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ΑΣΤΥΝ ΟΜΙΚΑ 
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
I



Oi αξιωματικοί και οί άνδρες της ‘Αστυνομίας Πόλεων έττί 
τη έπετείω της ονομαστικής ‘Εορτής τής Α.Μ. του Βασιλέως 
των ‘Ελλήνων ΠΑΥΛΟΥ υποβάλλουν εύλαβώς τάς διάπυρους 
εύχάς αυτών, υπέρ υγείας και μακροημερεύσεως ΑΥΤΟΥ καί 
δράττονται τής ευκαιρίας νά διαδηλώσουν την βαθυτάτην 
άψοσίωσίν των προς τον λαοφιλή καί εύσεβέστατον ΑΝΑΚΤΑ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
Δ ΙΑ  ΤΗΝ ΝΕΟΤΗΤ Α (1)

Ύπό τοΰ Καθηγητοϋ της ’Εγκληματολογίας εις 
την Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών 
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

I . Περί τής νεαρας ήλικίας γενικώς.
Ρίπτοντες έν αρχή εν ταχύ βλέμμα έπί τής νεότητος διαπιστοΰμεν δτι ό νέος 

άνθρωπος δέν συνιστα ψυχοφυσικήν μικρογραφίαν τοΰ ένηλίκου, διαφέρων τοΰ δευ
τέρου, ούχί άπλώς ποσοτικώς, άλλα καί ποιοτικώς.

Έν συνεχεία διαπιστοΰμεν δτι ή άνάπτυξις τοΰ άνηλίκου άπδ τής έλεύσεώς 
του εις τον κόσμον μέχρι τής βιολογικής ώριμότητος αύτοϋ καί ή διαμόρφωσις τοΰ 
ιδιαιτέρου άτομικοΰ του χαρακτήρος καί τής ιδιαιτέρας άτομικής προσωπικότητάς 
του, δι’ ής καθορίζεται καί έκφράζεται μεταξύ των όμοιων του, συντελεϊται β α θ- 
μ ι α ί ω ς καί κατά διαδεχομένους άλλήλους καί τελοϋντας έν άμοιβαία έξαρτήσει 
ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ο ύ ς  σ τ α θ μ ο ύ ς  καί κατ’ έξελικτικόν ρυθμόν άλλοτε μέν γορ
γόν, άλλοτε δέ βραδύν («Maurice Debesse. Οί Σταθμοί τής άγωγής. Μετάφρ. Λ. 
Χρ. Κουλά. Άθήναι. 1957»).

"Εκαστος δ’ έκ των σταθμών τούτων κυριαρχείται ύπό ώρισμένων χαρακτη
ριστικών σημείων, τα όποια συνιστώσιν ούτως είπεΐν την ειδοποιόν διαφοράν.

Κατά ταΰτα: α ) ' Η β ρ ε φ ι κ ή  ή ή ν η π ι α κ ή  φάσις, έξικνουμένη μέχρι 
τοΰ 3ου περίπου έτους τής ήλικίας, χαρακτηρίζεται ώς στάδιον τής τροφοΰ, τής αί- 
σθητικοκινητικής δραστηριότητος καί τών γλωσσικών ένδιαφερόντων.

β) 'Η έπομένη φάσις τής πρώτης π α ι δ ι κ ή ς  ή λ ι κ ί α ς ,  έξικνουμένη 
μέχρι τοΰ 7ου περίπου έτους, χαρακτηρίζεται ώς στάδιον τής έντονου κινητικότη- 
τος, τής περιέργου παρατηρήσεως τοΰ περιβάλλοντος, οπότε συγχέει ό παΐς τό πρα
γματικόν μετά τοΰ φανταστικού, τοΰ παιγνίου καί τής προσκτήσεως συνηθειών.

γ) Ή  τρίτη φάσις είναι ή τής δ ε υ τ έ ρ α ς  π α ι δ ί  κή ς ή λ ι κ ί α ς ,  έξι
κνουμένη μέχρι" τοΰ 11ου περίπου έτους. Αδτη χαρακτηρίζεται ώς ή ήλικία τοΰ μα- 
θητοΰ («σχολική παιδική ήλικία» έν άντιθέσει προς τήν προηγουμένην, τήν καλου- 
μένην καί «προσχολικήν παιδικήν ήλικίαν») καί είναι ή κατ’ έξοχήν περίοδος τής 
μεταβάσεως άπδ τοΰ παιγνίου εις τήν έργασίαν. Είναι φάσις τής μνήμης καί τής ει
σόδου εις τό έννοιολογικόν στάδιον καί εις τήν λογικήν σκέψιν.

δ) 'Η  έπομένη φάσις είναι ή τής π ρ ο ε φ η β ε ί α ς ,  έξικνουμένη μέχρι τοΰ

1. Διάλεξις δοθεϊσα εις διαφόρους πόλεις της 'Ελλάδος, έν τώ πλαισίω της διοργανωθείσης 
έβδομάδος «Θέαμα καί Νεότςς» (25/11/1962—2/12/1962).
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14ου περίπου έτους τής ηλικίας. Αυτή χαρακτηρίζεται ώς μεταβατική καί ώς κα
μπή μεταβάσεως άπό τής ψυχικής γαλήνης εις τήν περίοδον των πρώτων άνησυχιών, 
των πρώτων ερωτηματικών καί τής πρώτης ψυχικής διαταράξεως.

ε) Ή  επακολουθούσα φάσις τής κ υ ρ ί ω ς  έ φ η β ε ί α ς  ή τής ή β η ς ,  
έξικνουμένη μέχρι του 20οΰ περίπου έτους τής ήλικίας, χαρακτηρίζεται ώς στάδιον 
τής άναστατώσεως καί τής ψυχικής τρικυμίας. Είναι ή φάσις τής περιέργου άνακα- 
λύψεως καί έρεύνης του εγώ. Είναι ή περίοδος τής οξείας συναισθηματικότητος, των 
άποτόμων συναισθηματικών μεταπτώσεων, τής φαντασίας, τών ονειροπολήσεων 
καί του ρωμαντισμοϋ, ή περίοδος τής συναισθηματικής άγωνίας. Είναι ή φάσις τής 
μεγάλης πιέσεως τής γενετήσιας ορμής, άλλα καί ή φάσις τών τάσεων προς ίδεολο.- 
γικόν Ιρωτα, δν δξέως ό έφηβος διαχωρίζει άπδ πάσης σαρκικής χροιάς. Είναι ή πε
ρίοδος τής ροπής προς κατακρήμνισιν τών αξιών καί τής ροπής προς έπιβολήν τής 
ιδίας άξίας, τάσεως πείσματος, αντιλογίας καί άντιδράσεως. Είναι ή έποχή, ή οποία 
συντροφεύεται ύπδ ροπής προς έκδήλωσιν τών ένδομύχων άποκρύφων σκέψεων καί 
συναισθημάτων προς στενούς φίλους ή επί τοϋ χάρτου διά τής όδοϋ τών «έφηβικών 
ήμερολογίων». Κατά δέ τήν έγκληματολογικήν ψυχολογίαν είναι ή φάσις τής φυσιο
λογικής άνωμαλίας καί τής φυσιολογικής έγκληματικότητος.

στ) 'Η  επομένη είνάι ή τελευταία φάσις τής μ ε τ ε φ η β ι κ ή ς  ή λ ι κ ί α ς ,  
ή οποία έξικνεΐται μέχρι τοΰ 25ου περίπου έτους. Είναι ή όλιγώτερον μελετηθεΐσα 
ύπό τής ψυχολογίας, άλλά καί ή περισσότερον ήθικώς καί ψυχικώς έπικίνδυνος πε
ρίοδος. Είναι ή φάσις, τήν οποίαν έπρόσεξε κυρίως ή Εγκληματολογία, άφορμηθεΐ- 
σα άπό τών άποκαλυπτικών στοιχείων τών έγκληματολογικών στατιστικών, καί τήν 
οποίαν έχαρακτήρισεν αΰτη ώς περίοδον τών μεγάλων καί άλματωδών ψυχικών καί 
ηθικών κινδύνων. Είναι φάσις μεταβατική, εντόνου καί γοργής ροής τής προσωπικό- 
τητος καί εντόνου καί γοργής άνόδου τής άνηθικότητος καί τής έγκληματικότητος.

Τοιαΰτα λοιπόν είναι τά κύρια χαρακτηριστικά έκάστου ψυχολογικού σταθμού.
Είναι δμως άξιον παρατηρήσεως άφ’ ένός δτι βεβαίως τά δρια τής βιολογικής 

ένηλικιώσεως δέν συμπίπτουσι μετά τών ορίων τής νομικής ένηλικιώσεως, άστικής, 
έμπορικής, οικογενειακής, ποινικής, κινηματογραφικής ή άλλης, καί άφ’ έτέρου δτι 
τά μνημονευθέντα βιολογικά δρια σταθμών βαθμιαίας άναπτύξεως τοΰ άνηλίκου ε- 
χουσι σχετικήν άξίαν, διαφέροντα κατά φυλήν, κατά φύλον (τού γυναικείου φύλου 
άκολουθοΰντος ταχύτερον ρυθμόν) καί τέλος κατ’ άτομον.

II . Περί της βλαβεράς επιρροής τοΰ κινηματογράφου γενικώς.
1. ’Αφετηρία προσανατολισμού τής έρεύνης.
Νΰν λοιπόν, αφού προσεπαθήσαμεν νά προσδιορίσωμεν τά κύρια χαρακτηρι

στικά σημεία έκάστου σταθμού τής έκτυλίξεως τού άναπτυσσομένου νέου άνθρώπου 
ώς ά φ ε τ η ρ ί α ν  π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύ ,  δυνάμεθα πλέον νά εΐσέλθωμεν εις 
τήν σπουδήν τής έπιρροής τού κινηματογράφου.

2. Περί τοϋ κινηματογράφον γενικώς.
”Ας ρίψωμεν δμως έν βλέμμα εις τον κινηματογράφον αύτόν καθ’ έαυτόν.
Πρόκειται περί τής προβολής επί τής οθόνης διαδοχικών φωτογραφικών ει

κόνων άναπαραστάσεως τής έν κινήσει ζωής.
Καί άμέσως έρχονται εις τήν μνήμην παντός οί πατέρες τοΰ κινηματογράφου. 

’Ή τοι κατά πρώτον λόγον ό άπό ταπεινού πωλητοϋ έφημερίδων εις τον σιδηρόδρο
μον έξελιχθείς εις έκπληκτικόν έφευρέτην Thomas Alva Edison (1847-1931) καί 
κατά δεύτερον λόγον οί άδελφοί Louis (1864-1948) καί Auguste (1862-1954) Lu- 
miere, Γάλλοι χημικοί. Καί τοιουτοτρόπως οί δεύτεροι, εχοντες ύπ’ δψιν τάς έργα- 
σίας τού πρώτου, παρουσίασαν μίαν ήμέραν τοΰ ούχί λίαν άφ’ ήμών άπομεμακρυ-



Οί έκ τοϋ κινηματογράφου κίνδυνοι διά την νεότητα 579

σμένου έτους 1895 ενώπιον έκπλήκτων θεατών μίαν δειλήν πρώτην κινηματογρα
φικήν ταινίαν.

Έκτοτε δέ άντικρύσαμεν συνεχείς άλματώδεις έπιτεύξεις καί μίαν ραγδαιο- 
τάτην καί καταπληκτικήν συνεχή τελειοποίησιν καί έξέλιξιν. Ή  μεγαλοπρέπεια, ό 
πλούτος καί ή σπατάλη των παραγομένων κινηματογραφικών έργων άπέβη εκπλη
κτική. «'Ολόκληροι πόλεις τεχνηταί μέ απειρίαν έγκαταστάσεων διαφόρων συσκευών 
καί οργάνων έχουν ίδρυθή άπό τάς μεγάλας κινηματοκραφικάς έταιρείας. Προσωπι
κόν πολλάκις ό πληθυσμός ολοκλήρου πόλεως έπιστρατεύεται προς άναπαράστα- 
σιν κινηματογραφικών έργων». («Ε.Ν. Λαμπαδαρίου. Ό  Κινηματογράφος καί ή 
παιδική ήλικία. Άθήναι καί ’Αλεξάνδρεια. 1928» σ. 4.).

Κατόπιν δέ ταύτης έδημιουργήθη πλέον σαφώς διά συνθέσεως είκόνος, ομι
λίας, χρώματος καί μουσικής μία «κινηματογραφική αισθητική», ή οποία έπεβλήθη 
ώς «έβδομη τέχνη».

3. Περ'ι τής επιρροής τοϋ κινηματογράφον γενικώς.
Πλήν όμως ό κινηματογράφος, όστις έπενοήθη έν αρχή ώς μέσον ψυχαγωγίας, 

διδασκαλίας καί καλλιτεχνικής έκφράσεως, άτυχώς μεταβληθείς εις εμπόρευμα, έξε- 
τράπη, σύν τώ χρόνιο προς αίσχράν κερδοσκοπίαν καί κατέστη πηγή κινδύνων ψυ
χικής, ήθικής ή άλλης φύσεως καταρρεύσεως διά τούς θεατάς. Διότι άτυχώς «τά μέ
σα του, ή φύσις του καί ή έξάπλωσίς του τον έχουν καταστήσει παντοδύναμον πα
ράγοντα ύπαγορεύσεως τής «συμπεριφοράς» εις δισεκατομμύρια άνθρώπων. Είναι 
ό μέγας εκπαιδευτής, πού γίνεται όμως όλονέν κακοηθέστερος». («Θεοφ. Παπακων
σταντίνου. Περιοδ. «Ελληνικά Θέματα, άριθ. 82, Δεκέμβριος 1962. ’Αθήναι»). Ά - 
πετέλεσε κατά ταϋτα τελικώς ό κινηματογράφος μίαν σύνθεσιν τέρψεως καί κατα
στροφής, μίαν σύνθεσιν φωτός καί σκότους, μέλιτος καί δηλητηρίου.

Πριν ή όμως χωρήσωμεν εις τά έπί μέρους, άς προβώμεν εις ώρισμένας γενι- 
κάς αναγκαίας διαφωτιστικάς διαπιστώσεις, όσον άφορα εις τήν περίεργον ταύτην 
επιρροήν τοϋ κινηματογράφου.

α') Π ε ρ ί  τ ή ς  ε π ι ρ ρ ο ή ς  τ ο ϋ  κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ  έ π ί  
π ά ν τ α  ά ν θ ρ ω π ο ν .

Έσφαλμένως έν πρώτοις ύπό τών πολλών καί ύπό τής κοινής γνώμης ύπολαμ- 
βάνεται ότι ό κινηματογράφος δύναται νά άσκήση έπιβλαβή έπιρροήν μόνον έπί τήν 
κυρίως έφηβικήν ήλικίαν. ’Αλλά άς μή αύταπατώμεθα, διότι ή πικρά άλήθεια, ώς 
άπέδειξεν ή έγγυτέρα έγκληματολογική έρευνα, είναι ότι όλεθρίαν έπίδρασιν άσκεΐ 
οδτος ώσαύτως τόσον έπί τήν παιδικήν ήλικίαν, όσον άφ’ ετέρου καί έπί τήν μετε- 
φηβικήν, άλλά καί έπί τούς ένηλίκους. Είς πάσαν λοιπόν περίοδον τής ήλικίας του 
διατρέχει κινδύνους άπό τό βρωμερόν θέαμα, ό άνθρωπος, πλήν απλώς ή ζημία χύ
τη ποικίλλει ποιοτικώς καί ποσοτικώς άναλόγως προς τήν περίοδον τής ήλικίας έκά- 
στου, άλλά βεβαίως καί άναλόγως καί προς άλλους παράγοντας, ώς μορφώσεως κ.τ.λ.

β ' ) Π ε ρ ί  τ ή ς  σ υ ρ ρ ο ή ς  έν τ ή  ζ ω ή  μ ε τ ά  τ ο ϋ  κ ι ν η μ α 
τ ο γ ρ ά φ ο υ  ‘κ α ί  ά λ λ ω ν  έ γ κ λ η μ α τ ο γ ό ν ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν .

Κατά δεύτερον λόγον όφείλομεν νά παρατηρήσωμεν καί ότι κατά κανόνα, έν 
τή ζωή δέν ωθεί είς τον κατήφορον εν άτομον μόνον ό κακός κινηματογράφος αύτός 
καθ’ έαυτόν, άλλ’ ότι συρρέουσι παρ’ αύτώ καί πλεΐστοι άλλοι, έμφανεϊς ή λανθά- 
νοντες, έγκληματογόνοι έρεθισμοί. Αίφνης είναι δυνατόν τό καταρρέον άτομον νά 
έχη έπικινδύνους προδιαθέσεις, νά άνήκη καί είς μίαν διαλελυμένην οικογένειαν, νά 
είναι έξώγαμον ή έκθετον, νά ύπέστη τήν έπίδρασιν καί τοϋ σαθροΰ έντύπου, τοϋ τυ- 
χηροϋ παιγνίου, τοϋ οινοπνεύματος, τοϋ ύποπτου χοροδιδασκαλείου, τής οικονομι
κής πιέσεως κ.ο.κ.
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'Η  θετική δέ παρατήρησις άποδεικνύει δτι οί συρρέοντες ούτοι επικίνδυνοι ερε
θισμοί άπαρτίζουν έγκλη ματογόνους δυνάμεις, αί όποΐαι εις μίαν δεδομένην στιγμήν 
έπικρατοϋσι παρά τή άνθρωπίνη προσωπικότητι, προωθοϋντες τοιουτοτρόπως τελι- 
κώς κατά τρόπον σύνθετον προς τήν έγκληματικήν δράσιν.

Μετά δέ τήν πρώτην παρεκτροπήν, εάν δεν γίνη έγκαιρος έπέμβασις, άνακύπτει 
νέος φοβερός κίνδυνος, ήτοι ό φόβος των πιθανών έπαναλήψεων, οπότε τό άτομον 
διά τής όδοϋ τής αύτοματοποιήσεως θά κινδυνεύση νά έξελιχθή βαθμιαίως εις τον 
καθ’ εξιν καί κατ’ επάγγελμα διεφθαρμένον, ήτοι έν τώ πλαισίω τού άτομικοΰ χα- 
ρακτήρος θά κινδυνεύση νά μεταβληθή εις άβελτίωτον ύπότροπον. Συρροήν δέ δυ
σμενών παραγόντων άπαντώμεν κατά κανόνα εις πάσαν περίπτωσιν ύποθέσεως, έρ- 
χομένης εις τά Δικαστήρια ’Ανηλίκων.

Τυχαίως λ.χ. άνασύρομεν καί απλώς χάριν παραστατικού παραδείγματος άνα- 
φέρομεν τήν άκόλουθον πρόσφατον περίπτωσιν (έ'κθεσις τοϋ έπιμελητοΰ τού Δικα
στηρίου ’Ανηλίκων Τριπόλεως Γεωργίου Μποτή):

«Ή  άνήλικος Ε., έτών 12, είναι θετόν τέκνον τής οικογένειας Μ. Οί υπάλλη
λοι τού Δήμου Τριπόλεως εύρον τήν Ε. εις τήν είσοδον τής Δημαρχίας. Πιθανόν θά 
υπήρξε κύημα παρανόμου έρωτος άγνωστου γυναικός. 'Ο Δήμος ^ταρέδωσε τήν μι- 
κράν Ε. είς τό ζεύγος Μ., τό όποιον, ως άπεδείχθη, έστερεϊτο δυστυχώς παντελώς 
τών στοιχειωδών προσόντων διά τήν διαπαιδαγώγησιν τού βρέφους.

'Η  θετή μήτηρ, ήδη ηλικίας 52 έτών, άγράμματος καί άγενής, άνέκαθεν έπε- 
δείκνυεν άδιαφορίαν διά τον σύζυγόν της καί τό θετόν τέκνον της. Πολλάκις έξυλο- 
κόπει τον σύζυγόν της, τον έξεδίωκεν έκ τής οικίας (καθ’ ότι ήτο προικώα έπ’ όνό- 
ματί της), άλλά καί τό σπουδαιότερον είχε καί έ'χει τάσιν προς τον πότον. Πλειστά- 
κις είσήρχετο μεθυσμένη είς τήν οικίαν της έκστομίζουσα άκατονομάστους ύβρεις 
καί βωμολοχοΰσα είς βάρος τού τε συζύγου της καί τής θετής θυγατρός της Ε.

'Ο πατήρ της, άσκών άνέκαθεν τό επάγγελμα τού φορτοεκφορτωτοΰ, ούδέ- 
ποτε ήδυνήθη νά έπιβάλη τάξιν είς τήν οίκογένειάν του. 'Η  ζωή του ύπήρξεν άκόλα- 
στος. Συνανεστρέφετο πάντοτε πρόσωπα καί θαμώνας χαμηλής υποστάθμης. Ή - 
σθένησεν έκ συφίλιδος καί ήδη ούδέν ένδιαφέρον δεικνύει διά τήν οίκογένειάν του.

'Η  μικρά Ε., έντός τοιούτου περιβάλλοντος άναπτυχθεΐσα, δέν έχει ούδεμίαν 
έπίβλεψιν έκ μέρους τών θετών της γονέων. Μαθήτρια ο Οσα τού Δημοτικού Σχολείου 
έσύχναζεν είς τον κινηματογράφον καί πολλάκις παρηκολούθει μόνη τό εργον. Είς 
τήν ΣΤ' τάξιν τοϋ Δημοτικού Σχολείου, έπηρεασθεΐσα έκ τού κινηματογράφου (ώς 
ή ιδία ώμολόγησεν είς τον έπιμελητήν άνηλίκων) καί κλέψασα χρήματα τού πατρός 
της, έφυγε κρυφίως δι’ ’Αθήνας. ’Εν Άθήναις παραπλανηθεΐσα τήδε κάκεϊσε συνε- 
λήφθη ύπό τής ’Αστυνομίας ’Ηθών καί άπεστάλη είς τούς οικείους της είς Τρίπολιν.

Περατώσασα τό Δημοτικόν Σχολεΐον καί έργαζομένη είς ξενοδοχεΐον ώς δή
θεν βοηθός καθαρίστριας, κατ’ ούσίαν έξεδίδετο, τή ανοχή τού πατρός της, έφοίτα 
δέ καθ’ έκάστην εσπέραν είς τον κινηματογράφον. Παρακολουθήσας ό έπιμελητής 
τήν έν γένει πολιτείαν τής άνηλίκου διεπίστωσεν, ότι κατά τήν διάρκειαν ένός μη- 
νός δέν ύπήρξεν ήμέρα, καθ’ ήν δέν μετέβη είς τον κινηματογράφον καί δή είς έργα 
άκατάλληλα. Μετά δέ τό πέρας τού κινηματογράφου συνανεστρέφετο μετά νεαρών, 
μεθ’ ών συνδιεσκέδαζε πολλάκις μέχρι τών πρωινών ώρών. Είς συστάσεις τού έπι
μελητοΰ άπήντησε: «’Εγώ δέν κάνω χωρίς κινηματογράφο. "Ολα μπορείς νά μοϋ 
τά κόψης, τον κινηματογράφο ποτέ...».

’Ήδη ή άνήλικος (1962) εύρίσκεται ώς τρόφιμος τού ’Αναμορφωτικού Κα
ταστήματος Θηλέων. Είς έπιστολήν της προς τον πατέρα της έγραψε: «Μέ κατέστρε
ψες έσύ καί ή μάννα μου. Πιο πολύ έσύ, γιατί μοΰ έδινες χρήματα γιά νά μέ ξεφορτω- 
θής, καί μέ έστελνες στον κινηματογράφο...».
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γ') Π ε ρ ί  τ ή ς  μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ς  δ ι ε ι σ δ υ τ ι κ ή ς  δ υ ν ά μ ε ω ς  
τ ο ϋ  κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ .

Πλήν δμως άπδ τής άλλης πλευράς δέον νά τονίσωμεν δτι δ κινηματογράφος, 
άντιπαραβαλλόμενος προς πάντα τά λοιπά θεάματα καί λοιπάς άναλόγους άπολαύ- 
σεις, είναι άσυγκρίτως πλέον διεισδυτικός τούτων καί άρα πλέον επιβλαβής. *Η έξ 
αότοΰ δέ ζημία γίνεται έπί πλέον άνησυχητική, έάν άναλογισθή τις δτι ό κινηματο
γράφος άποτελεΐ σήμερον τήν πλέον προσιτήν, την πλέον εύθυνήν, τον πλέον διαδε- 
δομένην λαϊκήν τέχνην καί λαϊκήν διασκέδασιν.

Ή  μεγάλη δέ διεισδυτική δύναμις αύτοϋ έρμηνεύεται, διότι ή εις μίαν σκοτει
νήν αίθουσαν προβολή φωτεινών στροβιλιζομένων εικόνων καί μάλιστα ζωηρών χρω
μάτων, καί δή ύπό συνοδείαν ομιλιών, θορύβων καί επιβλητικής, ίσως καί εξάλλου 
μουσικής, διεγείρει ζωηρότερου τών άλλων άναλόγων ερεθισμών τήν νευροψυχικήν 
λειτουργίαν τοϋ θεατοϋ. Προκαλών δέ κατ’ αυτόν τον τρόπον ό κινηματογράφος έν- 
τονωτέρους καρδιακούς παλμούς προξενεί ύπνωτιστικήν γοητείαν, μαγευτικάς συγ
κινήσεις, αφυπνίζει ένστικτα, διεγείρει αισθήματα, γεννά ίλιγγον καί δρών έν πολ- 
λοΐς ύποσυνειδήτως ένορμά καί διεισδύει βαθύτερου έντός τής άνθρωπίνης ψυχής 
κυριαρχών ταύτης. ("Ορα σχετικώς «Κ. Γ. Γαρδίκα. ’Εγκληματολογία. Τόμος Α'. 
Έκδ. δ'. Άθήναι. 1959». σ. 332, ’Αδελφότητος Θεολόγων «ή Ζωή». Κινηματογρά
φος καί νεότης. Άθήναι 1954». σ. 3). Κατ’ αύτόν δμως τον τρόπον τό άτομον δέ
χεται διά τών τοιούτων τεχνασμάτων τοϋ φωτός καί τοϋ ήχου παρά τοϋ κινηματο
γράφου, ό όποιος δέν συζητεΐ, άλλά επιβάλλει καί υποβάλλει ιδέας διά πράξεων, λό
γων καί εικόνων» («Θεοφ. Παπακωνσταντίνου. Περιοδ. «Ελληνικά Θέματα» άριθ. 
82, Δεκεμβρίου 1962. Άθήναι»), πλέον άκρίτως καί άνευ έλέγχου καί πλέον άδιστά- 
κτως τάς ύποβαλλομένας εντυπώσεις, πολλώ δέ μάλλον ό άνώριμος, δστις έκ φύσεως 
είναι άφαντάστως ύπόβλητος καί εύεπηρέαστος.

III. Περί τής βλαβερός επιρροής τοϋ κινηματογράφου είδικώς Ιπί 
τήν νεαράν ήλικίαν.

1) Γενικώς.
Καί ταΰτα μέν άπό γενικής άπόψεως.
Έρευνώντες δέ νϋν τά έπί μέρους, καί δή έν άναφορά, προς τήν ειδικήν φθο

ροποιόν έπιρροήν τοϋ κινηματογράφου έπί τήν νεαράν ήλικίαν, παρατηροΰμεν δτι ή 
ζημία δέν είναι μόνον ήθική, άλλ’ είναι ε ύρυτ έ ρα καί άφορά εις ποικίλας πτυχάς.

2) Βλάβη τής σωματικής υγείας.
Καί έν πρώτοις παρατηροΰμεν δτι ό κινηματογράφος ζημιοΐ τήν σ ω μ α τ ι 

κ ή ν  ύ γ ε ί α ν, ιδίως τών άνηλίκων, οί όποιοι ώς λεπτοφυείς καί τρυφεροί οργα
νισμοί είναι καί πλέον ευπρόσβλητοι.

Παραδειγματικώς άναφέρομεν τήν βλάβην τής ύγείας έκ τής έπί μακρόν πα
ραμονής έντός μεμολυσμένης άτμοσφαίρας, πλήρους παθογόνων μικροβίων, άνα- 
πτυσσομένων καί πολλαπλασιαζομένων εύχερέστερον εις τόπους, είς ούς ό ήλιος καί 
τό φώς τής ήμέρας εΐσδύουσιν όλιγώτερον. Κατ’ αύτόν λοιπόν τον τρόπον αί άτελώς 
άεριζόμεναι καί κλεισταί αίθουσαι τών κινηματογράφων, είς άς συνωστίζονται πάρα 
πολλοί θεαταί, άρκετοί έκ τών όποιων θά εύρίσκωνται είς τό στάδιον τής έπωάσεως 
ή τής διαδρομής ή τής άναρρώσεως έκ λοιμώδους νόσου, άποτελοΰσιν είς τάς ήμέρας 
ήμών τάς κυριωτέρας έστίας μεταδόσεως διαφόρων μολυσματικών νόσων («Έμμ. 
Ν. Λαμπαδαρίου. Ό  κινηματογράφος καί ή παιδική ήλικία. Άθήναι καί ’Αλεξάν
δρεια. 1928» σ. 8).

(Συνεχίζεται)



Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ Η

_______________ *Υπά του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ------------------------
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

X X . Τελικά συμπεράσματα.
'Η  παρούσα μελέτη θά έπρεπε ’ίσως να συμπληρωθή μέ τον τρόπον μέ τον ό

ποιον λειτουργούν σήμερον εις τάς ’Αθήνας τα άνεγνωρισμένα έλάχιστα καί τελείως 
άνεπαρκή κατά την γνώμην μου άναλόγως τοϋ πληθυσμού διαφθορεία, άλλά φοβού
μαι οτι έκαμα ήδη κατάχρησιν τής υπομονής των άγαπητών άναγνωστών των «’Α
στυνομικών Χρονικών» καί δι’ αύτό έπιφυλάσσομαι τά σχετικά μέ αυτά κεφάλαια 
καθώς καί μέ τήν έξέλιξιν τής περί τά ήθη νομοθεσίας μας νά ασχοληθώ εις τό βι- 
βλίον μου τό όποιον υπολογίζω νά κυκλοφορήση έντός τοϋ έτους μέ τον τίτλον καί 
τήν βάσιν τής μελέτης αύτής. Πριν άσχοληθώ όμως μέ τά τελικά συμπεράσματα εί
μαι υποχρεωμένος νά τονίσω οτι ή μέ τάς ύγειονομικάς έπιθεωρήσεις τών άνεγνω- 
ρισμένων κοινών γυναικών άσχολουμένη υπηρεσία τοϋ 'Υγειονομικού Κέντρου είναι 
άνεπαρκής εις άριθμόν καί ότι άπαραιτήτως πρέπει νά υπάρχουν καί ίατροί-ύγειονο- 
μικοί έπιθεωρηταί, οί όποιοι νά έπισκέπτωνται τά ενδιαιτήματα τών κοινών γυναι
κών καί νά συμβουλεύουν αύτάς εις τήν τήρησιν στοιχειωδών μέτρων καθαριότητος. 
’Από έπανειλημμένας επιθεωρήσεις κακοφήμων οίκων, τάς όποιας ένήργησα ΰπό τήν 
δημοσιογραφικήν μου ιδιότητα, άλλοτε συνοδευόμενος από υπαλλήλους τής 'Υπη
ρεσίας Ελέγχου ’Ηθών καί άλλοτε μόνος μου, διεπίστωσα ότι πολλαί κοιναί γυναίκες, 
ιδίως αί λαϊκαί, δέν τηρούν καί τήν στοιχειώδη καν άτομικήν καθαριότητα, καί ότι 
ή τακτική άλλαγή τών σινδόνων είναι άγνωστος, ώστε νά άηδιάζη κανείς καί νά τά 
παρατηρή αυτά καί νά άπορή πώς αί γυναίκες αύταί ευρίσκουν πελάτας. Μία άκόμη 
άπόδειξις τοϋ πόσον άνεπαρκής είναι ό άριθμός τών άνεγνωρισμένων διαφθορείων 
εις τάς ’Αθήνας είναι ή διαπίστωσις ότι μερικαί έξ αυτών έχουν δύο καί τρία υπνο
δωμάτια έν χρήσει, ώστε ένώ αύταί έξυπηρετοΰν τον ένα πελάτην, ό άλλος νά έτοι- 
μάζεται καί ό τρίτος νά άναμένη, ώστε νά μή χάνεται πολύτιμος διά τήν ίερόδουλον 
χρόνος. Καί νομίζω άκόμη ότι είναι ζήτημα αν αότη προβαίνη άπό πελάτου εις πε
λάτην, καί είς τήν στοιχειώδη άκόμη καθαριότητα. 'Ομολογώ ότι, όταν άντίκρυσα 
ένα τοιοΰτον θέαμα είς μίαν «λαϊκήν»» είς τό Μεταξουργεϊον, έξήλθον άλλόφρων καί 
έκαμα εμετόν. Καί ή άηδία αύτή ένετάθη όταν είς σχετικάς ερωτήσεις μου, επί πα
ρουσία άστυνομικοϋ, ή γυναίκα αύτή μου ώμολόγησεν ότι ήρχισε τήν «έργασίαν της» 
άπό τής 10ης πρωινής καί ότι «είργάζετο» συνεχώς καί μέχρι τής 10ης νυκτερινής 
ή καί τής 11ης, οπότε έξεδίωκε τούς άλλους πελάτας, «διότι δέν βαστοΰσε πιά». 'Η 
ιδία ύπελόγιζε ότι έδέχετο περί τάς τεσσαράκοντα επισκέψεις τήν ήμέραν, λαμβά- 
νουσα άπό έκαστον πελάτην 35 δραχμάς, ένώ ό κ. ύπαστυνόμος γελών μοΰ είπε:

—Μάς κρύβει τάς εισπράξεις γιατί σάς νομίζει γιά... έφοριακό.
’Αλλά γεννάται τό ερώτημα πώς, άφοϋ τά άνεγνωρισμένα διαφορεΐα, ίσως καί 

διότι δέν άνευρίσκονται τά κατάλληλα διαμερίσματα μέ ιδιαιτέραν είσοδον, είναι 
τόσον ολίγα, ικανοποιούνται αί σεξουαλικαί άνάγκαι τής νεολαίας καί τοϋ κινουμένου 
πληθυσμοΰτής πρώην Διοικήσεως Πρωτευούσης; Μά διότι, κατά τούς υπολογισμούς 
τής 'Υπηρεσίας ’Ελέγχου ’Ηθών, άλλαι πεντακόσιαι τούλάχιστον νέαι γυναίκες καί 
πολλαί άνήλικοι, πορνεύονται κρυφίως είς τά διάφορα λαϊκά ξενοδοχεία καί ιδίως 
είς τά έξω τής πόλεως κακόφημα κέντρα καί διότι, παρά τούς άγώνας τής 'Υπηρε
σίας ’Ελέγχου ’Ηθών, λειτουργούν μυστικά διαφθορεία. Καί άπό τάς έλευθεριαζού-

1. Άπό τοϋ προσεχούς τεύχους θά άρχίση ή δημοσίευσις τής νέας μελέτης τοϋ δημο
σιογράφου κ. Σ. Λεωτσάκου ύπό τον τίτλον «’Εγκλήματα ήμίσεος αίώνος».
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σας γυναίκας καί άπό τά μυστικά διαφθορεία ό κίνδυνος της μεταδόσεως των αφρο
δισίων νοσημάτων είναι τεράστιος, διότι καί αί μέν καί αί τρόφιμοι των δέ δεν ύπό- 
κεινται είς καμμίαν υγειονομικήν έπιθεώρησιν καί άπαξ μολυνθοΰν μεταδίδουν εις ε
κατοντάδας τά νοσήματα έκ των οποίων πάσχουν. Ή  'Υπηρεσία Ελέγχου ’Ηθών 
καταδιώκει τάς έλευθεριαζούσας άμειλίκτως, άλλά δυστυχώς δεν έχει καί έκ τοϋ 
νόμου τό δικαίωμα νά τάς φωτογραφίση καί νά τάς έξαναγκάση νά ύφίστανται καί 
αύταί υγειονομικήν έπιθεώρησιν. ’Επίσης άπηνώς καταδιώκει τά μυστικά διαφθο
ρεία καί κατ’ έτος άνακαλύπτει τριακοντάδα περίπου έξ αυτών, άλλά δυστυχώς ενώ 
έπισημαίνεται καί κλείεται έν, άνοίγει άλλο μυστικόν, έφ’ όσον υπάρχουν σεξουαλικώς 
άνώμαλοι τύποι, έπιδιώκοντες τήν άλλαγήν γυναικών καί συχνάζοντες εις μυστικά 
διαφθορεία, όπου ικανοποιούν όλας τάς διαστροφάς των, τάς οποίας συχνά πληρώνουν 
άντί πεντακοσίων δραχμών καί χιλιοδράχμων, έναντι τό πολύ τής έκατονταδράχμου 
άμοιβής τής άνεγνωρισμένης κοινής γυναικός.

Τά μυστικά αύτά διαφθορεία διευθύνονται άπό άνεγνωρισμένας μαστρωπούς» 
είναι πολυτελέστατα έπιπλωμένα καί διαθέτουν τηλέφωνα μέ τά όποια κλείονται τά 
ραντεβού καί μέ τούς πελάτας καί μέ τάς τροφίμους. Τρόφιμοι; ’Ανήλικοι νέαι δια- 
φθειρόμεναι άπό τά χοροδιδασκαλεία τής κακής ώρας, καί όχι τά τίμια, καί άπό τά 
νάϊτ κλάμπς, μέ τό επικρατούν άλλως τε είς αύτά ήμίφως, αί όποΐαι παρασύρονται είς 
τήν άκολασίαν μέ μίαν κατήχησιν ότι ό άνθρωπος δήθεν έπλάσθη διά νά είναι ελεύ
θερος καί νά άπολαμβάνη τήν ήδονήν όπως καί όταν θέλη, διά νά έμπλακοΰν κατόπιν 
άπό τού έραστοΰ είς τον σωματέμπορον καί νά καταλήξουν είς τό μυστικόν διαφθο- 
ρεΐον μέ τό δέλεαρ ότι δήθεν άκόπως καί μέ τήν σεξουαλικήν ίκανοποίησίν των θά 
οικονομήσουν τήν προίκα των καί θά άποκατασταθοΰν, ενώ τυχαίως καί μοιραίως 
θά καταλήξουν νά γίνουν κοιναί γυναίκες καί πολλαί άπό αύτάς νά καταστούν τοξι
κομανείς, διότι θά πέσουν θύματα λαθρεμπόρων ναρκωτικών. ’Άλλων ή υγεία θά 
καταστραφή επίσης άπό τά μή θεραπευόμενα άφροδίσια πάθη.

Άλλη μία πηγή έμπλουτισμοΰ τών μυστικών διαφθορείων είναι ή ύπό τής 
μαστρωποΰ προσπάθεια έκμαυλίσεως εγγάμων νεαρών καί ωραίων γυναικών, ή καί 
άγάμων δακτυλογράφων, κομμωτριών, υπαλλήλων κ.λ.π. μέ τήν ύπόσχεσιν τού εύ
κολου κέρδους καί ότι θά δύνανται νά έ'χουν όλα τά λούσα των. Καί τό χειρότερον 
όλων είναι ότι ή πελατεία τών μυστικών διαφθορείων, λόγω τής διαστροφής των, 
άπαιτεΐ τήν έναλλαγήν τής έμπορευσίμου λευκής σαρκός καί αί μαστρωποί αναζη
τούν διαρκώς νέα θύματα.

’Εάν δεχθή κανείς τό ύποστηριζόμενον ύπό πολλών συγγραφέων, άσχοληθέντων 
μέ ζητήματα ήθών, ότι πίσω άπό κάθε κοινήν ή ελευθερίαν γυναίκα κρύπτεται καί 
ένας σωματέμπορος, ένας «άγαπητικός», άντιλαμβάνεται κανείς πόσοι σωματέμπο
ροι υπάρχουν, πού άπομυζοΰν αύτάς τάς υπάρξεις, αί όποΐαι παρεσύρθησαν είς τήν 
άνηθικότητα. Ή  'Υπηρεσία ’Ελέγχου ’Ηθών έχει άποδυθή είς ένα άγώνα τεράστιον 
έναντίον αύτής τής μαφίας, ή όποια εκμεταλλεύεται καί καθιστά ούσιαστικώς δούλην 
τήν άκόλαστον γυναίκα. Άλλά δυστυχώς τό έργον αυτό τής έν λόγω 'Υπηρεσίας δέν 
βοηθεΐται άπό τον νόμον καί άπό τήν τυπικότητα, διά νά μή εΐπω μέ τήν σχολαστι
κότητα, μέ τήν· οποίαν έφαρμόζουν αυτόν τά δικαστήρια. Διότι οί δικασταί επιζητούν 
δυστυχώς ομολογίαν τής πορνευομένης γυναικός ότι ό Α ή Β σωματέμπορος τήν έκ- 
βιάζει καί δέν δέχονται τήν έκ τεκμηρίων άπόδειξιν τού άδικήματος τής σωματεμπο
ρίας. Καί δι’ αύτό έάν συμβή ένίοτε μία γυναίκα τραυματισμένη ή βασανιζομένη άπό 
τον σωματέμπορον νά τον καταγγείλη είς τήν 'Υπηρεσίαν Ελέγχου ’Ηθών τής Γε
νικής ’Ασφαλείας ή είς τά διάφορα Παραρτήματα, θά έκβιασθή κατόπιν ή θά άπει- 
ληθή άπό τον σωματέμπορον ή άπό φίλους του καί θά έμφανισθή είς τήν άνάκρισιν 
καί είς το δικαστήριον διά νά εΐπη τό στερεότυπον: «αύτά τά έγραψε ψέμματα ή ’Α
στυνομία, δέν ξέρω πού τά βρήκε». Καί τά δικαστήρια διακόπτουν τήν προφυλάκι-
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σιν ή τούς αθωώνουν. ’Επίσης πολλοί νυμφεύονται έπισήμως μίαν ίερόδουλον, συ- 
ζοϋν μαζί της τάς νύκτας εις τό «τίμιον σπίτι» καί τήν ημέραν την έκμεταλλεύον- 
ται, άποζώντες άπό τάς είσπράξειςτης.

Παρ’ δλας αύτάς τάς νομίμους δυσχερείας διά τήν διαπίστωσιν τοϋ άδικήματος 
τής σωματεμπορίας, ή 'Υπηρεσία ’Ελέγχου ’Ηθών έχει έπιτύχει τάς έπανειλημμένας 
καταδίκας έκατοντάδων σωματέμπορων καί πολλών έξ αύτών ή Γενική ’Ασφάλεια 
’Αθηνών έχει κατορθώσει τήν, διά τής άρμοδίας ’Επιτροπής ’Ασφαλείας τοΰ νομού, 
έκτόπισιν έπί ένα έτος. ’Αλλά καί πάλιν ό κατά τής σωματεμπορίας άγων καταντά 
σκιαμαχία καί τούτο διότι το Κράτος, άντί τούς έκτοπιζομένους σωματέμπορους καί 
κακοποιούς νά τούς έξαποστέλλη εις μίαν έρημόνησον, τά Γιοΰρα π.χ. ή τον "Αγιον 
Εύστράτιον ή τάς Σοφάδας, δπου θά είναι άνίκανοι νά βλάψουν, διά νά μή ύποχρεω- 
θή νά τούς πληρώνη τά έξοδα τής διατροφής, έχει ορίσει ώς τόπους έκτοπίσεώς των 
διάφορα μέρη τής Στερεάς, τής Πελοποννήσου καί τής Μακεδονίας. 'Ο έκτοπιζό- 
μενος λοιπόν άποστέλλεται είς Τύρναβον ή εις Φάρσαλα ή είς Κυπαρισσίαν καί έκεϊ 
δεν έχει καμμίαν άλλην ύποχρέωσιν, παρά νά παρουσιάζεται είς τό έκεΐ Τμήμα τής 
Χωροφυλακής ή τον Σταθμόν μίαν φοράν τήν εβδομάδα καί νά δίδη τό «παρών». Καί 
ό έκτοπιζόμενος σωματέμπορος, άφοΰ δώσει τό «παρών» καί είναι έν τάξει, επιβιβά
ζεται τής ώτομοτρίς ή τού λεωφορείου, έρχεται έδώ καί μένει έπί εξ ήμέρας διά νά 
καρποΰται τάς εισπράξεις τής έκμεταλλευομένης γυναικός καί κατόπιν έπιστρέφει 
διά νά δώση τό «παρών» καί νά έπιστρέψη, συνεχίζοντας τήν ιδίαν τακτικήν.Έκτόπι- 
σις σωματέμπορων, λαθρεμπόρων ναρκωτικών καί έν γένει κακοποιών δεν είναι νοη
τή, παρά μόνον είς έρημόνησον. ’Αλλά δι’ αύτό πρέπει νά τροποποιηθή ό σχετικός 
νόμος περί έκτοπίσεώς καί προ παντός νά πεισθή τό Γενικόν Λογιστήριον νά δίδη 
τάς άναγκαίας πιστώσεις.

’Επίσης, προσωπικώς, φρονώ δτι, παρ’ δλην τήν μέχρις αύτοθυσίας έργατικό- 
τητα τών άσχολουμένων μέ τήν 'Υπηρεσίαν ’Ελέγχου ’Ηθών άστυνομικών, χρειά
ζεται ένίσχυσις αύτής καί άπό άξιωματικούς καί άπό βαθμοφόρους καί άπό άστυ- 
φύλακας. ’Αλλά δυστυχώς καί αύτό τό θέμα άνάγεται είς τήν οικονομικήν πολι
τικήν τού Κράτους μας, τό όποιον, παρά τήν συνεχιζομένην αυξησιν άπό έτους είς 
έτος τού πληθυσμού τής πρώην Διοικήσεως ΙΤρωτευούσης, άντί νά αύξήση άναλόγως 
τήν άστυνομικήν δύναμιν, εύρέθη διά λόγους οικονομιών ύποχρεωμένον άπό έτών νά 
τήν μειώση.

'Η παρούσα μελέτη έτελείωσε. Σκοπός αύτής ήτο νά καταδειχθή δτι ή διαφθο
ρά δεν είναι περισσοτέρα σήμερον άπό τά «παληά καλά χρόνια», δπως λέγουν μερι
κοί νοσταλγοί τοΰ παρελθόντος καί δεν έχει αύξηθή είς έπικίνδυνον βαθμόν. ’Ίσως 
μάλιστα νά είναι καί πολύ όλιγωτέρα άπό άλλοτε, δταν ή ίκανοποίησις τοΰ σεξουα
λικού ένστικτου έγένετο κρυφίως καί ύπήρξεν άφορμή δημιουργίας πλήθους μά
λιστα σεξουαλικών έγκλημάτων. Τήν διάπραξιν τών σεξουαλικής μορφής έγκλημά- 
των τήν βλέπομεν καί σήμερον είς τά χωρία καί τάς έπαρχίας καί μία άφορμή αύτής 
ίσως νά είναι τό άνέφικτον τής ίκανοποιήσεως τών σεξουαλικών ορμών τής νεολαίας. 
'Η  διαφθορά λοιπόν είναι κάτι συνυφασμένον μέ τήν φύσιν τού άνθρώπου άπό τής έπο
χής τών πρωτοπλάστων άκόμη, δπως καταδεικνύει ή ιστορία τής Εΰας καί τοΰ 
"Οφεος. Διαφθορά πάντοτε υπήρξε καί πάντοτε θά ύπάρξη. Φυσικά θά ήτο εύτύχη- 
μα αν δλοι οί νέοι ήδύναντο νά νυμφευθοΰν άπό τής έφηβίας των καί νά ζήσουν ολον 
τον μετέπειτα βίον των τηροΰντες τάς έντολάς τοΰ Θεανθρώπου. ’Αλλά δυστυ
χώς δλοι οί άνθρωποι δέν είναι δυνατόν νά είναι άπό τής νεαράς ήλικίας άνθρωποι 
τυΰ Θεού καί τοΰ Εύαγγελίου. ’Άλλως τε πρόωροι γάμοι θά έδημιούργουν σειράν οι
κονομικών καί κοινωνικών προβλημάτων καί ίσως μελλοντικήν δυστυχίαν, άντί τής 
έπιδιωκομένης εύτυχίας. 'Η διαφθορά λοιπόν είναι κάτι πού είναι μέσα είς τήν 
φύσιν τοΰ άνθρώπου, έστω αν αύτή άποκαλήται άπό τον Φρόϋντ ώς «Λίμπιντο» καί
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'0  Α έγγαμος, είναι συγγενής έξ αίματος πρώτου βαθμού προς τούς γονείς του 
κλπ., δευτέρου βαθμού προς τον άδελφόν του Μ, τρίτου βαθμού προς τον θειον του 
(άδελφόν τού πατρός του) Ν, καί τετάρτου βαθμού προς τον πρώτον έξάδελφόν του Ξ. 
'Η  σύζυγός του Β είναι επίσης συγγενής καί δή κατά τον αύτόν βαθμόν ά λ λ’ έ ξ 
ά γ χ ι σ τ ε ί α ς  προς τούς ανωτέρω, ήτοι πρώτου βαθμού προς τούς Κ καί Λ, δευ
τέρου προς τον Μ, τρίτου προς τον Ν. καί τετάρτου προς τον Ξ. Μεταξύ των συγγενών 
τού ενός τών συζύγων καί τών τοιούτων τού έτέρου τών συζύγων δημιουργεΐται ή 
καλουμένη κ α τ α χ ρ η σ τ ι κ ή  ά γ χ ι σ τ ε ί α .  Ό  βαθμός τής έξ αίματος συγ
γένειας (κατ’ άκολουθίαν δέ καί τής έξ άγχιστείας) έξευρίσκεται έπί τή βάσει τού κα- 
νόνος : τόσοι βαθμοί όσαι καί αί μεσολαβήσασαι γεννήσεις (tot gradus quod gene 
rationes). Μεταξύ τού πατρός μου καί έμοΰ έμεσολάβησε μία γέννησις, ένώ τού πα
τρός μου καί τού υιού μου δύο γεννήσεις. Δι’ ό καί λέγω : έγώ καί ό πατήρ μου είμεθα 
συγγενείς έξ αίματος κατ’ εύθείαν γραμμήν πρώτου βαθμού, ένώ ό πατήρ μου καί ό 
υιός μου είναι συγγενείς (κατ’ εύθείαν γραμμήν καί έξ αίματος) δευτέρου βαθμού. 
Διά τήν έκ πλαγίου συγγένειαν έξ αίματος άναζητοΰμεν πρώτον τον κοινόν γεννήτορα 
καί άθροίζομεν έν συνεχεία τούς εκατέρωθεν άριθμούς. Οΰτω λ.χ. διά νά άνεύρω τον 
βαθμόν συγγένειας έμοΰ καί τού δευτέρου έξαδέλφου μου Β σκέπτομαι ώς εξής : 
Κοινός γεννήτωρ έμοΰ καί τού Β είναι ό πάππος καί ή μάμμη μας. Προς τούτους έγώ 
είμαι συγγενής β' βαθμού όπως έπίσης καί ό Β. Επομένως έγώ καί ό Β είμεθα μετα
ξύ μας συγγενείς έξ αίματος τετάρτου (2 σύν 2 =  4) βαθμού, έκ πλαγίου. Καί προς 
άνεύρεσιν τού βαθμού καταχρηστικής συγγένειας γίνεται άνάλογος άθροισις. Έ γώ  
καί ό άδελφός μου Τ είμεθα συγγενείς δευτέρου βαθμού.' Η σύζυγός μου καί ό άδελφός 
της Σ είναι έπίσης συγγενείς δευτέρου βαθμού. Ά ρα ό Τ καί Σ είναι μεταξύ των 
συγγενείς, έκ καταχρηστικής άγχιστείας, τετάρτου βαθμού.

Περί τών βαθμών συγγένειας δεν ένδιαφέρεται μόνον ό Π.Κ., άλλά καί άλλοι 
κλάδοι τού δικαίου, ιδία δέ τό ’Αστικόν Δίκαιον. Ουτω κατά τον Α.Κ. ώρισμένοι 
βαθμοί συγγένειας άποτελοΰν κώλυμα γάμου, ένώ εις τήν έξ άδιαθέτου κληρονομικήν 
διαδοχήν καλούνται εις τήν κληρονομιάν ώρισμένοι συγγενείς, κατά σειράν τάξεως 
καί κατά τά είδικώτερον έν τοίς εΐδικοΐς άρθροις έπ’ αύτοΰ διαλαμβανόμενα.

Μνεία τών βαθμών συγγένειας γίνεται έπίσης καί εις τά άρθρα 14, 156 καί 222

άπό τούς σημερινούς φιλοσόφους ώς «Σέξ». Τό ζήτημα λοιπόν τίθεται άλλοΰ. ’Αφού 
ή διαφθορά ύπάρχει καί τά διαφθορεία είναι κάτι τό άπαραίτητον καί εις τήν σημερινήν 
κοινωνίαν, όπως ήσαν καί εις τήν άρχαιότητα, βάσις είναι τήν διαφθοράν αυτήν νά 
τήν χαλιναγωγήσωμεν, όσον είναι δυνατόν. Νά κάμνωμεν άνέφικτον ή τούλάχιστον 
δυσχερή τον έκμαυλισμόν άγνών καί άνηλίκων κορασίδων καί τήν έξώθησιν αύτών 
εις τήν πορνείαν καί νά άσκώμεν έ'λεγχον έπί τών έκδιδομένων γυναικών, ώστε νά 
έμποδίσωμεν τήν λάθρα έκδοσιν αύτών άνευ ιατρικής έξετάσεως καί τήν έκ τούτων 
διάδοσιν άφροδισίων νοσημάτων καί τέλος τήν πάταξιν τής σωματεμπορίας καί τού 
έκφυλισμοΰ, είτε ούτος έκδηλούται ύπό τήν μορφήν φιλομοφυλίας, είτε ήδονοβλεψίας, 
γυμνικής έπιδείξεως κ.λ.π.

Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ



586 Δη μ. Ντζιώρα

τοΰ Κ.Π.Δ. Π ρ α κ τ ι κ ό ν  θ έ μ α :  'Ο άστυφύλαξ Α, ό πρώτος θείος του Β καί 
ό πρώτος έξάδελφ'ός τον, ώς καί ό έπ’ αδελφή γαμβρός τοϋ αστυφύλακας έξυβρίζουν 
εις βαθμόν πλημμελήματος ιδιώτην, δι’,δ καί, συλλαμβανόμενοι, οδηγούνται εις τό 
άστυνομικόν κατάστημα. Χρέη άξιωματικοΰ υπηρεσίας έκτελεΐ ύπαστυνόμος, ών, 
κατά σύμπτωσιν, άδελφός τοϋ άστυφύλακος. Δέον ούτος νά ενεργήση προανάκρισιν ή 
πρέπει νά άπόσχη τών καθηκόντων του ; ’Ό χι. Διότι κατά τό άρθρον 14 παράγρ. 2 
περ. β' Κ.Π.Δ. «άποκλείεται τής άσκήσεως άνακριτικών έ'ργων έν τή ποινική δίκη ό 
συγγενής έξ αίματος τοϋ άδικηθέντος, τοϋ κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ  ή τοϋ άστικώς 
υπευθύνου κατ’ ευθείαν μέν γραμμήν άπεριορίστως, έκ πλαγίου δέ μέχρι καί τοϋ τε
τάρτου βαθμού (ένταΰθα ό Β είναι γ ' βαθμοΰ συγγενής καί ό Γ δ', προς τον ύπαστυνό- 
μον) καί έξ άγχιστείας μέχρι καί τοϋ β' βαθμοΰ ( ό επ’ άδελφή γαμβρός είναι β' 
βαθμοΰ έξ άγχιστείας—οίου δηλ. ή σύζυγός του έξ αίματος) ή σύζυγος».

' Έ τ ε ρ ο ν :  Ένεργοΰντες άνάκρισιν κατά παραγγελίαν τοϋ είσαγγελέως εύρι- 
σκόμεθα προ μάρτυρος, πρώτου θείου τοϋ κατηγορουμένου, άρνουμένου τήν μαρτυρίαν 
του, έπί τώ δ,τι δεσμεύεται προς τοΰτο ήθικώς, λόγω της συγγένειας του προς τον 
κατηγορούμενον. Δέον νά έπιμείνωμεν είς τήν έξέτασίν του ; Ναί. Διότι κατά τό άρ
θρον 222 Κ.Π.Δ. μόνον «σύζυγοι καί συγγενείς έξ αίματος τοϋ κατηγορουμένου μέχρι 
β' βαθμοΰ συμπεριλαμβανομένου, δικαιούνται νά άρνηθώσι τήν μαρτυρίαν των, έ'ν τε 
τε τή προδικασίά καί έπ’ άκροατηρίω».

γ) ’Έγγραφον (1) είναι παν γραπτόν προωρισμένον νά απόδειξη γεγονός 
έχον έ'ννομον σημασίαν καί παν σημεΐον προωρισμένον νά άποδείξη τοιοΰτον γγεγονός. 
Κατά τήν διάταξιν ταύτην λοιπόν εις τον ορισμόν τοΰ έγγράφου δεν διαλαμβάνονται 
μόνον τά διά γραφής (μελάνης, γραφομηχανής) καταρτιζόμενα έγγραφα, έφ’ οίουδή- 
ποτε βεβαίως αντικειμένου (χάρτου, μεμβράνης, παπύρου, μαρμάρου, ξύλου λίθου, 
υφάσματος κλπ.), άλλά καί έκεΐνα έν τοΐς όποίοις ή έκφρασις τής έννοιας γίνεται δι’ 
έτέρων σημείων π.χ. τό δασονομικόν σήμαντρον, τό σήμαντρον τής άστυνομίας προς 
σφράγισιν τών μέτρων καί σταθμών, αΐ έξ έλαστικοΰ ή μετάλλου πάσης φύσεως σφρα
γίδες, αί εικόνες (λ.χ. τό «καπέλλο Μπράβο», τό ποτήριον τής Φιξ έπί φωτεινών έπι- 
γραφών ή εικόνων), τέλος δέ καί αί ύπογραφαί (ή μονογραφαί) καλλιτεχνών κλπ. είς 
τά ΰπ’ αύτών έ'ργα. Επίσης τά τμήματα χάρτου, τά πιστοποιοΰντα ώρισμένον δικαί
ωμα π.χ. εισιτήρια σιδηροδρόμου ή θεάτρων, οί αριθμοί τών αυτοκινήτων, τό πώμα 
φελλοΰ φιάλης κλπ. είναι έγγραφα. Τοΰτο, διότι πάντα ταΰτα έκφράζουν δήλωσιν,
θέλησιν ή άνθρωπίνην σκέψιν, άτινα έ'χουν έννόμους σημασίας. Κατά τήν κρατοΰσαν 
γνώμην καί τά τηλεγραφήματα είναι έ'γγραφα, τοΰ τηλεγραφικού υπαλλήλου άποτε- 
λοΰντος έν οργανον, μίαν μηχανήν τρόπον τινά, είς χεΐρας τοΰ άποστολέως. Άντιθέτως 
τά σχέδια έγγράφων, δεν χαρακτηρίζονται ώς έ'γγραφα, άφοΰ ταΰτα δεν άποτελοΰν 
δήλωσιν ή έπιθυμίαν προσώπου τινός, άλλά προπαρασκευήν δηλώσεως. Τοΰτο δμως 
δέν συμβαίνει δταν ό έκδοτης θελήση νά ίσχύη τό σχέδιον ώς πρωτότυπον έγγραφον. 
Τό έγγραφον δέον νά έξατομικεύή τον έκδότην του. Δέν άποτελοΰν δθεν έ'γγραφα τά

1. Έ π ί τοϋ θέματος ή αίτιολογική εκθεσις διαλαμβάνει τά έξης : «Τό έν λόγω άρθρον δέν δια
κρίνει μεταξύ δημοσίων καί ιδιωτικών, ήμεδαπών καί άλλοδαπών έγγράφων. Ώ ς έγγραφα νοούνται 
οχι μόνον τά διά γραφής καταρτιζόμενα, άλλά καί έκεΐνα είς τά όποια ή έκφρασις της έννοίας γίνεται 
δι’ έτέρων σημείων, τόν αύτόν όπως καί ή γραφή έχόντων σκοπόν, προσδιδόμενον αύτοΐς ύπό τοϋ 
νόμου ή ύπό συμφωνίας ή κατά την συνήθειαν τών συναλλαγών. Ώ σ τε περιλαμβάνονται οχι μόνον 
τά τηλεγραφήματα, αί πλάκες φωνογράφου καί τά πρός άπαρτισμόν άποδείξεως καταρτιζόμενα παν- 
τοδαπά άντικείμενα, άλλά καί τά σημεία έκεΐνα τά διά σημάντρων ή σφραγίδων καταρτιζόμενα, 
δι’ ών αί άρχαί προβαίνουν είς ώρισμένας πιστοποιήσεις π.χ. σφράγισις ξυλείας, έπισήμανσις μέ
τρων καί σταθμών. Ή  διάκρισις μεταξύ δημοσίων καί ιδιωτικών έγγράφων τοϋ προΐσχύσαντος δι
καίου μας άπηλείφθη ήδη, δρθώς δέ, διότι πλεΐστα όσα ιδιωτικά έγγραφα (ώς ιδιόγραφοι διαθήκαι, 
συναλλαγματικαί κλπ.) έχουν πολύ μεγαλυτέραν σημασίαν, διά τάς συναλλάγάς, άλλων7καί δή 
δημοσίων έγγράφων.
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μυστικώς διδόμενα ψηφοδέλτια, άτινα περιέχουν μόνον τό όνομα τοϋ έκλεγομένου. 
Είναι όμως τοιαϋτα τα έμπορικά βιβλία, πρωτόκολλα, πινάκια κλπ. (Γάφος).

Τό έγγραφον άποτελεϊ δήλωσιν ανθρώπινης σκέψεως, ήν καί ενσωματώνει καί 
διαιωνίζει. Τοϋτο σημαίνει ότι ή διά τοϋ έγγράφου δήλωσις δέον να συνεχίζηται δι’ 
ώρισμένον χρονικόν διάστημα, δι’ δ καί δεν χαρακτηρίζονται (κατά την όρθοτέραν 
γνώμην) ώς έγγραφα τά έπί χιόνος, άμμου ή βουτύρου χαρασσόμενα γράμματα. Τό 
έγγραφον, ώς ύποδηλοϋν άνθρωπίνην σκέψιν, διαφέρει κατά τοϋτο, άπό τό ά π λ ο ΰ ν 
ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν  α υ τ ο ψ ί α ς :  Τό έγγραφον άποδεικνύει διά τοϋ διανοητικοΰ 
του περιεχομένου, ένώ τό άντικείμενον αυτοψίας διά τής υλικής του ύπάρξεως. Αί 
κηλΐδες αίματος, σπέρματος κλπ., τά άποτυπώματα δακτύλων, ποδών, τροχών, ράβ
δων, ποδών ζώων κλπ. είναι άντικείμενα αύτοψίας.

'Ως συνάγεται έκ τής διατυπώσεως τοϋ νόμου, ή γραπτή δήλωσις διά νά άπο- 
κτήση την ιδιότητα τοϋ έγγράφου άρκεΐ καί τό γεγονός ότι είναι πρόσφορος νά από
δειξη γεγονός έχον έννομον σημασίαν ί1), χωρίς δηλ. νά έξετάζηται αν τοϋτο οτε έ- 
γράφετο προωρίζετο διά τον σκοπόν αύτόν. "Οθεν, έρωτική επιστολή, ήτις, ότε συνε- 
τάσσετο δεν είχε κανένα άποδεικτικόν σκοπόν, άποκτά την ιδιότητα τοϋ έγγράφου 
προσκομιζομένη εις τό δικαστήριον, έν δίκη μοιχείας ή διαζυγίου, διότι ώς τοιαύτη, 
δύναται νά απόδειξη γεγονός έχον έννομον καί δη σπουδαίαν σημασίαν.

Άντιθέτως π ρ ο  κ ε ι μ έ ν ο υ  π ε ρ ί  τ ω ν  γ ρ α π τ ώ ν  σ η μ ε ί ω ν  
( σ φ ρ α γ ί δ ε ς ,  σ ή μ α ν τ ρ α  κλπ.) δ ε ν  ά ρ κ ε ΐ  ή ά π ο δ ε ι κ τ ι κ ή  
ί κ α ν ό τ η ς ,  ά λ λ ’ ά π α ι τ ε ΐ τ α ι  ό ά π ο δ ε ι κ τ ι κ ό ς  α υ τ ώ ν  π ρ ο 
ο ρ ι σ μ ό ς .

Π ρ α κ τ ι κ ό ν  θ έ μ α .  ’Επί έγγράφου άποδείξεως ή έτέρου έγγράφου τής 
’Αστυνομίας τίθεται τό δακτυλικόν άποτύπωμα τοϋ είς όν ταΰτα άναφέρονται, όπερ 
καί νοθεύεται ύπό τρίτου τινός, δολίως ένεργοΰντος. Έρωτάται- Δύναται νά στηριχθή 
κατ’ αύτοϋ κατηγορία διά πλαστογραφίαν ; 'Η  άπάντησις είναι ναί. Διότι έν προκειμέ- 
νω πρόκειται περί σημείου ,ούχί άπλώς προσφόρου, ά λ λ ά  π ρ ο ω ρ ι σ μ έ ν ο υ  
είς άπόδειξιν γεγονότος έχοντος έννομον σημασίαν. Ώ ς  είκός όμως ή έξαφάνισις δα
κτυλικών άποτυπωμάτων έγκληματίου έν ούδεμια περιπτώσει δύναται νά θεωρηθή 
ώς έξαφάνισις έγγράφου καί νά χαρακτηρισθή έπομένως ώς πλαστογραφία.

δ) Σωματική βία είναι καί ή διά μέσων υπνωτικών ή ναρκωτικών ή άλλων άνα- 
λόγων περιαγωγή τινός είς κατάστασιν άναισθησίας ή άνικανότητος προς άντίστασιν.

'Η έν λόγω παράγραφος τοϋ έρμηνευομένου άρθρου καθορίζει πότε ύφίσταται 
σωματική βία προς άνάλογον χρήσιν, στάθμισιν καί έφαρμογήν τοϋ όρου «σωματική 
βία» είς τά καθ’ έκαστον μέρη τοϋ κώδικος, όπου τό σχετικόν άρθρον άναφέρει τον 
ορον τοΰτον. Ούτω, έκτος τής διά φυσικής δυνάμεως καί ένεργείας, σωματικής βίας, 
ό νόμος ορίζει ότι τοιαύτη ύφίσταται καί όταν τις καί δι’ ύπνωτικών ή ναρκωτικών ή 
άλλων παρομοίων μέσων περί άγη τινά είς κατάστασιν άναισθησίας ή άνικανότητος. 
Είναι δέ υπνωτικά μέσα τά περιάγοντα τον άνθρωπον είς ύπνον. Ταΰτα διακρίνονται 
είς «έξωτερικά» τοιαϋτα (υπνωτισμός) καί «έσωτερικά» (ένέσεις διά χλωροφορμίου, 
αίθέρος κλπ.). Ναρκωτικά έξ άλλου είναι τά έν γένει ναρκωτικά φάρμακα (μορφίνη, 
κοκκαίνη, ηρωίνη κλπ.) καί πάσα ούσία, ήτις έπιδρώσα έπί τοϋ όργανισμοϋ έπιφέρει 
νάρκην π.χ. οίνος είς μεγάλην ποσότητα.

Τά μέσα ταΰτα χρησιμοποιούμενα, δέον νά έπιφέρουν άναισθησίαν ή άνικανότητα 
προς άμυναν τοϋ καθ’ ού κατηυθύνθησαν. ’Εάν έπήλθεν ή ου, τοιαύτη άνικανότης, είναι

1. Γεγονός, έχον έννομον σημασίαν είναι το σημαντικόν διά την παραγωγήν, διατήρη- 
σιν, άρσιν, μεταβολήν ή και άπόσβεσιν έννόμου σχέσεως. (Γάφου ΙΙοιν. Δίκαιον. Ειδικόν μέ
ρος, 1959, σελ. 71 έπ.).
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ζήτημα πραγματικόν, τό όποιον κρίνεται άνελέγκτως άπό την έμφρονα, τοϋ δικαστοΰ 
τής ουσίας, κρίσιν.

'Ο όρος τής σωματικής βίας άναφέρεται εις τα έν άρθροις 167,330,336,337,380 
καί 385 Π.Κ. προβλεπόμενα εγκλήματα.

e) Στρατός (άρθρα 143, 202 καί 203 II.Κ.) είναι ό τής ξηράς, θαλάσσης 
καί άέρος. Ούχί επομένως καί τα Σώματα ’Ασφαλείας.

Καί κατά τό άρθρον 22 παράγρ. 1 τοϋ Στρατ. Ποιν. Κώδικος (*) «Σ τ ρ α τ ό ς» 
θεωρείται ό στρατός τής ξηράς, τής θαλάσσης καί τοϋ άέρος (2).

Κατά τό άρθρον 2 τοϋ ίδιου κώδικος «αί διατάξεις του γενικού μέρους τοϋ κοινού 
ποινικού νόμου εφαρμόζονται καί επί των στρατιωτικών εγκλημάτων, έφ’ όσον δεν 
προβλέπονται ύπό τοϋ παρόντος κώδικος είδικαί εξαιρέσεις».
_________________  Δ. ΝΤΖΙΩΡΑΣ

1. Α.Ν. 2803, δημοσιευθείς εις το ύπ’ άριθ. 49 (Τ.Α.) Φ.Ε.Κ. της 21-2-1941, ώς έτροπο- 
ποιήθη και συνεπληρώθη ύπό των Α.Ν. 493,528,782 καί 787 τοϋ 1945 καί Ν.Δ. 1311 τοϋ 1949 
Ν. 2239 τοϋ 1952, Ν. 2766 καί 2865 τοϋ 1954 καί Ν. 3459 τοϋ έτους 1955.

2. Τό άρθρον 22 Σ.Π.Κ. έχει ώς έξης :
1. « Σ τ ρ α τ ό ς »  κατά την έννοιαν τοϋ παρόντος κώδικος θεωρείται ό στρατός της ξηράς, τής 

θαλάσσης καί τοϋ άέρος. 2. «Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ί »  κατά την έννοιαν τοϋ παρόντος κώδικος θεω- 
ροϋνται άπαντες οί άνήκοντες εις τον στρατόν της ξηρας, της θαλάσσης καί τοϋ άέρος, ήτοι οΐ έν τω 
κατά γην στρατών, τφ  βασιλικώ ναυτικώ, τή βασιλική άεροπορία, τη βασιλική χωροφυλακή, τω 
λιμενικώ σώματι καί τω σώματι των φαροφυλάκων τεταγμένοι άξιωματικοί, άνθυπασπισταί καί 
όπλΐται παντός βαθμοΰ καί κλάδου καί οί πασι τούτοις διά νόμου έξομοιούμενοι «Στρατιωτικαί δέ 
ύπηρεσίαι» θεωροΰνται ομοίως αί τοιαΰται τοϋ Στρατοΰ Ξηρας, θαλάσσης καί άέρος». 3. «Ό  π  λ ΐ- 
τ α ι» κατά την έννοιαν τοϋ παρόντος κώδικος θεωροΰνται οί ύπαξιωματικοί, συμπεριλαμβανομένων 
καί των διόπων, οί στρατιώται, ναΰται, σμηνΐται καί χωροφύλακες, ώς καί οί μαθηταί των στρα
τιωτικών σχολών. 4. "Οπου ό παρών κώδιξ ή άλλος ποινικός νόμος διακρίνει τούς άξιωματικούς άπό 
τών όπλιτών ή προβλέπει ιδιαιτέρως περί τών άξιωματικών, τά διά τούς άξιωματικούς οριζόμενα 
έφαρμόζονται είς τούς άνθυπασπιστάς καί τούς τούτους άντιστοιχοΰντας βαθμοφόρους. 5. Πας κλη
ρωτός ή εθελοντής ή έφεδρος, γενόμενος δεκτός είς την στρατιωτικήν υπηρεσίαν, θεωρείται ώς 
στρατιωτικός άπό τής κατατάξεώς του καί προ τής δόσεως τοϋ όρκου. Πάντες οί λοιποί θεωροΰνται 
ώς στρατιωτικοί άπό τής δόσεως τοϋ όρκου.

Οί άστυνομικοί πού μελετουν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 

πνευματική τροφή.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ 

27ης ΜΑΪΟΥ 1923-27ης ΜΑΪΟΥ 1963
'Υπό Ύπαστυνόμου A' κ. ΧΑΡ ■ ΣΤΑΜΑΤΗ 

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

'Ομιλούν περί τής έπιτυχίας εις τον τομέα τάξεως καί καθαριότητος τα έντυπα 
των ημερών έκείνων, οί πλέον άψευδεΐς μάρτυρες πάσης καταστάσεως δι’ όλας τάς έ- 
ποχάς. Πριν δμως προχωρήσωμεν εις μικράν σταχυολόγησιν των δσων έπί τοϋ άντι- 
κειμένου τούτου άνεγράφοντο, άς ίδωμεν ώρισμένα χαρακτηριστικά σημεία της πρώτης 
αστυνομικής διατάξεως ’Αστυνομίας Πειραιώς, ύπδ περίληψιν « Π ε ρ ί  τ ή ς  έν 
γ έ ν ε ι  κ α θ α ρ ι ό τ η τ ά ς  τ ώ ν  ο δ ών ,  π ε ζ ο δ ρ ο μ ί ω ν ,  ο ι κ ι ώ ν ,  
ο ι κ ο π έ δ ω ν  κ.λ.» :

«.....’Ά  ρ θ ρ ο ν Ι ον .  Οί ίδιοκτήται καί ένοικιασταί οικιών καί καταστημάτων
)) ύποχρεοϋνται νά καθαρίζωσιν... κ.λ., τάς δέ άκαθαρσίας καί άπορίμματα έν γένει 
» τοποθετώσιν εις δοχεία έκκενούμενα κατά την διέλευσιν τών κάρρων καθαριότητος. 
)) Οί άύτοί ύποχρεοϋνται νά ρίπτωσιν εις τά ρείθρα τών πεζοδρομίων καί τάς αύλάς των 
» ποσότητά τινα γάλακτος άσβέστου την Ιην καί 15ην έκάστου μηνός.

.... . .  ’Ά  ρ θ ρ ο ν δον .  ’Απαγορεύεται εις τάς οδούς, δημοσίους τόπους καί
» έντός τών οικοπέδων έκτέλεσις πάσης φυσικής άνάγκης...

«..... ’Ά  ρ θ ρ ο ν  9ο  ν. ’Απαγορεύεται ή συσσώρευσις ή διατήρησις κόπρων οί-
» ουδήποτε ζώου έντός ή έκτος τών πανδοχείων (χανίων), προαυλίων ή οικοπέδων καί 
» κενών έν γένει χώρων έντός τοϋ σχεδίου πόλεως κειμένων. Ή  κόπρος αΰτη δέον νά 
» μεταφέρηται καθ’ έκάστην έκτος τής πόλεως.

«’Ά  ρ θ ρ ο ν  ΙΟον. Οί έν σταθμεύσει άμαξηλάται καί καρραγωγεΐς οφείλουν 
» νά αΐρωσιν άμέσως τάς παρά τών ζώων αύτών προξενουμένας άκαθαρσίας καί τηρώσι 
)) άμέμπτως καθαράν την θέσιν τής σταθμεύσεως τών οχημάτων αύτών...».

’Ιδού τώρα καί έλάχιστα έκ τοϋ δγκου τών σχολίων ώς προς τήν προσπάθειαν 
έπιβολής τής καθαριότητος εις τήν πολύπαθον πόλιν τοϋ Πειραιώς. Γράφει ή έφημερίς 
«Εστία» τών ’Αθηνών εις σχόλιον τής 31-5-1923 καί ύπό τον τίτλον «Ό  ε ύ τ υ χ ή ς 
Π ε ι ρ α ι ε ύ ς» :

«Ή  γειτονική μας πόλις είναι εύτυχής. Πτωχοί καί πλούσιοι, γέροντες καί νέοι, 
» είναι όλοι ένθουσιασμένοι μέ τήν πόλιν των, μέ τον έαυτόν των, μέ τό σύμπαν. Τό 
» Κράτος εκαμεν εις τον Πειραιά τό καλύτερον δώρον, πού θά ήμποροΰσε νά εύχηθή : 
» Τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων.

«’Από τής προχθές οί άστυνόμοι, καθαρώτατοι, εύγενέστατοι, πραγματικοί ’Ά γ- 
» γλοι εις έμφάνισιν καί συμπεριφοράν, άποκαθιστοΰν βαθμιαίως καί συστηματικώς 
» τήν τάξιν, καταβάλλουν προσπάθειας ύπερανθρώπους πράγματι, διά νά δώσουν ό- 
» λίγην καθαριότητα, τήν οποίαν δεν έγνώρισεν βεβαίως ό Πειραιεύς.

«Τό περιεργότερον δμως είναι δτι οί Πειραιεϊς, οί όποιοι δπωσδήποτε ύφίσταν- 
» ται μερικάς στενοχώριας εις τάς Άνατολικάς συνήθειας των, δέχονται τήν πίεσιν 
» αύτήν μέ εύχαρίστησιν καί μέ τήν έλπίδα, δτι καί ή πόλις των θά γίνη πόλις καί οί 
» Πειραιεϊς θά γίνουν Εύρωπαΐοι.

«'Οπωσδήποτε, αί Άθήναι, συγχαίρουσαι τήν γείτονα διά τήν εύτυχίαν της, έκ- 
» φράζουν τήν έλπίδα νά έχουν καί αύταί ταχέως τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων».

Καί ή έφημερίς «Σφαίρα» τοϋ Πειραιώς άφιερώνει πολλά σχόλια έπί τοϋ θέματος 
τής καθαριότητος καί έπί ώρισμένων άλλων ζητημάτων. ’Ιδού δύο έκ τών σχολίων 
αύτών, ύπό τούς τίτλους «Σ ι γ ά - σ ι γ ά κ α ί  ώ ρ α ϊ  α» καί «Π ε ν ν ι έ ς» τής 
1ης ’Ιουνίου 1923. Τό πρώτον :
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«'Όπως λέγει καί το σχετικό τραγούδι τής έπιθεωρήσεως, «έ'τσι σιγά-σιγά κι’ 
» ωραία» ή καθαριότης, χάρις εις τήν επιβολήν τής νέας ’Αστυνομίας μας, συντελεΐ- 
» ται καθ’ δλην τήν πόλιν μας ύπό τούς καλυτέρους των οιωνών. Οί δρόμοι λαμποκο- 
» πουν, τά πεζοδρόμια άστράφτουν, κυριολεκτικώς, λευκάζοντα άπό τό έπίχρισμα τής 
» άπολυμαντικής άσβέστου.

«Κάποια τάξις παράτηρεΐται καί —δπερ τό σπουδαίον— δλοι οί πολΐται καί 
» δλαι αί οικοκυρά! μένουν κατευχαριστημένοι.

«Αύτό θά πή τί ήμπορεϊ να κάμη μία ευεργετική καί άπροσωπόληπτος υπηρεσία, 
» είτε ’Αστυνομία λέγεται, είτε άλλο τί».

Καί τό δεύτερο :
«.....Τά περισσότερα πεζοδρόμια των σπιτιών έχουν άσβεστωθή, κατόπιν τής

» ύποδείξεως τήν οποίαν έκαμε ή νέα ’Αστυνομία των Πόλεων. Καί παρουσιάζεται 
» προ των οφθαλμών μας ένα θέαμα παρόμοιον προς έκεΐνο πού παρατηρεί τις έπισκε- 
» πτόμενος τά νησιά τοϋ Άργολικοϋ, τήν "Υδραν, τάς Σπέτσας κ.λ. ’Εννοείται δτι τό 
» σύνθημα έδόθη άπό τά μικρόσπιτα, ένώ τά μεγαλόσπιτα δεν καταδέχονται νά άσχο- 
» ληθοΰν μέ τέτοια . . . μικροπράγματα.

«Σχετικώς μέ τό ζήτημα τής καθαριότητος άναφέρομεν καί τό κάτωθι : 
«Κάποιος συμπολίτης, έκ τών γνωστοτέρων, κατέχων ύψηλήν κοινωνικήν θέσιν, 

» έθεάθη χθες ρίπτων τό άδειανό πακέτο του εις τον δρόμον. Ό  άστυφύλαξ, μόλις τόν 
» άντελήφθη, τόν παρεκάλεσε δπως παραλάβη τό άδειανό πακέτο άπό τόν δρόμον καί 
» τό βάλη είς τήν τσέπην του. *0 κύριος συνεμορφώθη προς τήν υπόδειξιν τοϋ άστυ- 
» φύλακος.....

«’Από τό σημερινόν δελτίον τής ’Αστυνομίας Πόλεων :
«Συνελήφθη ό Γεώργιος Σκανδάλης, διότι έκτύπα διά λίθων τούς 'ίππους τοϋ 

» κάρρου του.
«Κατεδικάσθησαν ύπό τοϋ πταισματοδικείου είς μιας ήμέρας κράτησιν οί Σταμ. 

» Σκέλας καί ’Αναστασία Άρτμαντζή, διότι διεπληκτίζοντο έν μέση όδώ, διαταρά- 
» ξάντες τήν κοινήν ήσυχίαν».

«Περιττόν βέβαια νά γραφή δτι μέ τοιαύτην ’Αστυνομίαν ό Πειραιεύς θά έκπο- 
» λιτισθή πολύ ταχέως».

Άξιόλογον ένδιαφέρον παρουσιάζουν αί πρώται γενικώς ήμέραι τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων είς τόν Πειραιά καί έξ άλλων δημοσιευμάτων. Άνασύρομεν δύο άκόμη δημο
σιεύματα τής έφημερίδος «Σφαίρα» τοϋ Πειραιώς τής 29-5-1923, λίαν χαρακτηριστικά 
ώς προς τήν πληροφοριακήν μορφήν των. Τό πρώτον πληροφορεί τό κοινόν ύπό τόν 
τίτλον «Ό  κ. Χ α λ λ ί ν τ ε ϋ  ε ί :  τ ή ν  π ό λ ι ν  μ α ς —Τ ό α σ τ υ ν ο μ ι 
κ ό ν  δ ε λ τ ί ο ν  λ ε υ κ ό  ν— Τ ό  κ ο ι ν ό ν  ε ύ χ α ρ ι σ τ η μ έ ν ο ν  έ κ  τ ή ς  
» ν έ α ς ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς » :

«Ό  ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων κ. Χαλλίντεϋ κατήλθε σήμερον τήν 
» πρωίαν είς τήν πόλιν μας καί έπεθεώρησε τά τμήματα. ’Επίσης ό ύποδιευθυντής κ. 
» Γρ. Πράτης μετά τοϋ Άγγλου Έπιθε .ρητοΰ κ Μπούμπιερ περιήλθον τά Τμήματα 
» καί έκανόνισαν τό ζήτημα καί '. ης τρ·. χαίας κινήσεως. ’Ιδίως δέ είς τήν πλατείαν 
» Τελωνείου ώρίσθησαν τά μέρη είε ά θά σταθμεύουν τά χειραμάξια, τά αύτοκίνητα 
» καί αί άμαξαι, ώστε νά μή παρακωλύεται ή έλευθέρα κυκλοφορία. Ή  κ ί ν η σ ι ς 
» τ ώ ν  ά μ α ξ ώ ν ,  α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν  κ. λ. π.  θ ά  ε ί ν α ι  π ά ν τ ο τ ε  π ρ ο ς  
» τ ά δ ε ξ ι ά .  ’Επίσης έκανονίσθη ή τροχαία κίνησις είς τό Ώρολόγιον, τήν οδόν 
» Πλούτωνος, τήν πλατείαν Δημοτ κ ΰ Θεάτρου καί τήν Μακράν Στοάν.

«Τό έκδοθέν σήμερον αστυνομικόν δελτίον είναι λευκόν, μή σημειωθέντος άξιο- 
» ποίνου τίνος πράξεως κατά τό διαρρεΰσαν 24ωρον.

« Οί άστυφύλακες είναι ενθουσιασμένοι άπό τήν συμπεριφοράν τοϋ κοινού, τό 
» οποίον σπεύδει νά συμμορφωθή προς τά ύποδεικνυόμενα μέτρα. Τό τοιοϋτον, έκτος
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» τοϋ δτι είναι τιμητικόν διά τούς συμπολίτας μας, έξ άλλου έξυψοϊ καί τον ζήλον των 
» άστυνομικών υπαλλήλων.

«Οί άστυνομικοί υπάλληλοι συνέστησαν μεταξύ των άλλων εις τούς καταστημα- 
» τάρχας όπως τηρούν καθαριότητα έν τοϊς καταστήμασιν αύτών».

Τό έτερον δημοσίευμα τής αύτής έφημερίδος, μάς πληροφορεί ως προς την προ- 
» σωπικότητα των ήγητόρων καί τάς πρώτας τοποθετήσεις των προϊσταμένων ύπη- 
» ρεσιών τα έξης :

«’Από τής 6ης πρωινής τής χθες ήρχισεν ή λειτουργία τού νέου θεσμού τής Ά - 
» στυνομίας των Πόλεων έν τή πόλει μας. 'Ως γνωστόν, διευθυντής έτοποθετήθη ό κ. I. 
» Καλυβίτης, άνήρ συνδυάζων θαυμασίαν μόρφωσιν προς την πείραν τής έφαρμογής, 
» δεδομένου οτι ό ίδιος έφήρμοσε τό νέον σύστημα τής ’Αστυνομίας των Πόλεων καί έν 
» Πάτραις, όπου έπέτυχε θαυμασίως. 'Η  έκλογή τού κ. Καλυβίτου μάς παρέχει πλήρη 
» καί προκαταβολικής τα έχέγγυα όμοιας έπιτυχίας καί είς τον Πειραιά.

«’Επίσης κατά πολ.ύ θά συμβάλη καί ό ύποδιευθυντής κ. Γρηγόριος Πράττης, 
» δστις πλήν τής άλλης μορφώσεώς του γνωρίζει πολύ καλά τήν πόλιν μας, εις τήν 
» οποίαν ύπηρέτησεν καί άλλοτε, καθώς καί οί λοιποί κ.κ. ’Αστυνόμοι, οϊτινες δια- 
» πνέονται δλοι ύπό τού εύγενεστέρου ζήλου προς τήν υπηρεσίαν των.

«Τά ονόματα των νέων ’Αστυνόμων είναι τά εξής :
« Α' Τμήμα : X. Σάρρος.
« Β' Τμήμα : Κ. Πετούνης.
« Γ' Τμήμα : Έμμ. Σπανάκης.
«Τμήμα ’Ασφαλείας : Παν. Καλκάνης.
«"Ελεγχος Λιμένος : Γ. Κιόλας.
«Τμήμα ’Αγορανομίας : Άθαν. Αύγερινός.

«Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως : Ά γγελ. Τσολάκης, 'Τπαστυνόμος.
«’Επίσης έτοποθετήθησαν ό κ. I. Φλεριανός, είς δν δέν άνετέθη είσέτι ούδεμία 

» υπηρεσία, καί ό κ. Άδριανός Άγγελίδης, Δημόσιος Κατήγορος. 'Υπασπιστής τού 
» κ. Αιευθυντοΰ ό κ. I. ’Αγέλαστος».

** *
, Δέν έ'μεινεν άπαθής ή ’Αστυνομία Πόλεως Πειραιώς είς τήν λήψιν μέτρων καί προς 

πάσαν άλλην κατεύθυνσιν τής άποστολής της. Πλήν τού τομέως τάξεως γενικώς ήρ- 
χισεν άπό τής πρώτης ημέρας τήν δράσιν της έναντίον τού ώργανωμένου έγκλήματος, 
άρκουμένη κατ’ άρχήν είς άναγνώρισιν καί προπαρασκευήν, είς παρακολούθησιν των 
πάσης φύσεως ύποπτων άτόμων, λεσχών, οικιών καί άλλων έγκληματικών έστιών. 
Προητοίμαζε οΰτω τήν μεγάλην της έξόρμησιν κατά τής «σκληράς» παρανο
μίας, ή οποία έξόρμησις δέν άρχισε νά έκδηλωθή διά συντονισμένων μέτρων 
καί καλώς κατεστρωμένων σχεδίων. Ταυτοχρόνως ήρχισε άπό τών πρώτων ημε
ρών συστηματικόν έλεγχον τών είς προκεχωρημένας νυκτερινάς ώρας καί άνευ άπο- 
χρώντος λόγου περιφερομένων ύποπτων, τάς προσαγωγάς αύτών είς τά άστυνομι- 
κά καταστήματα καί τήν παραπομπήν είς τήν δικαιοσύνην δσων κατεζητοΰντο ή 
έβαρύνοντο μέ έγκληματικάς γενικώς πράξεις. Τά δύο πρώτα άστυνομικά δελ
τία—πλήν τού αρχικού λευκού—τής 29ης καί 30ης Μαίου 1923, μάς δίδουν άντι- 
προσωπευτικήν εικόνα μέρους τών άστυνομικών τούτων ένεργειών.

«Συνελήφθησαν ύπό τών οργάνων τού λιμένος, μάς πληροφορεί τό ,δελτίον 
»τής 29ης, οί άνυπότακτοι. I. Γεωργιλάκης, Γ. Βέλας, Θρ. Παναγιώτου, Γ. Ά -  
»ναστασίου. ’Επίσης συνελήφθησαν ύπό τών οργάνων άσφαλείας οί φυγόποινοι Σωτ. 
»Τρελλοσωτήρης, Δημ. Δημητρίου, Καζαμίας Τζουβελάκος καί Δημ. Χελιώτης, 
»άποσταλέντες είς τον κ. Εισαγγελέα. Συνελήφθη ό Φ. Άντζουλάτος κλέπτων έν 
«κυτίον γάλακτος. Συνελήφθη ό Δημ. Σταματίου, σεσημασμένος λωποδύ,της, καθ’ 
»ήν στιγμήν άφήρει τό πορτοφόλιον τού Α. Σαλουριάν κ.λ. κ.λ.».
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’Επίσης το δελτίον της 30ης μας πληροφορεί:
«Συνελήφθη ό Τουρκαλβανός Ά χμέτ Πεγράζα, καθ’ ήν στιγμήν προσεπάθει 

»νά άναχωρήση λάθρα διά Σμύρνην. 'Ο συλληφθείς είναι ύποπτος διά κατασκο- 
»πείαν. Συνελήφθη έπί τοϋ άτμοπλοίου «Σπάρτη» ό Κ. Δρίτσας έκ Καΐρου, διότι 
«άντεποιεϊτο τον βαθμόν τοϋ άνθυπολοχαγοΰ. Συνελήφθη ό Γιακώβ Νίεγο, κατη- 
»γορούμενος έπί άπάτη καί κατασκοπεία. Συνελήφθησαν οΐ άνυπότακτοι X.. Γεωρ- 
»γίου καί Δ. Σταματίου, ώς καί ό φυγόποινος Κ. Γεωργίου. Συνελήφθη ό Ε. Χα- 
»τζηγεωργίου καί κατεσχέθησαν εις χεϊρας του 15 ζεύγη υποδημάτων, προερχόμενα 
«έκ κλοπής κςλ. κ.λ.».

Τά γενικά μέτρα της ’Αστυνομίας Πειραιώς κατά των πάσης φύσεως έγκλη- 
ματιών, παρασκευαστικά της μεγάλης μετέπειτα έξορμήσεως, ώς προείπομεν, έθο- 
ρύβησαν τούς κακοποιούς καί πολλούς έξ αύτών άπεγοήτευσαν ευθύς έξ άρχής. ’Αλ
λά δέν ήσαν καί ολίγοι έκεϊνοι οί κακοποιοί, οί όποιοι έ'βλεπαν τάς πρώτας αύτάς 
άστυνομικάς ένεργείας σκοπτικώς καί μέ άπάθειαν, ύπολογίζοντες δτι θά διαφύγουν 
τοϋ κλοιοϋ των νέων μέτρων καί θά έπιβληθοϋν. Παρ’ δλην δμως τήν προπαρασκευα
στικήν μορφήν των άστυνομικών έκείνων μέτρων, μέγας άριθμός έγκληματιών ά- 
πεγοητεύθη καί έτράπη προς άλλας κατευθύνσεις, δπως μαρτυρούν τούλάχιστον 
πλεϊστα δσα δημοσιεύματα τής έποχής. Γράφει σχετικώς λ.χ. ή «Σφαίρα» τοϋ Πει
ραιώς εις σχόλιον τής 4-6-1923:

«Δέν παρέρχεται ήμέρα χωρίς νά σημειωθή καί έν άπό τά νοστιμώτερα άστυ- 
νομικά έπεισόδια. Οΰτω χθές, τέσσαρες λωποδϋται σεσημασμένοι, παρουσιάσθησαν 
εις τον κ. ’Αστυνόμον τής ’Ασφαλείας καί έζήτησαν δπως τοΐς έξευρεθή έργασία, 
διότι, ώς εΐπον,... «έβαρέθηκαν τό πρώτον έπάγγελμά των;!». ’Άλλος πάλιν λω
ποδύτης, μεταβάς εις τό έν Άθήναις γραφεϊον τής Έγκληματολογικής Σημάνσεως, 
άνεγνωρίσθη έκεϊ ύπό τίνος ’Αστυνόμου, δστις τον ήρώτησε:

«—Πώς έδώ Νικολάκη;
«Καί ό λωποδύτης, μέ ύφος περίλυπον άπήντησε:
«—"Ας τα κύρ ’Αστυνόμε. Ή  δουλειά μου δέν έχει πιά πέραση εις τον Πε-

ραία».
Καί ένα άκόμη σχόλιον, τής έφημερίδος «’Έθνος» τής 4-6-1923 αυτό, παρα

τηρεί έπί τοϋ αΰτοϋ άντικειμένου καί έν συνδυασμώ προς άλλα θέματα τής έποχής:
«Πέντε λωποδϋται τοϋ Πειραιώς άπεφάσισαν νά άποβάλουν τον παλαιόν άν- 

«θρωπον καί νά ζήσουν ώς τίμιοι πολΐται, έζήτησαν δέ έργασίαν άπό τήν Άστυνο- 
»μίαν τών Πόλεων, ή οποία κατώρθωσε τό θαΰμα νά μεταβάλη τούς Σαύλους εις 
»Παύλους, χάρις εις τήν δράσιν της, πού δέν άφήνει στάδιον εις τά κακοποιά στοι- 
»χεΐα. Καί έως έδώ μέν τό πράγμα πάει καλά. Ή  δυσκολία άρχίζει άπό τώρα. Ποιος 
»θά δεχθή ώς υπαλλήλους του τέως λωποδύτας; Δέν μένει παρά νά δανεισθοΰν οί 
«μετανοήσαντες «έπιχειρηματίαι» εις τούς Τούρκους, καί νά χρησιμοποιηθούν προς 
»άναδιοργάνωσιν τών οικονομιών τής χώρας τοϋ Κεμάλ, δπου ή διάρρηξις τών ξέ- 
»νων χρηματοκιβωτίων προς τόν σκοπόν αύτόν εΰρίσκεται εις τήν ήμερησίαν διά- 
»ταξιν...».

’Ελάχιστος χρόνος παρήλθε καί οί κακοποιοί πού παρηκολούθουν μέ άπά- 
θειαν καί σκωπτικότητα τάς προκαταρκτικάς τής μεγάλης έξορμήσεως ένεργείας 
τών νέων άστυνομικών, ήννόησαν πόσον ήπατήθησαν. *Ητο δμως άργά πλέον διό
τι ή ’Αστυνομία Πόλεων είχεν έπιβληθή καί κυριαρχήσει τοϋ έγκληματικοΰ υπο
κόσμου τοϋ Πειραιώς. Μεγάλαι προσπάθειαι συνεχοΰς έπιτηρήσεως καί έλέγχου 
τών κακοφήμων οίκων, λεσχών καί λοιπών εστιών παρανομίας, έλεγχος καί απη
νής δίωξις τών σωματέμπορων, έμπορων ναρκωτικών, έκβιαστών, διαρρηκτών, 
παραχαρακτών, κλεπτών, άπατεώνων κ.λ. κ.λ. συνεχής έπιτήρησις καθ’ δλον τό 
εικοσιτετράωρον τής άστυνομευομένης περιοχής, ένέδραι καί περίπολοι, είχαν ώς
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άποτέλεσμα νά δοκιμάση ή τάξις των κακοποιών μεγίστην άπογοήτευσιν καί νά 
παρουσιάση... δυσαναπλήρωτα κενά. 'Η  μεθοδική λήψις των δακτυλικών άποτυπω- 
μάτων δλων σχεδόν τών έγκληματιών έκ παραλλήλου, πράγμα τό όποιον έθεωρεΐ- 
το πολύ εξευτελιστικόν άλλα καί άπέβαινε καταστρεπτικόν διά τήν μελλοντικήν δρά- 
σιν παντός έκνόμου στοιχείου, έπέφερε τά πλέον άγαθά άποτελέσματα διά τήν ση
μαντικήν μείωσιν τής παντοειδούς μορφής έγκληματικότητος.

Τό περισσότερον άπογοητευτικόν όμως διά τόν κόσμον τού εγκλήματος ήτο 
ή σύμπνοια καί ή αλληλεγγύη τών άστυνομικών οργάνων άπό τών πρώτων βημά
των των εις τήν πόλιν τού Πειραιώς. ’Έχουν διασωθή άπό τόν τύπον, αλλά καί άφη- 
γούνται ύπό τών παλαιών άστυνομικών, πλεΐστα δσα περιστατικά, κατά τά όποια ή 
άπλή ήχησις τής άστυνομικής συρίκτρας μίαν φοράν άρκοΰσε διά νά συγκςντρωθοΰν 
εις τόν χώρον τού έπικαλουμένου τήν βοήθειαν τών συναδέλφων του άστυνομικού 
ίσχυραί άστυνομικαί δυνάμεις, νά ύποστούν δέ άληθινήν πανωλεθρίαν δσοι έκ τών 
κακοποιών άπεπειρώντο νά άντισταθοΰν ή νά ένεργήσουν έπίθεσιν κατ’ άστυνοικοΰ 
οργάνου. Άπό τά ποικίλα σχόλια τού τύπου καί άπό τάς αφηγήσεις τών παλαιοτέ- 
ρων άστυνομικών βλέπομεν πόσον συγκινητική είκών παρουσιάζετο εις τάς περι
πτώσεις αύτάς, δτε, εγκαταλείποντες οί άστυνομικοί πάσαν άλλην άσχολίαν των, 
προσέτρεχαν άλλοι μέ πυτζάμες καί άστυνομικόν πηλήκιον εις τήν κεφαλήν, κρα
τούντες τήν άστυνομικήν ράβδον, άλλοι μέ τήν στολήν των αλλά χωρίς περικνημί
δας καί πολλάκις άνυπόδητοι, άλλοι δέ μέ πολιτικήν περιβολήν κατά τό ήμισυ καί, 
γενικώς, μέ οίανδήποτε πρόχειρον περιβολήν καί πολλάκις περίεργον καί κωμικήν 
ήδύναντο νά φέρουν έν τή σπουδή των. Συνετέλεσε μεγάλως καί τούτο εις τό συναι
σθανθούν οί έπικίνδυνοι καί άδίστακτοι έγκληματίαι τού Πειραιώς ποιαν δύναμιν, 
έν τώ συνόλω της, περιέκλειεν ή ’Αστυνομία Πόλεων άπό πάσης άπόψεως αισθη
μάτων.

Έ κ τών άλλων πολύπλοκων προβλημάτων, τά όποια ή ’Αστυνομία Πειραιώς 
εκαλείτο νά έπιλύση άπό τών πρώτων της βημάτων καί σύσσωμος ό τύπος ύπεδεί- 
κνυε, τό πλέον άκανθώδες ήτο τό πρόβλημα τών προσφύγων. Τό μέγα τούτο τμή
μα τού Ελληνισμού, τό όποιον ύπό τόσον δραματικάς διά τό έθνος μας συνθήκας 
έξηναγκάσθη νά εγκατάλειψη άνθούσας πατροπαραδότους εστίας καί νά έγκατα- 
σταθή εις τάς δύο μεγάλας πόλεις τής μητρός Ελλάδος έπί τό πλεϊστον, άπετέλει 
τό πλέον δυσεπίλυτον πρόβλημα ώς προς τόν οριστικόν χώρον έγκαταστάσεώς του. 
Μέγα μέρος τών προσφύγων, ώς προείπομεν, ειχεν έγκατασταθή εις τάς συνοικίας 
τού Πειραιώς, άλλά σημαντικός άριθμός είχε καταλάβει καί αύτήν τήν κεντρικήν 
πλατείαν Καραϊσκάκη. Τό τελευταϊον τούτο άπετέλει στόχον συνεχών επικρίσεων 
τού τύπου, διαμαρτυριών τών Πειραιωτών καί ιδία τού πληθυσμού τού κέντρου τήε 
πόλεως, πλήν δικαίαν ίσως έπιφύλαξιν τών αρχών ώς προς τόν εξαναγκασμόν τών 
προσφύγων όπως έγκαταλείψουν τήν κεντρικήν πλατείαν καί μεταφερθοΰν εις άλλο 
σημεΐον. Ά πό τό πλήθος τών διαμαρτυριών καί παρατηρήσεων τού τύπου έπί τού 
θέματος τούτου, ιδού ενα χαρακτηριστικόν σχόλιον τής έφημερίδος «Καθημερινή» 
τής 28ης Μαίου, πρώτης ήμέρας τής ’Αστυνομίας Πόλεων εις τόν Πειραιά.

«Έπρόκειτο νά άπαλλαγή ή έν Πειραιεΐ πλατεία Καραϊσκάκη άπό τούς έκεΐ 
»έγκατεστημένοϋς πρόσφυγας, οί όποιοι τήν μετέβαλον εις άκένωτον πηγήν μολυ- 
»σματικών νόσων. Έπρόκειτο καί πρόκειται. Ά λ λ ’ έ ω ς  τ ό τ ε  θ ά  π ρ ό 
κ ε ι τ α ι  μ ό ν ο ν  ;».

(Συνεχίζεται)



ΕΠΓΓΥΧΙΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΙΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥ ΦΡΙΤΣ ΣΟΥΜΠΕΡΤ

---------------------------- 'Χπδ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. ΓΕΩΡ. ΔΟΥΚΑΚΗ__________________
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

Τέλος άπό τή μεγάλη πίεσι παρεδέχθη ό Κωνσταντινίδης δτι είναι Γερμανός 
καί είπε ένα γερμανικό όνομα.

—Στην Ελλάδα γιατί ήρθες ; τον ρώτησα.
—Κάποια γυναίκα άπό την Θεσσαλονίκη που άγάπησα στην κατοχή είναι ή άφορ- 

μή καί ήρθα να τήν παντρευτώ.
Μέ τό έπιχείρημα αυτό, πού ήταν κάπως πιστευτό, νόμιζε δ Κωνσταντινίδης πώς 

θά ξέφευγε.τήν συνέχεια τής άνακρίσεως, άλλά στάθηκε άτυχος, γιατί έν τώ μεταξύ 
κτύπησε ή πόρτα τοϋ γραφείου μας καί μπήκε ό ναυτικός πράκτωρ κ. Κουρκούτης. 
Τον κ. Κουρκούτη είχαμε καλέσει άπό τήν προηγούμενη για νά μάς δώση πληροφορίες 
για τήν ’Αγγελική Παρίδη, κατηγορουμένην ώς δωσίλογο στά Χανιά/Όταν μπήκε καί 
άντίκρυσε τον Κωνσταντινίδη νά κάθεται πλάι στο γραφείο, σταμάτησε άπότομα 
στήν είσοδο καί τον κοίταξε ερευνητικά καί επίμονα, σάν νά ήθελε νά βεβαιωθή γιά 
τό πρόσωπο πού έ'βλεπε. Αύτό τό πρόσεξα πολύ καλά καί μοϋ έκαμε έντύπωσι, μά 
τό άφησα νά περάση γιά έκείνη τή στιγμή άπαρατήρητο.

—Είμαι στή διάθεσί σας, μάς είπε πλησιάζοντας στο γραφείο, ενώ εξακολου
θούσε νά κοιτάζη τον Κωνσταντινίδη κατά πρόσωπο.

’Έτσι όπως ήρθαν τά πράγματα έπρεπε νά ικανοποιήσω τήν περιέργειά μου καί 
άναγκάσθηκα νά τον ρωτήσω.

—κ. Κουρκούτη, τοϋ είπα, φαίνεται πώς γνωρίζεις αύτόν τον άνθρωπο, δεν είναι
»/έτσι ;

‘Ο κ. Κουρκούτης μοϋ άπήντησε μέ πεποίθησι.
—Ναί, δεν είναι ό Γερμανός λοχίας Σοΰμπερτ ; Τον γνώρισα στά Χανιά στήν κα

τοχή καί άπορώ πώς έπεσε στά χέρια σας ή αίμοβόρα αύτή ψυχή.
’Εγώ δεν τοϋ άπήντησα γιά νά μή δώσω νά καταλάβη πώς δέν ξέραμε ποιος είναι.
—'Ώστε είναι ό φοβερός Σοΰμπερτ ; μουρμούρισα.
Φώναξα ένα άστυφύλακα νά προσέχη τον κρατούμενο καί παρεκάλεσα τον κ. 

Κουρκούτη νά πάμε στο πλαϊνό γραφείο νά συζητήσουμε. Τοϋ Κωνσταντινίδη τό 
άρρωστιάρικο πρόσωπο είχε χλωμιάσει άκόμη περισσότερο, όταν άκουσε ν’ αποκαλύ
πτεται τό πραγματικό του όνομα. Μέ δύναμι έσφιγγε τά δόντια του γιά νά μπορέση 
νά συγκρατήση τον εαυτό του άπό τήν ταραχή.

—Πές μου τώρα κ. Κουρκούτη, γνωρίζεις καλά τον Σοΰμπερτ καί τήν δράσι του;
—Καί ποιος άπό τούς Κρητικούς δέν τον γνωρίζει; μοϋ άποκρίθηκε. 'Ολόκληρα 

χωριά έκαψε στο νησί κι’ έμαυροφόρεσε οικογένειες μέ τούς τουφεκισμούς πού έκαμε 
αύτός καί τό τάγμα του.

Κράτησα ώρισμένες σημειώσεις άπό όσα μοϋ εξιστόρησε ό κ. Κουρκούτης καί τον 
ρώτησα αν γνώριζε καί κανέναν άλλον, πού θά μποροϋσενά μάς βοηθήση στήν ά- 
νάκρισι.

—Πώς, μοϋ άποκρίθηκε. Πριν λίγες ή μέρες ήρθε άπό τά Χανιά ό συνταγματάρ
χης Οικονόμου. Αύτός γνωρίζει περισσότερα. Θά πάω νά τον βρώ άμέσως.

Φεύγοντας ό κ. Κουρκούτης, ό άστυνόμος Βαλσαμής ήλθε στο γραφείο του. Δέν 
περιμέναμε πώς τόσο γρήγορα θά γλυτώναμε άπό τήν περιπέτεια τής έξακριβώ- 
σεως τής ταυτότητος τοϋ Κωνσταντινίδη καί μέ ζωγραφισμένη στο πρόσωπο τήν 
ίκανοποίησι είπα στον άστυνόμο :

—Ξεύρετε ποιόν έχουμε στά χέρια μας ; Τον Φρίτς Σοΰμπερτ.
'Ο άστυνόμος δέν μποροΰσε νά τό πιστέψη καί μέ ξαναρώτησε.



Ή  άποκάλυψις καί σύλληψις τοϋ δημίου Φρίτς Σοϋμπερτ 595

—Είσαι βέβαιος ; καί πώς τδ έξακρίβωσες ;
— Λίγη ώρα πριν ήρθε στο γραφείο μας ό ναυτικός πράκτωρ κ. Κουρκούτης, πού 

τον είχαμε καλέσει για κάποια άλλη ύπόθεσι. Αύτδς τον άνεγνώρισε καί δπως μου 
είπε θά μάς στείλη καί κάποιον συνταγματάρχη, πού γνωρίζει άκόμα περισσότερα 
για τη δράσι του.

Ό  άστυνόμος, ικανοποιημένος μέ την πορεία της ύποθέσεως, διέταξε έναν άστυ- 
φύλακα νά φέρη τον Κωνσταντινίδη στο γραφείο.

—Τώρα πού ξεσκεπάστηκες Σοϋμπερτ θά άνοιξης τδ στόμα σου καί θά μιλήσης, 
τοϋ είπε ό άστυνόμος.

—Δεν ξέρω τίποτε, άπήντησε ξηρά ό Σοϋμπερτ.
Έ ν τω μεταξύ ένας άλλος άστυφύλαξ διέκοψε τδν άστυνόμο καί τοϋ είπε :
—Κάποιος κύριος σάς ζητά.
—Νά περάση.
Άνοίγοντας ή πόρτα τοϋ γραφείου παρουσιάσθηκε ένας μεσόκοπος καλοενδε- 

δυμένος κύριος.
—Μέ ζητήσατε, μάς είπε. Είμαι ό συνταγματάρχης Οικονόμου.
Σηκώθηκα καί τοϋ προσέφερα ένα κάθισμα πλάϊ στό γραφείο τοϋ άστυνόμου.
Πριν άκόμη τδν ρωτήση ό άστυνόμος, ό συνταγματάρχης άνεγνώρισε στό πρό

σωπο τοϋ δήθεν Κωνσταντινίδη τδν Σοϋμπερτ.
—Συγχαρητήρια κ. άστυνόμε γιά την σύλληψι τοϋ περιβόητου Σοϋμπερτ.
—"Ωστε τδν γνωρίζετε καλά; τοϋ είπε ό άστυνόμος.
—’Έχω πικρή άνάμνησι άπδ τδν άνθρωπον αυτόν, είπε ό συνταγματάρχης, καθώς 

άρχισε νά μάς άφηγήται ένα σωρδ άπδ τά έγκλήματά του.
Οί πληροφορίες τοϋ συνταγματάρχου ήταν τέτοιες πού μάς δυσκόλευαν νά προχω

ρήσουμε στην άνάκρισι, χωρίς την επιτόπιο έρευνα άπδ άστυνομικούς.
Έ τσ ι μετά άπδ δυο ημέρες ό διοικητής τοϋ τμήματος άστυνόμος Άναγνωστό- 

πουλος έδωσε διαταγή νά φύγουν έσπευσμένως δύο άστυνομικοί. Ό  ένας, ό 
ύπαστυνόμος Κανακάκης, γιά τήν Κρήτη καί ό άλλος, ό ύπαρχκρύλαξ Φακής, γιά τή 
Θεσσαλονίκη. Οί δύο άστυνομικοί γύρισαν μετά άπδ δέκα ήμέρες κατάφορτοι άπδ 
έγγραφα των τοπικών άρχών καί καταθέσεις τών παθόντων οικογενειών γιά τδν 
Σοϋμπερτ.

Σύμφωνα μέ τά νέα στοιχεία πού μάς έφεραν οί δύο άστυνομικοί, ό άστυνόμος 
Βαλσάμης άρχισε προσωπικώς νά κατευθύνη έκ νέου τήν άνάκρισι.

—"Ακούσε Σοϋμπερτ, τοϋ είπε. Είναι άλήθεια ή οχι δτι στις 13 ’Ιουλίου 1942, 
σύμφωνα μέ τις πληροφορίες ένδς παπά, τοϋ ’Εμμανουήλ Μανουσάκη, άπδ τδ Δρα- 
πέτσι Μονοφατσίου Κρήτης, έσύ μέ τδ τάγμα σου παρέλαβες τδν δημοδιδάσκαλο τοϋ 
χωριοΰ 'Αγίας Βαρβάρας Γιάννη Μανουσάκη καί τον πήγες σέ κακή κατάστασι άπδ 
τδ ξύλο στδ 'Ηράκλειο καί δτι στις 14 ’Ιουλίου τδν έξετέλεσες μαζί μέ άλλους 50 
Κρητικούς, γιά παραδειγματισμό δπως έλεγες ;

—Δέν ξέρω τίποτε άπ’ δλα αύτά, άπάντησε δ Σοϋμπερτ.
'Ο άστυνόμος συνέχισε νά τοϋ άραδιάζη διάφορες κατηγορίες.
—Τήν ίδια χ'ρονολογία, δπως μάς άποκαλύπτει ή γυναίκα ένδς άλλου δημοδιδα

σκάλου άπδ τήν Καλή Συκιά τής Κρήτης, πήρες τδν άνδρα της, τδν έξετέλεσες καί μαζί 
μέ αύτδν έκαψες ζωντανές 14 γυναίκες τοϋ χωριοΰ ;

Ό  Σοϋμπερτ δσο άκουγε τις βαρειές κατηγορίες πού τοϋ καταμαρτυρούσε δ άστυ
νόμος, τόσο περισσότερο κλείδωνε τδ στόμα, σάν παλιός κατάσκοπος πού ήταν.

—Έσύ δέν είσαι πού έκαμες τις ομαδικές εκτελέσεις στδ Ροδάκινο Ηρακλείου ; 
’Ακόμη δέν έξετέλεσες 27 άτομα σ’ ένα χωριό τοϋ Μονοφατσίου, δπως άναφέρει στήν 
κατάθεσί του δ ’Αντώνιος Χαλκιαδάκης; Δέν είναι δμως μόνο τά τρομερά σου εγ
κλήματα στήν Κρήτη. "Ας πάμε τώρα στή Μακεδονία, νά άκούσης κι’ άπ’ εκεί τά 
κατορθώματά σου. Ά πδ τήν περιφέρεια αύτή, μάς καταγγέλλει ένας υπάλληλος τών
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Γιαννιτσών, ό Τριανταφυλλίδης, τό 1942 συνέλαβες 180 χωρικούς, τούς έξυλοκόπη- 
σες μέχρις αίματος καί στο Άσβεστοχώρι έξετέλεσες 3 άπό αυτούς κι’ έπειτα έπυρ- 
πόλησες τό ’Ελεύθερο χωρίο καί έξετέλεσες 16 χωρικούς καί μαζί μέ αυτούς ένα βρέ
φος 9 μηνών. Μετά άπό λίγες ημέρες έκαμες πάλι επιδρομή στα Γιαννιτσά, έσκότω- 
σες τόν διευθυντή τής ’Αγροτικής Τραπέζης, τύν άντιπρόσωπο του ’Ερυθρού Σταυ
ρού καί άλλους 40. Δεν σ’ έφθανε αύτο καί ξαναγύρισες στις 18 Μαρτίου 1943 κι’ 
έβαλες φωτιά στήν πόλι, έκαψες 400 σπίτια καί 200 καταστήματα. Ή  σιωπή σου 
δεν σέ σώζει. Μάταια έπιμένεις πώς δεν είσαι ό Σούμπερτ. ’Αφού το είδες καί μό
νος σου πόσο εύκολα σέ άνεγνώρισαν εκείνοι πού ήλθαν στο γραφείο μας.

Στο σημείο αύτο ό Σούμπερτ έλυσε τή σιωπή του καί μας είπε.
—’Έχω πάθει άμνησία άπο μιά ένεσι πού μοΰ έκαμαν σ’ ένα νοσοκομείο στο 

Βερολίνο καί δεν θυμάμαι.
—"Ωστε τήν ένεσι τήν θυμάσαι, το όνομά σου καί τά εγκλήματα τά ξέχασες ;
'Ο Σούμπερτ προσπαθούσε νά κρατηθή πάνω σ’ αύτο το ψεύτικο έπιχείρημα, μά 

δεν τά κατάφερε. ’Εξαντλημένος πλέον άπό τήν πολυήμερη άνάκρισι άρχισε νά ρίχνη 
τις εύθΰνες στούς δύο στρατηγούς τού Φρουρίου Κρήτης, τούς Μπρόγερ καί Μίλλερ.

—Αύτοί μάς διέτασσαν, είπε.
’Έτσι, όπως ήταν άπελπισμένος άπό τις τόσες κατηγορίες πού ακούσε εις βάρος 

του, σέ κάποια στιγμή μάς είπε μέ μιά φωνή πού μόλις έβγαινε άπό τά κάτωχρα χείλη 
του.

—’Έχω μιά ψυχή, πάρτε την τό γρηγορώτερο.
Αυτά ήσοίν τά τελευταία λόγια πού ακόυσα άπό τό δήμιο Σούμπερτ στο γραφείο

μας.
** *

Μετά άπό δυο χρόνια περίπου τόν ξανάκουσα στο δικαστήριο έγκληματιών πολέ
μου στο εδώλιο τού κατηγορουμένου νά άπολογήται.

'Η  δίκη του έγινε στήν αίθουσα τού Έφετείου ’Αθηνών στις 6 ’Οκτωβρίου 1947, 
μέ τις κατηγορίες γιά φόνους έκατοντάδων Ελλήνων, εμπρησμούς, αρπαγές, κλοπές, 
βιασμούς καί λεηλασίες.

Ή  δίκη του τελείωσε μετά άπό αρκετές ημέρες. 'Ο Βασιλικός ’Επίτροπος 
έζήτησε άπό τούς συνέδρους τού δικαστηρίου έγκληματιών πολέμου τήν σέ θάνατό 
καταδίκη τού Σούμπερτ. Τό δικαστηρίου άπεσύρθη καί μετά άπό λίγη ώρα, ξεχωρι
στά γιά κάθε περιφέρεια όπου έδρασε ό Σούμπερτ, έβγαλε καί μιά άπόφασι. Γιά τήν 
δράσι του στήν Κρήτη κατεδικάσθη 16 φορές σέ θάνατο, 9 φορές γιά τή Μακεδονία, 
2 φορές γιά τήν θηριωδία του, 2 φορές σέ ισόβια δεσμά καί 32 φορές σέ πρόσκαι
ρα. Σύνολο τών άποφάσεων: 27 φορές σέ θάνατο. Αύτο ήταν τό τέλος τού δημίου 
Σούμπερτ.

** *
22 ’Οκτωβρίου 1947. Πριν άκόμα διαλυθή τό σκοτάδι τής νύκτας, ένα κα

μιόνι γεμάτο στρατιώτες σταμάτησε στήν είσοδο τών φυλακών Άβέρωφ. ~Ηταν τό 
εκτελεστικό απόσπασμα. ’Από τό στρατιωτικό αύτοκίνητο κατέβηκε ό έπί κεφαλής 
άξιωματικός καί έδωσε ένα σφραγισμένο φάκελο τού δικαστηρίου έγκληματιών πολέ
μου στον άρχιφύλακα τών φυλακών.

—Νά μάς παραδώσετε τόν Γερμανό κρατούμενο Σούμπερτ, τού είπε.
Toy παρέλαβαν καί μετά λίγη ώρα, άκριβώς στις 5.10' τής 22-10-47, ό Σοΰμ- 

περτήταν νεκρός, στο γνωστό τόπο έκτελέσεων, έξω άπό τήν πρωτεύουσα.
Αύτός ήταν ό επίλογος μιάς μαύρης κατοχικής ιστορίας, πού άφησε πίσω της 

ορφανά άπό τουφεκισμούς, συντρίμμια καί στάχτη άπό φωτιές, γιά νά θυμούνται 
οί παλιοί καί νά διηγούνται στούς νεώτερους τό πέρασμα τού δημίου Σούμπερτ.

Γ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΡΑΪ
Έ κ  τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν

--------------------------Χουάιτχέντ « Ή  Ιστορία τοΰ F.B.I.», κατά μετάφρα----------------------------
σιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνέχεια έκ τοϋ
.........- ■ ■ ■ - ...................  προηγουμένου)

Τήν 20ή ’Ιουλίου, ό Μπέρνς διεβίβασε μια διαταγή προς τούς άνδρες τοΰ Γρα
φείου ’Αναζητήσεων :

«Το 'Υπουργείο (Δικαιοσύνης) πληροφορείται δτι σέ διάφορες περιοχές σημειώ
νονται ταραχές, οί όποιες οφείλονται στήν άρνησι ή στήν ανικανότητα τοΰ κράτους 
καί των δημοτικών άρχών νά επιβάλουν τό νόμο. Στις περιοχές αύτές όταν οί άστυνο- 
μικές καί πολιτικές αρχές ζητοΰν βοήθεια καί ένίσχυσι προς κατάπαυσι των ταραχών, 
ό 'Υπουργός Δικαιοσύνης διατάσσει όπως όλοι οί ειδικοί υπάλληλοι τοΰ Γραφείου 
’Ερευνών συνεργασθοΰν μέ τις αστυνομικές άρχές, εις τρόπον ώστε τό εμπόριο καί οί 
μεταφορές νά ένεργοΰνται χωρίς νά παρακωλύωνται. Ή  έπιλογή τών υπαλλήλων 
γιά τήν συνεργασία αύτή, θά γίνη μέ άπόλυτη δικαιοσύνη...».

'Υπεβλήθησαν έπίσης παράπονα ότι πολλοί προϊστάμενοι άστυνομιών ένεργοΰσαν 
ώς πράκτορες τών έργοδοτών καί πλήρωναν τούς απεργοσπάστες τών σιδηροδρόμων 
τοΰ Σικάγου, τής Μιλγουώκι καί τοΰ Σαίντ Πώλ.'Ο Ντώγκερτυ διέταξε τον Μπέρνς 
νά ένεργήση μιά «έμπιστευτική άνάκρισι» έπί τοΰ θέματος τούτου καί νά τοΰ ύποβάλη 
σχετικόν υπόμνημα τών άποτελεσμάτων πού θά προέκυπταν.

Τό 'Υπουργικό Συμβούλιο τοΰ Χάρτιγκ συνήλθε καί αποφάσισε τήν λήψι μέτρων 
κατά τών άπεργών. 'Ο Ντώγκερτυ έμφανίσθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο τοΰ 
Σικάγου τήν 1η Σεπτεμβρίου, οπού επέτυχε εκείνο τό όποιον άπεκλήθη ώς «οί πλέον 
άποφασιστικές διαταγές πού είχαν ποτέ έκδοθή». 'Ο 'Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε 
οτι θά έκινητοποιοΰσε τις δυνάμεις τών ομοσπονδιακών άρχών γιά νά έμποδίση τις 
έργατικές ενώσεις «νά καταστρέψουν τό ξέφραγο αμπέλι».

Σύμφωνα μέ τις άπαγορευτικές διαταγές τοΰ Ντώγκερτυ, κάθε ένέργεια ή προ
φορικός λόγος, πού έστρέφοντο κατά τής κινήσεως τών σιδηροδρόμων, θά έθεωρεΐτο, 
σύμφωνα μέ τά ληφθέντα μέτρα καί τήν κυριολεκτική έρμηνεία τών διατάξεων, ώς 
παράβασις.

Τό 'Υπουργικό Συμβούλιο άνέθεσε στον 'Υπουργόν Δικαιοσύνης, Ντώγκερτυ 
νά έκτελέση τις άποφάσεις του, συνεργαζόμενος μετά τοΰ Γραφείου ’Ερευνών. Θά 
μποροΰσε έπίσης, σέ περίπτωσι κατά τήν οποίαν οί σιδηροδρομικοί δέν θά πειθαρ- 
χοΰσαν, νά κινητοποιήση τήν άστυνομία καί τις δικαστικές άρχές, καθώς καί όλο τον 
κρατικό μηχανισμό έπιβολής τοΰ νόμου τής ομοσπονδιακής κυβερνήσεως.

Εύτυχώς οί ήγέτες τών έργατικών ενώσεων καί οί υπεύθυνοι πού άντιπροσώπευαν 
αρκετούς άπό τούς κρατικούς σιδηροδρόμους, ήρθαν σέ συμφωνία υστέρα από δύο 
μήνες μετά τήν άπεργία. Οί εργάτες διετήρησαν τά δικαιώματα τους, περί πολυετούς 
υπηρεσίας, καί ή ένωσίς των κέρδισε μιά νίκη. Οί μισθοί όμως δέν αύξήθηκαν. 'Η  
άπεργία συνεχίσθηκε σέ μερικούς σιδηροδρόμους έπί ένα ολόκληρο έτος. Τά προσωρινά 
μέτρα τοΰ Ντώγκερτυ έγιναν μόνιμα καί ή έφημερίς «Κόσμος» τής Νέας 'Υόρκης έ- 
σχολίαζε : «Στήν πραγματικότητα, τό ομοσπονδιακό δικαστήριο έψήφισε ένα νόμο 
κατ’ άπαίτησιν τοΰ Ντώγκερτυ (ένα νόμο διά τήν άπαγόρευσιν τών άπεργιών πού 
έβλαπταν τό έσωτερικό έμπόριο). 'Ο νόμος αύτός είναι διάφορος άπό τις άμερικανικες 
παραδόσεις καί άντίθετος προς τήν πλειοψηφία τής κοινής γνώμης καί τελείως άνε- 
φάρμοστος».

Μεγαλύτερη μαρτυρία τής άδυναμίας τοΰ κράτους κατά τήν έποχή αύτή, άντικα- 
τοπτρίζεται στήν άπότομη αυξησι μιας μυστικής «άδελφότητος», ή οποία, μέ τό μανι
φέστο της, ύπέσχετο :
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«__για νά προστατευθή ό αδύνατος, ό άθώος καί ό ανυπεράσπιστος άπό τις
προσβολές, τις αδικίες καί τις ύβρεις της παρανομίας, την βία καί την τραχύτητα. Για 
νά άνακουφισθή ό ανάπηρος καί ό καταπιεζόμενος. Γιά νά ύποστηριχθή ό ύποφέρων 
καί ό άτυχήσας...»

’Από όποιαδήποτε πλευρά καί άν έξητάζετο ό σκοπός αυτός ήταν εύγενής. 
’Αλλά αυτοί οί ιδιαίτεροι προστάτες των καταπιεζομένων δεν ήσαν άλλοι άπό τούς 
ιππότες της Κού Κλούξ Κλάν !!

Ή  πρώτη Κλάν ιδρύθηκε κατά τις πολυτάραχες ήμέρες της άνορθώσεως των Νο
τίων Πολιτειών, μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Μερικοί ιστορικοί γράφουν δτι άρχισε 
άπό τό Πυλάσκι του Τένεσι, σαν μιά άπλή, άκίνδυνη μυστική όργάνωσις, τής οποίας 
τα μέλη έπιζητοϋσαν την διασκέδασι. Ή  διασκέδασις όμως μεταβλήθηκε γρήγορα 
σέ τρομοκρατία. Οί προσωπιδοφόροι της Κλάν άρχισαν νά τρομοκρατούν τούς Νέγρους 
γιά νά διατηρήσουν την υπεροχή των λευκών έναντι αύτών. Μέ τον καιρό δμως ή κί- 
νησις αυτή άτόνισε.

Το 1915 δμως, ό συνταγματάρχης Γουίλλιαμ Σίμμονς, άπό τήν Άτλάντα της 
Γεωργίας («μέ άποκαλοΰν συνταγματάρχη άπό σεβασμό» έλεγε ό ίδιος), άνεζωπύ- 
ρωσε μιά άντινεγρική Κλάν, ή όποια έστρέφετο κυρίως κατά τών Νέγρων της Καθο
λικής ’Εκκλησίας καί τών Εβραίων. Ή  Κλάν είχε περιωρισμένη δράσι μέχρι τό 
1920, δταν ό συνταγματάρχης Σίμμονς ένωσε τις δυνάμεις του μέ τις δυνάμεις τού 
Έντουαρντ Γιούγκ Κλάρκ, τού οποίου ή όργάνωσις διηύθυνε τήν κατά τον Α' παγκό
σμιο πόλεμο ένωσι οδηγών τού Ερυθρού Σταυρού, τής ΤΜΚΑ καί άλλων άξιολό- 
γων οργανισμών. Ό  Κλάρκ καί ό συνταγματάρχης συμφώνησαν καί συνεργάσθηκαν 
βάσει ενός συμβολαίου. Ό  Κλάρκ έγινε ό «Ίμπέριαλ Κλήγκλ» (άρχηγός τής όργανώ- 
σεως) πού έστελνε τούς πράκτορές του σ’ δλη τή χώρα. Ό  καθένας πού έμυεΐτο στή 
Κλάν, κατέβαλε 10 δολλάρια γιά τήν έγγραφή του στήν όργάνωσι. Τά οκτώ δολλά- 
ρια έξ αύτών τά έλάμβανε ό Κλάρκ μέ τό επιτελείο του. Τά άλλα δύο άνήκαν στον συν
ταγματάρχη Σίμμονς, τον «Αύτοκρατορικό Μάγο» τής Κλάν. ’Εκτός τού «εισοδή
ματος» φόρου έγγραφής, ύπήρχεν επίσης καί τό εισόδημα, τά κέρδη δηλαδή, άπό 
τις ρόμπες καί τις μάσκες μέ τις όποιες έφωδίαζαν τά μέλη τής Κλάν καί οί όποιες 
χονδρικώς έκόστιζαν 1.25 δολλάρια έκάστη καί έπωλοΰντο στά μέλη άντί 6.50 δολ- 
λαρίων.

’Εντός άπιστεύτως έλαχίστου χρονικού διαστήματος, πύρινοι σταυροί έφεγγαν 
μέσα στή νύκτα άπό τήν Νέα ’Αγγλία μέχρι τήν Καλλιφόρνια. ’Άνδρες ενήλικες, πολ
λοί άπό τούς οποίους ήταν ηγετικά στελέχη τών κοινοτήτων των, συγκεντρώνονταν 
έπισήμως τή νύκτα καί παρακολουθούσαν τις τελετές μυήσεως, κουκουλουμένοι μέ 
σεντόνια. Οί νεοφώτιστοι προσήρχοντο κατά δεκάδας χιλιάδας καί ή Κλάν έπεξετεί- 
νετο συνεχώς προς δλες τις πολιτείες τής ’Αμερικής. Γιά ένα ώρισμένο χρονικό διά
στημα έλέγετο δτι ή πολιτική κατάστασις στήν ’Ινδιάνα έξηρτατο άπό τήν Κλάν. 
’Επίσης καί στή Νέα ’Αγγλία είχε τεραστία δύναμι. Ή  νομοθετική εξουσία τού Τέ
ξας έξουσιάζετο άπό τήν Κλάν. Στις περισσότερες πολιτείες οί υποψήφιοι γιά τήν κατά- 
ληψι δημοσίων θέσεων δέν είχαν ελπίδες νά κερδίσουν, έάν δέν είχαν τήν ύποστήριξι 
τής Κλάν.

Σέ μερικές κοινότητες ή Κλάν δέν ήταν παρά μιά άκίνδυνη άδελφική ένότητα. Σέ 
άλλες περιοχές ή όργάνωσις της είχε καθαρώς πολιτική χροιά. Οί προσωπιδοφόροι 
δμως άρχισαν νά τρομοκρατούν τις οικογένειες, μετά τις κοινότητες καί μετά ολό
κληρες Πολιτείες. Ή  παλιά κατάστασις τής περιόδου τής άνορθώσεως μετά τον εμ
φύλιο πόλεμο, επικρατούσε καί πάλι.

Πάνω άπό ένα χρόνο τό Γραφείο ’Ερευνών παρακολουθούσε τις ενέργειες τής 
Κλάν, χωρίς νά διαπιστώνη παραβάσεις τών ομοσπονδιακών νόμων. Μιά μέρα δμως 
—ήταν Σεπτέμβριος τού 1922— δ Χοϋβερ καθόταν στο γραφείο του καί άκουε μιά
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άπίστευτη ιστορία άπό τον Πώλ Γούτον, ανταποκριτή τής έφημερίδος «Τάϊμς Πι- 
καίν» τής Νέας ’Ορλεάνης, ό όποιος ήσχολεΐτο μέ την δράσι τής Κού Κλούξ Κλάν.

—Θέλεις νά πής ότι ό Κυβερνήτης τής Λουϊσιάνα δεν μπορεί να χρησιμοποίη
ση το τηλέφωνο, τον τηλέγραφο ή τό ταχυδρομείο χωρίς την συγκατάθεσι τής Κλάν; 
ρώτησε ό Χοϋβερ.

—Αυτό άκριβώς μοϋ είπε προσωπικά ό Κυβερνήτης όταν έστειλε καί μέ κάλε- 
σε στη Λουϊζιάνα, άπάντησε ό Γούτον, καί τοΰ ένεχείρισε μια επιστολή τοΰ Κυβερ
νήτη τής Λουϊζιάνα Τζών Πάρκερ.

—Σάς έ'φερα τήν επιστολή αύτή εγώ προσωπικώς, γιατί ό Κυβερνήτης δέν τήν 
έμπιστεύοταν στο ταχυδρομείο. Ή  άλληλογραφία του καί οί τηλεφωνικές συνδια
λέξεις του παρακολουθοϋνται άπό τήν Κλάν. Χρειάζεται βοήθεια.

Ή  επιστολή που έφερε ό Γούτον άπηυθύνετο προς τον 'Υπουργό Δικαιοσύνης 
Ντώγκερτυ. Μπορεί νά ήταν άπίστευτο, άλλά ήταν άλήθεια. Ό  Κυβερνήτης Πάρκερ 
ζητούσε ένίσχυσι γιά νά άναχαιτίση τήν Κλάν στή Βόρειο Λουϊζιάνα, όπου, καθώς 
έπιστεύετο, είχαν άπαχθή δύο άνδρες άπό μέλη τής Κλάν, έβασανίσθηκαν καί έδο- 
λοφονήθηκαν.

Ό  Χοϋβερ πραγματοποίησε μία σύσκεψι μετά του Λ. Κόκο, Γενικού Εΐσαγγελέ- 
ως τής Λουϊζιάνα καί κατέληξαν στό συμπέρασμα ότι ό Κυβερνήτης έπρεπε νά άπευ- 
θύνη τήν έκκλησί του γιά ένίσχυσι άπ’ εύθείας στον Πρόεδρο Χάρντιγκ. Πράγματι 
ό Κυβερνήτης άπέστειλε μία έπιστολή προς τον Πρόεδρο, μέ ήμερομηνία 2-10-1922, 
ή όποια μεταξύ των άλλων έλεγε :

«Μία όργάνωσις πού λέγεται Κού Κλούξ Κλάν άναπτύσσει δραστηριότητα.....
καί παραβιάζει οχι μόνον τούς νόμους, άλλά άπαγάγει άνθρώπους, τούς όποιους μα
στιγώνει καί δέρνει. Δύο άτομα δολοφονήθηκαν άγρίως χωρίς νά διατυπωθή κατηγορία 
εναντίον τους καί χωρίς νά είσαχθοΰν σέ δίκη... ’Απόψε έπληροφορήθην ότι στήν ενο
ρία Μόουρχάους διετάχθησαν άλλοι έξ πολΐται νά έγκαταλείψουν τά σπίτια τους μέ 
τήν άπειλή θανάτου. Ό  έλεγχος τής καταστάσεως έχει ξεφύγει άπό τά χέρια τοΰ Κυ
βερνήτου τής Πολιτείας...’Αρκετοί υπάλληλοι, πού είναι επιφορτισμένοι μέ τήν έφαρ- 
μογήν τοΰ νόμου, καθώς καί αστυνομικοί αυτής τής Πολιτείας, θεωρούνται ότι είναι 
μέλη αυτής τής Κού Κλούξ Κλάν».

Ό  Πάρκερ ζητούσε άπό τον Πρόεδρο όπως διατάξη τό Υπουργείο Δικαιοσύνης 
νά ένεργήση σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 4 τοΰ άρθρου 4 τοΰ Συντάγματος των Η 
νωμένων Πολιτειών, τό όποιον έγγυάται στήν ομόσπονδη Πολιτεία προστασία κατά 
των εσωτερικών ταραχών.

Τελικά τό Υπουργείο άπεφάσισε όπως σταλοΰν προς τον Κυβερνήτη Πάρκερ 
υπάλληλοι τοΰ Γραφείου ’Ερευνών, οί οποίοι θά ήσχολοΰντο μέ τήν συλλογή στοιχεί
ων, τήν διατύπωσι όμως κατηγοριών θά τήν άνελάμβανε ή ΐδια ή Πολιτεία. Ή  άπόφα- 
σις αύτή χαρακτηρίσθηκε σάν ένα προβάδισμα, βάσει τοΰ οποίου θά άνεπτύσσοντο οί 
μελλοντικές σχέσεις μεταξύ τών πολιτειών καί τής ομοσπονδιακής κυβερνήσεως. Οί 
υπάλληλοι τοΰ ΓραφείουΈρευνών άρχισαν νά έργάζωνται καλυπτόμενοι, καταδιώκον- 
τες ή καταδιωκόμενοι πολλές φορές άπό τούς Κλάνσμεν. Σιγά-σιγά όμως κατώρ- 
θωσαν νά διαήύσουν τον μΰθο.

Μέ τήν τρομοκρατία ή Κλάν ήλεγχε ολόκληρη τή βόρειο Λουϊζιάνα. Μεταξύ τών 
μελών τής Κλάν συγκατελέγοντο άκόμη καί δημόσιοι υπάλληλοι, άστυνομικοί ή 
τοπικοί παράγοντες. Τά άτομά τά όποια ή Κλάν έχαρακτήριζεν ώς άνεπιθύμητα, τά 
διέτασσε νά έγκαταλείψουν τις κοινότητές τους. Γυναίκες καί άνδρες έμαστιγώνοντο 
ή έφυλακίζοντο κατόπιν διαταγών τών άρχηγών τής Κλάν, οί όποιοι καθώριζαν οί 
ίδιοι τούς νόμους τοΰ δικαίου καί τής ήθικής.

Μιά νύκτα, ό Δρ. Β.Μ. Μάκ Κόϊν, μέλος τής Κλάν καί πρώην δήμαρχος τής Μέρ 
Ρούζ άνέφερε ότι τό αυτοκίνητό του έπυροβολήθη άπό άτομα πού κατά πάσαν πιθανό-
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τητα ήθελαν νά τον δολοφονήσουν. Μερικοί ψύχραιμοι πολίτες σκέφθηκαν δτι ό ίδιος ό 
Μάκ Κόϊν είχε πυροβολήσει έσκεμμένα. Οί Κλάνσμεν όμως συνέλαβαν τον Βάττ Ντά
νιελς καί τον Τ. Ρίτσαρντς, τούς όποιους άνέκριναν για την ύπόθεσι τοϋ Μάκ Κόϊν. 
Καί οί δύο τους όμως προέταξαν ένα άλλοθι καί έτσι άφέθηκαν ελεύθεροι, άφοΰ προ
ηγουμένως τούς συνεστήθη νά μην ομιλήσουν.

Έ ν τούτοις ό Ντάνιελς καί ό Ρίτσαρντς, συζητώντας μέ τούς φίλους των, άπε- 
κάλυψαν δτι είχαν άναγνωρίσει μερικούς από τούς άπαγωγεΐς των καί αύτό διαδό
θηκε στην περιοχή. Μία έβδομάδα άργότερα, ώπλισμένοι προσωπιδοφόροι, σταμα
τούσαν τά αυτοκίνητα των πολιτών τής Μέρ Ρούζ, πού έπέστρεφαν άπό υπαίθριες 
έκδρομές καί άπό ένα ποδοσφαιρικό μάτς. Γυναίκες έκλαιγαν καί λιποθυμούσαν. 
Οί άοπλοι άνδρες τους δεν ήσαν σέ θέσι νά τις βοηθήσουν. Οί επιδρομείς συνέλα
βαν τον Ντάνιελς καί τον Ρίτσαρντς, τούς όποιους κανένας δεν ξαναείδε ζωντα
νούς.

’Επαγγελματίαι δύτες, πού έφρουροΰντο άπό άνδρες της «Μιλίτσια», άρχι
σαν νά έρευνοΰν τά νερά της λίμνης Λά Φούρς, στην δχθη τής όποιας κατά την νύ
κτα τής άπαγωγής, έκαιε φωτιά τροφοδοτουμένη μέ βενζίνη. Την 22 Δεκεμβρίου 
1922 ή λίμνη έξέβρασε τά άκέφαλα καί κατακρεουργ^μένα πτώματα. Σχεδόν δλα 
τά κόκκαλα ήταν τσακισμένα. 'Ως μέσα βασανισμοΰ είχαν χρησιμοποιηθή ρόδες 
άπό παλιά άμάξια. 'Η  αυτοψία διεπίστωσε δτι οί άκρωΐηριασμοί είχαν διαπραχθή 
άπό κάποιον πού είχε χειρουργικές ικανότητες.

Γιά την δολοφονία αύτή κατηγορήθηκαν ό Δρ. Μάκ Κόϊν καί ένας άστυνομι- 
κός. Δέν υπήρχαν δμως μαρτυρικά στοιχεία. 'Η  έφημερίς «Τάϊμς Πικαίν» έγρα
φε ότι ή πλειοψηφία των ενόρκων στο δικαστήριο ήσαν μέλη τής Κλάν.

Παρά την Ιλλειψι των μαρτυρικών στοιχείων, ή ύπόθεσις αύτή συνέβαλε στο 
νά στραφή τό αίσθημα τού κοινού κατά τής όργανώσεως τής Κλάν, άλλά ή άλλαγή 
σημειώθηκε πολύ άργότερα. Μετά την σύμπραξι τού συνταγματάρχη Σίμμονς καί 
τού Κλάρκ, τά μέλη τής Κλάν αύξήθηκαν καί έφθασαν τό ένα εκατομμύριο σέ 46 
Πολιτείες. Τό 1925 σέ μιά γιγαντιαία έπίδειξι πολιτικής ισχύος, παρήλασαν 50.000 
μεταφιεσμένοι άνδρες τής Κλάν στη λεωφόρο Πενσυλβάνια τής Ούάσιγκτων.

'Η  ισχύς τής Κλάν άρχισε νά άτονή βαθμηδόν, λόγω τής δράσεως τού F.B.I. 
καί τών τοπικών άστυνομιών, πού ύπεστηρίζοντο άπό την σταυροφορία πού ώργά- 
νωσεν ό τύπος. Σέ μιά άπό τις πρώτες συγκρούσεις τού F.B.I. μετά τής Κλάν. 
έπετεύχθη ή σύλληψις τού «Ίμπέριαλ Κλήγκλ» Κλάρκ, στη Νέα ’Ορλεάνη τής Λου- 
ΐζιάνα καί ή δίκη τούτου στο Χοΰστον τού Τέξας, γιά παράβασι τού νόμου «περί 
εμπορίου λευκής σαρκός», παρ’ δλον δτι ή Κλάν υποστήριζε καί άπαιτούσε ήθος, 
καί άγνότητα άπό την γυναίκα. 'Ο Κλάρκ έκρίθη ένοχος καί την 10 Μαρτίου 1924 
τό ομοσπονδιακό δικαστήριο τού έπέβαλε ποινή προστίμου 5.000 δολλαρίων.

Γιά πολλά χρόνια οί υπάλληλοι τού Γραφείου Ερευνών έχρησιμοποιούντο 
άπό τό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης γιά τήν προστασία τών δικαιωμάτων τού πολίτου, 
ιδιαίτερα δέ σέ μιά προσπάθεια γιά τήν έξάλειψι τών χρεών πού υπήρχαν, ύπό δια
φόρους μορφάς, σέ δλη τη χώρα, μετά τήν κατάργησι τής δουλείας.

Τά χρέη αυτά ήταν μιά πληγή γιά τό κράτος, γιατί σέ μερικές Πολιτείες υπήρ
χαν νόμοι πού έπιδέχονταν διαφθορές καί άνήθικες πράξεις. Π.χ. ένας εργοδότης 
μπορούσε νά προκαλέση τήν έκδοσι εντάλματος εναντίον ενός άθώου εργάτου, νά 
τον άπελευθερώση έν συνεχεία, βάσει έγγυήσεως, καί μετά νά τον έξαναγκάση νά 
έργάζεται στά κτήματά του ή στις φυτείες του μέ τήν άπειλή τής φυλακίσεως. Σέ 
άλλες περιπτώσεις ό νόμος έπέτρεπε σ’ ένα έργοδότη νά πληρώνη καί νά έξαγορά- 
ζη' τήν ποινή ένός κρατουμένου καί μετά, βάσει συμβολαίου, ό εργοδότης αύτός ύπε- 
χρέωνε τον άποφυλακισθέντα νά εργάζεται στά κτήματά του μέχρις δτου ξεπλη- 
ρώση τό χρέος του.

Μία άπό τις χειρότερες περιπτώσεις γύρω άπό τά χρέη ήταν εκείνη γιά τήν
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οποία τό Γραφείο ’Ερευνών ένήργησε μία. έρευνα τό 1921, δταν έλαβε την πληροφο
ρία δτι ό Τζών Γουίλλιαμς «άγόρασε» Νέγρους άπδ τις φυλακές της Πολιτείας, 
τούς οποίους μετά ύπεχρέωνε νά έργασθοϋν στα κτήματά του, «για νά ξεπληρώσουν 
τά λύτρα» της άποφυλακίσεώς των; Στην πραγματικότητα δμως οι Νέγροι αύτο'ι 
έγιναν δούλοι τού Γουίλλιαμς. 'Όταν 6 Γουίλλιαμς πληροφορήθηκε δτι τό Γραφείο 
’Ερευνών ένεργοΰσε έρευνα για την ύπόθεσι αύτή, δολοφόνησε πάνω από δώδεκα 
Νέγρους, για νά μ ή υπάρχουν μάρτυρες εναντίον του. Για τούς φόνους αυτούς κατα
δικάστηκε σέ ισόβιο κάθειρξι. 'Η  κοινή γνώμη έξηγέρθη τόσο κατά τών έγκλη- 
μάτων αυτών, ώστε σπανίως έφθασε ξανά στό δικαστήριο ύπόθεσις γιά χρέη.

Τό κωμικό ήταν δτι ενώ οί υπάλληλοι τού Γραφείου ’Ερευνών έχρησιμοποι- 
οΰντο στη Λουϊζιάνα γιά την προστασία τών πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς έπί- 
σης καί σέ άλλες περιοχές, ό Γουίλλιαμς Μπέρνς καί ό Τζές Σμίθ χρησιμοποιούσαν 
άνδρες τού Γραφείου γιά την παρακολούθησι μελών τού Κογκρέσσου, τά όποια ζη
τούσαν νά ένεργηθή διοικητική έξέτασις καί νά άποκαλυφθοΰν οί καταχρήσεις της 
κυβερνήσεως Χάρντιγκ, μεταξύ τών οποίων συμπεριελαμβάνετο καί τό περίφημο 
σκάνδαλο τού «Τήηποτ Ντόουμ».

Λίγο καιρό μετά τήν άνάληψι τής διακυβερνήσεως τής χώρας άπό τον Χάρν- 
τιγκ, μεταβιβάσθηκε στό 'Υπουργείο ’Εσωτερικών ή διαχείρισις τών άποθεμά- 
των πετρελαίου τής Καλλιφόρνια καί τής Γουώμιγκ. Οί πετρελαιοπηγές τής τελευ
ταίας ήσαν γνωστές ώς «Τήηποτ Ντόουμ». Ό  'Υπουργός ’Εσωτερικών, ’Άλμπερ 
Β. Φώλλ, υπόγραψε ένα συμβόλαιο μέ μιά ιδιωτική έπιχείρησι, πού διηυθύνετο άπό 
τον Χάρρυ Σινκλαίρ καί τον Έντουαρντ Ντόχενυ. Τό συμβόλαιο αύτό τούς έπέτρε- 
πε νά άντλοΰν καί νά άποθηκεύουν πετρέλαιο άπό τις κρατικές πετρελαιοπηγές. 'Ως 
δικαιολογία γιά τήν παραχώρησι αύτή τού 'Υπουργού ’Εσωτερικών προς τήν ιδιω
τική έπιχείρησι, προτάχθηκε τό στοιχείο δτι τά άποθέματα πετρελαίου τών κρατι
κών πετρελαιοπηγών ήλαττώτοντο συνεχώς άπ0 τις γαιωτρύσεις καί τήν άντλησι 
πετρελαίου άπό γειτονικές ιδιωτικές πετρελαιοπηγές. ’Έτσι ή συμφιονία αύτή προ
στάτευε τά συμφέροντα τού κράτους.

’Αμέσως μετά τή συμφωνία οί γείτονες τής κατοικίας τού 'Υπουργού Φώλλ 
στό Νέο Μεξικό, παρετήρησαν ξαφνικά σημεία εύημερίας καί σπατάλης στήν έπαυ- 
λι τού Φώλλ, δπου άρχισαν νά γίνωνται πολ.υδάπανες εγκαταστάσεις. ’Αργότερα 
ό Σινκλαίρ καί ό Ντόχενυ εξήγησαν δτι είχαν «δανείσει» στον Φώλλ περί τις 135. 
000 δολλάρια. Τά 100.000 δολλάρια τά είχε προσφέρει ό Ντόχενυ άπλώς «σάν βοή
θεια σ’ ένα παλιό του φίλο», δπως ό ίδιος έδήλωσε.

Οί έξηγήσεις δμως αυτές δέν ικανοποίησαν τό Κογκρέσσο. 'Υπεβάλλοντο ε
πίσης έρωτήματα σχετικώς μέ τήν διαχείρισι τής Διευθύνσεως Παλαιβμάχων καί 
τών περιουσιών τών άλλοδαπών. Τό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης δέν είχε κατορθώσει 
νά άποδείξη καί νά τιμωρήση τις απάτες πού είχαν γίνει κατά τις συμφωνίες τού 
Α' παγκοσμίου πολέμου.

Τήν στιγμή άκριβώς πού ξέσπασε ή θύελλα κατά τής κυβερνήσεως Χάρντιγκ, 
αύτοκτόνησε τήν 30 Μαίου 1923 ό μυστηριώδης Τζές Σμίθ, καταλιπών μίαν περι
ουσία άξίας περίπου 500.000 δολλαρίων. Ό  Πρόεδρος Χάρντιγκ άρρώστησε, ενώ τα
ξίδευε στήν ’Αλάσκα καί τήν 2 Αύγούστου άπεβίωσε. Πρόεδρος άνεκηρύχθη ό Κάλ- 
βιν Κούλιτζ, ό όποιος βρήκε μπροστά του ένα πραγματικό χάος.

Οί φήμες περί τής διαφθοράς καί τών καταχρήσεων συνεχίζονταν. Φωνή δια
μαρτυρίας ήγέρθη στό Κογκρέσσο γιά τήν παραίτησι τού Ντώγκερτυ. Κατ’ άρχάς 
δέν διατυπώθηκε κατηγορία δτι καί ό 'Υπουργός Δικαιοσύνης ένείχετο σέ παρανο
μίες. «Ή  «Λιτεράρυ Ντάϊτζεστ» έσχολίαζε δτι ή παραίτησις τού Ντώγκερτυ ήταν 
αναπότρεπτη, γιατί τό Κογκρέσσο καί ό λαός είχαν άπολέσει τήν εμπιστοσύνη προς 
αύτόν, «δχι γιά δσα είχε κάνει, άλλά γιά δσα είχε άποτύχει νά κάνη».

(Συνεχίζεται)
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

"Αρθρον 81.
Άπόστασις ασφαλείας έν κινήσει.

Οί οδηγοί οχημάτων έν κινήσει ύποχρεοϋνται νά τηρούν άπόστασιν άπδ τοϋ προη
γουμένου, έξασφαλίζουσαν εις πάσαν περίπτωσιν την έγκαιρον στάσιν διά τήν άπο- 
φυγήν συγκρούσεως.

"Αρθρον 82.
Βραδυποροϋντα όχήματα.

Οί οδηγοί βραδυπορούντων οχημάτων, κινουμένων έπί στενών οδών, ύποχρεοϋνται 
νά διευκολύνωσι τήν κυκλοφορίαν τών λοιπών οχημάτων, παραμερίζοντες ή καί έν 
ανάγκη σταθμεύοντες.

"Αρθρον 83.
'Ο παραβαίνων τάς διατάξεις τών άρθρων 81 καί 82 τοϋ παρόντος, τιμωρείται 

διά προστίμου τριακοσίων έως χιλίων πεντακοσίων μεταλλικών δραχμών.
’Άρθρον 84.

Χρόνος χρήσεως συστήματος φωτισμού τών όχημάτων.
1. Ήμίσειαν ώραν μετά την δύσιν τοϋ ήλιου μέχρι ήμισείας ώρας προ της άνατο- 

λής αύτοϋ είναι υποχρεωτική ή χρήσις τοϋ συστήματος φωτισμού τών όχημάτων, ώς 
καί κατά τήν ήμέραν εις πάσαν περίπτωσιν ήλαττωμένης όρατότητος καί εντός τών 
οδικών σηράγγων.

2. Ή  χρήσις τοϋ συστήματος φωτισμού τών οχημάτων κατά τον άνωτέρω χρό
νον είναι υποχρεωτική καί κατά τήν στάθμευσιν, έκτος έάν ταΰτα είναι εύκρινώς ορατά 
ώς έκ τής ύπάρξεως εξωτερικού φωτισμού, ή έάν τοποθετούνται έκτος τού οδοστρώ
ματος, ή πρόκειται περί ποδηλάτων καί μοτοποδηλάτων.

3. "Οστις παραβαίνει τάς διατάξεις τού παρόντος άρθρου, τιμωρείται διά προστί
μου μέχρι χιλίων πεντακοσίων μεταλλικών δραχμών.

"Αρθρον 85.
Τρόπος χρήσεως φωτισμού τών όχημάτων.

1. Κατά τάς έν άρθρω 84 παρ. 1 καθοριζομένας ώρας καί λοιπάς περιπτώσεις, 
οί οδηγοί τών μηχανοκινήτων όχημάτων ύποχρεοϋνται όπως έχωσι κατά τήν πορείαν 
άνημμένον τό σύστημα φωτισμού ώς άκολούθως :

α) Τά πρόσθια καί οπίσθια φώτα θέσεως (μικρά), όταν ό έξωτερικός φωτισμός 
είναι έπαρκής.

β) Τά φώτα διασταυρώσεως (μεσαία) καί τά όπισθεν φώτα θέσεως, όταν ό 
έξωτερικός φωτισμός είναι άνεπαρκής.

γ) Τά φώτα πορείας (μεγάλα) καί τά όπισθεν φώτα θέσεως, όταν ό έξωτερικός 
φωτισμός έλλείπη καί τό όχημα κινείται μέ ταχύτητα ύπερβαίνουσαν τά 40 χιλιόμε
τρα τήν ώραν. Έν δψει άλλων όχημάτων ύποχρεοϋνται όπως χρησιμοποιώσιν άπο- 
κλειστικώς τά φώτα διασταυρώσεως (μεσαία) καί νά προσαρμόζωσιν άναλόγως τήν
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ταχύτητα τοΰ οχήματος των προς τήν ύπάρχουσαν ορατότητα. Έν τή περιπτώσει ταύτη 
απαγορεύεται άπολύτως ή έναλλαγή χρήσεως τοϋ συστήματος φωτισμού (μικρά—με
σαία— μεγάλα φώτα). 'Ομοίως ύποχρεοΰνται δπως χρησιμοποιώσι τα φώτα δια- 
σταυρώσεως (μεσαία) τών οχημάτων, όταν άκολουθοϋν ετερον όχημα μέ άνημμένους 
φανούς.

2. Οί οδηγοί, οχημάτων ύποχρεοΰνται δπως εχωσι πάντοτε άνημμένον κατά τήν 
πορείαν ισχυρόν φωτισμόν τής οπίσθιας πινακίδος άριθμοϋ κυκλοφορίας.

3. Οΐ οδηγοί οχημάτων έφωδιασμένων διά φώτων όγκου, ύποχρεοΰνται δπως 
κατά τήν πορείαν αύτών εχωσι ταΰτα άνημμένα.

4. Κατά τήν στάθμευσιν, εξαιρέσει τών δικύκλων, δταν ό έξωτερικός φωτισμός 
είναι άνεπαρκής ή έλλείπη, τό δέ όχημα εύρίσκεται σταθμευμένον έπί τοΰ καταστρώ
ματος, ό οδηγός αύτοΰ ύποχρεοΰται δπως τηρή άνημμένα τά φώτα θέσεως, τά φώτα 
δγκου καί τον φωτισμόν τής πινακίδος τοΰ άριθμοΰ κυκλοφορίας.

5. 'Ο έξωτερικός φωτισμός κρίνεται έπαρκής, έφ’ όσον καθιστά όχημα εύδιάκρι- 
τον άπό άποστάσεως 50 μέτρων.

6. Οί οδηγοί οχημάτων κινούμενοι έντός κατωκημένων περιοχών άπαγορεύεται 
νά χρησιμοποιώσι φώτα πορείας (μεγάλα φώτα).

7. Οί φανοί ομίχλης, οί τοποθετημένοι εις ύψος ελασσον τών 65 έκατοστών άπό 
τοΰ έδάφους, δ£ν έπιτρέπεται νά χρησιμοποιηθοΰν είμή μόνον εις περιπτώσεις ομίχλης 
ή χιονοπτώσεως.

Οί αυτοί φανοί, τοποθετημένοι εις ύψος μεΐζον τών 65 έκατοστών, έπιτρέπεται νά 
χρησιμοποιηθοΰν καί ώς άντιθαμβωτικοί φανοί.

8. Ή  χρήσις προβολέως μεγάλης άποστάσεως έπιτρέπεται εις τάς κάτωθι περι
πτώσεις :

α) "Αν ό προβολεύς είναι κινητός: Έ φ ’ δσον τό όχημα εύρίσκεται έν στάσει καί 
προς άναγνώρισιν πινακίδων σημάτων καί τοποθεσιών, ύπό τον όρον δτι δεν προκαλεΐ- 
ται έκ τής τοιαύτης χρήσεως θάμβος εις οδηγούς άλλων οχημάτων.

β ) "Αν ό προβολεύς είναι άκίνητος : Κατά τήν πορείαν τοΰ οχήματος όμοΰ μετά 
τών φανών πορείας (μεγάλα φώτα) καί έφ’ δσον ή σβέσις άμφοτέρων καί ή άφή έπιτυγ- 
χάνεται συγχρόνως διά τοΰ αύτοΰ διακόπτου.

9. 'Ο οδηγός ύποχρεοΰται νά εχη τούς φανούς τοΰ οχήματος του ρυθμισμένους 
συμφώνως προς τάς προδιαγραφάς τοΰ κατασκευαστοΰ.

10. Δι’ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργοΰ Συγκοινωνιών δύναται νά έπιβάλλεται εις 
μηχανοκίνητα οχήματα ή εις κατηγορίας τούτων ό έφοδιασμός διά φωτοηλεκτρικοΰ 
συστήματος αύτομάτου έναλλαγής φώτων πορείας καί διασταυρώσεως.

11. 'Οδηγός, δστις έν δψει άλλων οχημάτων δεν χρησιμοποιεί άποκλειστικώς τά 
φώτα διασταυρώσεως (μεσαία) ή χρησιμοποιεί κινητόν προβολέα, έφ’δσον τό όχημα 
εύρίσκεται έν κινήσει, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών ή διά χρηματι
κής ποινής.

'Ο παραβαίνων τάς λοιπάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου τιμωρείται διά προσ
τίμου τούλάχιστον τριακοσίων μεταλλικών δραχμών.

"Αρθρον 86.
’Αλλαγή διευθύνσεως ή λωρίδος κυκλοφορίας.

1. Οί οδηγοί, προτιθέμενοι ν’ άλλάξωσι διεύθυνσιν ή λωρίδα κυκλοφορίας ή νά 
σταθμεύωσιν, ύποχρεοΰνται δπως έγκαίρως καταστήσωσι γνωστήν τήν πρόθεσίν των, 
χρησιμοποιοΰντες τούς δείκτας κατευθύνσεως, άναλόγως τής περιπτώσεως, ώς καί τά 
φώτα τροχοπεδήσεως.

"Αν δεν λειτουργούν οί δεΐκται κατευθύνσεως ή τά φώτα τροχοπεδήσεως, οί ό-
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δηγοί ύποχρεοΰνται νά προτείνωσι τον βραχίονα, να ύψώσωσι δέ κατακορύφως τούτον 
έν περιπτώσει σταθμεύσεως.

2. Έ π ί οδών διπλής κατευθύνσεως καί πυκνής κυκλοφορίας ό 'Υπουργός Συγ
κοινωνιών ή αί έπί τούτου εξουσιοδοτούμενα'- Άρχαί, δύνανται νά άπαγορεύσουν τήν 
έπί τόπου στροφήν άλλαγής κατευθύνσεως άπό τής τοποθετήσεως ένδεικτικών πινά
κων.

’Άρθρον 87.
Κίνησις προς τά όπισθεν.

1. ’Εντός κατωκημένων περιοχών άπαγορεύεται ή προς τά όπισθεν κίνησις παν
τός οχήματος, έξαιρέσει τών περιπτώσεων, καθ’ ας ή προς τά έμπροσθεν τοιαύτη 
είναι άδύνατος ή γίνεται έλιγμός σταθμεύσεως. Ό  έλιγμός σταθμεύσεως έπιτρέπεται 
νά έκτελήται έπί τής ιδίας όδοΰ καί εις μήκος μή ύπερβαΐνον τό διπλάσιον του μήκους 
τοΰ οχήματος.

2. ’Εντός κατωκημένων περιοχών έπιτρέπεται ή προς τά όπισθεν κίνησις παντός 
οχήματος, αν έκ ταύτης δεν δημιουργεΐται κίνδυνος ή δεν παρακωλύεται ή κυκλοφορία.

3. ’Επί αυτοκινητοδρόμων ή προς τά όπισθεν κίνησις τών οχημάτων άπαγορεύ- 
εται εις πάσαν περίπτωσιν.

’Άρθρον 88.
Άπαγόρευσις ενοχλητικών θορύβων.

Οί οδηγοί παντός οχήματος, ιδία τών αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών καί μοτο
ποδηλάτων, ύποχρεοϋνται νά μή προκαλώσι κατά τήν όδήγησιν ένοχλητικούς θορύ
βους καί νά προλαμβάνωσι τούς δυναμένους νά προκληθώσιν έκ τοΰ φορτίου ή έξ άλλων 
αιτίων συνδεομένων προς τήν κυκλοφορίαν, συντηροΰσι δέ είς κατάστασιν καλής λει
τουργίας τό σύστημα άποσιωπητήρος.

Άρθρον 89.
Χρήσις ήχητικών οργάνων.

1. Είς τούς οδηγούς άπαγορεύεται ή άσκοπος χρησιμοποίησις τών ήχητικών 
οργάνων τών οχημάτων των ή ή μεθ’ ύπερβολικής έντάσεως ή διάρκειας χρήσις αύτών.

2. Αί ύπό τοΰ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών ή ύπό τών Νομαρχών κατά περίπτωσιν 
έξουσιοδοτούμεναι Άρχαί, δύνανται νά άπαγορεύωσι τήν χρήσιν τών ήχητικών οργά
νων τών οχημάτων έντός κατωκημένων περιοχών, έξαιρουμένων τών περιπτώσεων ά
μεσου κινδύνου. Κατά τάς νυκτερινάς ώρας έπιτρέπεται ή ύπό τών οδηγών, άντί τών 
ήχητικών οργάνων, βραχεία χρήσις τών φώτων διασταυρώσεως (μεσαία φώτα). 
Έκτος τών κατωκημένων περιοχών έπιτρέπεται ή ύπό τών οδηγών χρήσις τών ήχητι
κών οργάνων, οσάκις τούτο είναι άναγκαΐον.

3. Οί οδηγοί οχημάτων, τά όποια μεταφέρουσι τραυματίας ή σοβαρώς άσθενοΰν- 
τας, δεν ύπόκεινται είς τάς άπαγορεύσεις καί περιορισμούς τούς σχετικούς μέ τήν χρή- 
σιν ήχητικών οργάνων.

Άρθρον 90.
Στάσις.

1. Επιτρέπεται, έκτος έάν ύπάρχη άπαγορευτική πινακίς, είς τούς οδηγούς οχη
μάτων ή ζώων ή σύντομος διακοπή τής πορείας (στάσις), έφ’ όσον αΰτη γίνεται κατά 
μήκος καί έγγύτατα τού δεξιού άκρου τής όδοΰ ή άποκλειστικώς έπί τών έρεισμάτωνΤ 
έάν υπάρχουν τοιαύτα, καί δεν δημιουργεί έμπόδιον ή κίνδυνον διά τήν κυκλοφορίαν.

Έ π ί οδών μοναδικής κατευθύνσεως (μονοδρόμων) ή στάσις έπιτρέπεται νά 
γίνεται καί έπί τού αριστερού άκρου τής οδού.

. 2. Έ π ί τμημάτων όδών πλάτους δύο λωρίδων κυκλοφορίας συνολικώς, όπου 
ύφίσταται άπαγορευτική σήμανσις τοΰ οδοστρώματος απαγορεύεται ή στάσις πρός 
τήν πλευράν τής άπαγορευτικής γραμμής.
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Άρθρον 91.
'Ο παραβαίνων τάς διατάξεις των άρθρων 86 έως 90 τοΰ παρόντος, τιμωρείται 

διά προστίμου τουλάχιστον τριακοσίων μεταλλικών δραχμών.
’Άρθρον 92.
Στάθμευσις.

1. Εις περίπτωσιν παρατεινομένης διακοπής της πορείας (στάθμευσις), οί οδη
γοί οχημάτων ή ζώων ύποχρεοϋνται, άπομακρυνόμενοι αυτών, δπως λάβωσι τα άναγ- 
καΐα μέτρα διά την άποφυγήν δυστυχήματος.

2. Διαρκούσης τής σταθμεύσεως οί οδηγοί οχημάτων ή ζώων ύποχρεοϋνται 
δπως θέτωσι ταϋτα, εάν δεν ορίζεται άλλως, εντός μέν τών κατωκημένων περιο
χών έγγύτατα τοΰ δεξιού άκρου τής όδοϋ καί παραλλήλως προς τον άξονα ταύτης, 
έκτος δέ κατωκημένων περιοχών έπί τών προς τοΰτο τυχόν υπαρχόντων χώρων ή έπί 
τών έρεισμάτων τής όδοϋ ή ελλείψει τούτων έγγύτατα προς τό δεξιόν άκρον ταύτης καί 
παραλλήλως προς τον άξονά της.

’Εάν δεν ύφίσταται πεζοδρόμιον οί οδηγοί, κατά τάς άνωτέρω περιπτώσεις, 
ύποχρεοϋνται νά άφήνωσιν έπαρκή έλεύθερον χώρον διά την διέλευσιν τών πεζών.

3. 'Η  στάθμευσις άπαγορεύεται :
α) Έ π ί τών πεζοδρομίων, έπί ή πλησίον τών διασταυρώσεων καί εις άπόστασιν 

μικροτέραν τών 5 μέτρων άπό τήν τομήν τών άντιστοίχων οικοδομικών γραμμών, έπί 
καμπύλών, έντός συράγγων, έπί κυρτών άλλαγών, κατά μήκος κλίσεων (ράχεων), εις 
άπόστασιν μικροτέραν τών 15 μέτρων άπό ίσοπέδους σιδηροδρομικάς διαβάσεις καί 
στάσεις λεωφορείων καί τροχιοδρόμων, καθώς καί εις άπόστασιν μικροτέραν τών 3 
μέτρων άπό τάς θέσεις τών πυροσβεστικών κρουνών.

β) Έ π ί τών τροχιοδρομικών καί σιδηροδρομικών γραμμών, έπί τών διαβάσεων 
πεζών καί εις τάς συμβόλάς ιδιωτικών οδών καί στοών.

γ) Έάν τό έναπομένον έλεύθερον μέρος τών οδών είναι ανεπαρκές διά τήν κυ
κλοφορίαν τών οχημάτων.

δ ) Εις άπόστασιν μικροτέραν τών 15 μέτρων προ τών φωτεινών σηματοδοτών 
καί τών πινακίδων ύποχρεωτικής στάσεως, (STOP), ίνα μήέμποδίζηταιή θέα τούτων.

ε ) Εις τμήμα όδοϋ, όπου ύπάρχει άπαγορευτική σήμανσις τοΰ οδοστρώματος, 
έφ’ όσον δεν ύφίστανται δύο τούλάχιστον λωρίδες κατά κατεύθυνσιν.

στ) Παραπλεύρως έτέρου οχήματος έν στάσει ή σταθμεύσει.
ζ) 'Όπου εύρίσκονται άπαγορευτικαί πινακίδες.
4. Τά έντεταλμένα άστυνομικά όργανα δύνανται νά ένεργήσωσι τήν μεταφοράν 

οχήματος σταθμεύοντος εις τάς ύπό τών προηγουμένων παραγράφων καθοριζομένας 
ζώνας ή είς άλλας εις άς ή στάθμευσις άπαγορεύεται. Ή  μεταφορά είς σταθμόν αύτο- 
κινήτων ή είς έτερον κατάλληλον χώρον, διενεργεΐται διά τεχνικών προσφορών μέσων, 
άποκλειομένης τής παραβιάσεως τών κεκλεισμένων θυρών τοΰ οχήματος.

5. 'Ο παραβαίνων τάς διατάξεις τής παραγράφου 1 τοΰ παρόντος άρθρου τιμω
ρείται διά προστίμου τούλάχιστον τριών χιλιάδων μεταλλικών δραχμών ή διά κρατή- 
σεως τούλάχιστον 15 ημερών ή δι’ άμφοτέρων τών ποινών.

6. Ό  παραβαίνων τάς λοιπάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου, τιμωρείται δια 
προστίμου τούλάχιστον πεντακοσίων μεταλλικών δραχμών ή διά κρατήσεως.

Άρθρον 93.
Κατάληψις τοΰ οδοστρώματος.

1. Οί οδηγοί ύποχρεοϋνται όπως, αν λόγω βλάβης τοΰ οχήματος των, πτώσεως 
τοΰ φορτίου αύτοΰ ή έξ άλλης αιτίας καταληφθή ή οδός, έλευθερώνωσι ταύτην, όδη- 
γοΰντες ή ώθοϋντες τό όχημα είς καθωρισμένον χώρον σταθμεύσεως ή, έπί τών έρει-
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σμάτων ή, έλλείψει τούτων, έπί τοϋ δεξιού άκρου της όδοϋ καί παραλλήλως προς τον 
άξονά της, ώς καί εις τήν άπομάκρυνσιν παντός αντικειμένου (λίθων κλπ.), δπερ έχρη- 
σιμοποιήθη διά τήν άνάσχεσιν της κινήσεως τοϋ οχήματος.

'Ομοίως ύποχρεοϋνται δπως, αν έκ τοϋ οχήματος έκχυθώσιν έπί της όδοϋ γλοιώ
δεις ούσίαι (άσβεστος—έ'λαιον κ.ά.), λάβωσι παν πρόσφορον μέσον προς άποτροπήν 
άτυχημάτων διά τήν διασφάλισιν της ομαλής κυκλοφορίας.

2. Ό  παραβαίνων τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου, τιμωρείται διά προστίμου 
τούλάχιστον τριών χιλιάδων μεταλλικών δραχμών ή διά κρατήσεως τουλάχιστον 15 
ήμερών ή δι’ άμφοτέρων τών ποινών τούτων.

Άρθρον 94.
Έπισήμανσις σταθμεύοντος οχήματος.

1. Οί οδηγοί οχημάτων, έξαιρέσει τών μοτοσυκλεττών, μοτοποδηλάτων καί 
ποδηλάτων, τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ προηγουμένου άρθρου, ύποχρεοϋνται, 
παραμένοντες έν σταθμεύσει έπί τής όδοϋ, νά έπισημαίνωσι τό όχημά των έν περιπτώ- 
σει ομίχλης, δταν τοΰτο σταθμεύη πλησίον καμπύλης ή έπ’ αυτής ή εις κατωφερικόν 
τμήμα όδοϋ. Τήν αύτήν ύποχρέωσιν ύπέχουσι καί κατά τήν νύκτα, έάν τά δπισθεν φώτα 
θέσεως έλλείπουσιν ή είναι ανεπαρκή.

2. Ή  έπισήμανσις γίνεται δι’ ειδικής κινητής άντανακλαστικής πινακίδος σχή
ματος ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς ,50 εκατοστών τοϋ μέτρου, έχούσης έρυθρόν περι- 
θώριον πλάτους 5 έκατοστών τοϋ μέτρου. Ή  πινακίς τοποθετείται δπισθεν τοϋ οχή
ματος καί εις άπόστασιν τούλάχιστον 50 μέτρων άπό τούτου.

3. "Οστις παραβαίνει τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου, τιμωρείται διά προστί
μου τούλάχιστον τριών χιλιάδων μεταλλικών δραχμών ή διά κρατήσεως τούλάχιστον 
15 ήμερών ή δι’ άμφοτέρων τών ποινών τούτων.

’Άρθρον 95.
Συνάντησις στρατιωτικών τμημάτων καί συνοδειών εν γένει.

1. Οί οδηγοί οχημάτων δέν έπιτρέπεται νά διακόπτωσι πορευομένας στρατιω- 
τικάς φάλαγγας, συντεταγμένα τμήματα στρατού ή μαθητών ή θρησκευτικάς πομπάς 
καί συνοδείας έν γένει.

2. "Οστις παραβαίνει τήν διάταξιν τοϋ παρόντος άρθρου, τιμωρείται διά προστί
μου μέχρι χιλίων πεντακοσίων μεταλλικών δραχμών.

(Συνεχίζεται)

Το «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό απαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι- 
κώ ν, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.
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Α Θ Η Ν Α - Λ Ο Σ  Α Ν Τ Ζ Ε Λ Ε Σ
'Υπό κ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

'Ο κόσμος έγινε μικρός.
Αύτό τό συμπέρασμα βγάζει κάνεις όταν, ξεκινώντας άπό την ’Αθήνα τό πρωί 

(5 ή ώρα), φτάνη στο Λος "Αντζελες στις 5.30 μ.μ. Πώς γίνεται αύτό; Άπλούστατα. 
Παίρνετε τον κομήτη της «’Ολυμπιακής» πού ξεκινάει στις 5 το πρωί κι’ ύστερα άπό 
3.30 ώρες φθάνετε στο Λονδίνο. ’Εκεί ξεκουράζεστε μερικές ώρες. Παίρνετε κατόπιν 
στις 12 το μεσημέρι το μεγαθήριο σούπερ τζετ τής « Παναμέρικαν», πετάτε 8 ώρες καί 
φθάνετε στήν Καλλιφόρνια ημέρα, γιατί κυνηγώντας τον ήλιο κλέβετε τή νύχτα καί 
βρισκόσαστε έκεΐ τό άπόγευμα στις 5.30 μ.μ. (ώρα ’Αμερικής). Άλλ’ ας τά πάρουμε 
μέ τήν σειρά.

15 ’Ιουνίου 1963, ώρα 5 π.μ. Ξημερώματα. 'Η  ’Αθήνα, ντυμένη στα γαλανά 
της μετάξια, χαρούμενη, δροσάτη, μας χαμογελάει, σαν την κοπέλλα πού λέει «στο 
καλό νά πάτε... μά σάν καί μένα δέν θά βρήτε καμμιά πουθενά».

Ναί, ’Αθήνα μας, ναι Ελλάδα μας, δέν σέ άφήνουμε για πάντα, δέν σέ άποχωρι- 
ζόμαστε. Μά νά μη δούμε κι’ άλλα μέρη; Νά μή κάνουμε σύγκρισι ; Δέν ξέρεις ότι 
τότε θά σέ νοσταλγήσουμε πιο πολύ, θά σέ άγαπήσουμε πιο τρελλά, καί θά γυρίσουμε 
στήν άγκαλιά σου μέ σιγουριά καί θέρμη ;

Ά ,  όχι. Καμμιά χώρα δέν μάς ξελόγιασε μέχρι σήμερα. Στήθηκες Έλλαδίτσα 
στην ψυχή μας άρχόντισσα. Σέ άγαπάμε, σέ λατρεύουμε καί δέν σέ άποχωριζόμαστε 
κι’ όταν γελάς, μά καί όταν κλαϊς.

Α θ ή να  — Λ ονδίνο.
Τί χαρούμενο θέαμα νά βλέπης την ’Αττική μέ τις άκρογιαλιές της άπό τον 

ουρανό ; Είναι εικόνα άσύγκριτη, ολοκληρωτική, παρθένα. Χαίρεσαι τά πάντα, τό 
χρυσό ήλιο, τό γαλανό χρώμα, τήν ολοκάθαρη άτμόσφαιρα, τό ολόδροσο οξυγόνο, τή 
ζωή καί τήν ομορφιά τής ελληνικής φύσεως. Κι’ ύστερα ; "Υστερα πετάς προς τις 
άλλες χώρες, πάνω άπό τά σύννεφα, πάνω άπό πανύψηλα βουνά, πάνω άπό τά πουλιά 
τού ουρανού. ’Αλήθεια 1 'Ο άνθρωπος ήταν πάντοτε, μά τώρα στήν πάλη μέ τά στοι
χειά τής φύσεως έγινε τό μεγαλύτερο θεριό. ’Εκεί πού πετάει αύτός δέν τολμούν 
πιά νά πετάξουν οί βασιλιάδες τών ούρανών, οί άετοί. Φοβισμένοι βλέπουν τά άτσά- 
λινα πουλιά νά σχίζουν τούς αιθέρες καί τρέμουν άπό τό θόρυβο καί τό θέαμα. Είναι 
οί άνθρωποι μέ τά αεροπλάνα τους, πού σχίζουν σάν βολίδες τούς αιθέρες.

Είναι ό άνθρωπος. Αύτό τό τέλειο πλάσμα τού Θεού, αυτός πού έχει μέσα του 
τό Θεό !

Μά τώρα βρισκόμαστε κι’ δλας πολύ ψηλά, κοιτάζομε κάτω νά δούμε άλλες 
χώρες, άλλά δυστυχώς ένας άπέραντος τάπητας άπό ολόλευκα σύννεφα, μιά κάτασ
πρη τεράστια επίπεδη έκταση απλώνεται μέχρι εκεί πού φτάνει τό μάτι μας. Τίποτε 
άπό τή γή. Πετάμε στούς ουρανούς μέχρι πού ύστερα άπό τρισήμισυ ώρες φτάνουμε 
στο Λονδίνο, τή μεγαλούπολι αύτή καί πρωτεύουσα τής βρεταννικής αύτοκρατορίας.

Θά ήταν παράλειψις άν δέν λέγαμε δυο λόγια γιά τό προσωπικό τής ’Ολυμπια
κής έταιρείας καί τήν περιποίησι σέ όλα, πού ύστερα άπό μιά σύγκρισι πού έκανα, 
βρήκα πώς ή ελληνική αύτή έταιρεία τιμάει τον τόπο μας, γιατί βρίσκεται στήν πρώτη 
θέση τής ξεναγήσεως. Μιά γλυκειά, ραφιναρισμένη καί ολόχαρη άτμόσφαιρα 
σάς περιβάλλει μέσα στούς κομήτες. ’Από τον καπετάνιο τού άεροπλάνου μέχρι τον 
τελευταίο συνοδό πού θά σάς παραδώση σέ ξένα χέρια. Καί ή κουζίνα ; ’Αριστούργη
μα μαγειρικής. Αύτά τά γράφω άπό περηφάνεια γιατί είμαι 'Έλληνας καί όχι άπό
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ύποχρέωσι, γιατί κανείς · δεν γνώριζε ποιός ήμουν. "Ημουν ένας απλός επιβάτης, 
όπως δλοι οί άλλοι.

Λονδίνο — Λος "Αντζελες.
Περιμένοντας 4 ώρες στήν αίθουσα (τρανζίτ) άναμονής τοϋ Λονδίνου, πρέπει 

να ομολογήσουμε δτι υπάρχει κάτι τδ τέλειο πού φέρνει τή σφραγίδα τής άγγλικής 
τάξεως, τού ρυθμού καί τού πολιτισμού. Δεν βρίσκει τίποτε κανείς να ψέξη. Τα πάντα 
λειτουργούν σαν ένα καλοκουρδισμένο ρολόγι, μέσα σ’ ένα περιβάλλον πλούσιο, κα
λοβαλμένο καί πολιτισμένο, έτσι πού εμείς οί 'Έλληνες, οί όποιοι είμαστε έτοιμοι για 
γκρίνια καί φασαρία, άφοπλιζόμαστε άπό τό χαμόγελο τής υπαλλήλου καί άπό τά 
περίφημα «πλήζ» καί «θένκ γιού». Τούτο μόνο σημειώνω δτι καί στις βεσπασιανές 
πού άστράφτουν καί δπου παράλληλα υπάρχουν καθρέπτες καί λουτήρες γιά πλύσιμο 
καί ξύρισμα, έχουν τοποθετημένα μεγάφωνα μέ τά όποια σέ ήρεμο γλυκό τόνο συνε
χώς ενημερώνουν τούς έπιβάτες γιά τις ώρες πτήσεων των άεροπλάνων.

Στις 12.20 (ώρα Λονδίνου) μπαίνουμε στο μεγαθήριο τής «Παναμέρικαν» πού 
μοιάζει σάν πλατεία στο έσωτερικό του (θέσεις 160, χωριστά τού προσωπικού). 
Μάς οδηγούν όμορφες, καλοκαμωμένες, γελαστές ’Αμερικανίδες συνοδοί, καί άμέσως 
τό άεροπλάνο άπογειώνεται, σά να ξεκινάη ένα αυτοκινητάκι. Σέ λίγο βρισκόμαστε 
πάνω άπό τά σύννεφα.

Πετάμε προς τά βόρεια, γιατί ή πτήσις θ’ άκολουθήση τό συντομώτερο δρόμο 
πάνω άπό τις παγωμένες θάλασσες καί χώρες. Μά σέ λίγο άπό τό ΰψος πού παίρνουμε 
βρισκόμαστε σ’ έναν τεράστιο αιθέριο κώδωνα πού ό θόλος του είναι ένας ουρανός σάν 
άπό άραχνοόφαντο μετάξι καί ή επίπεδη επιφάνεια καί βάσι του ένα άπέραντο λευκό 
ταπέτο άπό στρωτά σύννεφα. "Ετσι πετώντας φτάνουμε πάνω άπό τις παγωμένες 
θάλασσες τής Γροιλανδίας καί άπολαμβάνουμε τό θέαμα, τοϋ άπεράντου πάγου στις 
θάλασσες καί στις στεριές. Συνεχίζοντας την πτήσι βλέπουμε δλα παγωμένα σέ 
εκτάσεις άτελείωτες, ώσπου τό λευκό μάς στραβώνει καί μάς άναγκάζει νά μη κοιτά
ζουμε πιά, άλλά μέ κλειστά μάτια νά σκεφτώμαστε καί νά διερωτώμεθα. 'Υπάρχει 
άραγε ζωή έκεΐ κάτω ; Μπορεί νά ύπάρχη ζωντανός οργανισμός ; Καί δμως υπάρχει. 
Ό  χάρτης δείχνει δτι άνθρωποι κατοικούν σέ πόλεις. Έ τσ ι περνώντας θάλασσες, 
ποτάμια καί βουνά, σκεπασμένα αιώνια άπό πάγους καί χιόνια, προχωρούμε προς 
τις 'Ηνωμένες Πολιτείες τής ’Αμερικής, ώσπου, άφοΰ τελευταία καμαρώσαμε μιά 
απέραντη σειρά άπό ηφαιστειογενή δρη μέ κρατήρες, πού ήσαν δλα σκεπασμένα μέ 
χιόνια, φτάνουμε στήν Καλλιφόρνια, τήν πιο εύφορη καί γλύκειά Πολιτεία τής Άμε- 
Ρ^κής.

Τά χιόνια έλειωσαν τώρα εδώ πού φτάσαμε καί ή θάλασσα γαλάζια μάς υπο
δέχεται. Ουρανός καί θάλασσα μοιάζουν σάν νάχούν έλληνική δψη. ’Απολαμβάνουμε 
άπό ψηλά τή χαρούμενη πόλι τών άστέρων τού κινηματογράφου, πού είναι χάρμα σέ 
ρυμοτομία καί ρυθμό. Λείπουν οί ούρανοξύστες καί τό πράσινο δεσπόζει απ’ δπου 
ξεπροβάλλουν τά σπίτια-βίλλες τής μεγάλης αύτής πολιτείας. ’Αλλά γι’ αυτή θά 
γράψουμε στή συνέχεια.

"Ετσι σάν υστερόγραφο σημειώνουμε δτι 8 ώρες πτήσεως δέν περνούν εύκολα. 
Καί σκεφτόμαστε πώς ή μεγάλη αυτή έταιρεία ή «Παναμέρικαν» δέν σκέφθηκε στις 
τόσες έγκαταστάσεις τού άεροπλάνου νά κάνη καί έγκατάστασι ραδιοφώνου μέ άτομι- 
κή άκουστική γιά κάθε έπιβάτη, ώστε ό καθένας τοποθετώντας την στ’ αυτιά του νά 
άκούη μουσική όταν δέν κάνει τίποτε άλλο. Αύτό θά ξεκούραζε ή καί θά νανούριζε.

(Συνεχίζεται)



ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αυτός είναι ό Ράσσελ
Όμιλοϋν τά κείμενά του (1)

'Ο ηλικίας 91 ετών ’Άγγλος φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσσελ έχει τεθή, κατά 
τούς τελευταίους μήνας, επί κεφαλής τής υπό τοϋ διεθνούς κομμουνισμού καί τής 
διεθνούς συνοδοιπορίας κατευθυνομένης συκοφαντικής εκστρατείας κατά τής πα- 
τρίδος μας. ’Επειδή ό τίτλος τού «φιλοσόφου» δυνατόν νά δημιουργήση έσφαλμένας 
έντυπώσεις περί τής προσωπικότητος τού Ράσσελ, είναι άνάγκη νά καταστούν γνω
στά ώρισμένα βασικά σημεία περί των άπόψεων τού φιλοσόφου τούτου.

1. Ή  π ο λ ι τ ι κ ή  τ ου .  Κατά βάσιν ό Ράσσελ είναι άναρχικός, τόσον εις 
τήν θεωρίαν, όσον καί είς τήν πράξιν. Πιστεύει ότι εάν οί νόμοι τής Πολιτείας δεν 
συμφωνούν μέ τήν φιλοσοφίαν του, μπορεί νά τούς παραβαίνη.

'Όταν πέρυσι ή άγγλική κυβέρνησις άπηγόρευσε τάς διαδηλώσεις των είρηνο- 
καπήλων τού πυρηνικού άφοπλισμοΰ, ό Ράσσελ έτέθη επί κεφαλής τής διαδηλώσεως. 
Συνελήφθη όμως καί έδικάσθη άπό τήν δικαιοσύνην τής πατρίδος του είς δίμηνον φυ- 
λάκισιν. "Οταν κατά τον παρελθόντα μήνα ’Απρίλιον ή ελληνική κυβέρνησις άπηγό
ρευσε τήν Μαραθώνιον πορείαν των είρηνοκαπήλων κομμουνιστών καί συνοδοιπόρων, 
ό Ράσσελ έκήρυξε τήν άνυπακοήν καί έστειλε είς τήν Ελλάδα τον γραμματέα του 
διά νά ένισχύση τήν άνυπακοήν ταύτην.

Είς όλα τά διεθνή προβλήματα ό Ράσσελ τάσσεται μέ τάς σοβιετικάς άπόψεις.
Είς τήν κρίσιν τής Κούβας, πέρυσι τον ’Οκτώβριον, έστειλεν έκκλησιν προς τον 

Πρόεδρον Κέννεντυ είς τήν οποίαν τού έλεγε: «Τά τελεσίγραφά σας σημαίνουν πό
λεμον. Παραιτηθήτε άπό τήν παραφροσύνην». Είς τήν άπάντησίν του, ό Πρόεδρος 
Κέννεντυ, άνέφερε μεταξύ τών άλλων:

«’Ενώ τά μηνύματά σας επικρίνουν τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, δεν βλέπω νά 
εκδηλώνετε καμμίαν άνησυχίαν διά τήν εισαγωγήν ρωσικών πυραύλων είς τήν Κού
βαν. Έπιτρέψατέ μου νά πιστεύω ότι ή προσοχή σας πρέπει νά στραφή προς τούς 
κλέπτας μάλλον παρά προς έκείνους πού συνέλαβαν τούς κλέπτας».

2. 'Η  θ ρ η σ κ ε ί α τ ο υ. Ό  Ράσσελ είναι υλιστής, άθεος καί άντιχριστιανι- 
κός. 'Υποστηρίζει ότι ή θρησκεία άποτελεϊ έμπόδιον είς τήν ευτυχίαν τού άνθρώπου.

«Μπορεί, λέγει, ή άνθρωπότης νά βρίσκεται στο κατώφλι μιας χρυσής έπο- 
χής. Άλλ’ αν συμβαίνη αυτό θά χρειασθή πρώτα νά σκοτώση τον δράκοντα πού φυ
λάει τήν πόρτα. Καί ό δράκοντας αύτός είναι ή θρησκεία» (άπό τό βιβλίον «Γιατί 
δεν είμαι Χριστιανός» σελ. 37).

Τό ίδιον είπε καί ό Μάρξ μέ άλλα λόγια :
«'Η θρησκεία είναι τό όπιο τών λαών πού στραβώνει τό προλεταριάτο μπρος 

στόν προορισμό του, βάζοντας τά μεγαλύτερα έμπόδια στο δρόμο γιά τήν έπανάστασι».
3. 'Η  ή θ ι κ ή  τ ο υ .  Ό  Ράσσελ είναι κατ’ ουσίαν οπαδός τής σεξουαλι

κής παμμιξίας, άκόμη καί τής ομοφυλοφιλίας.
Τό 1940 εύρίσκετο είς τήν ’Αμερικήν καί τό Συμβούλιον Άνωτάτης Έκπαι- 

δεύσεως τού Κολλεγίου τής πόλεως τής Νέας 'Υόρκης τον έπέλεξε διά τήν έδραν τής 
φιλοσοφίας.

'Η  άπόφασις αΰτη προεκάλεσε θύελλαν διαμαρτυριών καί έπί ήμέρας ό τύποι; 
τής Νέας 'Υόρκης έπέκρινε δριμύτατα τό Συμβούλιον. ’Επειδή όμως τούτο έπέμεινεν 
είς τήν άπόφασίν του, οί Νεοϋορκέζοι προσέφυγον είς τήν Δικαιοσύνην, ζητοΰντες τήν 
άκύρωσιν τού διορισμού τού Ράσσελ, διότι δέν ήσαν διατεθειμένοι νά πληρώσουν ένα 
καθηγητήν διά νά διαφθείρη τά τέκνα των. Ό  Δήμαρχος τής Νέας 'Υόρκης Λα Γου-

1. Άναδημοσίενσις έκ τής έφημερίδος «Βραδυνή», της 4/6 /63.
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άρντια περιέκοψεν άπό τον προϋπολογισμόν τοΰ Κολλεγίοο τάς πιστώσεις διά τήν 
πληρωμήν του Ράσσελ.

'Η  άπόφασις τοΰ Δικαστηρίου, διά της οποίας ό Ράσσελ έκρίνετο ακατάλληλος 
καί έπικίνδυνος ώς καθηγητής τοΰ Κολλεγίου, υπήρξε συντριπτική.

«Δεν είναι άνάγκη, άναφέρει τό σκεπτικόν της άποφάσεως, νά άσχοληθώμεν 
εδώ λεπτομερώς μέ τον τύπον ό όποιος περιέχεται εις τά βιβλία του. ’Αρκεί νά ση- 
μειώσωμεν τά άκόλουθα». Καί επισημαίνει ώρισμένα σημεία έκ τών βιβλίων τοΰ 
Ράσσελ, τά όποια άναφέρομεν κατωτέρω :

α) Π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ά .  'Ο Ράσσελ πρεσβεύει ότι οΐ φοιτηταί πρέπει νά 
έχουν έλευθέρας σεξουαλικάς σχέσεις μέ τάς φοιτήτριας. Τούτο θεωρεί άφ’ ένός μέν 
ήθικώτερον—διότι οί φοιτηταί δεν θά άναγκάζωνται νά καταφεύγουν εις τον λαθραΐον 
ή τον επί πληρωμή έρωτα—άφ’ έτέρου δέ ώφελιμώτερον, άπό διανοητικής άπόψεως, 
διότι οί φοιτηταί δεν θά σπαταλοΰν πολύν χρόνον λόγω εύκολίας τών έλευθέρων σχέ
σεων, καί θά διαθέτουν ουτω περισσοτέρας ώρας διά μελέτην.

«Είμαι βέβαιος, λέγει, ότι ή πανεπιστημιακή ζωή θά ήταν καλύτερη, τόσον άπό 
διανοητικής όσον καί άπό ήθικής άπόψεως, έάν οί περισσότεροι άπό τούς φοιτητάς 
είχαν προσωρινούς άτέκνους γάμους. Τοϋτο θά εδινε στή σεξουαλική παρόρμησι μιά 
λύσι πού δεν θά ήταν οΰτε ταραχώδης, ούτε λαθραία, οΰτε άργυρώνητη, ούτε συμπτω- 
ματική, άλλά τέτοια πού δεν θά υπήρχε άνάγκη νά σπαταληθή χρόνος πού πρέπει νά 
διατίθεται στήν έργασία». (’Απ’ τό βιβλίο του «Έκπαίδευσις καί ό σύγχρονος κό
σμος» σελ. 119 καί 120).

β) 'Ο Γ ά μ ο ς. Γιά τον γάμον, ό Ράσσελ λέγει: «’Άν καί είμαι πλήρως πε
πεισμένος ότι ό δοκιμαστικός (εταιρικός) γάμος θά αποτελούσε ένα βήμα προς τήν 
ορθή κατεύθυνσι καί θά έκανε πολύ καλό, δεν νομίζω ότι προχωρεί άρκετά. Νομίζω 
ότι όλες οί σεξουαλικές σχέσεις, πού δέν συνεπάγονται τεκνοποιία, πρέπει νά θεωρούν
ται σάν καθαρά ιδιωτική ύπόθεσις καί έάν ένας άνδρας καί μιά γυναίκα προτιμούν 
νά συζοΰν χωρίς νά κάμνουν παιδιά, τούτο πρέπει νά είναι ζήτημα πού αφορά αυτούς 
καί κανέναν άλλον». (’Απ’ τό βιβλίον του «Γάμος καί ’Ηθική» σελ. 165-166).

'Ο Ράσσελ υποστηρίζει ότι καί ή μοιχεία πρέπει νά επιτρέπεται. «Ή  ιδιαίτερη 
σπουδαιότητα, λέει, πού δίνεται σήμερα στή μοιχεία, είναι εντελώς παράλογη» (’Απ’ 
τό βιβλίον του «Τί πιστεύω» σελ. 50).

Ό  Ράσσελ είναι οπαδός τοΰ γυμνισμού. ’Αλλά πρεσβεύει ότι ό γυμνισμός πρέπει 
νά μεταφερθή μέσα στήν οικογένεια. «Στο παιδί πρέπει νά επιτρέπεται άπ’ τήν αρχή 
νά βλέπη τούς γονείς του, τούς άδελφούς του καί τις άδελφές του χωρίς ρούχα» (’Απ’ 
τό βιβλίον του «Έκπαίδευσις καί ή καλή ζωή» σελ. 21»).

γ) ' Ο μ ο φ υ λ ο φ ι λ ί α .  ’Ακόμη καί τήν ομοφυλοφιλία υποστηρίζει ό Ράσ
σελ. «Ή  ομοφυλοφιλία μεταξύ άνδρών, μολονότι όχι καί μεταξύ γυναικών, είναι παρά
νομη στήν ’Αγγλία καί θά ήταν πολύ δύσκολο νά παρουσιάση κανείς, γιά τήν κατάρ- 
γησι τού νόμου αύτοΰ, όποιοδήποτε έπιχείρημα, πού νά μήν ήταν κι’ αυτό παράνομο, 
άν πάρουμε ώς βάσι τήν αισχρότητα. Καί όμως, καθένας πού έχει λάβει τον κόπο νά 
μελετήση τό ζήτημα τούτο, ξέρει οτι ό νόμος αυτός είναι άποτέλεσμα μιας βαρβάρου 
καί όφειλομένης στήν άμάθεια προλήψεως». (’Απ’ τό βιβλίον του «Γάμος καί ήθική» 
σελ. 60).

Θά ήδυνάμεθα νά παραθέσωμεν καί άλλα άποσπάσματα άπό τον «ρύπον» (διά 
νά μεταχειρισθώμεν τον όρον τοΰ δικαστοΰ τής Ν. Ύόρκης Μάκ Γκήχαν), ό όποιος 
περιέχεται εις τά βιβλία τοΰ Ράσσελ, άλλά τά άνωτέρω είναι άρκετά.

Αύτός είναι ό φιλόσοφος τον όποιον έδώ εις τήν Ελλάδα μία όργάνωσις νέων 
έχει ώς πρότυπον προς μίμησιν καί υιοθέτησε τό όνομά του ώς τίτλον της.

’Αλλά βεβαίως ό ρύπος τών ιδεών τού Ράσσελ δέν είναι δυνατόν νά μολύνη τάς 
ψυχάς τών νέων τής 'Ελλάδος. Διότι πιστεύουν εις τάς έλληνικάς παραδόσεις καί τά 
έλληνικά ήθη καί οχι εις τάς ρυπαρότητας καί άνηθικότητας τού Ράσσελ.
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Κ Ω Σ Τ Η Σ  I ΙΑ  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

_________________  Ύπό 'Υπαστυνόμου Α' κ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ _________________

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

’Ακολουθεί στή συνέχεια τό όραμα τοϋ μοναστηριού τοΰ 'Αγίου Ίωάννου, ό τάφος 
ό άνοικτός, τό προσκύνημα των άξιωματικών πάνω στο λείψανο. Φαίνονται οί άξιω- 
ματικοί πού θέλουν να βγάλουν τή φλογέρα άπό τό στόμα τοϋ αύτοκράτορα της νίκης, 
γιατί την θεωρούν περίπαιγμα. Καί ή φλογέρα ή περιπαίχτρα γίνεται φλογέρα συμβο
λική, μυστηριακή, έπική, πού μιλάει καί τραγουδάει καί ψάλλει σε άναρίθμητους τό
νους :

—Είμαι ή φλογέρα έγώ, έπική, προφητικό καλάμι.
’Εγώ είμαι άλλαδελφή τής Κλειώς καί γλώσσα τής Καλλιόπης.
Μέ μάτιασε τής Σύβυλλας, έμέ ή ματιά, κι’ άκόμα
μοϋ σκούζει μέσ’ στα σωθικά τό σκοΰσμα τής Κασσάντρας.
Σαν την ’Εκάβη θρήνησα κι’ ακόυσα τής Γοργόνας 
τής μυθικής τό ρώτημα τό άψύ προς τά καράβια :
«Ζή ό βασιλιάς Άλέξαντρος ; ». Κι’ έγώ εϊμ’ ή άπόκριση· είπα : 
«Δέσποινα ζή καί ζώνεται, δικός μας είναι πάντα!»
"Επαιξα έγώ τής Μαξιμώς καί χόρεψε" τοΰ ’Ακρίτα 
ξεσκέπασα τή λεβεντιά καί τον παράδωκα ίσα 
προς τούς καιρούς άθάνατο" καί οί Μοίρες μέ μοιράναν 
όλες" πρωτοφανέρωτη στή δόξα τής ’Αθήνας, 
άπό τη Ρώμη πέρασα καί ρίζωσα στην Πόλη.
Σάν κύκνο, Ευρώτα, μ’ έ'λουσες καί οί ροδοδάφνες σου άξια 
κανοναρχούσαν, κι’ έψελνα. Καί μ’ έβρεξε ό Κύδνος 
πού άκόμα άπό τ’ άντίφεγγο τής Κλεοπάτρας φέγγει.
Γεννήτρες μου εΐν’ οί μυστικές καί οί φοβερές Μητέρες.
Φλογέρα ή γλώσσα κι’ ή όψη μου" μά χίλιες δψες παίρνω, 
καί τό τραγούδι μου χρησμός καί ή μουσική μου νόμος.
Μέ τά φτερούγια τοϋ ονείρου κι’ άβάσταγα πετώντας 
περνώ άποπάνου άπό καιρούς καί άπό τούς τόπους πέρα 
μέ πας, καράβι, δαίμονα τοΰ πέλαου, Φαντασία.
Γίνομαι σάλπιγγα, σαλπίζω άπάνου άπό τούς τάφους, 
τούς πεθαμένους ξαγρυπνώ, τό δρόμο τους ρυθμίζω, 
καί τό κορμί τοΰ τωρινοΰ στο περασμένο δίνω, 
καί φέρνω σας καί ταύριανά μέ πρώιμη γέννα όμπρός σας

Ό  δ ε ύ τ ε ρ ο ς  Αόγος είναι ύμνος στή Βυζαντινή Αύτοκρατορία τών καλών ή- 
μερών, μά στηλιτεύονται καί όλα έκεΐνα πού κατά τον ποιητή μποροΰσαν νά μή έχουν 
οί Βυζαντινοί. Προβάλλει τό όραμα μιας νέας αυτοκρατορίας τοΰ Έλληνισμοΰ γιάνά 
συνεχισθεΐ ό ηρωικός ύμνος στον τ ρ ί τ ο  Αόγο μέ τούς στίχους :

Τρίστρατα καί τετράστρατα καί μονοπάτια. Εκείνος.
Λίμνες, κορφάδες, πολιτείες, πόρτες, ποριές, κλεισοΰρες, 
στά Βοδενά, στο Σκούταρι, στά Σκόπια, στο Μπεράτι, 
μακεδονίτικες λογγιές, όλα τά κατατόπια,
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κι’ ό κάμπος της Πελαγονιάς κι’ ό δρόμος τής Τριαδίτσάς, 
τον ξέρουν, καί όπου σαγιτιά ρωμαίϊκη σαρκοφάγα 
χτύπησε τον αλλόφυλο καί τον Άμαλικίτη.
Κι’ άδραξε καί κατάλυσε καί σκλάβο τόνε σέρνει 
τό Βούργαρο απ’ τό Δούναβη, τό Σλάβο απ’ τα Μπαλκάνια, 
καί μέ τό βρόχο στο λαιμό, μέ τό χαλκά στο πόδι 
σέρνοντας, όρνια καί σκυλιά, βαγιάρους καί ζουπάνους, 
πίσω άπό τάρμα του έδεσε τό σπίτι σου, τσαρίνα.
Καί πήρε τό Λογγόκαστρο, καί πήγε άπό τό Λόγγο 
στην Καστοριά πού άπλώνεται χλωρή σιμά στή Λίμνη, 
καί τά στερνά τά τσάκισε τοϋ Σαμουήλ φουσάτα, 
καί πνίγει μέσ’ στον ποταμό τό βρώμιο Πετσενέγο, 
καίει, πέρα, στ’ ’Όστροβο σιμά, τοϋ τσάρου τό παλάτι, 
κι’ εδώ χαλούσε κι’ έρριχνε, κι’ εκεί έχτιζε καί ζοϋσε...

Μέ την επική φαντασία του ό ποιητής μάς φέρνει τις σκιές- τοϋ Ρωμανού Διο
γένη, τοϋ Ραγκαβέ, τοϋ Λεκαπηνοΰ, τής Ειρήνης τής ’Αθηναίας, πού καλογέρεψαν 
εξόριστοι καί ξεπεσμένοι καί δυστυχισμένοι στά Πριγκηπονήσια. Παρουσιάζονται 
μέ γρήγορο πέρασμα καί τά ιστορικά επεισόδια τής ζωής τους, μάς δίνεται ή ζωγραφιά 
τοϋ φυσικοΰ καί ή άνάσταση τοϋ ιστορικού κόσμου. Πλανιέται έπάνω άπ’ όλους ό 
’ίσκιος των δύο πολέμαρχων βασιλιάδων, τοϋ Νικηφόρου Φωκά καί τοϋ ’Ιωάννη Τσι- 
μισκή, υστέρα άπό τον «ήδονόπαθο» Ρωμανό. Στο πρόσωπο τής ιδεατής γυναίκας, 
πού είναι μαζί λυτρωμός καί καταστροφή, τοποθετεί ό ποιητής μέ συμβολισμό τήν ύ- 
πέροχη ομορφιά τής Θεοφανώς, τής Αύγούστας πού θολώνει μέ τό φέγγος της όλους 
τούς προηγουμένους. Βάζει τήν αύτοκράτειρα νά κάμει δραματικό διάλογο μέ τά τρία 
της θύματα καί προχωρεί στήν άπαρίθμηση των νικών τοϋ τροπαιοφόρου δρόμου τοϋ 
Βουλγαροκτόνου. Περνάει ό Βασιλιάς άνάμεσα άπό τά κάστρα, τούς κάμπους, τις 
λίμνες τής Μακεδονίας καί συντρίβει τό Βούλγαρο όπου τον βρίσκει. Είναι ό Βασι
λιάς ταμένος στή χάρη τής Παναγίας καί υστέρα άπό τό ξάπλωμα τής φήμης του 
άποφασίζει νά προσκυνήσει τήν 'Υπέρμαχο Στρατηγό καί νά ψάλλει τά νικητήρια. 
Θυμάται τό Μεγαλέξανδρο καί δέν στέκεται στις μεγάλες Μακεδονικές καί Θρακικές 
πολιτείες. Πάει στήν ’Αντιόχεια καί τήν ’Αλεξάνδρεια, στήν Πέργαμο, στή Ρώμη.....

Τον είδαν, τόνε νοιώσανε καί δέν τόνε ξεχάνουν,
γιατί παντού σημάδεψε τ’ άστραποπέρασμά του,
κι’ όσα μεγάλα υψώνονται κι’ όσα πλατειά κυλιένται,
Καύκασοι, Νείλοι, Άπέννινα, καί Άντίταυροι καί Ταΰροι.
Κι’ άπό τό Σάββα, ώς τά βουνά τά Χειμαριώτικα, όλα 
δικά του, μονοκράτορας καί ώς πέρα στά Μπαλκάνια.
Τ ’ άκούει κι’ ή Μαυροθάλασσα, κι’ ό πάγος της ραΐζει, 
κι’ ή λαμπερή Άδριατική κάποτε τό ίσκιωμά του 
νοιώθει, άπλωμα άπό πάνου της τρικυμισμένου αιθέρα.
Κι’ άπό τή Θράκη χάνεται καί φαίνεται στήν Πόλη 
καί προς τήν ’Αντιόχεια τό φύσημά του παίρνει 
γιά νάβρη τό Σαρακηνό, καί δέν κρατιέται εκείνος 
μηδέ άπό τούς βαλτότοπους, καί μήτε άπό τό χιόνι 
στά βουνοτόπια τής Συριάς· καί γΰρο του δέν τρέμουν 
άρρώστιες καί άποκάρωμα καί δείλιασμα, τοϋ κάκου 
στον κουρασμένο ή δέηση καί στον πεσμένο ό βόγγος.

(Συνεχίζεται)



(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Κ ιουταχείας.
Πάροδος τής όδοΰ Φορμίωνος 108. (Λεωφορειακή γραμμή Άναλήψεως, στά

σις Εθνικού Σκοπευτηρίου).
*Η Κιουτάχεια ή Κιουτάχια (τουρκιστί Riitahya), πόλις τής Μικρασιατικής 

Τουρκίας, ΝΔ τοΰ Έσκί-Σεχήρ (Eskisehir), έχει σήμερα περί τις 27 χιλιάδες κατοί
κους καί κατά τήν άρχαιότητα ώνομάζετο Κοτύαιον ή Κοτυάειον. Προ τοΰ 1922 διέ- 
μενον εκεί 9-10 χιλιάδες "Ελληνες καί ’Αρμένιοι. 'Η  Κιουτάχεια κατελήφθη άπό τον 
έλληνικό στρατό τήν 5 \Ί /1921, ύστερα άπό δεκαήμερη μάχη. (Συνώνυμη οδός υπάρ
χει καί σ’ άλλες συνοικίες).

Κίρκης.
’Αδιέξοδο τής όδοΰ Κρέμου 70, στή Καλλιθέα. (Λεωφορειακή γραμμή Νέου 

Φαλήρου).
'Η  Κίρκη, κόρη τοΰ 'Ηλιου καί τής Ώκεανίδος Πέρσης, ήταν, κατά τήν μυ

θολογία, περιβόητη μάγισσα, πού κατοικοΰσε στή νήσο Αίαίην. Στο νησί αυτό όταν 
κατέπλευσεν ό Όδυσσεύς άπέστειλε τον Εύρύλοχο, μαζί μέ άλλους συντρόφους του, 
στά μέγαρα τής Κίρκης, ή οποία τούς μετεμόρφωσε σέ χοίρους. 'Ο Όδυσσεύς, μέ 
τήν βοήθεια τοΰ Έρμοΰ, επέτυχε τήν έπαναφορά των συντρόφων του στήν άνθρωπί- 
νη μορφή, ό ίδιος δέ παρέμεινε κοντά στή Κίρκη ένα χρόνο. Οί γύρω άπό τήν Κίρκη 
μΰθοι άπεικονίσθησαν σέ άγγεΐα.

Κίρρας.
Πάροδος τής όδοΰ Βελεστίνου 7, κοντά στον "Αγιο Δημήτριο των ’Αμπελοκή

πων.
'Η  Κίρρα, άρχαία πόλις τής Φωκίδος, είχε κτισθή στον Κρισαΐο κόλπο, ώς 

επίνειο τής Κρίσης. 'Η  άνάπτυξίς της προεκάλεσε τον φθόνο των Άμφικτιόνων (595 
π .Χ .), οί όποιοι, ύστερα άπό δεκαετή πόλεμο, κατέλαβον τήν πόλι καί τήν κατηδά- 
φισαν. ’Αργότερα έκτίσθη πάλιν, ώς έπίνειο των Δελφών. Σήμερα σώζονται ερείπια 
πολυγωνικού τείχους, θεμέλια οικοδομημάτων κ.ά. (Στήν έπαρχία Παρνασσίδος, τοΰ 
νομού Φωκίδος, υπάρχει σήμερα καί ομώνυμο χωριό μέ 800 περίπου κατοίκους).
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Κ ισάμου.
Πάροδος της όδοΰ Δράμας 107, κοντά στο νέο τέρμα της λεωφορειακής γραμ

μής Λόφου Σκουζέ.
'Η  Κίσαμος ή Κίσσαμος, άρχαία αύτόνομη πόλις τής Κρήτης, ήταν κατά τούς 

χριστιανικούς χρόνους έδρα επισκοπής. Ερείπια αυτής εύρίσκονται σήμερα κοντά 
στο Καστέλλι Κισάμου. 'Υπάρχει σήμερα καί ομώνυμη επαρχία, μιά άπό τις πέντε 
τοϋ νομού Χανίων, ή οποία έχει περί τις 26 χιλιάδες κατοίκους. (Συνώνυμη οδός ύ- 
πάρχει στον Βύρωνα, κοντά στον "Αγιο Λάζαρο).

Κ ιτίου .
Πάροδος τής οδού Νιόβης 5. (Λεωφορεία Άχαρνών, στάσις «Καμέλλια»).

Τό Κίτιον, άρχαία πόλις τής Κύπρου, εύρίσκετο κοντά στην σημερινή Λάρνα
κα. Προ των τειχών τού Κιτίου καί κατά τήν διάρκεια τής ύπ’ αύτοΰ πολιορκίας τής 
πόλεως, άπέθανε, το 449 π.Χ., ό ’Αθηναίος πολίτικος καί στρατηγός Κίμων.Το 1001 
έκτίσθη στη πόλι ό μέχρι σήμερα διατηρούμενος ναός τού 'Αγίου Λαζάρου, προς τ ι
μήν τού πρώτου επισκόπου Κιτίου, τού οποίου τό λείψανο φυλάσσεται κάτω άπό τό 
ιερό Βήμα καί άποτελεΐ σήμερα ευσεβές προσκύνημα των Κυπρίων. 'Ο έκάστοτε μη
τροπολίτης Λάρνακος φέρει καί σήμερα τον τίτλο «επίσκοπος Κιτίου».

Κίτσου Γεωργίου.
Πάροδος τής οδού Αυγερινού 25, όπισθεν των φυλακών Άβέρωφ.
'Ο Γεώργιος Κίτσος ή Κονταξής, (τής ομώνυμης ’Ηπειρωτικής οικογένειας 

άγωνιστών τού 21) οπλαρχηγός άπό τήν Πλεσιβίτσα τών Φιλιατών, ήταν άδελφός τής 
περιφήμου Βασιλικής τών Ίωαννίνων,τήν οποίαν ένυμφεύθη ό Άλή πασάς. Ό  Γεώρ
γιος Κίτσος, υπηρέτησε άρχικά ύπό τον Άλή, ό όποιος, κατά τις παραμονές τού Ά - 
γώνος, τον έχρησιμοποίει ώς σύνδεσμό του μέ τούς Πελοποννησίους άρχηγούς.

Μετά τον θάνατο τού Άλή κατήλθε στην Δυτική Ελλάδα καί έλαβε μέρος στην 
πολιορκία τού Μεσολογγίου, καθώς καί στούς άγώνες άπελευθερώσεως τής Ρούμελης, 
ύπό τον στρατηγό Τσούρτς. Μετά τήν Έπανάστασι, τόσον ό Καποδίστριας, όσον καί 
ό "Οθων τον διετήρησαν στην ένεργό στρατιωτική ύπηρεσία, μέχρι τού θανάτου του 
(1840). Στο κήπο τών 'Ηρώων τού Μεσολογγίου υπάρχει προτομή του καθώς καί τά 
οστά του, πού μετεφέρθησαν έκεϊ τό 1924.

Κ λαδά.
Πάροδος τής όδοΰ Ήρακλέους 'Ιερόν 25, κοντά στο εργοστάσιό Φίξ.
’Οφείλει τήν ονομασία στην συνώνυμη επιφανή οικογένεια τής ’Ηπείρου, ή οποία 

έγκατεστάθη στήν Πελοπόννησο, πιθανώς τον 14ον αιώνα, καί έδρασε έκτοτε κατά 
τών Τούρκων. Τά σπουδαιότερα διακριθέντα μέλη αυτής είναι οί : 1) Κροκόνδιλος 
(1425-1420), στρατιωτικός άξιωματοΰχος τών Παλαιολόγων τής Πελοποννήσου, 
2) Θεόδωρος (έγεννήθη τό 1475), άνώτατος στρατιωτικός διοικητής τής Κεφαλλη
νίας, διορισθείς ύπό τών 'Ενετών, καί 3) Γεράσιμος (1762-1892), νομομαθής καί 
πολιτικός.

Κ λάδου.
Πάροδος τής όδοΰ Βρυσακίου 13, κοντά στή πλατεία Άδριανοΰ.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν παλαιά συνώνυμη ελληνική οικογένεια, ή οποία άνά- 

γει τήν καταγωγή της στον Κλάδο τον Λεπτόν, τον όποιον, μαζί μέ άλλους πατρικίους 
ό Νικηφόρος Φωκάς, άπέστειλε στή Κρήτη προς άναμόρφωσιν αύτής. Τον 15ον αιώνα, 
επί ενετοκρατίας, ή οικογένεια τών Κλάδων ένεγράφη στή «Χρυσή Βίβλο» μέ τον 
τίτλο τού ιππότου. (Απόγονος τής οικογένειας αύτής είναι καί ό ιατρός Σπυρίδων 
Κλάδος (1856-1914) πού άνεκάλυψε τό ομώνυμο «βακτήριον», τό δυνάμενο νά προ- 
καλέση τον θάνατο σέ περιπτώσεις ούρικής μολύνσεως).
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Κ λαζομενώ ν.
Πάροδος τής όδοΰ II αρχαίου 29, κοντά στή πλατεία ’Αττικής.
Αΐ Κλαζομεναί, άρχαία σημαντικωτάτη ’Ιωνική πόλις τής Μ. ’Ασίας, εύρίσκετο 

κοντά ατά σημερινά Βρύουλα. Μετέσχον στή Δηλιακή συμμαχία καί άργότερα ύπή- 
χθησαν στους Πτολεμαίους καί τούς Περγαμηνούς, καί τέλος τούς Ρωμαίους. Κατά 
τούς χριστιανικούς χρόνους ήταν έδρα επισκόπου. ’Ερείπια τής πόλεως σώζονται στήν 
ομώνυμο νησίδα. Αΐ Κλαζομεναί είναι ή πατρίς τοΰ φιλοσόφου Άναςαγόρου. (Συνώ
νυμη οδός ύπάρχει στά Σφαγεία καί τήν Καισαριανή).

Κ λαπάδου.
’Αδιέξοδο τής όδοϋ Σόροβιτς 4, απέναντι στο παλαιό ταχυδρομείο «Λεβίδη» 

τής όδοϋ Πατησίων.
Πρόκειται γιά χωριό τής κοινότητος Στύψης, τής έπαρχίας Μηθύμνης, τοΰ νομού 

Λέσβου πού έχει γύρω στούς 150 κατοίκους.
Κλεάνθους (Φ ιλοσόφου) .
Πάροδος τής όδοϋ Έλασιδών 8, στο Ρούφ, κοντά στή διασταύρωσι των οδών 

Πειραιώς καί Βασιλείου τοΰ Μεγάλου.
Ό  φιλόσοφος Κλεάνθης (331-232 π .Χ .), μαθητής τοΰ Ζήνωνος καί διάδοχός του 

στήν διεύθυνσι τής Στοάς, κατήγετο άπό τήν ’Άσσο τής Τρωάδος. Διεκρίνετο γιά τήν 
λιτότητα καί τον άσκητισμό του, έζη δέ άντλών, κατά τήν νύκτα, νερό, γι’ αύτό άλλω
στε ήταν γνωστός μέ τήν προσωνυμία «Φρεάντλης».

Κ λεάρχου.
Πάροδος τής όδοΰ Αρμοδίου 21, στή συνοικία «Άγιος Δημήτριος» τής όδοΰ 

Βουλιαγμένης.
Ό  Κλέαρχος, Σπαρτιάτης στρατηγός (450-401 π.Χ.), διεκρίθη σε διάφορες 

σπουδαίες επιχειρήσεις, πού τοΰ άνετέθησαν κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ Πελοπον- 
νησιακοΰ πολέμου.

Κ λειδήμου.
Πάροδος τής όδοΰ Δημοφώντος 170, κοντά στον Ά γιο  Άνδρέα τών Κάτω Πε- 

τραλώνων.
Ό  Κλείδημος ή Κλειτόδημος, ό μετά τον Ελλάνικον άρχαιότερος άτθιδογράφος, 

ήκμασε περί τό 350 π.Χ. καί θεωρείται άπό τον Πλούταρχο καί άκριβολόγος έρευνη- 
τής. Τό σημαντικώτερο τών έργων του ήταν ή «Άτθίς» ή «Λόγος άττικός».Άπό τά 
έργα του σώζονται ελάχιστα άποσπάσματα.

Κ λειοΰς.
Πάροδος τής όδοΰ Άστρους 55, στο Κολωνό.
Ή  Κλειώ, μία τών επτά Μουσών, θεά τών πηγών καί τοΰ ήρωικοΰ άσματος, 

ήταν, κατά τήν μυθολογία , προστάτις τής ιστορίας καί τής ρητορικής. Σύμφωνα μέ 
τήν παράδοσι ή·θεά ’Αφροδίτη ένέβαλε σ’ αυτήν έρωτα προς τον Πίερον, τον βασιλιά 
τής Πιερίας, έκ τοΰ όποιου άπέκτησε τον Υάκινθο, έπειδή ή Κλειώ ώμίλησεν άσεβώς 
γιά τούς έρωτές της μέ τον Άδωνι. Λέγεται ότι παιδιά τής Κλειοΰς ήσαν επίσης ό 
Όρφεύς, ό Λίνος, ό Υμέναιος καί ό Ρήσος, βασιλιάς τών Θρακών και τών Ήιωνέων. 
(Συνώνυμη όδός ύπάρχει καί σ’ άλλες συνοικίες).

( Συνεχίζεται)



Ο πως θά ενθυμούνται οί άναγνώστες των «’Αστυνομικών Χρονικών», στο μυθι
στόρημα « Γ υ μ ν ό  Μ ο ν τ έ λ ο »  περιεγράφετο μεταξύ τόσων άλλων καί τό 

φανταστικόν έπεισόδιον, ότι μέ τό άτμόπλοιον «Μασσαλιώτις» μετεφέροντο σημαντι- 
καί ποσότητες ναρκωτικών άπό τήν Μέσην ’Ανατολήν στον Πειραιά. Ήσαν δέ τά 
ναρκωτικά τοϋ μυθιστορήματος κρυμμένα κατά σατανικόν τρόπον σέ ειδικήν κρύπτην 
του πλοίου καί σέ καταλλήλως διεσκευασμένην βαλίτσαν. ’Ιδού λοιπόν πού ή πραγμα- 
τικότης αύτάς τάς ήμέρας έπαλήθευσε τήν φαντασίαν, αν δεν τήν ύπερέβη στάς λε
πτομέρειας της. Άπεκαλύφθη ότι μέ τό άτμόπλοιον «Μασσαλία»—αντί τοϋ «Μασσα
λιώτις» τοϋ «Μοντέλου»—μετεφέροντο σημαντικαί ποσότητες ναρκωτικών καί άλλων 
λαθρεμπορευμάτων στον Πειραιά άπό τήν Αίγυπτον. Δράσται τοϋ εύρυτάτης έκτά- 
σεως λαθρεμπορίου αυτού οί έξ Αίγυπτου ομογενείς Λ.Π. τών 52 έτών καί ή σύζυ
γός του Ε.Π. τών 42 έτών, καθώς καί ό έν Άθήναις εγκατεστημένος γαμβρός τοϋ 
ζεύγους Χ.Π. τών 27 έτών, βιοτέχνης τής όδοϋ Πατησίων. Άποβλέποντες λοιπόν στο 
νά εξασφαλίσουν τον ((παράδεισον» σέ πολλές εκατοντάδες καταναλωτών τής ινδικής 
καννάβεως οί «δυστυχείς πρόσφυγες»—όπως έπαρουσιάζοντο—τής Αίγύπτου καί 
κινοϋντες τήν συμπάθειαν τών συνεπιβατών τους, κατώρθωναν νά τούς φορτώνουν 
ολόκληρες βαλίτσες μέ ναρκωτικά καί άλλα λαθραία εμπορεύματα γιά νά μή κινοΰν 
τις υποψίες τών άστυνομικών καί τοϋ τελωνείου Πειραιώς. Δυστυχώς όμως γι’ αυτούς 
οί υποψίες έγεννήθησαν καί ή άστραπιαία ένέργεια τών συναδέλφων Πειραιώς έ'φερε 
στο φώς ύπό μυθιστορηματικάς συνθήκας τά άκόλουθα λαθραία : Δέκα εξ περίπου 
κιλά κατειργασμένης ινδικής καννάβεως —κοινώς χασίς—, πέντε κιλά εκλεκτό λι
βάνι πού έχρησίμευε ώς αποσμητικόν κατά τοϋ χασίς, 512 μέτρα εκλεκτού υφάσματος 
υποκαμίσων, 54 ζεύγη υποδημάτων μέ ειδικές «πατούσες» κρύπτες ναρκωτικών— 
όπως έκείνης τής «πατούσας» τού «Γυμνού Μοντέλου» πού άπεκαλύφθη επάνω στον 
χορό—καί άκόμη : 35 ζεύγη δερμάτινα γυναικεία «πασουμάκια», 77 στρατιωτικά 
παντελόνια, 23 υποκάμισα, 20 πυζάμες, 54 μέτρα υφάσματος άνδρικών κουστουμιών, 
πολλές φιάλες ούίσκυ, παιγνιόχαρτα, κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, άρώματα, σιγα- 
ρέττα, καλλυντικά, γυναικεία έσώρρουχα, κάλτσες ανδρικές καί γυναικείες κ.λ. κ.λ. 
Πλουσιωτάτη καί λίαν άξιόλογος συγκομιδή δηλαδή, πού θά φέρη οπωσδήποτε άνά- 
λογον φιλοξενίαν εις τάς φυλακάς τών επικινδύνων αυτών λαθρεμπόρων τού λευκού 
θανάτου ιδίως.

** *

Τον είπαν υπαίθριο «Ηρακλή», υπαίθριο «Μασίστα»—όχι εκδικητή τοϋ Φαραώ 
—τον είπαν υπαίθριο «Γολιάθ», «θηρίο», «πεχλιβάνη» κ.λ. κ.λ. Καί ήλθε νά 

άποδείξη σέ έλαχίστους πού πιστεύουν τό άντίθετο, ότι καί στήν προηγμένη καί λε
πτεπίλεπτη εποχή μας τό «ζίου-ζίτζου», ή ιαπωνική πάλη δηλαδή, όπως καί ή 
πυγμαχία, έχουν μεγάλη αξία γιά τον άστυνομικό. ’Έχουν άξία γιατί έκεϊ πού ό 
«αθλητής» καί «'Ηρακλής» καί «Μασίστας» καί «Γολιάθ» καί «θηρίο», λεπτεπί
λεπτος καί μικρόσωμος Π.Π. τών 24 έτών, έσπαζε αλυσίδες καί έκοβε καρφιά μέ τά 
δόντια του, έκεϊ πού τον χιλιόδεναν οί «υψηλής στάθμης» θεαταί καί έκεΐνος κατώρθωνε



’Αστυνομικά εικοσιτετράωρα 617

νά λύνεται άπό αλυσίδες καί συρματόσχοινα καί παλαμάρια, εκεί πού τού έσπαζαν 
πέτρες στην κοιλιά μέ...βαρείες καί έκεϊνος λύγιζε σίδερα, καί έκανε τέλος πάντων 
φοβερά καί τρομερά πράγματα, ξαφνικά...παρεξηγήθη ! Κάποιοι άπό την «μαρίδα» 
τόϋ είπαν κάτι προσβλητικό....'Οπότε, τό «θηρίο», ό «Γολιάθ» κ.λ. έπετέθη κατά τού 
νοήμονος κοινού πού παρακολουθούσε τούς άθλους του στήν πλατεία Κ. Κοτζιά καί 
ένας θεός ξέρει ποία ή φυγή μερικών. Έπενέβη, ώς ώφειλεν, ή ’Αστυνομία, έγιναν 
πολλά, μεταξύ των οποίων έσπασε ό «πεχλιβάνης» τό χέρι ενός άστυφύλακος τής 
’Αμέσου Δράσεως καί έτραυμάτισε δεύτερον, καί, τελικά, ό «'Ηρακλής» νικήθηκε 
καί μετεφέρθη στο αστυνομικόν τμήμα. Πέντε μήνες φυλάκισις, πού τού έπεβλήθη 
άπό τό τριμελές πλημμελειοδικείων, ίσως τού μείωση τον ένθουσιασμό βιαιοπραγιών—- 
προς τά όργανα τής τάξεως τουλάχιστον.

* **
’Άλλη χαρακτηριστική ένέργεια κατ’ άστυνομικού, τον τελευταίο καιρό, 

είναι εκείνη τής νεαρας 21έτιδος Φ. Ν.. Οί έφημερίδες τήν άπεκάλεσαν «Σουσοΰ» 
καί έδωσαν τό πορτραΐτο τής ώς μιας «χαλασμένης» ύπάρξεως τών ημερών μας, 
ώς μιας «τέντυ-γκέρλ». Τήν έπλησίασε ό άστυφύλαξ τής Τροχαίας στήν λεωφόρο 
’Αλεξάνδρας καί τής έζήτησε τά στοιχεία της έπειδή ώδηγοΰσε αντικανονικά καί 
έπικίνδυνα τό αύτοκίνητό της. Καί έκείνη, άφοΰ τον περιέλουσε μέ χυδαίες ύβρεις 
πού θά έκαναν πολλούς «τέντυ-μπόϋς» νά κοκκινίσουν, άρνήθηκε τήν παροχήν τών 
στοιχείων καί έτραυμάτισε τον άστυφύλακα, παρασύροντάς τον μέ τό αυτοκίνητο. 
'Η  δίκη της άνεβλήθη προς τό παρόν γιατί ή δέν είχε τό θάρρος ή θεώρησε...υποτι
μητικόν νά παρουσιασθή στο αύτόφωρον τριμελές.

Ο κόσμος τών άπατεώνων έκαμε αισθητή τήν παρουσία του καί αυτές τις ήμέρες.
Ξεχωρίζουν μερικά άληθινά «διαμάντια», όπως: 'Ο διεθνούς φήμης καί κατα

ζητούμενος άπό τήν Ίντερπόλ καί ήμας Γ. Φ. τών 42 έτών, ό όποιος έμφανιζόμενος 
σέ χονδρεμπόρους ώς έμπορος ήλεκτρικών ειδών καί άγοράζων έπί πιστώσει παν- 
τοίας μορφής ήλεκτρικά άντικείμενα, τά μετεπώλει τοΐς μετρητοίς εις τό ήμισυ τής 
άξίας των καί έξηφανίζετο. 'Ο σεσημασμένος καί δλως επικίνδυνος Κ.Σ. τών 31 
έτών, ό όποιος παρουσιάζετο στούς φαρμακοποιούς ώς ιατρός γυναικολόγος καί 
έλάμβανε φάρμακα καί ένέσεις έπί πιστώσει, άκολούθως δέ έξηφανίζετο. ’Εκείνος ό 
ρηξικέλευθος Κ. X. τών 36 έτών, ό όποιος άφοΰ έξηπάτησε πλήθος αφελών καί 
τούς έπώλησε νεράκι τού θεού ώς άκριβόν παριζιάνικο άρωμα, βρήκε έπί τέλους 
έκεΐνο πού τού έπρεπε: έπώλησε φιαλίδιαν φρεσκοτάτου ύδατος ώς βαρύτιμον έξω- 
τικόν άρωμα στον δεκαοκταετή έργάτη Β. I., έκεϊνος τό άντελήφθη σέ λίγο καί άγριο 
κυνηγητό άρχισε: 'Ο άπατεών, μετά πολλά, μπήκε στο ξενοδοχεΐον «Λευκά "Ορη» 
τς οδού Μάγερ, άνέβηκε στήν ταράτσα καί καταδιωκόμενος έπήδησε στο 
ρετιρέ τής παραπλεύρως πολυκατοικίας, όπου καί συνελήφθη άπό τούς κατα- 
φθάσαντας άστυνομικούς. ’Ακόμα ξεχωρίζουν μερικοί «άετοί», όπως: 'Ο «άντι- 
πρόσωπος» Ι·. Δ. κάποιας εταιρείας, ό όποιος έδικαιολόγησε ποσότητα παραλη- 
φθέντων έμπορευμάτων άπό μεγάλην έταιρείαν μέ τό ίσόποσον συναλλαγμα
τικών 110.000 δραχμών, πλήν συναλλαγματικών πλαστών. 'Ο «παραγωγός κινη
ματογραφικών ταινιών» X. X. τών 47 έτών, ό όποιος ΰπό τήν άνύπαρκτον αυτήν 
ιδιότητά του έλαβεν έπιπλα άξίας 14.000 δραχμών άπό επιπλοποιείου, μέ άντάλλαγ- 
μα τήν «διαφήμισιν» τού καταστήματος στήν ταινία πού «έγύριζεν»' καί έσπευσε 
βεβαίως νά έξαφανισθή, άφού έξηφάνισε καί τά έπιπλα. Ό  «άρχιηλεκτρολόγος» 
Γ. Σ. τών 24 έτών, ό όποιος άπέσπασε σημαντικόν ποσόν άπό άφελή τών Καλαμών 
μέ τήν ύπόσχεσιν ότι θά μεσολαβούσε γιά νά πάρη δίπλωμα ήλεκτρολόγου, καί έξη- 
φανίσθη. Καί άλλοι, καί άλλοι πολλοί.
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’Άφησα τελευταίους εκείνους τούς «μεγαλοφυείς» δύο ταξιτζήδες καί τούς έξ 
ίσου «μεγαλοφυείς» δύο διευθυντάς συνεργείων αυτοκινήτων. Οί δύο πρώτοι, Κ. 
Η. Κ. των 40 καί Δ. Π. Δ. των 44 έτών, ώδήγησαν τα ύπ’ άριθ. 2866 καί 4650 ταξί, 
στα όποια είργάζοντο, εις τά συνεργεία των δευτέρων Π. Δ. των 29 καί Π. Σ. των 
35 έτών, όπου καί έτοποθέτησαν άνά μίαν «κοπάναν» ή «κλέφτραν». Έ στι δέ «κο
πάνα» ή «κλέφτρα» ιδιόρρυθμος συσκευή, ή οποία, τοποθετουμένη πλησίον τοΰ 
ταξιμέτρου καί πιεζομένη δι’ ειδικού «μαγικού» κομβίου, κάμνει τά ταξίμετρου να 
αύθαδιάζη, νά άφηνιάζη καί... νά τρέχη όπως δεν πρέπει. Στήν συγκεκριμένη περί
πτωση, ή «κοπάνα» τού πρώτου ταξί έκλεπτε 1.10 δραχ. κατά χιλιόμετρου, τοΰ 
δευτέρου δέ ή «κλέφτρα» 2.40 δραμ. κατά χιλιόμετρου επίσης. 'Οδηγοί καί τοπο- 
θετήσαντες θά δικασθοΰν τήν 8ην ’Ιουλίου νομίζω, στο τριμελές, διά συρροήν άπα- 
τών. ’Άφησα τελευταίου έπίσης μεταξύ τών τόσων «άσσων» τοΰ πανθέου τής άπά- 
της έκεΐνον τών «άετονύχη» τοΰ όδοΰ ’Αθήνας, ό όποιος έκαμε τό μοιραίου λάθος 
νά πλησιάση άστυφύλακα έν πολιτική περιβολή καί νά θελήση νά τοΰ πωλήση προς 
«πενήντα τάλλαρα μόνον» μπρούντζινο δακτυλίδι ώς χρυσόν. Είκοσι ήμέρες φυλά- 
κισις ίσως τον διδάξη νά... είναι πιο προσεκτικός. ’Επί τή εύκαιρία όμως ας μοΰ 
έπιτραπή νά παραθέσω αύτούσιον ένα άπόσπασμα ρεπορτάζ μεγάλης άπογευματινής 
έφημερίδος, οπού μιλώντας ό συντάκτης γιά τον «άετονύχη» αύτόν τής όδοΰ ’Αθή
νας καί τον άστυφύλακα παραθέτει καί «κάτι άλλο», τό έξής, ύπό τον τίτλον 
«Λ α θ ά κ ι α» : «'Υποστηρίζεται, καί είναι σωστό, ότι ένα άπό τά μεγαλύτερα
» προσόντα τοΰ άστυνομικοΰ, είναι νά μην έχη παρουσιαστικό καί ύφος άστυυομι- 
» κοΰ, γιατί μόνον έτσι κατορθώνει καί τούς κακοποιούς νά παρακολουθή άνέτως, 
» άλλά καί νά τον πλησιάζουν αύτοί. Μέχρι στιγμής δέ, δικαστικώς, τούλάχιστον, 
» έχει άποδειχθή ότι τό προσόν αυτό έχουν δύο άστυνομικοί, ευρισκόμενοι, μά- 
» λίστα, στά άκρα τής άστυνομικής ιεραρχίας: 'Ο άστυνομικός διευθυντής Άθη- 
» νών κ. Καραμπέτσος καί ό άστυφύλαξ Κοσίδης. Τον πρώτο, έξέλαβε—προ έτους 
» περίπου—, ώς «όμορφονιό λεφτά», γνωστή καί πολύπειρος γυναίκα πολυτελείας 
» τής πλατείας Συντάγματος, καί είδε κι’ έπαθε γιά να άπαλλαγή άπό αύτήν.

«—Μπούλη μου, κάνουμε τρέλλες;
«—Φύγε.
«—Μά γιατί θυμώνεις άγόρι μου; !
«Χρειάσθηκε νά καλέση άστυφύλακα, νά δή τήν «κλαρίνο» χαιρετούρα, νά 

» συλληφθή καί νά καταδικασθή άπό τό μονομελές τήν έπομένη, γιά νά καταλάβη 
» τήν γκάφα της.

«—Μά δέν γνώριζες τον κ. Καραμπέτσο; είχε άπορήσει ό κ. πρόεδρος.
«—Τον είδα άρχοντάνθρωπο, καλοντυμένο... Ποΰ νά φαντασθώ ότι είναι 

» άστυνομικός!...»
** *

Καί ό κόσμος τών διαρρηκτών δέν ύστέρησε τελευταίως, αφού καί πάλιν μάς 
έπαρουσίασε λίαν άντιπροσωπευτικά «όργανα» τοΰ είδους. ’Επί κεφαλής ίσως 

νά εύρίσκεται έκεΐνος ό «άρτι άποφυλακισθείς» διαρρήκτης καί ήρωινομανής Χ.Δ. 
τών 37 έτών, ό όποιος παραληφθείς άπό τον κ. Εισαγγελέα πλημμελειοδικών ύπό 
τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας λόγω υπονοιών, καί υποβληθείς εις 
άνάκρισιν, ώμολόγησε οκτώ διαρρήξεις καταστημάτων τοΰ συνοικισμού Ζωγράφου: 
έπτά τής Κολοκυνθοΰς, τέσσερες τής πλατείας Ψυρρή, τρεις τής όδοΰ ’Ηπείρου, 
πέντε τοΰ 'Υμηττοΰ, πέντε τής Κυψέλης κ.λ. κ.λ. 'Ωμολόγησεν έπίσης ότι κατέρρι- 
ψε κάθε προηγούμενου «ρεκόρ», διαρρήξας εις μίαν μόνον νύκτα οκτώ καταστήμα
τα τοΰ Βύρωνος. Τό προϊόν τών διαρρήξεων διάθετεν ά «έργατικώτατος» αύτός 
άνθρωπος—ό όποιος σημειωτέου «είχε βγή στο κλαρί» άπό ήλικίας 13 έτών—διά 
τήν άγοράν ναρκωτικών έν πολλοΐς, ώς έξηκριβώθη δέ προσέφερε κάποια νύκτα
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3.600 δραχμάς διά τήν προμήθειαν ελάχιστων γραμμαρίων ήρωίνης. ’Ακολουθούν 
οί διαρρήκται εκκλησιών Α.Α. των 36 καί Α.Κ. των 26 ετών, οί όποιοι μετά πλου- 
σίαν δράσιν εις βάρος διαφόρων ιερών ναών τών Τζιτζιφιών^ της Δάφνης, τών 'Α
γίων ’Αναργύρων κ.λ. κατελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω λεηλατοϋντες τό παγκάρι τού 
ναού 'Αγίας Παρασκευής Ν. Σμύρνης. Καί έπονται δεκάδες άκόμη συλλήψεις άντι- 
προσωπευτικών διαρρηκτών—κλεπτών ειδών αύτοκινήτων, τιμαλφών, ειδών άλι- 
είας, ραδιόφωνων καί ήλεκτρικών ειδών, υφασμάτων, οικοδομικών υλικών καί έρ- 
γαλείων, χρημάτων κ.λ. κ.λ., χωρίς νά λείπουν καί οί «άτυχοι»· δπως έκεϊνος ό 
πραγματικά άτυχος διαρρήκτης τής όδοΰ Κολοκοτρώνη, ό όποιος διέρρηξε τρία 
συνεχόμενα καταστήματα χωρίς σέ κανένα νά εύρη τίποτα νά άφαιρέση.

** *

Δ ιαθέτει καί ό παράγων «’Ήθη» τούς άντιπροσώπους του,λίαν χαρακτηριστι
κούς. 'Υπεράνω δλων τών τελευταίων ημερών, στην πρωτεύουσα, ό πολύς 

Κ.Σ. τών 33 ετών, μέγας «τρομοκράτης» καί έκβιαστής κοινών γυναικών καί κατ’ 
έπανάληψιν καταδικασθείς διά κλοπάς, παρανόμους όπλοφορίας, άντίστασιν κατά 
τής αρχής, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, άδικους επιθέσεις καί ώς έκ τούτου σωματι- 
κάς βλάβας καί εξυβρίσεις, κ.λ. Τελευταίου θύμα του ή Μ.Ζ. τών 25 ετών, τήν ό
ποιαν ύπεχρέωνε νά έκδίδεται εις τούς πάντας έναντι σεβαστών καί μή χρηματικών 
ποσών καί ή όποια έζήτησε τήν άστυνομική προστασία. "Οταν οί άστυνομικοί τών 
ήθών τον ένετόπισαν σέ ύπόγειον μπάρ τής όδοΰ Μάγερ καί προσεπάθησαν νά τον 
συλλάβουν, ό εγκληματίας αυτός προέβαλεν άντίστασιν καί έκραύγασε: «"Οποιος 
θέλει τήν ζωήν του νά μή πλησιάση ! 'Ο Σκ... δεν πιάνεται ποτέ!». Φυσικά συνελή- 
φθη αμέσως. 'Υπεράνω δλων πάλιν, άλλά στον Πειραιά, οί Α.Κ. τών 30 καί Σ.Μ. 
τών 37 έτών. 'Ο πρώτος παρέδωσε τήν δεκαεπταετή ΰπανδρον αδελφήν του Κ.Β. 
εις τον δεύτερον προς «έκμετάλλευσιν», καί εκείνος, μέ τήν σειράν του, τήν έξέδι- 
δε σέ οίκους άνοχής καί οίκους παντός ετέρου έπιθυμοϋντος. Καί ύπεράνω δλων, 
στήν μικράν σχετικώς κοινωνίαν τών Πατρών, ένας άλλου είδους «τρομοκράτης», 
γυναικών επί τό πλεΐστον. Τρομοκρατούσε τά νεαρά ζευγάρια, κατά προτίμησιν, καί 
τάς κατά μόνας κοιμωμένας νεαράς γυναίκας, παρατηρώντας από τά άνοικτά παρά
θυρα τά δσα έλάμβανον χώραν περί τό μεσονύκτιον εις τό εσωτερικόν, καί ώς έκ 
τούτου ήδονιζόμενος. (Διά τήν Κέρκυρα, δυστυχώς, στερούμαι «νέων»),

*
*  *

Σημειώνω άπό τόσες άλλες «εκδηλώσεις» τών τελευταίων ημερών: 'Αρπαγήν 
τσάντας εις τον Πειραιά—άνδρικής αύτήν τήν φοράν καί ώς έκ τούτου ούχί 

τσάντας άλλά «χαρτοφύλακος»—μέ τό σεβαστόν περιεχόμενον τών 49.000 δραχμών 
εις μετρητά καί 31.000 δραχμών εις συναλλαγματικάς. 'Ο δράστης, φέρελπις νεα
νίας 19 έτών, έστάθη άτυχος διότι κατεδιώχθη ύπό πολιτών καί άστυνομικών καί 
συνελήφθη. Κλοπήν 8.000 δραχ. άπό τά θυλάκια έμπορου, έντός λεωφορείου τής γραμ
μής 'Ιπποκράτους-Βοτανικοΰ καί διά χρησιμοποιήσεως έφημερίδος ύπό τού δράστου 
ώς «μπουζουριέρας». 'Ομηρικήν συμπλοκήν εις τήν λαχαναγοράν ’Αθηνών, δπου μέ
λη τού σωματείου -φορτοεκφορτωτών καί έλεύθεροι έργάται άνεστάτωσαν τά πάντα 
τήν 3ην πρωινήν μέ άφορμήν τήν έκφόρτωσιν φορτηγών αύτοκινήτων. Έχρησιμο- 
ποιήθησαν έκατέρωθεν τραπέζια, καρέκλες, πάγκοι, κατσαβίδια, ξύλα, καφάσια, 
μέ άποτέλεσμα τήν μεταφοράν πέντε έξ αύτών στον σταθμόν πρώτων βοηθειών. 'Ένα 
«περίστροφον» οδηγού φορτηγού πού έλαμψε φοβερό στο μισοσκόταδο, έκπυρσοκρό- 
τησε καί έκαμε πολλά «λεβεντόπαιδα» τής λαχαναγοράς νά κρυφθούν κάτω άπό 
τούς πάγκους, άπεδείχθη ότι προκάλεσε «πολύ κακό γιά τό τίποτα» άφού ήταν ψεύ
τικο, δοσμένο στον οδηγό άπό δημοδιδάσκαλο τής Κορίνθου προς έπισκευήν καί χρη- 
σιμ,οποίησιν κατά τήν έκκίνησιν τών έκεΐ σχολικών άγώνων. 'Οπωσδήποτε, ή Ά -
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στυνομία κατέβαλε μεγάλους κόπους νά διαχωρίση τούς συμπλεκομένους καί νά 
προβή «εις τα περαιτέρω». Ψευδή δήλωσιν στοιχείων ύπό συλληφθέντος άσχημο- 
νοϋντος νεαρού άνιυμάλου, μέ τά όποια ψευδή στοιχεία έσχηματίσθη ολόκληρος δι
κογραφία καί ύπό αυτά κατεδικάσθη 6 «πλαστοπρόσωπος» ύπό τού δικαστηρίου. 
Άπεκαλύφθη ότι τά ψευδή στοιχεία άνεφέροντο εις νεαρόν γείτονα τού δράστου, νέον 
καθ’ όλα έντιμότατον, ό όποιος καί ύπέβαλε μήνυσιν κατά τού δυσφημιστοϋ του έν 
συνεχεία τής κατά τούτου νέας μηνύσεως των άστυνομικών. Σύλληψιν καί προ
σαγωγήν εις τό αυτόφωρον τριμελές διευθυντοϋ κεντρικού κινηματογράφου, καθ’ 
ό άσεμνοι αί σκηναί τού «7ου ενόρκου». Αυτοκτονίας έν έξάρσει, μεταξύ των όποι
ων καί ενός συνταξιούχου άστυφύλακος. Κατάσχεσιν ύπό τής ’Αγορανομίας Πα- 
τρών 500 κιλών βακαλάου άκαταλλήλου προς βρώσιν. Καί άλλα, καί άλλα πολλά, 
την καταχώρησιν των οποίων δεν επιτρέπουν αί λιγοσταί σελίδες των «Εικοσι
τετραώρων».

** *

Ε λάχιστα τώρα άπό την πλουσιωτάτην ξένην άστυνομικήν είδησεογραφίαν των 
τελευταίων ήμερων:

* 'Ο υπόκοσμος τής ’Αργεντινής άποδεκατίζεται. Πέντε χιλιάδες διακόσιοι 
αστυνομικοί (άριθμ. 5.200) βγήκαν «παγάνα» μίαν αυγήν των τελευταίων ημερών 
στάς πόλεις Μπουένος ’Άϋρες καί Λά Πλάτα καί έπέστρεψαν μέ πλουσιώτατον τό 
«θήραμα»: Συνέλαβον 43.707 άτομα (! !) έκ τών οποίων μερικές χιλιάδες έκρατή- 
θησαν μέ τήν κατηγορίαν τής παρανόμου κατοχής όπλων, πορνείας, σωματεμπορίας, 
άλητείας, χαρτοπαιξίας, κλοπής καί τροχαίων παραβάσεων.

* Μεγάλας προκλήσεις ύφίστανται οί άστυνομικοί τής Νέας Ύόρκης άπό τούς, 
γκάγκστερς. Μία όμάς έξ αύτών εισέβαλε σέ έστιατόριον τών άστυνομικών καί ά- 
πεχώρησε συναποκομίζουσα άγνωστον άριθμόν δολλαρίων. ’Άλλοι γκάγκστερς είσ- 
σέβαλαν σέ πολυτελές κατάστημα, άπέναντι άκριβώς άπό τά κεντρικά γραφεία τής 
’Αστυνομίας τού Όρέϊντζ, καί άφήρεσαν κατά τήν ώραν μεγάλης κινήσεως ολόκλη
ρον τό χρηματοκιβώτιον, βάρους χιλίων λιμπρών καί μέ τό περιεχόμενον 10.000 
δολλαρίων. Τό χρηματοκιβώτιον τό κατέβασαν άπό τον τέταρτον όροφον, τό έφόρ- 
τωσαν σέ ένα καρροτσάκι τού καταστήματος καί τό μετέφεραν εις ένα φορτηγόν αύ- 
τοκίνητον πού τούς άνέμενε κάπου πλησίον.

* Τέσσαρες ένοπλοι λησταί, στήν όδό Σαίντ Όνορέ τού κέντρου τών Παρισίων, 
έλήστευσαν άπόγευμα μεγάλο κοσμηματοπωλεϊον. Άνεχώρησαν μέ κοσμήματα α
ξίας τριών έκατομμυρίων φράγκων περίπου.

* ’Οκτώ γκαγκστερίνες, στο Μπέβερλυ Χίλλς τής Νέας 'Υόρκης, άφησαν τά 
περίστροφα στά σπίτια των καί είσήλθον σέ μεγάλο κατάστημα γυναικείων ειδών. 
’Απασχολώντας τούς υπαλλήλους οί πέντε, κατώρθωσαν οί άλλες νά άφαιρέσουν εί
δη πολύ μεγάλης άξίας, νά τά φορτώσουν σέ πολυτελή «Κάντιλακ», πού περίμενε 
σέ μία γωνία καί νά φύγουν όλες άνενόχλητες.

* ’Αστυνομικοί «μάμμοι». Στατιστική τής Βιέννης άπέδειξε ότι είς 2.000 
έπειγούσας περιπτώσεις τοκετών άπό μερικών έτών, οί μόνοι πού κατώρθωσαν νά 
βοηθήσουν «άποτελεσματικώς» γυναίκας νά «έλευθερωθοϋν» ήσαν άστυφύλακες! 
Δι’ ό καί οί άστυνομικοί τής Βιέννης ήρχισαν κατ’ αύτάς νά λαμβάνουν μαθήματα 
μαιευτικής άπό έπιστήμονα καθηγητήν. Στο Παρίσι έξ άλλου, ό άρχιφύλαξ Ραϋμόν 
Μπερτονέ τής ’Αμέσου Δράσεως, κατώρθωσε νά φέρη στον κόσμο—σάν άκούσιος 
μάμμος—τρία παιδιά σέ διάστημα πέντε έβδομάδων. Μόνον τό πρώτο όμως κα
τώρθωσε νά βαπτίση.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ «X»
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Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Τφυπουργοϋ Εσωτερικών, ό 'Υπαστυνόμος Α' τάξεως 
κ. Βασίλειος Μπαρδής, προήχθη, κατ’ άρχαιότητα, εις τον βαθμόν τού ’Αστυνόμου 
Β' τάξεως.

*jjC

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό ’Αστυνόμος Β' τάξεως κ. Δημή- 

τριος Μπελέκιος. Διά την μακροχρόνιον έν τώ Άστυνομικώ Σώματι εύδόκιμον υπη
ρεσίαν του ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασεν αύτώ την ευαρέσκειάν του.

—'Ωσαύτως παρητήθησαν τοϋ Άστυνομικοϋ Σώματος οί ’Αστυφύλακες κ.κ. 
Μιχαήλ Δασκαλάκης, ’Αθανάσιος Σινόπουλος καί ’Ιωάννης Βουγιατζής.

•—Άπελύθησαν τοϋ Άστυνομικοϋ Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Α
στυφύλακες κ.κ. Γεώργιος Ζαγοριανός, ’Αθανάσιος Άδρασκέλας, Σπυρίδων Πα- 
πακωστόπουλος, ’Αθανάσιος Ράλλης καί ό μαθητευόμενος Άστυφύλαξ κ. Χρίστος 
Γιάνναρης, κριθείς άκατάλληλος προς μονιμοποίησιν.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Άρχηγοΰ έπηνέθησαν ο ί: 1) Ύπαστυνόμοι Α' κ.κ.’Ά γ
γελος Ντόντος, Γεώργιος Άγγελόπουλος, ’Εμμανουήλ Συφάκης καί Γεώργιος Γεωρ
γίου, 2) ’Αστυφύλακες κ. κ. Σπήλιος Φράγκου, ’Ιωάννης Καρατζαφέρης καί Μιχα
ήλ Σφακιανάκης, διότι άπαντες είργάσθησαν διά τήν άρτίαν όργάνωσιν καί λειτουρ
γίαν τοϋ περιπτέρου ’Αμέσου Δράσεως, εις τήν έ'κθεσιν Ζαππείου «Παναθήναια 
1963» άπό 8-26/3-63, εις ό προεβλήθη ή δραστηριότης τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
μέ άποτέλεσμα νά έκφρασθώσι λίαν κολακευτικά σχόλια διά τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων.

—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έχορηγήθη υλική άμοιβή 
εις τούς : 1) 'Υπαστυνόμον Α' κ. Περικλήν Ρερρέν καί 2) ’Αστυφύλακα κ. Δημήτριον 
ΓΙαπαζήσιμον, διότι τήν 2-3-63 ό μέν πρώτος έπιληφθείς τής σχετικής προανακρίσεως 
καί έργασθείς μετ’ εξαιρετικού ζήλου, ιδιαιτέρας προσοχής, μεθοδικότητος καί άφο- 
σιώσεως προς τό καθήκον έπέτυχε τήν έξιχνίασιν τών ύπό τοΰ δράστου Καρόρη ’Α
λεξάνδρου διαπραχθεισών κλοπών, ό δέ δεύτερος, έκμεταλλευθείς πληροφορίαν εμπί
στου προσώπου του καί έργασθείς ώσαύτως μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί άφοσιώσεως 
προς τό καθήκον, έπέτυχε τήν σύλληψιν τοΰ έν λόγω κακοποιοΰ.

—Διά τής αυτής άποφάσεως έπηνέθησαν οί: 1) 'Υπαστυνόμος Α 'κ . Δημήτριος 
Γιαλαμας καί 2) ’Αστυφύλακες κ.κ. ’Ιωάννης Άναστασόπουλος καί Σωτήριος Γεωργα- 
λάς διότι άπαντες, έν τώ κύκλω τής άρμοδιότητός του έκαστος, έργασθέντες φιλοτίμως 
καί ύσυνειδήτως, συνέβαλον εις τήν σύλληψιν τοΰ ώς άνω κακοποιού καί τήν έξιχνία- 
σιν τών διαπραχθεισών κλοπών.

—Δι’ έτέρας άποφάσεως τοΰ κ.'Υφυπουργού, έχορηγήθη υλική άμοιβή εις τούς: 
1) Αστυνόμον Β' κ. Διονύσιον Μαρίνον, 2) 'Υπαστυνόμον Α 'κ . Χρήστον Κολώνιαν 
καί 3) Ύπαστυνόμους Β' κ.κ. Άνδρέαν Ματσάγκαν καί Δημήτριον Λουκαν, διότι 
άπαντες έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, ιδιαιτέρας προσοχής καί άφοσιώσεως 
εις τό καθήκον καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έπέτυχον τήν 
άνακάλυψιν έργαστηρίου έκδόσεως πλαστών ένσήμων τοΰ Δημοσίου καί τήν 27-2-63 
τήν σύλληψιν άπάντων τών μελών τών άποτελούντων τήν σπείραν.

—Διά τής αύτής άποφάσεως έχορηγήθη υλική άμοιβή εις τούς : 1) Άρχιφύλακα κ. 
Νικόλαον Κοντοπύργιαν καί 2) Αστυφύλακας κ.κ. Χαράλαμπον Δαμΐγον καί Σταύ
ρον Άνδρεόπουλον, διότι άπαντες καί έν τώ κύκλω τής άρμοδιότητός του έκαστος, 
έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, ιδιαιτέρας προσοχής καί άφοσιώσεως προς τό 
καθήκον, συνέβαλον τά μέγιστα εις τήν σύλληψιν τής άνωτέρω σπείρας.
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—'Ομοίως διά τής αυτής άποφάσεως έπηνέθησαν οί : 1) Ύπαρχιφύλακες κ.κ. 
Χρηστός Σαγώνας καί Γεράσιμος Μαρκέτος καί 2) ’Αστυφύλακες κ.κ. Παναγιώτης 
Ντανάκας, ’Αλέξανδρος Ποταμιάς, Κωνσταντίνος Μητρονάτσιος, Παναγιώτης Οί- 
κονομάκος, Κυριάκος Κυριακάκης, Νικόλαος Πέππας, Άχιλλεύς Βέργης καί Δημή- 
τριος’Αθανασίου, διότι άπαντες ύπό την καθοδήγησιν των προϊσταμένων των, έργα- 
σθέντες μετά ζήλου καί άφοσιώσεως προς την υπηρεσίαν, συνέβαλον άποτελεσματι- 
κώς εις την περαίωσιν των ώς άνω υποθέσεων.

—Διά τής ιδίας άποφάσεως έπηνέθησαν ο ί : 1) ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. 
’Ιωάννης Καραχάλιος, Διοικητής τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών 
καί 2) ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Κωνσταντίνος Τασιγεώργος,Υποδιοικητής τής 
Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, διότι ύπό τήν έπίβλεψιν καί μεθοδι
κήν καθοδήγησιν τούτων έπετεύχθη ή έξιχνίασις του άνωτέρω σοβαρωτάτου άδική- 
ματος.

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί ηθική 
άμοιβή εις τούς : 1) ’Αστυνόμον Α' κ. ’Ελευθέριον Γιαννακόπουλον, 2) Ύπαστυνό- 
μον Α' κ. Νικόλαον Πιπερόπουλον, 3) Ύπαστυνόμον Β' κ. Γεώργιον Δημητρακό- 
πουλον 4) Άρχιφύλακα κ. Ήλίαν Άργυρακόπουλον καί 5) ’Αστυφύλακας κ.κ. Πα
ναγιώτην Παντηλιέρην καί Βασίλ. Στοϋρον, διότι άπαντες έργασθέντες άόκνως καί 
μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοϋ δράστου τής δια- 
πραχθείσης τήν νύκτα τής 30-31 /12/62 σοβαρωτάτης κλοπής διά ρήξεως τοϋ έπί τής 
όδοΰ Βασ. Κωνσταντίνου 43 κοσμηματοπωλείου Νικολάου Σημαντήρα, Γεωργίου 
Βαβούρη καί τών συνεργησάντων μετ’ αύτοΰ καί τήν άνεύρεσιν καί κατάσχεσιν 
άπάντων τών κλοπιμαίων.

— Διά τής αύτής άποφάσεως έπηνέθησαν οί: 1) ’Αστυνόμος Β 'κ. Θεόδωρος Πο- 
θάκος, 2) ’Αρχιφύλακες κ.κ. Άνδρέας Νιαράκης καί Γεώργιος Σιδέρης καί 3) ’Αστυ
φύλακες κ.κ. Νικόλαος Τζανετάκης, ’Εμμανουήλ Τσαγκαράκης, Χαράλαμπος Καρ- 
μίρης, Δημήτριος Μπαλάρης, ’Εμμανουήλ Πιτικάκης, Γεώργιος Άγγελόπουλος, Θω
μάς Σαμαράκος, Θεόδωρος Κουρκούτας, Παρασκευάς Άλεξέας, Βασίλειος Σταθό- 
πουλος, Πραξιτέλης Ρούκης, Κωνσταντίνος Καλκανδής, Χρήστος Λεκάκης, Σοφοκλής 
Γυφτόπουλος, Νικόλαος Θωμάς, Γεώργιος Άναγνωστόπουλος, ’Αναστάσιος Γραμ
ματικός, Βασίλειος Γκότσης, Γεώργιος Κάρμης, καί ή Άστυφύλαξ Σεβαστού, διότε 
άπαντες οί άνωτέρω άπό τής διαπράξεως τής προμνησθείσης κλοπής καί μέχρι τής 
πλήρους διαλευκάνσεως τής ύποθέσεως, εΐργάσθησαν φιλοτίμως καί άόκνως πολύ 
πέραν τών κεκανονισμένων ώρών, έκτελέσαντες προθύμως άπάσας τάς άνατεθείσας 
αύτοϊς άποστολάς καί ένεργείας, α'ίτινες συνέβαλον εις τήν σύλληψιν τών συνεργών, 
τήν άνεύρεσιν τών κλοπιμαίων καί γενικώς είς τήν ολοκληρωτικήν διαλεύκανσιν τής 
σοβαρωτάτης ταύτης ύποθέσεως, ήτις έσχεν εύμενεστάτην διά τήν ’Αστυνομίαν άπή- 
χησιν παρά τή κοινή γνώμη, έκδηλωθεϊσαν διά τοϋ τύπου καί συγχαρητηρίων τηλε
γραφημάτων.

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έχορηγήθη υλική άμοιβή εις 
τον ’Αστυφύλακα κ. Νικόλαον Μιχαλόπουλον, διότι τήν 23-2-63 επέτυχε τήν σύλ
ληψιν τού άρχηγοΰ σπείρας κλοπών Χαριλάου Σίκλη, έργασθείς μετ’ έξαιρετικοΰ ζή
λου καί άφοσιώσεως προς τήν υπηρεσίαν καί έκμεταλλευθείς καταλλήλως πληροφο
ρίαν έμπιστου του προσώπου.

—Διά τής αύτής άποφάσεως έχορηγήθη ύλική άμοιβή είς τούς : 1) ’Αστυνόμον 
Α' κ. Παναγιώτην Θάνον καί 2) Ύπαστυνόμον Α' κ. Λέανδρον Καρυώτην, διότι τήν 
αύτήν ώς άνω ήμερομηνίαν άμφότεροι ό μέν πρώτος ώς προϊστάμενος τού Τμήματος 
Διώξεως Διαρρηκτών, ό δέ δεύτερος ένεργήσας τήν σχετικήν προανάκρισιν, έπιδείξαν- 
τες έκτακτον δραστηριότητα, έξαιρετικόν ζήλον είς τήν ύπηρεσίαν καί άφοσίωσιν είς 
τό καθήκον έπέτυχον άφ’ ένός μέν τήν σύλληψιν ολοκλήρου τής σπείρας τών έν λόγω
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κακοποιών, άφ’ ετέρου δέ την έξιχνίασιν σωρείας κλοπών διά ρήξεως διαφόρων κατα
στημάτων, διαπραχθεισών ύπ’ αυτών.

—Διά της αύτής ώς άνω άποφάσεως έπηνέθησαν οί: 1) 'ΐπαστυνόμος Β' κ. Κων
σταντίνος Λιολίτσας, 2) Άνθυπαστυνόμοι κ.κ. Κωνσταντίνος Μαυρουδέας καί Νικό
λαος Παπακωνσταντίνου, 3) Ύπαρχιφύλαξ κ. Ευάγγελος Βουτσινάς καί 4) ’Αστυφύ
λακες κ.κ. ’Αναστάσιος Ζαλαχώρης, Σπυρίδων Λουκόπουλος, ’Ιωάννης Κολλιόπου- 
λος καί Βασίλειος Γκότσης, διότι άπαντες έργασθέντες μετά ζήλου καί άφοσιώσεως 
προς την υπηρεσίαν καί έν τώ κύκλω της άρμοδιότητός του έκαστος, συνέβαλον τά μέ
γιστα εις τήν σύλληψιν απάντων τών μελών της άνωτέρω σπείρας κακοποιών καί την 
έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτών διαπραχθεισών κλοπών.

—Δι’ άποφάσεώς του, ό κ. ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας έξέφρασε τήν εύαρέσκειάν 
του εις τον’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α 'κ . Παναγ. Καραμπούλην, διευθυντήν ’Αστυ
νομίας ΙΙατρών, διότι τήν 2-5-1963 εις τήν έν Πάτραις αίθουσαν της Διακιδείου Σχο
λής λαοϋ έδόθη ύπ’ αύτοΰ έπιτυχής διάλεξις ένώπιον πυκνού καί έκλεκτού άκροατη- 
ρίου μέ θέμα «’Αστυνομία καί πολιτισμός», προκαλέσας λίαν εύμενή σχόλια τού Πα- 
τραϊκοϋ τύπου καί τού κοινού καί συντίλέσας ουτω εις τήν ένίσχυσιν τού γοήτρου 
τού άστυνομικοΰ Σώματος.

* **
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΤΝΕΡΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Τό Κινηματογραφικόν Συνεργειών τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, θά 
έπισκεφθή τάς άκολούθους συνοικίας, προς προβολήν, δωρεάν διά τό κοινόν, μορ
φωτικών, ψυχαγωγικών καί μουσικών ταινιών, τριώρου διάρκειας, από 8 έως 11ης 
νυκτερινής:

Τήν Δευτέραν, Ιην ’Ιουλίου, τήν Νέαν Σμύρνην. ('Αγίας Σοφίας καί Στα
δίου).

Τήν Τρίτην, 2 ’Ιουλίου, τήν Καλλίπολιν Πειραιώς. (Καλλιπόλεως καί Καρ
πάθου).

Τήν Τετάρτην, 3 ’Ιουλίου, τό Περιστέριον. (Χρυσ. Σμύρνης καί Δημ. Γού-
ναρη)·Τήν Πέμπτην, 4 ’Ιουλίου, τό Περιστέριον. (Πλατ. Μπουρναζίου).

Τήν Παρασκευήν, 5 ’Ιουλίου, τά Καμίνια Πειραιώς. ( Πλατ. 'Αγίου ’Ελευ
θερίου).

Τό Σάββατον, 6 ’Ιουλίου, τούς ’Αμπελοκήπους. (Πλατ. 'Αγίου Δημητρίου).
Τήν Κυριακήν, 7 ’Ιουλίου, τήν Πλατείαν 'Αγίου Γεωργίου (Κυνοσάργους).
Τήν Δευτέραν, 8 ’Ιουλίου, τον 'Υμηττόν. (Πλατείαν 'Αγίας Φωτεινής).
Τήν Τρίτην, 9 ’Ιουλίου, τά Σφαγεία. (Πλατείαν Κοιμήσεως Θεοτόκου).
Τήν Τετάρτην, 10 ’Ιουλίου, τήν Καισαριανήν. (Πλατείαν ’Αναγεννήσεως).
Τήν Πέμπτην, 11 ’Ιουλίου, τήν Δραπετσώναν Πειραιώς. (Ταπητουργίας καί 

Δογάνη).
Τήν Παρασκευήν, 12 ’Ιουλίου, τήν "Ανω Δάφνην. (Πλατείαν Τσαλαγανίδη).
Τό Σάββαΐον, 13 ’Ιουλίου, τό Κερατσίνιον Πειραιώς. (Πλατείαν Εύγενίας).
Τήν Κυριακήν, 14 ’Ιουλίου, τό Περιστέριον. (Πλατείαν Χρυσοστόμου Σμύρ

νης καί Δημ. Γούναρη).
Τήν Δευτέραν, 15 ’Ιουλίου, τό νέον τέρμα Γαλατσίου.
Τήν Τρίτην, 16 Ιουλίου,τά Τουρκοβούνια. (Πλατείαν’Ελευθερίου Βενιζέλου).
Τήν Τετάρτην, 17 ’Ιουλίου, τον Βύρωνα. (Πλατείαν Ζωοδόχου Πηγής).
Τήν Πέμπτην, 18 ’Ιουλίου, Τις Τζιτζιφιές. (Ξενοφώντος καί ’Αγησιλάου).
Τήν Παρασκευήν, 19 ’Ιουλίου, τήν Καλλιθέα. (Στάσιν Καραγιάννη Παλαιών 

Σφαγείων).
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Τό Σάββατον, 20 ’Ιουλίου, τον Κορυδαλλόν. (Πολυκατοικία! 'Οδοΰ Ράλλη).
Τήν Κυριακήν, 21 ’Ιουλίου, τό Περιστέριον. (Πλατείαν Ίεροΰ Ναοϋ Ταξιαρ

χών) .
Τήν Δευτέραν, 22 ’Ιουλίου, τό Γηροκομείου ’Αθηνών.
Τήν Τρίτην, 23 ’Ιουλίου, τήν Νέαν Κοκκινιάν Πειραιώς. (Πλατείαν 'Ομό

νοιας).
Τήν Τετάρτην, 24 ’Ιουλίου, τά ’Άνω Πετράλωνα. (Αίολέων καί Καλλισθένους).
Τήν Πέμπτην, 2 5 ’Ιουλίου, τό 'Άγιον Ίωάννην Ρέντη. (Πολυκατοικίαι, όδοϋ 

Θηβών).
Τήν Παρασκευήν, 26 ’Ιουλίου, τήν Παλαιάν Κοκκινιάν. (Πλατείαν Αγίου 

Νικολάου).
Τό Σάββατον, 27 ’Ιουλίου, τήν Καισαριανήν. (Πλατείαν ’Αναγεννήσεως).
Τήν Κυριακήν, 2 8 ’Ιουλίου, τον Λόφον ’Αξιωματικών Περιστεριού. (Πλατείαν 

Ά γ . Τριάδος).
Τήν Δευτέραν, 29 ’Ιουλίου, τό Γκαζωχώριον. (Πλατ. Αγίου Πολυκάρπου 

καί Στρυμόνος).
Τήν Τρίτην, 30 ’Ιουλίου, τά Κάτω Πετράλωνα. (Πλατείαν Λαγώνικα).
Τήν Τετάρτην, 31 ’Ιουλίου, τον Βύρωνα. (Πλατείαν Τζιρακοπούλου).

Π Ε Ν Θ Η
Τό έσπέρας της 15(6(63, άπεβίωσεν έν τώ νοσοκομείω «Ευαγγελισμός», συ

νέπεια καρδιακής άνεπαρκείας, ό υγειονομικός ’Αξιωματικός, ’Αστυνομικός Διευ
θυντής Β' τάξεως, Γεώργιος Γριτσόπουλος. Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν έ-

πομένην είς τό Α' νεκροταφεΐον ’Αθηνών, παρη- 
κολούθησαν πολλοί άστυνομικοί, έν ένεργεία καί 
συντάξει, συνάδελφοι ιατροί τοϋ άποβιώσαντος καί 
άρκετά μέλη τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας.

'Ο Γεώργιος Γριτσόπουλος έγεννήθη έν Άθή- 
ναις τό 1907. Εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων κατε- 
τάγη τον Σεπτέμβριον τοϋ 1943, μέ τον βαθμόν 
τοϋ ’Αστυνόμου Β' τάξεως, πτυχιοΰχος ών τής 
’Ιατρικής. Τό 1951 προήχθη είς ’Αστυνόμον Α' 
τάξεως καί τό 1959 είς ’Αστυνομικόν Διευθυντήν 
Β' τάξεως. Κατά τό διάστημα τής έν τώ ’ Αστυνο
μικέ» Σώματι υπηρεσίας του, διεκρίνετο διά τήν 
άρτίαν έπαγγελματικήν του κατάρτισιν, τό έξαί- 
ρετον ήθος καί ιδιαιτέρως διά τά ειλικρινή αισθή
ματα άγάπης καί κατανοήσεως προς πάντας.

Έπεδείκνυε ζήλον προς τήν υπηρεσίαν καί έν- 
διεφέρετο στοργικώς διά τούς άσθενεΐς άστυνομι- 
κούς, τούς οποίους συχνάκις έπεσκέπτετο. Άξιο- 

πρεπής, πράος, φιλότιμος, πάντοτε πρόθυμος καί προσηνής, έξετιμάτο ιδιαιτέρως, 
τοσον υπο τοϋ αστυνομικού κόσμου, όσον καί ύπό τοϋ ιατρικού τοιούτου.

Συλλυπούμεθα βαθύτατα τούς οικείους τοϋ άποθανόντος σεβαστοΰ ίατροϋ-Διευ- 
Ουντοϋ καί εύχόμεθα όπως ό Θεός χαρίση είς αύτούς μέν τήν έξ ΰψους παρηγοριάν, 
τήν δέ ψυχήν τοϋ μεταστάντος κατατάξη έν σκηναϊς δικαίων.

Αίωνία ή μνήμη σου αείμνηστε γιατρέ μας.
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