ΰ  π ε ρ ι σ τ ρ ό φ ο υ .
Διά τήν λύσιν καί συναρμολόγησιν τοΰ περιστρόφου χρησιμοποιείται κατάλλη

λον οργανον (κατσαβίδιον), δι’ οδ περιστρέφονται αΐ βϊδαι συνδέσεως.'Η γνώσις τοΰ 
άντικειμένου τούτου είναι άναγκαία εις τον κάτοχον τοΰ περιστρόφου, άφ’ ένός μέν 
διά τήν διαπίστωσιν ένδεχομένης βλάβης, άφ’ έτέρου δέ διά τον συντηρητικόν καθα
ρισμόν τούτου. Έ ξ  άλλου διά τοΰ τρόπου τούτου ό φέρων τό περίστροφον γίνεται εύ- 
κολώτερον γνώστης τοΰ άπλοΰ μηχανισμοΰ τοΰ όπλου του καί δεν θεωρεί τήν λειτουρ
γίαν του κατά τον πυροβολισμόν, ώς πολύπλοκον καί μυστηριώδη. Ένταΰθα πρέπει 
νά σημειωθή δτι ή λύσις καί συναρμολόγησις είναι κατ’ εξοχήν έργον των τεχνικών 
τών όπλων, τών καλουμένων οπλουργών, εις οΰς είναι άνατιθεμένη ή έπιδιόρθωσις τών 
βλαβών καί ή λίπανσις τών όπλων. Εις περίπτωσιν διαπιστώσεως βλάβης, ή ορθόδο
ξος ένέργεια διά τον άστυνομικόν υπάλληλον είναι ή προσφυγή του εις τον οπλουρ
γόν τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, δστις καί θά έξετάση τήν περίπτωσιν.

Ά λ λ ’ ας ίδωμεν δι’ ολίγων τον τρόπον λύσεως καί συναρμολογήσεως τοΰ υπηρε
σιακού περιστρόφου. Κατ’ άρχήν άφαιρεϊται τό βικίον μετά τοΰ έξωστήρος τών φυσιγ
γίων καί τοΰ άξονος συνδέσεως τοΰ βικίου μετά τοΰ κορμού, δι’ άποκοχλιώσεως τής 
βίδας τής εύρισκομένης εις τό έμπρόσθιον μέρος τοΰ ύποφυλακτήρος τής σκανδάλης καί 
εις τήν βάσιν τοΰ άξονος συνδέσεως βικίου-κορμοΰ.’Εν συνεχεία λύονται τά δύο έκ ξύλου 
τεμάχια τοΰ κοντακίου, δι’ άποκοχλιώσεως τής άντιστοίχου τής συνδέσεώς των βί
δας. ’Ακολούθως καί μετά προσοχής άνοίγεται ή πλάξ έπικαλύψεως τής σφύρας καί 
σκανδάλης, ήτις εύρίσκεται έπί τής δεξιάς πλευράς τοΰ περιστρόφου καί συγκρατεΐ- 
ται διά τεσσάρων βιδών. Μετά ταΰτα δυνάμεθα νά έξάγωμεν τήν σφΰραν καί τήν σκαν
δάλην μετά τοΰ μηχανισμού της,άφοΰ προηγουμένως άφαιρέσωμεν τήν βίδαν τήν εύ- 
ρισκομένην έπί τοΰ σιδηρού μέρους τοΰ κοντακίου. “Ηδη έ'χομεν έπιτύχει τήν λύσιν 
τοΰ όπλου καί δυνάμεθα νά έλέγξωμεν τήν καλήν ή μή κατάστασιν τών έξαρτημάτων. 
Ή  συναρμολόγησις έπιτυγχάνεται δι’ άντιστρόφου ένεργείας. Προς τον σκοπόν τοΰ- 
τον δέον τά έξαρτήματα καί αί βϊδαι νά τοποθετώνται κατά τήν λύσιν εις ώρισμένην 
σειράν προς άποφυγήν συγχύσεως καί κακής συνδέσεως.

7 )  Τ ρ ό π ο ς  τ ο ΰ  φ έ ρ ε ι ν  τ ό  υ π η ρ ε σ ι α κ ό ν  π ε ρ ί σ τ ρ ο φ ο ν .
Τό περίστροφον δέον νά φέρεται πάντοτε έντός θήκης, ήτις συνηθέστερον είναι 

δερμάτινη. 'Η  τοιαύτη θήκη πρέπει νά είναι καταλλήλως κατεσκευασμένη, ώστε νά 
είναι δυνατή ή ταχεία έξαγωγή τοΰ περιστρόφου προς χρήσιν. Διά τής θήκης τό πε
ρίστροφον έξαρτάται άπό τοΰ ζωστήρος εις τό άριστερόν ή δεξιόν ίσχίον, άναλόγως 
τής δεξιότητος τοΰ φέροντος. Ό  τρόπος καθ’ δν οί άστυνομικοί υπάλληλοι φέρουν 
σήμερον έν στολή τά περίστροφα, ήτοι, έσωτερικώς τοΰ χιτωνίου, δέν προσφέρεται 
εις τήν ταχεϊαν καί εύχερή έξαγωγήν τούτων, ιδία εις έπειγούσας περιπτώσεις.’Ε ξ 
άλλου, λόγω τοΰ όγκου των, άλλοιώνουν καί τό κανονικόν τής στολής τοΰ υπαλλή
λου. Ε ις πολλάς χώρας οί άστυνομικοί φέρουν τά περίστροφα έξωτερικώς καί έπί 
ειδικής έξαρτύσεως. Οΰτω καί ή χρήσις τοΰ όπλου είναι ευχερής, άλλά καί τό κανο
νικόν τής στολής δέν άλλοιοΰται.

( Συνεχίζεται)
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'Ο  Σωκράτης είχε ορίσει στο Συμπόσιον τοΰ Ξενοφώντος κάτι παρόμοιο μέ 
τό χωρίον της Γ  ραφής « ο ί ν ο ς  ε ύ φ ρ α ί ν ε ι  κ α ρ δ ί α ν  ά ν θ ρ ώ π ο  υ». 
Ε ίχε πή ό σοφώτατος πρόγονός μας : «Ά λλα πίνειν μέν, ώ άνδρες, καί έμοί πάνυ 
δοκεί· τώ  γάρ όντι ό οίνος άρδην τάς ψυχάς, τάς μέν λύπας, ώσπερ ό μανδραγόρας 
τους άνθρώπους, κοιμίζει, τάς δέ φιλοφροσύνας, ώσπερ ελαιον φλόγα, εγείρει... 
Οΰτω δέ καί ημείς, ήν μέν άθρόον τό ποτόν έγχεώμεθα, ταχύ ήμΐν καί τά σώματα 
καί αί γνώμαι σφαλόΰνται, καί ούδέ άναπνεΐν, μή ότι λέγειν τι δυνησόμεθα- ήν δέ 
οί παΐδες μικραΐς κύλιξιν πυκνά έπιφακάζωσιν,.. ούτως ού βιαζόμενοι ύπό του 
οίνου μεθύειν, άλλ’ άναπειθόμενοι, προς τό παιγνιωδέστερον άφιξόμεθα». Δηλαδή, 
περίπου : «Καί σέ μένα, άγαπητοί, φαίνεται οτι πρέπει νά πίνουμε, διότι πραγμα
τικά τό κρασί, ποτίζοντας τήν ψυχή μας, άποκοιμίζει τις λύπες, όπως ό μανδραγό
ρας κοιμίζει τούς άνθρώπους, καί διεγείρει τό κέφι όπως τό λάδι τή φωτιά... ’Έ τσ ι 
λοιπόν καί έμείς, αν μέν πιούμε πολύ κρασί γρήγορα, σύντομα θά σφάλουν καί οί 
γνώμες καί οί κινήσεις κ.λ. "Αν τά παιδιά μάς βάζουν στά ποτήρια λίγο-λίγο, δέν 
θά μεθύσωμε, άλλά θά εύθυμήσωμε καί θά περάσωμε εύχάριστα».

** *

Ύπεδείκνυε λοιπόν ό Σωκράτης τό μέτρον καί στήν οινοποσία. "Αν τον άκου- 
γαν οί έπιγενόμενοι, πόσα έγκλήματα «έν μέθη» δέν θά μάς άπασχολοΰσαν καί πόσα 
δυστυχήματα δέν θά είχαν γίνει. Δέν θά έπνίγετο λ.χ. προ ολίγων ήμερων ό δύστυ
χος I. Π ., έτών 60 , σέ μιά λακκούβα πλάτους δύο μέτρων καί μέ δέκα πόντους 
νερό, πέφτοντας μεθυσμένος καί μέ τό πρόσωπο προς τά κάτω έκεί μέσα, σέ κάποιο 
προάστιο. Δέν θά έπετίθεντο τελευταίως οί τρεις συμπαθείς ρακοσυλλέκται, ό Σ . Α ., 
58  έτών, ό Ν. Β ., 32 έτών καί ή Ν. Ζ ., 40  έτών, κατά τοΰ συναδέλφου των Γ . Β . 
έτών 58, διότι έκεΐνος άρνήθηκε νά τούς δώση καί άλλο κρασί στην ταβέρνα—καφε
νείο του. Δέν θά τά έκαναν «γυαλιά—καρφιά», έπίσης τελευταίως, οί δύο συμπαθείς 
ναϋται σέ ταβέρνα τού κέντρου τών ’Αθηνών, καί δέν θά έπετίθεντο καί κατά τών 
άστυφυλάκων πού πήγαν νά προστατεύσουν τον καταστηματάρχη. Δέν θά έξυλο- 
κοποΰσε άγρίως τήν σύζυγόν του ό Ε . Π ., έτών 42, μέσα στά άγρια μεσάνυκτα τού 
'Υμηττού, δέν θά ζητούσε άρον-άρον ό εύγενέστατος γκριζομάλης I. Σ ., έτών 50, 
σεξουαλικές σχέσεις στον οδό Σταδίου μέ τήν άνύποπτη σπουδάστρια Ρ . Κ . μόλις 
νύχτωσε, κλ.κλ. Καί, όπως λέει μία άνταπόκρισις έκ Παρισίων αυτές τις ημέρες, 
δέν θά κατεδικάζετο ό Ζιλμπέρ Ά μάρ, έτών 22, σέ δίμηνο φυλάκιση μέ άναστολή, 
σ έ  τ ρ ι ε τ ή  ά π ο χ ή  ά π ό  ο ι ν ο π ν ε υ μ α τ ώ δ η  κ α ί  ά π α γ ό ρ ε υ σ η  
ά π ό  τ ο ύ  ν ά  σ υ χ ν ά ζ η  σ έ  κ έ ν τ ρ α  π ω λ ή σ ε ω ς  ο ΐ ν ο π ν ε υ μ α -  
τ ω ' δ ώ ν  π ο τ ώ ν ,  επειδή προκάλεσε αύτοκινητιστικό δυστύχημα έν ώρα μέθης. 
Ε κείνο  πού διερωτώμαι είναι πώς μία παρόμοια δικαστική άπόφασις «τριετούς 
άποχής άπό οινοπνευματώδη καί άπαγορεύσεως τού νά συχνάζη σέ κέντρα πωλή-
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σεως οινοπνευματωδών ποτών» μπορούσε νά έφαρμοσθή στήν Ελλάδα γιά έναν 
όποιοδήποτε θιασώτη τής ρετσίνας...

** *

'Ο. ορισμός τοΰ Σωκράτη γιά την οινοποσία δεν έχει θέση φυσικά σ’ εκείνους 
πού οδηγούν αυτοκίνητο ή μετέρχονται όποιο δήποτε άλλο έπάγγελμα πού απαι
τε ί «ίδιάζουσαν προσοχήν καί επιμέλειαν». ’Ε κ εί, έ'στω καί ένα-δυό ποτήρια ποτού 
μπορούν νά φέρουν τό δυστύχημα, άφοϋ ή πείρα διδάσκει ότι καί μέ τό έλάχιστον 
άλκοόλ «ταχύ ήμΐν καί τά σώματα καί αί γνώμαι σφαλοΰνται». "Ας πιστεύωμε 
λοιπόν στά τοΰ Σωκράτους—δηλαδή στήν άπλή χρήση καί βχι κατάχρηση—γιά 
όλους τούς άλλους, πλήν εκείνων πού μέ τήν παραμικρή έκ τής έπιδράσεως τοΰ 
άλκοόλ κίνηση μπορούν νά γίνουν κατά τήν ώρα τής έργασίας των φορείς δραματι
κών συνεπειών γιά τον συνάνθρωπο καί τον ίδιο τον εαυτό τους.

** *

Τό έγκλημα τών εμπόρων τοΰ λευκού θανάτου κατά τής κοινωνίας συνεχίζε
ται, όπως μαρτυρεί ό δραματικός θάνατος τοΰ τοξικομανούς ναυτικού Α. Π. στον 
Πειραιά. Έγύρισε ό νέος αυτός τών 28  έτών πολλές θάλασσες, καί μόλις προ έβδο- 
μάδος άπό τοΰ θανάτου του έγύρισε στήν πατρίδα θυμήθηκε τον άλλο τοξικομανή, 
τον ύδραυλικό Ε . Μ ., έτών 43 , τον όποιον καί συνήντησε στο σπίτι του. Μαζί καί 
οί δύο βρήκαν τον έμπορο ναρκωτικών Β . Ρ ., πού τούς έπρομήθευσε ποσότητα 
ήρωίνης. Κλείσθηκαν λοιπόν στο σπίτι τοΰ Ε . Μ ., έκαμαν τις ένέσεις—μόνος ό καθέ
νας στο σώμα του—καί έπερίμεναν νά ίδοϋν καί νά νοιώσουν έκεΐνα πού οί ήρωινο- 
μανεϊς έπιθυμοΰν στήν άπύθμενη φευγαλέα ψευδαίσθησή των, προετοιμάζοντας μέ 
τήν πράξη τους σώμα καί ψυχή προς τον βέβαιο θάνατο. Ό  άργός όμως θάνατος, 
πού μέ μαθηματική άκρίβεια έρχεται σωματικά καί ψυχικά μέ τον καιρό στούς 
τοξικομανείς, έγινε θάνατος ταχύς καί ίσως λυτρωτής. 'Ο  Α. Π. έδωσε μόνος στον 
οργανισμό του ύπερβολική δόση ήρωίνης, έχασε τις αισθήσεις του καί σέ λίγα λεπτά 
άπεβίωσε. "Αδικα ό φίλος του προσπάθησε νά προλάβη τήν δηλητηρίαση καί νά τον 
σώση μέ αφαίμαξη καί μεταφορά του στο νοσοκομείο.

'Τπάρχει στον κόσμο έμπορων καί καταναλωτών τών ναρκωτικών ένα σύμπλεγμα 
άλληλοενοχής.Οί έμποροι δέν θά υπήρχαν χωρίς τούς καταναλωτάς καί άντιστρόφως. 
Γεγονός όμως παραμένει ότι οί έμποροι πρέπει νά άποτελοϋν πάντοτε τον ύπ’ άριθ- 
μόν ένα στόχον μας, διότι σκοπός των είναι νά δημιουργούν όσα περισσότερα θύματα 
μπορούν.

** *

Τό τί έπινοεΐται ό άπατεών διά νά έπιτύχη τού σκοπού του είναι οχι άνώτερο 
πάσης φαντασίας, άλλά σχετικό μέ τήν καθημερινή πραγματικότητα. Ε κείνος ό 
νεαρός όμως τών είκοσι πέντε χρόνων περίπου, πού μπήκε στο χρυσοχοείο τών οδών 
Βουλής καί Μητροπόλεως, είπε ότι έπρόκειτο νά άρραβωνιασθή καί πήρε δύο βέρες, 
ζήτησε νά τον συνοδεύση ένας ύπάλληλος έως τήν οδόν Σταδίου 4 οπού θά έδειχνε 
τις βέρες στήν έκεΐ έργαζόμενη μνηστή του, μπήκε δέ στο μέγαρο καί δέν ξαναγύρισε 
ποτέ στον άναμένοντα υπάλληλο άλλά ούτε καί στο χρυσοχοείο, πρέπει πάση θυσία 
νά συλληφθή. Διότι έκτος άπό τήν άπάτη, ίσω ς ό άνθρωπος είπε τήν άλήθεια ότι 
έπρόκειτο νά μνηστευθή καί έν συνεχείς νά κάμη καί γάμο βεβαίως. Θά μάς εύγνω- 
μονή λοιπόν έάν τον προλάβουμε καί δέν πραγματοποιήση τό «άπονενοημένον» 
διάβημα. Προ δύο κακών... τό μή χείρον βέλτιστον θά σκεφθή όταν δώση λόγο 
τής πράξεώς του καί σκεφθή καλύτερα τό τί πήγαινε νά κάμη μέ τις δύο βέρες.
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** *

Σήμερα οί νεαροί Κ. Μ. καί Δ . Κ . είναι 24 καί 21 έτών άντιστοίχως. Προ 
τριετίας δμως ήταν 21 καί 18 έτών καί προ παντός είχαν όνειρα λαμπρά. Αύτό 
άποδεικνύεται άπό τό δτι ό πρώτος, σχεδιάζοντας ποιος ξέρει τί, διέτρησε τον τοίχο 
οπλοπωλείου τής όδοϋ Κρατίνου καί πήρε 14 άεροβόλα φλόμπερ καί δύο κουτιά 
μέ σφαίρες. 'Ύστερα ζήτησε τήν συνδρομή του δευτέρου καί μαζί διέρρηξαν τό 
έστιατόριον «Παλλάδιον», άπό τό όποιον άφήρεσαν 15.000 δραχμές. Καί υστέρα 
μαζί πάλι διέρρηξαν παντοπωλείο τής όδοϋ Πατησίων καί πήραν χρήματα καί 
εύγενή ποτά. Αύτά δλα πρό τριετίας, τόσο διάστημα δηλαδή πού παρ’ όλίγο να 
ξεχάσουν δτι «κάποιοι» δέν ξεχνούν δ,τι καθημερινώς έγγράφεται στο μεγάλο 
άστυνομικό βιβλίο άπό τον παλμό τής κοινωνίας μας. Καί εις πείσμα τής ποιητικής 
καί χιλιοτραγουδισμένης «Αήθης» βρέθηκαν στα χέρια μας, δπως δέν θά άργήσουν 
νά βρεθούν καί δσοι άλλοι έγραψαν κάτι στά πολύτομα άστυνομικά άρχεία κατά τό 
παρελθόν, έγγύς καί άπώτερον.

** *

'Ο  πελάτης του ξενοδοχείου πού έχει μόνος του ένα δωμάτιο ή διαμένει σέ 
αύτό μέ ένα-δυό δικά του άτομα, τό πολύ νά πέση θϋμα κλοπής άπό κανένα «ποντικό» 
ξενοδοχείων, άριστοκράτη ή λαϊκόν, άνάλογα μέ τό ξενοδοχείο πού διάλεξε. Ε κείνος 
δμως ό πελάτης πού μένει στο ίδιο δωμάτιο μέ άλλα άτομα, άγνωστά του, καλό θά 
είναι νά έχη ύπ’ όψιν του δτι τό λαϊκό ρητό «φύλαγε τά ροΰχα σου κλπ.» έχει πολλή 
σοφία γιά τήν περίπτωσή του. «Τί μέρος του λόγου είναι τό άτομο πού ό ξενοδόχος 
έβαλε νά κοιμηθή στο ίδιο μέ μένα δωμάτιο ;» έπρεπε νά σκεφθοϋν πατήρ καί υιός 
Κ . στο λαϊκό ξενοδοχείο Πειραιώς καί νά λάβουν τά μέτρα τους. Ποια μέτρα, 
έξαρτάται. Δέν έλαβαν δμως κανένα πρακτικό ή θεωρητικό μέτρο, λ.χ. δέν έβαλαν 
χρήματα καί δακτυλίδια—έβγαλαν τά δακτυλίδια οί καλοί άνθρωποι—κάτω άπό τό 
μαξιλάρι τους. Τό άποτέλεσμα: 'Ο  άγνωστός τους τρίτος πελάτης, πού μπήκε στο 
δωμάτιο μετά τά μεσάνυκτα νά κοιμηθή καί έφυγε δρθρου βαθέος, ήταν ή μαύρη 
αιτία, πού ό υιός Κ . άνεκάλυψε μόνο στο λεωφορείο, δτι άπό τις 750 δραχμές τοϋ 
πορτοφολιού του δέν υπήρχε οδτε τό εισιτήριο. 'Ο  ίδιος άγνωστος ήταν ή αιτία 
πού έκανε φτερά τό δακτυλίδι του, δπως άνεκάλυψε ό υιός Κ . μαζί μέ τούς άστυνο- 
μικούς μετά τήν μήνυση γιά τήν κλοπή τών χρημάτων. 'Ο  πραγματικά άγνωστος 
μέχρι στιγμής—στόν ξενοδόχο είπε δτι ονομάζεται Π. Κ ., έτών 26 , έκ Πατρών, 
άλλά αύτό δέν προορίζεται γιά τήν άστυνομική έρευνα—θά έχη νά διηγήται μέχρις 
δτου μάς γίνει γνωστός γιά τήν άφέλεια πού κυριαρχεί σέ ώρισμένα θύματά του.

** *

'Η  άπεργία τών έκπαιδευτικών έκαμε πολλούς μαθητάς καί μαθήτριες νά σκε
φθοϋν τό σοφό : «Ε ις μέν τούς γονείς όφείλομεν τό ζήν, εις δέ τούς διδασκάλους 
τό εύ ζήν». Τό «ε ύ ζ ή ν» γέμισε τά πάρκα άπό τιτιβίζοντα χαρούμενα νειάτα, 
γέμισε τά άπερίφρακτα οικόπεδα καί τις μικρές πλατείες, πού μετεβλήθηκαν σέ 
ποδοσφαιρικά γήπεδα, γέμισε δμως καί μερικά «νάϊτ κλάμπ» παλαιού καί μοντέρ
νου ρυθμοϋ. 'Ολόκληρη στρατιά άπό έξήντα έξ νεαρούς βλαστούς—τριάντα άνήλικες 
μαθήτριες καί τριάντα έξη μαθηταί—κατελήφθησαν τις νυκτερινές ώρες σέ κεντρι- 
κώτατο χορευτικό κέντρον νά έορτάζουν τήν πρόσκαιρο λύτρωση άπό τόν ζυγό τών 
μαθημάτων μέ έξαλλους ρυθμούς τοϋ μάντισον, τσά-τσά, καλύψω κλ. Τόσο μεγάλο 
άριθμό χαρούμενων παιδιών, δχι εγκληματιών προς θεοΰ, πρώτη φορά τό κτίριο 
τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών έφιλοξένησε γιά λίγο. Φιλοξενία δμως πού είχε ώς σκοπό 
μόνον συστάσεις καί άφησε πολλές έλπίδες γιά συμμόρφωση τών νεαρών, άφοϋ καί
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οί γονείς έλαβαν γνώση των ασχολιών των παιδιών τους καί έπετιμήθησαν για την 
άδιαφορία τους. "Ας μη ξεχνούν οί νεαροί ανήλικοι δτι στά χορευτικά κέντρα καρα
δοκούν δλα εκείνα τα άποβράσματα πού λέγονται σωματέμποροι, έκμαυλισταί, 
άνώμαλοι κλ. κλ. Καί δτι ή έλλειψις κοινωνικής πείρας της ήλικίας τους έπιβάλλει 
αποχή άπο παρόμοιους χώρους.

** *

Βραβεύονται άπο την πολιτεία οί καλοί οδηγοί, εκείνοι πού κατά την μακρά 
άσκηση τοϋ λειτουργήματος τοΰ βολάν δέν παρέβησαν τροχαίες διατάξεις καί προ 
παντός δέν άπη σχόλη σαν ποτέ την ’Αστυνομία. ’Επί κεφαλής δλων ό «οδηγός φαι- 
νόμενον», δπως τονίζει ό κ. Π. Παπαδούκας σέ έμπεριστατωμένο χρονογράφημά 
του, έκεΐνος ό σεμνός καί συμπαθέστατος οδηγός άεροπορικής έταιρείας πού έπί 38  
ολόκληρα χρόνια έτήρησε λευκώτατο τό έκ τών διατάξεων τής Τροχαίας κινήσεως 
μητρώον του. ’Εκ παραλλήλου, δώδεκα ασυνείδητοι οδηγοί, πού 6χι μόνον παρέ
βησαν τροχαίες διατάξεις άλλά έγκατέλειψαν έγκληματικώτατα τά θύματά των άνευ 
βοήθειας καί έξηφανίσθησαν, έγινε κατορθωτό νά άποκαλυφθοΰν αυτές τις ήμέρες 
άπο την Τροχαία Πειραιώς.

"Ενας άλλος « κ α λ ό  ς» οδηγός ταξί, πήρε άπο τον δρόμο τραυματισμένον άπο 
φορτηγό καί τον μετέφερε εσπευσμένος στον σταθμό πρώτων βοηθειών. Πάνω 
στή βιασύνη του δμως, καθ’ οδόν, προσέκρουσε σέ Ι .Χ . αυτοκίνητο καί έγινε αιτία 
νά τραυματισθοϋν οί δύο έπιβάται του. Κατέβηκε λοιπόν, άφησε ταξί, τό θϋμα τοϋ 
φορτηγού καί τά δικά του θύματα, καί. ...έξηφανίσθη δρομαίος.

*
*  *

Τά έργα τέχνης στο μεγάλο προσκήνιο. Ζωγραφικοί πίνακες μοντέρνας τεχνο
τροπίας, άρχαΐα γλυπτά καί σπάνιες αγιογραφίες άπετέλεσαν στόχο τών ήμεδαπών 
κλεπτών αύτές τις ήμέρες, σέ μίμηση άλλοδαπών πού άφήρεσαν προ καιρού ζωγρα
φικούς πίνακες άμυθήτου άξίας στο Λονδίνο, στή Νέα Ύόρκη, στο Παρίσι, στήν 
’Αργεντινή καί άλλαχοϋ. Κορυφαία εδώ ή Σ . Ο ., ετών 25 , πού άφήρεσε διαδοχικά 
από κατάστημα τής όδοΰ Πανδρόσου έργα άρχαικής τέχνης 150 .000  δραχμών 
περίπου. Προς δόξαν πάλιν τοϋ φεμινισμοΰ μας.

’Αλλά καί ώς «έ ρ γ  α τ έ χ ν η ς »  έξετυπώθησαν στο Λονδίνο τρία πλαστά 
και άνύπαρκτα έλληνικά γραμματόσημα, τά όποια έπρόκειτο νά τεθοϋν στήν κυκλο
φορία καί νά άποφέρουν κέρδη στούς «εύφυεΐς» πάνω άπο όκτώμισυ έκατομμύρια 
ελληνικών δραχμών. ’Έφεραν τήν ένδειξιν « Ε λ λ ά ς »  καί άπεικόνιζαν τρία ελλη
νικά νησιά : Τήν « ’Ο ξεία», τήν «Δρακονέρα» καί τό « ’Αρκούδι» ( ! ! ) .  Άνακοίνωσις 
τοΰ Γραφείου Τύπου τής έλληνικής Πρεσβείας τοΰ Λονδίνου έπρόλαβε τήν πρωτο
φανή άπάτη σέ βάρος τοΰ ελληνικού Δημοσίου.

**  *

’Από τήν τελευταία ξένη εΐδησεογραφία άποδεικνύεται δτι :
*  Έκινδύνευσε μεγάλως τό αμερικανικόν ύπουργεΐον Δικαιοσύνης άπο άνα- 

τιναξη στον άέρα ! Ό  Νάθαν Ούάϊζ, 33  έτών, έστάθμευσε τό αύτοκίνητό του έξω 
απο το υπουργείου, κατέβηκε, ξαπλώθηκε κάτω άπο τό δχημα, έβγαλε άπο τό 
χαρτοφύλακα μιά συσκευή μέ πολλά σύρματα καί έδήλωσε στούς άστυνομικούς 
που προσέτρεξαν : «Θά άνατινάξω τό υπουργείο Δικαιοσύνης στον άέρα έάν δέν 
κατεβή αμέσως ό διευθυντής τοΰ Όμοσπονδιακοΰ Γραφείου ’Ερευνών κ. Χοΰβερ ! 
Θέλω νά τον δώ τώ ρα!» Πλήθος άστυνομικών άπεμόνωσε άμέσως τήν περιοχή καί 
προσπάθησε νά πείση τον κ. Νάθαν Ούάϊζ νά βγή άπο εκεί, επειδή δμως έκεΐνος 
επεμεινε στήν άξίωσή^του αναστατώθηκαν οί αστυνομικές καί άλλες άρχές τής
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Ούάσιγκτων διότι γύρω άπό τό υπουργείο εύρίσκονται πολλά δημόσια κτίρια. 
Τελικά έκλήθη ή πυροσβεστική υπηρεσία καί μέ δακρυγόνα κατώρθωσαν αστυ
νομικοί καί πυροσβέστες νά τον άνασύρουν. Γραμμή λοιπόν στο Γενικό Κρατικό 
Νοσοκομείο Ούάσιγκτων, όπου ό άνθρωπος έδήλωσε ήρεμα στούς άστυνομικούς : 
«Αύτά παθαίνει όποιος προσπαθή νά κάμη κάτι καλό !...» . Περιττόν νά λεχθή ότι 
έπρόκειτο περί ψυχοπαθούς καί ότι ή συσκευή μέ τά σύρματα ήτο άφελέστατο παι
γνίδι.

* Οί έγκληματίαι πρέπει νά έξαλειφθοϋν άπό τήν ’Ανδόρα. .Θυελλώδεις καί 
συνεχείς συζητήσεις των εθνοπατέρων έπί τέσσερες ήμέρες, είχαν ώς. άποτέλεσμα 
τήν λήψιν άποφάσεως όπως οί δυνάμεις τάξεω ς καί άσφαλείας αυξηθούν κατά 6 0 % , 
δηλαδή άπό... 10 εις 16 άνδρας ! ’Αντίθετα, άπεφάσισαν τήν μείωση των δαπανών 
έξοπλισμοΰ: Έψηφίσθη προϋπολογισμός 300 πεσετών (160) δραχμών, μόνον 
διά τήν άγοράν «πυρίτιδος διά τάς χαιρετιστήριους βολάς προς τιμήν προσωπικο
τήτων».

* ’Άβυσσος είναι ή ψυχή τού άνθρώπου. Πατέρας, στο Κίγκ Σπόρτ τού Τένεση, 
έσκότωσε μέ πυροβόλο όπλο τά πέντε παιδιά του, ήλικίας 2— 10 ετών, καί έν συνε
χεία αύτοκτόνησε. Λέγεται ό δράστης Δ. Πήρσον, ήτο ήλικίας 34  έτών καί στο 
σημείωμα πού άφησε έδιάβασαν οί άστυνομικοί. « 'Η  σύζυγός μου μέ έγκατέλειψε 
γιά έναν άλλον άνδρα καί μοΰ άφησε τά παιδιά. Είναι άρρωστα καί κλαϊνε συνεχώς, 
άναζητώντας τήν μητέρα των. Τά αγαπώ τόσο πολύ ώστε δέν μπορώ νά τά άφήσω 
νά ύποφέρουν καί νά μεγαλώσουν μέσα σέ μιά κατεστραμένη οικογένεια. Θά πάνε 
στον παράδεισο. "Οσον άφορά έμένα καί τήν σύζυγό μου, έλπίζω ό Θεός νά μάς 
συγχωρήση».

* Σπάνια καί πρωτοφανή έγκλήματα ύποβιβάζουν τον άνθρωπο σέ ύποζωώδη 
κατάσταση. ’Έ στειλε ό ’Ινδός Σαχάν Λάλ, 35 έτών, σέ «θέλημα» τήν σύζυγό του. 
Έ κλείδω σε τότε τήν πόρτα τού σπιτιού του, στο Νέον Δελχί, καί έδωσε στις τέσ
σερες θυγατέρες του, ήλικίας 1— 10 έτών, δηλητηριασμένα γλυκά. Οί μικρές ύπέ- 
κυψαν σέ ένα τέταρτο καί ό Σοχάν Λάλ έξηφανίσθη πηδώντας άπό τό παράθυρο. 
'Ω ς αιτία φέρεται ό φόβος ότι δέν θά μπορούσε ό δράστης νά προικίση τις θυγα
τέρες του.

* Τά «φιλανθρωπικά» αισθήματα τού Ούίλλιαμ Ζάντζινκερ, ήταν στήν πραγ
ματικότητα θηριώδη καί άπάνθρωπα. Στον φιλανθρωπικό χορό πού δινόταν στο 
ξενοδοχείο «Έμερσον» τής Βαλτιμόρης, θύμωσε ό «φιλάνθρωπος» διότι άργοΰσαν 
νά τού σερβίρουν ένα ποτό. Πήρε τό μπαστούνι του λοιπόν καί έτσάκισε μέ αότό 
δύο σερβιτόρες. 'Η  μία, 51 έτών καί μητέρα 11 παιδιών, πέθανε στο νοσοκομείο.

« X »



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ Αλφαβητικήν σειράν

Καραϊσκάκη Γεωργίου.
Πάροδος της όδοΰ 'Ερμου 104, κοντά στή πλατεία 'Ηρώων (Ψυρρή).

’ Οφείλει τήν ονομασία στον γνωστό στρατιωτικό ήγέτη της έπαναστάσεως τοϋ 1 821 , 
Γεώργιο Καραϊσκάκη, τον γυιό της., καλόγριας Διμισκη Ζωής. 'Ο  Καραϊσκάκης 
γεννήθηκε τό 1782 κοντά στο χωριό Μουζάκι τής Θεσσαλίας, μέσα σέ σπηλιά, όπως 
αναφέρει ό Δ. Αίνιάν. Τό όνομά του φαίνεται ότι είναι υποκοριστικό τοϋ Καραΐσκος, 
πού είναι σύνθετο άπό τη τουρκική λέξι «καράς» (μαύρος) και «’Ίσκος», (επώνυμο 
γνωστών οικογενειών τοϋ Βάλτου).

'Ο  Καραϊσκάκης στή νεανική του ήλικία διετέλεσε στήν υπηρεσία τοϋ Ά λή 
πασά. Τούς πρώτους μήνες τοϋ 1821 έκήρυξε τήν έπανάστασι στή Βόνιτσα, στά 
Τζουμέρκα καί στο Μακρυνόρος καί πήρε τον τίτλο τοϋ καπετάνιου τών Άγράφων. 
'Αργότερα, φιλονικήσας μέ τον ’Αλέξανδρο Μαυροκορδατο, πού ήθελε νά δώση τήν 
αρχηγία τών ’Αγράφων στον Γιαννάκη Ράγκο, έκηρύχθη ένοχος, έσχάτης προδοσίας 
καί έστερήθη τών βαθμών καί τών άξιωμάτων του (1824). Πηγαίνοντας μετά στήν 
κυβέρνησι τοϋ Ναυπλίου, άνεγνωρίσθη άρχηγός τής ήμισείας περιοχής τών Άγράφων.

"Υστερα άπό τήν πτώσι τοϋ Μεσολογγίου διωρίσθη άρχιστράτηγος τής Στερεάς. 
Συνήψε νικηφόρες μάχες μέ τον Ό μέρ πασα τής Καρύστου καί τον Κιουταχή σέ 
διάφορες περιοχές τής Στερεάς, καί τον Νοέμβριο τοϋ 1826 διεξήγαγε τήν γνωστή 
μάχη τής Άραχώβης, πολεμώντας τις δυνάμεις τοϋ Κεχαγιάμπεη. Προχωρώντας 
να άπελευθερώση τήν Αθήνα, ένισχύθη μέ δυνάμεις τής Πελοποννήσου, μέ έπί κε
φαλής τούς Γενναίο Κολοκοτρώνη, Πετμεζάδες κ.ά., καθώς καί μέ δυνάμεις τών 
Κόχραν καί Τζώρτς. Μέ τούς δύο τελευταίους ό Καραϊσκάκης διεφώνησεν, ώς προς 
το σχέδιον έπιθέσεως κατά τοϋ πολιορκητοΰ τών Αθηνών Κιουταχή. 'Ο  μέν Καραϊ- 
σκακης έπρότεινε νά έφαρμόσουν άνάλογο σχέδιο μέ εκείνο πού Ιφήρμοσεν ό Κολο- 
κοτρώνης έναντίον τοϋ Δράμαλη, οί δέ άλλοι έπρότειναν νά γίνη ή έπίθεσις άπό τήν 
ανοικτή περιοχή τοϋ Νέου Φαλήρου, πράγμα πού έγινε. Στή μάχη ό Καραϊσκάκης
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έτραυματίσθη (22 ’Απριλίου 1827 ), πέθανε την επομένη καί έτάφη στη Σαλαμίνα.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα τοΰ Καραι'σκάκη , ήταν ή όξύτατη στρατηγική ιδιο

φυία του. Δίκαια άνεγνωρίσθη ώς ένας των μεγαλυτέρων στρατηγών του Άγώνος. 
Τό ’Έθνος καί σήμερα, άναγνωρίζοντας τό έργο τοΰ Καραϊσκάκη, έδωσε τ ’ όνομά 
του στην νεοσχηματισθεΐσα πλατεία πού βρίσκεται μπροστά στο θέατρο «Περοκέ» 
καί πρόκειτα να στήση έκεΐ τον άνδριάντα του. (Συνώνυμοι οδοί υπάρχουν σέ πολ
λές συνοικίες).

Καραμανλάκη ’Αλεξάνδρου.
Πάροδος της όδοΰ Πατησίων 193, απέναντι στή στάσι Καλλιφρονά.
Ό  ’Αλέξανδρος Καραμανλάκης (1 8 8 4 -1 9 1 2 ) , δημοσιογράφος, έκδότης έφη- 

μερίδος καί άεροπόρος, ήταν τό πρώτο θύμα τής άεροπορίας στήν Ελλάδα. Έ φ ο - 
νεύθη την 29 Αύγούστου τοΰ 1912, πίπτοντας στον Κορινθιακό κόλπο, ένώ έπεχείρει 
πτήσιν ’Αθηνών—Π ατρών.

Καραμήτσα Γεωργίου.
Πάροδος της όδοΰ Ίωάννου Δροσοπούλου 224 , κοντά στον "Αγιο Λουκά Πα

τησίων.
Ό  Γεώργιος Καραμήτσας, καθηγητής της ειδικής νοσολογίας (1880) καί τής 

ιατρικής κλινικής (1885 ) στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, γεννήθηκε στήν Μυτιλήνη 
τό 1834 καί πέθανε τό 1904. ’Έγραψε διάφορα ιατρικά βιβλία καί γιά πολλά χρόνια, 
διηύθυνε τό περιοδικό τής ιατρικής έταιρείας ’Αθηνών « ’Ασκληπιός».

Καραολή - Δημητρίου.
Πάροδος τής λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 39 , κοντά στον "Αγιο Νικόλαο.
’Οφείλει τήν ονομασία στους Κυπρίους άγωνιστάς τοΰ προσφάτου άπελευθερω- 

τικοϋ άγώνος τής Κύπρου, οί όποιοι άπηγχονίσθησαν ύπό τών ’Άγγλων τήν 10 
Μαίου 1956. (Συνώνυμοι οδοί υπάρχουν σέ πολλές συνοικίες).

Καρασούτσα Ίωάννου.
Πάροδος τής όδοΰ Γιαννούλη Χαλεπά 64, στο τέρμα τής λεωφορειακής γραμ

μής « Ά ν ω  Πατήσια».
Ό  ’Ιωάννης Καρασούτσας, Έ λλην ποιητής, γεννήθηκε στή Σμύρνη τό 1824. 

'Τπήρξε φίλος τοΰ Ραγκαβή καί τοΰ Τανταλίδου, έγραψε πολλά ποιήματα καί 
μετέφρασεν άρκετά ξενόγλωσσα έργα. Τό 1850 διωρίσθη καθηγητής τής γαλλικής 
στο Ναύπλιο. Τό 1873, όταν άπεσύρθη άπό τήν δημοσία υπηρεσία, στερούμενος 
πόρων ζωής, ηύτοκτόνησε.

Καρατάσου Τσάμη.
Πάροδος τής όδοΰ Μισαραλιώτου 3 , κοντά στον Ά γ ιο  ’Ιωάννη τής Γαργαρέτας.
Ό  Δημήτριος Καρατάσος, πιο γνωστός μέ τό όνομα «Τσάμης», πού τοϋ έδόθη 

γιά τό παράστημά του, γυιός τοΰ Μακεδόνος οπλαρχηγού Γέρο — Καρατάσου, γεν
νήθηκε στο Διχαλεύρι τής Ναούσης τό 1798. 'Ω ς πρωτοπαλλήκαρο τοΰ πατέρα του, 
έπέδειξεν έξαιρετικήν άνδρείαν, μετέσχε τών σπουδαιοτέρων μαχών τής έπανα- 
στάσεως, διετέλεσεν ύπασπιστής τοΰ "Οθωνος καί άρχιστράτηγος στήν Μακεδονία, 
κατά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο τοΰ 1854. Τό 1859, εύρισκόμενος στή Σερβία γιά 
κρατικές υποθέσεις, ήσθένησε καί πέθανε. Έ τά φ η, μέ κάθε μεγαλοπρέπεια, στο 
Βελιγράδι.

Καρατζα.
Πάροδος τής όδοΰ Ζαχαρίτσα 22 , κοντά στή πλατεία Γαργαρέτας.
'Ο  ’Ιωάννης Καρατζάς,,γυιός τοΰ Γεωργίου Καρατζά καί έγγονος τοΰ Σκαρλάτου, 

έπιφανής ήγεμών τής Βλαχίας (1812—1918), γεννήθηκε τό 1760 καί πέθανε στήν 
’Αθήνα τό 1845. Είναι γνωστός καί ώς πρίγκιψ Καρατζάς. Τό 1812 διωρίσθη μέγας 
διερμηνεύς τής Πύλης, θέσι πού κατείχε πριν ό^Δημήτριος Μουρούζης. ’Αργό-
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τέρα έγινε ήγεμών τής Βλαχίας. ’Από τήν θέσι του αύτή ύπεστήριξε τά γράμματα 
καί τις επιστήμες. Κατά τό διάστημα τής έπαναστάσεως βρισκόταν στην ’Ιταλία, 
άπ’ δπου έβοήθησε τον ’Αγώνα μέ χρήματα καί πολεμοφόδια. Τό 1830 ήλθε στην 
’Αθήνα καί έκτισε τό παρά τήν πλατείαν ’Ελευθερίας μέγαρο, δπου διέμενεν ό βασι- 
ληάς ’Όθων τό 1834, κατά τό πρώτο ταξίδι του στήν ’Αθήνα.

Καραχρήστου Βλασίου.
Πάροδος τής όδοΰ Δεινοκράτους 107, πίσω άπό τό ναυτικό νοσοκομείο (Μαρά- 

σλειο).
Ό  Βλάσιος Καραχρήστος, άγωνιστής τοϋ 1821 άπό τόν Βάλτο, διεκρίθη σέ 

πολλές μάχες, πού διεξήχθησαν στή δυτική Στερεά Ελλάδα.
Καρδαμύλης.
Πάροδος τής όδοϋ Μεσολογγίου, κοντά στο «Ή ρώον» τής Χαραυγής.
Ή  Καρδαμύλη, άρχαιοτάτη πόλις τής Λακωνίας, άναφέρεται ώς μία τών έπτά 

πόλεων τις όποιες ό ’Αγαμέμνων ύπεσχέθη νά δώση στον Ά χιλλέα, ώς άντάλλαγμα 
καί έξευμενισμόν αύτοΰ, γιά τήν άπόσπασι τής Βρισιήδος. Ή  Καρδαμύλη, τήν 
έποχή τοϋ Φιλίππου Β ' τής Μακεδονίας, ήταν αυτόνομη Μεσσηνιακή πόλις καί 
άνήκε, άπό τοϋ 146 π .Χ ., στούς Έλευθερολάκωνες. Στο λιμάνι τής, σύμφωνα μέ 
τόν μΰθο, προσωρμίσθη ό γυιός τοϋ Ά χιλλέω ς Νεοπτόλεμος (Πύρρος), πηγαίνον
τας νά νυμφευθή τήν κόρη τοϋ Μενελάου τής Σπάρτης, τήν Έρμιόνη.

Καρδίτσης.
Πάροδος τής όδοΰ Σάμου 105, κοντά στήν πλατεία ’Αττικής.
Πρόκειται γιά τήν γνωστή πάλι τής Θεσσαλίας, τήν πρωτεύουσα τοϋ ομωνύ

μου νομοϋ. Ίδρύθη κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας, κοντά στήν άρχαία μητρό- 
πολι Έστιαιώ τιδα, τής οποίας τά έλάχιστα σήμερα λείψανα καλούνται Παλαιόκα- 
στρον. Βορείως τής Καρδίτσης (Καρυδίτσης) βρίσκονται τά γνωστά λουτρά τοϋ 
Σμοκόβου. 'Η  πόλις έχει σήμερα γύρω στις 24 χιλιάδες κατοίκους.

Καρεα.
Πάροδος τής όδοϋ Περραιβοΰ 9, κοντά στο Α' νεκροταφείο ’Αθηνών.
Πήρε τήν ονομασίαν αύτήν άπό τήν ομώνυμη παλαιά μονή τοϋ 'Αγίου Ίωάννου, 

πού βρισκόταν στις βορειοδυτικές κλιτός τοϋ 'Υμηττού καί τής οποίας ή κτίσις άνά- 
γεται στον 11ον αιώνα. ’Αργότερα πολύ, δταν ίδρύθη ή μονή Άσωμάτων Πετρά- 
κη, ή γνωστή ώς μόνη Πετράκη, ή μονή Καρέα έγινε έδρα της καί παρέμεινεν ώς με- 
τόχιον αυτής.

Καρκαβίτσα.
Πάροδος τής όδοΰ Γιαννούλη Χαλεπά 26 , κοντά στή πλατεία Μαρκορά τής συνοι

κίας «Κυπριάδου».
'Ο  Άνδρέας Καρκαβίτσας , έπιφανής "Ελλην διηγηματογράφος καί μυθιστο- 

ριογράφος, γεννήθηκε στά Λεχαινά τ ή ς ’ Ηλείας τό 1866. ’Ανήκει στήν κατηγορία 
τών θεμελιωτών τής νεοελληνικής ^πεζογραφίας καί τών πρωτεργατών τοϋ δημο- 
τικιστικοΰ άγώνος. Διετέλεσεν άρχίατρος τοϋ στρατού καί έγραψεν άξιόλογα έργα, 
όπως : «Λυγερή», «Λόγια τής πλώρης»,« Ζητιάνος»,« ’Αρχαιολόγος», «Παλιές 
άγάπες» κ.λ.π. Πέθανε τό 1922.

(Συνεχίζεται)
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Κ Ω ΣΤΉ Σ Ι Ι Λ Λ Α Λ Ι Α Σ
Μ Ε  Τ Η Ν  Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο  Τ Ω Ν  Ε Θ Ν Ι Κ Ω Ν  Ε Ξ Ο Ρ Μ Η Σ Ε Ω Ν  Κ Α Ι  

Ε Ι Κ Ο Σ Ι  Χ Ρ Ο Ν Ω Ν  Α Π Ο  Τ Ο  Θ Α Ν Α Τ Ο  Τ Ο Υ

___________________ _ 'Υπό Ύπαστυνόμου Β ' κ. ΧΑΡ. Σ Τ Α Μ Α Τ Η _________________

Δύο μ εγ άλ α  έπ ετ ε ια κ ά  γεγονότα φέρνουν π άλ ι τό προσφιλές θέμ α «Κ ω στής  
Π α λ α μ ά ς»  στις στήλες τον περιοδικού  μας. Τό ένα είναι οι εορτές τής πεντηκονταε
τ ία ς  απ ό  την μεγάλη εξόρμηση τον Γένους κ α τ ά  τό 1912—1913, εξόρμηση που κ α τά  
κοινήν ομολογίαν οφ είλεται κ α τ ά  ένα μεγάλο μέρος στον ’Ε θνικό μ ας τροβαδούρο  
μ έ τό  σάλπ ισμ α  τόσω ν ποιητικώ ν του  κολοσσώ ν κα ι ιδίω ς τον  «Δ ω δ ε κ ά λ ο γ ο υ  
τ ο ύ  Γ ύ φ τ ο ν »  καί  τής « Φ λ ο γ έ ρ α ς  τ ο ύ  Β  α  σ  ι λ ι ά » . Κ α ί τό  άλλο 
έπ ετεια κ ά  γεγονός είνα ι ή συμπλήρω ση ε ικ οσ αετ ίας  απ ό  τού  θανάτου τού  μεγάλου  
ποιη τή  τού  Γένους κ α ί όλων τών εποχώ ν τού  ελληνισμού.

Ή  ε ικ οσ α ετ ία  συμπληρώ θηκε στις  2 7 Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο υ  1 9  6  3. ’Ε κείνο  
τό κ ατοχ ικό  δειλινό τής 2 7 Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο υ  1 9  4 3, ό θάνατος έκλεισε μ ιά  
μεγάλη περίοδο ελληνικής δημιουργίας στο  σ π ίτ ι τής όδοϋ Π εριάνδρου 5, στην 
Π λ άκ α . Μ αζί μ έ  τον Π α λ α μ ά  έκλεισε ή ομορφότερη περίοδος τής πριν απ ό  τον  
δεύτερο π αγ κόσμ ιο  πόλεμο ελληνικής δ ιακονίας στη  ρύμη τού  στίχου κ α ί τον  
ρυθμού, μ ιά  εποχή  πού ό ’Ά γ γ ελ ος  Σ ικελιανός άφ ησε β αθειά  χαραγμένη στην κάθε  
ελληνική ψυχή μ έ τό « η χ ή σ τ ε  σ ά λ π ι γ γ ε ς »  τήν ώ ρα  τής εθνικής κηδείας  
τού  ποιητοϋ. ’Αντηχούν ακόμη  σ τ ’ αυ τ ιά  μ ας  ο ί στίχο ι τού  Σ ικελιανοϋ στο  μνήμα  
τού  Π α λ α μ α , όπω ς αντη χεί κ α ί ό εθνικός μ ας ύμνος, τραγούδια  μένος απ ό  τά  
πλήθη τών σκλαβωμένων 'Ελλήνων πάνω  απ ό  τον ανοικτό τον τάφο. Ό  αθηναϊκός  
λαός κ α ί ό λαός ολόκληρης τής rΕ λλάδος άπ οχ α ιρέτη σε τον εθνικό μ ας ποιητή  ψάλ
λοντας τον ύμνο τής ελευθερίας, έναν ύμνο τού  άλλον μεγάλου βάρδου  τής ελληνικής 
ποιή σεω ς, που  ο Π α λ α μ ά ς  π ερ ισσότερο  απ ό  κάθε άλλον αγ άπ η σ ε κα ί ακολούθησε 
στή  συνέχεια δ ,τ ι τού  ελληνικού. 'Ο αλησμόνητος νεκρός, πού  τόσο νωπός είναι 
ακόμη  ό τάφος τον, έπήρε στις μ έρες εκείνες τού  ζόφου τήν δ ιαβ εβαίω ση  γ ιά  τήν 
εθνική ανάσταση  πού δεν έπρόφ θασε νά ίδεί.

’Α λλά τό  μεγάλο θέμ α « Κ  ω  σ  τ  ή ς Π α λ α μ ά ς »  είνα ι π άντοτε επ ίκα ιρο  
κ α ί επ ιβάλλει συνέχεια σέ δ ,τ ι ό πνευματικός αυτός γ ίγ ας  άφησε στήν μ α κ ρά  περίοδο  
τής ζωής τον. Ε ίδ α μ ε  σ έ  περσινή μ α ς  μελέτη  μόνον τό θρυλικό έπ ος  « Ό  Δ ω  δ ε 
κ  ά  λ ο γ ο ς τ ο ύ  Γ ύ φ τ ο υ »  f 1)  κ α ί τούτο αναφ ορικά μ έ  τήν α π όπ ειρα  κομμοννι- 
στικοπ ο ιή σεω ς τού  Π α λ α μ ά  απ ό  τον θλιβερό πρώην αρχηγό τον  Κ .Κ .Ε . Ν. Ζ αχ α-  
ριάδη  μ έ  τό βιβλίο τον «'Ο ’Αληθινός Π αλ α μ άς» . Σ τήν συνέχεια θά δώ σουμε ψ ιχία  
μόνον απ ό  τον υπόλοιπο Π α λ α μ ά , καταβάλλοντας π ροσπ άθ εια  νά περιληφθούν στις  
ελάχ ιστες  γραμ μ ές εκ είνα  που οπ ό  καθαρώ ς εθνικής σκοπ ιάς  β λέπ ει ό μ ελετητής  
στο  τιτάν ιο έργο τον  « π ο ι η τ ή  τ ο ύ  Γ έ ν ο υ ς  κ α ί  τ ο ν  κ α ι ρ ο ύ  τ ο ν » .

**  *
’Ε κείν ο  πού θά π ρέπ ει νά τον ισθεϊ π ροκαταβ ολ ικά  είναι τό δύσκολο ϋφος τού  

εθνικού μ α ς  ποιητοϋ, ένα ϋφος ακατανόη το απ ό  πολλούς στήν επ ιφ άνεια κ α ί ώ ς εκ  
τούτον παρεξηγημένο. Ή  παρεξήγηση  αυτή ώ θησε πολλούς στή  συναγωγή αυθαί
ρετω ν συμ περασμ άτω ν κα ί έδω σ ε κ ά π ο ια  α ιτ ία  στον Ζ αχαρ ιάδη  νά ίδ ε ί  σ το  «Δ ω δε-  
κάλογο τού  Γ ύ φ τον» ... κομ μουνιστικά κηρύγματα. Α υτό β έβ α ια  έν πλήρει έπ ι-

(1 )  Βλ. τεύχη 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 κα ί 226 τών « ’Αστυνομικών Χρονικών»,
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γνώ σει τού  χονδροειδούς κ α ί ένσυνειδήτου ψεύδους άπ ό  τον πρώ ην αρχηγό τον  Κ .Κ .Ε .  
’Α λλά αυτό δεν θά  μ α ς  απ ασχολή σει εδώ . Θά μ ας απ ασχολή σει μόνον τό  κ αλ οπ ροα ί
ρετο στο ιχ είο  τον «σκοτεινού» κα ί «θολού» νφους πού είδαν ώ ρισμένοι συγγραφείς. 
Σ ε αυτούς λοιπόν τούς συγγραφ είς, αλλά κα ί ατούς αναγνώ στες μ ας εκείνους πού  θά  
δνσκολευθούν νά εννοήσουν ώ ρισμ ένα ση μ εία  τής ποιητικής προσφ οράς τού  Π α λ α μ ά ,  
θά  δώ σουμ ε εδώ  δύο... βοηθήματα.

Τό π ρώ το  είνα ι δ λόγος τού  ίδιου εθνικού μ α ς  βάρδου  προς τούς κ αλ οπ ροα ί
ρετους κρ ιτάς  τον. Τ ονίζει: «’Α νέκαθεν εις εμπόλεμον κ ατάστασ ιν  ενρίσκονται 
» π ο ιη τα ί θρεμμένοι μ έ ιδέας κα ί κοινόν πού βαρννεται νά σκεφθή κ α ί αμύνεται 
» κ α τ ά  τής επ ιδρομής τών ιδεών. Θέλεις νά σέ καταλαμβάνουν όλοι, νά μή σέ λέ- 
» γΟυν σκοτεινόν; Ά ν α μ ά σ α , όσον ήμ πορείς  άτέχνω ς, τ ά  κοινά κ α ί τ ά  τετριμ μένα» . 
Κ α ί επ ίση ς : «'Υ πάρχουν άνθρω ποι πού  δεν άντιλαμβάνονται την ποιητικήν εύα ι-  
» σθησίαν π α ρ ά  μόνον εις τούς ερω τικούς στίχους κα ί εις τ ά  α ισθ ή μ ατα  πού τ ά  
» εμπνέουν δύο ω ρ α ία  μ ά τια . Κ ανείς δεν αντιλέγει ότ ι τ ά  ω ρ α ία  μ ά τ ια  έπλάσθησαν  
» δ ιά  νά συγκινοϋν τον ποιητήν βαθύτερον άπό τ ά  άστρα . Ά λ λ ’ υπ άρχει ένας άσνγκρί-  
» τω ς ανώ τερος βαθμ ός ποιητικής ευα ισθη σίας* εκείνης πού ευρίσκει τον προορ ι-  
» αμάν της εμ πρός εις τ ά  μ εγάλα  ιδεώ δη».

Τό δεύτερο είνα ι ό λόγος ενός έκ  τών πλέον εμβριθών συγχρόνων κριτικώ ν  
μ ας, τού  κ. Ά ν δρ . Κ αραντώ νη , πού  τονίζει σέ ένα άπ ό  τά  άναρίθμητα κ ρ ιτ ικ ά  του  
γ ιά  τον εθνικό π ο ιη τή : « Κ  ω  σ  τ  ή  ς Π α λ α μ α ς ,  α υ τ ό ς  ό ά γ ν ω σ τ ο ς !  
» Α υτό π ρέπ ει νά συλλογίζω νται δσο ι θά θελήσουν νά πάρουν μέρος μ έ  όποιοδήποτε  
» τρόπ ο στο  γ ιόρτασμ α  τών εκατόχρονω ν άπ ό  τή γέννησή του» . Κ α ί τό  τονίζει 
αυτό ό σ τοχ αστ ικός  μελετητής κ α ί κριτικός τού  Π α λ α μ ά  προ τ ετρ α ετ ία ς  σχεδόν, 
γ ιά  νά κ α τα δ ε ίξ ε ι π όσο  δύσκολο είναι τό ογκώ δες κεφ άλαιο « Κ  ω  σ  τ  ή ς Π  α  λ α -  
μ ά  ς»  γ ιά  εκείνον πού θά κ α τ α π ια σ τ ε ί  μ έ  τήν παρουσ ίαση  τού  ποιητή  τού  Γένους. 
Δύσκολο γ ια τ ί έφ ερε εντελώς νέα πνοή στήν καθολική ποίηση κα ί γ εν ικώ τέρα  σ τά  
Γ ρ ά μ μ α τα  τού  19ου κ α ί 20ού αιώ να, νέα σύμβολα κ α ί π ρο  παντός νέες ιδέες, μέ  
πρω τοφ ανέρω τη τέχνη κ α ί άγνω στο ώ ς τότε ρυθμό.

Μ έ αυ τά  λοιπόν τά  δεδομένα προχω ρώ  σέ πολύ φτωχή άναμόχλενση τού  
έργου εκείνου τού  όραμ ατιστού  πού  δέν άφησε έκφ ραση τού  ελληνικού μεγαλείου  
χω ρίς νά τήν περιγράφ ει κα ί νά τήν τραγουδήσει. Σ το  έργο εκείνου τού  κολοσσού  
που άπ ό  τήν ’Αθήνα τής ’Α κρόπολης κ α ί τού  Ό λ ύμ π ου  π έρασ ε μ έ ηρω ικό φιλοσο
φικό κήρυγμα στήν άπ ροσμ έτρητη  ομορφιά τού  χριστιανικού  μ εσσ ια ν ικ ού  'Ελλη
νισμού κα ί ξανάστη σε Β υζάντια  κα ί ’Α κρίτες . Κ α ί στη συνέχεια ε ίδ ε  μ έ  τ ά  μ ά τ ια  
τής ψυχής του τήν λύτρωση τού  ελληνισμού σ τά  1821, αγ κάλ ιασ ε μ έ η ρω ικά  καί 
μ ουσικά  σύμβολα κα ί τ ις  τρεις  περιόδους τής ελληνικής φυλής κ α ί έδω σε μ έ τούς 
στίχους του  τήν Μ εγάλη 'Ε λλάδα τού  εικοστού  αιώνα.

*
*  *

Ε ίνα ι μ εγάλη ή αλήθεια, π α γ κ όσ μ ια  άνεγνωρισμένη, π ώ ς  μ έσ α  στήν τ ερ ά 
στια  ποιητική  παραγω γ ή  τ ο ύ  Κ ω στή  Π α λ α μ ά  κ α ί στήν απύθμενη λογοτεχνική τον  
δημιουργία β ρ ίσ κ ετα ι ό μεγάλος ερω τευμένος στο  ανέσπερο ελληνικό φώς, ό όνει
ρο πόλος ανθρω πιστής κ α ί στοχ αστ ικός  μελετητής τής ιδέας. Β ρ ίσ κ ετα ι ή π ρ ο σ ω π ι
κότη τα  εκείνη πού μ ά ς  έδω σε άναγεννημένη τήν πο ίη ση ,τήν  τέχνη γεν ικά  κ α ί ώλο- 
κληρωμένη τήν υψηλή ιδεολογία στις άφ θαρτες άξ ιες  τής ζωής. Κ α ί εδώ  θά είχαν  
τή μεγαλύτερη  θέση τά  λόγια τού  Φ ίχτε γ ιά  τον μ εγάλο, τον άληθινό π ο ιη τή : «'Ο 
» αληθινός ποιητής είναι τό  φώς τον  κόσμου, ό ίερεύς τον  κόσμον. Κ α θ ο δη γ ε ί τούς  
» ανθρώπους ώ ς ά γ ια  στήλη φω τός κ α τά  τήν σκοτεινήν αποδημ ίαν τω ν ώ ς προσκυ-  
» νητών εν μ έσω  τής ερήμου τον  χρόνον...» .

Μ εγάλη επ ίσης θέση θά  είχαν  τ ά  λόγια τού  ίδιου τον  εθνικού μ ας π ο ιη τή :
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«'Ο ποιητής δεν ερ γ ά ζ ετα ι ούτε δ ιά  τούς πολλούς οντε δ ιά  τους ολίγους· ερ γ άζετα ι  
» δ ιά  την ποίησιν... Ό  ποιητής δεν ακολουθ εί· π ρ ο η γ είτα ι’ δ ίδει τό σύνθημα... 'Ο 
» ποιητής είναι ώ ς ό  *Ί ω ν  τον Ε νριπ ίδου . Ά π ά τ ω ρ  κα ί άμ ήτω ρ, π α τέρ α  κ α ί μ η τέρα  
» έχ ει τον Θεόν τοΰ  φω τός, κ α ί τούτον ε ίνα ι π ισ τός  χρυσοφ ύλαξ». Κ α ί, γ ιά  νά θυ
μηθούμε κ α ί τον Γ κ α ϊτ ε ,  ό α λ η θ ι ν ό ς  π ο ι η τ ή ς  ε ί ν α ι  μ ό ν ο ν  φ ύ σ  ι ς.

’Αληθινός ποιητής ό Κ ω στή ς  Π αλ α μ άς  τραγούδησε επ ί εξήντα πέντε σχεδόν  
χρόνια όλες τις  συγκινήσεις τού  ελληνισμού κα ί τού  άναγεννημένον ανθρώ που τής 
παγκοσμ ιότητος. Τ ις τραγούδησε ώ ς αληθινός υιός τού  ’Α πόλλωνος κα ί τής αρ μ ο
νίας, ώ ς μύστης στο  μ εγάλο ο ικοδόμημα τής ’Α λήθειας, ώ ς ηρω ικός ψάλτης κα ί  
προφήτης προ παντός μ ια ς " Ν έας 'Ελλάδος. 'Ο Κ ω στή ς  Π α λ α μ α ς  ήταν εκείνος πού  
άνέβλεψε στήν αναγέννηση τής Π ατρ ίδ ος  κα ί υ π έδε ιξε ότ ι ή ελληνική αρχ αιότη τα  
έπ ρεπ ε νά γίνει σύμβολο ζωής, σύμβολο γ ιά  τήν καινούργια δράση  κ α ί τό  άνέβασμ α  
τής φυλής. «Κ α ί τήν μεγάλην χάριν ή νεω τέρα ποίησις χ ρ εω σ τει εις τό  ότι συχνά 
λούεται μ έσ α  εις τ ά  θαυματουργά νερά τής ελληνικής άρχ αιότη τος» , έγραψ ε ό ίδιος 
όταν στράφ ηκε μ ε  τήν ποίησή τον προς τήν καθαρώ τερη  πηγή τής ζωής κ α ί τής τ έ 
χνης, τήν αθάνατη  αρ χ α ία  'Ελλάδα. ’Α λλά π α ρ ’ όλο που ή ελληνική αρ χ α ιότη τα  
κυριαρχούσε μ έσ α  τον σάν αιώ νια κα ί ακατάλυτη  ά ξ ια , στράφ ηκε κ α ί προς όλα τά  
λ α μ π ρά  κα ί ταπ ειν ά  σ τά δ ια  τής ζωής τού  ελληνικού Γένους μ έχρι των ημερών μας. 
’Έ τ σ ι ,  ξεκινώ ντας άπ ό  τήν ελληνική αρ χ α ιότη τα  μ ά ς  ανέβασε στις  κορυφές τού  ’Ο
λυμπου μ ε τ ά  φ τερά παραμυθένιω ν γιγάντιω ν πουλιών σε όμορφη π ρα γ μ α τικ ότη τα ,  
μ ά ς  γνώ ρισε τ ά  μ υστ ικά  τών άρχαίω ν πολιτισμώ ν, μ ά ς  κ α τ έβ α σ ε  σ τά  τάρ ταρ α , σέ  
βουλιαγμένες πολ ιτείες  μ ε χρυσούς τρούλλους,μ ά π ρ ο π α ν τό ς  ζωντάνεψε τό ηρω ικό  
πνεύμα τών άρχαίω ν μ ας προγόνων. Ξ αναζω ντάνεψ ε στή συνέχεια τον μ εσα ιω νικό  
ελληνικό κόσμο κα ί σάν βυζαντινός Β άγκνερ  ξανάστη σε θρύλους κ α ί π α ραδόσεις , 
ηρω ισμούς κ α ί μ εγ αλ εία , έπη  ημίθεων τού  χριστιανικού  ελληνισμού. Κ α ί ή γ ιγαντο
μ α χ ία  τού  σκλαβω μένου ελληνισμού, τό θαύμα τού  1821, οι μ εγάλες εξορμήσεις  
τού  εικοστού  α ιώ να έφεραν τήν μ εστή  κ α ί υπερήφανη, άνδρική κ α ί τ ίμ ια , π ολ ιτ ι
σμένη κ α ί δυνατή Ν έα 'Ελλάδα πού τόσο  ώ ραμ ατίσθη κε σ τά  άθ άνατα  έπη τον.

**  *

Κ ΕΦΑ Λ Α ΙΟ Ν  Α '.

Νάημουν, χτυπώντας ρυθμικά, 
ψαράς, μέ τό σταλίκι, 
τά κοιμισμένα σου νερά 
καημένο Μεσολόγγι...

Οί στίχοι αυτοί είναι άπό τούς πολλούς πού άφιέρωσε ό Παλαμας στο Μεσο
λόγγι, τήν πολιτεία καταγωγής του καί χώρο άέναων νοσταλγιών. Γεννήθηκε βέβαια 
στήν Πάτρα, στις 13 ’Ιανουάριου 1859, μά τό Μεσολόγγι είναι ή πατρίδα τών πολέ
μαρχων γονέων του, ό τόπος δπου έζησε πολλά άπό τά χρόνια τής παιδικής καί εφη
βικής του ήλικίας καί ύπήρξε ή περιοχή τών πρώτων καί πλέον ουσιαστικών ποιη
τικών του έντυπώσεων. Γιά πολλά χρόνια τό Μεσολόγγι είναι ή περιοχή μελαγχο
λικής καί χαρούμενης νοσταλγίας καί στο Μεσολόγγι άφιερώνει τήν πρώτη ποιητική 
του συλλογή τον ’Ιούλιο τοΰ 1878 μέ ομώνυμο τίτλο. Μέσα στούς τριακόσιους σχεδόν 
στίχους τών 16 σελίδων αυτής τής συλλογής προβάλλει ολόκληρο τό δράμα άπό τήν 
πολιορκία καί τήν έξοδο. ’Αργότερα, τό 1886, στο Μεσολόγγι πάλι άνήκει ή άλλη 
ποιητική του συλλογή «Τ  ρ α γ ο ύ δ ι α  τ ή ς  π α τ ρ ί δ ο ς  μ ο υ, τ  ρ α γ ο ύ-
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δ ι α  τ ή ς  λ ί μ ν η ς ,  τ ρ α γ ο ύ δ ι α  τ ή ς  κ α ρ δ ι ά ς  κ α ί  τ ή ς  ζ ω ή ς ,  
π ο λ ε μ ι κ ά  τ ρ α γ ο ύ δ ι  α», πού χαρακτηρίζεται ώς ή ζωηρότερη καί ούσια- 
στικώτερη εκδήλωση τής στροφής τής νεοελληνικής ποιήσεως προς νέους δρόμους 
καί νέες εμπνεύσεις. 'Η  κατεύθυνση πού άκολουθεϊ στους στίχους αύτούς ό Κωστής 
Παλαμας βρίσκεται σέ αντίθεση μέ τον παρεξηγημένο ρομαντισμό πού επικρα
τούσε τότε στην Ελλάδα καί τούτο γιατί στούς κύκλους του είχαν άσκήσει έπίδραση 
γύρω στα 1880 οί Γάλλοι παρνασσικοί. Έτονίζετο τότε άκριβώς ή άνάγκη νά προ
σέξει καί ή νεοελληνική ποίηση τον άνεκμετάλλευτο πλούσιο κόσμο τής έλληνικής λαϊ
κής παραδόσεως καί περισσότερο μάλιστα των δημοτικών μας τραγουδιών.

Πάτρα, Μεσολόγγι, ’Αθήνα, είναι οί τρεις διαδοχικές πατρίδες τού όραμα- 
τιστού πού έ'κλεισε στο έργο του ολόκληρη τήν πατρίδα τού έλληνισμοΰ άπό τού 'Ο 
μήρου μέχρι τού 1943, όπως καί ολόκληρη τήν πατρίδα τού μελλοντικού έλληνισμοΰ. 
«Τό σπίτι πού γεννήθηκα κι’ ας τό πατούν οί ξένοι» βρίσκεται στήν Πάτρα, καί 
μεταφορικώς σ’ όλες τις γωνιές τού άλύτρωτου έλληνισμοΰ, όπως τον έβλεπε άπό τήν 
έποχή τού 1875 σχεδόν."Υστερα τό Μεσολόγγι των πρώτων καί παντοτεινών όρα- 
ματισμών του καί τρίτη άγαπημένη του πατρίδα ή ’Αθήνα, πού τήν γνώρισε σέ 
ήλικία δέκα έφτά χρόνων, τό 1876, όταν γράφτηκε στή Νομική Σχολή τού Πανεπι
στημίου.

Δυο χρόνια αργότερα έγκαταστάθηκε μόνιμα στήν πολιτεία μέ τον αιώνιο 
Παρθενώνα της καί άφωσιώθηκε στήν ποίηση καί στή δημοσιογραφία. 'Ο  μεγάλος 
άνώνυμος τής «Άκροπόλεως» τού Γαβριηλίδη καί τής « ’Εφημερίδας» τού Δημ. 
Κορόμηλά, όπως καί τού « ’Εμπρός» τού Δ. Καλαποθάκη, πού υπέγραφε τά χρονο
γραφήματα μέ τό μυστηριώδες W , δέν ήταν άλλος άπό τον ποιητή τής « ’Ασάλευτης 
Ζω ής», τού «Δωδεκάλογου τού Γύφτου», τής «Φλογέρας τού Βασιλιά», τών « Β ω 
μών», τών « ’Ιάμβων καί ’Ανάπαιστων», τού «Τάφου» καί τόσων άλλων άριστουργη- 
μάτων πού άνέβασαν σέ ζηλευτά όψη τή στάθμη τής έλληνικής ιδέας. Τό πλήθος τών 
στίχων τού Κωστή Παλαμά έφτασε σέ μεγάλα όψη ώς τό 1S97, όταν τριάντα οκτώ 
χρόνων πλέον διορίσθηκε Γενικός Γραμματεύς στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών.

’Από τον Πρύτανι Γ . Χατζηδάκι θ’ ακούσουμε κατόπιν πώς ό ποιητής καί 
δημοσιογράφος Κωστής Παλαμάς ύπήρξε καί ώς Γενικός Γραμματεύς «άπαράμιλ- 
λος υπάλληλος, παραδειγματικώς άφωσιωμένος εις τό καθήκον» ώς τό 1929, οπότε 
άπεχώρησε άπό τήν θέση αύτή ώς συνταξιούχος πλέον. Τρία χρόνια νωρίτερα, στις 
18 Μαρτίου 1926, είχε γίνει ένα άπό τά ιδρυτικά μέλη τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών γιά 
νά διατελέσει καί πρόεδρός της τό 1930.

(Συνεχίζεται)
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Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Α Ι ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ ΩΝ

—Διά Β .Δ . προήχθη, έκ των έν ίσχύι πινάκων προακτέων έτους 1962, κατ’ 
εκλογήν, ό ’Αστυνόμος Β ' τάξεως κ. Ή λίας Άντωνόπουλος εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυ
νόμου Α' τάξεως, προς πλήρωσιν ύφισταμένης κενής οργανικής θέσεως.

—Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών προήχθη, έκ των έν ίσχύι 
πινάκων προακτέων έτους 1962, κατ’ έκλογήν, ό Ύπαστυνόμος Α ' τάξεως κ. Στέφα
νος Παπατριανταφύλλου εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β ' τάξεως, προς πλήρωσιν 
ύφισταμένης κενής οργανικής θέσεως.

*jjc

Δ ΙΟ ΡΙΣ Μ Ο Ι ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ ΩΝ

Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας ώνομάσθηκαν τακτικοί ’Αστυ
φύλακες ο ΐ κάτωθι άχρι τοΰδε μαθητευόμενοι τοιοϋτοι τοϋ 200ου έκπαιδευτικοΰ τμή
ματος τής Σχολής ’Αστυφυλάκων:

1) Εύθύμιος Τσατσαράγκος, 2 )  ’Απόστολος Καπετάνος, 3.) Μαργαρίτης Τσι- 
τσικαρίδης, 4 ) Γεώργιος Πατσαλής, 5 ) ’Αντώνιος Άλεξόπουλος, 6 )  "Αγγελος Ά δά- 
μος, 7 ) ’Αναστάσιος Δημόπουλος, 8 )  Νικόλαος Άγγελόπουλος, 9 )  Εύθύμιος Νεμτζάς, 
10) Παναγιώτης Υφαντής, 11) Ή λίας Ά γγελής, 12) Περικλής Άνδρουτσόπουλος, 
13) Μάριος Φειδάς, 14) ’Ιωάννης Άναστασόπουλος, 15) Ελευθέριος Κωσταριδάκης, 
16) Θεόδωρος Δούζης, 17) Άνδρέας Κοντογιώργος, 18) Νικόλαος Μπάτσος, 19) Δη- 
μήριος Βάντζος, 2 0 ) Κωνσταντίνος Μακανίκας, 21 Κωνσταντίνος Δρόσος, 2 2 ) Μιχα
ήλ Περιστεράκος, 2 3 ) Μιχαήλ Πετράκης, 2 4 ) Πλαστήρας Άντωνοβαρδάκης, 25 ) 
Δημήτριος Κωτσάκης, 2 6 ) Κωνσταντίνος ’Αναστασίου, 2 7 ) Παναγιώτης Τριάντης, 
2 8 )  ’Ιωάννης Τερεζάκης, 2 9 ) Νικόλαος Άποστολόπουλος, 3 0 ) ’Αλέξιος Πανταζό- 
πουλος, 3 1 ) ’Ιωάννης Βουγιουκλάκης, 3 2 )  Δημήτριος ’Αντωνίου, 3 3 ) Δημήτριος 
Πραβίτας, 3 4 ) Κωνσταντίνος Κότσιφας, 3 5 )  ’Αγαθοκλής Ζαχάκος, 3 6 ) Νικόλαος 
Τσαβαλιάρης, 2 7 ) ’Ελευθέριος Μαρκάκης, 3 8 ) Παναγιώτης Σέρφας, 3 9 ) Νικόλαος 
Μποτούλας, 40 ) Κωνσταντίνος Ντζουρούνης, 4 1 ) Γεώργιος Τσουμάκας, 4 2 )  Δημή- 
τριος Κικάκης, 4 3 )  Εύάγγελος Σιτράς, 4 4 ) ’Αθανάσιος Λιάσκας, 4 5 ) Χρήστος Τσιαγ- 
κάνης, 4 6 )  Φωκίων Μπαλάτσας, 4 7 )  ’Ιωάννης 'Υφαντής, 4 8 ) Πέτρος Θεοδωρόπουλος, 
4 9 ) Γεώργιος Μπόμπουλας, 5 0 ) Μήνας Λεραντζής, 5 ΐ )  Δημήτριος Τσαντήλας, 52) 
Νικόλαος Ταταράς, 5 3 ) ’Ιωάννης Ζάχος, 5 4 ) Πέτρος Καροϋσος, 55 ) Γεώργιος 
Νάσκαρης, 56 ) Κοσμάς Παπαδήμου, 57 ) Θωμάς Ζαρκάδας, 58 ) Λεωνίδας Δημητριά- 
δης, 59  Χρήστος Παπαντώνης, 6 0 )  ’Ιωάννης Χριστάκης, 6 1 ) ’Ιωσήφ Μισαηλίδης, 
6 2 )  Γεώργιος Καγκλής, 6 3 )  Ή λίας Άθανασόπουλος, 6 4 ) Γεώργιος Σιδερίδης, 65 ) 
Βασίλειος Κολλύρης, 6 6 ) Γεώργιος Σαλής, 6 7 ) Γεώργιος Σταθόπουλος, 6 8 )  Πανα
γιώτης Καριοφύλας, 6 9 )  ’Ιωάννης Τζοβάρας, 70 ) ’Ιωάννης Χράς, 7 1 ) Χρήστος Παπα- 
δόγκωνας, 7 2 ) ’Ιωάννης Σκάραφίγκας, 7 3 ) ’Αθανάσιος Πανόπουλος, 74 ) Κωνσταντί
νος Σκρέτης, 75 ) Θεόδωρος Γεωργίου, 76 ) ’Ιωάννης Καβουσανάκης, 77 ) Φώτιος 
Τάτσιος, 78 ) ’Αθανάσιος Καματερής, 7 9 ) ’Ιωάννης Καπέρδας, 8 0 ) Παναγιώτης Πα- 
παλέξης, 8 1 ) ’Αναστάσιος Κωστιάνης ή Καρβελάς, 8 2 )  Νικόλαος Λαδόπουλος, 8 3 )  
Ά γγελάκης Παπαδήμας, 8 4 ) Δημήτριος Ματσούκας, 8 5 ) Βασίλειος Τσίγκας, 86 ) 
ΝικόλαοςΝικουλάκος, 8 7 ) ’Ιωάννης Σπυρόπουλος, 8 8 )  Ά γγελής Καρανάσιος, 8 9 ) 
Βασίλειος Δημητρόπουλος, 9 0 ) Λεωνίδας Γεωργόπουλος, 9 1 )  Νικόλαος Κατσουράνης.

** *
Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ -Α Π Θ Λ Τ Σ Ε ΙΣ  Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ ΩΝ

— Παρητήθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ. Κωνσταν
τίνος Χατζηλάου, εις δν άπενεμήθη ό βαθμός τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β ' 
τάξεως,«λόγω συμπληρώσεως 35ετοΰς πραγματικής υπηρεσίας, έξ ής 2ετή τοιαύτην 
εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Α' τάξεως. Διά τήν μακροχρόνιον έν τω  Άστυνομικω 
Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του,ό κ .’Αρχηγός έξέφρασεν αύτω τήν ευαρέσκειάν του.
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—Άπελύθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, κριθείς άκατάλληλος προς μονιμοποίη
σ ή , ό μαθητευόμενος Άστυφύλαξ κ. Άνδρέας Λιάρος.

*
Α Μ Ο ΙΒΑ Ι Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ ΩΝ

Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί ηθική 
άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Ευάγγελον Γιαννακόπουλον, διότι τήν 11-12-62  καί 
ώραν 0 3 .00 ' πρωινήν εις τήν διασταύρωσιν των οδών 'Υμηττού καί Φορμίωνος, χάρις 
εις τήν έπιδειχθεΐσαν παρ’ αύτοϋ έξαιρετικήν παρατηρητικότητα, εξαιρετικόν ζήλον 
καί ενδιαφέρον προς τήν υπηρεσίαν, έπέτυχε τήν σύλληψιν τών μή σεσημασμένων καί 
έπικινδύνων κλεπτών (δραστών άρπαγής τσαντών) Φύτρου Δημητρίου καί Κλαψή 
Κωνσταντίνου, οϊτινες εϊχον διαπράξει σωρείαν κλοπών, προκαλέσας οΰτω, διά τής 
πράξεώς του ταύτης, τά ευμενή σχόλια ύπέρ αύτοΰ καί τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

*
Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Α  Σ Υ Μ ΒΟ Υ Λ ΙΑ

Δ ι’ άποφάσεων τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, συνεκροτήθησαν τά ύπό 
τοϋ Ν. 2458/53 προβλεπόμενα Συμβούλια τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος, ώς κάτωθι:

Α ' ' Υ π η ρ ε σ ι α κ ό ν  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν  (1963 καί 1964).
1 ) Έ κ  τοΰ ’Αντιπροέδρου τοΰ Συμβουλίου ’Επικράτειας κ. Παναγιώτου 

Μερτικοπούλου, ώς Προέδρου, καί τοϋ Συμβούλου ’Επικράτειας κ. ’Αναστασίου Μα- 
ρούδα, ώς τακτικού μέλους, μέ κοινούς άναπληρωτάς τούς Συμβούλους ’Επικράτειας 
κ.κ. Διονύσιον Καρβελάν καί ’Αλέξανδρον Δήμητσαν.

2 ) ’Εκ τών ’Αρεοπαγιτών κ.κ. Κωνσταντίνου ’Αναγνοστοπούλου καί Εύστα- 
θίου Μαλούχου, ώς τακτικών μελών, μέ άναπληρωτάς τούς Άρεοπαγίτας κ.κ. Ί ω -  
άννην Χατζηδάκην καί Σταΰρον Σταυρόπουλον.

3 ) Έ κ  τοΰ Άντεισαγγελέως τοΰ Άρείου Πάγου κ. Βασιλείου Σακελλαρίου, ώς 
τακτικοΰ μέλους, μέ άναπληρωτήν τον ’Αντεισαγγελέα Άρείου Πάγου κ. Κωνσταντί
νον Παπαϊωάννου.

4 )  Έ κ  τών Άντιστρατήγων κ.κ. Πέτρου Καζακοπούλου καί Άνδρέου Σιαπ- 
κάρα, ώς τακτικών μελών, μέ άναπληρωτάς τούς ’Αντιστράτηγους κ.κ. Παναγιώτην 
Δημόπουλον καί Παναγιώτην Μουτούσην.

Εισηγητής τοΰ 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου, άνευ ψήφου, ό κ. ’Αρχηγός τοΰ Σ ώ 
ματος καί Γραμματεύς τούτου ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β ' τάξεως κ. Ευθύμιος 
Μπογιατζόπουλος, μέ άναπληρωτήν τον ’Αστυνόμον Α' τάξεως κ. Βασίλειον Άνδρε- 
όπουλον.

Β ' ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ν  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν .
1)  Τακτικά μέλη : Πρόεδρος, ό ’Αρεοπαγίτης κ. Λεωνίδας Ροζάκης.

Μέλη, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α ' τάξεως κ.κ. ’Ιωάν
νης Καραχάλιος, Ά δάμ Άδαμόπουλος, Νικόλαος Νικη- 
τάκης καί Δημοσθένης Χανδρινός.
Γραμματεύς, ό ’Αστυνόμος Α 'κ . Βασίλειος Άνδρεόπουλος.

2 )  ’Αναπληρωματικά μέλη : Πρόεδρος, ό ’Αρεοπαγίτης κ. Θεόδωρος Σταυ-
ρόπουλος.
Μέλη, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' τάξεως κ.κ. Άνδρέας 
Μουρούσιας καί Γεώργιος Χαλοΰλος.
Γραμματεύς, ό ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ. Κωνσταντίνος 
Σούτης.

Γ ' Π ε ι θ α ρ χ ι κ ό ν  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν .
1)  Τακτικά μέλη : Πρόεδρος, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β ' τάξεως κ. Βα

σίλειος Γ  ιαννόπουλος.
Μέλη, ό ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ. Ή λίας Διακουμής καί 
ό ’Αστυνόμος Β ' τάξεως κ. ’Αθανάσιος Γεωργίου.
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Γραμματεύς, ό Ύπαστυνόμος Α' τάξεως κ. ’Αθανάσιος 
Παπαθεοδώρου.

2 ) ’Αναπληρωματικά μέλη: Πρόεδρος, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β 'τ ά ξ εω ς  
κ. Δημήτριος Κρίντας.
Μέλη, ό ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ. Βάϊος Παπασταθόπου- 
λος και ό ’Αστυνόμος Β ' τάξεως κ. Δημήτριος Παπαδέας. 
Γραμματεύς, ό Ύπαστυνόμος Α ' τάξεως κ.Δημήτριος Κ ω - 
τσόπουλος.

**  *
Ε Τ Χ Α Ι Ε ΙΣ  ΕΟ ΡΤΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Σ

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά » εύχονται χρόνια πολλά, έπί τή ονομαστική του 
εορτή, εις τον ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Θεόδωρον Ρακιντζήν, ώς καί 
εις άπαντας τούς κ .κ . άξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.

*$ $
Ο Α Θ Λ Η ΤΙΣΜ Ο Σ Ε ΙΣ  ΤΗ Ν  Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Ν

—Κατά τό διεξαχθέν την 17 -2 -63  πρωτάθλημα ’Αττικής άνωμάλου δρόμου, άπο- 
στάσεως 7 .000  μέτρων, όργανωθέν ύπό τοΰ Σ .Ε .Γ .Α .Σ ., τή συμμετοχή πεντήκοντα 
άθλητών διαφόρων συλλόγων τής χώρας, πρώτος νικητής άνεδείχθη ό Άστυφύλαξ κ. 
Γεώργιος Μεσημέρτζης, μέ χρόνον 2 0 ', 4 9 " ,  6 καί έβδομος ό Άστυφύλαξ κ. ’Ιωάννης 
Μανίκας, μέ χρόνον 2 ΐ ' ,4 5 " .

—’Από 4-9/2/63 ή ’Αστυνομία Πόλεων ώργάνωσε καί διεξήγαγε τό πρωτά
θλημα Πετοσφαίρας ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας 1962-1963 . Κατά 
τούς έν λόγω άγώνας ή όμάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων κατέλαβε τήν 2αν θέσιν, έπι- 
τυχοϋσα τά κάτωθι αποτελέσματα:

1 ) ’Αστυνομία—Β . Ναυτικόν σέτ 3—0
2 ) ’Αστυνομία—Β . ’Αεροπορία » 3—0
3 )  ’Αστυνομία—Β . Χωροφυλακή » 3—1
4 )  ’Αστυνομία—Λιμενικόν Σώμα » 3—0
5 ) ’Αστυνομία—Στρατός » 0—3
—’Από τής 3 -2 -1963  έν τώ  Έ θνικώ  Σκοπευτηρίω ήρχισεν ή διεξαγωγή του 

άγωνίσματος σκοποβολής διά τυφεκίου 0 ,22  έκ τών θέσεων τοΰ πρηνούς, γονυπετούς 
καί όρθίως, τή φροντίδι τής Πανελληνίου Σκοπευτικής Εταιρίας καί τή συμμετοχή 
απάντων τών σκοπευτικών συλλόγων ’Α ττικής. Οί αγώνες ούτοι, ώς καί οί διεξαχθη- 
σόμενοι διά πιστολιού καί περιστρόφου, τελούνται κατά Κυριακήν καί θά περατωθοΰν 
περί τά τέλη ’Απριλίου έ.έ.

Ε ις τούς τελεσθέντας ήδη άγώνας ή ’Αστυνομία Πόλεων επέτυχε τάς κά
τω θι νίκας:

α) ’Εκ τής θέσεως τοΰ πρηνούς:
Ιην νίκην διά τού Άρχιφύλακος κ.Δημητρίου Καλφακάκου μέ βολήν 385  /400.
2αν νίκην διά τού Άστυφύλακος κ. Γεωργίου Φωτοπούλου μέ βολήν 384/400.
β) Έ κ  τής θέσεως τοΰ γονυπετούς:
Ιην νίκην διά τοΰ Άστυφύλακος κ. Ίωάννου Σκαραφίγκα μέ βολήν 365/400.
γ ) Έ κ  τής θέσεως τοΰ όρθίως:
Ιην νίκην διά τοΰ Ύπαρχιφύλακος κ. Νικολάου Τριανταφυλλοπούλου μέ βολήν

329/400.
—Τήν 14 -2 -1963  έντώγηπέδω τοΰ «Άτρομήτου» Περιστεριού, ή όμάς ποδοσφαί

ρου τής ’Αστυνομίας έπεβλήθη, εις διεξαχθέντα ποδοσφαιρικόν αγώνα, τής νεοσυστα- 
θείσης άντιστοίχου όμάδος τοΰ Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας διά τερμάτων 5—0 , 
καίτοι εις τήν άντίπαλον ομάδα συμμετεΐχον, κατά τό πλεΐστον, άθληταί άνεγνωρισμέ- 
νων άθλητικών σωματείων Α ' καί Β ' εθνικής κατηγορίας.
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