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'Ο “Αρχηγός, oi αξιωματικοί και οί κατώτεροι υπάλληλοι της 
’Αστυνομίας Πόλεων, υποβάλλουν εύλαβώς εις την Α.Μ. την 
Βασίλισσαν ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑΝ, έπι τή 20ή έπετείω των γεννε- 
θλίων Της, διάπυρους ευχάς και δράττονται τής ευκαιρίας νά 

διαδηλώσουν την βαθυτάτην άφοσίωσίν των.
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'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α' 
κ. ΙΩΑΝΝΟΥ PA  I ΚΟΥ

«Δεν είναι απλή ή σύμπτωσις δτι ή πρώτη άποφασιστική νίκη τοϋ Στρατού 
μας κατά την μακράν πολεμικήν περίοδον πού αρχίζει τά έξημερώματα της 28ης 
’Οκτωβρίου 1940, έκερδήθη εις τον Γράμμον καί την Πίνδον καί ή τελευταία επί
σης, εννεα χρονιά όραουτερον, εις τον Γράμμον. Η ιστορική αυτή έπανάληψις συμ
βολίζει παραστατικότερα, από κάθε άφηρημένον συλλογισμόν, τήν ουσιαστική ταυ
τότητα τοϋ άγώνος. Επρόκειτο περί εισβολής, διότι ή αποφασιστική μάχη έδόθη 
καί εις τάς δύο περιπτώσεις εις τήν κλασικήν πύλην των εισβολών.

Ό αγών ήτο βαθύτατα εθνικός, διότι δέν ήπειλήθησαν απλώς εθνικά εδάφη, 
λιμένες ή θέσεις όχυραί, αλλά αυτή ή ύπόστασις τοϋ ’Έθνους εις τό ηθικόν καί υλι
κόν μης βαθρον. Τέλος, και εις τας ουο περιπτώσεις ο εισβολευς εκαλυψε τήν επι
βολήν του μέ τόν μανδύα ενός μεσσιανισμού — νέα τάξις πραγμάτων ή άταξιακή 
κοινωνία — τοϋ οποίου τό βαθύτερον νόημα δέν ήτο άλλο παρά ή κατάργησις τής
ελληνικής τάξεως, ή σωματική καί ψυχική — ολοκληρωτική δπως τήν ε ίπ α ν __
ύποδούλωσίς τοϋ ανθρώπου καί τών ελευθέριον κοινοτήτων του εις τήν ωμήν βίαν.

ΔΓ αυτό τό ’Έθνος τών Ελλήνων έξηγέρθη ώς είς άνθρωπος κατά τής επιβο
λής, επολέμησε καί ενίκησε. Δι αυτό δ πόλεμος αυτός, περισσότερον από κάθε 
άλλον, υπήρξε πόλεμος τοϋ λαοϋ καί ή νίκη, νίκη τοϋ λαοϋ. Υ π ή ρ ξ ε  κατ’ εξοχήν 
νίκη τών ηθικών δυνάμεων, νίκη τοϋ ήθικοΰ...».

** *
ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΜΕ νά αρχίσουμε μέ τά πράγματι έμπνευσμένα λόγια τοϋ αει

μνήστου Στρατάρχου, τοϋ ’Αρχιστρατήγου τής νίκης στό Γράμμο καί τό Βίτσι, Ά -

* Πανηγυρική ομιλία σε ειδική έπετειακή τελετή τών υπαλλήλων τοϋ ’Αρχηγείου Α.Π. 
τήν 3.9.66.
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λεξάνδρου Παπάγου, θέλοντας άφ’ ενός μεν να τονίσουμε την αξία της σημερινής 
επετείου, .άφ’ ετέρου δέ νά μνημονεύσουμε μέ ευγνωμοσύνη τον άξιο ηγέτη καί δη
μιουργό της μεγάλης μας τότε νίκης. Γιατί είναι μέν άλήθεια δτι ή ιστορία γρά
φεται μέ τις μυριάδες των μικρών γραμμάτων, τις μυριάδες των αφανών μαχητών, 
άλλα είναι έπίσης άλήθεια δτι οί ηγήτορες είναι τά κεφαλαία στις σελίδες τής 
πολεμικής ιστορίας, όπως παραστατικά λέγει ο ήρωας τού Ροστάν στον «Άετιδέα».

ή;❖  *
ΑΣ ΞΑΝΑΓΓΡΙΣΟΓΜΕ είκοσι χρόνια πίσω, στον Φεβρουάριο τοΰ 1946. Ί - 

στερα από τήν συμφωνία τής Βάρκιζας καί πολύ μετά άπό τό Δεκεμβριανό κίνη
μα, οί κομμουνισταί, ύπακούοντας τυφλά στις προσταγές τοΰ Διεθνούς Κομμουνι
σμού, άρχισαν νά συζητούν καί νά προετοιμάζουν τον γνωστό σ’ 'όλους μας «τρίτο 
γύρο». ’Αδιαφορώντας γιά τά δσα κακά καί τις όσες καταστροφές είχαν επισωρεύ
σει στήν παράλυτη άκόμη άπ’ τήν ξενική κατοχή πατρίδα μας, αδιαφορώντας άκό- 
μη γιά τις πληγές πού αυτοί είχαν άνοίξει καί δέν είχαν έπουλωθή, άρχισαν νά 
τροχίζουν τά μαχαίρια τοΰ μίσους καί τής έκδικήσεως γιά τό κακό πού είχαν πάθει 
στά 1944. Ξεχνώντας δτι κ ι’ αυτοί ονομάζονταν 'Έλληνες καί ένώ έβλεπαν νά 
σπαράζη άκόμα καθημαγμένη ή φτωχή μας Ελλάδα, σήκωσαν βέβηλο καί άνόσιο 
χέρι νά χτυπήσουν κατάστηθα τή μάνα πού τούς γέννησε, τή μεγάλη μάνα δλων 
μας, νά γκρεμίσουν δ,τι κατά λάθος είχε άπομείνει δρθιο, νά δώσουν, τέλος, τά 
κλειδ.ά τού σπιτιού των στους ξένους άφεντάδες τους. Πόση παραφροσύνη καί πόση 
στ’ άλήθεια ταπείνωση! Αυτοί πού γεννήθηκαν κάτω άπ’ τό αιωνόβιο δέντρο τής 
έλευθερίας, πού αιώνες αιώνων πότισε τό άλικο αίμα των προγόνων μας, βάλθηκαν 
νά παραδώσουν τά ιερά καί τά όσια, χωρίς ίχνος ντροπής, χωρίς κάποια στοιχειώ
δη έθν.ική άξιοπρέπεια.

’Έχοντας κατά νοΰ τον άφανισμό τής... μιλιταριστικής καί κεφαλαιοκρατικής 
γενιάς των Ελλήνων καί τήν ένταξη τής πατρώας γής μας στό σιδερένιο παρα
πέτασμα, γρήγορα τά σχέδιά τους πήραν σάρκα καί οστά. Βιάζονταν οί άφεντάδες 
τους κι’ αυτοί πιστοί υπηρέτες άρπαξαν ξανά στά χέρια τά δολοφονικά δπλα καί 
τήν 31 Μαρτίου 1946 έπεχείρησαν τήν πρώτη τους ένοπλη επίθεση τού «τρίτου 
γύρου», χτυπώντας άνανδρα τό Αιτόχωρο. Άφιονισμένοι ως τά κόκκαλα, τυφλωμέ
νοι άπό τό πάθος, άρχισαν ξανά τό έργο πού πριν τό κίνημα άναγκαστικά είχαν 
έγκαταλείψει. Καί χτύπησαν άλύπητα καί άπάνθρωπα. Καί σκότωσαν καί βίασαν 
καί λεηλάτησαν καί γκρέμισαν έκκλησιές καί έσφαξαν δασκάλους καί παπάδες καί 
πάνω άπ’ δλα διέπραξαν τό μεγαλύτερο κατά τής Φυλής μας άνοσιούργημα, τό 
γνωστό παιδομάζωμα.

Καί πλήρωσε ξανά δ φιλήσυχος "Ελληνας, δ φτωχός αγρότης, τό κυρτωμένο 
άπό τά χρόνια γεροντάκι, τό άνίδεο γιά δ,τι γινόταν γύρω του παιδάκι, τή μανία 
τοΰ έπιδρομέα. Χιλιάδες τά θύματα κι’ άπό τις δυο μεριές. Ποτάμια τό ελληνικό 
αίμα πότιζε άκόμα μιά φορά τή γη .  Κι’ δλα αυτά γ ια τ ί ;

Γιατί έπρεπε νά φύγουν άπό τη μέση δλοι εκείνοι πού πριν είχαν τό θάρρος 
καί τήν παλικαριά νά σηκώσουν ψηλά τό κεφάλι, νά τεντώσουν τά μπράτσα καί τά 
στήθια των καί νά φωνάξουν μ’ δλη τή δύναμη τής ψυχής των: ’Ό χι, δέν περνάει 
ο φασισμός, είτε μαύρος είναι είτε κόκκινος. Αυτός εδώ δ τόπος είναι ανήμπορος 
νά θρέψη σκουλήκια. Σ’ αυτόν εδώ τον τόπο δέν υπάρχει θέση γιά κανενός είδους 
τυραννία. Κάτω τά χέρια βέβηλοι. ’Αφήστε μας νά τρώμε ελεύθερα τό ίδρωτοζυμω- 
μένο καρβέλι τοΰ ψωμιού μας. ’Αφήστε μας νά άνάβουμε ένα κεράκι στους τάφους 
τών δικών μας καί νά φυτεύουμε μιά ρίζα βασιλικό στις γλάστρες τής αυλής μας.

Ρημάδια κΓ άποκαΐδια παντού. Φωτιά καί τσεκούρι αντάμωσαν σ’ ένα πρω
τοφανές σφιχταγκάλιασμα. Νεκροί 55.000, θύματα τού παιδομαζώματος 28.000
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ηπη έκπατρ^ θέν7ες 40·000’ άστεγοι 750.000, υλικές ζημιές 3.700.000. 
υυυ.υυο σημερινών δραχμών. Νά μερικά στοιχεία από την στατιστική τοΰ «τρίτου 
γυρου». 1 r

Εκατομμύρια ανθρώπων σ’ δλο τον κόσμο έπληροφοροϋντο μέ φρίκη τις κομ
μουνιστικές ^ηριωδίες, μπροστά στις όπεΐες ώχριοΰσε κάθε παλιότερη καί ή πιό 
στυγνή μορφή βαρβαρότητας. Ο! μόνοι πού έμεναν απαθείς, μπροστά στό δράμα πού 
οι ίδιοι συνεθεσαν μέ τό_ αίμα των χιλιάδων θυμάτων, ήσαν οί ήγέτες τοΰ Κ.Κ.Ε.. 
°\ °‘lOLOL’ °™ν κάποτε ήρθε ή ώρα νά πληρώσουν γιά τά κακά πού έκαναν, έπε- 
σωρευσαν ας ευθϋνες στην κουρελιαρία των άσημων καί ηλιθίων οπαδών, τούς 
όποιους εκείνοι είχαν άφιονίσει μέ τή δίψα τοΰ κακοΰ.

**
τ^ς Ελλάδος καί ή ύπέρμαχος Στρατηγός Παναγία οέν άφη- 

σαν την Ελλαδα να χαθή. Εδωσαν φτερά στούς Έλληνες στρατιώτες καί σ’ ολους 
τους εθνικοφρονες Ελληνες καί τούς οδήγησαν στην θριαμβευτική νίκη. Μπόρεσαν 
έτσι οι Ενοπλες Εθνικές Δυνάμεις μας, τά Σώματα ’Ασφαλείας καί οί γνήσιοι 
Ελληνες να ξετρυπώσουν από τις φωλιές τους τά άρπακτικά όρνια, νά τά κυνηγή

σουν καί να τά συντρίψουν κατά κράτος. Πιστεύοντας στό δίκιο τοΰ αγώνα των, 
φερνονιας σ̂ ν̂  μνήμη ,,ους στρατιές όλόκληρες προγόνων των πού άγωνίσθηκαν 
για τα ίδια τα ιδανικά καί αδιαφορώντας γιά τις θυσίες αίματος, χούφτωσαν τό 
τιμημενο οπλο τους καί μέ σιγουριά καί πίστη στή νίκη ρίχθηκαν στό καμίνι τοΰ 
αδελφοκτόνου πολέμου. Ανέβηκαν βουνά, κατέβηκαν ρεματιές, περπάτησαν σέ κα
κοτράχαλες και δύσβατες κορφές, λαχάνιασαν, ίδρωσαν, αλλά δέν λύγισαν. Γνώ
ριζαν πως θά νικήσουν, καί νίκησαν. Έτσι συμβαίνει πάντα μέ μας τούς Έλλη- 
νες. Δεν ^μπορούσε καί τότε νά γίνη διαφορετικά. Ή  ιστορία έπαναλήφθηκε. Τά 
,.αιδια της Ελλάδος, αυτα πού έκαναν ακόμη θαρετά τό σημείο τοΰ σταυροΰ καί 
λογαρ.αςαν πως σε κάποιο καλυβόσπιτο ζή προσμένοντάς τα μιά καμπουριασμένη 
απο τις στερήσεις και τα βάσανα μάνα, νίκησαν τον αδίστακτο επιδρομέα.

ΤΟίη Α1ΓΟΓΣΤ°  Τ0° 1949’ πάνω στά βουνά το° Γράμμου καί τοΰ Βίτσι γρά
φτηκαν αθάνατες σελίδες δόξας καί αυτοθυσίας. Έ να καινούργιο κεφάλαιο άνοί- 
χσηκε σιή χρυσοτομη ιστορία όθΰ Ελληνισμού, πού φέρνει σάν επικεφαλίδα
λέξεις ΓΡΑΜΜΟΣ - ΒΙΤΣΙ = Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ

J l a i  οέν πέθανε ή Ελλάδα, δπως δέν πεθαίνουν καί δέν καταλύονται τά αιώ
νια ι δα νίκα τής ανθρωπότητας. Κρίσιμες στιγμές πέρασε τότε ό Ελληνισμό" γιατί 
και ο κίνδυνος ήταν^ μεγάλος καί οί δυνάμεις μας λίγες. ΚΡ δμως δλα πή
γαν^ κατ  ̂ευχήν. Κι αν οι Ρωμαίοι έλεγαν κάποτε έντρομοι «ό ’Αννίβας πρό τών 
θυΡων»γ εμείς, βλέποντας τόν κίνδυνο νά παίρνη διαστάσεις ολοκληρωτικά κατα
στροφικές γι αυτή μας τήν ύπαρξη ώς Ελλήνων, δέν πτοηθήκαμε, αλλά βροντο- 
φωναςαμε σε πόλεις καί χωριά, άπ’ άκρη σ’ άκρη τής ελληνικής γής γιά νά άκου- 
σθη στα περατα τής οικουμένης: Λαοί τής γής, δέν προδίνουμε τήν καταγωγή π,α- 
Είμασταν, είμαστε καί θά είμαστε Έλληνες. ι , ρ 'ν

❖

“ Γ ? 0 2  ΜΑΡΤΓΡΙΟΓ «Ο,ός Ιδώ δ τόπος ποό Χόγ-
ζαι , Ελλαδα. Ο λα.ος του θα παλευη και θα μαχεται πάντοτε, μόνος του καί προ- 
οομενος κάποτε, τους οποιουσδήποτε τιτάνες τής γής πού θά προσπαθοΰν νά διαι- 
ωνισουν την βαρβαρότητα τής δουλείας μέ τό νόμο τοΰ τρόμου καί τής τυραννίας 
την ταςη. Ολοι οι τιτάνες πού πέρασαν άπ’ αυτή έοώ τή γή, μόνο στήν Ελλάδα 
οεν μπόρεσαν να επιβάλουν την τάξη καί τήν τυραννία τής βαρβαρότητας καί τή-
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δουλείας. ’Απ’ τά πανάρχαια χρόνια ένας αιώνιος καί πανανθρώπινος νόμος Α.άρ
χει για τον Ελληνισμό. Ό  νόμος της ελευθερίας των λαών καί των ανθρώπων. 
'Ο νόμος αυτός είναι γραμμένος μέ αίμα στις Θερμοπύλες, στο Μεσολόγγι, σ.ό 
Σούλι, στην Πίνδο, στο Γράμμο καί στο Βίτσι. Τδχουν στο αίμα τους οί "Ελληνες 
νά μην άνέχωνται νά ζοΰν κάτω από τό άπαίσιο μαστίγιο τοΰ όποιουδήποτε κατα
χτητή. Στην Ελλάδα επεσεν ό σπόρος τοΰ πολιτισμού καί σ’ αυτή ρίζωσε, γιγαν-

Ό  "Ελληνας στρατιώ της ττάνω στά  κακοτράχαλα βουνά τής πατρίδος μας, έτοιμος πάντοτε
νά υπεράσπιση τά  πάτρ ια  εδάφη.

τώθηκε κΓ άπλωσε κλώνους καί κλαδιά. Στά αίματοποτισμένα τούτα ελληνικά χώ
ματα γεννοβόλησε ό καλύτερος πολιτισμός των αιώνων, πού σάν χείμαρρος ξαπλώ
θηκε σ’ δλη την οικουμένη.

Σ’ αυτή έδώ τη μικρή χώρα, τήν Ελλάδα των αιώνων, φεγγοβόλησαν οί Μα
ραθώ νες καί οί Σαλαμίνες καί σ’ αυτήν οί Θερμοπύλες έστειλαν ως τον ουρανό τό 
ανέσπερο φώς πού θάμπωσε τον κόσμο ολόκληρο.

Στήν Ελλάδα, τό μαρτυρικό αυτό σταυροδρόμι τής Ανατολής καί τής Δύ
σης, φουντώνει πάντοτε μέ αφάνταστη ορμή τό ηφαίστειο τοΰ πατριωτισμού των 
άγνών παιδιών της. Γιά τήν ελευθερία άνέκαθεν ή έλληνική Φυλή διεξήγαγε τούς
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πλέον ιερούς αγώνες. Η ελευθερία όμως απαιτεί θυσίες καί αιματοχυσίες. Καί ή 
θυσία και ο θάνατος για της πατρίδας τήν τιμή καί τά ιδανικά είναι βιώματα τοΰ 
•κάθε 'Έλληνα. Πάνω από βουνά μέ κόκκαλα καί λίμνες κόκκινες από αίμα κυματί
ζει περήφανα τής ελευθερίας ή σημαία.

Ή  ελληνική λεβεντιά, πού παίζει μέ τό σπαθί στό χέρι καί μοιάζει στόν ήλιο 
σαν αστέρι πού κατεβαίνει απ' τά μεσούρανα γιά νά δώση θάρρος σ’ εκείνους πού 
τό κρατούν, είναι ηρωική καί γιγαντένια. Ό μυρωμένος άπ’ τή φασκομηλιά, τήν 
μυρτιά καί τό θυμάρι αέρας δίνει δύναμη στούς ήρωες καί κάνει τις ψυχές τους 
νά μοιάζουν σαν αετοί πού πετοΰν στά βράχια καί τις πλαγιές. "Ενας λαός μέ τέ
τοια λεβέντινα κορμιά καί μέ πρωτόφαντη αιθέρια ψυχή δέν μπόρεσε καί δέν μπο
ρεί ποτέ νά ζήση σκλαβωμένος, σκύβοντας μέ ταπείνωση τό κεφάλι σ’ εκείνους 
πού έχουν γιά ανδραγάθημα τό έγκλημα καί γιά εθνικό σύμβολο τό αίμα.

Ό Ελληνισμός, ή Ελλάδα, ή αιώνια καί άφθαρτη ιδέα, μέ τό πνευματικό καί 
ιστορικό της μεγαλείο φώτισε τήν ανθρωπότητα καί έγινε σύμβολο Σοφίας, ’Αρετή; 
και Θυσίας. Για τους Ελληνες, πάνω απ τη ζιοή είναι ή ελευθερία καί πάνω από 
τή νίκη ή δόξα. Οσοι βέβηλοι θέλησαν ώς τώρα νά μολύνουν, έστω καί μέ τήν 
ανασα τους, αυτή τή γή των Θεών καί των Ηρώων αντιμετώπισαν, σάν γρανιτώδη 
βράχο, ολόκληρο τό ’Έθνος.

Ο Ελληνισμός, τιμητική προφυλακή τής ελευθερίας καί τής χριστιανικής 
ιοεας προχωρεί πάντοτε μπροστά. Εμπνεόμενος από τά δυό αυτά ιδεώδη, δημ.ουργεΐ 
θαύματα γιατί πιστεύει στην τρανή αποστολή του. Στό διάβα των χρόνων ή μοίρα 
τού Ελληνισμού θά είναι πάντοτε ή ίδια. Πρωτοπόρος γιά  τήν διατήρηση τής 
ελευθερίας καί αγωνιστής στούς αιώνες γιά τή νίκη τοΰ πνεύματος κατά τής ύλης, 
τού φιοτος κατά τού σκοτους, τής πειθούς κατά τής βίας καί βαρβαρότητα;.

'Όσα χρόνια κΓ άν περάσουν εμείς οι "Ελληνες θά είμαστε πάντα οι ίδιοι. 
Στά χώματα τών προγόνων μας θά χτίζουμε τούς τύμβους των ηρωικών νεκρών 
μας καί θά περιμένουμε πάντοτε τόν κάθε βέβηλο επιδρομέα μέ τήν ίδια ώς τώρα 
ψυχική αντοχή, δπως έπραξαν οί πρόγονοί μας. Ξέρουμε ν’ αγωνιζόμαστε, αλλά 
καί νά πεθαίνουμε γ ιά  τήν ελευθερία.

ijc* *
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1949 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1966. Δέκα εφτά χρόνια πέρασαν 

απο τότε που οί Ενοπλες Εθνικές Δυνάμεις, τά Σώματα ’Ασφαλείας καί δλοι οί 
έθνικόφρονες Ελληνες διάλυσαν κυριολεκτικά τις ορδές τών κομμουνιστοσυμμορι- 
τών καί χάρισαν σ’ εμάς τό δικαίωμα νά αναπνέουμε ελεύθερα. Ευλαβικά άς στρέ
ψουμε τις σκεψεις μας στις σκιές τών ηρωικών νεκρών μας τής εποχής εκείνης 
καί, μέ συναίσθηση ευθύνης, άς τούς, ύποσχεθοΰμε πώς καί μεϊς, άν οί περιστάσεις 
τό απαιτήσουν, θά φανούμε αντάξιοι συνεχιστές των, χτυπώντας αλύπητα τόν πιό 
ύπουλο επιδρομέα, τόν κομμουνισμό.

I  υχες ήρώων. Οί σκεψεις δλων τών Ελλήνων, τών Ελλήνων πού πιστεύουν 
στην Ελλαοα καί στην αποστολή της, είναι μαζί σας. Κοιμηθήτε ήσυχα τόν ύπνο 
τού δικαίου. Ολοι οί ελεύθεροι άνθρωποι θά σάς εύγνωμονοΰν καί στούς τάφους 
σας αδιάκοπα θά καίη τό νεκροκάντηλο τής θύμησής μας.

λ ΡΑ-ΓΚΟΣ



ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ κ.Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ 17ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ Κ/Σ

“Οταν τον Φεβρουάριον τοΰ 1946, πρώτην επέτειον τής Συμφωνίας τής Βαρ- 
κίζης, οί κομμουνισταί, έκτελοΰντες διαταγήν τοΰ Διεθνούς Κομμουν.σμοΰ, άπεφάσι- 
ζον τήν προπαρασκευήν τοΰ τρίτου ένοπλου άγώνος των κατά τής φιλτάτης Πα- 
τρίδος μας, κύριος καί μοναδικός των σκοπός ήτο ή ενταξις τής Ελλάδος εις τό 
Σιδηροΰν Παραπέτασμα.

Τό Λιτόχωρον πρώτον, τήν 31-3-1946, έδέχθη τήν πρώτην ένοπλον έπίθεσιν 
των ορδών τοΰ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ. Τά επακολουθήσαντα γεγονότα είναι γνω
στά τοΐς πασιν.

Οί έθνικόφρονες “Ελληνες, διαβλέποντες τον άπειλούμενον κατά τής Φυλής 
μας κίνδυνον, συνεσπειρώθησαν καί ώς εις άνθρωπος ώρθωσαν τό ανάστημά των, 
προέταξαν τά στήθη των καί ήγωνίσθησαν άνδρείως. ’Έχοντες μέ τό μέρος των τήν 
ηθικήν καί το δίκαιον καί ύπερασπίζοντες τά ακατάλυτα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, 
ήδιαφόρησαν διά τάς θυσίας αίματος καί έπέτυχον νά συντρίψουν κατά κράτος τούς 
μητραλοίας κομμουν ιστάς.

Τον Αύγουστον τοΰ 1949, είς τάς δυσβάτους κορυφάς τοΰ Γράμμου καί τού 
Βίτσι, αί ’Ένοπλοι Έθνικαί Δυνάμεις έγραψαν νέας σελίδας ήρωϊσμοΰ καί αυτοθυ
σίας. ’Αποτέλεσμα των έπικών των έκείνων αγώνων ήτο νά σωθή ή Ελλάς καί ό 
Ελληνισμός. ’'Αξιοι συνεχισταί τών Μαραθωνομάχων καί Σαλαμινομάχων, τών α
γωνιστών τοΰ 1821 καί τοΰ 1940, ήγωνίσθησαν διά τήν ελευθερίαν τής Πατρίδος 
μας καί ένίκησαν. Τό δένδρον τής ’Ελευθερίας καί τής άληθοϋς Δημοκρατίας, πο- 
τισμένον μέ τό αίμα τών ύγιώς σκεπτομενων Ελλήνων, συνέχισε να θαλλη υπο 
τήν σκιάν τοΰ ίεροΰ τής Άκροπόλεως Βράχου.

Ή  νίκη τοΰ Γράμμου καί τοΰ Βίτσι ύπήρξεν αποτέλεσμα τής πολεμικής αρε
τής τών Ελλήνων καί τής άνταξίας πολιτικής καί στρατιωτικής ηγεσίας των. Ή 
Πολιτεία, τιμώσα καί ευγνωμονούσα τά ήρωϊκά της τέκνα, άτινα διά τής θυσίας 
των παρέσχον ήμΐν τό δικαίωμα νά άναπνέωμεν ελευθέρως, ειδικήν καθιέρωσεν ε
πέτειον. Ταύτην έορτάζοντες, φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης άποτίομεν είς τάς ψυ- 
χάς τών καθ’ οίονόήποτε τρόπον άγωνισθέντων καί πεσόντων κατά τον 4ετή εναν
τίον τοΰ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ αγώνα.

’Αλλά καί ή ’Αστυνομία Πόλεων, κατά τήν διάρκειαν τοΰ κρίσιμου διά τήν 
ιστορικήν μας ύπόστασιν εκείνου άγώνος, εύρέθη είς τάς επάλξεις, άντεπεκρίθη 
πλήρως είς τάς προσδοκίας τοΰ ’Έθνους καί έπετέλεσεν είς τό ακέραιον τό καθή
κον της. ’Ανέτρεψε τά σχέδια τοΰ Κ)Σ, ματαιώσασα τήν στρατολογίαν καί έπιτυ- 
χοΰσα τήν διατήρησιν τοΰ κυβερνητικού ελέγχου είς τήν περιοχήν τής αρμοδιότη
τας της καί είοικώτερον είς τήν πρωτεύουσαν. Κατέφερε πολλαπλά πλήγματα κατά 
τών συνωμοτικών μηχανισμών τών Κ) Σ καί συνέλαβε σημαίνοντα στελέχη τοΰ 
ΚΚΕ. Διά τάς προσφοράς της αύτάς ή ’Αστυνομία Πόλεων αισθάνεται δλως ιδιαι
τέραν ύπερηφάνειαν, διότι άπέδειξεν δτ: άπαντες οί υπάλληλοί της, συνεχίζοντες 
τήν λαμπράν πορείαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, έχουν έπίγνωσιν τοΰ προς τήν Πα
τρίδα καί τήν Κοινωνίαν καθήκοντος.

Είς τήν πολεμικήν αρετήν τών Ελλήνων, τήν πλημμυρίσασαν τάς σελίδας 
τής ιστορίας τής άνθρωπότητος μέ ολοκαυτώματα, αλλά καί είς τήν νίκήν τοΰ 
Γράμμου καί τοΰ Βίτσι, τιμάς τό Ελληνικόν Γένος αποδίδει καί εύλαβώς άναμιμνή- 
σκεται τάς στρατιάς τών νεκρών καί ζώντων Ελλήνων δλων τών έποχών, οϊτινες 
διά τής αυτοθυσίας των έγραψαν τήν έποποιΐαν τής ιστορίας τοΰ Ελληνικού λαοΰ.

Βαρύτατον καταβάλλομεν, όταν χρειασθή, τον φόρον αίματος διά τήν διατήρη-



ΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
1 πό του Πρυτάνεως καί Καθηγητου της ’Εγκλη
ματολογίας έν τη Παντείω Ά νω τ. Σχ. Πολιτικών 
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Άλλα γενναται τό 
κρίσεων ;

ερώτημα, ποία είναι ή πρακτική σημασία των ως άνω δια-

Κατα το̂  I ερμανικον Δίκαιον τό κύριον πεδίον τής εφαρμογής τού νόμου περί 
οικαστηριων ανήλικων άποτελοΰσιν οΕ έφηβοι' ιδία σημειωτέον δτι τά ποινικά μέτρα, 
ατινα οριςει ο νόμοςπερί δικαστηρίων ανηλίκων, ουδέποτε είναι δυνατόν νά έπιβλη- 
Βωσι κατά των άνήβων, ώς έπίσης δτι καί τά δικαστήρια ανηλίκων’ άτινα ιδρύει 
επίσης ο ανωτέρω νόμος, ουδέποτε είναι αρμόδια διά τήν έκοίκασιν των παιδικών 
υποθέσεων. Αντιθέτως ό Γερμανικός νόμος περί προστασίας τής νεότητος έφαρμό- 
ςε.α ι οσον επί τής εφηβικής, όσον καί επί τής παιδικής ηλικίας. Θά εδει δέ νά 
σημείωσή κυρίως δτι άφ’ ενός τά παιδαγωγικά μέτρα, άτινα ορίζει ό νόμος αϋτος, 
ουνανται νά έφαρμοσθώσι καί κατ’ έφηβων καί κατ’ άνήβων, άφ’ ετέρου δέ δτι τά 
επιτροπικά δικαστήρια, άτινα δημιουργεί έπίσης ό αυτός νόμος, είναι αρμόδια διά 
την εκδικασιν των υποθέσεων καί τής εφηβικής καί τής παιδικής ηλικίας.
, 'Ελβετία τό κύριον πεδίον τής έφαρμογής του Έγκληματολογικοΰ Δικαίου
Ανήλικων, ώς διαμορφοΰται τούτο έν τώ Σχεδίω τού Ελβετικού Ποινικού Ινώδικος 

αποτελεί ου μόνον ή έφηβική ηλικία (ώς τούτο γίνεται έν τώ Γερμανικά) Δικαίω έν 
σχέσει πρός τον νόμον περί̂  δικαστηρίων άνηλίκων) , άλλά καί ή σχολική παιδική 
ηλικία. Παρατηρητέον ωσαύτως οτι ουδέποτε έπιτρέπεται παΐδες ηλικίας κάτω τού 
συμπεπληρωμενου 6ου έτους να καταδιωχθώσιν οπωσδήποτε ποινικώς ή νά έμφανι- 
σθώσι πρό οίουδήποτε δικαστηρίου άνηλίκων.

Τέλος καθ δλα τά άλλα δίκαια, ήτοι τά αυστριακόν, τά γαλλικόν, τό ιταλικόν 
καζ τό ελληνικόν, αί ίδιαίτεραι περί άνηλίκων διατάξεις τού Ποινικού Δικαίου έφαρ- 
μοζονται οφ δλων των ανήλικων, ανεξαρτήτως ηλικίας, ήτοι ού μόνον έπί των έφή- 
βων, άλλα καί έπί των άνήβων, έστω καί άν οί τελευταίοι οΰτοι δέν έχωσιν ακόμη 
συμπληρώσει τό 6ον έτος τής ηλικίας των. Ούτω κατά τά δίκαια ταύτα τά δικαστή
ρια ανήλικων καθίστανται άρμοοια οια την εκδικασιν των υποθέσεων τόσον τής έφη- 
βικής, δσον καί τής σχολικής παιδικής, ώς άκόμη καί τής κυρίως παιδικής ηλικίας. 
'Π δέ διάκρισις μεταξύ παιδικής ηλικίας (κατά δέ τό Ελβετικόν Δίκαιον μεταξύ 
σχολικής^ παιδικής ηλικίας) καί έφηβικής τοιαύτης έχει διά τά τελευταία ταύτα 
δίκαια τήν σημασίαν ότι εν πολλοΐς εφαρμόζονται διάφοροι κανόνες τού Έγκλημα - 
τολογικού Δικαίου ’Ανηλίκων έπί των παίδων καί διάφοροι έπί των έφήβων' ιδία 
δέ δέον νά μνημονευθή οτι ώρισμένα μέτρα κατά τής έγκληματικότητος, είδικώς δέ 
τά ποινικά τοιαύτα, έν ούδεμιά περιπτώσει είναι δυνατόν νά έπιβληθώσι κατά των 
άνήβων, κατά τό ιταλικόν δίκαιον έξ άλλου, δπερ δέν όμιλεΐ περί ποινής, δτι αί διά
φοροι «κυρώσεις» κατ’ άνηλίκων εγκληματιών δέν συμπίπτουσι πάντοτε προκειμέ- 
νου περί τής παιδικής ήλικίας (κάτω των 12 έτών) καί τής έφηβικής τοιαύτης (άπό 
τού 12ου μέχρι τού 18ου έτους τής ήλικίας) . Συνήθως ορίζονται παρά τών διαφό-

σιν τής ’Ελευθερίας. Απτόητοι εις τάς έθνικάς επάλξεις ένα καί μόνον έπιδιώκομεν 
σκοπόν. Θέλομεν νά κυματίζη ύπερηφάνως ή κυανόλευκος εις τον Ιερόν Βράχον 
τής Άκροπόλεως, τό λίκνον αύτό τής έλευθέρας καί ζώσης Ελλάδος, τής αιωνίου 
Ελλάδος.

Έ ν Ά θήναις rfj 31η Αύγουστου 1966 
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛ ΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟ Σ
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ρων δικαίων κοινά, δικαστήρια ανηλίκων, τόσον διά παϊδας, δσον καί δι’ εφήβους, 
μόνον δέ τό γαλλικόν δίκαιον καθιεροΐ διάφορα τοιαΰτα δικαστήρια, είδικώς δέ αστι
κόν δικαστήριον διά τούς παίδας, τό Συμβούλιον των Πρωτοδικών, ποινικόν δέ δικα- 
στήριον τό Δικαστήριον ’Ανηλίκων, διά τούς εφήβους. Ή  διάκρισις τοΰ Ελβετικού 
Δικαίου μεταξύ, άφ’ ενός τής παιδικής καί τής κυρίως εφηβικής ήλικίας, ήτοι 
των ανηλίκων κάτω των 18 ετών, άφ’ ετέρου δέ τής μετεφηβικής ήλικίας, ήτοι 
τών ανηλίκων μεταξύ τοΰ συμπληρωμένου 18ου έτους τής ήλικίας καί τοΰ 20ου 
έτους έχει πρακτικήν σημασίαν, διότι επί τών ανηλίκων κάτω τών 18 ετών έφαο- 
μόζεται τό Έγκληματολογικόν Δίκαιον Α νηλίκων, ήτοι ιδιόρρυθμοι κανόνες, επί 
δέ τών αγόντων ήλικίαν μεταξύ 18 καί 20 ετών έφαρμόζονται οί κανόνες τοΰ Έγ- 
κληματολογικοϋ Δικαίου ’Ενηλίκων, μετά μόνης τής διαφοράς δτι αί ποιναί κατά 
τούτων είναι έπιεικέστεραι.

III. — 1. ’Ανωτέρω έξητάσθη ή διαστολή μεταξύ ενηλίκων καί ανηλίκων, 
είτα δέ μεταξύ τών διαφόρων περιόδων έξελίξεως διαρκούσης τής άνηλικότητος, ήτοι 
μεταξύ τής παιδικής καί τής έφηβικής περιόδου. Οί ανήλικοι δμως διαστέλλονται 
απ’ άλλήλων καί ασχέτως ήλικίας επί τή βάσει άλλων ποικίλων γνωρισμάτων τό
σον αντικειμενικής, δσον καί υποκειμενικής φύσεως, οόσιωδών δέ κατά τό μάλλον 
καί ήττον από άπόψεως εγκληματικότητας τών ανηλίκων. Σήμερον δέ συζητεΐται 
έν τή βιβλιογραφία πλήθος τοιούτων διακρίσεων, πάντως ούχί άπό γενικωτέρας συ
στηματικής άπόψεως, άλλ’ άπό τής ειδικής άπόψεως έκαστου έρευνητοϋ. Δεν είναι 
επομένως απορίας άξιον, εάν αί διάφοροι ούτως άνακύπτουσαι κατηγορίαι άνηλίκων 
διασταυρώνται ή εύρίσκωνται προς άλλήλας εις σχέσιν είδους προς γένος. Τέλος έπ 
ούδενί λόγω δέον νά λησμονησθή δτι καί πολλαί έκ τών διακρίσεων τούτων δύναν- 
ται νά έφαρμοσθώσι καί επί τών ενηλίκων, ως έπίσης δμως δτι καί ούχί σπανίως 
ή νεανική φύσις προσδίδει ιδιαιτέραν άπόχρωσιν εις τήν διδομένην διάκρισιν.

Ούτως επί παραδείγματι ποικίλαι ιδιορρυθμίαι παρατηρούνται έν πρώτοις με
ταξύ τών άνηλίκων τών διαφόρων φυλών. Οί ανήλικοι έκάστης φυλής εχουσιν ίδιους 
κοινούς σωματικούς καί ψυχικούς χαρακτήρας, διαβιοΰντες υπό όμοιους δρους οικο
γενειακού, σχολικού, καί έν γένει έξωτερικοΰ περιβάλλοντος. Συνέπειαι δέ τής δια- 
κρίσεως ταύτης ουσιώδους σημασίας διά τό Έγκληματολογικόν Δίκαιον Άνηλίκων 
είναι ή παρατηρουμένη διαφορά έν τώ χρόνιο τής ένηλικιώσεως, έν τώ χρόνιο τής 
εισόδου εις τήν σχολικήν παιδικήν καί τήν έφηβικήν ήλικίαν έν τώ χρόνιο τής έπε- 
λεύσεως τής πρός καταλογισμόν ίκανότητος, έν τώ ποσοστώ τής συμμετοχής εις τήν 
έγκληματικότητα καί τέλος έν σχέσει πρός τά συνήθη είδη τών τελουμένων έγκλη- 
μάτιον. Έν δέ τώ κύκλω τών συγκρινομένων ένταΰθα δικαίων τών διαφόρων χω
ρούν διαστέλλονται βεβαίως ή γερμανική, ρωμανική καί ελληνική φυλή.

Ποικίλαι έπίσης ιδιορρυθμίαι παρατηρούνται άπό άπόψειος φύλου. Αί διαφο- 
ραί ανάγονται τόσον εις τήν σωματικήν καί ψυχικήν ιδιοσυγκρασίαν, δσον καί εις 
τούς κοινωνικούς δρους τής διαβιώσεως. Συνέπειαι δέ τής διακρίσεως ταύτης, ου- 
σιώδους σημασίας διά τό Έγκληματολογικόν Δίκαιον ’Ανηλίκων είναι καί ένταΰθα 
ή παρατηρουμένη διαφορά έν τώ χρόνω τής ένηλικιώσεως, έν τώ χρόνω τής εισό
δου εις τήν έφηβικήν ήλικίαν,, έν τώ χρόνω τής έπελεύσεως τής πρός καταλο
γισμόν ίκανότητος, έν τώ ποσοστώ τής συμμετοχής εις τήν έγκληματικότητα, έν 
τώ τρόπω τής τελέσεως τών έγκλημάτων καί τέλος, έν σχέσει πρός τά είδη τών 
τελουμένων έγκλημάτων. Είδικώς άπό άπόψεως χρόνου άναπτύξεως τά θήλεα προ
ηγούνται τών άρρένων, λ.χ. έκεΐνα εισέρχονται ένωρίτερον εις τήν έφηβικήν ήλι
κίαν, άποκτώσι δ’ έπίσης ένωρίτερον τήν πρός καταλογισμόν ικανότητα." Άπό 
άπόψεως έγκληματικότητος τά άρρενα ύπερέχουσι κατά πολύ τών θηλέων εις άρι- 
θμόν έγκλημάτων. Ούτως έπί παραδείγματι υπήρχεν έν Έλλάδι άναλογία αριθμού 
καταδικασθέντων κατά τό έτος 1912 έπί άνηλίκων 10—14 έτών 513 άρρενα καί 
32 θήλεα, έπί άνηλίκων 15—18 έτών 1506 άρρενα καί 132 θήλεα, έπί άνηλίκων
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19—21 ετών 3166 άρρενα καί 302 θήλεα. Έν γένει δέ ώς αντιστάθμισμα τής μι- 
κροτερας συμμετοχής των θηλέων εις τήν εγκληματικότητα έν σχέσει πρός τά άρ- 
ρενα ΘεωροΟσι τήν εύρεΐαν παρά τοΐς θήλεσι έξάπλωσιν τής πορνείας.

Περαιτέρω θά εδει νά σημειωθή δτι καί οί ανήλικοι των διαφόρων κοινω
νικών στρωμάτιον διακρίνονται απ’ άλλήλων τόσον δι’ άντικειμενικών, δσον καί 
υποκειμενικών διαφορών. Συνέπειαι δέ τής διαστολής ταύτης, ουσιώδεις διά τό 
Έγκληματολογικόν Δίκαιον ’Ανηλίκων, είναι ή παρατηρούμενη διαφορά έν τώ 
χρόνω τής άναπτύξεως, προηγουμένων των ανηλίκων των οικογενειών τών μάλλον 
εύημερουσών κοινωνικών τάξεων, ώς καί ή διαφορά έν τώ ποσοστώ τής συμμετο
χής εις τήν έγκληματικότητα, τών ανηλίκων τών κατωτέρων τάξεων κυρίως τρο- 
φοδοτούντων τήν έγκληματικότητα τών ανηλίκων.

Καταφαίνεται ήδη κατόπιν τών ανωτέρω λεχθέντων, δτι αληθώς ό βασικός 
τύπος τής κανονικής σωματικής, πνευματικής καί κοινωνικής ανθρώπινης έξελί- 
ςεως διαφέρει κατά χώρας, φΰλον, καί κοινωνικόν στρώμα. Νυν δέν πρέπει νά 
παρίδωμεν τό κάτωθι γεγονός δτι δηλαδή οίαδήποτε σωματική ή ψυχική διατά- 
ραξις τής τοιαύτης κανονικότητος δημιουργεί άνάλογον υποκειμενικήν μειονεκτικό- 
τητα δι’ έκαστον ανήλικον, ώς άφ’ ετέρου καί δτι οίαδήποτε διατάραξις τών ομα
λών κοινωνικών όρων έπιφέρει άνάλογον αντικειμενικήν μειονεκτικότητα. Τοιου
τοτρόπως ανακύπτει ολόκληρον πλήθος διακρίσεων τών ανηλίκων, άφ’ ενός από 
υποκειμενικής καί άφ’ ετέρου άπό αντικειμενικής άπόψεως. ’Από υποκειμενικής 
λ.χ. άπόψεως μειονεκτοϋσιν οί τυφλοί καί κωφάλαλοι ανήλικοι, οί πάσχοντες έξ 
αφροδισίων νοσημάτων, οί νευρικοί, οί υστερικοί, οί επιληπτικοί, οί παράφρονες, 
οί κληρονομικώς βεβαρημένοι άνήλικοι, οί παρουσιάζοντες έκ γενετής τάσιν πρός 
τό κακόν κτλ. ’Από αντικειμενικής άφ’ ετέρου, άπόψεως μειονεκτοϋσι λ.χ. οί ορ
φανοί άνήλικοι, τά έκθετα καί εξώγαμα τέκνα, οί ύλικώς καί ήθικώς εγκαταλε- 
λειμμένοι ανήλικοι, οί διαβιοΰντες εις λιμένας καί μεγαλοπόλεις, οί ανήλικοι, τούς 
οποίους κακομεταχειρίζονται οί άνατροφεϊς των κ.τ.λ.

2. Καί γεννάται νΰν τό ερώτημα, ποια είναι ή θέσις τών διαφόρων δικαίων 
έναντι τών διαστελλομένων τούτων κατηγοριών άνηλίκων;

Σχετικώς εχομεν νά παρατηρήσωμεν δτι έν πρώτο ις τά διάφορα νεώτερα Έγ- 
κληματολογικά Δίκα.α ’Ανηλίκων, φυσικώ δέ τώ λόγω καί τά ένταΰθα συγκρινό- 
μενα τοιαΰτα, άναφέρονται διά ποικίλους λόγους εις ταύτην ή έκείνην τήν κατη
γορίαν άνηλίκων. Ουτω λ.χ. ό ’Ιταλός καί ό Έ λλην νομοθέτης λαμβάνουσι βε
βαίως ύπ’ όψιν τήν διαφοράν «τών φυλών», έφ’ δσον, ώς καί άλλαχοΰ έλέχθη, κα- 
θιερούσι κατώτερα όρια διακρίσεως τών ανθρώπων καθ’ ηλικίαν, έχοντες ύπ’ δψιν 
τήν ταχυτέραν άνάπτυξιν τής ιταλικής καί έλληνικής φυλής. ’Επίσης 6 Αυστρια
κός νόμος άναφέρεται λ.χ. εις τήν διαφοράν τοΰ «φύλου», έφ’ δσον ορίζει δτι, 
εάν κατηγορήται κοράσιον, δέον νά προσληφθή ώς λαϊκός δικαστής άπαραιτήτως 
γυνή, επί τή δικαιολογία δτι αύτη ώς έκ τής φύσεώς της εύκολώτερον είναι δυ
νατόν νά διείσδυση εις τήν ψυχήν μιας κόρης. Επίσης τό Ελβετικόν Σχέδιον Ποι
νικού Κώδικος άναφέρεται εις πολλαπλάς διακρίσεις τών άνηλίκων άπό άπόψε
ως υποκειμενικής μειονεκτικότητος' οΰτω λ.χ. ορίζεται έν αύτώ δτι ό δικαστής ά
νηλίκων ειδικήν δέον νά λαμβάνη πρόνοιαν, έάν ό κατηγορούμενος άνήλικος είναι 
άσθενής τον νοΰν, παράφρων, τυφλός, κωφάλαλος, έπιληπτικός, έάν ρέπη πρός τό 
ποτόν ή έάν τυχόν είναι άσυνήθως καθυστερημένος. 'Ωσαύτως δ 'Έλλην νομοθέτης 
έπιτρέπει τήν έπέμβασιν τοΰ βικαστοϋ άνηλίκων, ου μόνον, έάν ύπάρχη περίπτω- 
σις τελέσεως εγκλήματος έκ μέρους άνηλίκου, άλλά καί έάν τυχόν δ άνήλικος ά- 
πλώς έπαιτή, έάν διάγη άλητικόν, πλάνητα ή άνήθικον βίον, έάν ζητή βιοπορισμόν 
διά τυχηρών παιγνίων, έάν έπιδίόηται εις τήν πορνείαν κτλ.

Πλήν όμως τών τοιούτων διατάξεων τών διαφόρων ένταΰθα συγκρινομένων 
δικαίων, άναφερομένων είδικώς εις ταύτην ή έκείνην τήν κατηγορίαν τών άνη-
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λίκων, καί τό δλον πνεύμα απάντων των νεωτέρων Έγκληματολογικών Δίκαιων 
’Ανηλίκων είναι δτι δέον νά λαμβάνηται αείποτε ευρύτατα ύπ’ δψιν είτε παρά των 
δικαστών ανηλίκων, είτε παρά των διευθυντών Καταστημάτων Ανηλίκων, είτε 
παρ’ οίουδήποτε άλλου οργάνου ή έν γένει υποκειμενική καί αντικειμενική κα- 
τάστασις παντός άνηλίκου. Έν γένει δέ «ή ειδική πρόληψις προεξάρχει τής γε
νικής τοιαύτης έν τώ Έγκληματολογικώ Δικαίω ’Ανηλίκων, επομένως δέ κατ’ 
ανάγκην ή έξέτασις καί κρίσις των άνηλίκων εγκληματιών δέον νά όρμάται ούχι 
τόσον από τής διακρίσεως τής βαρύτητας των παρ’ αυτών τελουμένων εγκλημάτων 
οσον από τής διαφόρου προσωπικότητος καί των διαφόρων ορών κοινωνικής δια- 
βιώσεως αυτών. Προς τήν τοιαύτην δέ σκέψιν συνάδει τέλος καί τό πνεύμα τής 
διαπαιδαγωγήσεως, τό όποιον κρατεί απολύτως κατά τήν έκτέλεσιν ού μόνον τών 
παιδαγωγικών μέτρων κατ’ άνηλίκων τών διαφόρων Έγκληματολογικών Δικαίων 
Άνηλίκων, αλλά καί τών ποινικών μέσων κατ’ αυτών, ήτις δμως διαπαιδαγώγη
σή προϋποθέτει βεβαίως κατ’ ανάγκην τήν διάφορον έξέτασιν καί κρίσιν τών 
άνηλίκων άναλόγως τής υποκειμενικής ιδιοσυγκρασίας έκάστου έξ αυτών.

2. 'Ο ανήλικος ώς εγκληματίας.
I. — 1. Αληθώς ή έννοια τού εγκλήματος δύναται νά νοηθή έντός εύρυτέρων 

ή στενωτέρων ορίων. Είδικώς δέ:
α) Είναι δυνατόν νά θεωρηθή ώς έγκλημα «πάσα έξ οοίυδήποτε γεγονότος 

άπορρέουσα άντικοινωνική προσβολή». Έν τοιαύτη δ έπεριπτώσει αί έννοιαι «τού 
έγκλήματος» καί τής «προσβολής» συμπίπτουσιν άπολύτως, τό δέ «Ποινικόν Δί
καιον» καθίσταται «Δίκαιον Προσβολής».

Τοιουτοτρόπως λοιπόν «πάς ικανός προς τό προσβάλλειν» δέον νά θεωρηθή 
καί ώς «ικανός πρός το έγκληματεΐν» καί επομένως, ού μόνον οι άνθρωποι, άλλα 
καί τά ζώα, άκόμη δέ καί ή φύσις, δεδομένου δτι δύνανται νά προσβάλωσι, δύ- 
νανται καί νά έγκληματίσωσι.

β) Είναι δυνατόν νά θεωρηθή ώς έγκλημα «πάσα έξ οίασδήποτε άνθρωπίνης 
διαγωγής, ήτοι έξ άνθρινπίνης πράξεως ή παραλείψεως προερχομένη προσβολή». 
Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει αί έννοιαι «τού έγκλήματος» καί τής «άνθρωπίνης 
προσβολής» συμπίπτουν άπολύτως, τό δέ «Ποινικόν Δίκαιον» καθίσταται «Δίκαιον 
Άνθρωπίνης Προσβολής».

Κατά τήν άποψιν λοιπόν ταύτην γίνεται δεκτόν δτι τά μέν ζώα καί ή φύσις 
δέν δύνανται νά έγκληματίσωσι, καίτοι είναι δυνατόν έξ αυτών νά προέλθη προσ
βολή τις, διότι απλώς έλλείπει άπ’ αυτών ή άνθρωπίνη ίδιότης, ένώ έξ άντιθέτου 
πάς άνθρωπος ικανός πρός τό προσβάλλειν, νέος ή γέρων, έχέφρων ή παράφρων, 
θεωρείται καί ικανός πρός τό έγκληματεΐν, άσχέτως, εάν είναι δεκτικός ή άνε- 
πίδεκτος καταλογισμού.

γ) Δύναται νά θεωρηθή ώς έγκλημα «πάσα προσβολή οφειλομένη εις τήν 
διαγωγήν μόνον τών ικανών πρός καταλογισμόν άνθρώπων». Έν τοιαύτη δέ πε- 
ριπτώσει αί έννοιαι «τής ίκανότητος πρός καταλογισμόν» καί «τής Εκανότητος πρός 
τό έγκληματεΐν», κατ’ άντίθεσιν πρός δύο προηγουμένας έκδοχάς, ταυτίζονται ά
πολύτως.

Επομένως κατά τήν τρίτην ταύτην άποψιν, έάν άνθρωπός τις, δστις έξ άτε- 
λείας τού ψυχοφυσικού αυτού οργανισμού λόγω μή ώριμότητος ή λόγω πρόσκαιρου 
ή διαρκούς ανωμαλίας δέν είναι ικανός πρός καταλογισμόν, έπ’ ούδενί λόγω δύ- 
ναται, έστω καί άν προσβάλη, νά χαρακτηρισθή ώς έγκληματίας. Οΰτω λοιπόν 
ο άνεπίδεκτος καταλογισμού δεικνύει μέν διαγωγήν άποδοκιμαζομένην υπό τού 
δικαίου, ήτοι άντικειμενικώς άδικον, πλήν δμως οδτος δέν είναι δυνατόν νά θεωρη
θή ώς έγκληματίας καί τιμιορηθή ώς τοιοΰτος.

( Συνεχίζεται)



Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΡΚΩΝ 
ΣΤΙΣ ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ*

'Υπό του Καθηγητοϋ της Νομικής Σχολής τοϋ Πανε
πιστημίου τοΰ Χάρβαρτ κ. ΜΠΕΝΖΑΜΙΝ ΚΑΠΛΑΝ

ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ νά είμαστε πιστοί στο σκοπό μας, πού είναι ν’ αποκτήσετε 
μιά ίοέα τής μορφής καί τού χρώματος καί τοΰ πνεύματος τοΰ άμερικανικοΰ νομικού 
συστήματος, πρέπει οπωσδήποτε νά μιλήσωμε γιά τό θεσμό των ένορκων. Αυτός 
ό θεσμός δέν είναι μόνο σημαντικός αυτός καθεαυτόν, ώς μέρος τής διαδικασίας των 
δικαστηρίων μας, μά έχει ασκήσει μεγάλη έπιρροή καί στις άλλες φάσεις τής δί
κης. Σάν ρινίσματα σιδήρου γύρω άπό ένα μαγνήτη, πολλά χαρακτηριστικά τοΰ 
δικαίου μας συγκεντρώνονται γύρω άπ’ τό θεσμό των ενόρκων.

Τί είναι οί ένορκοι; Μιά ομάδα πολιτών — συνήθως δώδεκα — πού άσκοϋν 
Ορισμένα καθήκοντα κατά τή διάρκεια μιας δίκης, ποινικής ή αστικής. Δέν υπάρ
χει δίκη πού νά διεξάγεται αποκλειστικά άπό ενόρκους, χωρίς την καθοδήγηση 
ενός έπαγγελματίου δικαστοΰ. Μά ενώ δ δικαστής καθοδηγεί τούς ενόρκους, δέν 
μπορεί νά έπιχειρήση νά τούς έπιβάλη τή γνώμη του ή νά οικειοποιηθή τά καθή- 
κοντά τους. Ή  σχέση δικαστοΰ καί ενόρκων είναι, καθώς θά ίδοΰμε, σχέση συνερ
γασίας, μέ σεβασμό, από κάθε πλευρά, τής ανεξαρτησίας τής άλλης.

Θά περιγράφω τώρα πολύ σύντομα τήν συνηθισμένη πορεία τής δίκης πού 
διεξάγεται άπό ένα δικαστή καί τούς ενόρκους. Στήν αρχή, μιά ομάδα άνδρών 
καί γυναικών, παρμένων απ’ τούς εγγεγραμμένους εκλογείς τής κοινότητας, έρχεται 
στό δικαστήριο. Αυτή ή ομάδα υποβάλλεται σ’ ερωτήσεις απ’ τόν δικαστή καί τούς 
δικηγόρους των δύο πλευρών, γιά ν’ αποκλεισθούν οσα άτομα έχουν κάποια σχέση 
μέ τούς διαδίκους ή, γιά τόν ένα ή τόν άλλο λόγο, μπορεί νά έπηρεασθοΰν στήν 
κρίση τους. Εκλέγεται έτσι ένα σώμα ενόρκων πού ορκίζεται ν’ άπονείμη δικαιο
σύνη κι’ εγκαθίσταται σέ ειδικά έδώλια, δεξιά άπ’ τήν έδρα τοΰ δικαστοΰ. Τότε 
αρχίζει ή κυρίως δίκη.

Στους δικηγόρους, πού ενεργούν γιά λογαριασμό των διαδίκων — τής πολι
τικής αγωγής καί τοΰ κατηγορουμένου στήν δίκη, τοΰ ένάγοντος καί τοΰ έναγο- 
μένου στήν αστική — νά προσκομίσουν τά στοιχεία μπροστά στον δικαστή καί στούς 
ενόρκους. Καλούνται κ ι’ εξετάζονται άπ’ τούς δικηγόρους μάρτυρες κι’ άπ’ τις δυο 
πλευρές. Ό  δικαστής προεδρεύει αυτής τής διαδικασίας, μά ή πρωτοβουλία ανήκει 
στούς διαδίκους. ”Αν τά στοιχεία πού προσκομίζει ή μία πλευρά χαρακτηρισθοΰν 
άπ’ τήν άλλη ακατάλληλα ή απαράδεκτα σύμφωνα μέ τούς κανονισμούς, ό δικαστής 
αποφασίζει επί τόπου, αν θά γίνουν δεκτά ή όχι. "Οταν συμπληρωθή ή παρουσίαση 
των στοιχείων, οί δικηγόροι Ικφωνοΰν μεροληπτικούς λόγους, στούς όποιους συνο
ψίζουν τά αποδεικτικά στοιχεία, καθένας άπ’ τήν άποψή του.

”Αν έξετάση κανείς τή διαδικασία άναλυτικά, μένουν τώρα δύο σημαντικά κα
θήκοντα, κ ι’ εδώ πρέπει νά προσέξωμε τή σχέση δικαστοΰ κ ι’ ενόρκων. Πρώτο 
καθήκον είναι νά καθορισθοΰν οί νομικοί κανόνες πού θά διέπουν τήν υπόθεση. Αυτό 
είναι δουλειά τοΰ δικαστοΰ. Δεύτερο καθήκον είναι ν’ άποφασισθή, ποιά άπ’ τις 
δυο πλευρές ερμηνείας των στοιχείων είναι ή άληθινή. Αυτό είναι δουλειά των 
ένορκων. Τά δυο καθήκοντα έκτελοΰνται μέ τόν άκόλουθο τρόπο: Ό δικαστής εκ
φωνεί ένα λόγο προς τούς ενόρκους, πού ονομάζεται «κατηγορία», καί πού περιέχει 
τούς εφαρμοστέους νομικούς κανόνες. Επισκοπεί έπίσης τά αποδεικτικά στοιχεία,

* «'Ομιλίες γιά τό ’Αμερικανικό Δίκαιο». Έκδοσις ΦΕεεΗ, 1965.
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μπαίνει σ’ ένα μυστικό δωμάτιο καί συσκέπτεται μυστικά για την υπόθεση. 0  δι 
καστής δέν μπορεί να μπή στην αίθουσα τών ενόρκων, ούτε μπορεί, κατα τή'ήδιαρ- 
κεια της δίκης, να έπικοινωνήση ιδιαιτέρως μαζί τους, ή μ’ έναν άπ αυτούς. Οταν 
οί ένορκοι καταλήξουν σέ μιά απόφαση — πρεπει τυπικά να ληφθή ομοφωνως

οσει στα στο ιχε ία  που .—  — ,  ----
ειξε ό δικαστής, αποφασίζουν πώς πρέπει νά δικασθή ή μιά ή ή άλλη πλευρά.

Αυτό είναι τό τέλος τής διαδικασίας στον πρώτο βαθμό. Ό  δικαστής έχει μιά 
περιορισμένη δυνατότητα νά άνατρέψη την απόφαση τών ενόρκων, άν πεισθή πώς 
είναι απολύτως παράλογη. .'Όταν ή απόφαση άνατραπή έτσι, ή δίκη πρέπει νά 
ξαναγίνη, από άλλους ενόρκους και μπροστά σε άλλο δικαστή. V π άρχει όμως ενα 
είδος άποφάσεως πού δέν μπορεί ν’ άνατραπή: ή άπόφαση πού απαλλάσσει τόν κα

τηγορούμενο σέ μιά ποινική δίκη.
Πούς δημιουργήθηκε δ εξαιρετικός αύτός θεσμός τών ένάρκων, χάρις στον 

όποιο μή ειδικοί μετέχουν ζωτικά κι’ αποφασιστικά στήν απονομή τής δικαιοσύνης; 
Βρίσκομε έδώ μιά παράδοξη προσαρμογή μιας παλαιάς διαδικασίας σε σύγχρονες

καί προνόμια στή συγκεκριμένη περιοχή. Μιά παρόμοια ομάδα ενόρκων — πού λέ
γονταν juratores — άρχισαν νά χρησιμοποιούνται άπ’ τούς βασιλικούς δικαστές, 
στον 12ο αιώνα, γιά ν’ άποφασίζουν σχετικά μ’ επίμαχα δικαιώματα, σέ διατάξεις 
μεταξύ ιδιωτών. Ιναλοΰσαν επίσης ενόρκους γιά νά Ιξακριβώσουν τούς ενόχους εγ
κλημάτων πού διαπράττονταν στήν περιοχή, ώστε νά μπορούν νά καταθέσουν στις 
δικαστήριο, πού Ιπρόκειτο ν’ άποφασίση, μέ τή μέθοδο τής δοκιμασίας, γιά τήν 
ένοχή ή τήν άθωότητά τους. "Οταν 6 Πάπας, στά 1215, άπαγόρευσε στούς κληρι
κούς νά παρέχουν τή θρησκευτική τους έγκριση στή μέθοδο τής δοκιμασίας, οί κα
τηγορούμενοι άναγκάζονταν — πολλές φορές μέ βασανιστήρια — νά δέχωνται τήν 
άπόφαση τών ενόρκων ώς πρός τό θέμα τής ενοχής τους.

Μέ τόν καιρό, ή βαρβαρότης κι’ ή μαγεία καταργήθηκαν. Ή  ορκωτή δίκη έγι
νε ή κυριώτερη μέθοδος πού χρησιμοποιούσαν τά βασιλικά δικαστήρια στόν ποινικό 
καί στόν άστικό τομέα, εκτός μόνο άπ’ τά λεγάμενα φυσικά δικαστήρια, πού άκο- 
λουθοΰσαν εντελώς διαφορετική διαδικασία. Μέ τά χρόνια, δ ρόλος τών ενόρκων 
άλλαξε. ’Έπαψαν νά ενεργούν σάν γείτονες, πού άποφάσιζαν σύμφωνα μέ τή γνώση 
τους τής ύποθέσεως, ή σύμφωνα μέ τις τοπικές διαθέσεις, κ ι’ έγιναν ουδέτεροι δικα
στές, πού αποφάσιζαν μόνο βάσει τών στοιχείων πού παρουσιάζονταν στό δικαστή
ριο. Πάντως, 6 θεσμός τών ενόρκων ήταν άκόμα ατελής, γιατί οί δικαστές συνή
θιζαν νά επικρίνουν καί νά τιμωρούν τούς, ενόρκους επειδή έξέδιδαν αποφάσεις πού 
δέν ήταν τής άρεσκείας τους. Αυτό άποτελοΰσε σοβαρή άπειλή, ιδίως στις δίκες πού 
άφοροΰσαν τά πολιτικά συμφέροντα τού Στέμματος, γιατί μερικές φορές οί δικαστές 
ταυτίζονταν μέ τήν βασιλική πολιτική καί πίεζαν άμείλικτα τούς ενόρκους νά έκ- 
δώσουν καταδικαστικές αποφάσεις. Έν μέρει χάρις στήν σθεναρά άντίσταση μερι-
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κών ενόρκων, κ ι’ έν μέρει επειδή οί ίδιοι οί δικαστές απέκτησαν πλήρη ανεξαρτη
σία απέναντι στο Βασιλιά, ή συνήθεια τής απειλής καί τιμωρίας τών ενόρκων έξα- 
φανίστηκε,^ καί τελικά οί ένορκοι εξασφάλισαν τήν ελευθερία τους ν’ αποφασίζουν 
σύμφωνα μ’ εκείνο πού πίστευαν δίκαιο.

"Οταν οί̂  αμερικανικές αποικίες διακήρυξαν τήν ανεξαρτησία τους απ’ τήν 
Αγγλία, τό γόητρο τών ενόρκων ώς φρουρών τής έλευθερίας τών πολιτών ανέβηκε 

πολύ ψηλά. Τό δικαίωμα τής ορκωτής δίκης γράφηκε στά συντάγματα τών Πολι
τειών καί στό Σύνταγμα τών Ηνωμένων Πολιτειών. Παραμένει στά συντάγματα 
αυτά καί σήμερα. ’Έτσι, ό κατηγορούμενος σέ μιά ποινική δίκη γιά κάπως σοβαρό 
αδίκημα, κ ι’ δ διάδικος σέ μιά αστική δίκη, δταν ή διαφορά είναι σπουδαιότερη 
από κείνες πού υπάγονταν άλλοτε στή διαδικασία τοϋ «φυσικού δικαστηρίου», έχει 
σήμερα δικαίωμα νά ζητήση ορκωτή δίκη, βάσει τού Συντάγματος. Ή  δίκη τών 
σοβαρωτέρων ποινικών αδικημάτων γίνεται σήμερα μέ τό ορκωτό σύστημα. Τό ίδιο 
γίνεται καί σέ σημαντικό αριθμό αστικών υποθέσεων, μολονότι ό αριθμός τους πε
ριορίζεται βαθμιαία. "Οταν τό δικαίωμα τής ορκωτής δίκης οέν είναι πραγματο
ποιήσιμο^ δέν ζητείται ρητά, ή δίκη διεξάγεται μόνο απ’ τόν δικαστή, πού απο
φασίζει όχι μόνο γιά τό νόμο, μά καί γιά τά στοιχεία.

Οί ορκωτές δίκες εξακολουθούν νά έπικρατοΰν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μά 
υπάρχουν^ άραγε λογικές αιτίες γιά τήν επιβίωση τού παλαιού αυτού θεσμού; Στό 
κάτω - κάτω, ή δικαστική εξουσία μας έχει τώρα ίση καί ανεξάρτητη θέση απέναν
τι σι.η διοικητική και νομοθετική. Δεν υποκειται στήν υποψία ότι μπορεί νά υπο
τάσσεται σέ όπο.ονδήποτε άπ’ τούς άλλους δυο κλάδους. Οί δικαστές μας είναι έπαγ- 
γελματίες καί πεπειραμένοι. Μέ τις σύγχρονες συνθήκες, μέ ύποθέσεις — αστικές 
ιδίως — πού ^γίνονται διαρκώς πιο περίπλοκες, γιατί νά μήν άνατεθή ή δλη υπό
θεση τής έκδόσεως αποφάσεων ατούς δικαστές; Γιατί νά εξακολουθούμε νά χρησι
μοποιούμε τή δαπανηρή κΓ ενοχλητική διαδικασία τών ενόρκων;

Γιατί πρέπει νά^όμολογηθή πώς ή ορκωτή δίκη είναι δαπανηρή κΓ ενοχλητι
κή. Η επιλογή των ^ενόρκων μπορεί νά είναι δύσκολη εργασία. Ή  παρουσίαση τών 
στοιχείων σέ^μιά ομάδα μή ειδικών είναι μοιραία πιο δύσκολη κΓ απαιτεί περισσό- 
τερο χρόνο απ’ τήν απόδειξη πού προσκομίζεται μόνο στόν δικαστή. ΊΙ ορκωτή 
δίκη συνεπάγεται διαφωτιστικές αγορεύσεις τών δικηγόρων καί απαγγελία τής 
κατηγορίας άπ’ τόν δικαστή. Οί πρώτες μπορούν νά λείψουν ή τουλάχιστον νά συν- 
τομευθοΰν, ή τελευταία είναι τελείως περιττή σέ μιά δίκη χωρίς ενόρκους. Ή  μα
κροχέρη απασχόληση κι η κατανάλωση μεγαλύτερης προσπάθειες συνεπάγονται υ
ψηλότερες δαπάνες,_δχι μόνο γιά τό Κράτος, μά γιά τούς διαδίκους. ’Αποτελούν 
μιά άπ ας αίτιες τής καθυστερησεως τών αστικών δικών στά πινάκια τών δικαστη
ρίων. Μά έκτος άπ’ δλ’ αυτά, μπορούμε άραγε νά περιμένουμε δτι οί ένορκοι,"πολί
τες πού άγνοοϋν τό νόμο, πού συχνά έχουν περιορισμένη μόρφωση, πού συγκαλοΰν- 
ται γιά μικρό διάστημα, κατά τό όποιο δέν προφταίνουν ν’ αποκτήσουν πείρα στήν 
δικαστική τέχνη, είναι δυνατόν ν’ αποτελόσουν πραγματική βοήθεια στήν απονομή 
-ής δικαιοσύνης, Δεν θα παραπλανηθοΰν εύκολα σέ άνόητες αποφάσεις, άπ’ τά 
κραυγαλέα επιχειρήματα τών δικηγόρων;

’Εδώ νομίζω πώς πρέπει νά διακρίνουμε άνάμεσα σέ ποινικές καί άστικές υπο
θέσεις, κΓ δταν πρόκειται γιά άστικές, νά κάνουμε μερικές άκόμα διακρίσεις

Ή  δρκωτή δίκη άπ’ τήν ποινική άποψη σημαίνει τό έξής: πώς πριν τό Κρά
τος πάρη άπό έναν άνθρωπο τή ζωή του ή τήν ύπόληψή του, ή ένοχή του κΓ ό 
βαθμός της, πρέπει νά έχουν γίνει εκδηλα δχι μόνο στόν έπαγγελματία δικαστή μά 
καί στόν μέσο άνθρωπο - ή μάλλον σέ δώδεκα τέτοιους άνθρώπους, πού νά συμ
φωνήσουν γ ι ’ αυτήν. Προσέξτε πάλι πώς μιά άπαλλακτική απόφαση είναι εντελώς 
άμετάκλητη, ένώ ή καταδικαστική μπορεί ν’ άνατραπή, αν είναι καθαρά παράλογη"
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Υπάρχει, νομίζω, λόγος νά πιστέψουμε πώς τό σώμα των ένορκων ενεργώντας σαν 
πρόσθετη διαδικαστική εγγύηση για τον κατηγορούμενο, και συμβάλλοντας με τη- 
πηγαία κρίση του στην άπόφαση, βοηθάει, σέ μιά μακρότερη προοπτική, στην εςα- 
σφάλιση μιας Ικανοποιητικής εφαρμογής των ποινικών νομών κα ι  κυρίως στην οια- 
τήρηση τής έμπιστοσύνης τοΰ κοινού πρός τη δικαιοσύνη. Σε μια ακραία περίπτωση, 
οί ένορκοι μπορούν νά χρησιμεύσουν ως φραγμός εναντίον του επίσημου διωγμού,
πού γίνεται μέ νομική μορφή. _ ρ , _

Αυτά ισχύουν στις ποινικές ύποθέσεις. Στις αστικές, το θέμα της συμβολής των 
ενόρκων ύπόκειται σέ μεγαλύτερες αμφιβολίες. Τό αμερικανικό είδος όρκωτής οικη« 
είναι άραγε κατάλληλο για τις εμπορικές υποθέσεις; Τά πολύ περίπλοκα η^τεχνικά 
εμπορικά θέματα υπάγονται συνήθως στην κατηγορία τής «φυσικής οικαιοσυνης», ο
πού δέν υπάρχει δικαίωμα όρκωτής δίκης. Μά υπάρχουν ακόμα, πολλές εμπορικές 
ύποθέσεις για τις όποιες ισχύει ό θεσμός των ένορκων. Ό θεσμός δέν φαίνεται να 
έχη καμμιά χρησιμότητα σ’ έκεΐνες τις αστικές υποθέσεις,^ που δέν περιορίζονται α
πόλυτα στον εμπορικό τομέα, πού δέν μπορούν νά γίνουν εντελώς κατανοητές χωρμ 
κάποια τεχνική πείρα, καί στις όποιες έχει σημασία, οί άποφάσεις — που αφορούν 
επαναλαμβανόμενες μορφές γεγονότων — νά είναι προβλέψιμες και κανονικές.^ ^ε 
τέτοιες περιπτώσεις, τά δυό μέρη παραιτούνται συχνά άπ τήν όρκωτή διαδικασία.^

Εντελώς διαφορετικές απόψεις επικρατούν γιά μεγάλες κατηγορίες αστικών υ
ποθέσεων, οπού οί ίδιοι οί νομικοί κανόνες άναφέρονται σέ γενικά κοινωνικά έπιπεδα 
δικαιολογημένης ή αδικαιολόγητης συμπεριφοράς, δπως αύτή ισχύει σε μιά δεδομένη 
εποχή. ’Εδώ ίσως ή αμοιβαία αλληλεπίδραση δικαστών κι’ ενόρκων νά δημιουργή 
υγιέστερα, κατά μέσον δρον, αποτελέσματα άπ’ δ,τι θά τό_ κατωρθωνε μόνος του ο 
δικαστής, αφού ό τελευταίος πρέπει, ώς ένα σημείο, νά  ̂είναι απομακρυσμένος άπ 
τήν τύρβη καί τις πραγματικότητες τής ζωής. Ειπώθηκε,^ επίσης, πώς υπάρχουν μερι
κές διενέξεις — δπως λ.χ. οί άτιμωτικές αγωγές κι’ οί οικογενειακές διενεξεις 
δπου ή ανωνυμία μιας όρκωτής άποφάσεως μπορεί ναχη σωτήριο αποτέλεσμα, κατευ
νάζοντας οριστικά τις υγιείς άντιδικίες.

Οί μή πεπειραμένοι δικαστές βρίσκονται ασφαλώς σε μειονεκτική αρχικα θεσ/μ 
προκειμένου νά εκτιμήσουν καί νά λύσουν τις άντικρουόμενες καταθέσεις. Οι ένορκοι 
■/ρειάζονται τή βοήθεια τοΰ δικαστου γιά νά δοΰν τήν ύπόθεση στά ̂ ουσιώδη σημεία 
της. "Οταν ό δικαστής παρέχει αύτή τή βοήθεια, δταν θέτη ατούς ενόρκους, δίκαια 
καί καθαρά, τά συγκεκριμένα ζητήματα με τα οποία θ άσχοληθοΰν, ι,οτε η απόφασή 
τών ενόρκων, ή συνδυασμένη κρίση τους γιά τή φερεγγυότητα τών μαρτύρων, θά εί
ναι άσφαλέστερη άπό τή γνώμη τού ίδιου τού δικαστή. Ετσι, τουλάχιστον, βεβαίω
ναν συχνά οί ίδιοι οί δικαστές. Ενας διακεκριμένος Αγγλος δικαστής χαρακτήρισε 
πρόσφατα πώς οί δικαστές κάνουν τό λάθος νά νομίζουν πώς δλοι οί άνθρωποι είναι 
τό ίδιο λογικοί δπως αυτοί. Οί ένορκοι έχουν τήν τάση νά λαβαίνουν περισσότερο ύπ’ 
όψη τή σύγχυση καί τήν άνυπαρξία τών απλών άνθρώπων. Σέ τελευταία ανάλυση, 
πρέπει ν’ άναγνωρίσουμε πώς ή διαπίστωση τών πραγματικών_ γεγονότων στά δικα
στήρια είναι μοιραία, μιά διαδικασία πολύ συνεπής καί πώς είναι δύσκολο νά κάνη 
κανείς ακριβείς επιστημονικές δοκιμές τής διορατικότητας τών ενόρκων — ή καί τής 
διορατικότητας τών δικαστών.

’Άραγε, οί ένορκοι καταλαβαίνουν τούς νομικούς κανόνες, πού τούς θέτουν οί 
δικαστές, καί πού υποτίθεται δτι πρέπει νά έφαρμόσουν στά γεγονότα; Πολλά έςαρ- 
τώνται, βέβαια, άπ’ τήν φροντίδα καί τήν προσοχή μέ τήν Οποία εκθέτουν οί δικα
στές τό νόμο πρός τούς ένορκους. "Οταν οί νομικές διατάξεις είναι τόσο δύσκολες, 
ώστε νά μπορούν ν’ αναλυθούν, συνιστάται ή χρησιμοποίηση μιας ειδικής διαδικα
σίας. Οί ένορκοι καλούνται ν’ άποδείξουν μόνο σέ μιά σειρά άπό ειδικές έρωτήσεις, 
σχετικά μέ τά γεγονότα, κ ι’ ό δικαστής εφαρμόζει τό νόμο σύμφωνα μέ τις απαντήσεις
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ύποθέ-: τής χωράς αυτήςζους· ,Ή  εέδινκή διαδικασία έχει επιτυχία στις αστικέ 
και θάπρεπε ίσως νά εφαρμόζεται συχνότερα.

Οι ένορκοι επικρίνονται μερικές φορές επειδή άρνοΰνται νά εφαρμόσουν το νό- 
1 ωζ -°r δΐν°υν ot δ,ικα°««» κ ι’ επινοούν δικό τους δίκαιο. Ή  απόφαση μπορεί 
πράγματι, να κρυβη παρέκκλιση άπ’ τούς νομικούς κανόνες πού υπέδειξε ό δικαστής 
Ε εσκεμμενη άρνηση των ένορκων ν’ άκολουθήσουν τό κατηγορητήριο τού οικαστού 

είναι ίσως σπάνιά. Συνηθεστερη είναι ή πλάγια, ασυνείδητη παρέκκλιση. Πάρτε λχ  
ας περιπτώσεις των αυτοκινητιστήν δυστυχημάτων, πού εμφανίζονται πολυ̂  συχνά 

? δικε« Σύμφωνα μέ τό γράμμα τού νόμου, ή ένοχή προκύπτει από 
αποδεδειγμένο σφαλμα, άπο αμελεια. Οί ένορκοι επηρεάζονται πολύ άπ’ τά έπιχειρή-
1 ™ 0ς τρα-ματΐΤ ν°' ενΤ ντ°ς,’ δταν εΧ°υν λόϊ™ς νά πιστεύουν πώς δ ένα- 
δ ε ΐο ά π ο Γ  P£' -  π ^ Ρ ωσγ> Κ ύ π τ ε τ α ι  άπό ασφάλεια — θέματα, πού κανονικά 
Ο V θαπρεπε να έξεταζη το δικαστήριο — τάσσονται υπέρ τού ενάγοντας, ακόμα κ-’ 
αν η απόδειξη αμέλειας του εναγομένου είναι ανεπαρκής. ’Αφού, δμως οί ένορκο- 
ενεργούν έτσι, παραμερίζοντας τό νόμο, θά πρέπει νά τεθή τό ερώτημα, μήπως* ό 
νομος θαπρεπε ν άναθεωρηθή. Ή  νομική μας έπιστήμη Ιχ ίι ά ρ χ ^ ι^ π ρ ά ™  ν’

V i  σκ°π[μ0τητα μ - ^ ν  άπ’ τούς κανόνες πού εφαρμόζονται τυπ’ικά 
δυστυχημάτων. Τό γεγονός μάς υπενθυμίζει δτι στή μακρά

νόυου 4 ν  ^ π έ ^ Γ Ρκ°1' εκαναν συΧνα προσπάθειες ν’ απαλύνουν τήν αυστηρότητα τού 
✓ ομου, ιον υπέβαλαν σε κριτική και σέ ακανόνιστη αναθεώρηση, πριν άπό τις τυπ- 
κες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. ' ' Ρ α ς α ,π ·

Εξετάσαμε σύντομα κ ι’ επιφανειακά, τή συμβολή των ενόρκων θετική κ ι’ άο 
νητικη, στο χειρισμό των διαφόρων έπιδίκων ύποθέσεων. Μά πρέπει ν’ άναγνωρίσου- 
μ? πω? 71 0Ρκωτή διαδικασία είναι κάτι περισσότερο άπ’ τήν προσθαφαίρεση αυτών 
,ων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. Ά π ’ τόνα μέρος, ό θεσμός δείχνει πόσο 
φοβορ., δυσκολίες αντιμετωπίζει δ δ ιχαστής, δημιουργεί σταθμό γιά τις δικαστικές 
αρε,,ς ,ης αμεροληψιας καί τής αυτοκυριαρχίας. Ά π ’ τήν άλλη μεριά, ο? δικαστές 
που αναγκαζονται να συνεργάζονται καθημερινά μέ ενόρκους, άποκλείεται νά β ΐέ -  
V L  σα ,μΐα μυστηριώδη αφαίρεση, χωριστή άπ’ τή ζωή. Άπό μιάν άλλη
ο./ι,οφη, οι ένορκοι ενσαρκώνουν την εσωτερική πεποίθηση, δτι οί άπόψεις τής δίκαιο^
συνης είναι κάτι πολύ σημαντικό, ώστε νά Ιγκαταλείπεται ολωσδιόλου σ το ί έπαν- 
γεΛ|χατοες. * ί

Ειπα^στήν άρχή, πώς ό θεσμός των ενόρκων έχει επηρεάσει ολόκληρη τή δια- 
οικασια των δικαστηρίων μας. Παραλείπω τις ιδιαίτερες νομικές θεωρίες πού άνα-

έν°ρκω,ν ~ ^ όΤ°υ τούς κανόνες άποδοχής κ ι’ άποο-
ριψεως των αποδεικτικών στοιχείων. Τό σπουδαιότερο γεγονός είναι πώς ή ορκωτή 
ο.κη πρεπει να διεξάγεται σαν ένα ενιαίο συνεχές επεισόδιο, καί αέ τροίο ώστε 

μγΙν ιαλαβαινη μια ομαδα απο συνηθισμένους άκροατές. Γιατί οί έώορκοι δέν 
μπορούν m  διαλυθούν καί νά συνέλθουν πάλι έπειτα άπό μιά χρονική περίοδο ΈπΙ 
Άεον, είναι υποχρεωμένοι να δέχωνται τις εντυπώσεις τους κυρίως άκουστικά Ή 
πνευματικη συγκέντρωση καί ή προφορικότητα πού επακολουθούν, δίνουν ί «  δοα
LGCTCXO τ ο ν ο  a xo ityy . V/y.r a r / r  -ttvA, m ί  / ___  3 , . ! /  U r y *

• \ , , . . .  ..... -TTopco τελείως τυοοετοίϋ ζ̂ΐΐΓΡ
νοι, πραγμα που  ̂σημαίνει εντατική προκαταρκτική έργασία των δικηγόρων ΊΕτσ- 
η ορκωτή δίκη επηρεασε βαθια τον χαρακτήρα τής νομικής επιστήμες ' ’

Μ. ΚΑΠΛΑΝ



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
_______  *ΤττΛ 7 0 0 Δημοσιογράφου χ. ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΩΤΣΑΚΟΥ-

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Έπ'ι τέλους, υστέρα άπό τόσες μέρες άσκοπων ερευνών καί αναζητήσεων, την 
πέμπτη πια μέρα μετά τό έγκλημα, καί υστέρα άπό ένα^ σωρό  ̂γκάφες, έγέρθηκε 
τακτική πιά ποινική αγωγή για φόνο μετά ληστείας (τήν αρπαγής τοΰ αυτοκινη του) 
κατ’ άγνώστων καί άνετέθησαν οί τακτικές άνακρίσεις σ’ έναν από τους πιο̂  ικα
νούς καί πιο μορφωμένους άνακριτές, τον Μανώλη Σουργιαδάκη. Αλλά στερνή μου 
γνώση νά σ’ είχα πρώτα. Τί νά σοΰ κάνη πιά τήν πέμπτη μέρα ό τακτικός ανακρι
τής άφοΰ δεν μπόρεσε άπό τήν άρχή νά καταπιασθή μέ τό έγκλημα, νά παραστή 
στήν αυτοψία στο μέρος πού βρέθηκε σκοτωμένος δ Τσάγκας, νά παρακολούθηση τη 
νεκροτομή καί τις εργαστηριακές έρευνες, νά παρακολούθηση υστέρα την αυτοψία 
στο άνακαλυφθέν στο Χαρβάτι αυτοκίνητο τού θύματος καί τήν ερευνά για την ανί
χνευση των δακτυλικών άποτυπωμάτων. 'Απλούστατα έκλήθηκε νά βγαλη, κα-α ιήν 
παροιμία, τά κάστανα άπό τήν φωτιά. Καί όμως άρχισε μέ πρωτοφανή ζήλο τη 
δουλειά του. Κατάλαβε αμέσως δτι δέν είχε γίνει καλά ή νεκροψία και ή νεκρο
τομή άπό τον μακαρίτη Τρουπάκη καί διέταξε εκταφή καί νέα ^νεκροψία απο τον 
μακαρίτη Γρηγόρη Κάτσα, μέ αποτέλεσμα νά άποδειχθοΰν «πλήρως εκτεταμμεναι 
εκχυμώσεις εις τήν τρίτην φάλαγγα των δακτύλων 2ου, 3ου, 4ου και 5ου τής οε- 
ξιάς χειρός». Επίσης, στο μικρό δάκτυλο τοΰ ίδιου χεριού παρετηρεΐτο ενα ^μικρο 
στρογγυλό τραύμα σέ μέγεθος φακής. Τά τραύματα αυτά, κατά τον Κατσα, έγιναν 
είτε λίγο πριν ή άμέσως μετά τον θάνατο. Παρετηροΰντο ακόμη ουο γραμμοειοει, 
εκδορές στό δεξί χέρι, οί όποιες, έν άντιθέσει μέ τά άλλα τραύματα, ήσαν παλαιες 
καί επουλωμένες, γιατί έγιναν ήμερες πριν τής δολοφονίας. Οπως και ο 1 ρου^α- 
κης προηγουμένως, ό Κάτσας κατά τήν έκταφή καί δεύτερη νεκροτομή διαπίστωσε 
τρία στόμια τραυμάτων μέ πυροβόλο δπλο. Τό ένα στό ινιακόν οστοΰν με είσοδο στην 
κοιλότητα τού κρανίου. Ή  σφαίρα διαπέρασε τήν παρεγγεφαλίοα καί συγκρατηθηκε 
στον έναντι θόλο του κρανίου, αλλάζοντας μορφή κατά τήν δίοοο του οσίου. _

Τό δεύτερο στόμιο, κατά τήν μεσότητα τής αριστερής ώμοπλατικής χωράς, 
ήταν στρογγυλό, διαμέτρου ενός περίπου εκατοστόμετρου. Στό στόμιο αυτό δεν πα
ρετηροΰντο ίχνη άπό κόκκους πυρίτιδας ή άπό άέρια η απο καπνό αυτής στο θερμά. 
Τρίτο στόμιο στήν μσότητα τής άριστερής ώμοπλατιακής χώρας, κανονικό κι αυτό, 
στρογγυλό καί διαμέτρου έκατοστομέτρου. Ούτε σ’ αύτό παρετηροΰντο ίχνη πυρίτι
δας καπνοΰ ή άερίων αυτής. Κατά τον Κάτσα, πού συμφωνούσε με τον Ιρουπακη, 
τό βλήμα μέ τό όποιο σκοτώθηκε δ Τσάγκας ήταν ένα καί είχε είσοδο στήν «άκανθον» 
τής άριστερής ωμοπλάτης, έξοδο στήν αριστερή «ύπερακάνθιον χωράν» και απο 
έκεΐ μπήκε μέσω τοΰ ινιακού οστού στό κρανίο δπου και βρεθηκε.

Ό ανακριτής Σουργιαδάκης έξήτασε πάλι γιά πολύ τους Δασκαλακη, Ατός,η, 
τ ί ' γυναίκες τους καί τον δδηγό τής «Κάντιλλακ» Διπλάρη, πού κατέθεσαν τά ιόια. 
Ό Διπλάρης πρόσθεσε δτι οί δολοφόνοι τοΰ Τσάγκα, όταν πλησίασε η «Καντιλλακ» 
στό Χαρβάτι, είχαν ανάψει τά φώτα τους καί τά αναβόσβηναν για να τους όωσουν 
νά καταλάβουν δτι κάτι έκτακτο συνέβαινε καί νά τούς άναγκασουν να σταματή
σουν. Κι’ όταν σταμάτησαν οί επιβάτες τής «Κάντιλλακ» τούς είπαν το γνωστό ^μυ
θιστόρημα, δτι τάχα είχαν πάει άπό τήν ’Αθήνα στον Σκαραμαγκα, οτι̂  απο εκεί 
πήγαν στον “Αγιο Άνόρέα καί κατά τήν επιστροφή έμειναν εκεί από νερό και^βεν- 
Πνα Ό  Διπλάρης τούς είπε, νά πάη ένας άπ’ αυτούς πεζός στό Χαροατι για να 
πάρη βενζίνα καί νά έπιστρέψη, άλλά οί Δασκαλάκης και Ατοζης τους λυπήθηκαν
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και τούς πήραν ως την Αγια Παρασκευή, γιά νά πληροφορηθοΰν κατάπληκτοι την 
επόμενη ότι είχαν παραλάβει μαζί τους τούς δολοφόνους τού δυστυχισμένου σωφέρ.

Την επομένη, 18 Ιουλίου, έκτη μέρα από την ανακάλυψη τού πτώματος χω- 
ρΐς νά ανακαλυφθούν οι δολοφόνοι, ό ανακριτής Σουργιαδάκης έξήτασε μια εξαδέλ- 
φη τού Τσάγκα, πού τον είχε δη τό απόγευμα τής ημέρας τής δολοφονίας του. 
Εκείνη, κατά την κατάθεσή της, τον ρώτησε: «Δέν πας νά στείλης λεπτά στην 

γυναίκα σου στην Ικαρία;» Καί κείνος τής είπε: «’Ό χι. Θά πάω αύριο, γιατί σή
μερα έχω νά πάω μιά κούρσα κατά την Γλυφάδα».

Από τό γεγονός δτι ό Τσάγκας δέν πήγε τό απόγευμα προηγουμένως στό γκα- 
ραζ ή εςαδελφη του έξέφρασε τήν υπόνοια μ,ήπως δ δολοφονηθείς σωφέρ πήρε γνω
στούς σου στην κούρσα, αλλά ό συλλογισμός της δέν φάνηκε ορθός, γιατί δ Τσά
γκας δέν έγευμάτισε μέ τούς μελλοντικούς του δολοφόνους, παρά έβαλε μόνο λίγο 
κρασί στό στόμα του καί λίγο πεπόνι. ’Αντίθετα μέ τις υπερβολές των τριών γκαρσ'1- 
νιών, περί συμμετοχής τάχα τού Τσάγκα στην διασκέδαση, ήταν γεγονός αναμφι
σβήτητο καί από τις δυο νεκροψίες καί από τις αναλύσεις καί έξετάσεις των υγρών 
τού στομάχου, πού έγιναν, δτι δ Τσάγκας δέν είχε φάει τίποτε άλλο, παρά ένα - δυο 
κομμάτια πεπόνι καί δέν είχε πιει παρά τό πολύ ένα ποτηράκι κρασί.

Τονίσθηκε καί πάλι, από τήν ανάκριση αυτή τή φορά, δτι εκείνο πού θά 
βοηθούσε τήν υπόθεση ήταν τό ταξίμετρο, γιατί απ’ αυτό θά γνωρίζαμε περίπου τί 
διαδρομές είχε κάνει δ Τσάγκας προηγουμένως, διότι λαμβάνοντας ύπ’ δψη τό χρόνο 
πού χρειάζονταν οι δολοφόνοι νά βρεθούν από τήν Βούλα στό Χαρβάτι, δπου καί 
αναγκάσθηκαν νά σταματήσουν δέν φαίνεται δτι είχαν κάνει άλλες πολύ μακρύτερες 
διαδρομές μέ τό κλεμμένο ταξί.

Τήν 19 ’Ιουλίου δ ανακριτής εγκαταστάθηκε στό γκαράζ δλη τήν ήμερα καί 
έξήτασε ώς μάρτυρες δλους τούς εκεί εργαζομένους από τούς όποιους καί διαπί
στωσε δτι δ μακαρίτης δ Τσάγκας όταν έπαιρνε τήν πρώτη κούρσα, έν συνεχεία 
έπαιρνε καί άλλες καί δέν έπέστρεφε στήν «πιάτσα» τής δδοΰ Φερών. Γι’ αυτό 
δέν δόθηκε σημασία στό γεγονός δτι δέν φάνηκε εκείνο τό βράδυ στήν «πιάτσα». 
’Επίσης, δ ανακριτής εξακρίβωσε δτι δ Τσάγκας τις νύκτες ενίοτε μετέβαινε στά 
παρά τό «Θησεΐον» νυχτερινά κέντρα πρός άγραν πελατών. Ρωτήθηκαν τά γκαρσό
νια τού «Ζεφόρου» καί τών άλλων πέριξ κέντρων, αλλά κανένας δέν είδε τον Τσά
γκα τήν προτεραία τού εγκλήματος καί έπομένως στάθηκε αδύνατο νά έξακριβινθή 
άπό πού τό θύμα είχε παραλάβει εκείνους πού θά τον δολοφονούσαν. ’Επίσης έγιναν 
έρευνες στήν 'Αγία Παρασκευή, αλλά στάθηκε αδύνατο νά έξακριβωθή μέ ποιό τρό
πο έφυγαν άπό εκεί ο'ι δολοφόνοι μόλις τούς κατέβασαν άπό τήν «Κάντιλλακ» τού Δι- 
πλάρη οί Δασκαλάκης καί Ντόζης.

’Έτσι, μιά έβδομάδα μετά τό έγκλημα δέν είχε έξακριβωθή τίποτε ακόμη, 
παρά δτι οί δράστες ήσαν δυό νέοι καί οί δυο μέ άνοιχτά πουκάμισα άλλά μπάϋρον, 
δ ένας μέ φόρμα εργάτου καί δ άλλος μέ ρούχα γκαμπαρντινέ, μέ έλαφρά επανω
φόρια καί οί δυό καί οί όποιοι συνόδευαν μιά κοπέλα μέ μπέζ ρούχα καί μέ καπελάκι 
κόκκινο. Καί έγιναν άναζητήσεις πρός αυτή τήν πλευρά, άλλά πάλι χωρίς κανένα 
αποτέλεσμα. “Ολων τών υπόπτων είχε άποδειχθή ή άθωότητα καί κανείς δέν έκρα- 
τεΐτο πλέον. ** *

Μετά τις μέρες, έβδομάδες καί ύστερα μήνες πέρασαν άπό τή στυγερή δολο
φονία τού σωφέρ Σταμάτη Τσάγκα στή Βούλα καί τό μυστήριο τού εγκλήματος 
παρέμενε τελείως σκοτεινό. Τό τραγικό θύμα ξεχάστηκε σιγά - σιγά καί εμείς 
άκόμη οί αστυνομικοί συντάκτες τών έφημερίδων πού γκρινιάξαμε κάμποσες μέρες 
καί είπαμε καί ξαναείπαμε γιά τις γκάφες πού έγιναν καί γράψαμε καί τονίσαμε
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δτι οί δολοφόνοι ήσαν οί δυο νέοι μέ τά πουκάμισα, άλλα μπάϋρον και ή κοπέλα με 
τό μπεζ φόρεμα καί τό κόκκινο καπελάκι καί ξαναμασήσαμε τά ίδια καί τά ίδια 
κάμποσες ημέρες, γιατί δεν είχαμε καί τίποτε τό νεώτερο νά γράφουμε γιά τον 
τραγικό καί μυστηριώδη φόνο, πάψαμε πια νά ασχολούμεθα μέ την υπόθεση. Μάς 
τράβηξε ή συνηθισμένη ρουτίνα της δουλειάς καί περισσότερό μάς απασχολούσαν 
διάφορες κλοπές σέ σπίτια από υπηρέτριες πού προσλαμβάνονταν γιά νά έξαφανι- 
σθοϋν σέ λίγες μέρες, αφού έκλεβαν δ,τι πολύτιμο μπορούσαν να κλέψουν καί απο 
ένα μικροεκβιαστάκο καί δέν μπορέσαμε νά φαντασθοϋμε δτι όλα αυτα καί πολλά 
άλλα ολα ήσαν από τά κατορθώματα τής περίφημης συμμορίας μέ τά 25 πιστόλια. 
Ξαναθυμηθήκαμε τον μακαρίτη τον Τσάγκα δταν ύστερα από τρεις μήνες ή συμ
μορία έκανε τό δεύτερο μεγάλο έγκλημά της. Την απόπειρα ληστείας καί φονου 
τού επίσης οδηγού ταξί Κωνσταντίνου Νικηταρά στον Αγιο Ανδρεα Αττικής.

Τή Δευτέρα 21 Όκτυβρίου μόλις είχε βραδυάσει παρουσιάσθηκε στό σταθμό 
τής Χωροφυλακής τού Αγίου Άνδρέα ό Κωνσταντίνος Νικηταράς οδηγος και ίοιο- 
κτήτης τού 19561 ταξί. 'Πταν καταταραγμένος, έτρεμε ολόκληρος καί είπε δτι τό 
απόγευμα τής ίδιας εκείνης ημέρας έκανε μέ τό ταξί του πιάτσα στην οδό Πανε
πιστημίου δταν παρουσιάστηκαν μπροστά του δύο νέοι καί μιά νέα καί τού ζήτη
σαν νά τούς πάη στον "Αγιο ’Ανδρεα. 'Ο ένας από τους επιβάτες του τού ειπεν 
δτι είχε άδεια, δτι ήξερε πάρα πολύ καλά νά δδηγή αυτοκίνητο, καί τον παρακά- 
λεσε νά τόν άφήση νά όδηγήση δ ίδιος το ταξί. Ό Νικηταράς τόν άφησε κι’ ό 
άγνωστος επιβάτης πραγματικά κάθησε στό βολάν, ενώ δ Νικηταράς κάθησε στό 
διπλανό κάθισμα. Στό πίσω κάθισμα κάθησαν ή νέα καί ό άλλος νέος πού τή συνό
δευε. Οί δύο νέοι καί ή κοπέλα έμειναν γιά λίγο στον "Αγιο Άνδρέα καί γύρι
σαν. Μόλις δμως είχαν κάνει λίγα χιλιόμετρα άπό τόν Αγιο Άνδρέα, κάποια 
στιγμή, ό νέος πού οδηγούσε, χωρίς νά σταματήση καί ν’ άφήση τό βολάν, φόρεσε 
τά γάντια του καί αμέσως μετά ό Νικηταράς ακούσε τόν κρότο ενός πυροβολισμού 
πού προήρχετο άπό μέσα άπό τό αυτοκίνητό του καί ξαφνικά άντελήφθη δτι είχε 
τραυματισθή «ξυστά» στό κεφάλι. Τό τραύμα του, ήταν πολύ ελαφρό καί 6 Νικητα- 
ράς πρόλαβε καί είδε δτι ή νέα πού καθόταν στό πίσω άκριβώς άπ’ αυτόν κάθισμα, 
κρατούσε ένα πιστόλι στό χέρι της καί ξαναπίεζε την σκανδάλη γιά νά τόν σκο- 
τώση.

— Είδα κυριολεκτικώς τό χάρο μέτά μάτια μου καί κατάλαβα δτι οί επιβά
τες μου θέλησαν νά μέ σκοτώσουν. Η άγνωστη κοπέλα πίεσε άλλες τρεις φορές 
τή σκανδάλη τού πιστολιού, άλλά ευτυχώς αυτό έπαθε άφλογιστία. Κατάλαβα δτι 
γιά νά σωθώ έπρεπε νά προσπαθήσω νά άφοπλίσω την κοπέλα. Πραγματικά γύ
ρισα καί πήγα νά τής αρπάξω τό πιστόλι απο τα χέρια, αλλα εκείνη εβαλε τις 
φωνές καί είπε στούς συνοδούς της νά την βοηθήσουν γιατί «χαθήκανε». Τότε αυ
τός πού οδηγούσε τό αμάξι μέ χτύπησε μ’ ένα σίδερο στό κεφάλι μου. Άλλά επει
δή είχε παρατήσει τό βολάν, τό αυτοκίνητο έμεινε άκυβέρνητο καί τράκαρε σ’ 
ένα πεύκο καί έπαθε μεγάλη ζημιά. Κατάλαβα δτι θά μέ σκοτώνανε καί πριν αυ
τοί συνέλθουν άπό την πρόσκρουση στό δέντρο άνοιξα την πλαϊνή πόρτα τού άμα- 
ξιού καί πετάχτηκα έξω, φωνάζοντας καί καλώντας σέ βοήθεια. Χωρίς νά γυρίσω 
πίσω μου νά δώ, γιά νά μήν χάσω καιρό καί μέ σκοτώσουν, έβαλα κυριολεκτικώς 
φτερά στά πόδια μου καί ήλθα εδώ στον "Αγιο Άνδρέα.

Ό σταθμάρχης Χωροφυλακής Αγίου Άνδρέα ακούσε μέ άρκετή δυσπιστία 
τό πρώτο την καταγγελία τού Νικηταρά γιά την δολοφονική άπόπειρα εναντίον 
του. 'Ο σωφέρ έπέμενε δτι άφορμή πού ήθελαν νά τόν σκοτώσουν ήταν ή ληστεία 
καί αυτό γιατί σ’ δλη τή διαδρομή άπό τήν Αθήνα ως τόν "Αγιο Άνδρέα οί επι
βάτες τού αυτοκινήτου του ένδιαφέρθηκΛν νά μάθουν άν τό ταξί ήταν δικό του, 
ξαναρώτησαν μέ ενδιαφέρον άν έβγαζε τήν ημέρα πολλά λεφτά άπ’ αυτό. Πάντως
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ο σωφερ οτονισε οτι πριν άπο τον αιφνίδιο πυροβολισμό οί έπιβάτες του ούτε τόν 
απείλησαν ούτε τοϋ ςητησαν τα λεφτά του ή τό αυτοκίνητο.

^  ° ̂ ®Ρ'*ΡΧγ]ζ Αγίου Ανδρεα οεν έοειξε καί πολύ ενδιαφέρον για την υπό
θεση,  ̂εφ οσον μάλιστα δ σωφέρ δεν είχε τραυματισθή σοβαρά. Καί μάλιστα ούτε 
θά πίστευε τίποτε από οσα τοϋ ελεγε ο σωφέρ άν έπρόκειτο για μισθωτό σωφέρ

ωφέρ μπορούσε καί να σκηνο-και Οχι για ιδιόκτητη, γιατί θά φανταζόταν δτι δ σωφέρ μπορούσε καί νά σκηνο
θετούσε ».η ληστεία για να φαη τα λεφτά τοϋ αφεντικού. Ά λλ’ έφ’ δσον δ Νικητα- 
Ρ“« ελεγε δτι δεν ι-οϋ ςητησαν και οεν τοϋ πήραν λεφτά καί δτι τό αμάξι ήταν 
οικό του, τέτοιος λόγος δεν υπήρχε. Ό σταθμάρχης έπήγε επί τόπου καί έρριξε 
μια ματιά στό τρακαρισμένο αυτοκίνητο, άλλα δέν παρετήρησε ίχνος προσκρούσεως 
σφαίρας^ στό εσωτερικό τοϋ αυτοκινήτου καί άρχισε νά υποπτεύεται δτι δ σωφέρ 
ίσως ζαλισμένος ή μεθυσμένος ερριξε τό ταξί του σέ δέντρο καί γιά νά δικαιολογήση 
τήν πρόσκρουση καί νά πάρη τίποτε λεφτά από την ασφάλεια έπλασε τήν ιστορία 
τοϋ πυροβολισμού καί τής δολοφονικής απόπειρας εναντίον του. Καί τό κακό μάλι
στα ήταν δτι δεν έλαβε μέτρα φρουρήσεως τοϋ τρακαρισμένου αυτοκινήτου γιά νά 
άναζητηθοϋν ίσως δακτυλικά αποτυπώματα των δραστών καί έτσι διάφοροι χωρικοί 
γύρω από τόν Αγιο Άνδρέα πού μαζεύθηκαν εκεί, άφησαν ένα σωρό δακτυλικά 
αποτυπώματα.

Είναι ζήτημα άν δ σταθμάρχης θά άνέφερε κάν ποτέ τήν καταγγελθεΐσα σ’ 
αυτόν απόπειρα ληστείας καί άν εμείς οί δημοσιογράφοι θά τήν μαθαίναμε. ’Αλλά 
ευτυχώς δ Νικηταράς τό ίδιο εκείνο βράδυ γύρισε στήν ’Αθήνα, έπήγε στό σταθμό 
των Πριότων Βοηθειών γιά νά τοϋ περιποιηθοΰν τά ελαφρά τραύματά του καί εκεί 
είπε τήν περιπετειά του. Από εκεί τήν έμάθαμε αμέσως οί αστυνομικοί ρεπόρτερς 
καί τρέξαμε καί είδαμε τό παρ’ ολίγον θύμα. Καί δταν μάθαμε δτ; οί έπιβάτες του 
ήσαν δύο νέοι πού είχαν μαζί τους καί μια κοπέλα ή όποια μάλιστα καί έπυροβό- 
λησε, άν καί τά ροϋχα πού φορούσαν, λόγω τοϋ άρχομένου φθινοπώρου, φυσικά ήταν 
διαφορετικά, από τήν ατελή περιγραφή πού μάς έδωσε δ Νικηταράς, ένα συμπα
θητικό παλικάρι, θυμηθήκαμε αμέσως τή δολοφονία τοϋ μακαρίτη τοϋ Τσάγκα στη 
Βούλα καί τήν άλλη μέρα τό πρωί κ ι’ δλας στις εφημερίδες μας συσχετίσαμε τήν 
δολοφονία τοϋ πρώτου σωφέρ στή Βούλα μέ τή δολοφονική απόπειρα έναντίον τοϋ 
Νικηταρά στον "Αγιο Άνδρέα καί τονίζαμε δτι ή τριμελής συμμορία μέ τήν κο
πέλα πήγε νά κάνη τό δεύτερο έγκλημά της καί άπέτυχε, γιατί δ Νικηταράς είχε 
βουνό τύχη καί δτι σώθηκε ως έκ θαύματος.

Μόλις ή Εισαγγελία έμαθε από τά γραφόμενά μας γιά τή νέα δολοφονική 
απόπειρα, αμέσως μέ τηλεφώνημά της έζήτησε από τό σταθμάρχη τοϋ Αγίου ’Αν
δρέα νά τής στείλη τή δικογραφία καί άνάθεσε τήν ενέργεια ανακρίσεων στον ίδιο 
ανακριτή πού έκανε τις ανακρίσεις γιά τόν Τσάγκα, δηλαδή τόν Μανώλη Σουρ- 
γιαδάκη.

Ό ανακριτής έπελήφθη αμέσως τοϋ έργου του καί έλαβε λεπτομερέστατη κατά
θεση τοϋ παθόντος σωφέρ, δ όποιος έτόνισε δτι έμεινε μέ τήν εντύπωση, δτι ή 
άγνωστη κοπέλα τόν πυροβόλησε δχι μέ περίστροφο, δπως είχε πυροβοληθή ό Τσάγ- 
κας, αλλά μέ πιστόλι, τό όποιο, μετά τήν πρώτη έκπυρσοκρότηση καί δταν ή σφαίρα 
έπήρε ξυστά τό κρανίο τοϋ Νικηταρά, έπαθε τρεις φορές άφλογιστία. Ό Νικηταράς 
έλεγε δτι μετά τόν πρώτο πυροβολισμό καί τόν έλαφρό τραυματισμό του, δταν έγύ- 
οισε πίσω του γιά νά δη τί είχε συμβή, είδε πολύ καλά τήν άγνωστη του έπιβάτιοα 
νά κρατάη στό δεξί της χέρι τό πιστόλι. "Ακούσε άλες τρεις φορές τό τσάκ τοϋ 
κόκορα πού έπεφτε χωρίς νά άκουσθή δ πυροβολισμός, γιατί τό πιστόλι είχε πάθει 
προφανώς εμπλοκή καί είχε πάθει τρεις φορές άφλογιστία.

Εκείνη, βλέποντας τήν άποτυχία της, έβαλε άμέσως τις φωνές προς τούς συν
τρόφους της, τούς άλλους δύο πού ήταν στό αυτοκίνητο, ούρλιάζοντας άπό τό κακό
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της: «Βοήθεια... Χαθήκαμε... Μάς ξεφεύγει καί πάμε χαμένοι». Συγχρόνους άπό 
τη λύσσα της τον δάγκωσε στό δεξί χέρι.

Έν συνεχεία ο Νικηταράς κατέθεσε τις γνωστές καί σ’ εμάς τούς δημοσιογρά
φους πληροφορίες, πώς αΰτός πού οδηγούσε τό αυτοκίνητο γύρισε καί τον χτύπησε 
μέ ένα σίδερο στό κεφάλι και πώς μέ τό γύρισμά του αυτό, τό ταξί έμεινε για 'λίγο 
ακυβέρνητο καί τράκαρε σ’ ένα πεύκο καί πώς τότε ό Νικηταράς καταλαβαίνοντας 
ότι καί δευτερόλεπτο ακόμα άν αργούσε θά σκοτωνότανε, είχε την ετοιμότητα νά 
άνοιξη την διπλανή του πόρτα, νά πηδήση έξω καί νά έξαφανισθή μέσα στό δάσος 
καί νά γυρίση πίσω, στον "Αγιο Άνδρέα, γιά νά καταγγείλη την εις βάρος του 
απόπειρα δολοφονίας καί ύστερα νά γυρίση στην ’Αθήνα γιά νά κοιτάξη τά τραύ
ματά του.

Ό ανακριτής ένδιαφέρθηκε αμέσως νά εξακρίβωση άπό τον Νικηταρά τά 
χαρακτηριστικά των έπιβατών του, πού προφανώς αντικειμενικός τους σκοπός ήταν 
νά τον σκοτώσουν, νά τον ληστέψουν ύστερα καί νά τού πάρουν τό αυτοκίνητο. Τά 
ρούχα φυσικά διέφεραν αλλά τά χαρακτηριστικά ήταν καί των δύο νέων καί τής 
κοπέλας ακριβώς τά ίδια δπως τά είχαν περιγράφει οί μάρτυρες γιά τη δολοφονία 
τού μακαρίτη Τσάγκα καί γ ι’ αυτό δέν έμεινε καμιά απολύτως αμφιβολία οτι οί 
άγνωστοι δολοφόνοι τού Τσάγκα είχαν, γιά τούς ίδιους ακριβώς άγνωστους λόγους, 
άποπειραθή νά σκοτώσουν καί τον Νικηταρά. ’Αντικειμενικός τους σκοπός ήταν ή 
απόκτηση τού αυτοκινήτου, πράγμα πού δέν κατάφεραν ούτε στό πρώτο ούτε στό 
δεύτερο έγκλημα.

’Έγιναν αμέσως προσπάθειες γιά την ανακάλυψη καί σύλληψη των δραστών 
έπί τή βάσει των κάπως αορίστων βέβαια, χαρακτηριστικών του, καί δ ανακριτής 
ειδοποίησε σχετικά καί τήν Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών, έφ’ δσον καί στό πρώτο 
καί στό δεύτερο έγκλημα οί δράστες είχαν ξεκινήσει καί είχαν έπιβιβασθή των δύο 
ταξί άπό τήν ’Αθήνα καί τήν Χωροφυλακή, έφ’ δσον σέ περιοχές της διεπράχθησαν 
καί τά δύο εγκλήματα. Οί προσπάθειες δμως δέν έτελεσφόρησαν καί οί ήμέρες περ
νούσαν, ένώ δ ανακριτής αναγκάσθηκε πλέον νά έκδώση εντάλματα συλλήψεως 
εναντίον τών δύο νέων καί τής νέας, αγνώστων ονοματεπωνύμων.

Είχαν περάσει πάνω άπό εκατό μέρες άπό τό πρώτο έγκλημα, τή δολοφονία 
τού σωφέρ Σταμάτη Τσάγκα, 108 ήμέρες γιά τήν ακρίβεια, καί μιά μονάχα εβδο
μάδα άπό τό δεύτερο κακούργημα, τήν απόπειρα δολοφονίας τού επίσης σωφέρ Νι- 
κηταρά, δταν ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών άνακάλυψε καί συνέλαβε τούς δολοφό
νους, τά μέλη τής συμμορίας μέ τά 25 πιστόλια, πού είχαν κάνει δχι μονάχα τά 
δύο αυτά κακουργήματα άλλά καί ένα σωρό άλλα, ιδίως κλοπές καί εκβιασμούς, 
γιά νά προσθέση στό ενεργητικό της ένα άπό τούς μεγαλυτέρους της θριάμβους, 
πού έδόξασαν πραγματικά τό ’Αστυνομικό Σώμα. ’Αρχηγός τής συμμορίας καί αυ
τουργός τού πρώτου εγκλήματος, ένα «μειράκιον» τής εποχής εκείνης, ένας «τεντυ- 
μπόϋς» δπως θά έλέγαμε σήμερα, δ 20χρονος Άνδρέας Χριστοφιλέας, καί ύπαρχη- 
γός καί αυτουργός τού δευτέρου εγκλήματος, ή 18χρονη αδελφή του Κούλα. Γύρω 
άπ’ αυτούς έκινοΰντο ένα σωρό άλλοι συμμορίτες πού στά δύο αυτά καίρια εγκλή
ματα έπαιξαν ένα δευτερεύοντα ρόλον, ένώ είχαν άναμιχθή περισσότερο σέ άλλα 
αδικήματα τής συμμορίας, δηλαδή σέ κλοπές καί σέ εκβιασμούς.

(Συνεχίζεται)
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κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Με τόν δρο «λωποδύτης» έννοοϋμε τόν έπαγγελματία κακοποιό, δ όποιος εχει 
είδικευθή στην  κλοπή αντικειμένων από τις τσέπες των θυμάτων του. Ό λωπο- 
όύν^ς είναι προικισμένος με αφάνταστη υπομονή καί έπιτηδειότητα καί γ ι’ αυτό 
ό αστυνομικός ό όποιος θέλει να έχη επιτυχία κατά τη δίωξη  τοΰ κακοποιού αύτοϋ,

σημάνη,^ ο) να τόν παρακολούθηση καί γ) να τόν συλλαβή έπ’ αύτοφώρω.
Στήν  ̂ προκειμένη περίπτωση έχομεν μπροστά μας ένα δύσκολο έργο, γιατί ί 

αστυνομικός πρέπει να άνάκαλύψη τόν λωποδύτη κατά τόν χρόνο πού δεν κλέβει.
Οταν δε σχηματίση την εντύπωση δτι πρόκειται πράγματι περί υπόπτου διαπρά- 

ξεως κλοπής, τότε πρέπει νά περιμένη μέχρις δτου άποδειχθή δτι πράγματι είναι 
λωποδύτης καί νά τόν συλλάβη έπ’ αύτοφώρω.

Γιά νά επιτυχή στην αποστολή του αυτή ό αστυνομικός πρέπει κατ’ αρχήν 
,εκαθαρίση τρία πράγματα: α) Ποιος θεωρείται ώς διεθνούς κλάσεως λωπο-

φολαδες. Ο ένας στούς δύο Ουγγαρέζους αύτοαποκαλεϊται «βασιλεύς των Οΰγγρω· 
πορτοφολάδων». Δεύτεροι κατ’ αναλογίαν έρχονται οι Πολωνοί καί τρίτοι οί Ρου
μανοι.

Σύμφωνα με την γνώμη των ειδικών, σχετικώς μέ τήν περίπτωση των πορ
τοφολάδων διεθνούς κλασεως, οί πλέον ικανωτεροι λωποδύτες, πού υπερέχουν ποι- 
οτικώς των «συνάδελφων» των, θεωρούνται οι ΙΙολιυνοί καί ακολουθούν οί ’Ιταλοί 
Γ^αι μαλιστα οι I ενουεζοι) . Οι Ούγγροι έρχονται τρίτοι. ’Π Ρωσία βγάζει λί- 
ρους, αλλα «  ̂l ο ι ο βίκους» ανωφερούς. Οί Ιταλοί λωποδύτες έκαναν τήν εμφάνισή 
τους στην Αυστρία κατά τήν διάρκεια τοΰ Β ' παγκοσμίου πολέμου. ’Ήδη ή Αυ
στρία έχει απαλλαγή από τούς διεθνείς αυτούς λωποδύτες. Αύτό κατορθώθηκε ύ
στερα από συνεχή καί κοπιώδη δράση των αστυνομικών καί είδικώς τού αστυνό
μου τής Ασφαλείας Αλμπρεχτ, ο οποίος θεωρείται ως ένας από τούς καλυτέρους 
διώκτες των πορτοφολάδων. Κατά το χρονικό διάστημα πού οί λωποδύτες έδιώ- 
κοντο αμείλικτα από τήν ’Αστυνομία, είχε καταστή παροιμιώδης ή φράση: «Μό
λις βουτήξης ένα πορτοφόλι, πετιέται αμέσως μπροστά σου ό αστυνόμος ’Αλμπρεχτ».

Οί διεθνούς κλάσεως λιυποδύτες ανήκουν, ώς έπί τό πλεΐστον, ατό ανδρικό 
φυλό. Ο λωποδύτης αρχίζει να εςασκήται απο μικρό παιδί καί νά τελειοποιήται 
ιιληρως σιο 40ο ειος t-^ς ηλικίας του περίπου. Επειδή η αφαίρεση ενός πορτοφο
λιού από τήν τσέπη  απαιτεί μεγάλη έπιδεξιότητα καί προ παντός ψυχραιμία, ό 
λωποδύτης πρέπει νά έκπαιδευθή κατ’ άρχάς γιά νά απόχτηση την 'άπαιτουμένη 
ψυχραιμία γιά νά μή τρέμουν τά χέρια του. Καί ώς έλέχθη, στό στάδιο αύτό φθά
νει, ώς επί τό πλεΐστον, στό 40όν έτος τής ηλικίας του!

Ή  συμβολή τής γυναίκας στό είδος αύτό τής κλοπής είναι σχετικώς μικρή. Οί 
γυναίκες χρησιμοποιούνται, ώς έπί τό πλεΐστον, ώς «μπουζουριέρα» ή ώς δόλωμα 
γιά νά τραβήξουν τήν προσοχή τοΰ θύματος. Καί όμως, σέ μιά εποχή γύρω στό
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1934, οί γυναίκες συναγωνίζονταν αντάξια τούς άνδρες, κυρίως στίς άγορές, στά 
πανηγύρια καί στά καταστήματα.

'Η κλοπή των πορτοφολιών είναι πολύ λεπτή τέχνη καί δεν απαιτείται σω
ματική δύναμη ή βία. Μόνον εκ μέρους των Ούγγρων λωποδυτών έχει παρατηρηθή
σέ πολλές περιπτώσεις ή χρήση σωματικής βίας. Ό λωποδύτης δταν διαπίστωση 
οτι τον έχουν άντιληφθή καί δέν είναι γνωστός, προσπαθεί νά εξαφανισθή. Για νά 
άποφύγη τήν σύλληψή του χρησιμοποιεί τότε και σωματική βια. Ο λωποδύτης 
πρεπει να εχη ταλέντο, υπομονή και επιδεςιοτη τα. ΪΙρεπει &.πιση̂ ,τρέπει να εχη 
τυχία στό «έργο» του, νά φοιτήση σέ είδικ
ά

/ν
για νά εχη έπι- 

σχολές λωποδυτών. Οι σπουδαιότερες

τάγγο ενα ανορε
έπρεπε νά έξασκηθή ό «μαθητής». Μέ τό ανδρείκελο κατ’ άρχάς ακίνητο, ό «αρ
χάριος» έπρεπε νά ύπολογίση σέ ποιό σημείο βρισκόταν τό ρολόγι ή το πορτοφόλι, 
πού φυσικά δέν ήταν ορατό έκ πρώτης δψεως.

Στή Βιέννη δοκίμασαν επίσης καί οι αδελφοί Έντουαρντ καί Γουστάβ Ντρέγ- 
κλερ νά ανοίξουν μιά τέτοια σχολή μέσα σ’ ένα καφενείο. Σέ λίγο δμως αναγκάσθη
κε νά κλείση ή «σχολή», γιατί δ καταστηματάρχης διαφωνούσε καί φοβόταν τήν 
’Αστυνομία.

Οί αυστριακής καταγωγής λωποδύτες είναι ελάχιστοι. Επίσης είναι αγνότ
ατοι οί Γερμανοί λωποδύτες διεθνούς κλάσεως.

Τό δτι ένας λωποδύτης διεθνούς κλάσεως πρέπει νά διαθέτη πολλά κοστού
μια, νά μιλά πολλές γλώσσες, καί νά κάνη πολλά ταξίδια, περιλαμβάνεται μέσα 
στόν δρο «διεθνής».

Τό μεγαλύτερο ποσοστόν τών λωποδυτών ορά εκεί δπου συγκεντρώνονται πολ
λοί άνθρωποι εκεί δπου συχνάζουν πολλά άτομα. Δρουν κυρίως κατά τά άπογεύμα- 
τα στίς άγορές, στά λεωφορεία, στά τράμ καί τή νύκτα στά θέατρα, κατά τά δια
λείμματα στό άναψυκτήριο καί κατά τή διάρκεια τών παραστάσεων στή «γκαρντε- 
ρόμπα». ’Εννοείται δτι τούς βρίσκομε επίσης στά πανηγύρια, στούς σιδηροδρομικούς 
σταθμούς, στίς γιορτές, στίς μεγάλες αθλητικές συναντήσεις, στούς διεθνείς συρ
μούς, στίς τράπεζες καί τά ταμεία κατά τις ημέρες πού παρατηρούνται μεγάλες 
συναλλαγές.

Συνοπτικώς μπορεί νά πή κανένας δτι εκεί πού συγκεντρώνεται πολύ πλήθος 
παρέχεται καί πεδίον δράσεως στό λωποδύτη. Τά κατωτέρω παραδείγματα τό επι
βεβαιώνουν:

Στήν διεθνή έκθεση τής Βιέννης τό 1873 συνελήφθησαν 83 λωποδύτες διεθνούς 
κλάσεως. Κατά τό γερμανικό μουσικό φεστιβάλ τής Βιέννης τό 1927, συνελήφθησαν 
έπ’ αύτοφώρω 30 λωποδύτες! Ήταν τότε ό «χρυσούς αιών» τών λωποδυτών. Κατά 
τήν έκθεση τού Μαρτίου 1934 συνελήφθησαν 20 λωποδύτες έν συνόλω, έκ τών ό
ποιων οί 17 από τήν ομάδα τού αστυνόμου ’Άλμπρεχτ. Τον Δεκέμβριο τού 1929, 
μέσα στήν ταχεία αμαξοστοιχία Βιέννης — Πράγας, έκλάπησαν από παραγγελιο
δόχο μιας φίρμας κοσμημάτων 17 κόκκινα μαργαριτάρια αξίας 100.000 περίπου 
μάρκων. Οί δράστες (δύο Ούγγροι, δνόματι Γκέζα Κλάϊν καί ’Όττο Τζενέκε) συνε
λήφθησαν αμέσως από τον αστυνόμο ’Άλμπρεχτ.

’Έτσι μέ τήν πάροδο τού χρόνου καί μέ τις τέτοιες συνθήκες, σιγά - σιγά οί 
διεθνείς λωποδύτες δέν είχαν πλέον διάθεση νά έξασκήσουν τό επάγγελμά τους στή 
Βιέννη γιατί συλλαμβάνονταν αμέσως.

Τήν εποχή εκείνη θεσπίσθηκαν έκ μέρους τής ’Αστυνομίας διώξεως τού εγ
κλήματος δύο μέθοδοι κατά τών λωποδυτών. Οί μέθοδοι αότές έχρησιμοποιοΰντο δχι
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μόνο γιά^ τούς λωποδύτες, άλλα καί για τούς κοινούς κλέπτες καί απατεώνες πού 
ήσαν πολύ αποτελεσματικές.

τέρων να γνωρίζη τούς χώρους πού αποτελούν τό πεδίο δράσεως τού λωποδύτη. 
Καλόν είναι νά ύπάρχη ένας χάρτης πάνω στον όποιο νά σημειώνωντομ τά σημεία 
αυτά, γιά νά μπορεί ό αστυνομικός νά τά μελετά εύχερώς.

 ̂ ^  κλέπτης OcV κκεο^α με τα οακτυλα, αλλα με το μυαλό καί τά μάτια», το
νίζει μιά βασική αρχή των λωποδυτών. Γι’ αυτό καί ό αστυνομικός τής παρακολοι 
Θησέως δεν πρέπει νά κοιτάζη νά άνακαλύφη τον λωποδύτη από τά δάκτυλα. Σπο

. . . ηλη ευκαιρι
τό ολέπει κανείς στά μάτια του. ’Έτσι προδίδεται.

’Απομένει τώρα ό αστυνομικός νά προσπαθήση νά ίδή τό πρόσωπο τού λω 
ύτη γιά νά αποτύπωση τά χαρακτηριστικά του. 'Όταν όμως τό βλέμμα τού άο

Αυτός είναι ό κλασικός τρόπος τής άναγνωρίσεως τού λωποδύτη. Πρέπει όμως 
νά λεχθή οτι καί ό λωποδύτης επίσης έκλαμβάνει τόν καθένα πού τον κοιτάζει έπί- 
μονα γιά αστυνομικό, γιατί έχει πάντοτε την υποψία ότι παρακολουθεΐται. ΓΓ αυτό 
λοιπόν ό αστυνομικός δεν πρέπει νά τού ρίχνη βλέμματα, γιατί θά τον χάση.

lo icpa ο αστυνομικός πρεπει να διαπίστωση εαν ό λωποδύτης εργάζεται μό
νος ή μέ συνεργούς. "Ενα γρήγορο νεύμα πού θά ανταλλαγή μεταξύ σύνεργού καί 
λωποδύτη, είναι αρκετό γιά νά είδοποιηθή ό τελευταίος περί τού κινδύνου καί νά 
διακόψη τήν εργασία του.

Τό καλύτερο εργαλείο τού λωποδύτη είναι τά λεπτά καί μακρυά δάκτυλά του. 
Ή  περιβολή του είναι ανάλογη μέ τό περιβάλλον. Ντύνεται πάντοτε καλά. 'Ως επί 
το πλεΐστον ό λωποδύτης εργάζεται μέ σύνεργό, ένα ή περισσοτέρους. Ό λωποδύ
της σπανίως δρά μόνος του. Στήν περίπτωση αυτή είναι αριστοτέχνης στή δουλειά 
του και εχει εμπιστοσύνη στις ικανοτητεες του. Γνωστοί γιά τήν ομαδική δράση 
τους είναι οί Πολωνοί, οί ’Ιταλοί καί έν μέρει οί Ούγγροι. Ή «σαιζόν» τής δρά
σεως αρχίζει τήν άνοιξη. Τόν χειμώνα ή δουλειά είναι πιο δύσκολη καί περιορίζε
ται σέ τοπικά κρούσματα.

Γενικώς, ή αφαίρεση τού πορτοφολιού γίνεται μέ τό όεξί χέρι, ενώ τό αριστερό 
χρησιμοποιείται γιά τήν προκάλυψη. Ό λωποδύτης χρησιμοποιεί πάντοτε τήν μέ
θοδο πού λέγεται «ψαλίδι». Δηλαδή εκτείνει τά δάκτυλα τού χεριού του σέ τρόπον 
ώστ

τών καί οί όποιοι έχουν αποκτήσει ώς έκ τούτου πείραν επί τού θέματος. Δηλαδή τό 
«ψαλίδι» σχηματίζεται πάντοτε μέ τόν δείκτη καί τόν μεσαίο δάκτυλο, γιατί αυτά 
τά δάκτυλα έχουν περισσότερη ευαισθησία καί δύναμη. Σέ πολλές περιπτώσεις έρ
χεται άριογός καί ό άντίχειρας.

Ας υποθέσουμε ότι ένας λωποδύτης αναζητεί μέσα σ’ ένα τράμ τό θύμα του 
γιά νά τού «ξαφρίση» τό πορτοφόλι. Πρώτα άπ’ όλα προσπαθεί νά άποφύγη τά 
βλέμματα τού θύματος. Πρός τόν σκοπό αυτό κρατεί στο αριστερό του χέρι μιά έ-
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φημερίδα, ένα καπέλλο, ή ένα επανωφόρι. Μ’ αυτά καλύπτει τή θέα τού θύματός 
του, πού δεν βλέπει τϊς κινήσεις τού δεξιού χεριού του. Μετά ψαχουλεύει τδ θύμα 
γιά νά έξακριβώση πού βρίσκεται τό πορτοφόλι. Έάν τύχη τό θύμα καί άντιληφθή 
κάτι τό ύποπτο, ό λωποδύτης απομακρύνεται αμέσως. "Ας υποθέσουμε δτι τό θύμα 
δέν έχει άντιληφθή τίποτε καί διαπιστώνεται δτι τό πορτοφόλι βρίσκεται στή δεξιά 
εσωτερική τσέπη τού σακακιού, τό όποιο όμως είναι κουμπωμένο. Επειδή το σακάκι 
ξεκουμπώνει άπό τά αριστερά πρός τά δεξιά, ό λωποδύτης τοποθετεί τον δείκτη τού 
αριστερού χεριού του κάτω άπό τό κουμπί καί μέ τον άντίχειρα πιέζει τό κουμπί 
καί άνοίγει τό σακάκι. Κατά τήν διάρκεια τής προεργασίας αυτής πιέζει ελαφρώς 
μέ τό σώμα του τό στομάχι τού θύματος, γιά νά μήν ύποπτευθή καί άντιληφθή τό 
ξεκούμπωμα τού σακακιού. Μετά, ή δουλειά είναι εύκολη. Σέ ένα μικρό τράνταγμα 
τού οχήματος — π.χ. όταν φρενάρη δ οδηγός ή όταν ξεκινά — οι έπιβάτες κλο
νίζονται καί χάνουν τήν ισορροπία τους, οπότε δ λωποδύτης ή ένας συνεργός του, πέ
φτει πάνω στο θύμα, τού ζητάει συγγνώμην, αλλά ταυτοχρόνως τό δεξί του χέρι, 
καλυμμένο μέ τήν εφημερίδα, κατευθύνεται πρός τήν εσωτερική τσέπη τού σακακιού 
καί πιάνει τό πορτοφόλι, τό σύρει λίγο πρός τά έπάνω μέχρι τήν γωνία τής τσέπης 
καί μετά πρός τά κάτω καί ή δουλειά έχει τελειώσει.

'Όπως βλέπουμε, τό μικρό καί άπάτομο τίναγμα τού οχήματος συνετέλεσε στήν 
δλοκλήρωση τού έργου τού λωποδύτη. Οί κινήσεις αυτές, είτε φυσικές είναι είτε 
τεχνητές, μέσω των συνεργών, έπιζητοΰνται είδικώς άπό τον λωποδύτη καί δέν 
είναι μόνο σπουδαίες κατά τήν διάπραξη τής κλοπής, αλλά καί χαρακτηριστικές.

'Όταν ή λεία περιέλθη στά χέρια τού λωποδύτη, αν αυτός δουλεύη μέ σύνεργό, 
θά τήν δώση κρυφά σ’ αυτόν, ώστε νά μήν ένοχοποιηθή σέ περίπτωση συλλήψεώς 
του.

Είναι χαρακτηριστικό γιά τον λωποδύτη νά εξαφανίζεται δσο τό δυνατόν τα
χύτερα άπό τόν τόπο τής διαπράξεως τής κλοπής. Έάν τον άνακαλύψουν καί εχη 
επάνω του τή λεία, θά προσπαθήση νά άπαλλαγή άπ’ αυτήν, πετώντας την κρυφά 
χωρίς νά τόν Ιδούν ή ρίχνοντάς την μέσα στήν τσέπη ενός αγνώστου.

Έάν δ λωποδύτης καταληφθή έπ’ αύτοφώρω, άλλα είναι άγνωστος, θά προσ
παθήση νά τό σκάση μέ τή φυγή ή άκόμα χρησιμοποιώντας καί βία, άπό τά χέρια 
τού άστυνομικού. Βία χρησιμοποιούν είδικώς οί Ούγγροι λωποδύτες. Σέ άλλους δέν 
έχει παρατηρηθή.

Έάν ή κλοπή έπιτύχη, δ λωποδύτης θά προσπαθήση νά βρή ένα κατάλληλο 
χώρο γιά νά μπόρεση ν’ άδειάση τό πορτοφόλι. Αυτό γίνεται κυρίως μέσα στά απο
χωρητήρια, όπου πετά τό άδειο πλέον πορτοφόλι μέσα στο άποχετευτικό σύστημα.

Τό παράδειγμα πού άναφέραμε δείχνει τά πλαίσια μέσα στά δποΐα εργάζεται 
δ λωποδύτης. Συνεχίζομε λοιπόν μέ τό τράμ. Έδώ διακρίνουμε δύο κατηγορίες λω
ποδυτών: Αυτούς πού δουλεύουν κατά τήν στάση καί αυτούς πού δουλεύουν κατά 
τήν κίνηση τού τράμ. Οί πρώτοι δουλεύουν στούς σταθμούς. Στέκονται κοντά στήν 
στάση καί περιμένουν νά έρθη ένα όχημα. Πρώτα όμως φροντίζουν νά άνακαλύ
ψουν τό θύμα τους. "Οταν δέν βροΰν κανένα, άπομακρύνονται καί περιμένουν τό 
επόμενο όχημα. "Ετσι αφήνουν πολλές φορές 4—5 δχήματα νά περάσουν καί άπ’ 
αυτό άνακαλύπτει δ αστυνομικός τόν λωποδύτη. Στή δουλειά αυτή προσπαθεί νά 
καλύπτεται όσο τό δυνατόν καλύτερα, όπως άκριβώς κάνει καί ό αστυνομικός. Ό 
έξασκημένος λωποδύτης τής κατηγορίας αυτής δουλεύει μόνος του, άλλά πολλές 
φορές έχει ένα ή δύο συνεργούς. Ό ρόλος τού σύνεργού είναι νά παρατηρή~καί νά 
παρακολουθή μήπως κάνει τήν εμφάνισή του κανένας αστυνομικός. Κατά τόν συνω
στισμό πού παρουσιάζεται στήν είσοδο τού οχήματος, προσπαθούν νά βροΰν ευκαι
ρία νά κλέψουν. Ή άνοδος στό όχημα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή γιά τόν λωποδύτη. 
Ένώ λοιπόν δ λωποδύτης τής κατηγορίας αυτής ψάχνει νά βρή τό θύμα του πρό
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τής ανοοου 
το όχημα,. 
ΈΡ

του στο όχημα, δ λωποδύτης που δουλεύει έν κινήσει ανεβαίνει στο πρώ- 
Εχ̂ ει οε ιην ικανότητα να σκαρφαλωνη ακριβώς προ τής έκκινήσεως. 

αιτίας αυτού πολλές φορές οι αστυνομικοί είναι υποχρεωμένοι νά πηδούν πάνω 
σι,ό ήδη ον κινήσει ευρισκόμενόν όχημα. Λόγω δέ τού αυτομάτου κλεισίματος των θυ- 
ρών, παρουσιάζεται μεγάλη δυσχερεια, γιατί δ μέν λωποδύτης διευκολύνεται καί 
αμέσως μετά την άνοδο του κλείνουν οι πόρτες, ενώ οί αστυνομικοί πού τον παρα
κολουθούν ̂  μενουν κρεμασμένοι άπ’ ^έξω. “Οταν δμως δ λωποδύτης θελήση νά ξεφύ- 
ι'V Ρεσα απο το °Χνΐ^χ> τότε δ αυτοματισμός στην περίπτωση αυτή είναι εναντίον 
του ̂ καί αντιστρέφονται οί οροί. Μέσα στο όχημα δ λωποδύτης μπορεί μόνον δμα- 
δικά να δουλέψη. Ο πριύτος κλεβει καί δ δεύτερος είναι ή προκάλυψη καί έχει

λωποδύτης δεν κάνει άλλο τίποτε, από τού νά παρατηρή τούς επιβάτες πού πληρώ
νουν τό εισιτήριο και να υπολογίζη τά χρήματα πού υπάρχουν μέσα στό πορτοφόλι 
καί πού τοποθετούνται. Ή  κλοπή άπό τήν τσέπη τού επανωφοριού είναι ευκολω- 
ται,η, καθώς επίσης και από τήν τσαντα με τα ψώνια. Οί γυναίκες αφήνουν πολ- 
λες φορές ανοικτές τις τσάντες τους. Ο λωποδύτης γνωρίζει πώς κλείνει κάθε τσάν
τα καί ξέρει πώς νά τήν άνοιξη. Οί γυναίκες συνήθως τοποθετούν τό πορτοφόλι τους 
μέσα στήν τσάντα, πάνω άπό τά ψώνια. Αλλά καί πιό βαθειά άν τό τοποθετήσουν, 
ό λωποδύτης είναι ικανός νά τό πάρη, αρκεί νά ξέρη πού ακριβώς βρίσκεται. Στό
σημείο αυτό προδίδεται πάλιν άπό τήν έρευνητικότητα τού βλέμματός του καί έτσι
τον άναγνωρίζει δ άστυνομικός. Πολλές φορές οί κλοπές άπό τήν τσάντα μέ τά ψώ
νια στήν άγορά είναι έργο κοινών κλεπτών, πού δέν πρέπει νά συγχέωνται μέ τούς 
λωποδύτες.

Επιστρέφουμε λοιπόν πάλι πίσω στό όχημα. Ό λωποδύτης πού δρά έν κινήσει 
έχει άνέβει επάνω. Ή  πρώτη του δουλειά είναι νά ψάξη γιά τό θύμα καί νά βολι- 
δοσκοπήση τό περιβάλλον. Ο συνεργοί του περιβάλλουν τό θύμα πού έχει έπιλεγή,
γίνεται ή προκάλυψη καί έν συνεχεία τό ψαχούλευμα, γιά νά έξακριβωθή πού βρί
σκεται τό πορτοφόλι. Σέ λίγο ό δδηγός τού οχήματος θά πατήση φρένο. Οί έπιβά- 
τες ταλαντεύονται λίγο καί πέφτουν δ ένας πάνω στον άλλον, οπότε άφαιρεΐται τό 
πορτοφόλι.

"Ας παραδεχθούμε τώρα δτι τό θύμα έχει τό πορτοφόλι του στήν πίσω τσέπη 
τού πανταλονιού του. Πώς δουλεύει εδώ δ λωποδύτης; Τό δτι οί λωποδύτες είναι 
άριστοι ψυχολόγοι δέν χρειάζεται νά τονισθή. ’Έχουν επίσης γνώσεις ανατομίας, 
πού τούς είναι απαραίτητες γιά τήν δουλειά τους. ’Έτσι γιά νά άνοιξη τό σακάκι 
προκαλοΰν ένα έλαφρό χτύπημα στό στομάχι τού θύματος καί μέ τήν αίσθηση τού 
χτυπήματος αυτού καλύπτεται ή αίσθηση τής επαφής τών δακτύλων πού άφαιροϋν 
τό πορτοφόλι. "Οταν δ γιατρός πρόκειται νά κάνη μιά ένεση σέ ένα άρρωστο, πιέ
ζει πρώτα μέ τό δάκτυλό του τά νεφρά, άκριβώς κ,άτω άπό τά τελευταία πλευρά. Μέ 
τήν αίσθηση τού έλαφροΰ αυτού πόνου πού προκαλεΐται, δ ασθενής δέν αισθάνεται 
καθόλου τή βελόνα τής σύριγγος πού ταυτοχρόνως τρυπάει τις σάρκες τού γλουτού 
του. Τήν ίδια μέθοδο χρησιμοποιεί καί δ λωποδύτης γιά νά πάρη τό πορτοφόλι 
άπό τήν πίσω τσέπη τού πανταλονιού. 'Ένα έλαφρό κτύπημα στά νεφρά καί τό 
πορτοφόλι έχει κάνει φτερά.

Έάν δέν παρέχεται στον λωποδύτη καμμιά κατάλληλη ευκαιρία γιά νά τρα- 
βήξη τό πορτοφόλι άπό τήν τσέπη, τότε μεταχειρίζεται τήν κατωτέρω μέθοδο, ή 
οποία είσήχθηκε άπό τούς Ρώσους καί άπό τούς κλέπτες οί δποίοι εργάζονται μέ 
βάσει τις σεξουαλικές σχέσεις: Μέ ένα ξυραφάκι (σπάνια μέ μεγάλο ξυράφι) , άφοΰ 
πρώτα ψαχουλέψει τό θύμα, σχίζει τήν τσέπη άπό κάτω, τόσο όσο χρειάζεται γιά
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νά πέση τό πορτοφόλι. Τό ξυραφάκι ανυψώνεται όσο χρειάζεται για νά κόψη τό 
ύφασμα. Μέ τό άλλο χέρι ό λωποδύτης πιέζει ελαφρώς τό ύφασμα κάτω από την 
τομή καί τραβά τό πορτοφόλι έξω μέ τό χέρι πού κρατά τό ξυραφάκι. Επειδή οί 
εσωτερικές τσέπες συνήθως έχουν ιδιαίτερη ραφή, ό λωποδύτης θά προσπαθήση 
νά κόψη μέ τό ξυράφι καί τή ραφή αυτή δσο χρειάζεται γιά νά πέση τό πορτο
φόλι.

Έκτος από τά τράμ καί τά λεωφορεία, οί λωποδύτες δρουν επίσης στις «γκαρ- 
ντερόμπες» καί τά άναψυκτήρια των θεάτρων. Κατά τό παρελθόν στη Βιέννη, σέ 
κάθε πρεμιέρα μεγάλου έργου, συλλοιμβάνονταν 4—5 Ούγγροι λωποδύτες. ’Ακόμα 
καί όταν δέν είχαν εισιτήρια γιά τήν παράσταση, παρέδιδαν τά παλτά τους στήν 
«γκαρντερόμπα» του θεάτρου, πήγαιναν μετά σ’ ένα καφενείο καί όταν τελείωνε ή 
παράσταση επεστρεφαν στήν «γκαρντερόμπα» καί δροΰσαν χρησιμοποιώντας τά παλ
τά τους ως προκάλυψη. Για τους διεθνούς κλάσεως λωποδύτες ή «γκαρντερόμπα» 
τού θέατρου είναι ιδανικό πεδίο οράσεως καί δουλεύουν σχεδόν πάντοτε μέ συνερ- 
γούς.

Πλούσια δράση σημειώνουν επίσης οί λωποδύτες καί στις τράπεζες. ’Έτσι τήν 
!η  καί 15η κάθε μηνός, δηλαδή τότε πού άποσύρονται μεγάλα ποσά, τά όποια 
όμως μεταφέρονται αμέσως μέ αυτοκίνητα, δέν προσφέρεται πεδίο οράσεως στον λω
ποδύτη.

Δέν μετακινούνται όμως όλοι οί άνθρωποι μέ αυτοκίνητα. Σπάνια ένα άτομο 
θά πέση θύμα κλοπής μέσα στήν τράπεζα. Μέσα στήν τράπεζα ό λωποδύτης θά πα- 
ρακολουθήση τό θύμα πόσα χρήματα θά άποσύρη καί που θά τά τοποθέτηση. 'Ως 
επί τό πλεΐστον δέν είναι παρών 6 ίδιος, αλλά οί συνεργοί του. Ειδικότητα στήν 
κλοπή αυτή έχουν οί Πολωνοί, πού έχουν προάγει τήν μέθοδο κλοπής εντός καί 
έκτος τής τραπέζης, δρώντας ομαδικά.

Μαθαίνουν τις συνήθειες τού θύματος καί έν συνεχεία κλέβουν μεγάλα ποσά 
από άγγελιαφόρους τραπεζών μέσα στά τραίνα. Επίσης έργάζονται καί μέ τον εξής 
τρόπο: "Ιστερα από παρακολούθηση πολλών εβδομάδων, κατά τήν οποία σπουδά
ζουν όλες τις συνήθειες τού θύματος, ένας συνεργός ακολουθεί τό θύμα καί ειδο
ποιεί ένα δεύτερο σύνεργό, ό όποιος περιμένει σέ μιά γωνία ενός δρόμου. ’Από τον 
κάθετα διασταυρούμενο δρόμο έρχεται δ πραγματικός λωποδύτης, κρατώντας στο χέ
ρι του ένα παλτό, πού θά χρησιμοποιηθή ώς προκάλυμμα, συνοδευόμενος από ένα 
άλλο σύνεργό. Αυτός πού παρακολουθεί τό θύμα θά δώση τό σύνθημα καί στήν 
στροφή πού σχηματίζεται από τήν γωνία τού κτιρίου, θά σκηνοθετηθή σύγκρουση, 
κατά τήν οποία θά ζητηθούν πολλά συγγνώμην, καί... θά άνταμειφθοϋν οί κόποι 
τού λωποδύτη από τήν μακροχρόνια παρακολούθηση τού θύματος.

’Αρκετά χρόνια πρίν, μιά ομάδα Ρουμάνων λωποδυτών δούλευε στή Βιέννη. 
Αυτοί παρακολουθούσαν επί εβδομάδες τό θύμα τους κατά τις επισκέψεις του στήν 
τράπεζα καί τό έκλεβαν μέσα στο λεωφορείο. Σέ 4 μόνο κλοπές άφήρεσαν συνολι- 
κώς 350.000 κορώνες καί μάλιστα μέσα από κλειστούς χαρτοφύλακες. Τά μεγα
λύτερα όμως χρηματικά ποσά κλέπτονται στις περιπτώσεις αύτές καί γ ι’ αυτό ή 
αστυνομική επιτήρηση των τραπεζών είναι απαραίτητη. Στά οχήματα ή στούς στε
νούς δρόμους, στέκονται συχνά οί λωποδύτες καί μέ τούς συνεργούς τους περιμένουν 
τήν κατάλληλη ευκαιρία, ή ό λωποδύτης προχωρεί στο στενό δρόμο έχοντας σηκω
μένο τό αριστερό του χέρι καί μέ τό δεξί δουλεύει κάτω άπό τόν αριστερό του βρα
χίονα. Συχνά χρησιμοποιούνται έδώ χαρτοφύλακες γιά προκάλυψη. Στά ταμεία έκ- 
χρηματικό ποσόν πού έχουν μαζί τους καί τόν τρόπο μέ τόν όποιο τό φυλάγουν, 
δόσεως εισιτηρίων, ένας συνεργός παρακολουθεί τούς επιβάτες καί σημειώνει τό 
ενώ ό λωποδύτης περιμένει μαζί μέ ένα άλλο σύνεργό πιο πέρα, στήν είσοδο. Τό 
θύμα θά συναντηθή στο χώρισμα δήθεν «τυχαίως» άπό τον λωποδύτη, ή μέ τό άνοι-
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γμα ιής εΐσοοου θά παρατηρηθή συνωστισμός, οπότε παρέχεται ή ευκαιρία νά τοΰ 
πάρουν τό πορτοφόλι του. Μέσα στο όχημα προσποιούνται δτι κοιμούνται ή χρησι
μοποιούν τούς συνεργούς τους για νά απασχολήσουν τό θύμα τους καί νά τό κλέψουν.

Αξιοσημείωτη είναι ή κατωτέρω περίπτωση: Τό 1933 ένας έργοστασιάρχης 
αλλαντικών Αχεν αποσύρει άπο την τραπεζα 10.500 κορώνες. Ή  σπείρα τόν παρα
κολουθούσε. Ξαφνικά στό δρόμο βρίσκεται μπροστά του ένας επιληπτικός, έ όποιος 
έπετεθηκε καί άρπαξε τον εργοστασιάρχη από τό χέρι καί τόν κρατούσε σφιχτά. Ο 
έργοστασιάρχης άρχισε^ νά φωνάζη καί νά ζητάη βοήθεια γιά νά άπελευθερωθή από 
.ον επιληπτικό, όπότε ετρεςεν ένας δεύτερος άνδρας, απελευθέρωσε τόν έργοστασιάρ- 
χη, καί τού ζήτησε συγγνώμην γιά την έπίθεση πού ύπέστη από τόν επιληπτικό. Μέ 
κόπο οδήγησε τόν «άρρωστο» σ ένα ταξί, ενώ άλλοι δυο διαβάτες τράβηξαν μέ την 
συζήτηση την προσοχή τού έργοστασιάρχη. Χρήματα καί επιληπτικός εξαφανίσθη
καν!... Ή  υπόθεση αυτή ξεκαθαρίσθηκε από τόν άστυνόμο ’Άλμπρεχτ. ΜΙταν δου
λειά. τεσσάρων Ούγγρων, κατα την οποία ο λωποδύτης πού άφήρεσε το πορτοφόλι, 
επαιζε τό ράκο τού επιληπτικού. Έν συνεχεία διαλευκάνθηκαν καί άλλες περιπτώ
σεις, κατά τις όποιες τόν ρόλο τού πρωταγωνιστοΰ έπαιζεν ένας «ασθματικός». Είναι 
γνωστόν δτι ό λωποδύτης δουλεύει πολλές φορές μεταμφιεσμένος. ’Έτσι, προ ετών 
μια ωραία νέα δέκα Οκτώ χρονών, έκανε χρυσές δουλειές μεταμφιεσμένη σέ καλό
γρια.

ΙΙρεπει νά μιλήσουμε καί γιά άλλες δυο ειδικότητες τού λωποδύτου, οί όποιες 
όμως σήμερα σχεδόν οεν είναι σε χρήση: Τήν κλοπή τών ρολογιών καί καρφιτσών 
γραβατών.

Κατα τό παρελθόν ήταν πολύ τής μόδας οί καρφίτσες τού λαιμοδέτη. Σήμερα 
αυτό συνηθίζεται μόνο στά θέατρα καί στά αγγλικά ιπποδρόμια. Άξιοπρόσεκτον 
είναι τό γεγονός δτι τό 90% τών καρφιτσών πού έκλέπτοντο έξελαμβάνοντο ώς α
πώλεια καί ελάχιστοι έβαζαν μέ τό νοϋ τους δτι έπρόκειτο περί κλοπής. Καί όμως 
ή κλοπή τών καρφιτσών ήταν ειδική απασχόληση τοΰ λωποδύτη. Πώς δούλευε λοι
πόν έόώ; Οί μέθοδοι είναι οί ίδιες πού εφαρμόζονται καί στήν κλοπή τών πορτοφο- 
λΐών, μέ τήν διαφορά δτι ή λεία είναι ορατή. Μέ τό αριστερό χέρι ό λωποδύτης 
πιάνει τήν γραβάτα, ενώ κτυπά ελαφρά τό στομάχι τοΰ θύματος, συγχρόνως δέ μέ 
τό άλλο χέρι κρατάει μιά εφημερίδα καί τραβάει τήν καρφίτσα από τήν γραβάτα. 
Ή  καρφίτσα μεταβιβάζεται συνήθως στον σύνεργό πού στέκεται δίπλα. Συχνά ό 
λωποδύτης ζητάει συγγνώμην από το θύμα, δίδει τήν εφημερίδα σ’ ένα σύνεργό, ό 
όποιος τήν κρατάει κάτω από τό σαγόνι τού θύματος, καί ή καρφίτσα φεύγει χωρίς 
νά τό άντιληφθή τό θύμα. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα στό θέατρο μέ τά προγράμ
ματα. ’Ακολουθείται έπίσης ή κατωτέρω μέθοδος: Ό λωποδύτης προσποιείται δτι 
μελετάει μιά εφημερίδα ή ένα πρόγραμμα θεάτρου πού κρατάει κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε ό δείκτης καί ο μικρός δάκτυλος ή ό μεσαίος, παράμεσος καί μικρός δάκτυ
λος νά είναι στήν επάνω σελίδα τής εφημερίδας. Στήν πρώτη περίπτωση έχει τόν 
μεσαίο καί τόν άντίχειρα στήν κάτω σελίδα, καί στήν δεύτερη τόν δείκτη καί τόν 
άντίχειρα. Μέ τά δυό αυτά δάκτυλα τραβάει τήν καρφίτσα, κατά τήν στιγμή πού 
δίνει τήν έφημερίδα σ’ ένα σύνεργό του. Καί έόώ έπίσης κατά τό πιάσιμο τής καρ
φίτσας πρέπει νά πιεσθή ελαφρά τό στομάχι τού θύματος. Έπίσης πολλές φορές 
άφαιρεϊται μιά καρφίτσα τήν ώρα πού ό λωποδύτης καθαρίζει τήν μύτη του μέ ένα 
ωραίο μαντήλι.

Καί τώρα λίγα γιά τήν κλοπή ρολογιών. Συνήθως οί άνδρες φέρουν ρολόγια 
χεριού ή τσέπης κρεμασμένα από μιά αλυσίδα ή ένα λουρί. Σήμερα σπάνια κλέ- 
πτονται ρολόγια, γιατί πρώτον σπάνια είναι χρυσά καί ώς έκ τούτου είναι σχετικά 
μικρής αξίας καί δεύτερον γιατί δλοι σχεδόν φρουν ρολόγια χεριού, δπου ή εργα
σία τού λωποδύτη δεν μπορεί εύκολα νά στεφθή από έπιτυχία. Καί δμως κλέπτον-
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ται καί τά^ρολόγια χεριού. Αναφέρουμε δυό λωποδύτες τής κατηγορίας αυτής πού 
εξασκοΰν την τέχνη αυτή. Ό ένας εφάρμοζε τήν τέχνη του στο κοινό καί είναι γνω
στός μέ τό όνομα Μπάρα, γιουγκοσλαβικής καταγωγής. Ό δεύτερος είναι Βούλγα- 
ρος, ο οποίος επαυσε πλέον να οουλευη ως λωποδύτης. Δεν είχε ποτέ συλληφθή, ή 
Ίντερπόλ όμως τον είχε καταχωρημένο στα αρχεία της ώς διεθνή λωποδύτη. Μι
λούσε δεκατέσερις γλώσσες. Κατά τήν διάρκεια μιας συνομιλίας μέσα στο δικαστή
ριο πήρε τό ρολόγι ενός δικαστοΰ καί έν συνεχεία τόν στυλογράφο τού είσαγγελέως,
χωρίς να τόν άντιληφθοΰν!...

Η δουλειά γίνεται ώς εξής: 'Ύστερα άπό μερικές κινήσεις εκτείνονται τά μα- 
κρυά δάκτυλα τού λωποδύτη προς τό ρολόγι τού θύματος. Ό  μεσαίος δάκτυλος τού 
οεξιοϋ χεριού πιέζει τή θηλειά τού ρολογιού χεριού καί τήν πόρπη, έτσι πού ξε
κουμπώνει, ενώ τό άλλο μέρος συγκρατείται άπό τόν άντίχειρα. Εννοείται ότι όλα 
τά ρολόγια χεριού δέν ξεκουμπώνουν έτσι. Ή  περίπτωση αυτή είναι μοναδική.

Καί τώρα ερχόμαστε στον λωποδύτη πού δουλεύει μέ τά ρολόγια τσέπης. Δου
λεύει συνήθως με σύνεργο. Η αφαίρεση ενός ρολογιού πού είναι άναρτημένο μέ λου
ρί δεν είναι δύσκολη. Εαν το ρολογι είναι κρεμασμένο μέ αλυσίδα, τότε υπάρχουν 
δυο δυνατότητες άφαιρέσεώς του: Νά άφαιρεθή τό ρολόγι μόνο ή μαζί μέ τήν άλυ- 
σίδα, άν αυτή αξίζει. Συχνά δ λωποδύτης σπάζει τήν αλυσίδα ανάμεσα ατά δάκτυ
λά του καί έτσι ρολόγι καί αλυσίδα μαζί βρίσκονται στήν κατοχή του. Έάν ή αλυ
σίδα δέν σπάζη ούτε άνοίγη, τότε δ λωποδύτης στραβώνει τόν κρίκο μέ τόν δποϊο 
συνδέεται τό ρολόγι μέ τήν αλυσίδα. Αυτό γίνεται τήν στιγμή πού δ λωποδύτης 
έχει τό ρολόγι στό χέρι, χρησιμοποιώντας τόν άντίχειρα, τόν μεσαίο καί τόν μικρό 
δάκτυλο, πιέζει τό ρολόγι μέσα στήν τσέπη, ένώ συγχρόνως μέ τόν άντίχειρα καί 
τόν δείκτη στρίβει τόν κρίκο. Έάν ή αλυσίδα είναι άξίας, συνήθως δέ κρέμεται ε
ξωτερικά, τότε ξεκουμπώνει τό γάντζο της καί τήν άφήνει νά κρέμεται. Τήν δεύ
τερη φ°ρά, μέ τήν πρώτη ευκαιρία πού θά τού δοθή, τραβάει καί παίρνει τήν αλυ
σίδα μαζί μέ τό ρολόγι. Ό συνεργός του συνήθως στέκεται μέ τις πλάτες προς τόν 
λωποδύτη καί τόν καλύπτει έτσι καί ταυτόχρονα παραλαμβάνει καί τό κλοπιμαίο. 
Έάν δ λωποδύτης άντιληφθή ότι άνακαλύφθηκε, ρίχνει τή λεία του μέσα στήν 
τσέπη τού πρώτου τυχόντος.

Ή τέχνη τού λωποδύτη άπαιτεϊ πολύ μεγάλη έπιδεξιότητα στό άνοιγμα τής 
τσέπης καί γ ι’ αυτό, δπως έλέχθη, χρειάζεται μακροχρόνια εξάσκηση. Μά καί γιά 
τήν ανακάλυψη καί σύλληψη τού λωποδύτη χρειάζεται μακροχρόνια εξάσκηση τού 
αστυνομικού. Ό λωποδύτης είναι ψυχολόγος. Κατ’ άρχάς ψάχνει νά βρή ένα θύμα. 
Κατόπιν μελετάει τις ιδιότητες του καί τις ικανότητάς του. Ύστερα καταστρώνει 
τό σχέδιο δράσεως. Τό θύμα θά περικυκλωθή άπό τούς συνεργούς γιά νά διαπίστω
σή τό μέρος πού έχει τό πορτοφόλι του. Μετά τά προκαταρκτικά αυτά, άρχίζει ή 
δράση. Μπορεί νά περάσουν έβδομάδες άπό τήν ήμέρα πού θά βρεθή τό θύμα μέχρι 
τήν ήμέρα πού θά διαπραχθή ή κλοπή εις βάρος του. Σέ κάθε περίπτωση χρειάζε
ται άπόλυτη ψυχραιμία. Επειδή δ λιυποδύτης σπάνια δουλεύει μόνος του, πρέπει, 
γιά νά έχη επιτυχία ή ’Αστυνομία στήν ανακάλυψη καί σύλληψή του, νά διαθέτη 
στήν παρακολούθησή του τουλάχιστο δυο συνεργαζόμενους άστυνομ.κούς. Οί παρα- 
κολουθοΰντες άστυνομικοί πρέπει νά βρίσκωνται δσο τό δυνατόν κοντά στον λω
ποδύτη, μιά προϋπόθεση πού στήν έφαρμογή της πρακτικώς είναι δύσκολη. Τονί
σθηκε επανειλημμένα δτι δ λωποδύτης άναγνινρίζεται άπό τά ερευνητικά βλέμματά 
του, κατά τό χρόνο πού ψάχνει νά βρή τό θύμα του. ’Από τήν πείρα είναι γνωστόν, 
δτι λωποδύτες καί κλέπτες συχνάζουν συνήθως ατούς ίδιους χώρους.

Ή  συνεργασία παλαιών λωποδυτών μέ παιδιά — δηλαδή δασκάλου καί μαθη
τών — δέν είναι σπάνια. ’Αναφέρουμε ένα παράδειγμα Ούγγρων λωποδυτών: Ό 
ένας άγοράζει στήν άγορά ένα πεπόνι, πού τό τοποθετεί άνάμεσα στά πόδια του γιά



να βγαλη το πορτοφόλι του να πληρώση. Τότε έρχεται δ άλλος άπό πίσω παίρνει 
το ,ε ,ο ν ι και εξαφανίζεται. 0  πελάτης παραπονείται κατ’ άρχάς γιά τό πεπόν
l j και εν συνεχεία αρνειται νά πληρώση. Έν τώ μεταξύ δ άλλος μέ τό πεπόνι 
βρίσκεται μακρυά καί έν ασφαλεία. μ πεπόνι

ΙΙρο του 1938, στην Αυστρία δ λωποδύτης διάλεγε πολλές φορές τά θύιχατά
άλλοΐΓτίά Των επαρχ;·ωτ_ων’ ίδΊίω_ς δΧανΛέν τοϋ .έδίδετο ή ευκαιρία νά δούλεψη 
= ' '  * ’X L-̂ ,V Ι-ιε^ετγ7’ θά δώσουμε ένα κλασικό παράδειγμα κλοπήςεπαρχιωτών απο τους λωποδύτες. 11 /s

1ε πολλές χώρες απαγορεύεται ή κυκλοφορία χρυσών νομισμάτων. Μια τέτοια 
συναλλαγή μπορεί να γινη μόνο κρυφά μέσα σέ ειδικό δωμάτιο. Τά χρυσά νομίσαα- 
La μετριούνται μέσα σε μια σακούλα, πού βρίσκεται πάνω στο τραπέζι. Κατά τήν  
σιΐγμη που_ γίνεται ή συναλλαγή καί έχουν μετρηθή τά χρήματα, άνοιγει ξαφνικά 
μια διπλανή πόρτα του δωματίου καί εμφανίζεται ένας συνεργός, δ δποΐος ζητάει 
συγγνώμην και απομακρύνεται πάλι. Τή στιγμή αυτή δ λωποδύτης, μέ αστραπιαία 
ταχυτη ια,  ̂πεταει το σακούλι με τα χρυσά νομίσματα ανάμεσα στά πόδια του δή
θεν για να μη τα οή δ απροσδόκητος επισκέπτης. "Οταν κλείση ξανά ή πόρτα δ 
Λωποδύτης  ̂ τοποθετεί πάνω στο τραπέζι ένα άλλο σακούλι πού περιέχει τόν ϊδΐον 
αριθμό απο κίβδηλα νομίσματα. Ό έξαπατηθείς παίρνει τό σακούλι μέ" τά κίβδηλα 
νομίσματα. ̂  I ό θύμα δύσκολα θά καταγγείλη τήν περίπτωση στήν ’Αστυνομία δταν 
αργότερα άντιληφθή δτι έξαπατήθηκε, γιατί καί αυτός είναι έξ ίσου παραβάτη- 
οσον καί δ λωποδύτης.
Λ Αφοΰ είδαμε πως δουλεύει δ λωποδύτης, πρέπει νά έχουμε άντιληφθή ποιές 
δυσκολίες αντιμετωπίζει δ αστυνομικός στήν καταδίωξή του. Τονίζουμε καί πάλιν’ 
°τψ ° αστυνομικός,^ στον ειδικόν αυτόν τομέα, πρέπει νά έχη ιδιαίτερο πάθος καί 
αγάπη προς τό̂  επάγγελμά του, γιά νά κάνη καλά τήν παρακολούθησή του καί νά 
διαθέτη υπομονή καί μεγάλη έπιμονή.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α », μέ τήν πλουσίαν 

Επιστημονικήν καί Εγκυκλοπαιδικήν ΰλην τω ν, κατέ

στησαν δ άπαραίτητος σύντροφος των άστυνομι- 

κ ώ ν ,ο ί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τω ν.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΤΑΜΙΑΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

I__________________'Τπό του τ. Άνθυπαστυνόμου κ. ΓΕΩΡΓ . ΔΟΥΚΑΚΗ---------------------------
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Κουβεντιάζοντας, φθάσαμε στο ταχυδρομείο. Κείνη την ώρα δεν είχε καθό
λου κίνηση. Ή  σάλα ήταν σχεδόν άδεια κ ι’ δ Σιμός πήρε μέ τη ^σειρά τις θυρίδες 
καί κοίταξε σέ μια πού ή πωλήτρια γραμματοσήμων ήταν μιά όμορφη μ,ελαχρο -̂ 
νή καί σκερτσόζα κοπελίτσα. Ό Σιμός αγόρασε γραμματόσημα κι δσο τά κολλού
σε, επιασε την ψιλοκουβέντα μαζί της ενώ εγώ κατέτρωγα μέ τα μάτια μου τα 
γράμματα, δπου άνάμεσά τους άνεκάλυψα έκεΐνο πού ζητούσα. Μα πώς θά γινό
ταν ή δουλειά; Μες στα όλα λοιπον,, σκέπτομαι ,και όπως ήταν ο Σιμός ξελιγω
μένος μέ την πωλήτρια, άρπαξα τά γράμματα άπό μπροστά του καί τού είπα.

— Πάμε μωρέ Σΐμο, έχουμε καί δουλειά.
Κι’ ενώ δ Σιμός κοίταζε ακόμα άφηρημένος τήν κοπέλα, χωρίς καν νά τό 

άντιληφθή, τό γράμμα είχε γλυστρήσει στην τσέπη μου. Τόν τράβηξα άπό τήν 
θυρίδα καί τού έδωσα τά γράμματα. Τάρριξε στο γραμματοκιβώτιο, χαιρετιστή
καμε καί χωρίσαμε. Ό Σιμός τράβηξε γιά τό γραφείο του καί εγώ δλος χαρά καί 
μέ φτερά στά πόδια γιά τό Τμήμα.

Έκεΐ μέ τόν άστυνόμο, μακαρίτη, Τσαγκλή άνοίξαμε προσεκτικά τό γράμμα. 
ΤΗταν πραγματικά γράμμα τής ’Αλίκης στον άντρα της καί μιά φωτογραφία τής 
κορούλας τους στον πατέρα της. Φωτογραφήσαμε τό κείμενο καί τόν φάκελο μέ τη 
διεύθυνση καί υστέρα άμέσως τό ταχυδρομήσαμε. Τό σχέδιο είχε πλήρη επιτυχία. 
Τό γράμμα εκείνο μάς άποκάλυψε τά πάντα, δτι δηλαδή δ καταχραστής τού τα
μείου Πειραιώς — Αίγίνης Βάλμπαλης, βρισκόταν στή Σερβία μέ τό ψευδώνυμο 
Νικόλας Γιουγκόσλοτς.

— "Ολα καλά Δουκάκη, μοΰ είπε δ άστυνόμος, οί κόποι σου δεν πήγαν χαμέ
νοι. Τόν Βάλμπαλη τόν έχομε στά χέρια μας, μά νά δούμε, θά μάς επιτρέψουν νά 
ενεργήσουμε εμείς γιά τή σύλληψή του; Βλέπεις δικαίωμα τώρα έχει ή Χωροφυ
λακή.

Μά, μέ τό λεπτομερές δελτίο πού είχα υποβάλλει, ό διευθυντής καί μετέπει- 
τα σεβαστός άρχηγός τού Σώματος κ. ’Ιωάννης Σπύρου, μέ έγγραφό του ζήτησε 
τήν έγκριση τού ’Αρχηγείου δπως ένεργήσουμε έμεϊς. Ό  άρχηγός, μακαρίτης, 
Σέρ Φρειδερίκος Χαλίντεϋ, ένέκρινε τήν αναχώρησή μας γιά τή Σερβία καί έζήτη- 
σε τήν έγκριση τής δαπάνης των εξόδων τής αποστολής άπό τό Γενικό Λογιστή
ριο. 'Ο Διευθυντής τού Λογιστηρίου κ. Γιούλης πού ενδιαφερόταν γιά τή σύλληψη 
τού καταχραστοΰ Βάλμπαλη ένέκρινε άμέσως τά έξοδα τής άποστολής. Καί τότε 
πήραμε διαταγή τού ’Αρχηγείου νά φύγουμε τό γρηγορώτερο γιά τό Βελιγράδι.

** *
20 Μαίου 1927 φύγαμε μέ τόν ύπαστυνόμο τότε κ. Γεώργιο Πισπιρίγγο μ’ 

εξπρές γιά τή Σερβία. 'Ύστερα άπό δυο ημερών ταξίδι φθάσαμε στο Βελιγράδι καί 
καταλύσαμε στο ξενοδοχείο «Ίμπέριαλ». Τήν ίδια μέρα παρουσιαστήκαμε στήν 
Πρεσβεία μας καί παρακαλέσαμε νά γίνουν τά σχετικά διαβήματα πρός τήν ’Α
στυνομία Βελιγραδιού γιά τήν σύλληψη τού καταχραστοΰ. _

Κι’ άμέσως τήν έπομένη δ έπιτετραμένος μ’ έγγραφο τής Πρεσβείας μάς 
παρουσίασε στον διοικητή τής ’Ασφαλείας Βελιγραδιού κ. Τζώρβιτς.

Ό κ. Τζώρβιτς, νέος, τριανταπεντάρης, πολύ λεπτός, πανέξυπνος καί γλωσ
σομαθής, μάς δέχτηκε στο γραφείο του μ’ εγκαρδιότητα καί δ ύπαστυνόμος Πισπι-
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ω- έπί-κεφαλ^ς τ?ΐς άποσ'°*ης, τοΰ άνέφερε τήν υπόθεση, τοϋ έδωσε μιά 
ώε ,δ Τ  φΐα TO’J καταχΡΤ ° 0’ 5λα Τά σΧ01χεΤα πού εί'Χ«^ στα χέρια μας καί τα
φ ο ο Ζ  T b Βελιν0εάδχεΚ ^ 0ταν: σαλ' ζ ’ ΝΐΧ0λα0?> ΒαΡών°ς **ί δτι από πληρο-
s r& rP ^ ι ζ : ΐ Ί Γ η  ■“ w  °νομα Ν,χόλ“ς χ«ί μ ί« ,  , ΐ , ν

. 0  Ζερβός διοικητής, άφοϋ κράτησε υπό σημείωση δσα τού άναφέραμε κάλεσε

κ α Σ ^ 6 ™ ^ ;£ Σ Τ Χ0ύς' τ0ν ύπαστυν0μ0 Νΐ0ύ^  - 1 ^  άρχι,όΧα-

ν *  -  * ·  “ ™ ‘

χ ° ι=  μ ; ί & *  «l s - .«»^ ' - Tr r £  ~ ΐ ϊ

1 σιην παρακολούθηση του μοντέρνου καί ήσυχου εκείνου σπιτιού.
Δεν παρατηρήσαμε καμμιά κίνηση, έκτος από μιά δμορφη καί ύψηλή κοπέλα 

'’° ι-ακιΐκα μπαινοβγαινε, τη Μάρθα Πάδοβιτς. Καί πάλι οί Σέρβοισυνάδελφοι 
ρώτησαν εκεί γύρω, αν είδαν νά μένη στο σπίτι εκείνο ένας ξένος Κάποιο τού
! ΐπ.α σ-όω5π ίϊαγμ'αΤΙκλ ’ πΡ-ν ' 5υ0 - ^ νες ε1Χαν gw- ξένο πού πηγαινοερχό- „σ,πίτι> τελευταία δεν τον ξαναεΐδαν. Πώς τον έλεγαν οέν ήξεοαν νΓ
ουιε κου ς,ναασε κάνεις μαζί του, μά από τά χαρακτηριστικά πού τού- είπαν να! 
.ην φωτογραφία του Βάλμπαλη πού τούς έδειξαν, άνεγνώρισαν τον ξένο

Λ *  κα;,·α̂ ϊ αμε °τΨ Ιπηρεσία Ξένων για νά μάθουμε μέ ποιο όνομα 
(U.V* ' μπν η '°  ^ αλμπαλης Τ  Γιουγκοσλαβικό έδαφος. Κ ι’ ή άπάντηση ήταν 
ΘΤ ^  ^εν’ αλλα ^α? πεΡιμενε Οεΰτερη άπογοήτευση. ’Από τις πληροφορίες\ού 
είχαμε ως τότε συγκεντρώσει δ Βάλμπαλης μεταχειρίστηκε τά ψευδώνυμα Νινό 
λα°ς Βασαλος σ^ήν Αίγυπτο, καί Νικόλαος Βαρώνος στή Γαλλία Μ- -Γλ" 
ταιο ονομα .βρέθηκε στά δελτία εισόδου ατό Σέρβικο έδαφος στις’27 Ίανουαρ^υ 

92/, _μ α  τομίδιο μήνα ανεχώρησε γιά τήν Ουγγαρία. Μά πώς ήταν δυνατόν νά
4  E ta  τ 'Γ ίΑ Τ ν ,5 ώ ν1  Ά  τήν άψοο ή γυναίχα ,ου μδλ,ς πρ1>
η » γ χ Γ 1 Γ  μμί”  ^  ω ™ ,  μέ τό ονομχ

π?λαγώσαμε ’ί αί δέ μποΡ°ΰσαμε νά προχωρήσουμε. ’Άλλο μυστηριώδες 
πρόβλημα μας παρουσιαζόταν. Σκεφθήκαμε λοιπόν νά ρωτήσουαε νιά - ζ
μα τδ, ,αχυδρδμο. Πράγμα,, « 0 , 4 ^ 4  μαρ £ £  Π 7 & &  ” ^ Γ Ξ
πως έςακολουθητικα και μαλιστα προχθές ακόμα έδωσε γράμμα από την Ελλάδα 
στη διεύθυνση αύτή στό όνομα Γιουγκόσλοτς. ^  ' Ελλάδα

Άπό τότε ή παρακολούθηση τοϋ V 'ZjVPOTC

οηςε ορομους και υστέρα στενά δρομάκια ιιπήν- Γ: ?,» , , 77 Η
πίων άρ,θ. 60, ά , δπου δέν ξαναβγηχε έχο,νο τό βράδυ Ά Τ ά λ λ - ο Ά  ’ °’  y*° 
6ο, αυνάδτλφο, χΧ,ρο,ορήδ,χαν Λ  χαμόαχ,,ο
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δ πανύψηλος άνδρας Νικόλας Γιουγκόσλοτς, που καταγόταν απ τη Μακεδονία 
χωρίς μόνιμη δουλειά, μέ πλούσια τυχοδιωκτική δράση στην Ελλάδα καί τη  Σερ
βία. "Ωστε δ Γιουγκόσλοτς ήταν πρόσωπο υπαρκτό καί δχι ψευδώνυμο τοΰ Βάλ- 
μπαλη. ’Άλλο πάλι μπέρδεμα στήν υπόθεση.

Τότε χωριστήκαμε σέ δυο ομάδες. Οί ύπαστυνόμοι Νιουρεβιτς και Πισπιριγ- 
γος άνέλαβαν τήν παρακολούθηση τοΰ σπιτιού τής δδοϋ Σκοπιών 60 καί δ άρχιφύ- 
λακας Στογιάνεβιτς καί εγώ τοΰ σπιτιού τής δδοϋ Σκέντερ Βεγκόνα 27. Τά βρά- 
δυα δλοι μαζί χτενίζαμε τά κέντρα διασκεδάσεως. Τίποτε δμως από δ,τι μάς έν- 
διέφερε δέ μπορέσαμε νά βγάλουμε. Ό άνθρωπός μας, πουθενά δεν φαινόταν, δέν 
ξεμύτιζε. Άπό τήν κοινή δμως παρακολούθηση προσέξαμε δτι δ Γιουγκόσλοτς συ
ναντούσε δυο - τρεις φορές τήν εβδομάδα τή Μάρθα Πάδοβιτς κ ι’ δταν χώριζαν, 
εκείνη πάντοτε έμπαινε στό βαποράκι πού έκανε τή συγκοινωνία Βελιγράδι μέ τήν 
παραποτάμιο κωμόπολη Ζεμούντ.

Τότε καιροφυλάξαμε καί στήν έπομένη συνάντησή τους, δλοι μαζί τήν παρα
κολουθήσαμε. Μπήκαμε κΓ εμείς στό βαποράκι, καί δπως ήταν μια ανοιξιάτικη 
μέρα καί ή όμορφη Γιουγκοσλάβα Μάρθα Πάδοβιτς καθόταν αμέριμνη στό μακρό
στενο πάγκο τοϋ καταστρώματος καί διάβαζε περιοδικό, τήν πήρα φωτογραφία χω
ρίς νά τό άντιληφθή μέ τή μηχανή μου πού κρατούσα πάντοτε μαζί μου, κάνοντας 
τον τουρίστα. "Υστερα άπό δυο ώρες ταξιδάκι στον Σάββα ποταμό, φθάσαμε στό 
Ζεμούντ.

Ή  Μάρθα μόλις βγήκε συναντήθηκε τυχαία μέ μια φίλη της. Πήραν μαζί 
τό μεγάλο δρόμο καί έφτασαν σχεδόν στήν άλλη άκρη τής πόλεως. ’Εμείς ξωπίσω 
τους. Ε κεί οί δυο κοπέλες στάθηκαν μπροστά σέ μιά βίλλα, χαιρετίσθηκαν καί ή 
Μάρθα μπήκε μέσα, ένώ ή φίλη της γύρισε πίσω τόν ίδιο δρόμο. 'Ο ύπαστυνό- 
μος Πισπιρίγγος καί εγώ μείναμε γιά παρακολούθηση τής βίλλας, ένώ οί Σέρβοι 
συνάδελφοι ξαπολύθηκαν γιά πληροφορίες, ποιος δηλαδή κατοικούσε σ’ αυτό τό 
σπίτι. Σέ λίγο γύρισαν μέ τις πληροφορίες τους δτι στή βίλλα καθόταν δ έμπορος 
Πέτροβιτς, συγγενής τής Πάδοβιτς.

Πέρασε αρκετή ώρα δταν ή Μάρθα βγήκε πάλι μόνη καί τράβηξε στήν απο
βάθρα γιά τήν επιστροφή. ’Αργά τή νύχτα φθάσαμε στό Βελιγράδι. Ή  Μάρθα 
πήγε κατ’ ευθείαν γιά τό σπίτι της. Εκεί κοντά τήν περίμενε δ Γιουγκόσλοτς. Μί
λησαν γιά λίγο, καληνυχτήθηκαν καί εκείνος πήρε τή λεωφόρο Β. ’Αλεξάνδρου 
καί μπήκε σ’ ένα νυκτερινό κέντρο διασκεδάσεως. Άπό κεΐ μέσα πού πήγε κάτι 
περιμέναμε πώς θά βγάζαμε. Μπήκαμε καί εμείς. Καθίσαμε δυο - δυο σέ χωριστά 
τραπεζάκια, μα δ Γιουγκόσλοτς ούτε μίλησε σέ κανέναν ούτε καί κανείς τόν πλη
σίασε. Περασμένα μεσάνυχτα σηκώθηκε καί έφυγε μισοζαλισμένος γιά τό σπίτι 
του. Περνούσαν οί μέρες καί άπό τήν παρακολούθηση δ Γιουγκόσλοτς έκανε συναν
τήσεις μέ διάφορα πρόσωπα μά καμμιά επαφή μέ τόν δικό μας άνθρωπο. Χαμένος 
καί εκεί άπό τό πρόσωπο τής γης δ Βάλμπαλης.

'Όμως παρά τήν τόση  γκίνια δέν άπελπιζόμασταν. “Ενα βράδυ πού είχαμε 
συγκεντρωθή δλοι στό γραφείο τού διοικητοΰ Τζώρβιτς γιά νά τού άναφέρουμε τις 
παρακολουθήσεις καί τις πληροφορίες μας, έπρότεινα άν εγκρίνουν νά παίξουμε 
στον Βάλμπαλη ένα πονηρό κόλπο πού μοΰ είχε έρθει στό μυαλό. Επειδή ήξερα 
πως στον Πειραια είχε επιστήθιο φίλο τον Νικόλαο Πάντο πού διατηρούσε γρα
φείο πλάι στοΰ Όθωνίδη, Πλούτωνος, σκέφθηκα νά τοΰ στείλουμε ένα γράμμα 
δήθεν άπό τόν φίλο του Πάντο πού περαστικός άπό τό Βελιγράδι ήθελε νά τόν 
δή γιά νά τού πή νέα άπό τή γυναίκα του Ά λικη. Φυσικά δ Βάλμπαλης δέν θά 
μπορούσε νά άμφιβάλη γιατί τή διεύθυνσή του έγνώριζαν τρεις μόνον άνθρωποι: 
ή γυναίκα του, δ καπετάν - Μπόζιας κΓ δ Όθωνίδης. ’Ά ν δέν είχε φύγει άπό τό 
Βελιγράδι, θά έπεφτε στήν παγίδα καί θά έσπευδε νά τόν δή.

(  Συνεχίζεται)
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Η ΜΗΝΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ*
-------------- ------- ------------ 'Τττό του κ. ΠΕΛΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗ_______________________

Τό θέμα είναι πάντοτε καί έπίκαιρον καί ζωτικόν καί μέγα. Σήμερα, μετά τά 
γε γονοτα της Θεσσαλονίκης, καθίσταται έκ των πραγμάτων έπικαιρότατον καί 6α- 
ρυσήμαντον οια το μέλλον τής χώρας.
„ „ , ^Ρ°κειτ“ °, διά το καθεστώς: την Βασιλευομένην Δημοκρατίαν. Καί πρόκειται 
γενικω.ερον δια τας λαικας ελευθερίας, τάς οποίας εκφράζουν καί υπερασπίζουν τά 
Ελληνικό Σύνταγμα καί οι θεσμοί.

, Δεν εινο“ ^ πρώτη φορά πού οί κομμουνισταί αποπειρώνται κατάλυσιν του 
Κράτους και καπηλευσιν τής έννοιας τής Δημοκρατίας. Τά-γεγονότα δμως τής 
Θεσσαλονίκης προκαλουν εντονως την μνήμην καί οξύνουν τήν ανάγκην τής γενι- 
κωτερας θεωρησεως των Δημοκρατικών θεσμών, οί όποιοι εύρίσκονται τον τελευταϊον 
καιρόν υπο συνεχή ύπονόμευσιν καί συκοφάντησιν των εχθρών τους: τών κοιχαουνι- 
στών. ' ‘ *'1

Ωρύονται οί κομμουνισταί διότι τό Κράτος έπέβαλε εις τήν Θεσσαλονίκην τόν 
ιΝομον και τήν ΐσχυν του.

Κατά σύμπτωσιν, εϊς τήν ιδίαν ιστορικήν πόλιν, τόν Αύγουστον τοΰ 1928, ό 
Ελευθέριος Βενιζέλος, ό έκ τών πλέον δημοκρατικών ηγετών τής νεωτέρας Ε λ

λάδος, είχεν χαράξει τό καθήκον τοΰ Κράτους καί τής Δημοκρατίας (Βασιλευομέ- 
νης^ή άβασιλεύτου) έναντι πάσης απόπειρας βίας. Είχεν είπει, τότε, πρό 38 ετών, 
ό μέγας Έλλην πολιτικός τά εξής:

/Πάσα απόπειρα διαταράξεως ή β.αίας ανατροπής τοΰ κοινωνικού καθεστώτος, 
τοΰ οποίου στερεά θεμελια είναι ή Πατρίς, ή Θρησκεία, ή Οικογένεια καί ή Ιδιο
κτησία, θά εύρη άντιμέτωπον τήν πυγμήν τοΰ κράτους. Χωρίς άλλωστε νά περιορί- 
σωμεν καμμίαν θεωρητικήν συζήτησιν περί τοΰ καταλληλοτέρου τρόπου, δι’ ού δύ- 
ναται νά μεταρρυθμισθή ή σημερινή όργάνωσις τής κοινωνίας καί χωρίς νά γίνω- 
μεν έπιλήσμονες τών φιλελευθέρων μας αρχών, εΐμεθα αποφασισμένοι νά έξοπλί- 
σωμεν τό κράτος καί τάς άρχάς του διά τής αναγκαίας νομοθεσίας, όπως καταστή 
δυνατή ή αποτελεσματική κοινωνική άμυνα κατά τών άπροκαλύπτων ανατρεπτικών 
ενεργειών τοΰ κοινωνικού καθεστώτος».

Αυτά έλεγεν ό Ελευθέριος Βενιζέλος τό 1928. Καί ούόείς είναι δυνατόν νά 
άμφισβητήση δτι τά γεγονότα τής 10ης Ιουλίου τοΰ 1966 εις τήν Θεσσαλονίκην, 
δπως έξειλίχθησαν, υπό τήν σατανικήν καθοδήγησή τών κομμουνιστών άπετέλουν 
«απροκαλυπτον ανατρεπτικήν ενεργειαν τοΰ κοινωνικού καθεστώτος» ή οποία — δ
πως ελεγεν ο Ελευθέριος Βενιζελος — επρεπε να εύρη «άντιμέτωπον τήν πυγμήν 
τοΰ Κράτους».

Παρά ταΰτα, οί κομμουνισταί τολμούν νά ίσχυρίζωνται δτι ή Δημοκρατία δεν 
έκινδύνευσεν από τάς ίδικάς των όργανωμένας άνατρεπτικάς ένεργείας, αλλά από 
τήν αποτελεσματικήν άμυναν τήν οποίαν άντέταξε τό Κράτος διά τών Σωμάτων ’Α
σφαλείας. Καί υβρίζουν καπηλικώτατα οι κομμουνισταί τούς θεσμούς. Καί προκα- 
λοΰν τό κοινόν αίσθημα μέ τάς εναντίον τοΰ Βασιλέως αμέσους έπιθέσεις. Καί δλα 
αυτά μέ τό πρόσχημα δτι παραβιάζεται τό Σύνταγμα καί δτι δ Θρόνος συνεργεί εις 
τήν παραβίασιν αυτήν.

Είναι γνωστοί καί διακρίνονται διά γυμνοΰ δφθαλμοΰ οί σκοποί τών κομμουνι-

* Τό σχόλιον τούτο μετεδόθη έκ τού Κεντρικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Ενόπλων Δυ
νάμεων Ελλάδος τήν 15-7-1966.
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ατών. Πρόκειται περί ευθείας, αλλά όχι ανδρικής καί τιμίας έπιθέσεως κατά τής 
Δημοκρατίας, την όποιαν εκφράζει ή Συνταγματική Βασιλεία καί τήν προστατεύει 
διά του κύρους του ό Θρόνος από τούς έ/θρούς της.

Δέν έχει ανάγκην ύπερασπίσεως ό Θρόνος, τό καθεστώς, δ Βασιλεύς, από τάς 
έν ψυχρώ καί εκ συστήματος εναντίον των επιθέσεις.

Τόν υπερασπίζουν ή προσωπικότης τοϋ Άνακτος, ή άφοσίωσίς Του εις τό Σύν
ταγμα καί ή πιστή τήρησις τοϋ όρκου Του.

’Άλλωστε οι κομμουνισταί δέν επιτίθενται τώρα εναντίον τοΰ σημερινού Βα
σίλειος τής Ελλάδος. Έπετίθεντο πάντοτε εναντίον κάθε Βασ.λέως, όπως καί έναν- 
τίον των Συνταγματικών θεσμών, είτε αυτοί έξεφράζοντο υπό Βασιλευομένην είτε 
υπό άβασίλευτον Δημοκρατίαν.

Θά άνατρέξωμεν, είς έπίρρωσιν αυτής τής αλήθειας πού έπιβεβαιοΰται από τά 
γεγονότα τού προσφάτου καί απώτερου παρελθόντος, πάλιν είς τόν Ελευθέριον Βε- 
νιζέλον.

Τπήρξεν ό αληθινός εκφραστής τής Αστικής Δημοκρατίας και οέν εοίστασεν, 
όταν έκρινε τούτο συμφέρον οιά τήν χώραν, ν’ αναφώνηση «Ζήτιυ ό Βασιλεύς», ολί
γον προ τοϋ θανάτου του.

Ό Κρής ηγέτης, τό 1929, όμιλών είς τήν Βουλήν, είχεν είπει:
«Κάπο.α διηνεκής προσπάθεια καί διόρθωσις — είς τό αστικόν καθεστώς — 

είναι έπιβεβλημένη. Καί δι’ αυτό δέν πρέπει νά παρεμποδίσωμεν καθολου την συ- 
ζήτησιν επί τού τρόπου καθ’ όν θά γίνη ή βελτίωσις, άλλ’ έχομεν καθήκον ν’ άντι- 
ταχθώμεν κατά πάσης άποπείρας όπως ή βελτίωσις αυτή γίνη διά μέσων βίας, χω
ρίς νά πιεσθή ή Δημοκρατία είς τήν οποίαν ζώμεν. Καί όταν λέγω Δημοκρατίαν 
συνέχισεν ό ’Ελευθέριος Βενιζέλος — δέν εννοώ τό πολίτευμα τό ύπό άρετόν άρ
χοντα, άλλά περιλαμβάνω καί αυτήν τήν Βασιλευομένην Δημοκρατίαν. Δεν θά δε- 
χθώμεν προσβλέποντες αδιάφορο, τήν εργασίαν τήν διεξαγομένην διά τής βίας 
κατέληξεν ό Κρής πολιτικός — εκ μέρους μιας θορυβοποιού μειοψηφίας προς ανα
τροπήν τού πολιτεύματος, τό όποιον ή μεγάλη πλειοψηφία τού λαού δέχεται, τοΰ 
πολιτεύματος έκείνου κατά τό όποιον ή πλειοψηφία έχει έκάστοτε τό καθήκον καί 
τό δικαίωμα νά ρυθμίζη τά πράγματα τού τόπου».

Αυτά έλεγε τό 1929 ό Ελευθέριος Βενιζέλος. Καί καθώριζεν όχι μόνον τά 
καθήκοντα τής Δημοκρατίας — δίχως νά κάνη δ.άκρισιν μεταξύ Βασιλευομένης καί 
άβασιλεύτου — άλλά καί τά δικαιώματά της, έναντι «τής βίας έκ μέρους μιας θορυ
βοποιού μειοψηφίας».

'Ητο ή εποχή πού ό μέγας Κρής πολιτικός εζήτησε καί έψηφισε τόν Νόμον 
περί ιδιωνύμου. Άπό τότε μέχρι σήμερον ούδέν μετεβλήθη. Άντιθέτως, ^προσετέθη- 
σαν άπειρα γεγονότα, τά όποια επιβεβαιώνουν τάς απόψεις έκείνας τού Ελευθερίου 
Βεν.ζέλου καί δικαιώνουν άπολύτως τάς δογματικάς θέσεις του  ̂περί Δημοκρατίας 
καί κομμουνισμού. Κοιί τότε καί τώρα καί πάντοτε ο κομμουνισμός είναι εχθρός τής 
Δημοκρατίας. Καί οια τούτο βάλλει ενάντιον της, ποτέ οήθεν ως υπονόμευσης ^ηί, 
πότε ώς θρασύς υβριστής των θεσμών τού Βασιλεως.

Ιδιαιτέρως τόν τελευταΐον καιρόν οι κομμουνισταί βάλλουν, έμμέσως ή αμέσως 
κατά τοΰ Θρόνου. Καί είναι προφανής ό σκοπός τους. Τπονόμευσις τού Θρόνου ση
μαίνει ύπονόμευσις τών θεσμών. Καί ύπονόμευσις των θεσμών σημαίνει κατάλυσ.ς 
τής Δημοκρατίας. Καί είναι εύνόητον ότι τελικός στόχος τού κομμουνισμού δέν είναι 
ό Βασιλεύς. Είναι οί θεσμοί, είναι αί λαϊκαί έλευθερίαι. Είναι ή μεγάλη πλειοψηφία 
τοΰ Λαού, ή όποια παραμένει φανατικός ύποστηρ.κτής τού κοινωνικού καθεστώτος 
τοΰ όποιου — όπως είπεν καί ό ’Ελευθέριος Βενιζέλος — «στερεά θεμέλια είναι ή 
Πατρίς, ή Θρησκεία, ή Οικογένεια καί ή ’Ιδιοκτησία».

Διά όλα, κατά τούς κομμουνιστάς, πταίει ό Θρόνος, πταίει ό Βασιλεύς.
Είναι εύνόητον, αφού ό θεσμός τής Βασιλείας έόραιώνει τήν συνέχε.αν τής Δη-
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'Υπό τοϋ κ. Ν, Α.

, -  , ΝΕ? Ρ 0 -  ° ΡΡ Παπαγιωργάκης, ετών 4, ό̂ν οποίο παρέσυρε φορτηγό μέ
οοηγο τον Ν. Σταμέλο έξω από τήν Χαλκίδα. r υ  ρ π ρ

, ^ΡΙΊΡΙΙ ^ Δανάη Παλαιολόγου, μητέρα τοϋ δδηγοϋ Γεωργίου, πού τραυ
ματίσθηκε θανασιμα, δταν τό Ι.Χ. 103580, στήν δδόν Α ρτέμ ιος τής Κηφισιάς πα- 
ρεςεκλινε και προσέκρουσε σέ δέντρο.

— ΝΕΚΡΟΣδ θ . Άναστασόπουλος, οδηγός μοτοποδηλάτου, καί τραυματισμέ
νος θανάσιμα ό συνεπιβάτης Γ. Βοσκοϋρος, δταν τοϋτο συγκρούσθηκε μέ τό 4056 
όχημα της Ε.Β.Α. πού όδηγοΰσε ό Π. Γριβάκης.

— ΝΕΚΡΗ ή II. Ηετροπούλου, ετών 13, τήν δποία παρέσυρε στό 8ο χιλιόμε- 
τρο τής δδοϋ^Σπάρτης— Γυθείου φορτηγό μέ δδηγό τόν Κ. Χατζέλη.

"7 ΝΕΚΡΟΣ ο Ε. Μπουμπουλης, που καταπλακώθηκε από μπουλντόζα πού 
ανατράπηκε στή θέση «Γκούρα» Παρνασσού.

; ΝΕΚΡΟΣ δ Στυλ. Άλογης, πού όδηγοΰσε τό κάρρο του μεθυσμένος, μέ α
ποτέλεσμα να πέση κοντά στή γέφυρα τοϋ Σπερχειοΰ.

^ΝΕΚΡΟΣ δ Θ. Κωλέτσης, δταν τό 78065 φορτηγό στα λατομεία Πετρου- 
πόλεως έκανε δπισθεν, άνατράπηκε καί καταπλάκωσε τό θύμα. Όόηγός ήταν 6 Α. 
Ρουμελιώτης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Τζοβαράκος, οδηγός μοτοσυκλέττας, δταν στή Σκίαθο παρε- 
ξεκλινε τής πορείας του καί έπεσε στή θάλασσα άπό ύψος 30 μέτρων.

— ΝΕΚΡΗ ή Ιδέτιδα Κυρ. Τσουρουκίόου, τήν δποία παρέσυρε στό χωριό 
ΙΙολύμυλος Κοζάνης τό 153590 βυτιοφόρο μέ δδηγό τόν Θ. Μυλόπουλο.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΗ θανάσιμα ή Μίνα Κοροβέση, έτών 9, τήν δποία πα
ρέσυρε Ι.Χ. μέ δδηγό τόν Ν. Μπουσιάνο στα Καμμένα Βοΰρλα.

μοκρατίας καί έκφράζει «τήν αρχήν ένός, σκοπούσαν τό κοινόν συμφέρον», δπως 
έλεγεν δ Αριστοτέλης.

’Έχει καταστή πλέον εις τήν χώραν μας δ Βασιλικός θεσμός είς «πανεθνικόν, 
βαθυσέβαστον καί άπαρασάλευτον σύμβολον».

Καί εναντίον αύτοΰ τού συμβόλου βάλλει άπεγνωσμένως δ κομμουνισμός εις πά
σαν ευκαιρίαν. “Οπως άκριβώς καί σήμερα έξ αιτίας των γεγονότων τά δποία δ 
ίδιος προεκάλεσεν εις τήν Θεσσαλονίκην.

Είς άπάντησιν δλων αυτών, ή μεγάλη πλε.οψηφία τοϋ Ελληνικού Λαοΰ θεωρεί 
τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον, τόν Βασιλέα Του, δπως άκριβώς Τόν έχαρακτήρισεν 
πρό ενός έτους, στις 12 Ιουλίου, δ τότε πρωθυπουργός τής χώρας:

«Διεπιστώθη πλήρης αρμονία άπόψεων έπί τοϋ τρόπου τής λειτουργίας τοϋ 
πολιτεύματος τής Βασιλευομένης Δημοκρατίας. Ό Βασιλεύς κατέχεται άπό τήν πί- 
στιν, δτι αι μοναρχικαί άντιλήψεις άνήκουν είς τό παρελθόν καί δτι είς τήν εποχήν 
μας νοείται μόνον τό πολίτευμα τής Δημοκρατίας. Αυτή ύπήρξεν άνέκαθεν καί αυτή 
θά είναι καί είς τό μέλλον ή άταλάντευτος γραμμή Του».

Π. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ
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— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, ή Βασιλική Καραχάλιου, πού βάδιζε στην δδόν 
'Αγίας Αννης Πειραιώς καί δ Φραγκίσκος Βαμβακάρης, οδηγός μοτοποδηλάτου 
πού την παρέσυρε.

— ΤΡΑ1 ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά δ Διον. Δαουλάρης, δδηγός μοτοποδηλάτου, 
πού παρασύρθηκε στην δδό Β. ’Όλγας στό Παγκράτι, από τό Ι.Χ. 116509, μέ οδη
γό τον Γ. Κούγια, πού συνελήφθη.

— ΤΡΑΪ ΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή Δημ. Θεοδούλα, δταν ξεκίνησε τό λεωφορείο πριν 
κατεβοΰν όλοι οί επιβάτες. Ό δδηγός τοΰ λεωφορείου Δ. Ξαρχογιαννόπουλος συνε
λήφθη.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή Κυράνα Παναγία, δδηγός τοΰ Ι.Χ. 209775, δταν 
τοΰτο αυγκρούσθηκε στήν Πεντέλη μέ τα 133430 ταξί.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, δ Πετρ. Καραγκιόζης, δδηγός μοτοσυκλέττας 
καί δ Ά λ . Κεσάνης, πεζός, δταν ή μοτοσυκλέττα, στή λεωφόρο Καβάλας, από αδε
ξιότητα τοΰ δδηγοΰ, παρέσυρε τόν Κεσάνη.

— Ί ΡΑΪΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, οί Εύγ. Παπακωνσταντίνου καί ή κόρη του “Αν
να, δταν άνατράπηκε ή βέσπα τής όποιας έπέβαινον ατούς «'Αγίους ’Αναργύρους».

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Ν. Κανδήλης, ετών 15,' δταν άνατράπηκε τό μο
τοποδήλατό του στό «Ελληνικό».

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Μιχ. Ζαχαριουδάκης, δδηγός τοΰ 136759 ταξί, 
δταν αυτό αυγκρούσθηκε μέ άγνωστο φορτηγό στούς «'Αγίους ’Αναργύρους».

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, οί Α. Ίωάννου, δδηγός τοΰ Ι.Χ. 100343 καί 
ή Ελλη Ζαχαροπούλου πού έπέβαινε, δταν στή λεωφόρο Συγγροΰ αυγκρούσθηκε μέ
λεωφορείο.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ λοχίας I. Σκυριανός, δδηγός μοτοσυκλέττας, δ
ταν αυγκρούσθηκε μέ Ι.Χ.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Τσιτένης, ετών 32 ,δταν στή Λαμία άνατράπηκε έλκυστή-
ρας τόν όποιο δδηγοΰσε.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ευγ. Πσάλης, έτών 6, τόν δποΐο παρέσυρε στήν Καλαμπάκα 
Ι.Χ. μέ δδηγό τόν Ν. ΙΙαναργύρου.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Λίσκος, έπιβάτης μοτοποδηλάτου, δταν αυτό άνατράπηκε 
στό 64ο χιλιόμετρο τής δδοΰ Θεσσαλονίκης — Βερροίας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Βογιατζάκης, έτών 16, δδηγός μοτοποδηλάτου, δταν, οδη
γώντας μέ υπερβολική ταχύτητα, έπέπεσε στό φορτηγό πού στάθμευε στήν δδό ’Α
θηνών (Κορυδαλλού) .

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ Μ. Μπόντζος, δδηγός μοτοποδηλάτου, 
πού αυγκρούσθηκε μέ τί Ι.Χ. 41013 στό Ν. Ηράκλειο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Βάϊος Μυλωνάς, τόν δποΐο διαμέλισε αμαξοστοιχία στή δια
σταύρωση τών δδών 'Αγίας ’Άννης καί Ρέντη.

— ΝΕΚΡΟΣ δΧρ. Λαζαρίδης,δδηγός μοτοποδηλάτου, πού προσέκρουσε σέ δέν
τρο στο 3ο χιλιόμετρο τής δδοΰ Σερρών — Θεσσαλονίκης.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ έξι: οί Γ. Φρέρης, Είρ. Μοσχοπούλου, Κ. Βλάβης, 
Ά λέξ. Στυργιάδης, δλοι όδηγοί μοτοποδηλάτων, καί Αίκ. Σαμαρά, Βασ. Μυτόμπα- 
λος, πεζοί, σέ άνάλογα δυστυχήματα πού έγιναν στήν ’Αθήνα άπό συγκρούσεις καί 
ανατροπές μοτοποδηλάτων.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Μακρυγιάννης καί τραυματισμένος θανάσιμα δ Ναπ. .Λαμ- 
πρόπουλος τούς όποιους συνέθλιψε τό 141717 ρυμουλκό αυτοκίνητο στόν Πειραιά μέ 
δδηγό τόν Θεμ. Φλάκα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά ν . Ξενοφώντος, τόν δποΐο παρέσυρε στούς «'Αγίους ’Αναρ
γύρους» φορτηγό.
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Κόρ.νθο Ι Χ ΚΡ0Σ 6 Δημ' ’Αντωνόπουλο«- ποδηλάτης, τόν όποιο παρέσυρε στην

που τΓ747^?ΤΜγ4Τ ΐ Ε^ τΡϊ ζ ,' στίίν σύγκΡουστ/ τής λεωφόρου Συγγροΰ, όπου ,ο 74756 I X ,  με οδηγο τον Δ. Μιχα, έπεσε στό Ι.Χ. 207167 μέ όδηγά τόν I
Κωστόπουλο°υλ°’ ^  0X0 διερ^ό>Αενο Ι Χ · 213213 μέ όοηγό τόν Π.

Γ ~  ΤΡΑΪΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ πέντε, στην Αθήνα, οΕ Γρηγ. ψαρρός (πεζός) 5 
Γ. Στεργης, σοφέρ ή Εύδ. Κωβαίου (πεζός) , ή I. Καμπουρογ^άννη (πεζός) χαί ή 
Μαρ.α Σιταρα (πεζός) σε αναλογα τροχαία δυστυχήματα.

- Τ  ΝΕΚΡ0Σ ° Αν· ’Ανδρόνικος, οδηγός μοτοποδηλάτου καί τραυματισμένοι 
.ρεις η γυναίκα του μοτοποδηλατιστού, δ Πιέρ Μουρσουά, Γάλλος καί ή γυναίκα του 
όταν έξ αίτιας; του Ανδρόνικου Ιγινε σφοδρή σύγκρουση στό «Ε λληνικό !

— ΊΤΛΙΜΛΊΊΣΜΓΝΑ σοοαρα εξι άτομα: οΕ Κ. Μαγιάτης, ή γυναίκα το: 
ρυσανθηι και οι έπιοατες Ε Β καί Γ. Όρφανίδης καί ό Γ. Σεργκίδης, όταν τό

Ι.Χ. του όποιου επεβαιναν, στο 15ο χιλιόμετρο τής δδοϋ Λαρίσης -  Λαμίας, έπεσε 
πάνω σε σταθμευον (παγίδα) φορτηγό.

, — ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τέσσαρες, οΕ Έλ. Γιούντη, ήΈλ. Τουμχιέρη, δ Δ 
Ικογκας καα δ Α. Μαρής σέ τρία δυστυχήματα πού έγιναν στό Παγκράτι, τούς 
Αμπελοκήπους και τα Νεα Λιόσια. Γ

* ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΔΙΕΝΟΙ δέκα τρεις, από τροχαία δυστυχήματα στό νομό Ά- 
χαιας; οι Σ Κουρκουλος, Π. Κούρκουλος, Μ. Άντωνακοπούλου, Ν. Μελαχροινός 
J. Ιΐαντος, Κ.Τσαούσης, Β. Τσαούσης, Θ. Τσαούσης καί Μ. Βυτσιάνα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Σταθόπουλος, δδηγος μοτοποδηλάτου, που παρασύρθηκε στό
4ο χιλιόμετρο τής οδοΰ Ναυπλίου— Άργους άπά τό Ι.Χ. 267767 μέ όοηγό τόν Αρ
χιτέκτονα Κ. Γρυπάρη. r

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Τεκέλής, δδηγός μοτοποδηλάτου, πού άντράπηκε στήν οδό 
Δελφών — Ιτέας.
„  — ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Δερεαπίδης, τόν όποιο παρέσυρε τό Ι.Χ. 490, μέ όδηγό τόν
Σ.. -Κυρίακόδη, στη  Δράμα.

~  6 Δ' Ή λίας> οδηγός έλκυστήρα, πού άνατράπηκε στό Αλιβέρι
, — ΝΕΚΡΟΙ οΕ Β. Ντόκας καί Χρ. Μπάρχας, έπιβάτες μοτοποδηλάτου, τούς

όποιους παρέσυρε λεωφορείο σέ στροφή παρά τό Ρίο στήν δδό Πατρών __ Αθηνών.
7~ ΝΕΚΡΟΣ δ Φ. Κάπαρης, καρραγωγέας, πού έπεσε άπό τό κάρρο του στήν 

Καρδίτσα.
 ̂ ΝΕΚΡΟ^  ̂ο Π. Χαο.οακης, οδηγός μοτοποδήλατου, καί τραυματισμένος 

σοβαρά δ X. Καρυώτης, δδηγός βέσπας, πού συγκρούσθηκαν στή Ρόδο.
— ΝΕΚΡΗ ή Αίκ. Παπαδημητρίου, δδηγός μοτοποδηλάτου, πού άνατράπηκε 

στή Θεσσαλονίκη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Β. Τ σ ιλ ιγκρίδης καί τραυματισμένος δ δδηγός μοτοποδηλά

του Γ. Τσέλιος, έπιβάτης, δταν αυτό άνατράπηκε στήν Άλεξανδρούπολι.
—' ΝΕΚΡΟΣ δ Ε. Κονιτόπουλος, τόν όποιο παρέσυρε Ι.Χ. 39851 μέ οδηγό  τόν 

Β. Κόντη στη λεωφόρο Βασ. Γεωργίου.
•— ΝΕΚΡΟΣ δ Θ. Τριαντάφυλλου, ταγματάρχης, δδηγός τοΰ Ι.Χ. 203789 

καί τραυματισμένοι τέσσαρες: οι Γ. Κορομηλάς, ΆνναΜαλικιώρτη, Σταυρούλα Κυ- 
νάνογλου καί Κική Κυνάνογλου, έπιβάτες, όταν τό Ι.Χ. συγκρούσθηκε παρά τά Μέ
γαρα μέ τό φορτηγό 173165, πού δδηγοΰσε δ Β. Γεωργιόπουλος.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Μιχ. Φραγκίσκος, δδηγός μοτοσυκλέττας, καί τραυματισμένοι 
δύο συνεπιβάτες, όταν άνατράπηκαν στό 18 χιλιόμετρο τής δόοΰ Νάξου — Φιλοτίου.

— ΑΝΕΚΑΛΓΦΘΗ καί συνελήφθη δδηγός Ι.Χ. Γ. Μαμίδης, δ όποιος στούς 
«Αγίους ’Αναργύρους» σκότωσε τόν Άνδρέα Ξενοφώντα, ετών 60, καί έξηφανίσθη.



854 N. A.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Χρ. Γερονίκας, επιβάτης Ι.Χ., καί τραυματισμένοι τέσσερες: 
οί I. Παππάς, Α. Άτεσόγλου, Π. Τίγκας καά Γ. Παπαδιάς, δταν τδ Ι.Χ. συγκρού- 
σθηκε μέ τό φορτηγά 98363 στην δδά Βιζυηνοϋ της Καλογρέζας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Άθανασόπουλος, τον οποίο παρέσυρε δ Γ. Μποτούμας στή 
Γλυφάδα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Καπεδάκης, οδηγός μοτοποδηλάτου, καί τραυματισμένη ή 
μητέρα του, δταν αυτά έπεσε πάνω σέ φορτηγό που στάθμευε στά 12 χιλιόμετρο της 
δδοϋ Λαμίας — ’Αθηνών.

— ΝΕΚΡΟΣ 6 Σπ. Ζερβόπουλος, τ. Άστυνομικάς Δ) ντής Α' καί τραυματι
σμένος δ οδηγός Άθαν. Παναγιωτόπουλος, δταν τά Ι.Χ. 197382 άνατράπηκε στά 
115 χιλιόμετρο της δδοϋ Λαμίας -— ’Αθηνών.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Χαρ. Βάλσαμος, Ιπιβάτης μοτοσυκλέττας, καί τραυματισμένος 
σοβαρά δ όδηγάς αυτής, Ν. Μπουμπουχερόπουλος, δταν συγκρούσθηκε μέ τά φορ
τηγά 173305 πού οδηγούσε δ Δ. Βαρνακιώτης, στην Πάτρα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Φρ. Μιχαήλ καί δύο τραυματισμένοι, δταν μοτοσυκλέττα στην 
δποία έπέβαινον άνατράπηκε στή Νάξο.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οί Σπ. Άνδρέου, δδηγάς λεωφορείου, Ε. Κιοσές, ο
δηγός Ι.Χ., Γ. Γιαννακόπουλος καί Μ. ’Όρος, Άφροδ. Σταμοβλάση καί Έλ. Σκου- 
νέρη, δταν τά λεωφορείο, λόγω βλάβης τών φρένων στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου 
καί Σεβαστείας, έπεσε διαδοχικά πάνω στά Ι.Χ. 29126, 119188 καί 212130.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ Στρ. Γ. Τσαπάρης, δταν άνατράπηκε 
στρατιωτικά όχημα στην δδά Πατρών — Πύργου.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. ’Αθανασόπουλος, τον όποιο παρέσυρε τά Ι.Χ. φορτηγά μέ 
οδηγό τον I. Μποτοσάκη, στο 21 χιλιόμετρο τής δδοϋ ’Αθηνών — Σουνίου.

— ΝΕΚΡΟΣ ό I. Σπυρόπουλος, ποδηλάτης, δταν, τρέχοντας αντικανονικά στά 
δρόμο ’Αμυνταίου — Φλωρίνης, έπεσε στά 53992 λεωφορείο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Σ. Λάμπρου, δδηγάς τρικύκλου μοτοσυκλέττας, πού άνατράπη
κε στή Νάξο.

-— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ σοβαρά ή Εϋφροσύνη Φάρου, την οποία  παρέσυρε στη 
διασταύρινση τών δδών Παπαδιαμάντη — Λαοδικείας τά 204035 Δ.Χ. ταξί μέ δδη- 
γά τάν Σωτ. Μπούτση.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ 8ετής Κ. Ζωγράφος, πού τάν παρέσυρε τά Ι.Χ. 
90084 στην οδόν Άχαρνών. Ό οδηγός Σ. Μανίτσας συνελήφθη.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά δ I. Σαρλάμης, δδηγάς μοτοποδηλάτου, δ
ταν αυτά άνατράπηκε στη  Νέα Χαλκηδόνα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Θεοδωρούλης, πού έπεσε άπά φορτηγά πού ξεφόρτωνε στις 
αποθήκες ριζομύλου Βόλου.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Στ. Γαϊτανίδης, δδηγάς έλκυστήρα καί τραυματισμένος δ α
δελφός του Δημήτριος, δταν δ έλκυστήρας άνατράπηκε στην δδά Δράμας — Έλευ- 
θερουπόλεως.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τέσσερες: οί I. Μαμάης, Εύφ. Μαμάη, Μαρία Μα- 
μάη καί Άργυρώ Λάμπρου, επιβάτες Ι.Χ., δταν αυτά συγκρούσθηκε μέ στρατιωτικά 
στην οδό Φιλολάου καί πού έβαινε άντικανονικά.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις: οί Γαλ. Κριτσ.τάκη (πεζός) , I. Γιαννίκος 
[τοτοποδηλάτης καί Έμ. Βουρής, δδηγάς ταξί, σέ ανάλογα τροχαία δυστυχήματα στην 
’Αθήνα.

— ΝΕΚΡΟΙ δύο, δ Εύγ. Ά γγελής, δδηγός, καί δ βοηθός του I. Μπόμπος, 
δταν τά φορτηγό τους, στήν δδάν Ίωαννίνων — ’Αγρίνιου, παρεξέκλινε τής πορείας 
του καί έπεσε στή λίμνη Άμβρακίας.
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ΝΕΚΡΗ η ^ταυρουλα Θεόδωρου, που καταπλακώθηκε από τό κάρρο τού 
πατέρα της πού άνατράπηκε στο Βόλο.

ΝΕΚΡΟΣ ο Ευστρ. Αλατζής, τον όποιο παρέσυρε φορτηγό στο χωριό 
'Ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης.

ΝΕΚΡΗ ή Ε. Βαρβαλή και σοβαρα τραυματισμένη ή Μαρία Κουτσουλέα, 
τις οποίες παρεσυρε, στη διασταύρωση των δδών Σοφούλη καί ’Αργοναύτη, Ι.Χ. πού 
οδηγούσε ό Α. Γαλανής. Δίτία τά χαλασμένα φρένα.

,— ΝΕΚΡΗ ή Στυλ. Ξηρουχάκη καί τραυματισμένος δ Εύστ. Χατζηδάκης, 
δοηγος μοτοποδηλάτου, τό όποιο άνατράπηκε λόγω υπερβολικής ταχύτητας στο 24ο 
χιλιόμετρο της δδοΰ Χανιών — Ρεθύμνης.

_— ΤΡΑ1 ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ένδεκα, οί Γ. Κονίδης, κάτοικος 'Αγίου Δημητρίου 
Ζακύνθου, οδηγος μο ,οποοηλατου, Γ. Καλλιμανης, Π. Κυριακής, οδηγός μοτοποδη
λάτου, πού συγκρούσθηκαν στόν Πειραιά, 1. Ζαμπέν, δδηγος μοτοποδηλάτου, πού 
συγκρούσθηκε στο Τατόϊ μέ φορτηγό, Γ. Κουλούκης καί Όδυσ. Μπουράντης’ επι
βάτης μοτοποδηλάτου, πούσυγκρούσθηκαν μέ Ι.Χ. στην οδόν Άχαρνών — Ίουλια- 
νοϋ, Κ. Παπαγεωργίου, Μ. Δαλέζης, Άναστ. Δαλέζιου, Κυριακή Χριστίδου, Γ. 
Χαλεπή, δδηγος μοτοποδηλάτου, σέ επτά τροχαία δυστυχήματα.

ΝΕΚΡΟΣ δ Εύθ. Γρηγοριου, επιβάτης φορτηγού καί τραυματισμένοι δύο 
εργάτες, οί Α. Σκάφης καί I. Θεοδώρου, όταν φορτηγό φορτωμένο άνατράπηκε στο 
χωριό Έλάτη Τρικάλων.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γάλλος φοιτητής  Γκαστόν Ροζινιόλ, τουρίστας, δταν τό Ι.Χ. 
408617 αυτοκίνητό του συγκρούσθηκε στην Πάτρα μέ τό 179705 φορτηγό πού 
οδηγούσε δ Κ. Κυριακόπουλος.

ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Μπόζαρης, που επεσε από γεωργικό έλκυστήρα, στό χωριό 
Κρόκιο 'Αλμυρού.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Καμ.νιώτης, τον όποιο παρέσυρε φορτηγό στήν παραλία τού 
Διστόμου μέ δδηγό τον X. Συριανή.

— ΝΕΚΡΟΙ τρία παιδιά κατασκηνώσεως, οί II. Τσουλέας, Σ. Παπαδάκης καί 
Π: Βλαχόπουλος, καί τραυματισμένος δ οδηγός Α. Μπουλομύτης, δταν τό στρατιω
τικό όχημα τού δποίου έπέβαινον οί νέοι, παρεξέκλινε, λόγω ύπερβολικής ταχύτητας 
καί επεσε στήν κοίτη τού Κηφισσοΰ, κοντά στη γέφυρα 'Αγίας ’Άννης.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ επτά, οί Π. Λουκής, ετών 10, πεζός, Γ. Χατζηαν- 
τωνίου καί Β. Πατρικίου, έπιβάτεςμοτοποδηλάτου, Ε. Τσιβίκος, δδηγος Ι.Χ., I. Τσι- 
βίκος καί Μαρία Τσιβίκου, Θ. Μερεμετίδου, πεζός, σέ 4 δυστυχήματα πού έγιναν 
σέ δ.άφορες περιοχές.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Χελιδόνης καί τραυματισμένοι θανάσιμα τρεις, δταν παρά 
τον "Αγιο Νικόλαο Κρήτης αυτοκίνητο προσέκρουσε σέ δέντρο καί άνατράπηκε.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Μπακέας καί τραυματισμένος δ Π. Ηετρίδης, δταν τό φορ
τηγό τού όποιου έπέβαινον έπεσε πάνω σέ ένα οίκίσκο στό χωριό Κερανίτσα Ταγέας

— ΝΕΚΡΟΣ δ Σ. Σιδέρης, οδηγός μοτοποδηλάτου, πού στον Ώρωπό συγκρού
σθηκε μέ άλλο μοτοποδήλατο τού δποίου δ δδηγος Θ. Καμπούρης τραυματίσθηκε.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ξεν. Ξανθάκης, ό δποΐος καταπλακώθηκε άπό τό άνατρεπόμενο 
αύτοκίνητό του, στό χα>ριο Δωροθέα Εδέσσης.

Ν· Α.
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Κ ινηματογραφ ικόν  Ιυ ν ε ρ γ ε ϊα ν  
Α ρ χ η γ ε ίο υ  ’Αστυνομ ίας  Πόλεων

Οπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, τό  Κινηματογραφικόν Συ νεργε ΐον τού 
'Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, πραγματοποίησε τήν καθιερωμένη πλέον ε 
ξόρμησή του οτήν Κέρκυρα καί τήν Πάτρα.

Τό γ ε γο νό ς  αύτό σχολιάαθηκε ευμενέστα τα  άπό τό κοινό καί τόν  ημερήσιο 
τύπο τής Κέρκυρας. Κρίνουμε σκόπιμο νά  παραθέσουμε σχετικό σχόλιο τής έ- 
φημερίδος «Κερκυραϊκήώ πού δημοσιεύθηκε σ ’ αύτή τήν Κυριακή 28)8)66 καί μέ 
τόν τίτλο: «Κινηματογραφικόν Συ νεργε ΐον ’Αρχηγείου 'Αστυνομίας Πόλεων.

«Μέ άνυπόκριτον χαράν καί έκδηλον ένθουσιασμόν ύπεδέχθησαν καί πάλιν 
οι συμπολίται τό Κινηματογραφικόν Σ υ νεργε ΐον  τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πό
λεων, τό όποιον άφίχθη εις τήν Κέρκυραν πρός πραγματοποίησιν σειράς μορ
φωτικών τουριστικών καί ψυχαγωγικών προβολών χάριν τού κοινού.

Τό Συνεργε ΐον αυτό, τό όποιον έπί σειράν έτώ ν έπισκέπτεται τήν νήσον 
μας, έχει ήδη καταστή άπαραίτητον συμπλήρωμα τής θερινής τουριστικής κινή- 
σεως τής πόλεώς μας καί ένας καλός φίλος διά τούς κατοίκους της. Οί Αστυ 
νομικοί πού τό άποτελοΰν έχουν κερδίσει τήν έμπιστοσΰνην καί τήν αγάπην 
των πολιτών, χάρις εις τήν άψογον καί πολιτισμένην συμπεριφοράν των, τό ευ 
γενικόν των χαμόγελον καί τήν εύγενή  διάθεσίν των νά  σκορπίσουν γύρω των 
κέφι καί χαράν. Ή άφιξις τού μικρού αυτού Αστυνομικού Σινεάκ εις τήν Κέρκυ
ραν χαιρετίζετα ι πάντοτε άπό τήν κοινήν γνώμην ώς γ ε γ ο ν ό ς  μεγάλης σημα
σίας. Διότι μεγάλης όντως σημασίας είναι τό  γ ε γο νό ς  αυτό, καθόσον τό 'Αστυ
νομικόν αύτό Κινηματογραφικόν Συ νεργε ΐον  υπηρετεί τό ν  τουρισμόν μας κατά 
τόν καλύτερον δυνατόν τρόπον, χωρίς νά  θίγη συμφέροντα, χωρίς νά  προκαλή, 
χωρίς νά γίνετα ι σημεΐον άντιλεγόμενον. Περνά άπό τήν πόλιν μας κάθε καλο
καίρι ώς γοητευτικός φίλος, διά νά μεταφέρη τό ν  συμβολικόν χαιρετισμόν τού 
’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων πρός τήν Κέρκυραν ή όποια υπήρξε λίκνον 
τού ’Αστυνομικού θεσμού, νά ψυχαγωγήση, νά  διδάξη, νά  ώφελήση, νά χαλυ- 
βδώση φιλίας, ν ’ άναβιβάση τήν φήμην καί τό  όνομα τού Σώματος τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων εις ζηλευτά  ύψη. Καί όλα αυτά χωρίς τυμπανοκρουσίας, χωρίς πομ
πώδεις διαφημίσεις, χωρίς πολυτελείς έγκαταστάσεις, χωρίς προπαγανδιστικάς 
έξορμήσεις, άφήνει τό ν  θεατή νά  βγάλη μόνος τά συμπεράσματά του. Καί τά 
συμπεράσματα είναι π άντο τε τιμητικά διά τήν ’Αστυνομίαν μας. ’Όλα έπιτυγ- 
χάνονται μέ χαμόγελο καί άγάπην. Ταινίαι έκλεκταί, μουσική ποιότητος, θέαμα 
καί άκρόασμα λαμπρόν. Εύγενέστατοι οί ’Αστυνομικοί τού Συνεργείου  αύτού μοι
ράζουν γλυκίσματα στούς μικρούς, έξυπηρετοΰν πρόθυμα τούς μεγάλους καί 
πιστοποιούν μέ τήν διαγωγήν των ότι εις τήν υπηρεσίαν αυτήν υπηρετούν δια
λεκτοί άστυνομικοί καί υπηρετούνται υψηλά ιδεώδη.

Πανζουρλισμός γίνετα ι κάθε βράδυ σέ κάθε τόπο προβολής. ’Αναστατώνον
ται οί γε ιτονιές. Δ έν  είναι μικρό πράγμα νά  έρχετα ι άπό τή ν ’Αθήνα τό Άρχη- 
γε ίον  ’Αστυνομίας Πόλεων έξω  άπό τό οπίτι σου διά νά σ έ  ψυχαγωγήση ή έστω 
νά σοϋ πή ένα  καλό λόγο  καί νά σού θυμίση ότι τρέφει γιά τήν πόλιν σου σ ε 
βασμό καί άγάπη.

Δίπλα άπό τήν Αστυνομ ίαν μας, τό  Συ νερ γε ΐον  αύτό υπηρετεί τά ’Αστυνο
μικά ιδεώδη μέ τρόπον λίαν αποδοτικόν. Καί αύτή ή έπαφή τω ν ’Αθηνών καί Κερ- 
κύρας μάς χρειάζετα ι. Είναι ώφέλιμη. Είναι πηγή έμπνεύσεων. Παρουσιάζει 
ένα  καλό, ένα  Εύρωπαϊκόν θέαμα εις τάς χιλιάδας των ξ έ ν ω ν  τουριστών οί ό-
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ποιοι επισκέπτονται κάθε χρόνον τή ν  Κέρκυραν. Πολλαπλή ή σκοπιμότης καί 
ή ώφελιμότης αυτής τής πολιτισμένης προσφοράς. Τήν άναγνωρίζει άνεπιφόλα- 
κτα ή κοινή γνώμη. Πολλαί εκα τοντάδες οί θεαταί τω ν προβολών. Ζητωκραυγαί, 
έπευφημίαι. Συναγερμ ός χαράς. Μελωδικά καί συναρπαστικά τά λόγια άπό τό 
μικρόφωνον τοΰ επικεφαλής τοϋ Συνεργείου  συμπολίτου Ύπαστυνόμου κ. Σπό
ρου Πηλοΰ. Μιλοϋν σε κάθε καρδιά μέ άπλό τρόπο, συγκινοϋν καί πείθουν.

Συγχαίρομεν, λοιπόν, έ ξ  όλης τής καρδίας τό Ά ρχ η γε ίο ν  ’Αστυνομίας Πό
λεω ν καί προσωπικώς τον εκλεκτόν ’Αρχηγόν τής Αστυνομίας κ. Ευάγγελον 
Καραμπέτσον διά τή ν δημιουργίαν μιάς τόσον ώφελίμου υπηρεσίας καί εύχαρι- 
στοϋμεν θερμότατα το ν  δραστήριον καί φιλοπρόοδον ’Αστυνομικόν μας Διευ
θυντήν κ. Κ ω ν )ν ο ν  Παπασπυρόπουλον, διότι μάς προσέφερε καί πάλιν εφέτος 
αύτήν τήν μ εγάλην χαράν.

Τέλος, θερμότατα συγχαίρομεν καί εύχαριστοϋμεν τό ν  άξιον καί έκλεκτόν 
τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος καί τοϋ ’Αθηναϊκού λαοϋ 'Υπουργόν τής Δημοσίας 
Τάξεως κ. Χρήστον Άποστολάκον, διότι, καθώς έπληροφορήθημεν, κατά τήν 
διάρκειαν τω ν  προβολών, ένισχύει διά παντός τρόπου τοιαύτας ωραίας προσπά
θειας. Εις την πρωτοβουλίαν καί τάς έν τολά ς τοϋ κ. Ύπουργοϋ οφείλεται ή 
ηραγματοποίησις αυτών τών προβολών εις τήν πόλιν μας καί εις τήν πόλιν τών 
Πατρών.

Δικαιούται νά είναι υπερήφανος ό κ. Άποστολάκος διά την θαυμασίαν αύτήν 
υπηρεσίαν έπικοινωνίας μέ τό  κοινόν, ή οποία άποτελεϊ ένα  κομψόν κινητόν 
πρεσβευτήν όχι μόνον τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, άλλά καί τοϋ έπιοήμου 
Κράτους.

’Επί τή ευκαιρία, προτείνομεν τή ν  πραγματοποίησιν τοιοότων μορφωτικών 
προβολών καί κατά τήν χειμερινήν περίοδον ύπό τοϋ ίδιου Συνεργείου εις τά 
σχολεία μας».

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

★

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α

Σ ’ ένα μοντέρνο ξενοδοχείο, τό  προσω π ικό  ε ’ινα ί πολύ π ερ ιπο ιητ ικό . "Ενα 
πρω ί, ή  καμαρ ιέρα  μπ α ίνε ι ατό δω μάτ ιο  ενός κυρίου μέ τό χαμογελώ στα  χείλη, 
πολώ περιποιημένη κ α ί πάει νά τόν ξνπνήση . ’Ακριβώς τη  σ τ ιγμ ή  εκείνη, χτυπάει 
τό τηλέφωνο, πού β ρ ίσκ ετα ι π λά ι στον κύριο. Ή  υποχρεω τική  καμαριέρα τρέχει 
κ α ί τό σηκώνει :

—Ά λ ό ! Τόν κύρ ιο  Π απαδόπουλο ; Β εβαίω ς κυρ ία  μου, αυτό ε ίνα ι τό δω
μ ά τ ιό  τ ο υ ! ! .....  *Α! εϊσθε ή σύζυγός τ ο υ ! ...... Ναι, φυσ ικά , ό κύριος Π απαδόπου-
λος ε ίνα ι εδώ, άκριβοος δ ίπλα  μου, στο  κρεβάτι... "Ενα λεπτό νά σάς τόν δ ώ σ ω ! ! !

** *

Σ το  κρεβάτι τοϋ  νοσοκομείου βρ ίσκ ετα ι ένας φουκαράς σύζυγος μέ γύψο 
στο χέρι κ α ί πολλούς επ ιδέσμους στο  κεφάλα. Δ ίπλα του ή νεαρή σύζυγος κ α ί π ιο  
κ ε ί μ ια  φ ίλη της έπ ισκέπτρ ια .

—Κ α ί πώς κατάντησε έτσ ι ; ροοτάει ή έπ ισκέπτρ ια .
—Νά σοΰ πώ  Κ οκώ  μου, απαντάε ι ή σύζυγος. ’Εγώ κατώρθωσα βεβαίως 

νά άποφύγω  τή σύγκρουση μέ τό φορτηγό, άλλά δ Μ άκης δέν μπόρεσε ν ’ αποφυ
γ ή ..... τό σωφέρ τοϋ  φ ο ρ τη γ ο ύ !!....



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1966

Α) Κατά μήνα. Αύγουστον έ.ε. καί από 1—31 εις ’Αθήνας 
καί Κέρκυραν:

1·- Έξητάσθησαν από ιατρούς τής εκλογής των οίκοι
2. - Έξητάσθησαν εις ιατρεία τής έκλογής των
3. - Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς έξετάσεις ή θεραπείας εις ίδι-

ώτας ιατρούς ή ιδιωτικά εργαστήρια
4. - Ίπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας έν ΙΙάτραις καί Κέρ

κυρα
5. - Εϊσήχθησαν εις Νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής των
6. - Έγεννήθησαν εις Μαιευτήρια
7. - Παθολογικαί καί παρακλιν.καί έξετάσεις πραγματοποιηθεΐσαι εις

ιατρεία καί εργαστήρια τής Υγειον. Υπηρεσίας τοΰ ’Αρχηγείου 
Άστυν. Πόλεων καί Κλάδου Υγείας ’Αθηνών — Πειραιώς

8. - Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη άξίας 3.160 δρχ. εις

Πε.ραιά — Πάτρας

1.226
2.848

Μέλη
»

1.265 »

29 »
170 »

50 »

1.456 »
6 »

9.-

Β)

Ήτοι τό Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω 7.050 Μέλη
Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής έκλογής των 5082 συνταγαί.

’Από οικονομικής πλευράς δ μήν ’Ιούλιος εχει ώς εξής: 
’Έσοδα τακτικά
’Έσοδα έκ συμμετοχής Δημοσίου

Σ ύ ν ο λ ο  ν Ε σ ό δ ω ν
Ε Ξ Ο Δ Α

Π Λ Ε Ο Ν Α Σ Μ Α

Δρχ. 554.591,50 
546.219

» 1.100.810,50
881.698,20

» 219.112,30

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ώς Πρόεδοος τον Κλάδου ' Υγείας 

Ε. ΙίΛΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

01 αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ Ν ΙΚΑ » σας δίνουν έκλεκτή 
πνευματική τροφή.



‘Υπό τοϋ κ. Ν. Α .

01 ΤΕΝΤ1ΜΠ0 1 ΔΕΣ τής Θεσσαλονίκης καταοικάσθηκαν σέ βαρείες ποι
νές. Ο Θ. Πετρόχειλος σε 4 χρόνια φυλακή, δ Ά θ. Θεοδοσίου σέ 3 χρόνια, δ Άρ. 
ώανθογιωργος σέ 11 μήνες, δ Θ. Δημητρακόπουλος σέ 6 μήνες καί δ Ζαχ. Πετρό- 
χειλος σέ 4 μήνες. Αυτοί αποτελούσαν άπό τόν Μάιο μέχρι τον Ιούνιο τοϋ 1968 
μάστιγά των κέντρων οιασκεοασεως. Αρνιόντουσαν νά πληρώσουν, κατάστρεφαν 
&αΐπλα και σκευή, εςεβίαζαν τους καταστηματάρχες καί δ Θεοδοσίου μια φορά 
μπήκε σ' ένα κέντρο καβάλλα σέ άλογο.

—ΑΠΟΠΕΙΡΑ φόνου τής Βασ. Καρατζένη διέπραξε δ Λάζ. ’Αγαθάγγελος, 
όταν τήν έρριξε από τή γέφυρα τοΰ Έδεσσαίου ποταμού στή Σκόδρα, επειδή αυτή 
τού ζητούσε νά διακόψουν τις ερωτικές σχέσεις τους, επειδή ήσαν παντρεμένοι καί 
οί δύο.

— ΤΡΑ1 ΜΑΤΙΣΕ με μαχαίρι τον Μ. Τσοχαντίρη, ο δδηγός αυτοκινήτου Κ. 
Χατζημπάρμπας στή Θεσσαλονίκη, δ όποιος έξαλλος οδηγούσε πάνω στό πεζοδρό
μιο τής δοοΰ Μακεδονίας. Ο τραυματισμός έγινε δταν οί θαμώνες θέλησαν νά στα
ματήσουν τον οδηγό και δημιούργησαν οδόφραγμα μέ καρέκλες.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕ σοβαρά μέ μαχαίρι τούς Κ. Κοντοδασκαλάκη καί Χρ. Δρου- 
βαλάκη δ ’Ιωάννης Φραγιαδάκης, στό χωριό «Καλύβες» Άποκορώνου Χανίων για 
'λόγους τιμής.

— ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ δ Α. Διαμαντής, πού κατεδιώκετο μέ ερήμην αποφάσεις 
γιά 21 διαρρήξεις καί κλοπές, συνελήφθη άπό τήν ’Αστυνομία Προαστίων ενώ α
δέιαζε τό σπίτι τής Νίκης Φάφου στό Χαλάνδρι, ενώ αυτή άπουσίαζε. Τό άδειασμα 
τού σπιτιού γινόταν μέ δόσεις καί στήν τελευταία συνελήφθη.

— ΣΚΟΤΩΣΕ μέ πέντε τσεκουριές στό κεφάλι τον Πέτρο Γουλόπουλο ή. Αι
κατερίνη Πεταλούδα, δταν τό θύμα πήγε τή νύχτα σπίτι της γιά νά τήν βιάση. 
Παραδόθηκε στήν ’Αστυνομία καί άνέφερε πώς έκανε τό φόνο.

— Ο ΚΑΕΙΙΤΗΣ Α. Κουκουζέλης ετών 38, συνελήφθη άπό τή Χωροφυλακή 
Καλογρέζας, γιατί έκλεψε άπό τό σπίτι τοϋ Κ. Άράπη κοσμήματα αξίας δραχ. 
20 . 000 .  '

— ΠΕΡΣΕΣ τουρίστες ένέσκυψαν καί πάλι στήν ’Αθήνα. Κλέβουν μέ τή μέ
θοδο τής άπασχολήσεως των υπαλλήλων των καταστημάτων. Μέ τον τρόπο αύτό 
έκλεψαν άπό τό ζαχαροπλαστείο «Διεθνές» 18.000 δραχμές καί άποπειράθηκαν νά 
κλέψουν άπό τό κατάστημα μπαχαρικών Θ. Στεφανίδη, τής δδοΰ Μενάνδρου 13, 
τσάντα πού περιείχε 15.200 δραχμές. "Οταν στό δεύτερο κατάστημα έγιναν αντι
ληπτοί, καταδιώχθηκαν καί συνελήφθη άπό τό περιπολικό ένας, δ Μωχάμετ Σαρίφ. 
Άναζητοΰνται οί δύο συνεργοί του.

— Ο Κ ΛΕΠΤΗΣ των λουομένων Γ. Άγγελόπουλος, δ έπικαλούμενος «Μαύ
ρος Γάτος» συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω στήν ακτή τοϋ 'Αγίου Κοσμά. 'Ηταν σεσημα
σμένος καί είχε διαπράξει 70 κλοπές.
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— ΠΑΠΑΣ ήταν ντυμένος δ απατεώνας Γ. Τσιτσιμϊκος πού συνελήφθη άπδ 
τήν ’Αστυνομία.

— ΜΑΧΑΙΡΩΣΕ τον γαμπρό του ’Ά γγ . Χατζηνικολάου δ Ζαφ. ’Αρβανίτης 
στή Ν. Ερυθραία για οικογενειακούς λόγους.

— ΚΛΟΠΗΝ 400 τόννων σιδήρου έκαναν μέ δόσεις άπδ τό έπί τής δδοΰ Ά -  
στιγγος 1 κατάστημα τού Μ. Μπουρή, δ υπάλληλός του Ν. Ρηγάτος μέ σύνεργό τόν 
Α. ΙΙανταζή. Συνελήφθησαν έπ’ χύτοφώρω.

— ΚΛΟΠΕΣ τρεις άπό σπίτια έκαμε δ Δ. Μπουντάλης ετών 18 πού συνελή- 
φθη καί δμολόγησε.

— ΟΙ ΚΛΕΠΤΕΣ άπδ οικοδομές Ν. Άθανασόπουλος καί Α. Νικολαίδης συ- 
νελήφθησαν ενώ πωλοΰσαν κλεμμένους μολυβδοσωλήνες.

— ΤΟΝ ΑΣΤΓΦΓΛΑΚΑ παρέστησε δ Σ. Ίορδανίδης πού συνελήφθη σέ τα
βέρνα τής δδοΰ ’Άρεως. Καταδικάστηκε σέ 35 ήμερων φυλάκιση.

— ΟΙ ΚΛΕΠΤΕΣ Γ. Βουλδής έτών 19 καί Ε. Μπαραπίτης ετών 23, συνελή- 
φθησαν άπδ τή Γενική ’Ασφάλεια καί δμυλόγησαν δτι είχαν λεηλατήσει 13 κατα
στήματα τών ’Αθηνών καί Προαστίων.

— ΕΞΑΛΛΟΣ τουρίστας, δ γενειοφάρος, δ ’Αμερικανός Γκάρυ Ρέϊφ, έπειδή 
νόμισε δτι κακώς τόν παρετήρησε δ δδηγός Ι.Χ. στή διασταύρωση τών δδών Στα
δίου — Παπαρρηγοπούλου, τοΰ έπετέθη καί έν συνεχεία, ευρισκόμενος σέ έξαλλη 
κατάσταση έπετέθη κατά τών Αστυφυλάκων τής Τροχαίας, καί στδ Τμήμα δπου 
δδηγήθηκε κατά δύο ύπαστυνόμων μέ τις γροθιές. Ό ιατρός τής ’Αμερικανικής 
Πρεσβείας πού προσεκλήθη, άποφάνθηκε δτι δ δράστης τελούσε υπό τήν επήρεια- 
ναρκωτικών ή έχει ύποστή νευρική κρίση. Είσήχθη σέ κλινική καί υστέρα θά δδη- 
γηθή στόν Εισαγγελέα.

— ΣΚΟΤΩΣΕ τή γυναίκα του Χρυσούλα μέ 30 σφυριές στο κεφάλι δ Γ. 
Άποστολάκης, οικοδόμος, στά Χανιά Κρήτης καί κατόπιν άποπειράθηκε νά αύτο- 
κτονήση, κόβοντας τήν καρωτίδα του. Αιτία οι συνεχείς καυγάδες.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕ τή μητέρα του μέ ρόπαλο στό κεφάλι δ Ιβετής Μιχ. Δη- 
μόγλου, δταν φιλονίκησε γιά τις δουλειές στά κτήματά τους στό χωριό ’Οχυρό 
Δράμας.

— ΔΙΕΡΡΗΞΑΝ 3 σταθμεύοντα αυτοκίνητα καί έκλεψαν χρήματα καί διάφο
ρα είδη οί συλληφθέντες στή Βουλιαγμένη Ε. Λιουδάκης καί Ε. Βαφειάδης.

— ΚΛΟΠΕΣ τρεις δμολόγησε ή ’Αν. Γκούρα, εις βάρος ενοίκων διαφόρων 
ξενοδοχείων.

— ΑΙΙΑΤΕΩΝ, μέ τή μέθοδο τοΰ γάμου συνελήφθη στή Θεσσαλονίκη. Είχε 
παντρευτή τρεις φορές καί ονομάζεται Ν. Ντεπασκουάλε. ’Από τις γυναίκες άπο- 
σποϋσε χρήματα καί τις έγκατέλειπε.

Μέ τή μελέτη πλουτίζουμε τις γνώσεις μας και έτσι 
έπιτελοΟμε άποτελεσματικώτερα τά καθήκοντα μας ώς 

αστυνομικοί και ώς άνθρωποι.



ΙΣΤΟΡΙ ΚΟΙ  ΠΕΡΙ ΠΑΤΟΙ  
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ύπ£ τοΰ Ύπο'.στυνέμου A' χ. I .  ΡΑ·Ι·ΚΟΥ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν,

Π υθεου.
Αρχίζει απ° τήν δδόν Αγλαονίκης 11 (πλατεία «Άβραντινοΰ») χαί τελειώ- 

vec στην οδο Φίλομηλας ( Αγία Τριάδα Δάφνης) .
Ό Πυθίας δ Μασσαλιώτης, Έλληνας θαλασσοπόρος, ζωγράφος χαί αστρονό

μος̂  από τήν Μασσαλία (Δ' π.Χ. αιώνα), περιέπλευσε τις ακτές τής Ευρώπης άπό 
Γαοείρων μέχρι Θούλης, καθώς χαί τήν Βαλτική καί συνέγραφε τό έργο «Γης πε
ρίοδος ή^τά περί Ωκεανού». Αυτός πρώτος καθώρισε τό γεωγραφικό πλάτος τής Μασ
σαλίας, ύπελόγισε την περίμετρο τής Βρεταννικής νήσου, έμελέτησε τήν σχέσι των 
παλιρροίων πρός τίς φάσεις τής Σελήνης κ.α.

Π υθίας.
; Αρχιφει απο την πλατεία «Κυψέλης» καί τελειώνει στήν όδό Βελβενδοΰς τής 
Ά νω  Κυψέλης.

Πρόκειται για τήν γνωστή στήν άρχαιότητα ιέρεια τοΰ μαντείου τοΰ Άπόλ- 
λοίνος στους Δελφούς, πού καθημένη επί τοΰ προφητικοΰ τρίποδος, έδινε τούς χρη
σμούς τοΰ μαντείου σ’ εκείνους πού προσήρχοντο νά τό συμβουλευθοΰν για τίς μελ
λοντικές υποθέσεις των. Η Πυθία για νά εύρεθή σέ κατάστασιν έμπνεύσεως έπινε 
νερό άπό τήν Ινασσοτίδα πηγή καί έμάσα φύλλα δάφνης άπό τήν ιερά δάφνη τοΰ 
ίεροΰ,-πού έφύετο κοντά στον τρίποδα. Ή  Πυθία έπρεπε νά είναι νεαρής ηλικίας, 
αργότερα δμως έξελέγοντο γυναίκες πού είχαν συμπληρώσει τό 50όν έτος. (Συνώ
νυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .

Πυθοδώρου.
Πάροδος τής όδοΰ Πλάτωνος 20, στο «Μεταξουργείο».
Ό Γΐυθόδωρος, στρατηγός τών ’Αθηναίων καί μαθητής τοΰ Ζήνωνος, έδρασε 

κατά τήν διάρκεια τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου καί ήταν ένας τών τετρακοσίων. 
(Τετρακόσιοι =  ή άπό τετρακόσια μέλη Βουλή τών Αθηναίων μέχρι τήν εποχή 

τοΰ Κλεισθένους, ό όποιος ηυξησε τά μέλη σέ πεντακόσια. Ή  Βουλή τών τετρακο
σίων έπαναφέρθηκε μετά τήν καταστροφή στή Σικελία, άλλά καταργήθηκε πάλιν 
μετά τήν κατάλυσι τών τριάκοντα τυράννων) .
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Πύθωνος.
Πάροδος της όδοΰ Βελβενδοϋς 3, κοντά στήν πλατεία «Κυψέλης».
Πρόκειται για τον γνωστό στήν αρχαιότητα πελώριο καί τερατώδη δράκοντα, 

πού έθεωρεΐτο παιδί της Γης. Διέμενε μέσα σέ σπήλαιο τού Παρνασσού καί έφύλαττε 
το αρχαίο μαντείο της Θέμιδος. Τόν Πύθωνα έφόνευσε δ ’Απόλλων, όταν ήτο νή
πιο ακόμη, γ ι’ αυτό ώνομάσθηκε καί «Πύθ.ος».

Πυλάδου.
Πάροδος της όδοΰ Πειραιώς 181, μια στάσι μετά την Δημοτική αγορά τοΰ

«Ρούφ».
Ό Πυλάδης, ήρωας της Φωκίδος, γυιός τοΰ βασιλιά Στροφίου καί της ’Αναξι

βίας, ήταν περιώνυμος γιά τήν πρός τόν Όρέστη φιλία καί άφοσίωσι. Έβοήθησε τόν 
Όρέστη στον πόλεμο κατά των παιδιών τοΰ Ναυπλίου, που θέλησαν να τιμωρήσουν 
τόν Άγαμεμνονίδη γιά τόν φόνο τοΰ Αΐγίσθου, καί τόν ακολούθησε στό επικίνδυνο 
ταξίδι τής Ταυρικής χερσονήσου, οπού δ Όρέστης πήγε γιά νά άπαγάγη τήν 
άδελφή του ’Ιφιγένεια. Έπιστρέφοντας στήν Ελλάδα νυμφεύθηκε τήν άδελφή τοΰ 
Όρέστη Ήλεκτρα, από τήν όποια απόκτησε τόν Μέδοντα καί τόν Στρόφιο.

Πυλάρου .
Πάροδος τής όδοΰ Έρατοσθένους 28, στήν πλατεία «Πλαστήρα» στό «Παγ- 

κράτι».
Ή  Πύλαρος, δρμος τής Α. Κεφαλληνίας εντός τοΰ κόλπου Σάμης, είναι γνω

στή καί ώς δρμος 'Αγίας Ευφημίας.
Πυλίας.
Παράλληλη τής όδοΰ 'Αγίων Πάντων στον «“Αγιο Δημήτριο» ’Αμπελοκήπων 

πρός τήν πλευρά τών Τουρκοβουνίων.
'Η Πυλία, είναι μιά από τις τέσσερες επαρχίες τοΰ νομοΰ Μεσσηνίας, πού κα

ταλαμβάνει τό νότιο τμήμα, μεταξύ Μεσσηνιακοΰ κόλπου καί τοΰ Ίονίου πελάγους. 
Πρωτεύουσα τής Πυλίας είναι ή ΙΙύλος (2.500 περίπου κάτοικοι) . Κυριωτερες 
κωμοπόλεις: Κορώνη, Λογγά, Μεθώνη, Πεταλίδιον, κ.ά. Ή  δλη επαρχία Πυλίας έ
χει εκτασι 683 τετρ. χιλμ. καί περί τις 42 χιλ. κατοίκους. (Συνώνυμη οδός υπάρ
χει στό Περιστέρι) .

Πύλου.
Πάροδος τής δδοΰ Λένορμαν 81, στόν «Κολωνό».
Ή  Πύλος, πρωτεύουσα σήμερα τής επαρχίας Πυλίας, έθεωρεΐτο, κατά τήν 

κλασσική αρχαιότητα, ή πατρίδα τοΰ Νέστορα, γυιοΰ τοΰ βασιλιά τής Πύλου Νη- 
λέα, καί βρισκόταν κατά πάσαν πιθανότητα στήν περιοχή τών σημερινών θέσεων Α
νω καί Κάτω Έγκλιανός, 17 χλμ. περίπου από τήν θέσι τής σημερινής Πύλου.

Τό λιμάνι τής σημερινής Πύλου (κοινώς Νιόκαστρο καί Ναυαρΐνον) , άπέχει 
από τόν Πειραιά 193 μιλιά. (Συνώνυμη δδός ύπάρχει στό Χαλάνδρι) . \

Πυργοτέλους.
Πάροδος τής δδοΰ Κρησίλα 31, κοντά στήν πλατεία «Πλαστήρα» στό «Παγ- 

κράτι».
Ό Πυργοτέλης, περιώνυμος “Ελληνας σφραγιδογλύφος τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος, 

ήταν ευνοούμενος τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. _
Πύργου.
Πάροδος τής δδοΰ ’Άργους 2, στήν πλατεία «Γ. Πανταζοπούλου» τοΰ «Κο- 

λωνοΰ».
Ό  Πύργος, ή γνωστή πρωτεύουσα τοΰ νομοΰ ’Ηλείας στήν Πελοπόννησο, εχει
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τ ίϊ  21 Χιλ· κατ° ^ ου?> ε?ναι σημαντικό κέντρο παραγωγής καί εμπορίας στ 
%°°ς: EraVf ‘° ™υ Πυργου, σέ άπόστασι 10 χλμ., είναι τό γνωστό Κατάκωλο 
(συνώνυμη οοος υπάρχει σε προάστια των ’Αθηνών) .

Πυργου Α μαλίας (Β ασιλίσσης) .
Πάροδος τής δδοΰ Μακεδονίας 49, κοντά στήν έκκλησία «Εσταυρωμένος» του 

1 αυρου (Σφαγεία) . r r
Με τήν όνομασία αυτή είναι γνωστή ή κοντά στά Ν. Λιόσια περιοχή, 25 περί- 

π0ιοκο στΡή!Μιάτων> δπου Υπάρχει επαυλις πού άνηγέρθη κατά τά έτη 1857
απ° τ̂ ν Βασίλισσα^Αμαλία. Σήμερα βρίσκονται εκεί τά σύγχρονα κτίρια 

_>]ς  ̂Εθνικής Εστίας, τοϋ Εεντρου Βρεφών ή «Μητέρα» καί άλλες διάφορες πρα- 
ν,τιχες σχολές του Εθνικού 'Ιδρύματος.

Πύρλα Ί ω ά ννο υ .
Πάροδος τής δδοΰ Αγίου Δημητρίου Οπλων 71, κοντά στόν «“Αγιο Δημή- 

τριο Οπλων», στις «Τρεις Γέφυρες».
Ό ’Ιωάννης Πύρλας — Θεοδωρόπουλος, ιατροφιλόσοφος, γεννήθηκε στήν Τρί- 

πολι τό 1817 καί άπέθανε στήν ’Αθήνα τό 1901. Τό 1871 έξελέγη καθηγητής τής 
Φυσιολογίας και τής  ̂ Ιγ ιεινής στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών. Είναι ό εισηγητής τής 
ηλεκτροθεραπείας στήν Ελλάδα. Εφεύρε τό ομώνυμον «ύδροωρολόγιον» (1845) 
σύστημα διευθύνσεως αεροστάτων (1864) κ.ά. Έξέδωκε τήν έφημερίδα «Βελτίω- 
σις» (1850 1862) στήν Τρίπολι, δπου καί έδημιούργησε τήν πρώτη «Φιλολογι
κήν δμήγυριν»^ καί άνέπτυξεν αξιόλογη ποιητική δράσι. Τό 1862 έξελέγη πληρε
ξούσιος στήν Β ' Έθνοσυνέλευσι.

Πύρρας.
Πάροδος τής λεωφόρου Συγγροΰ 115, στόν «"Αγιο Σώστη».
Ή  Πύρρα, μυθολογική κόρη τού ’Επιμηθέα καί τής Πανδώρας, σύζυγος τού 

Δευκαλίωνα, ήταν μητέρα τοϋ “Ελληνα, του Άμφικτίονα καί τής Πρωτογένειας.
Πυρρή ’Α γγέλου.
Πάροδος τής λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 114, στό «Τπποκράτειο» νοσοκο

μείο.
Ό Άγγελος Πυρρής, ’Αθηναίος βιομήχανος, διετέλεσε, γ:ά πολλά χρόνια, δη

μοτικός σύμβουλος στόν Δήμο ’Αθηναίων.
Πύρρου.
Πάροδος τής δδοΰ ’Ασπασίας 13, κοντά στήν πλατεία «Παγκρατίου», στό «Παγ- 

κράτι».
Ό Πύρρος, βασιλιάς τής ’Ηπείρου (318—272 π.Χ.) , ήταν γυιός τού Αίακίδου 

καί τής Φθίας. Έχαρακτηρίζετο ώς φιλόδοξος καί άρχομανής ήγεμόνας, είχεν δ- 
μως μεγαλα στρατιωτικά προσόντα. Εκστρατεύοντας στήν ’Ιταλία, ώς σύμμαχος 
των Ταραντίνων, κατά τών Ρωμαίων, τούς ένίκησε αρχικά στήν Ηράκλεια (280 
π.Χ.) καί στόν ’Άσκλο (279 π.Χ.) , αλλά συνετρίβη κυριολεκτικά στή Βενεβέντο 
(275 π.Χ.) . Έπιστρέφοντας στήν ’Ήπειρο, έξεστράτευσε κατά τού ’Αντιγόνου, ύπέ- 

ταξε τήν Μακεδονία (274 π.Χ.) καί έστράφη κατά τής Πελοπόννησου' “Γστερα 
άπό τήν αποτυχημένη έπιχείρησί του κατά τής Σπάρτης, έπετέθη κατά τού ’Ά ρ
γους, δπου καί σκοτώθηκε. Ό Πύρρος ύπήρξεν ένας άπό τούς μεγαλύτερους στρα
τηγούς τής ιστορίας. (Συνώνυμη δδός υπάρχει σέ προάστια τών Αθηνών) .

Πύρρου Δ ιονυσίου. (Βλέπε Δ ιονυσίου Πύρρου)
(  Συνεχίζεται)



=  Ε I Δ  Η Σ  Ε I Σ  Κ Α Ι  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ν

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Κατά τάς διενεργηθείσας εξετάσεις διά την Σχολήν Άρχιφυλάκων, έπέτυχον 

οί κάτωθι, κατά σειράν επιτυχίας κ.κ. ’Αστυφύλακες, οϊτ.νες καί καλούνται δπως 
την 20ήν Σεπτεμβρίου 1966, ημέραν Τρίτην καί από 8ης μέχρι 10ης πρωινής ώρας, 
παρουσιασθώσιν εις την ’Αστυνομικήν Σχολήν Άρχιφυλάκων (Λεωφόρος Κηφισίας 
έναντι αριθμού 188 — Κτήμα Δηλαβέρη — Άμαρούσιον) , διά έννεάμηνον έν αυτή 
έκπαίδευσιν:

1) Απόστολος Κόκορης, 2) ’Αριστείδης Κομιανός, 3) Χρήστος Κλουκίνας,
4-) Στυλιανός Κλώνος, 5) ’Ιωσήφ Παπαδοπετράκης, 6) Δημήτρ.ος Κόκκας, 7) Νι
κόλαος Γαλάνης, 8) Δημήτριος Κωστόπουλος, 9) Ήλίας Μπέσης, 10) Θεόδωρος 
Κατσάκος, 11) Στυλιανός Αέριος, 12) Σωτήριος Ήλιόπουλος, 13) Γεώργιος Πα- 
παδημητρόπουλος, 14) Μιχαήλ Καραγιώργος, 15) Κλέαρχος Πετράκης, 16) Γε
ώργιος Κατσικάρος, 17) ’Ιωάννης ’Αργυρίου, 18) Ευριπίδης Κακαράντζας, 19) 
Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, 20) ’Ιωάννης Διαμαντής, 21) Λάζαρος Δελιολάνης, 
22) Κωνσταντίνος Γεωργούλιας, 23) Σεραφείμ Βούλγαρης, 24) Πέτρος Παναγιώ- 
του, 25) ’Αλέξανδρος Ξανθόπουλος, 26) Κωνσταντίνος Ζανιάς, 27) Γεώργιος Λ.α- 
κέας, 28) Χαράλαμπος Κορακάκης, 29) ’Αθανάσιος Γκούντης, 30) ’Ιωάννης Δε- 
λέγκος, 31) Γεώργιος Μπουλαλάς, 32) Πέτρος Τρύφωνας, 33) Γεώργιος Γιαννα- 
κούρης, 34) Γεώργιος Σερέτης, 35) Κωνσταντίνος Πουλόπουλος, 36) ’Άγγελος 
Κοντάρας, 37) ’Ιωάννης Χαλκιαδάκης, 38) Αντώνιος Ροΰσσος, 39) ’Ιωάννης Γιά- 
λος, 40) Κωνσταντίνος Καλκανδής, 41) Γεώργιος Γαλαΐος, 42) Σεραφείμ Γιολδά- 
σης, 43) Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, 44) Γεώργιος Τσαφούλης, 45) Άνδρέας 
Μπασακίδης, 46) Κωνσταντίνος Ινύρκος, 47) Γεώργιος Δημόπουλος, 48) Γεώργιος 
Παπαντωνίου, 49) Βάϊος Καρβέλης, 50) Δημήτριος Βαρελάς, 51) Βασίλειος Τωία- 
νός, 52) Χρήστος Μερμίρης, 53) Χρήστος Ινολοφώτης, 54) Κωνσταντίνος Κυρια- 
κόπουλος, 55) Ευστάθιος ΙΙαπαδόπουλος, 56) Γεώργιος Στάμου, 57) Γεώργιος Γε- 
ωργόπουλος, 58) ’Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, 59) Θεοχάρης Ντοκουμές, 60) Παύ
λος ΙΊαπατζήμας, 61) Παντελής Παπαδάκης, 62) Αθανάσιος Λουκάς, 63) Γεώρ
γιος Μουζούλας, 64) Κωνσταντίνος Πανάρας, 65) Βασίλειος Ζαγάνας, 66) Ίωάν- 
νης Μπακογιάννης, 67) ’Ιωάννης Άνδρικόπουλος, 68) Χρήστος Άντωνάκης, 69) 
Γεώργιος Καζάνης, 70) Αλέξανδρος Πιπιτός, 71) Κωνσταντίνος Κότσυφας, 72) 
Λουκάς Αντωνίου, 73) Χαράλαμπος Σιαλεύρης, 74) Ευάγγελος Σπυριδάκης, 75) 
Ιωάννης Κοσκινάς καί 76) Δημήτριος Σκουφίτσας.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΑΠΟΛΎΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Παρητήθησαν τού Αστυνομικού Σώματος οί Αστυφύλακες κ.κ. Αθανάσιος Πο- 

λυχρονόπουλος, ’Ιωάννης Κατσιάνος, Πρόδρομος Σταυρίδης, Χαράλαμπος Αλεξίου, 
Κωνσταντίνος Μάρας, Άνδρέας Κότσης καί Παντελής Σοφιανός.

—Άπελύθη τού Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, δ Άνθ) μος κ. 
Χρήστος Κωστάκης. ** *
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Αστυφύλακα κ. Σ. Π.: Ποίημά σας διά θαλασσοπόρον ελήφθη. Λόγω τής εκ- 
τάσεώς του, καθίστατα. αδύνατος ή δημοσίευσίς του. Εύχαριστοΰμεν.

Άρχιφύλακα κ. Σ. Α.: Τό «Μήνυμα απ’ τό καγιάκ» ελήφθη καί ευχαριστοΰ- 
μεν. Καλή ή αρχή τής μελέτης σας, αλλά έν τώ συνόλω της ούχί δημοσιεύσιμος. 
Άναμένομεν καί έλπίζομεν εις τι τό καλύτερον.
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Στμείωσις: Ή συνέχεια της μελέτης «Σταυροφορία γιά τό παιδί», άναβάλλεται διά τό επόμενον τεύχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ : Χ ε ιρ ό γρ αφ α  μ ελ ετώ ν  δημοσ ιευομένω ν ή μή , δέν έ π ισ τ ρ έ φ ο ν τ α ι.
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Κεραμεικοϋ 4 0 —Ά θ ή ν α ι ( Τηλ . 522 - 512 )



Κάβε Παρασκευή 
“Ωρα 20.30' -21

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή τής Α στυ

νομίας Πόλεων άπό τον Ραδιοφωνικό Στα

θμό Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Είναι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, ενδιαφέ

ρουσα .

Μία Εκπομπή χρήσιμη για κάθε Ελληνικό 

σπίτι.


