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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ
Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τοΰ κ. Ν . Α Ρ ΧΙΜ ΑΝΔΡ ΙΤ Ο Υ , Άρχηγοϋ Άστυν. Πόλεων έ.ά.

Έ ιστορία μας διδάσκει δτι δ διχασμός των Ελλήνων προκάλεσε συμφορές,
μακροχρόνια μίση, εγκλήματα, δάκρυα καί αίμα.
Καί τδ διχασμό αυτό μέ κατάληξι στον εμφύλιο σπαραγμό παρασκευάζουν με
υπομονή, επιμονή καί άπε.ρη δολιότητα οί έξ έπαγγέλματος άνατροπεΐς κάθε έθνι>ιο0 κράτους, οί κομμουνισταί. Καί δυστυχώς, παρά τήν πρόσφατη άκόμη έθνοκτόνο
κομμουνιστική Ιπανάστασι τοΰ Δεκεμβρίου 1944, παρά τόν τρίχρονο κομμουνιστοσυμμοριτοπόλεμο, τόν όποιον μέ άγώνες συνέτριψαν οί έθνικές ένοπλες δυνάμεις τής
Χώρας, υπήρξαν κακοί "Ελληνες, οί όποιοι μέ δολιότητα, μέ υπομονή καί επιμονή,
καί ένώ ή Ε λλάς είχεν άνασυγκροτηθή, έκαλλιέργησαν τεχνικότατα κατά τήν τε
λευταία τριετία ένα νέο διχασμό δήθεν πολιτικό, στην πραγματικότητα δμως άντεθνικό, πού δδηγοΰσε μέ μαθηματική άκρίβεια σέ νέες συμφορές καί αιματοχυσίες,
μέ συμπαραστάτες τυφλωμένους καί φανατικούς άντίνομους πολίτες, παρασυρομένους καί έκμεταλλευομένους τά ιδανικά τής Ελευθερίας καί τής Δημοκρατίας.
"Αλλά ή άληθινή Δημοκρατία καί Ελευθερία έστηρίχθη, πάντοτε, πάνω στους
θεσμούς καί τις άξιες, πού έχουν έλληνική τήν καταγωγή καί έλάμπρυναν τό Ε λ 
ληνικό έθνος, ήτοι την Δικαιοσύνη, τήν Εθνική ’Ασφάλεια, τήν Τάξι καί τήν Ά Ρετή·
Αυτούς τούς θεσμούς έπεχείρησαν νά καταλύσουν κακοί "Ελληνες καί κατα
συκοφάντησαν τήν Δικαιοσύνη καί ύβρισαν τήν ’Αρετήν καί εδημιούργησαν ρήγματα
στην ένότητα των έθνικών δυνάμεων καί προσέβαλαν τά όργανα τοΰ Νόμου καί τής
Τάξεως καί ήτοιμάζοντο νά προκαλέσουν τόν έμφύλιο πόλεμο, τήν αιματοχυσία καί
τόν άλληλοσπαραγμό τών Ελλήνων.
Καί τότε, τήν τελευταία στιγμή, έπενέβησαν οί ύπερήφανες ένοπλες δυνάμεις
τής χώρας καί σέ μιά νύχτα άπεμόνωσαν άπό δλες τις πλευρές δχι μόνο εκείνους
πού έσκεμμένα παρεσκεύαζαν τό έγκλημα, άλλά καί έκείνους πού τυφλωμένοι άπό
τά πολιτικά πάθη ήταν άνίκανοι νά άντιληφθοΰν τό χάος πρός τό όποιο έφερόμεθα.
Ή ’Αστυνομία Πόλεων, έχοντας ως έμβλημα καί ώς σκοπόν τήν έφαρμογήν τών
νόμων, ώστε νά ύπάρχη Τάξις μέ έπακόλουθο τήν ελευθερία τοΰ πολίτη καί πιστεύ
οντας δτι ή ΠΡΟΛΗΦΊΣ κάθε έγκλήματος άποτελεΐ τό άσφαλέστερο μέσο έπ.τυχίας
τών σκοπών αύτών, Ε Τ A X Θ Η άμέσως καί Α Ν Ε Π Ι Φ Υ Λ Α Κ Τ Α
παρά τό πλευρόν τών ένόπλων δυνάμεων τής χώρας καί έπέτυχε τήν άμεσο έξουδετέρωσι τών δργανωμένων κομμουνιστών προτοΰ ήμπορέσουν νά δράσουν.
"Ετσι ή 21η ’Απριλίου 1967 έγράφη στήν νεώτερη ιστορία τής Ε λλάδος, ώς
ήμέρα λυτρώσεως άπό τόν έφιάλτη τοΰ άλληλοσπαραγμοΰ.
Καί έκλήθησαν οί άριστοι τών Ελλήνων νά άναλάβουν τη διακυβέρνησι τής

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Ό ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κωνσταντίνος Τασιγιώργος υπέβαλε
τήν κατωτέρω δημοσιευομένην συγχαρητήριον επιστολήν εις τήν Α.Μ. τον ’Αρχιε
πίσκοπον ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμον, έπί τή εκλογή καί άναρρήσει του είς τόν ’Αρχιεπισκοπικόν Θρόνον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος.
«ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΓΝ ΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΑΡΧΗΓΟΣ
Έ ν Άθήναις τή 15.5.1967
Μακαριώτατε,
Έπιτρέψατέ μου, παρακαλώ, δπως, διά τής παρούσης μου, υποβάλω Ύαΐν τα
θερμότατα συγχαρητήρια τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί έμοΰ, προσωπικώς, διά τήν έπαξίαν Ικλογήν καί άνάρρησίν σας είς τόν Θεοσκεπή ’Αρχιεπι
σκοπικόν θρόνον τών ’Αθηνών.
Ή Ινθρόνισίς σας, έπανηγυρίσθη, ύπό τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ώς ιδιαιτέρως
ευτυχές γεγονός, διότι έπραγματοποιήθη είς εποχήν κατά τήν οποίαν ή ήθική σήψις καί ή διαφθορά είχον υποσκάψει τά θεμέλια τοΰ Ελληνοχριστιανικού μας πο
λιτισμού, άλλά καί αύτής ταύτης τής Κρατικής μας ύποστάσεως καί συνεπώς είχεν, άφευκτος, καταστή ή άνάγκη δπως αί τΰχαι καί ή δραστηριότης τής Έλλαδικής ’Εκκλησίας περιέλθουν είς χεΐρας εμπείρους, στιβαράς καί επιδέξιους, 'ίνα
έλπιδοφόρος άναπτυχθή, ύπό τήν πνευματικήν ήγεσίαν της, ή μάχη τών δυνάμεων
τοΰ φωτός κατ’ έκείνων τοΰ σκότους, αί όποϊαι είχον, έπ’ έσχάτων, δεινώς ταλα
νίσει τήν Πατρίδα ήμών.
’Ή δη, κατόπιν τής ύφ’ υμών άναλήψεως τής ’Αρχιεπισκοπικής ποιμαντορικής
ράβδου, ή ’Εκκλησία τής Ελλάδος, χάρις είς τήν ύμετέραν άκτινοβόλον προσω
πικότητα, τήν οποίαν χαρακτηρίζει άκραιφνής καί ένθεος πίστις είς τήν Χριστια
νικήν μας ’ Ορθοδοξίαν, προσήλωσις έπί τούς κανόνας τής Χριστιανικής ήθικής
απαρασάλευτος, έπιστημονική έμβρίθεια σπανία καί κΰρος άπροσμέτρητον μεταξύ
όλοκλήρου τοΰ Χριστιανικού κόσμου, θά καταστή καί πάλιν δ τηλαυγής πνευματι
κός φάρος, ύπό τήν άνέσπερον άκτινοβολίαν τοΰ όποιου θά διεξαχθή δ ιδεολογικός
άγων εναντίον τών άρνητών τής Θρησκείας, τής Πατρίδος, τής ’Ελευθερίας καί
παντός ώραίου, εύγενικοΰ καί ύψηλοΰ.
Μετά βαθυτάτου σεβασμού, άσπαζόμενος τήν δεξιάν σας, εξαιτοΰμαι τήν ύμετέραν εύλογίαν έπί τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων.
Ό ’Α ρ χ η γ ό ς
Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ Τ Α Σ ΙΓ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ
'Αστυνομικός Δ )ντη ς Α '.

Χώρας, νά διασφαλίσουν τούς θεσμούς καί τά ιδανικά τής άληθινής Δημοκρατίας
καί νά δδηγήσουν τή χώρα πρός τήν ’Εντιμότητα καί τήν ’Αρετή, ώστε νά ήμπορέση νά έπιλύση τά πολλαπλά σύγχρονα προβλήματα τών πολιτών, πού άποτελοΰν τόν
Ελληνικό λαό, δ δποΐος είναι ό ώραιότερος, εργατικότερος καί ήρωϊκότερος λαός
τής οικουμένης καί δ δποΐος έδωσε καί δίνει συνεχώς δείγματα ήρωϊσμοΰ καί αυτο
θυσίας γιά τή Δημοκρατία, τά εθνικά ιδανικά καί τήν ευημερία τοΰ κόσμου.
Ύποσχόμεθα πλήρη συμπαράστασι πρός τούς έκλεκτούς, πού συνεκρότησαν
τήν ΚΓΒΕΡΝΗΣΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩ ΤΗ ΡΙΑΣ καί εύχόμεθα νά εύτυχήσουν καί ί'δουν
τούς καρπούς τών ευθυνών τις όποιες άνέλαβον καί τών μόχθων καί αγώνων τούς
οποίους καταβάλλουν, μέ τήν βεβαιότητα οτι οί ευχές δλων τών πραγματικών Ε λ 
λήνων θά τούς συνοδεύουν.
Ν. Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Η Σ

ΘΡΗΣΚΕΙΑ Κ Α Ι ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ Η ΑΝΤΙΦΑΣΙΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
'Υπό τοΰ Συμβούλου τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου
---------------------κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ Α Γ Κ Ρ Ι Ω Τ Η ------------------------------

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έπί μακράς δεκαετίας, δ λεγόμενος «διανοούμενος κόσμος» έτρέφετο μέ τήν
πλάνην ότι ή ’Επιστήμη είναι αντίθετος πρός τήν Θρησκείαν.
Καί ήτο τόσον διαδεδομένη ή πλάνη αυτή, ώστε άπδ έκείνους πού διετηροΰσαν τήν θρησκευτικήν των πίστιν, οί μεν δειλότεροι νά έντρέπωνται νά τήν έκδη/ώσουν, οί δέ τολμηρότεροι καί σταθερώτεροι, νά γίνωνται δεκτοί μέ μειδιάματα
οίκτιρμοΰ καί περιφρονήσεως, ώς καθυστερημένοι, άκόμη δέ καί μέ ταπεινάς ύβρεις
καί όνειδισμούς, δταν Ιτολμοΰσαν νά έκφράσουν-καί νά τονίσουν τάς θρησκευτικάς των πεποιθήσεις.
Καίτοι βεβαίως έν τώ μεταξύ τά πράγματα μετεβλήθησαν πολύ, διά τούς
λόγους πού θά έξηγήσωμεν, αί δέ ύλιστικαί κοσμοθεωρίαι πού έστηρίχθησαν είς
Ισφαλμένας έπιστημονικάς θεωρίας περί τής ύλης, τοϋ φωτός, τοϋ προβλήματος
τής γενέσεως τής ζωής, τής έξελίξεως καί καταγωγής των ειδών καί τοΰ Αν
θρώπου, κατέρρευσαν άπδ τά συντριπτικά κτυπήματα
των
συγχρόνων ΦυσικώνΕ 
πιστημών, έν τούτοις δυστυχώς ή πλάνη τήν δποίαν έν άρχή άνεφέραμεν, έξακολουθεΐ νά έπαναλαμβάνεται καί νά διαδίδεται, είς τρόπον ώστε πολλοί νά τήν πι
στεύουν, είτε διότι δεν έχουν καιρόν νά ερευνήσουν βαθύτερον καί νά ίδοϋν ποια
είναι ή πραγματική Αλήθεια, είτε διότι δέν έχουν τήν άπαιτουμένην κατάρτισιν
ώστε νά έμβαθύνουν είς ένα τόσον πολύπλοκον θέμα.
’Ό χι δέ μόνον είς τδ πολύ κοινόν, άλλά καί είς πολλούς έπιστήμονας καί ιδί
ως είς έκείνους έξ αυτών πού είναι ειδικευμένοι είς ένα ώρισμένον έπιστημονικδν
κλάδον, επικρατεί ή τοιαύτη άντίληψις περί τής θρησκείας.
Κατά τήν γνώμην εκείνων οί όποιοι δέχονται δτι υπάρχει σύγκρουσις καί έχθρα μεταξύ Θρησκείας καί Επιστήμης, ή δευτέρα άρνεΐται αύτάς τάς βάσεις τής
πρώτης ήτοι, τήν υπαρξιν τοΰ Θεοΰ, καί τήν Αθανασίαν τής ψυχής. Ή άρνησις δέ
τών θεμελιωδών τούτων άρχών, έχει ώς συνέπειαν τήν άρνησιν τής Χριστιανικής
Θρησκείας, δηλαδή τήν Άποκάλυψιν αυτής, τά θαύματα, τά δόγματα καί έπομένως,
τήν Βίβλον, δηλ. τήν 'Αγίαν Γραφήν, ή όποια κατ’ αυτούς είναι γεμάτη άπδ Ανα
κρίβειες καί αντιφάσκει πρός τάς άναντιρρήτους άληθείας τής ’Επιστήμης, ήτοι ’Α 
στρονομίαν, Γεωλογίαν, Βιολογίαν.
Διά τοΰτο τδ μεγάλο καί γενικόν ζήτημα ώς πρός τάς αμοιβαίας σχέσεις Θρη
σκείας καί ’Επιστήμης περιορίζεται στδ κυριώτερον ζήτημα ώς πρός τάς σχέσεις
τής 'Αγίας Γραφής καί τής ’Επιστήμης καί λύεται μέ τήν αντιπαραβολήν τής δι
δασκαλίας τής Γραφής πρός τά δεδομένα τής ’Επιστήμης. 'Ως πρός τό ζήτημα τού
το, ή Θεολογική Επιστήμη μέ τήν ’Απολογητικήν της έχει έργασθή πολύ καί πολ
λά έχει προσφέρει διά τήν διάλυσιν τής εσφαλμένης γνώμης περί συγκρούσεως τής
’Επιστήμης πρός τήν 'Αγίαν Γραφήν.
Ά λ λ ’ οί άπιστοι οπαδοί τών υλιστικών θειυριών, μέ περιφρόνησιν Αποκρούουν
συνήθως κάθε τι πού προσφέρει ή άντιπροσωπεύουσα τήν πίστιν, Θεολογική ’Επι
στήμη, διότι πιστεύουν μόνον είς τόν νοΰν καί αυτόν προσωποποιεί δι’ αυτούς ή Ε 
πιστήμη. Διά τοΰτο ή παρούσα μελέτη θά περιστραφή κυρίως είς τήν έξέτασιν τής
φ ω ν ή ς τής ’Επιστήμης ώς πρός τό σοβαρώτατον τοΰτο ζήτημα.
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2. ΠΟΙΑ Η Α ΙΤ ΙΑ ΤΗΣ Α Π ΙΣ Τ ΙΑ Σ
Παρατηρούμε·/ ευθύς έξ αρχής, δτι είναι πολύ άπίθανον, ή μάλλον άπιστευτον,
άν ύπεστήριζε κανείς δτι τήν άπιστίαν ή την δλιγοπιστίαν του τήν άπέκτησεν από
τήν επιστημονικήν του ερευνάν. Διότι κάθε αμερόληπτος άνθρωπος, άν ήθελε νά
εξετάση τά βάθη τής καρδιάς του καί τής συνειδήσεώς του, χωρίς προκατάληψιν,
άν ήθελε δηλαδή νά κάμη όρθήν ένδοσκόπησιν του έαυτοΰ του, τότε θά διεπίστωνεν δτι ή άπιστία του ήρχισεν άπό πολύ παλαιοτέραν εποχήν, ήτοι από τά χρόνια
τής φοιτήσεώς του εις τό Γυμνάσιον ή εις τό Πανεπιστήμιον. Θά διεπίστωνεν έπίσης, δτι ή κυρία αιτία τής απιστίας ή τής όλιγοπιστίας του είναι κάθε άλλο παρά
επιστημονική.
Πιθανώς, ή άπιστία του νά δφείλεται εις τό άπιστον ή τό άδιάφορον περιβάλ
λον εις τό όποιον ζή, δηλαδή, ή οικογένεια ή ή Κοινωνία, πιθανώς τά άτακτα
πάθη του, ή κοσμική ζωή κλπ.
Πάντως δμως, γεγονός είναι δτι υπάρχουν σήμερον πολλοί καλοπροαίρετοι άν
θρωποι πού θαμβωμένοι άπό τάς μεγάλας άνακαλύψεις τής Επιστήμης καί ιδία
άπό τά καταπληκτικά επιτεύγματα τής Τεχνικής, διερωτώνται, άν είναι δυνατόν
νά έξακολουθοΰν νά θρησκεύουν στήν σημερινήν έποχήν τοΰ θριάμβου τής ’Επιστή
μης, έκ τοΰ φόβου, μήπως τυχόν αύτή, δηλαδή, ή Επιστήμη, άντιτίθεται προς τήν
Θρησκείαν καί έχει τυχόν άναιρέσει τάς άληθείας της.
Άποτεινόμεθα λοιπόν καί πρός αυτούς τούς καλοπροαιρέτους άνθρώπους, πού
άναζητοϋν νά ευρουν τήν ’Αλήθειαν εις τό βασ.κόν τοΰτο ζήτημα. Καί άξίζει πράγ
ματι τόν κόπον νά τήν άναζητήσουν, διότι χωρίς τήν ’Αλήθειαν, δ άνθρωπος δέν
ήμπορεΐ ν’ άπαλλαγή άπό τάς προκαταλήψεις, άπό τάς δεισιδαιμονίας, άπό τάς πλά
νας καί άπό τήν άπιστίαν.
Ό Κύριός μας άλλως τε μάς παραγγέλλει ν ά
γ ν ω ρ ί σ ω μ ε
τήν
’Α λ ή θ ε ι α ν ,
δ ι ό τι α ύ τ ή
θά
μάς
άπελευθερώση,
έννοεΐται άπό τήν πλάνην καί άπό τό κακόν.
3. Ε ΙΣ ΠΟΙΟΓΣ ΛΟΓΟΥΣ ΟΦ ΕΙΛΕΤΑΙ Η ΠΛΑΝΗ ΠΕΡΙ ΣΓΓΚΡΟΓΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ Κ Α Ι ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Έ ν πρώτοις, μέ μεγάλην συντομίαν θά προσπαθήσωμεν νά έκθέσωμε τούς λό
γους στούς όποιους δφείλεται ή έσφαλμέη άντίληψις, δτι ύπάρχει δήθεν άντίθεσις
μεταξύ θρησκείας καί Επιστήμης καί νά έξηγήσωμεν διατί ούδεμία τοιαύτη άντίθεσις ύπάρχει.
Είναι δέ οι λόγοι ούτοι, άφ’ ένός μέν Ί σ τ ο ρ ι κ ο ί, άφ’ ετέρου δέ
Έπ ι σ τ η μ ο ν ι κ ο ί .

I. Λόγοι 'Ιστορικοί.
Πριν άπό δύο περίπου αιώνας ήρχισε νά καλλιεργήται ή άντίληψις αύτή, δτι
δηλαδή συγκρούεται ή Επιστήμη μέ τήν Θρησκείαν, γεγονός δμως πού δφείλεται
είς έσφαλμένην τοποθέτησιν τοΰ ζητήματος.
Χωρίς νά ύπάρξη ποτέ διαμάχη καί άντίθεσις πραγματική μεταξύ ’Επιστή
μης καί θρησκείας, ύπήρξεν δμως διαμάχη μεταξύ Επιστήμης καί Θεολογίας.
’Αλλά διατί δέν είναι δυνατόν νά ύπάρχη διαμάχη καί άντίφασις μεταξύ
’Επιστήμης καί Θρησκείας ;
Διότι καί αί δύο, κινούνται είς δύο διαφορετικάς σφαίρας, ήτοι είς δύο κύ
κλους ξεχωριστούς, άφοΰ ή μέν Φ υ σ ι κ ή
’Ε π ι σ τ ή μ η
ά σ χ ο λ ε ΐ ται
μέ τ ά ζ η τ ή μ α τ α
τ ή ς
ύλης,
έκεΐνα τούτέστιν πού Αφο
ρούν τόν ύλικόν χώρον καί χρόνον, ή δέ θ ρ η σ κ ε ί α
μέ
τά
ζ η τ ή -
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Οί δύο αότοί κύκλοι σχετίζονται βεβαίως, έχουν τούτέστιν κάποιαν έπαφήν
μεταξύ των εις τήν διάνοιαν τοΰ άνθρώπου, άλλα διαφέρουν κατά τδ περιεχόμενον.
Πιθανή δμως καί πραγματική σύγκρουσις μεταξύ των δύο τούτων τρόπων άποκτήσεως γνώσεως δέν εύρίσκεται εις τήν άντίθεσιν των συμπερασμάτων τής Ε 
πιστήμης πρδς τα δόγματα τής Θρησκείας, άλλα όπως λέγει ένας διάσημος φι
λόσοφος, ή πιθανή άντίθεσις είναι μάλλον ψυχολογικής φύσεως παρά θεωρητικής
ή δογματικής. Δηλαδή, ήμπορεΐ νά νοηθή τοιαύτη σύγκρουσις, μόνον μεταξύ τοΰ
έπιστημον.κοΰ νοΰ καί τοΰ θρησκευτικού πνεύματος, δχι δέ μεταξύ Επιστήμης
καί Θρησκείας.
Διά νά γίνη καλύτερον άντιληπτδν τό ζήτημα τοΰτο θά φέρωμεν ένα πα
ράδειγμα. "Ολοι μας, γνωρίζομεν δτι ύπάρχει στήν πραγματικότητα εκείνο πού άποκαλοΰμε « κ α θ ή κ ο ν » .
Έ ν τούτοις, τό καθήκον, ούτε νά τό μετρήσωμεν, ούτε νά τό ζυγίσωμεν ήμποροΰμε, διότι τοΰτο είναι άόρατον καί άσύλληπτον.
Παρά ταΰτα δμως, τό καθήκον είναι κάτι τό πραγματικόν.
Τήν άντίληψιν δέ τοΰ καθήκοντος τήν συναισθάνονται δλα τά κοινωνικά δντα. Καί δμως, ή Φυσική Επιστήμη, τό άγνοεΐ.
"Οταν ζητήσωμε νά Ιξηγήσωμε διά ποιον λόγον δ άνθρωπος όφείλει νά εί
ναι πιστός είς τό καθήκον, διά ποιον λόγον αισθάνεται δτι δέν είναι έν τάξει μέ
τήν συνείδησίν του, δταν τό παραλείπη, τότε γίνεται φανερόν, δτι συμβαίνει τοΰτο,
διότι τό καθήκον είναι ένα χρέος, είναι μία δφειλή πρός τούς άλλους.
Επομένως, δέν είναι κάτι τό άσχετον καί άφηρημένον, άλλά σχετίζεται τοΰ
το άμεσα μέ τούς άλλους άνθρώπους.
Καί δταν προχωρήσωμεν άπό τήν ιδέαν τοΰ καθήκοντος πρός τά πρόσωπα,
τότε θά εύρεθοΰμε στήν σφαίραν τής ήθικής καί τής Θρησκείας, στήν σφαίραν
τοΰ Πνεύματος.
Ιδού λοιπόν, δτι υπάρχει ήθικός καί πνευματικός κόσμος πού είναι έπίσης
πραγματικός, όσον καί δ ύλικός, ό έξωτερικός κόσμος, μέ τόν όποιον έρχονται είς
έπαφήν τά αισθητήριά μας όργανα, ένώ τόν πνευματικόν δέν ήμποροΰμε νά τόν
συλλάβωμε μέ τάς αισθήσεις μας παρά μόνον μέ τό πνεΰμά μας.
Προηγουμένως είπαμεν δτι δ ι α μ ά χ η
δέν είναι δυνατή μεταξύ Θρη
σκείας καί Επιστήμης, άλ?ά μεταξύ Θεολογίας καί Επιστήμης.
Στήν πραγματικότητα δμως ήτο κι’ έξακολουθεϊ νά είναι μεταξύ τής Ε π ι
στήμης καί τής έσφαλμένης Θεολογίας καί δχι τής Θείας Άποκαλύψεως.
Καί άντιστρόφως, μεταξύ τής Θρησκείας ή τής Θείας Άποκαλύψεως καί τής
Επιστήμης, ή όποια δμως έξέφυγεν άπό τ’ αύστηρως έπιστημονικά δρια καί μετα
βάλλεται είς Φιλοσοφίαν καί δογματίζει, γίνεται δηλαδή Κοσμοθεωρία, άκόμη δέ
καί Μεταφυσική.
Μέ τήν ευκαιρίαν αυτήν θά πρέπει νά τονίσωμεν δτι τά πρώτα βήματα τής
Επιστήμης ώφείλοντο είς Επιστήμονας πού ήσαν γνήσιοι Χριστιανοί, δηλαδή πι
στοί. ΤΙΙσαν δμως καί Θεολόγοι, ή είχαν στενήν έπαφήν μέ τήν ’Εκκλησίαν, ως
ό Κοπέρνικος, δ Γαλιλαίος, δ Κέπλερ, δ Βάκων, δ Νεύτων, δ Καρτέσιος, δ Πασκάλ, δ Φαραντάΰ, δ Βόλτα, δ Παστέρ καί άλλοι.
Ή διαμάχη λοιπόν ήρχισεν δταν οί έπιστήμονες συνήντησαν άντίδρασιν τοΰ
κλήρου, κυρίως δέ τής Δ. Εκκλησίας καί άλλων άνθρώπων περιορισμένης άντιλήψεως.
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Είναι γνωστόν τό παράδειγμα τοΰ Αστρονόμου Γαλιλαίου πού κατεδικάσθη
υπό της Παπικής Εκκλησίας διότι άνεκάλυψεν δτι ή γη δέν είναι τό κέντρον τοΰ
κόσμου, ώς έδιδασκεν ή Ρωμαίο - Καθολική Εκκλησία, σύμφωνα μέ τάς θεωρίας
τοΰ Πυθαγόρα καί Πτολεμαίου καί δτι δ ήλιος δέν κινείται περί τήν γην, άλλ’
άντιστρόφως.
Ό Γαλιλαίος ποτέ δέν είχε παυσει νά είναι πιστός, ήναγκάσθη δμως φαινομενικώς ν’ άρνηθή τήν άνακάλυψίν του.
I I . Λόγοι ’ Επιστημονικοί.
’Ά λλη αιτία τής διαμάχης μεταξύ Επιστήμης καί Θρησκείας είναι έκείνη
πού οφείλεται είς έσφαλμένας άντιλήψεις περί ’Επιστήμης, ή όποια μεταβάλλε
ται εις Κοσμοθεωρίαν, μή έπιστημονικήν. Πρόκειται δηλ. διά γενικεύσεις ώρισμένων παρατηρήσεων ή διά μεταβολήν ώρισμένων ύποθέσεων καί θεωριών είς έπιστημονικά άξιώματα.
Τοιοΰτο παράδειγμα είναι ή θεωρία τής έξελίξεως τοΰ Δαρβίνου κατά τήν
όποιαν έγενίκευσεν οδτος άντιεπιστημονικώς ώρισμένας παρατηρήσεις. Χωρίς δέ
καμμίαν άπόδειξιν έπιστημονικήν, έθεώρησεν δτι δλα τά είδη καί δ άνθρο>πος άκόμη παρήχθησαν διά τής έξελίξεως έξ ενός άρχικοΰ κυττάρου. Ά λ λ ’ ή θεωρία
αυτή άπεδείχθη τελείως έσφαλμένη. Κατεπολεμήθη δέ υπό διαπρεπών επιστημό
νων, ώς τών Βίρχωβ, Γκωντρύ, Βιαλλετόν, Φλέμιγκ, Ντυμπουά, Χάξλεΰ κ. ά. “Ο
πως καί άνωτέρω σημειοΰμεν, μία αίτια τής δημιουργίας τής πλάνης περί συγκρούσεως τής Θρησκείας μέ τήν ’Επιστήμην ήτο καί ή έσφαλμένη άντίληψις περί
τής ’Επιστήμης. ’Επί παραδείγματι, άλλοτε ή ’Επιστήμη έθεωρείτο δτι είχε κα
τορθώσει νά έπιτύχη τήν πλήρη καί δριστικήν γνώσιν τής φύσεως τών πραγμάτων.
Άντετάσσετο δέ ή γνώσις αύτή, πού έθεωρείτο άντικειμενική καί πλήρης,
πρός τήν πίστιν, ή όποια έθεωρείτο κάτι τό τελείως υποκειμενικόν καί μεταβλη
τόν.
’Επίσης, άλλοτε, ή ’Επιστήμη δέν έβλεπε κανένα δριον καί κανένα έμπόδιον
στάς έπιδιώξεις τών κατακτήσεών της.
Ή το λοιπόν επόμενον, υπό τοιούτους δρους, ή Θρησκεία, δηλαδή οί έκπρόσωποί της νά μή τολμοΰν καν ν’ αντιμετωπίσουν τήν Επιστήμην, ή όποια έθεωρεΐτο παντοδύναμος καί κυρίαρχος.
Ή άλαζονεία δέ αύτή τής ’Επιστήμης ώφείλετο είς τάς καταπληκτικάς πρά
γματι π ρ ο ό δ ο υ ς
τών Φυσικών ’Επιστημών τοΰ 19ου αίώνος. Ή τ ο δέ τόση
ή έντύπωσις καί ή κατάπληξις πού είχε καταλάβει τότε τούς έπιστήμονας, άλλά
καί γενικώς δλους τούς ανθρώπους, ώστε έθεωρείτο δτι τίποτε πλέον δέν θά διέ
φευγε τάς δυνατότητας τής ’ Επιστήμης καί δτι ήτο αύτη ικανή τά πάντα νά γνωρίση καί τά πάντα νά έξηγήση.
Αί ύλιστικαί κοσμοθεωρία! τών Χαίκελ, Μπύχνερ, Χάξλεΰ, Σπένσερ κλπ. έφε
ραν μεγάλην άναστάτωσιν στήν θολωμένην άτμόσφαιραν τοΰ παρελθόντος αίώνος
κι’ ένίσχυαν ακόμη περισσότερον τήν άντίληψιν δτι ή ’Επιστήμη ήτο ή μοναδική
κυρίαρχος τοΰ κόσμου, καί δτι ή Θρησκεία ήτο κάτι τό άχρηστο καί τό άπηρχαιωμένον.
Οί λεγόμενοι «όρθολογισταί» είχαν μεταβάλει τότε τήν Επιστήμην είς είόωλον καί κυριολεκτικά τήν έλάτρευαν.
Ά λ λ ά , σήμερον, από τ.νων τουτέστι δεκαετηρίδων, μετεβλήθη ριζικώς ή τοιαύτη άντίληψις περί ’Επιστήμης.
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ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΡΙΖΙΚ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΝ
ΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΣΓΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ;

’ Οφείλεται κυρίως εις τήν πρωτοφανή κατάρρευσιν κατά τά τελευταία έτη
τών διαφόρων επιστημονικών θεωριών.
'Ως λέγει δ Γάλλος ’Ακαδημαϊκός PICARD, «κατά τά τελευταία ετη καί αύτή ακόμη ή έννοια τοΰ Φυσικού Νόμου έχει μεταβληθη». Κατά δέ τόν κορυφαΐον
Γάλλον Μαθηματικόν Π ο υ α γ κ α ρ έ
«καί είς αύτάς άκόμη τάς θεωρουμέ
νας ως γρανιτώδεις αλήθειας τής Επιστήμης, τάς μεγαλοπρεπείς άρχάς τοΰ Νεύτωνος, τοΰ Λαβουαζιέ, τοΰ Μαΐγερ, μέ τάς όποιας έδίδετο ή Ιπιστημονική έξήγησις τοΰ Σύμπαντος έχουν δημιουργηθή ρήγματα».
Ό λ α ι α ί θ ε ω ρ ί α ι
π ε ρ ί
ύλης,
χ ώρ ο υ ,
χρόνου,
φωτός,
α ό τ ο μ ά τ ο υ
γενέσεως,
έξελίξεως
ειδών, πού
έ θ ε ω ρ ο ΰ ν τ ο
ά λ λ ο τ ε
ώς
α λ ά ν θ α σ τ α
δόγματα,
άνεθεωρήθησαν.
’Έτσι έκλονίσθη τό κΰρος τών Θετικών Επιστημών.
'Όσον δέ βαθύτερον έρευνα τήν Φύσιν ή Επιστήμη διά ν’ άνακαλύψη τό μυ
στήριον πού περιβάλλει τόν Φυσικόν Κόσμον, τόσον περισσότερα μυστήρια καί αι
νίγματα πολύπλοκα ευρίσκει ένώπιόν της.
Κατά μίαν παράδοξον ειρωνείαν παρατηρεϊται τοΰτο τό φαινόμενον, δτι, ενό
σω εισχωρεί ή ’Επιστήμη στόν υλικόν κόσμον, τόσον περισσότερον περιπλέκεται,
Καί ώς λέγει πολύ εύστοχα ένας διαπρεπής καθηγητής Φυσικών ’ Επιστημών δ
A ρ. X ό ο υ ε ρ «αί νεώτεραι έκτάσείς τοΰ μικροκόσμου τών άτομικών καί
ένδοατομικών παραγόντων μέ τάς έννοιας τών ήλεκτρονίων καί κβάντα, δμοιάζουν
μέ ένα πλουσιώτατο καί γοητευτικώτατο δάσος, πού γίνεται διαρκώς πιο μυστη
ριώδες, δσον είσχωροΰμεν είς αύτά».
Αυτός είναι δ λόγος, πού οί σοβαροί ’Επιστήμονες έγιναν σήμερα πιό προ
σεκτικοί καί μετριόφρονες είς τάς κρίσεις των. ’Αναγνωρίζουν δτι άδυνατεΐ ή ’Ε
πιστήμη νά συλλάβη δλην τήν πραγματικότητα, άλλά μέρος μόνον ταύτης. Καί
παραδέχονται, δτι ύπάρχουν καί άλλαι δψεις τής πραγματικότητος, αί δποίαι πα
ραμένουν άκόμη μυστηριώδεις. Δ έ ν
ή μ π ο ρ ε ϊ
ή ’Ε π ι σ τ ή μ η
νά
μ ά ς
έ ξ η γ ή σ η
τό
Δ I A Τ I, ά λ λ ά
μ ό ν ο ν τό «ΠΩΣ».
Δηλαδή δέν ήμπορεϊ νά μάς έξηγήση διατί τό φυτόν, τό ζώον, δ άνθρωπος αυξά
νουν κατ’ αότόν τόν τρόπον καί οχι άλλέως, άλλά πώς γίνεται ή αδξησις αύτή.
’Ήρχισε ν’ άντηχή καί πάλιν στούς λόγους τών έπιστημονικών πραγματειών
τό Σωκρατικόν έκεΐνο απόφθεγμα, τό «έν οίδα δτι ούδέν οίδα». ’Ήρχισε λοιπόν ν’
άναγνωρίζεται δτι ύπάρχουν δρια άπαραβίαστα είς τήν γνώσιν.
Κατά τήν νεωτέραν άντίληψιν τής Επιστήμης, αυτή ά ν α γ ν ω ρ ί ζ ε ι
δ τ ι
δ έ ν
ά π ο τ ε λ ε ί
τ ή ν
ά π ό λ υ τ ο ν
καί β ε β α ί α ν
γνώσιν
τών
π ρ α γ μ ά τ ω ν ,
ά λ λ ά
μό νο ν
ένα
τρόπον
γνώσεως
μεταξύ
τών
άλλων.
Κα ί
ά φ ί ν ε ι
έ τ σ ι
ά ρ κ ε τ ό ν
πε ρ ι θ ώρ ί ο ν είς τόν
ά λ λ ο ν
τ ρ ό π ο ν
γ ν ώ σ ε ω ς
δ η λ. ε ί ς τ ή ν Π Ι Σ Τ Ι Ν .
Μέ τό νά θέλη λοιπόν ή Επιστήμη νά βασίζεται μόνον είς τήν πειραματικήν
μέθοδον, δηλ. είς τήν παρατήρησ.ν καί τό πείραμα, αύτοπεριορίζεται κατ’ άνάγκην, τόσον ώς πρός τήν έκτασιν τών φαινομένων πού έξετάζει δσον καί ώς πρός
τό βάθος αύτών.
Κ Γ ένώ ή ’Επιστήμη προσπαθεί καί θέλει νά εύρη τήν πραγματικότητα, κα
ταντά εις τό τέλος νά μήν τήν γνωρίζη, παρά άπό τήν μίαν μόνον όψιν της, δηλ.
έκείνην πού άποτελεί τήν σχέσιν τών φαινομένων μεταξύ το)ν.
’Αλλά καί αυτήν άκόμη τήν γνώσιν τήν μερικήν δέν τήν κατέχει εις δλον
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της τό βάθος, διότι παρεμβαίνουν αί άνθρώπινοι αισθήσεις καί έτσι ή μερική αυ
τή γνώσις είναι «σχετική» καί ύποκειμενική.
Βλέπομε λοιπόν δτι ή Επιστήμη δεν είναι εις θέσιν νά μάς δώση μίαν πλή
ρη καί βεβαίαν άλήθειαν, κάτι τό άπολύτως θετικόν.
Καί δπως λέγει δ μεγάλος σύγχρονος ’Αστρονόμος Έ ν τ ι γ κ τ ο ν
«λό
γω τοΰ αμείλικτου νόμου των σχέσεών μας μέ τον έξωτερικόν κόσμον, τό κάθε τι
πού παρουσιάζεται εις τήν γνώσιν μας παραμορφώνεται μέ τήν μεσολάβησιν τών
αισθητηρίων οργάνων μας».
Διά τοΰτο ή άμεσος γνώσις μας είναι σχετική καί υποκειμενική. Καί διά τον
λόγον αυτόν ή ’Ε π ι σ τ ή μ η
δέν
κ α τ ο ρ θ ώ ν ε ι
νά μ ά ς
δώ
ση μί αν π λ ή ρ η
καί
β ε β α ί α ν
ά λ ή θ ε ι α ν ,
κ άτ ι
τούτέστι, τό ά π ο λ ύ τ ω ς
θετικόν.
Σήμερον, μετά τήν κατάρρευσιν τών διαφόρων επιστημονικών θεωριών, περί
ύλης, φωτός, χώρου, χρόνου, καταγωγής τοΰ άνθρώπου άπό τον πίθηκον, αυτομά
του γεννήσεως κλπ., πού όφείλεται είς τήν άνάπτυξιν καί πρόοδον τών Φυσικών
Επιστημών, κ α τ ε ρ ρ ί φ θ η
π λ έ ο ν
ή π λ ά ν η
τής π α ν 
τ ο γ ν ω σ ί ας τ ή ς
Ε π ι σ τ ή μ η ς
κ α ί
τ ή ς
σ υ γ κ ρ ο ύ σεώς
της
μέ τ ή ν
Θρησκείαν.
Σήμερον, οί έπιστήμονες τών Φυσικών ’Επιστημών άναγνωρίζουν δτι δ κό
σμος αύτός πού βλέπομε καί άκούομε άποτελεΐ άπλήν μόνον σκιαγραφίαν, ενα μι
κρόν μόνον τμήμα τοΰ άληθινοΰ κόσμου.
Καί δπως λέγει δ Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής Ίέννας Π ά σ κ ο υ α λ
Ζ ό ρ ν τ α ν, «δπίσω άπό τά φαινόμενα κρύπτεται ή άληθής πραγματικότης» ή
δπως λέγει δ Καθηγητής τής ’Αστρονομίας καί ’Ακαδημαϊκός Μ π ι γ κ ο υ ρ ν τ ά ν «ή έπιστήμη σταματά στήν έξωτερικήν έπιφάνειαν, στό έξωτερικό φλοΰδι
τών πραγμάτων. Δέν γνωρίζει αν δπίσω άπό τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν ύπάρχει
άντικειμενική πραγματικότης, έάν δέ τυχόν ύπάρχη δέν ήμπορεΐ νά τήν συλλάβη», ό δέ διάσημος ’Αστρονόμος Σ έ ρ
Τ ζ α ί η μ ς
Τζήν, άναγνωρίζει
δτι
ή ’Ε π ι σ τ ή μ η
είναι
ά σ θ ε ν ή ς
λάμψις φ ω 
τός άν επ α ρ κ ή ς
πρός πλήρη
γνώσιν.
Αί θετικαί λοιπόν Έπιστήμαι δέν ήμποροΰν έκ τών προτέρων νά άπομακρύνουν αύθαιρέτως τήν πίστιν, άπλώς καί μόνον διότι είναι πίστις, πολύ δέ περισ
σότερον, άφοΰ καί ή Ιδία ή ’Επιστήμη τήν χρησιμοποιεί δταν διατυπώνη τάς έπιστημονικάς της θεωρίας καί τούς Επιστημονικούς της νόμους. Άφίνουν συνεπώς
άρκετόν πεδίον δράσεως καί άλλους τρόπους γνώσεως, ώς είναι ή φαντασία, ή
διαίσθησις, ή θρησκευτική πίστις, τάς δποίας δέν δύναται νά παραγνωρίζη έκεΐνος πού θέλει νά σχηματίση δρθήν Κοσμοθεωρίαν.
"Οταν έπομένως αί θετικαί Έπιστήμαι εξετάζουν καί έρμηνεύουν τά διάφο
ρα φυσικά φαινόμενα χωρίς νά λαμβάνουν ύπ’ δψιν τόν παράγοντα ΘΕΟΣ καί πε
ριορίζονται στήν μηχανικήν μόνον έξέτασιν τών φαινομένων, τότε μετά βεβαιότητος δύναται νά λεχθή δτι μία τοιαύτη έξέτασις τών ζητημάτων είναι έντελώς μη
χανική καί έπιπολαία.
Ήμποροΰν έπίσης οί έπιστήμονες νά σιωποΰν έμπρός είς τά μεγάλα προβλή
ματα τής ζωής καί τοΰ θανάτου.
Ά λ λ ’ οί πραγματικοί έπιστήμονες, άν θέλουν νά ευρύνουν τόν δρίζοντά των,
άν θέλουν νά είναι σύγχρονοι έπιστήμονες, θά πρέπει νά είναι συγχρόνως καί φιλό
σοφοι. Δηλαδή θά πρέπει ν’ άνυψώνωνται ύπεράνω τών ύλ.κών φαινομένων, ύπεράνω τών δρατών πρός τά άόρατα, πρός τάς άρχάς, πρός τάς πρώτας αίτιας.
Καί τοΰτο εύτυχώς γίνεται ώς έπί τό πλεΐστον, σήμερον, διότι παρατηρεϊται
άξιοσημείωτος στροφή τών έπιστημόνων πρός τήν θρησκείαν. Στρατιά δλόκληρη
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μεγάλων συγχρόνων Επιστημόνων, κορυφαίων επιστημονικών κλάδων, άνυψώνουν
τώρα τό πνεύμα των ύπεράνω τών υλικών φαινομένων καί διαβλέπουν δτι πέραν
τού Σύμπαντος υπάρχει ΣΚΕΨ ΙΣ, υπάρχει ένας ύπέρτατος ΝΟΥΣ ό όποιος διέπει τα πάντα.
'Ομολογούν σήμερον οί διασημότεροι Ιπιστήμονες δτι ή Επιστήμη εις τά
έσχατα θεμέλιά της συνορεύει προς σφαίραν είς τήν οποίαν κυριαρχεί τδ μυστή
ριον καί ή Πίστις.
Καί όπως διακηρύσσει δ ’Αμερικανός Φυσικός Ρ ο μ π έ ρ
Μ ί λ λ ι κ α ν πού έχει τιμηθή μέ τό βραβεΐον Νόμπελ, έμαθαν οί Φυσικοί Επιστήμο
νες τής εποχής μας ένα σπουδαΐον μάθημα ταπεινώσεως καί θαυμασμού καί χα
ράς ενώπιον ένός άκαταλήπτου Σύμπαντος.
5. Ε ΡΕ ΪΝ Α ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΑΝ ΓΠΑΡΧΗ ΣΤΓΚ ΡΟ ΓΣΙΣ ΜΕΤΑΞΓ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ Κ Α Ι ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Καί διά να έπανέλθωμεν είς τό κύριον θέμα τής μελέτης μας, άν ύπάρχη
δηλαδή σύγκρουσις μεταξύ Θρησκείας καί Έπιστήμης έπιθυμοΰμε να φέρωμεν ύπ’
οψιν σας τά πορίσματα σχετικών ερευνών πού έγιναν είς Γ α λ λ ί α ν ,
’Α γ 
γλίαν
καί ’ Α μ ε ρ ι κ ή ν
μεταξύ ’Επιστημόνων.
Τ ά σχετικά έρωτήματα άπηυθύνθησαν, οχι γενικώς προς τούς πάσης φύσεως
επιστήμονας, δηλ. τών Φιλοσοφικών καί 'Ιστορικών ’Επιστημών, άλλά μόνον πρός
τούς ’Επιστήμονας τών Θετικών ’Επιστημών. Έλήφθη δηλαδή ή ’Επιστήμη ύπό
την στενήν έννοιαν τής λέξεως, εκείνην πού περιορίζεται είς τά γεγονότα, ήτοι είς
τόν κλάδον τών Φυσικών ’Επιστημών πού Ιπραγματοποίησε τά θαύματα τού άτμού,
τού ήλεκτρισμοΰ, τού ραδίου, τής ατομικής ένεργείας, δ.ά τά δποΐα τόσον έκπλήσσονται καί θαυμάζουν οί άνθρωποι. Αύτήν δέ τήν ’Επιστήμην οί πολλοί σκέπτον
ται μόλις άκούσουν δτι συγκρούεται μέ τήν Επιστήμην. Θά ϊδοΰμε λοιπόν τί λέ
γουν κορυφαίοι έκπρόσωποι αυτής τής ’Επιστήμης, δηλ. τών Θετικών ’Επιστη
μών.
Καίτοι βεβαίως τά ζητήματα πού άνάγονται στήν σφαίραν τής ’ Ηθικής καί
τής Θρησκείας, ίδίως δέ ταύτης, δέν έπιλύονται μέ τό πλειοψηφικόν σύστημα, Ιν
τούτοις δέν παύει νά έχη κάποιαν βαρύτητα τό γεγονός, δτι ή γνώμη τής πλειονότητος τών έπιστημόνων, μάλιστα έκείνων πού έθεμελίωσαν κλάδους έπιστημονικούς, άναγνωρίζει δτι ούδεμία σύγκρουσις ύπάρχει μεταξύ ’Επιστήμης καί Θρη
σκείας.
Ε ίς
τή ν
Γ α λ λ ί α ν
(1926) είς τήν έρευναν μεταξύ τών συγ
χρόνων Γάλλων ’Ακαδημαϊκών τών Φυσικών ’Επιστημών καί ώς πρός τό έρώτημα άν ή ’Επιστήμη άντιτάσσεται είς τό θρησκευτικόν συναίσθημα, έκ τών 88 με
λών τής ’Ακαδημίας, μόνον οί 15 δέν άπήντησαν. Οί 73 διεκήρυξαν δτι δέν ύπάρχει καμμία σύγκρουσις.
Ε ίς
τή ν
’Α γ γ λ ί α ν
εις τό ερώτημα πού μεταξύ άλλων έτέθη
είς τά μέλη τής ROYAL SOCIETY, άποτελουμένης έξ ’Επιστημόνων τών Θετι
κών ’Επιστημών, περί τού άν αί Φυσικαί Έπιστήμαι άναιροΰν τήν ίδέαν τής ύπάρξεως προσωπικού Θεού, ώς τήν έδίδαξεν δ Κύριος ήμών ’ Ιησούς Χριστός, 26 άπήν
τησαν δτι τήν άναιρούν, 103 δτι δέν τήν άναιροΰν καί 7 ΐ δτι άμφιβάλλουν.
Ε ίς
τή ν
’Α μ ε ρ ι κ ή ν ,
είς σχετικόν ερώτημα πού έτέθη είς επι
στήμονας τών Φυσικών ’Επιστημών, δλοι άνεξα.ρέτως άπήντησαν δτι ή Επιστήμη
δχι μόνον δέν είναι έχθρά τής Θρησκείας, άλλ’ δτι δσον περισσότερον προχωρεί,
τόσον καί περισσότερον άναγνωρίζει τήν δρθότητα τών διακηρύξεών της καί ύποκλίνεται ένώπιόν της.
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Κατά τό 1946 έπίσης, έδημοσιεύθη ή κάτωθι διακήρυξις 15 μεγάλων ’ Αμε
ρικανών επιστημόνων των Θετικών ’Επιστημών εν σχέσει μέ τό ζήτημα τοΰτο :
«Οί ύπογεγραμμένοι έκφράζομεν τήν βαθεΐαν μας λύπην, διότι εις προσφά
τους συζητήσεις παρετηρήθη ή τάσις να παρουσιασθοϋν ή ’Επιστήμη καί ή θ ρ η 
σκεία ώς ασυμβίβαστοι καί άνταγωνιζόμενα πεδία σκέψεως. Εις τήν πραγματικό
τητα θεραπεύουν χωριστάς άνθρωπίνους άνάγκας. Καί εις τήν όλοκλήρωσιν τής
ανθρώπινης ζωής, συμπληρώνονται άμοιβαίως. Δέν εκτοπίζουν. Ούτε άντιτίθενται
ή μία πρός τήν άλλην.
Ό σκοπός τής Επιστήμης είναι ν’ άναπτύξη χωρίς οίανδήποτε προκατάληψιν
τήν γνώσιν τών γεγονότων τών νόμων καί τής πορείας τής φύσεως. Ή ακόμη σπουδαιοτέρα αποστολή τής θρησκείας είναι να έξυψώση τήν συνείδησιν, τά ιδεώδη καί
τάς επιδιώξεις τοϋ άνθρωπίνου γένους. 'Η κάθε μία από τάς δύο αύτάς έκδηλώσεις
αντιπροσωπεύει μίαν βαθεΐαν καί ζωτικήν λειτουργίαν τής άνθρωπίνης ψυχής. Καί
αί δύο άπαραίτητοι διά τήν πρόοδον καί ευτυχίαν τής άνθρωπότητος.
6. ΓΝΩΜΑΙ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΝ
ΘΕΜΑ
Θά άναφέρωμεν έλαχίστας μόνον γνώμας κορυφαίων Επιστημόνων σχετικώς
μέ τό ζήτημα αν ύπάρχη σύγκρουσις μεταξύ Επιστήμης καί Θρησκείας.
Ό
II α σ τ έ ρ έλεγε σχετικώς : «Εις δλην τήν χριστιανικήν διδασκα
λίαν δέν βλέπω τίποτε πού νά παραπλανά καί νά βλάπτη τούς επιστήμονας».
Ό Καθηγητής Μ ά ξ
Π λ ά ν κ
διά τό όποιον β ’Αϊνστάιν έλεγε οτ. εί
ναι δ θεμελιωτής τής νεωτέρας Φυσικής, διεκήρυττεν δτι «Ή Θρησκεία καί ή Ε 
πιστήμη δέν άποκλείουν, αλλά συμπληρώνουν άλλήλας. Επίσης δτι «δέν είναι
τυχαΐον δτι οί μεγάλοι σοφοί δλων τών αιώνων ήσαν συγχρόνως καί βαθεΐαι θρησκευτικαί προσωπικότητες».
Ό
Β. Τ ό μ ψ ο ν, έκ τών μεγαλυτέρων συγχρόνων Φυσικών τοΰ κό
σμου, γράφει σχετικώς: «Ή αληθινή Θρησκεία καί ή άληθινή ’Επιστήμη εύρίσκονται μεταξύ των εις πλήρη αρμονίαν καί δτι ή Επιστήμη δέν είναι αντίπα
λος άλλά βοηθός τής Θρησκείας».
Ό
Ρ ο β. Μ ί λ λ ι κ α ν, ’Αμερικανός Φυσικός, τιμηθείς μέ τό βραβεΐον Νόμπελ μέ τάς άνακαλύψεις του επί τών ήλεκτρονίων λέγει :
«Ή ’Επιστήμη, ούτε άφήρεσεν, ούτε καί προσέθεσε τίποτε εις δ,τι άρχικώς
έπίστευεν ή χριστιανική Θρησκεία. Τής προσέφερεν μόνον ένα πολύτιμο έπί πλέον
στοιχεΐον ήτοι τήν πεποίθησιν πού προκύπτει άπό τάς σοβαρωτάτας έπιστημονικάς
έρεύνας καί εργασίας δτι τό άνθρώπινον πνεύμα καί ή ψυχή ήμποροΰν νά έξασκήσουν μεγάλην επιρροήν έπί τής έξελίξεως τοΰ Σύμπαντος, τό όποιον δέν κυ
βερνά πλέον ή ύλη».
Ό δέ ’Αμερικανός ’Αστρονόμος Ρ ο β .
Κ ι ο ΰ ρ τ ι ς
λέγει δτι «ή Ε 
πιστήμη σήμερον έχει άπόδειξιν δτι υπάρχει τελικός προορισμός πρός τόν όποιον
τά πάντα κατευθύνονται εις τήν Φύσιν καί δτι δ ίδιος ώς ’Επιστήμων καί ώς
άνθρωπος δέν ήμπορεΐ νά παραδεχθή άλλην έξήγησιν διά τό θαύμα τής άνθρω
πίνης προσωπικότητος άπό έκείνην τήν όποιαν μάς παρέχει ή Θρησκεία.
Ό
Π. Τ ε ρ μ ι έ Γεωλόγος καί ’Ακαδημαϊκός, λέγει δτι τό ’Επιστημο
νικόν πνεύμα δέν δύναται νά παραγνώριση τό θρησκευτικόν πνεύμα, διότι τοΰτο
θά ήτο παιδαριώδες καί δτι ούδεμία άντίθεσις υπάρχει μεταξύ ’Επιστήμης καί
Θρησκείας.
Όμοίως, άναλόγους δμολογίας πού βασίζονται στά πορίσματα τών έπιστημονικών των έρευνών έχουν κάμει πλεΐστοι άλλοι σύγχρονοι έπιστήμονες, ώς οί Βάϊλ,
Μάθερ, Φλέμμιγκ, Μόρισσον, Νεύτων, Μαρκόνι καί πλεΐστοι άλλοι.
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7. ΣΓΜ Π ΤΩΣΙΣ Κ Α Ι ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕΤΑΞΓ ΕΠΙΣΤΗΜ ΗΣ Κ Α Ι
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
’Αλλά όχι μόνον δέν υπάρχει μεταξύ της πραγματικής Επιστήμης καί τής
Θρησκείας καμμία σύγκρουσις ή άντίθεσις, άποδεικνύεται τ ο υ ν α ν τ ί ο ν
δτι
ύ π ά ρ χ ε ι
σ ύ μ π τ ω σ ι ς
καί
σ υ μ φ ω ν ί α
μεταξύ των
εις
τα
σ η μ ε ί α
τ ά ό π ο ι α
ύ π ό κ ε ι ν τ α ι
στον
έλεγ
χ ο ν τ ή ς Ε π ι σ τ ή μ η ς . Θ’ αναφέρω δύο μόνον έξ αυτών. Προηγουμένως δμως
έπιθυμοΰμε να κάμωμε μερικάς γενικάς παρατηρήσεις πού είναι άναγκαΐαι διά νά
τεθή όρθώς τδ ζήτημα:
Ιον) Ή Βίβλος δέν είναι έγχειρίδιον ή πραγματεία Αστρονομίας, ή Γεω
λογίας ή Βιολογίας. Μάς όμιλεΐ άπλώς διά τήν δημιουργίαν μέ γλώσσαν άνθρωπίνην διά νά μάς άποκαλύψη τον Δημιουργόν.
Έάν ή Βίβλος μάς όμιλεΐ διά τό παρελθόν, ακόμη καί διά τό γεωλογικόν
παρελθόν, τό κάμνει διά νά μάς κατατόπιση καλύτερα διά τήν πραγματικήν μας
θέσιν τόσον εις τό Σύμπαν, δσον καί έναντι τοΰ θεού.
Έ άν δέ μάς όμιλεΐ διά τό μέλλον, άκόμη καί διά τόν υλικόν μέλλον, τοΰ
πλανήτου μας καί τής άνθρωπότητος, τό κάμνει διά νά μάς άποκαλύψη καλύτερα,
τί δ Θεός έχει κάμει διά τόν καθένα άπό ήμάς έν τώ προσώπω τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ,
δηλαδή διά τήν σωτηρίαν μας καί τήν έξασφάλισιν τής αιωνίου ζωής εν Χριστώ.
2ον) Όφείλομεν έπίσης νά έχωμεν ύπ’ όψιν, δτι ή πρόοδος τής Ε πιστή
μης είναι μία δδοιπορία πού γίνεται ψηλαφητά έκ μέρους της, δτι αί σημερινά!
άλήθειαι ήμποροΰν νά θεωρηθούν αδριον δτι είναι σφάλματα επιστημονικά, ώς συ
νήθως τούτο συμβαίνει. Διά τούτο πρέπει διαρκώς νά κάμνωμε διάκρισιν μεταξύ
τών γεγονότων καί τών θεωριών, νά μή σπεύδωμεν δηλαδή νά υιοθετούμε άναπόδεικτες υποθέσεις καί θεωρίες. Καί δπως λέγει δ Καθηγητής KU LLING νά ε
χωμεν ύπ’ δψιν μας δτι «κάθε καινούργια θεωρία αποτελεί τήν νεκρώσιμη άκολουθεία τής προηγουμένης θεωρίας.
Μεταξύ λοιπόν πολλών άλων περιπτώσεων θά άναφέρωμεν ελάχιστα μόνον
παραδείγματα άπό τά όποια έπιβεβαιώνεται, δηλαδή επαληθεύεται, ή άλήθεια τής
Βίβλου.
I . 'Ω ς προς τό άτομον.
Ή νεωτέρα Φυσική δ.επίστωσεν δτι τό άτομον, πού άλλοτε τό έθεωροΰσεν ή
Επιστήμη ώς τό έσχατον μόριον τής ύλης καί δτι ήτο τούτο άδιαίρετον, άποτελεΐ
ολόκληρον μικρόκοσμον, δτι είναι ένα είδος ήλιακοΰ συστήματος έν μικρογραφία,
καί δτι ή ύλη είναι ένα είδος έξωτερικοΰ καλύμματος, μία έκδήλωσις ένεργείας.
'Ότι όπίσω άπό τάς διαφόρους όρατάς μορφάς πού περιβάλλουν τήν ύλην εύρίσκεται μία δύναμις, ένας τεράστιος κρυμμένος δυναμισμός, μία άόρατη, άλλά
πραγματική ενέργεια.
’ Ιδού καί μία διακήρυξις τής Βίβλου, πού υπάρχει είς τήν πρός Εβραίους
έπιστολήν (11 : 3) τής όποιας ή πραγματική σημασία δεν ήτο δυνατόν άλλοτε
νά έκτιμηθή, ένώ τώρα, κάτω άπό τό φώς τών νεωτέρων άνακαλύψεων, λαμβά
νει άνυπολόγιστον άξίαν.
(11 : 3) «Διά πίστεως γνωρίζομεν δτι ό κόσμος Ιγένετο διά τοΰ Λόγου τοΰ
Θεού, ούτως ώστε έκεΐνα τά όποια βλέπομεν δέν έγιναν έκ φαινομένων (δηλ. έκ
πραγμάτων δρατώ ν).
’Έρχεται λοιπόν ή Επιστήμη σήμερον καί άναγνωρίζει δτι ή ένέργεια έχει
τό προβάδισμα είς τήν ύλην, δτι δηλαδή έχει τά πρωτεία.
Καί όπως λέγει δ διάσημος ’Αστρονόμος Έντιγκτον, «ή στόφα τοΰ κόσμου
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(δηλαδή ή ουσία άπό τήν όποιαν είναι κατασκευασμένος δ κόσμος) είναι ή στό
φα τοΰ πνεύματος».
Τ ά πρωτεία δέ αυτά τής ένεργείας έπΐ τής ύλης τά άνευρίσκομεν καί στο
Ιον κεφάλαιον τής Γενέσεως, που μάς δμιλεΐ διά τήν δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν
τ ο ΰ
φ ω τ ό ς
(έδ. 3) πού έδημιουργήθη πρό τής έμφανίσεως τοΰ ούρανοΰ,
τοΰ ήλιου, τής σελήνης καί τών άστέρων (έδ. 1 4 ). Ό ίδιος νόμος είναι γραμμέ
νος καί στό άτομον καί στά άστρα.
"Έτσι, εις οίονδήποτε μέρος τοΰ Σύμπαντος καί τοΰ κόσμου μας καί άν στραφοΰμε, έκεΐνο πού χαρακτηρίζει τήν έξέλιξιν τής Επιστήμης στόν αιώνα μας, εί
ναι ή π ο ρ ε ί α
της π ρ ό ς τ ή ν
ά π λ ό τ η τ α
καί
τήν έ νό τ η τ α.
Ή
δέ
έ ν ό τ η ς
τοΰ
ν ό μ ο υ
φ α ν ε ρ ώ ν ε ι
καί
έ νότητα
σ χ ε δ ί ο υ ,
έ ν ό τ η τ α
σ υ λ λ ή ψ ε ω ς
καί
κατευΟύ ν σ ε ω ς ,
φ α ν ε ρ ώ ν ε ι
ν ό μ ο ν
καί
νομοθέτην.
I I . Τό δεύτερον
μιουργίας.

παράδειγμα μάς τό προσφέρει ή άφήγησις τής Δ η 

“Οταν ζυγίσωμε τήν κάθε λέξιν καί τόν κάθε δρον πού χρησιμοποιεί ή Βί
βλος, δταν τά τοποθετήσωμε στό σύνολον, τότε θαυμάζομεν διά τό βάθος καί τήν
άπλότητα, διά τήν άλήθειαν, διά τήν δροσερότητα τής πραγματικότητος.
Καί ένώ τά έπιστημονικά βιβλία γηράσκουν καί άχρηστεύονται, ή Βίβλος πού
είναι ή Άποκάλυψις τοΰ Θεοΰ πρός τούς άνθρώπους παραμένει διαρκώς νέα καί
ασάλευτη.
Μάς δμιλεΐ δ’ ευθύς έξ άρχής ή Βίβλος διά μερικάς βασικάς πραγματικότητας,
τάς όποιας έρχεται τώρα ή Επιστήμη έκ τών υστέρων νά έπιβεβαιώση. "Οτι δη
λαδή υπάρχει μία άπόλυτος άρχή τοΰ Σύμπαντος, δηλ. μία δ η μ ι ο υ ρ γ ί α .
Μάς λέγει δ τ ι ή έ ν έ ρ γ ε ι α
έ χ ε ι
τά
π ρ ω τ ε ί α
είς τήν
ύλην,
δτι ύ π ά ρ χ ε ι
μί α
κ ο ι ν ή
κ α τ α γ ω γ ή
τών
δντ ω ν, καί έ ν ό τ η ς
σ υ ν θ έ σ ε ω ς
τ ών
δ ι α φ ό ρ ω ν
μερών
τ ο ΰ Σύ μ π α ν τ ο ς, δτι ύπάρχει χ η μ ι κ ή
έ ν ό τ η ς
τών ζώντ ω ν
ό ρ γ α ν ι σ μ ώ ν ,
πού δέν άποκλείει δμως τήν διαφοροποίησιν τών
είδών, δτι δ π ά ρ χ ο υ ν
έ ν ι α ΐ ο ι
ν ό μ ο ι
άναπαραγωγής,
κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ό τ η τ ο ς ,
θ ρ έ ψ ε ω ς , δτι υπάρχει μία τάξις στήν έμφάνισιν τών ζωντανών ύπάρξεων καί δτι ή δημιουργία τοΰ άνθρώπου είναι ή κορωνίς τής Δημιουργίας.
Τόση δέ είναι ή συμφωνία τής ’Επιστήμης μέ τό πρώτον κεφάλαιον τής Γε
νέσεως, ώστε ό Γεωλόγος καί ’ Ακαδημαϊκός ’Α λ β έ ρ τ ο ς
Λ α π π α ρ ά ν
νά δηλώση : « Έ ά ν
ώ φ ε ι λ α
είς
40
γ ρ α μ μ έ ς
νά
κ ά 
μω
π ε ρ ί λ η ψ ι ν
τ ώ ν
έ π ι χ ε ι ρ η μ ά τ ω ν
τών πλέον
α ύ θ ε ν τ ι κ ώ ν
τής
Γ ε ω λ ο γ ί α ς ,
θ’ ά ν τ έ γ ρ α φ α τ ό κ ε ί 
μενον τ ή ς
Γ ε ν έ σ ε ω ς ,
δ η λ α δ ή ,
τ ή ν
ιστορίαν τής
Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς
τοΰ
Κ ό σ μ ο υ ,
ώς
δ Μωΰσής
τήν π ε 
ριγράφει».
’Εάν στραφοΰμε πρός τήν ’Αστρονομίαν, θά ήμπορέσωμεν έπίσης νά διαπιστώσωμεν δτι αί βασικαί γραμμαί της, ώς ή στρογγυλότης καί σφαιρικότης τής γής,
ή περιφέρειά της, ή θέσις της μεταξύ τών νεωτέρων περιοχών τοΰ Σύμπαντος κλπ.,
τάς όποιας έχάραξεν ή ’Επιστήμη μέ πολύν κόπον καί μεγάλην βραδύτητα, εύρίσκονται γραμμέναι πολλούς αιώνας προηγουμένως στήν Βίβλον. ’Αλλά πόσους μό
χθους, προσπάθειες κατέβαλεν ή ’Επιστήμη νά τάς άνακαλύψη.
’ Ιδού καί μία τελευταία διαπίστωσις τής ’Επιστήμης.

Ούδεμία σύγκρουσις ή άντίφασις υπάρχει μεταξύ θρησκείας καί επιστήμης
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’Αποκαλύπτει μέ τάς έρευνας της δτι ύπάρχει είς το Σύμπαν, μία ΤΑ Ξ ΙΣ,
ένα ΣΧΕΔΙΟ Ν ένας ντετερμινισμός άλλα, ταύτοχρόνως, μάς τοποθετεί έμπρός είς
μίαν πιθανότητα, είς μίαν κατάστασιν άπροσδιόριστον, ή μάλλον είς μίαν άρχήν
ΕΑΕΓΘΕΡΙΑΣ, την όποιαν μερικοί άποκαλοΰν ΤΓΧΗΝ, ή οποία έμφανίζεται είς
το Σύμπαν είς δλους τούς βαθμούς τής Ιεραρχίας των πραγμάτων καί των δντιον.
Καί δπως λέγει δ διάσημος τεχνικός των πυραύλων καί διαστημοπλοίων, Κ α
θηγητής Β έ ρ ν ε ρ
φόν
Μ πράουν,
«δ π ί σ ω
άπό
τάς
δια
φόρους
άπόψεις τ ή ς
’Ε π ι σ τ ή μ η ς
ύ π ά ρ χ ε ι
ή π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η ς ,
ή όποια μάς
άπεκαλύφθη
μ ό ν ο ν
μέ
τήν Χ Α Ρ Ι Ν
ΤΟΓ
ΘΕΟΓ».
"Ενας άλλος ’Επιστήμων, δ μεγάλος μαθηματικός καί ’Αστρονόμος Μ ί λ υ
άναγνωρίζει άπεριφράστως, δτι «ή α ί τ ι α
καί
δ δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς
των πάντων
είναι
δ Θ ε ό ς».
Τό αύτό βεβαιοΰν καί άλλοι κορυφαίοι Επιστήμονες, ώς δ θεμελιωτής τής
νεωτέρας Φυσικής Μ ά ξ
Πλ ά ν κ ,
δ όποιος ελεγεν δτι «ή ν ε ω τ έ ρ α
Ε π ι σ τ ή μ η
μέ τ ή ν
π ρ ό ο δ ο ν
τής
Φ' υ σ ι κ ή ς
μάς π λ η 
σιάζει κ α ί
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν
π ρ ό ς
τόν
κυβε ρνώντ α
τήν Φύσιν Π α ν τ ο δ ύ ν α μ ο ν
Λόγον».
Πράγματι δέ, δ Θεός είναι δ υπέρτατος Κυρίαρχος τού κόσμου, δ Κύριος τής
'Ιστορίας καί τού Χρόνου, δ Κύριος τής Αίωνιότητος.
Υπάρχει δμως ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τού άνθρώπου, τήν δποίαν δ Θεός σέβεται,
διά τούτο δ άνθρωπος είναι ύπεύθυνος διά τήν έκλογήν πού κάμνει.
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Είς οίανδήποτε λοιπόν πλευράν καί άν στραφούμε θ ά
ί δ ο ΰ μ ε
τήν
τ ε λ ε ί α ν
καί
θ α υ μ α σ ί α ν
α ρ μ ο ν ί α ν
τ ων άπό' ψεων
τής
Ε π ι σ τ ή μ η ς
καί
τής
Ά π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς .
Οί πιστοί έπιστήμονες χωρίζονται είς δύο κατηγορίας. ’Από τήν μίαν πλευ
ράν είναι έκεΐνοι, ώς δ Λ ο υ ί
Π α σ τ έ ρ, πού θεωρούν δτι ή ’Επιστήμη
καί ή Πίστις είναι άπολύτως χωρισταί σφαΐραι καί άπό τήν άλλην πλευράν εί
ναι έκεΐνοι, οι όποιοι θεωρούν δτ; τά δρια πού χωρίζουν τάς δύο αύτάς σφαίρας εί
ναι συμβατικά καί συνεπώς είναι δυνατόν νά ύπερπηδηθοΰν ώς δέχεται δ Π ι έ ρ
Τ ε ρ μ ι έ, δ όποιος λέγει χαρακτηριστικώς δτι «αί έπιστήμαι είναι τά σκα
λοπάτια μιάς μυστηριώδους κλίμακος μέ τήν δποίαν άναβαίνομεν πρός τόν Θεό»
ή ώ ς λέγει δ Ά νρύ Ντρεβώ «ή βίβλος προπορεύεται τής ’Επιστήμης είς περισσό
τερα τού ένός σημεία».
Νομίζομεν δέ δτι ή δευτέρα αύτή άποψις, δτι δηλ. μόνον τεχνητά δρια χω
ρίζουν τήν ’Επιστήμην άπό τήν θρησκευτικήν πίστιν, είναι ή όρθοτέρα.
Ή μ π ο ρ ο δ ν
λ ο ι π ό ν
νά
π α ρ α β λ η θ ο ύ ν
ή Βίβλος
καί ή Ε π ι σ τ ή μ η
π ρ ό ς
δύο
π ο τ α μ ο ύ ς ,
πού είναι δμως
άνισοι καί τρέχουν είς διαφόρους διευθύνσεις.
Ό
π ρ ώ τ ο ς ,
είναι πλατύς καί μεγαλοπρεπής, μέ νερά καθαρά, πού
τρέχει δρμητικά καί άκάθεκτα. Είναι δ ποταμός τής Θείας Άποκαλύψεως, δ πο
ταμός τής Θείας ’Επιστήμης καί Θείας Α γάπ η ς, πού διατρέχει τήν άνθρωπότητα, μέ τόν δποΐον ώς λέγε; ό Ά ββα κ ού μ (2 : 14) «ή γή θέλει είναι πλήρης τής
γνώσεως καί τής δόξης τού Κυρίου, καθώς τά ύδατα σκεπάζουσι τήν θάλασσαν».
'Ο δ ε ύ τ ε ρ ο ς ποταμός είναι στενώτερος, άκολουθεΐ τήν ίδιαν κατεύθυνσιν δπως καί δ πρώτος, κάμνει δμως πολλούς μαιάνδρους, δηλαδή πολλές στρο-
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φες καί ελιγμούς. Εις πολλά σημεία τά νερά του είναι θολά καί λασπώδη, αλλά
στον δρόμον τους άπαλλάσσονται από τις διάφορες άκαθαρσίες πού τά μολύνουν.
Καί τότε μόνον βλέπει τις εις αυτά ν’ αντανακλάται ή δόξα τοΰ Θεοΰ.
Ό ποταμός αύτός είναι ή ά ν θ ρ ω π ι ' ν η
’Ε π ι σ τ ή μ η ,
ε ί 
ναι
α ί προσ πάθειαι π ο ύ
κ α τ α β ά λ λ ε ι
ό α ν θ ρ ώ π ι 
νος
νους
από αίώνος εις αιώνα, άπό γενεάς εις γενεάν δ ι ά
να
φ θά σ η τ ή ν Α ι ώ ν ί α ν ’Α λ ή θ ε ι α ν .
Τελικώς, τά νερά τοΰ ποταμού αύτοΰ ένώνονται μέ τόν μεγάλον ποταμόν καί
αποτελούν ένα σύνολον μαζί του.
Τό
τ ε λ ι κ ό ν
μας
σ υ μ π έ ρ α σ μ α
είναι δτι κ α ί τ ο ι α ί
σφαΐραι
τής· Ε π ι σ τ ή μ η ς
και
τ ής
Θ ρ η σ κ ε ί α ς
εί
ναι
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά ί καί χωρισμέναι, μέ τεχνητά δμως δρια, έ χ ο υ ν
έν τ ο ύ τ ο ι ς
ε π α φ ή ν
εις
τό
π ν ε ύ μ α
τοΰ
άνθρώπ ο υ.
Συγκλίνουν δέ καί αί δύο ώς κλάδοι τοΰ ένός δένδρου προς τόν αυτόν κορ
μόν. Καί ή μ π ο ρ ο ΰ ν
νά
σ υ ν υ π ά ρ χ ο υ ν
εις
τήν
αότήν

διάνοιαν.
Τόσον τό θρησκευτικόν συναίσθημα, δσον καί τό επιστημονικόν πνεΰμα ήμ
ποροΰν κάλλιστα νά συνυπάρχουν εις τήν αυτήν διάνοιαν διότι ή κάθε μία δηλ. ή
θρησκεία καί ή Επιστήμη ικανοποιούν καί έξυπηρετοΰν διαφόρους τάσεις καί
άνάγκας τοΰ άνθρώπου (σώματος, ψυχής, πνεύματος).
Καί δπως λέγει ένας άπό τούς μεγαλυτέρους συγχρόνους Φυσικούς τόν όποι
ον προανεφέραμεν, δ Τ ό μ σ ο ν ,
«ή ά λ η θ ή ς
Ε π ι σ τ ή μ η
καί
ή Θρησκεία
ευρίσκονται
είς
π λ ή ρ η
α ρ μ ο ν ί α ν
μ ε 
τ α ξ ύ
των,
κ αί
κ α τ ’ ο ύ δ έ ν α
λ ό γ ο ν
ή Ε π ι σ τ ή μ η
είναι
άντίπαλος τ ή ς
Θ ρ η σ κ ε ί α ς » . Η τάσις λοιπόν τής συγ
χρόνου Επιστήμης είναι νά προσανατολίζη τά άπροκατάληπτον πνεΰμα πρός μίαν
πρώτην Αιτίαν, πρός τόν Δημιουργόν τοΰ Σύμπαντος, τούτέστι πρός τήν Θρη
σκευτικήν Πίστιν. Δεδομένου δέ δτι 6 άνθρωπος είναι προικισμένος μέ τό πνεΰμα,
μέ τήν ήθικήν ελευθερίαν καί τήν συνείδησιν, δέν είναι δυνατόν νά ίκανοποιήση
τάς βαθυτέρας άνάγκας του τάς πνευματικάς καί ψυχικάς, μόνον μέ τά υλικά πράγ
ματα πού τοΰ παρέχει ό Τεχνικός Πολιτισμός. Ούτε καί ήμπορει νά εύρη είς αυ
τά τήν πραγματικήν του ευτυχίαν.
Πρός τούτο έχει άνάγκην ν’ άντλήση άπό τήν πηγήν των Ζώντων ύδάτων,
άπό τόν Χριστόν, τόν Λυτρωτήν τοΰ κόσμου, άπό τόν όποιον νά λάβη τήν σωτη
ρίαν καί αιώνιον ζωήν, άφοΰ έννοεΐται Ιπιστρέψη πρός Αυτόν μέ μετάνοιαν καί
πίστιν. Τότε καί μόνον δ σύγχρονος άνθρωπος θά έχη τόν άληθινόν του προσανα
τολισμόν καί θά εύρη τήν πραγματικήν του ευτυχίαν καί τήν ειρήνην τής ψυχής
του.
Θά τελειώσωμεν μέ τήν δήλωσιν πού έκαμε τελευταίως δ έφευρέτης των πυ
ραύλων καί των διαστημοπλοίων, δ Β έ ρ ν ε ρ
φό ν
Μ π ρ ά ο υ ν
είς
μίαν συνέντευξίν του.
«Ή ’ Επιστήμη, είπεν, ισχυρίζεται βασικώς δτι είναι μία προσπάθεια πρός
μίαν καλυτέραν κατανόησιν τής Δημιουργίας.
’Αλλά έπειδή δέν ήμπορώ νά κατανοήσω Δημιουργίαν χωρίς Δημιουργόν,
ή χωρίς θειον σκοπόν, πιστεύω δτι ή ’Επιστήμη έχει τό ίδιον κίνητρον ώς καί ή
θρησκεία, τό όποιον είναι ή έπικοινωνία μέ τόν Δημιουργόν».
Δ Η Μ. Μ Α Γ Κ Ρ ΙΩ Τ Η Σ

ΠΟΙΝΙΚΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΛΩΣ ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ
Η ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ
-------------------------- 'Υπό τοϋ κ. Ν ΙΚ . Α Ρ Χ Ι Μ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Ο Υ ------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨ ΕΙΣ
’Αντί προλόγου.
Εισαγωγή.
Κεφάλαιον Α ' .— Περί υποτροπής.
ΑΝ ΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Άποφασίσαντες νά πραγματευθώμεν εν τοιαύτης σπουδαιότητος ζήτημα, δπως
είναι τό τής έρεύνης τοϋ ψυχικού κόσμου καί των συνθηκών έν γένει τής ένεργείας των απλώς ύποτρόπων καί καθ’ εξιν ή κατ’ επάγγελμα έγκληματιών, είχομεν ύπ’ όψιν, δτι τό θέμα τοΰτο είναι άκρως ένδιαφέρον καί δΓ αυτό άπεφασίσαμεν
νά φέρωμεν εις την δημοσιότητα τάς παρατηρήσεις μας, τάς όποιας έν τη έκτελέσει τριακονταπενταετοΰς άστυνομικής ύπηρεσίας ήρύσθημεν.
"Οταν ιδίως έμελετήσαμεν τό προσχέδιον τοϋ Νέου Ελληνικού Ποινικού Κώδικος, τό όποιον έδημοσιεύθη τό έτος 1929, ώς άνεθεωρήθη ύπό των έγνωσμένης πείρας καί έπιστημονικοΰ κύρους νομικών των άειμνήστων Γ. Πανοπού
λου, Α. Ρωμανού καί Τ . Ήλιοπούλου καί των μετέπειτα έπιτροπών, έπείσθημεν
δτι ώρισμέναι παρατηρήσεις μας γενόμεναι έπί των απλώς ύποτρόπων καί κατ’
επάγγελμα έγκληματιών, μεθ’ ών λόγω τής έργασίας μας ήρχόμεθα εις ίδιάζουσαν δλως επαφήν, ίσως δύνανται νά ώφελήσουν κατά τι την δλην συντελεσθεΐσαν
δ:' αυτούς νομοθετικήν εργασίαν.
Μέ τό θάρρος, λοιπόν, τό όποιον μάς δίδει ή πείρα καί μέ τήν έλπίδα δτι
έρευνώντες δλας τάς πτυχάς τής εγκληματικής ψυχής τών κατ’ έπάγγελμα κακο
ποιών, προς δέ, δτι απομακρυνόμενοι όλίγον τής αύστηράς νομικής φρασεολογίας
καί χρησιμοποιοΰντες καταληπτήν δΓ δλους γλώσσαν, θά παράσχωμεν όχι μόνον
χρήσιμον μελέτην διά τούς άσχολουμένους εις τήν εγκληματολογίαν επιστήμονας,
αλλά καί από πάσης άπόψεως ενδιαφέρον καί εύάρεστον ανάγνωσμα, προβαίνομεν εις τήν δημοσίευσιν τής μελέτης μας, άφιερώνοντες ταύτην εϊς τήν μνήμην
τών άγαπημένων νεκρών μας, οί όποιοι έν τή πάλη διά τήν έξασφάλισιν τής ήρέμου κοινωνικής συμβιώσεως, παρέδωσαν τό πνεύμα των, γενόμενοι οί άφανεΐς μάρ
τυρες τής άγνοτέρας ιδέας τού καθήκοντος.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι άναμφισβήτητον πλέον, δτι τό έγκλημα, δεν άποτελεΐ μόνον νομικήν
έννοιαν, δεν είναι απλώς γεγονός νομικόν, άποορέον έκ μόνης τής έλευθέρας βου
λήσεις τού ατόμου, ώς έδίδαξεν ή κλασσ.κή σχολή τού Ποινικού Δικαίου, άλλ’
αποτελεί κοινωνικόν φαινόμενον σχέσιν έχον μέ πλείστους παράγοντας, οίτινες ρυ
θμίζουν τήν ζωήν τού ανθρώπου καί έπιδρούν ποικιλοτρόπως έπί τής έλευθέρας
σκέψεως αύτοΰ.
" Οί ποινικολόγοι οίτινες άλλοτε περκορίζοντο είς τό νά καθορίζωσι τά αδι
κήματα καί τάς ποινάς δΓ άφηρημένων λογικών σκέψεων, νά Ιρμηνεύωσι δέ διά

448

Ν. ’Αρχιμανδρίτου

φιλοσοφικών συλλογισμών τάς διαφόρους ποινικάς διατάξεις, είναι υποχρεωμένοι
ήδη, να στρέψωσι τήν προσοχήν αυτών είς την κοινωνίαν, δπου θά ίδουν τδν εγ
κληματίαν, γεννώμενον, Ιξελισσόμενον καί δρώντα, θά διακρίνουν τά αίτια, τά
όποια συνετέλεσαν εις τήν εγκληματικήν διαμόρφωσιν αύτοΰ, καί θ’ άντιληφθοΰν
δτι ούχΐ άπλώς ή ελεύθερα βούλησις, ούδ’ ή ειμαρμένη καθορίζει τάς πράξεις
τοΰ ανθρώπου, αλλά ποικίλοι παράγοντες ατομικοί καί κοινωνικοί.
Οΰτω θά δύνανται νά διαγράφουν τούς γενικούς ορούς τούς συνιστώντας τήν
έννοιαν παντός έγκλήματος καί νά ορίζουν τήν δι’ έκαστον τούτων επιβαλλομένην
ποινήν. Πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν τήν οποίαν έδωσεν είς τήν ποινικήν επιστήμην
ή Θετική Ιταλική Σχολή (G. Lombroso, Enrico Ferri, Garofalo) έστράφησαν
άπό ετών οί έγκληματολόγοι, οι όποιοι, έν στενή πλέον συνεργασία μέ τούς ποινικολόγους συντάσσουν τούς νέους ποινικούς κώδικας τών Κρατών, συμφώνως πρός
τά πορίσματα τών γενομένων θετικών παρατηρήσεων καί μέ άντικειμενικόν σκο
πόν τήν κατά τρόπον ουσιαστικόν πρόληψιν τής έγκληματικότητος καί τήν άπαλλαγήν τής κοινωνίας άπό τών έξ ο'ιασδήποτε αιτίας διαπλασθέντων έγκληματιών
καί μή δυναμένων νά ζήσωσιν έν ηρεμία μετά τών άλλων άνθρώπων.
'Γπό τών νέων λοιπόν τούτων ποινικολόγων εγένετο ή διαίρεσις τών έγκλη
ματιών άναλόγως τών αίτιων, άτινα συντελούν είς τήν διάπραξιν ύπ’ αυτών Αδι
κημάτων, είς πέντε μεγάλας κατηγορίας ήτοι: είς τούς έ κ γ ε ν ε τ ή ς , είς τούς
π α ρ ά φ ρ ο ν α ς, είς τούς έκ π ά θ ο υ ς , είς τούς κ α θ ’ έ ξ ι ν ή κ α τ ’ έ π ά γ 
γ ε λ μ α καί είς τούς έ κ π ε ρ ι σ τ ά σ ε ω ς έ γ κ λ η μ α τ ο ΰ ν τ α ς .
’Εν προκειμένω δεν θ’ άσχοληθώμεν μέ δλας τάς ώς άνω κατηγορίας τών
έγκληματούντων ατόμων, άλλά θά περιορισθώμεν ε ί ς τ ο ύ ς κ α θ ’ έ ξ ι ν ή κ α τ ’
έ π ά γ γ ε λ μ α τ ο ι ο ύ τ ο υ ς , οϊτινες καί είναι οί πολυπληθέστεροι, άποτελοΰντες τούλάχιστον τό 40% έπί τοΰ δλου αριθμού τών έγκληματιών καί ο'ίτινες διαταράσσουν διαρκώς τήν κοινωνίαν, διά τήν άσφάλειαν τής όποιας είναι τά
πλέον έπικίνδυνα άτομα.
’Αγόμενοι έκ τής ανωτέρω μνησθείσης άρχής τής Θετικής Σχολής τού Ποι
νικού Δικαίου δτι παν άδίκημα πρέπει νά έξετάζωμεν δχι ώς άπλοΰν νομικόν γε
γονός, άλλ’ ώς κοινωνικόν φαινόμενον, είμεθα ήναγκασμένοι νά στρέψωμεν κατά
πρώτον λόγον τήν προσοχήν μας είς τόν έγκληματίαν καί νά έξετάσωμεν έν πάση
λεπτομέρεια τήν ύπόστασιν αύτοΰ, άναζητοΰντες καί μελετώντες τήν ψυχικήν του
κατάστασιν, καθορίζοντες τήν πνευματικήν του άνάπτυξιν, διαγράφοντες τόν κύ
κλον τών ηθικών καί θρησκευτικών αύτοΰ ίδεών, έρευνώντες τάς κοινωνικάς συνθήκας τής έποχής του, άνευρίσκοντες τέλος τό περιβάλλον, είς τό όποιον έζησεν
καί τά διδάγματα, άτινα έξ αύτοΰ έλαβε κατά τήν παιδικήν καί έφηβικήν του
ηλικίαν. Καί έλπίζομεν είς τό σημεΐον αύτό τής έρεύνης τής ψυχικής ιδία συνθέσεως τοΰ κακοποιού νά είμεθα πλέον ή τυχηροί, διότι πλειστάκις διεπιστώσαμεν
δτι οί καθ’ έξιν ή κατ’ έπάγγελμα έγκληματίαι, ένώ έν τοΐς δικαστηρίοις καί
κατά τήν έμφάνισίν των ένώπιον τών δικαστών τηροΰν σιγήν καί αποκρύπτουν
μέ θαυμαστήν πολλάκις ηθοποιίαν τόν ψυχικόν αύτών κόσμον, προσπαθοΰντες παντοιοτρόπως νά παρουσιάσωσιν. έαυτούς αμέτοχους τών άδικημάτων, διά τά όποια
κατηγοροΰνται, καί ν’ άποφύγουν ούτω τήν πο.νήν, δταν εύρίσκωνται είς τά άστυνομικά γραφεία λόγω μιας ϊδιαζούσης ψυχικής προσεγγίσεως, ήτις ύφίσταται με
ταξύ αύτών καί τών αστυνομικών, άφήνουν άκάλυπτον καί έλευθέραν νά έκδηλιυθή
τήν συνειδησίν των καί δίδουν τήν εύκαιρίαν είς τόν άστυνομικόν νά έρευνήση τά
άτέρμονα βάθη τής ψυχής αύτών καί νά εύρη τήν κλείδα, ήτ.ς θ’ άποτελέση πολύ
τιμον διά τήν έπιστήμην μέσον έν τώ καθορισμώ τών μέτρων, άτινα δέον νά ληφθοΰν πρός Αποτελεσματικήν άμυναν τής κοινωνίας καί άπαλλαγήν αύτής άπό τών
όχληρών καί λίαν έπικινδύνων παρασίτων της.
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"Α ς μή φανή περίεργον ότι zb άστυνομικόν γραφεΐον είναι ό εύνοϊκώτερος τό
πος διά τήν ψυχολογικήν ερευνάν των κακοποιών. Είναι καιρός νά καταπέση ή
αμφιβολία τών επιστημόνων δτι οί αστυνομικοί λόγο) τοΰ έπαγγελματισμοΰ των καί
τής ίδιαζούσης δντως ψυχολογίας αυτών, δεν είναι δυνατόν νά είσδύσουν είς τόν ψυ
χικόν κόσμον τοΰ έγκληματίου, νά βυθομετρήσουν τό μελανόν περιεχόμενον αύτοΰ
καί νά έμφανίζουν ζωηροτάτην τήν εικόνα, ή όποια θά όδηγήση τους μελετητάς
είς άκριβή κατά τό δυνατόν συμπεράσματα.
Αύτήν τήν έντύπωσιν είχομεν καί ήμεΐς δτε ώς φοιτηταί καί βραδύτερον ώς
δικηγόροι άνεγινώσκομεν τά βιβλία τής Θέμιδος. "Οταν δμως άνελάβομεν υπηρε
σίαν έν τή Αστυνομία άντελήφθημεν δτι ή θέσις τών άστυνομικών έναντι τοΰ Ιγ
κληματίου είναι προνομιούχος, δτι δύνανται έν πάση άνέσει νά επιτύχουν τήν μελέ
την αύτοΰ καί νά συναγάγουν συμπεράσματα δχι απλώς χρήσιμα, αλλά απαραίτητα
διά πάντα μέλλοντα ν’ άσκηση άργότερον τό δικαστικόν λειτούργημα ή νά θέσπιση
ποινικάς διατάξεις.
Καλοΰμεν τούς δπωσδήποτε άμφιβάλλοντας νά έπισκεφθοΰν τ’ αστυνομικά άνακριτικά γραφεία καί νά παρακολουθήσουν τούς έπιστήμονας άστυνομικούς ερευνών
τας τάς έγκληματικάς υποθέσεις, διά νά ϊδουν όποιαν επιβολήν άσκοΰν ούτοι έπί
τών κακοποιών, μετά πόσης ειλικρίνειας άναλύονται έν θαυμαστή πολλάκις άρμονία μετά τών κατηγορουμένων τά έγκλήματα καί κατά ποιον τρόπον γίνεται ψυχο
λογική έρευνα καί έξέτασις έπί τών αίτιων τής διαπράξεως τούτων. Θ’ άντιληφθοΰν
δτι είναι ή μοναδική ίσως εύκαιρία, δ μοναδικός τόπος καί χρόνος, ίνα έπιτύχωμεν
δ,τι πολλάκις ψηλαφοΰντες άναζητοΰμεν είς έγκληματικά σκότη.
Χαίρομεν ιδιαιτέρως, δτι πολλάκις είδομεν προσερχομένους είς άστυνομικά γρα
φεία άνωτέρους καί κατωτέρους δικαστικούς άσχολουμένους είς τήν ποινικολογίαν,
ή έκτελοΰντας καθήκοντα άνακριτικά ή τέλος συγγράφοντας, οίτινες παρηκολούθησαν, άντελήφθησαν καί έξεμεταλλεύθησαν διά τήν έπιτυχίαν τών ένεργουμένων ύπ’
αύτών ύποθέσεων τήν ίδιάζουσαν δλως ψυχολογικήν σχέσιν, ήτις ύφίσταται μεταξύ
τών κακοποιών καί τών άστυνομικών.
Κατά τήν έξέτασιν τών διαφόρων περιπτώσεων καί έρευναν τής ζωής τών καθ’
έξιν ή κατ’ έπάγγελμα έγκληματιών, θά μάς δοθή εύκαιρία νά παραθέσωμεν πλεΐστα γεγονότα μαρτυροΰντα, δτι είναι καιρός αί παρατηρήσεις τών ύπαλλήλων τής
άνακριτικής ’Αστυνομίας νά συγκεντρωθούν, διότι άποτελοΰν χρησιμώτατον υλικόν
έν τή καθόλου μελέτη τών μέτρων, τά όποια δέον έξελικτικώς νά λαμβάνωνται διά
τήν πρόληψιν καί δίωξιν τοΰ έγκλήματος.
Ηρίν είσέλθωμεν δμως είς τό κυρίως θέμα τής πραγματείας μας, ήτοι τήν
ψυχολογικήν άνάλυσιν καί έξέτασιν καθόλου τών καθ’ έξιν ή κατ’ έπάγγελμα έγ
κληματιών, θά έρευνήσωμεν τό ζήτημα τ ή ς α π λ ή ς υ π ο τ ρ ο π ή ς , τό όποιον
άποτελεΐ τήν άπαρχήν τής είσόδου τών έκ περιστάσεως κακοποιών είς τήν τάξιν
τών κατ’ έπάγγελμα τοιούτων. Ούτω θά δυνηθώμεν νά κρίνωμεν προοδευτικώς καί
έξελικτικώς τά μέτρα, τά όποια θεωροΰνται προσφορότερα, διά ν’ άποτελέσουν
φραγμούς είς τήν έγκληματικήν προδιάθεσιν τών άτόμων καί τιθέμενα είς έφαρμογήν νά έμποδίζουν τήν μετάστασιν αύτών είς άνωτέραν βαθμίδα τής έγκληματικής
κλίμακος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α \

ΠΕΡΙ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ
I. Γ ε ν ι κ ά π ε ρ ί

ύποτροπής.

1. Υποτροπήν γενικώς άποκαλοΰμεν τήν έπανάληψιν μιας πράξεως, ένός γε
γονότος κ.λ.π.
Συνήθης χρήσις τής λέξεως «ύποτροπή», γίνεται είς τήν ’ Ιατρικήν έπιστήμην,
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έπί τών διαφόρων άσθενειών. Άκούομεν π.χ. δτι διά τόν Α ασθενή ειχομεν υπο
τροπήν νεφρίτιδος κ.λ.π.
Παράλληλος είναι καί ή χρήσις τής έννοιας αυτής έν τή ποινική επιστήμη,
δσον άφορά τά ύπδ διαφόρων άτόμων διαπραττόμενα άδικήματα.
2.
Το άρθρον 111 τοΰ παλαιού Ελληνικού Ποινικού Νόμου, καθώριζεν είδικώ
ως εξής τά τής υποτροπής έν τή έκτελέσει άδικημάτων:
«...Έάν τις, τιμωρηθείς ήδη ένεκά τίνος παρανόμου πράξεως, μετέπειτα γίνη
πάλιν ένοχος τής αυτής άξιοτιμωρήτου πράξεως, ή υποτροπή αυτή θεωρείται εις
τήν έπιμέτρησιν τής ποινής ώς ιδιαιτέρα έπιβαρυντική περίστασις. Ή ποινή αΰτη
γίνεται τόσω μεγαλύτερα ή αύστηροτέρα, δσφ ή ύποτροπή είναι συνεχεστέρα, δσφ
βραχύτερον είναι τό διάστημα μεταξύ τής προλαβούσης τιμωρήσεως καί τής υπο
τροπής καί δσφ μεγαλύτερα ήτο ή τήν όποιαν πρότερον ύπέστη ποινή».
Κατά τό άρθρον λοιπόν τούτο «ύποτροπή καλείται ή παρά τού υπαιτίου αξιο
ποίνου πράξεως μετά τήν άπότισιν τής έπί ταύτη καταγνωσθείσης ποινής, διάπραξις τής αυτής πράξεως» (1 ).
"Ωστε οί έν τφ νόμω άναγραφόμενοι οροί τής υποτροπής είναι οί έξής:
α ') Προτέρα καταδίκη έπί τινι άξιοποίνω πράξει καί έκτέλεσις τής καταγνω
σθείσης ποινής καί
β ') Ή μετά τήν άπότισιν τής προτέρας ποινής διάπραξις τής αυτής άξιοποίνου πράξεως.
Αί διατάξεις αύται τού παλαιού Ποινικού μας Νόμου συνταχθεΐσαι τό έτος
1834 ύπό τοΰ Βαυαροΰ Νομομαθούς Γεωργίου Μάουερ έπί τή βάσει τοΰ Βαυαρικού
Ποινικού Κωδικός, ήκολούθουν τάς άρχάς τής κλασσικής Σχολής τοΰ Ποινικού Δι
καίου καί είναι φανερόν δτι σήμερον, κατόπιν τής προόδου, ήτις έσημειώθη έν τή
μελέτη τοΰ έγκλήματος καί τού έγκληματίου καί μετά τάς θετικάς παρατηρήσεις,
αίτινες έγένοντο έπ’ αύτών, δεν δύνανται νά θεωρηθούν ώς ρυθμίζουσαι τό σπουδαιότατον τούτο ζήτημα κατά τρόπον δυνάμενον νά προστατεύση τήν κοινωνίαν ούσιαστικώς από τούς κατ’ έπάγγελμα κακοποιούς.
Ά λ λ ’ άς έξετάσωμεν έν λεπτομερεία τούς ανωτέρω δρους τής υποτροπής, κα
θώς ούτοι καθωρίζοντο ύπό τού Παλαιού Ποινικού μας Κώδικος.
(Συνεχίζεται)

(1 )

Τ. Ήλιοπούλου «Σύστημα Έλλην. Ποιν. Δικαίου — Έ κδοσις τ ρί τ η— παρ. 63».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΑ

ΠΥΡΟΒΟΛΑ

ΟΠΛΑ

Ύ π δ τοϋ τέως ’Αστυνόμου Α ' τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών κ. Δ Η Μ . ΚΑΤΣΙΜ ΑΓΚΛΗ

Την παρούσαν μελέτην μου αφιερώνω εις τον αείμνηστον διδάσκα
λον, συνεργάτην και φίλον, Καθηγητήν τής ’ Ιατροδικαστικής τοϋ
Πανεπιστημίου ’ Αθηνών, Ίωάννην Γεωργιάδην.
Δ. Κ Α Τ Σ ΙΜ Α Γ Κ Λ Η Σ

1.— ΓΕΝΙΚΑ
"Εν άπό τό συχνότερα μέσα, πρός τέλεσιν σοβαρών Ιδίως εγκλημάτων, παρ’
ήμΐν, άλλα καί άλλαχοΰ, είναι τά παντός είδους μικρά πυροβόλα δπλα.
"Αν καί ή πο.κιλία των είναι άπέραντος, έν τούτοις δυνάμεθα να τά κατατάξωμεν: α) είς τά δπλα των όποιων τό εσωτερικόν τής κάννης, δέν φέρει έλικοειδεΐς αυλακώσεις, ώς είναι τό κυνηγετικά δπλα καί β) εις τά δπλα τών οποίων ή
κάννη φέρει έλικοειδεΐς αυλακώσεις, ώς είναι δλα τά πολεμικά δπλα (πυροβόλα,
πολυβόλα, οπλοπολυβόλα, περίστροφα, πιστόλια, άραβίδες κ λπ .).
"Ετερον ούσιώδες γνώρισμα τών πυροβόλων δπλων είναι: α) τό μέγιστον βε
ληνεκές των, β) ή άκτίς δράσεώς των, γ) ή δραστικότης τής βολής των καί δ) ή
ταχυβολία των.
Τό μέγ.στον βεληνεκές διαφέρει πολύ τής άκτΐνος δράσεως, διότι λ.χ. τά
νΰν χρησιμοποιούμενα υπό τής ’Αστυνομίας, Χωροφυλακής κλπ., μακρύκαννα δπλα
έχουν μέγιστον βεληνεκές 2.000 υαρδών καί ακτίνα δράσεως 600 ύαρδών (δρ.
Small Arm s of the W orlds, W . Smith σελ. 3 18 /1 9 5 7 ).
Ή συνηθεστέρα δμως άκτίς δράσεως τών μακρυκάννων δπλων είναι άπό 100 —
800 μέτρων, ένώ τών ημιαυτομάτων Sien μέχρι 200, Beretta μέχρι 270, τών πιστολίων - περιστρόφων μέχρι 75 μέτρων.
’Αλλά κατά τον πόλεμον, μεταξύ ’Ά γγλω ν - Boers (άποίκων Ν. ’Αφρικής),
τό ειδικόν σώμα τών Brigade διεξήγαγε τήν«σιωπηράν μάχην» (kept a battary of
guns silenced by long range rifle fire alone) άπό 2.900 ύάρδας, λίαν έπιτυχώς
(δρ. Hatcher - Jury, σελ. 414, 1957).
Τών πολυβόλων Brownig τών 75 χιλ. μέ τηλεσκόπιον, κατά τόν τελευταΐον
πόλεμον, τό βεληνεκές των έφθασε τάς 7.200 ύάρδας καί ή άκτίς δράσεως, ύπό 30°,
είς τάς 5.000, τοΰ δέ Guns M2 τό βεληνεκές, είς τάς 13.300 ύάρδας (δρ.
Small Arm s of the W orlds, W . Smith, σελ. 755/1957).
Γενικώς ή βολίς δλων τών πυροβόλων δπλων δέν έχει δραστικότητα μέχρι τοΰ
πέρατος τής τροχιάς της, δέν περιορίζεται δμως καί μέχρι τής άκτΐνος δράσεώς
της, άλλ’ είναι έπικίνδυνος, κατά τό μεγαλύτερον μέρος τής τροχιάς της, ώς καί
κατά την πτώσιν της, δταν προέρχηται δμως εξ άρκετοΰ ύψους.
Ή σπουδή τών έκ τής χρήσεως τών πυροβόλων δπλων θεμάτων, ώς έχουν
ταΰτα παρ’ ήμΐν, σήμερον τούλάχιστον, δέν άνάγεται είς τό άπώτατον παρελθόν.
Μέ τοιαύτης φύσεως θέματα, ώς άναφέρεται, τό πρώτον ήσχολήθησαν είς
Γαλλίαν ό Nodes, les plaies par armes a feu courtes (τραύματα διά μικρών
δπλων), Παρίσι 1857. Ό P oix, Traiuall du laboratoire de m edecine — Legale
de L y o n ];885 (Ίατροδικαστικαί παρατηρήσεις τραυμάτων διά βολίδος περιστρό
φου). Ό A . L. Hall, The missile ant the W eapon, Buffale Medical Journal,
June 1900. Ό K ockel, zur Sachver Stnandigen Beurteilung, v o n Geschossen
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(ό έξετάζων τάς βολίδας των πυροβόλων εμπειροτέχνης Leipsig 1905). Ό B althazard, Idetif des Projectiles de R evoivered en P lom b., διαπίστωσις τοϋ πε
ριστρόφου έκ μολυβδίνης βολίδος, Gom ptes R endys dc Γ A cadem ie des Scien
ces τόμ. 148, σελ. 1888 Paris 1909. Ό ’ Ιωάννης Γεωργιάδης, εις A nna les de
Medecine Legale τόμ. 2, σελ. 30-32, Paris Janyar. 1922, (νέα μέθοδος προσδιο
ρισμού της βολίδος).
’Αλλ’ ή σπουδή τής βολίδος ή τοϋ κάλυκος πυροβόλου δπλου, προς προσδιορι
σμόν τοΰ ώρισμένου δπλου καί έντεϋθεν τήν άνακάλυψιν τοϋ αγνώστου δράστου τελεσθέντος έγκλήματος, έθεμελιώθη έπί επιστημονικών βάσεων, μόνον άπδ τοΰ 1900.
Εις τήν ’Αμερικήν, (ή κατοχή δπλων είναι συνυφασμένη μέ τήν Ανεξαρτη
σίαν καί τήν ελευθερίαν των (neither tyrany nor crime flourishes where citezens
own and gan use weapons ) ούτε ή τυραννία, ούδέ ή έγκληματικότης δύναται νά
άνθιση, δπου οι πολΐται κατέχουν καί είναι ικανοί νά χρησιμοποιήσουν έπιτυχώς
τδ δπλον των (Hatcher, Jury, σελ. 3 3 ) , άλλα σήμερον έπείσθησαν δτι άντλοϋν
είς πϋθον Δαναΐδων, κατά τήν προσπάθειάν των νά δαμάσουν τήν αυςησιν τής εγκληματικότητος καί άναζητοΰν νομικόν σχήμα μέ ίσχύν εις δλην τήν δμοσπονδίαν
διά τόν περιορισμόν τω ν ), ίδρύθη τό 1930 είς τό πανεπιστήμιον Northwestern,
the Sciendific Crimiual Investio L a boratory (έπιστημονικόν έγκληματολογικόν
έργαστήριον) τοϋ οποίου τήν διεύθυνσιν άνέλαβε ό στρατιωτικός ιατρός Coddard,
διεθνώς γνωστός έμπειρογνώμων.
Τό 1935 ήρχισαν νά διδάσκωνται μαθήματα «περί προβλημάτων τινών των μι
κρών πυροβόλων δπλων» καί είς τήν Αστυνομικήν δμοσπονδιακήν σχολήν, τήν γνω
στήν ώς National Police Acadumy τοΰ F.B.I.
Ό Goddard έξέδιδε άπό τοΰ 1930 καί ειδικόν έπιστημονικόν περιοδικόν, τό
American Journal O f The Police Science (περιοδικόν τής Αμερικανικής Αστυνομι
κής έπιστήμης). Βραδύτερον τό περιοδικόν τούτο συνεδέθη μετά τοΰ διεθνώς σήμερον
γνωστοΰ περιοδικοΰ Journal Of Criminal Law And Police Science (ποινικόν δί
καιον, εγκληματολογία καί Αστυνομική έπιστήμη), τό όποιον καί συνεχίζει τήν
έκδοσίν του Ικτοτε.
Μία ώργανωμένη καί καλώς λειτουργοΰσα ’Αστυνομία πρέπει νά γνωρίζη, ώς
πρός τά ειδικά αυτά θέματα, ποιον θεωρείται, κατά τόν Νόμον, έκηβόλον πυροβό
λον δπλον, διότι, παρ’ ήμΐν, ώς καί είς πλεΐστα άλλα κράτη, ή κατοχή καί τό φέρειν δπλον Απαγορεύεται.
Ά λ λ ’ ύπάρχουν όργανα τά όποια, καίτοι δμοιάζουν, έν τούτοις δέν είναι έκηβόλα δπλα, δηλαδή δέν δύνανται νά πλήξουν έκ τοΰ μακρόθεν έν άντικείμενον, ώς
έκ τοΰ συστάδην, τά άποκαλούμενα άγχέμαχα δπλα.
Ού μήν Αλλά έκηβόλα δπλα είναι καί τά όργανα τά έκσφενδονίζοντα βολίδα
ή άλλο παρόμοιον πρός αύτήν άντικείμενον, λ.χ. μικρόν μεταλλικόν βέλος, διά μη
χανικής ένεργείας ή πεπιεσμένου άέρος, ούχί δμως διά τής δυνάμεως τοΰ δγκου
τών Αερίων άναφλεγείσης πυρίτιδος ή άλλης έκρηκτικής ύλης καί τά όποια δπλα εί
ναι σήμερον καί πολλά καί καλά καί έλευθέρως φέρονται ύπό πληθύος νέων καί είς τά
περί τήν πόλιν δασύλλια, διότι δέν είναι πυροβόλα. Έ ξ άλλου, ύπάρχουν καί δπλα
τά όποια, καίτοι όμοιάζουν καθ’ δλα μέ τά πυροβόλα, δέχονται είς τήν θαλάμην
των φυσίγγιον, τά όποια δμως φυσίγγια δέν φέρουν έκ κατασκευής βολίδα, ώς εί
ναι τά χρησιμοποιούμενα διά τό σύνθημα έκκινήσεως είς Αθλητικούς Αγώνας, τά
βάλλοντα είς μικράν Ακτίνα φυσίγγια διαφόρων Αερίων κλπ. Τοιαΰται περιπτώσεις
πολλάκις μας άπησχόλησαν, ώς π.χ. ή Φ. 32) 75 Ικθεσις πραγματογνωμοσύνης,
( . . . τό πρός έξέτασιν άποσταλέν δργανον δέν είναι δπλον διότι: α) δέν δύναται
νά έκσφενδονίση βολίδα, ένεκα τής ειδικής κατασκευής τής κάννης του, β) τό φυσίγγιον τό όποιον δέχεται ή θαλάμη του δέν φέρει βολίδα, Αλλά μόνον έκρηκτικήν
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ύλην, ή δποία, μετά τήν πλήξιν τοϋ καψυλλίου υπό τοϋ έπικρουστήρος του όπλου,
μόνον κρότον παράγει, γ) ή διάμετρος τής κάννης είναι 8 χιλ. καί ή διάμετρος
των θαλαμών τοΰ βυκίου (μύλου) 4 χιλ., δ) ή κάννη, εις τό τέρμα τής θαλάμης φέρει μεταλλικόν φράγμα, Ικ κατασκευής, ένεκα καί τοΰ όποιου άδύνατος είναι
ή διέλευσις βολίδος, οόχί δμως καί άερίων, διό αύτη, είς τό έν λόγω δπλον, Απο
τελεί διακοσμητικόν έξάρτημα.
Τ ά άεροβόλα δπλα Ιχουν κάννην, έξαρτήματα σκοπεύσεως, θαλάμην δεχομένην φυσίγγιον, ώρισμένης διαμέτρου καί μήκους, τοΰ οποίου τήν βολίδα έκσφενδονίζουν μέ μεγάλην εύθυτένειαν καί είς μεγάλην άπόστασιν καί μέ μεγάλην διατρητικήν δύναμιν (Ε ), ώστε νά διατρυπά σανίδα 2 έκ., έξ άποστάσεως 10 -1 5 μέτρων.
Σήμερον λοιπόν δέν εχομεν μόνον πυροβόλα δπλα, άλλα καί μηχανικά δπλα,
τά όποια διέπονται Ιπίσης άπό τούς νόμους τής βλητικής.
Ένδιαφέρεται έπίσης ή ’Αστυνομία: α) αν έκ τής έξετάσεως μιας βολίδος ή
θραυσμάτων αύτής ή Ινός κάλυκος, δύναται νά διαπιστωθή τό χρησίμοποιηθέν διά
τον πυροβολισμόν τοΰ φυσιγγίου δπλον, β) άν έκ τής έξετάσεως ώρισμένου δπλου
δύναται νά διαπιστωθή δτι έγένετο δι’ αύτοΰ ή δχι πυροβολισμός καί κατά ποιον
χρόνον, γ) άν δύναται νά διαπιστωθή δτι ό τραυματισμός ώρισμένου άτόμου έγέ
νετο έκ τυχαίας ή δχι έκπυρσοκροτήσεως, ώρισμένου δπλου καί δ) άν δύναται νά
δ.απιστωθή δτι δ τραυματισμός ένός άτόμου ήτο δυνατός είς ώρισμένην άπόστασιν,
δι’ ώρισμένου δπλου κλπ.
Σήμερον αί πραγματογνωμοσύναι, διά τάς άναφερομένας περιπτώσεις, είναι συ
νήθεις. Αί χρησιμοποιούμεναι δ’ έπιστημονικαί καί τεχνικαί μέθοδοι έχουν γίνει
άποδεκταί υπό πάντων, άνευ ένδοιασμών καί άντιρρήσεων καί θεωρούνται, ώς
άσφαλεΐς άποδείξεις καί μεγάλως βοηθούν τόν δικαστήν.
Δραματικαί περιπτώσεις άποκαλύψεως έγκληματιών καί καταδίκης αύτών, βά
σει ίχνών έπί τών βολίδων ή των καλύκων είναι συχναί. Οί πρωτεργάται τών έν
λόγω μεθόδων θά αίσθάνωνται μεγάλην ίκανοποίησιν, διότι χάρις είς τά άποδεικτικά στοιχεία, τά όποια άπεκάλυψαν καί έθεσαν είς τήν διάθεσιν τοΰ δικαστοΰ,
άποτρέπουν καταδίκας άθώων ή τήν διαφυγήν τών κακούργων. Διά τούτον τόν λό
γον είναι άναγκαΐον ή ’Αστυνομία, δπως lege artes, άναζητή έπί τοΰ θύματος, περί
τήν σκηνήν τοΰ έγκλήματος, έπί τοΰ δράστου, τοΰ ύποπτου ή άλλαχοΰ, τό δπλον,
τήν βολίδα, τόν άπορριφθέντα, ύπό τοΰ δπλου (αύτομάτου) ή διά τών χειρών τοΰ
πυροβολήσαντος, κάλυκα, διά νά διαπιστώση τό ώρισμένον δπλον, νά προσδιορίση
τήν γωνίαν πλήξεως, τήν θέσιν τοΰ πυροβολητοΰ, τήν άπόστασιν τοΰ πυροβολισμοΰ, κλπ.
Τοιαΰτα εύρήματα (ίχνη) (βολίδες, θραύσματα αύτών, κάλυκες, ίχνη πυρίτιδος, βύσματα, δπλα) πρέπει δχι μόνον έπιμόνως καί έπιμελώς νά άναζητώνται καί νά
περισυλλέγωνται, άλλά καί νά διασφαλίζωνται άπό τυχόν κινδύνους άλλοιώσεως ή
καταστροφής, ώς καί άπό τυχόν άμφισβητήσεις τής άποδεικτικής των άξίας, ώς
πειστηρίων.
Αί μέθοδοι διαπιστώσεως βασίζονται είς τό γεγονός δτι είναι άνθρωπίνως άκατόρθωτον νά κατασκευασθοΰν δύο δπλα καί τά ίχνη των, είς τάς λεπτομέρειας είδικώτερον, νά ταυτίζωνται. Τοΰτο δέν συμβαίνει άλλωστε μόνον είς τά πυροβόλα
δπλα, άλλά καί είς πλεΐστα δσα άλλα φυσικά ή άνθρώπινα δημιουργήματα, ώς εί
ναι π.χ. ή γραφή, αί γραφομηχαναί, τά δακτυλικά άποτυπώματα, ή φωνή κλπ.
Ό Hatcher, είς έκ τών ίκανωτέρων μέχρι σήμερον, ώς πρός τόν καθορισμόν
τοΰ ώρισμένου δπλου έκ τής βολίδος, κάλυκος κλπ., άναφέρει περιπτώσεις έκ τών
οποίων άποδεικνύει πόσον αί χρησιμοποιούμεναι μέθοδοι είναι άσφαλεΐς, ώστε νά
τάς ταυτίζη, μετά τών δακτυλικών άποτυπωμάτων.
Ό αυτός έμπειροτέχνης άποδεικνύει δτι ή περίπτωσις νά συμπέσουν τά ίχνη,
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εις τύπον, εις μήκος, εις πλάτος και εις θέσιν, δύο βολίδων ή καλύκων, πυροβοληθέντων διά δύο διαφόρων οπλών, είναι πιθανή εις εν έκατομμύριον περιπτώσεων,
πράγμα αδύνατον.
Σήμερον είναι έπιστημονικώς διαπιστωμένον, οτι ούδέν άτομον ομοιάζει πρός
εν άλλο, μή έξαιρουμένων καί τών προερχομένων έκ τοΰ αυτού ωαρίου. Το αυτό
ισχύει καί βι’ αντικείμενα τά όποια κατασκευάζει, ό αυτός τεχνίτης, διά τών αυ
τών έργαλείων, διά τόν αύτόν σκοπόν καί τό εν έν συνεχεία τοΰ άλλου. Ή περίπτωσις αΰτη είναι γνωστή ιδίως εις τούς χαράκτας. Διό καί οί επιστήμονες υπο
στηρίζουν δτι ή φύσις ουδέποτε έπαναλαμβάνει τό αυτό καί εις τά πλέον μικροσκοπικά καί ασήμαντα δημιουργήματά της. Διά νά είναι δυνατή ή έπιστημονική
κατανόησις τών περί τά πυροβόλα δπλα θεμάτων, άναγκαΐοι είναι ώρισμένοι κα
νόνες τής βλητικής.
2. — ΒΛΗ ΤΙΚΗ
Ή βλητική είναι ή επιστήμη, ή οποία έξετάζει καί καθορίζει, Ιπί τή βάσει
τής γενικής άρχής τής θεωρητικής μηχανικής, τούς νόμους τής κινήσεως βαρέος
σώματος, ΐκσφενδονιζομένου δι’ ώρισμένης δυνάμεως, εις τό διάστημα, ύπό μίαν
γωνίαν, ώς πρός τόν ορίζοντα καί διακρίνεται: α) εις έσωτερικήν βλητικήν, ή
οποία εξετάζει τήν κίνησιν τής βολίδος εντός τής κάννης τοΰ δπλου, β) είς έξωτερικήν βλητικήν, ή όποια εξετάζει τήν κίνησιν τής βολίδος είς τόν αέρα (τροχιά),
δηλαδή έκ τοΰ στομίου τοΰ δπλου, μέχρι τής πτώσεώς της είς τό έδαφος καί
γ) είς τήν βλητικήν, τήν έξετάζουσαν τήν δραστικότητα τής βολίδος έπί τοΰ πληγέντος άντικειμένου.
3. — ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΛΗ ΤΙΚΗ
Ή εσωτερική βλητική είδικώτερον εξετάζει: τήν ταχύτητα άναφλέξεως καί τόν
Ή
είκών αδτη είναι
έν σχεδιάγραμμα τοΰ έργοστασίοο
Springefield
τής
’ Αμερικής, Άκου φαίνεται
δτι ή πίεσις φθάνει 7.200
χιλιογραμμόμετρα, δταν ή
βολίς έχη προχωρήσει πε
ρί τά 10 έκ. άπό θαλάμης
έντός τής κάννης και φθά
νει είς τδ στόμιον τής κάν
νης.
'Η γραμμή Α δεικνύει πίεσιν πυρίτιδας (Du Pont !.
M.R. 16 προοδευτικώς καιομενη), δίδουσα ταχύτητα,
είς τήν βολίδα, 860 μέ
τρων άνά δευτερόλεπτον.
Ή γραμμή Β δεικνύει
τό άποτέλεσμα της ταχέως
καιομένης πυρίτιδας ( Du
pont No 5).
πέραν τής θαλάμης καί παύει τελείως
διανύσει 26 έκ. έντός τής θαλάμης.
7 έκατ.
ταχύτης τής βολίδος δεν Οπερέβη τά

Είκών 1
Ή πίεσις είναι μεγάλη, άλλά φθάνει μόνον 3)4 έκ.
(διότι έχει συντελεσθή ή καΰσις) , δταν ή βολίς έχη
Ή περί τό τέλος τής κάννης ύπόλοιπος διαδρομή είναι
"Αν καί ή πίεσις ήτο 7.200 χιλιογραμμόμετρα, ή
865 μέτρα, άνά δευτερόλεπτον.
Ή πυρΐτις αδτη είναι κατάλληλος διά τά πιστόλια, περίστροφα, διότι κατακαίεται άκαριαίως, έστω καί δν ή κάννη είναι βραχεία.
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χρόνον κατακαύσεως της πυρίτιδος, τόν βαθμόν πιέσεως τοΰ όγκου των άερίων τής
άναφλεγείσης πυρίτιδος επί των τοιχωμάτων τής θαλάμης, τής κάννης καί τοΰ πυθμενίου τής βολίδος καί εντεύθεν τήν προσδιδομένην εις αυτήν ταχύτητα. Την έπίδρασιν τής πλημμελούς προσαρμογής τής βολίδος, επί των αυλακώσεων (έπειδή
είναι μικροτέρας διαμέτρου) από τήν τής κάννης, ή συνεπεία φθοράς τής κάννης,
λόγω μεγάλης χρήσεως ή διαβρώσεων, τής παλινδρομήσεις των αυτομάτων όπλων
καί τής άναπηδήσεως (κλώτσ.μα), συνεπεία τής ποσότητας καί ποιότητας τής πυ
ρίτιδος ή παρουσίας λίπους, έντός τής κάννης, επί τής εύθυτενείας τής βολίδος.
Ή κίνησις τής βολίδος έντός τής κάννης είναι συνεχής, λόγιρ τής θεμελιώ
δους άρχής τής διασταλτικής τάσεως των άερίων.
Ή ταχύτης τής βολίδος είναι κατά τό ήμισυ μεγαλύτερα, εις τό μέσον τής
κάννης, άπό τής ταχύτητος τής θαλάμης. Γενικώς όμως ή ταχύτης τής βολίδος
έντός τής κάννης είναι μικροτέρα κατά 2) 3 τής εις τόν άέρα ταχύτητός της (δρ.
σχετ. είκ. 1 ).
"Ολαι αί ποιότητες τής πυρίτιδος κατακαίονται ταχέως καί έκ των έξω πρός
τά έσω, είτε εις ραβδίσκους, είτε εις κόκκους είναι αυτή. Υπάρχει όμως ουσιώδης
δ.αφορά, μεταξύ πυρίτιδος κανονικώς καί ταχέως κατακαιομένης, είτε αδτη είναι
μέλαινα, είτε άκαπνος, εις όλα τά είδη τών πυροβόλων όπλων.
4. ΘΑΛΑΜΗ
Ή πίεσις τοΰ όγκου τών άερίων τής άναφλεγείσης πυρίτιδος, έπί τής θαλάμης
τών γνωστών τής σήμερον μακρυκάννων όπλων, τών 8 χιλ. είναι περί τά 6.000-7.000
χιλιογραμμόμετρα κατά έκατοστ., ένώ αΰτη εις τό στόμιον κάννης, μήκους 60 έκ.,
είναι 800 - 900 χιλιογρ. κατά έκατ., διότι όσον προχωρεί ή βολίς, τόσον διευρύ
νεται δ χώρος καί λόγω διαρροής. Γενικώς ή πίεσις είναι άνάλογος τής διαμέτρου
τοΰ όπλου. Ή πίεσις είναι ίσομερής, πρός όλα τά σημεία, δηλαδή αν ή βολίς καί
τό δπλον έχουν τ αυτό βάρος, ή ταχύτης, τής μέν πρός τά πρόσω, τοΰ δέ πρός τά
δπίσω, θά είναι ή αυτή. Διά τοΰτον τόν λόγον τά έλαφρότερα δπλα έχουν καί μεγαλύτερον κραδασμόν.
Ά λ λ ’ ή τρομακτική αΰτη πίεσις (άπό 500 - 7.000 χιλιογραμ. κατά τετραγ.
έκ .), ώς καί ή υψηλή θερμοκρασία, είναι στιγμιαία καί υπολογίζεται: ή μέν πυροδότησις τοΰ καψυλλίου, εις 25 - 50 χιλ. τοΰ δευτερολ., εις 2 χιλ. τοΰ δευτερολ. ή
άνάφλεξις τής πυρίτιδος καί 50 - 700 χιλ. τοΰ δευτερ. ή διαδρομή τής βολίδος άπό
θαλάμης μέχρι στομίου κάννης (άναλόγως βεβαίως καί τοΰ μήκους αυτής). Μέρος
τής πιέσεως καταναλίσκεται, πρός ύπερνίκησιν τής παθητικής άντιστάσεως τών
έλικοειδών αυλακώσεων έπί τής βολίδος, είς τήν τριβήν, τήν διαστολήν τοΰ φυσιγ
γίου, τήν παλινδρόμησιν, την μοριακήν μετατροπήν τοΰ χάλυβος καί είς διαφυγήν
άερίων.
Ή βολίς έντός τής θαλάμης άπό τήν άδράνειαν, άποκτά ώρισμένην ταχύτητα
ή όποια είναι κατά τά 2) 3 μικροτέρα τής ταχύτητος τήν οποίαν θά έχη κατά τήν
διαδρομήν της (τροχιάν) είς τόν άέρα.
Ή πίεσις τών άερίων τής άναφλεγείσης πυρίτιδος καί ή υψηλή θερμοκρασία
είναι οί κυριώτεροι συντελεσταί τής καταστροφής τής λείας έσω έπιφανείας τής
κάννης. Τών γνωστών περιστρόφων ή συνήθης πίεσις είς τήν θαλάμην είναι 800
χιλιογραμ. κατά έκ. καί ή ταχύτης τής βολίδος των 200 - 350 μέτρα, άνά δευτερ.
’Αλλά τοΰ είδικοΰ περιστρόφου Smith - Wesson (τό Magnum 3 5 7 ), ή πίεσις είναι
5.000 χιλιογραμμόμ. καί ή ταχύτης τής βολίδος του 500 μέτρα, άνά δευτερόλ. καί
διείσδυσις έντός λεύκης 30 έκ. έκ 5 μέτρων πυροβολισμού, τοΰ δέ Parabellum (9
χιλ.) είναι 2.000 χιλιογραμμόμ. καί ή ταχύτης τής βολίδος του 350 μέτρα καί 25
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Είσαγγελεύς, άνακριτής, άστυνομικοί καί μεΐς είχαμε περικυκλώσει τδ ταξί κα
τά τήν άναπαράστασι καί βλέπαμε καί άκούγαμε. Καμμιά άπολύτως ταραχή στους
κατηγορουμένους. Καί δ Ντούνης άκόμα συνήλθε καί φαινόντουσαν όλοι σαν νά
άναπαριστοΰσαν πράγματα πού έκαναν άλλοι καί πού αυτοί δέν ήταν οΕ ένοχοι.
Ό μακαρίτης δ Κώστας δ Τσίπης έδωσε στή Κούλα ένα περίστροφο, άδειο φυ
σικά. Εκείνη τδ πήρε στα χέρια της χωρίς καμμιά άπολύτως ταραχή, άλλά μισογελώντας καί μέ ναζάκια καί μέ μορφασμούς στδ νόστιμο πρόσωπό της έπρότεινε
τδ μπιστόλι πρδς τδν Νικηταρά.
— Λοιπόν τί έγινε ύστερα ; ρώτησε δ άνακριτής.
Καί οί νεαροί κακούργοι μέ καταπληκτική άταραξία άναπαρέστησαν τή σκηνή
μισογελώντας.
Ό Ά νδρέας μάς είπε μέ κάποιο καύχημα, μέ κάποιο καμάρι, ότι αύτός, όπως
τά είχαν άπδ πριν συμφωνήσει μέ τδν Ντούνη καί μέ τήν άδελφή του, τούς έδωσε τδ
σύνθημα. Ό Ντούνης τότε άμέσως μ’ ένα σίδερο έκτύπησε δυδ φορές τδν Νικηταρα
στδ κεφάλι.
— Γιά δείξε μας πώς τδν κτύπησες Ντούνη; είπε δ άνακριτής.
— Νά έτσι, έκαμε δ Ντούνης μέ ένα κομμάτι ξύλο, ένώ δ Νικηταράς έλεγε
γελώντας :
— Τδ νοΰ σου νά μή μέ ξεκάνης τώρα άφοΰ δέν μέ ξέκανες τήν πρώτη φορά.
Ό Άνδρέας προσέθεσε.
— Τότε ή Κούλα μέ τδ μπιστόλι τοΰ έρριξε, άλλ’ άπέτυχε.
— Δείξε μας πώς Κούλα ; είπεν δ άνακριτής.
— Νά έτσι, έκαμε μισογελώντας μέ νάζι ή Κούλα.
Ένομίσαμε όλοι ότι βρισκόμαστε σέ θέατρο καί όχι σέ άναπαράστασι έγκλήματος.
— Είναι άδε.ο τό μπιστόλι ; ρώτησε δ Νικηταράς γι’ άστεΐα.
έκ. διείσδυσις έντδς λεύκης έκ 5 μέτρων. Ά λ λ ά καί μικράς διαμέτρου δπλον (5,5
χιλ.) τών 22 φυσίγγια μεγάλης ταχύτητος (Super Speed) παράγουν πίεσιν 1.500
k g ) . ΕΕς τά πιστόλια καί ή πίεσις καί ή ταχύτης είναι μεγαλυτέρα, διότι έχουν θαλάμην, ένώ είς τά περίστροφα ή έκρηξις συντελεΐται εις τδ βυκίον-μύλον. Ή διάμετρος
τής θαλάμης είναι μεγαλυτέρα άπδ τήν τής κάννης καί έχει έν άνώτατον καί έν
κατώτατον μήκος. Επομένως τής αύτής διαμέτρου, άλλά μεγαλυτέρου μήκους φυσίγγιον δέν προσαρμόζεται.
“Αν τδ φυσίγγιον είναι πολύ μικρότερον, ή κατανομή τοΰ όγκου τών άερίων
συντελεΐται άνωμάλως, μέ έπίδρασιν έπί τής άκριβείας τής βολής. Ά ν πυροβολήσωμεν φυσίγγι ον μικροτέρας διά μεγαλυτέρας διαμέτρου θαλάμης, τδ φυσίγγιον θά
διαρραγή.
Τδ σχήμα τής θαλάμης πρδς τήν άρχήν τής κάννης άποκλίνει, πρδς τδ τοΰ κολούρου κώνου. Τ ά τοιχώματα τής θαλάμης όλων τών όπλων, είναι παχύτερα, διά
νά άνθίστανται είς τήν μεγαλυτέραν πίεσιν τών άερίων καί τήν ύψηλήν θερμοκρα
σίαν τής πυρίτιδος.
(Συνεχίζεται)
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— Μή φοβάσαι τοϋ είπε δ μακαρίτης δ Τσίπης πού είχε δώσει στη Κούλα τδ
πιστόλι - πειστήριο.
'Ο Ά νδρέας συνέχισε :
— 'Όταν είδα δτι ή Κούλα άπέτυχε, παράτησα για μιά στιγμή τδ τιμόνι θέ
λοντας να έπέμβω, άλλα τδ ταξί άκυβέρνητο πια ξέφυγε άπδ τδ δρόμο καί έπεσε πά
νω σ’ αύτδ τδ πεΰκο καί σταμάτησε. Έ γ ώ τότε φώναξα στδ Ντούνη :
— Σκότωσέ τον... Σκότωσέ τον γρήγορα. Θά γλυτώση καί θά μάς κάψη.
Καί συνέχισε :
— Ό Νικηταράς δμως άνοιξε τη διπλανή του πόρτα καί πετάχτηκε έξω. Πή
γα κι’ έγώ νά βγω καί νά τδν κυνηγήσω, αλλά αυτός πρόλαβε καί χώθηκε μέσα
στά πεύκα καί χάθηκε.
Μάς έκανε έντύπωσι σέ δλους ή καταπληκτική ψυχραιμία καί τού Ά νδρέα καί
τής Κούλας. Καί δ Ντούνης ακόμα βλέποντάς τους πήρε θάρρος καί ή δψις του τδν
έδειχνε τελείως άδιάφορο.
Ό Νικηταράς μάς έδειξε τό πώς άνοιξε τήν πόρτα άπδ τδ ταξί του καί πήδη
σε έξω.
— Ευτυχώς πού έτρεχα καλά, μάς είπε. Καί έτσι σώθηκα. Τή σωτηρία μου
μπορώ νά πώ δτι τήν δφείλω στά ποδάρια μου.
"Γστερα, δ Ά νδρέας, ή Κούλα καί δ Ντούνης, συνεχίζοντας τήν άναπαράστασι, μάς έξήγησαν τδ ίδιο ψύχραιμα πώς μετά τήν πρόσκρουσι στδ πεΰκο καί τδ σταμάτημα τοϋ αυτοκινήτου καί άφοΰ έφυγε δ Νικηταράς, κατέβηκαν καί οί τρεις τους
άπδ τδ ταξί. Προσπάθησαν νά βάλουν σέ κίνησι τδ ταξί, άλλά μέ τήν πρόσκρουσι
είχε πάθει βλάβη ή μηχανή. Στάθηκε άδύνατο νά πάρη μπρδς καί τότε πα
ρατήσανε τ’ άμάξι. Φοβήθηκαν δτι δ Νικηταράς πού γλύτωσε ώς έκ θαύματος θά
έτρεχε άμέσως στή Χωροφυλακή γιά νά τούς καταγγείλη καί γι’ αύτδ μπήκαν στδ
δάσος. Τραβήξανε κατά τήν Πεντέλη καί άπδ έκεΐ κάνοντας βόλτα γύρισαν στήν
Α θήνα. Ό Άνδρέας τελε.ώνοντας τήν έπιτόπια περιγραφή στήν άναπαράστασι μάς
είχε πει δτι λίγα μέτρα άφοΰ φύγανε έπέταξαν μέσα στδ δάσος τδ σιδερένιο μικρό
λοστάρι μέ τδ δποΐον δ Ντούνης κτύπησε στήν άρχή τό Νικηταρά στδ κεφάλι.
Ό άνακριτής Σουργιαδάκης διέταξε τούς άστυνομικούς τής Ασφαλείας καί τούς
χωροφύλακες νά ψάξουν μέσα στδ δάσος μήπως βρουν τδ σιδερένιο λοστό τού Ντού
νη. ’Έψαξαν καί τδν βρήκαν.
Στδ ψάξιμο αύτδ άπάνω, πρέπει νά προσθέσω, ή Κούλα έκανε πάλι τά ναζάκια της. Στήν άρχή άρνήθηκε νά μάς άκολουθήση καί νά μετάσχη στδ ψάξιμο.
— Μά δέν μπορώ, έκανε μισογελώντας. ’Έχει άγκάθ.α καί θυμάρια καί θά
χαλάσουν οί κάλτσες μου.
— Έ λ α έμπρδς Κούλα, άφησε τά τσαλίμια καί τά νάζια σου, τής είπε δ άνακριτής Σουργιαδάκης. ’Εκείνο τδ βράδυ έτρεχες μέσα στά δάση, στούς θάμνους καί τά
γαϊδουράγκαθα γιά νά γλυτώσης καί δέν φοβόσουνα μήπως σοΰ φύγη κανένας πόν
τος άπδ τήν κάλτσα σου.
Καί ή Κούλα άναγκάσθηκε νά τδν άκολουθήση στήν έρευνα μέχρις δτου βρέ
θηκε δπως είπαμε τδ σιδερένιο λοστάρι. Καί τότε είπεν άφελέστατα.
— Πραγματικά αύτδ είναι... Τδ θυμάμαι... Τδ είχαμε πάρει μαζί μας άπδ τδ
σπίτι μας.
“Ενα άκόμα έπιχείρημα γιά τήν προμελέτη.
Ό Νικηταράς άκούγοντας δλα αύτά καί βλέποντας τδ σιδερένιο λοστάρι έκανε
καί ξανάκανε τδ σταυρό του καί άποροΰσε καί δ ίδιος πώς γλύτωσε.
— "Αμα γυρίσουμε μέ τδ καλό πρέπει νά πάω σέ μιά έκκλησία καί ν’ άνάψω
ένα μεγάλο κερί στήν Παναγιά πού μέ γλύτωσε.
’Εκείνη τήν στιγμή δ Νικηταράς ώρμησε καί έπιασε άπδ τδ λαιμό τήν Κούλα
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στ’ άστεΐα. Εκείνη στήν άρχή τσίριξε καί υστέρα έβαλε τίς φωνές:
— Βοήθεια... μέ πνίγει... είπε.
Έτρέξαμε δλοι. Ό Νικηταράς την παράτησε καί είπε.
— Σέ αστειεύτηκα μωρή Κούλα. ’Ήθελα νά σέ τρομάξω. Νά γελάσω μέ τον
τρόμο σου. Μόνο σύ ξέρεις νά σκοτώνης καί νά πνίγης στ’ άλήθεια...
Καί ή Κούλα συνήλθε αμέσως. Καί βρήκε τό άστεΐο τόσο Ιπιτυχημένο ώστε
ξεκαρδίστηκε στά γέλια.
Έτελειώσαμε τήν άναπαράστασι γιά την άπόπειρα κατά τοΰ Νίκηταρά γύρω
στις 11 πριν από τό μεσημέρι καί από εκεί έξεκινήσαμε γιά νά πάμε στή Βούλα
νά κάνουμε τήν άναπαράστασι γιά τό φόνο καί τή ληστεία εις βάρος τοΰ μακαρίτη
τοΰ Τσάγκα. Καί διαβάζω στις σχετικές μέ τά έγκλήματα εκείνα σημειώσεις μου
δτι λίγο μετά στάθηκε τό αυτοκίνητο μέ τούς κατηγορουμένους πού προηγείτο γύρω
άπό τό Χαρβάτι γιά νά περιμένη νά φθάσουν καί τά άλλα αυτοκίνητα. Καί τότε τό
έλαφρόμυαλο μειράκιο πού ήταν δ άρχηγός τής διαβόητης συμμορίας δέν κρατήθηκε
καί μάς ξεφούρνισε αυτό.
— Βρέ σείς κοίτα διαδικασία καί φασαρία πού κάνουνε γιά μιά κόττα.
Κόττα παρακαλώ ήταν δ σωφέρ Τσάγκας πού είχαν δολοφονήσει έκεΐ. Γιά μιά
στιγμή δμολογώ δτι μοΰ ήλθε νά μήν τόν σεβασθώ γιά κατηγορούμενο, άλλά νά
δρμήσω άπάνω του καί νά τόν πνίξω μέ τά ίδια μου τά χέρια. Ά λ λ ά πάλι, βλέπον
τας τή νεαρή ήλικία του, σκέφθηκα δτι πρέπει αυτό τό μειράκιο νά μήν είναι τόσο
στυγνός εγκληματίας, δσο άκαταλάγιστος. Γιατί μόνο δ άναίσθητος καί ακαταλόγι
στος έκείνη τήν στιγμή τής άναπαραστάσεως θά ξεφούρνιζε τό δτι «κάναμε τόση
φασαρία γιά μιά κόττα».
’■Ύστερα άπό μισή ώρα περίπου, ή μακριά συνοδεία μέ τά αυτοκίνητα έπερνοΰσε τούς δρόμους άπό τήν ’Αθήνα. Καί ή μεγάλη σειρά των αύτοκινήτων, άσυνήθιστο πράγμα γιά έκείνη τήν έποχή, έδωσε στόν κόσμο νά καταλάβη δτι κου
βαλούσαμε τά μέλη τής συμμορίας Χριστοφιλέα, γιά τήν άναπαράστασι. Καί δ
κοσμάκης, δ φτωχός καί τίμιος κόσμος τοΰ μεροκάματου καί τής σκληρής δου
λειάς, μόλις είδε τή συνοδεία τών νεαρών δολοφόνων, ξέσπασε σέ ούρλιάσματα
καί σέ άποδοκιμασίες.
— Στό μουσκέτο δλους... 'Όλους στό άπόσπασμα. Τί τούς φυλάτε κι’ δλας.
θ ά ήταν πιά μεσημέρι άπάνω - κάτω δταν έφθάσαμε στή Βούλα. Κόσμος
καί έκεΐ μαζεμένος πολύς. Ό Άνδρέας άπαθέστατος άπελάμβανε, μπορεί κανείς νά
πή, τή θέα τοΰ τοπίου δπου είχε σκοτώσει τόν καημένο τόν σωφέρ. Ή Κούλα, γιά
μιά στιγμή μοΰ φάνηκε σάν ταραγμένη, άλλ’ δταν τής έλυσαν τίς χειροπέδες χα
μογέλασε μέ αυταρέσκεια καί μέ μιά άπότομη κίνησι διώρθωσε ένα τσουλούφι
άπό τά μαλλιά της, πού τής είχε πέσει μπροστά στό πρόσωπο καί τήν έμπόδιζε
κάπως νά βλέπη καθαρά τόν κόσμο πού είχε μαζευθή.
Ή άναπαράστασις άρχίζει σέ λίγο. ’Αντί γιά τό ταξί τοΰ μακαρίτη τοΰ Τσά
γκα, πού δέν είχε ληφθή πρόνοια γιά νά βρίσκεται έπί τόπου, χρησιμοποιήθηκε
καί πάλι τό ταξί τοΰ Νικηταρά, πού ήταν ίδιο στήν έξωτερική καί στήν έσωτερ:κή διαρρύθμισι καί στις πόρτες. Τή θέσι τοΰ σωφέρ Τσάγκα, δηλαδή τοΰ θύ
ματος, άνεπαρέστησε, δπως καί τότε, δ Ά νδρέας, στή μέση ή Κούλα καί δεξιά δ
Ντούνης, δ δποΐος άνεπαρέστησε τόν μή συλληφθέντα καί άγνωστου έπωνύμου
φίλο τοΰ Ά νδρέα καί τής Κούλας, τόν μυστηριώδη Φώτη, τοΰ όποιου πάντα τά
δύο άδέλφια δέν έννοοΰσαν νά μαρτυρήσουν τό έπώνυμο.
Ό άνακριτής Σουργιαδάκης είπε :
— ’Έ λα Κούλα, πές μας, πώς εκείνο τό βράδυ έκάνατε τό έγκλημα;
Καί ή Κούλα, άτάραχη πάντα, είπε :
— Ά μ α φθάσαμε έδώ, δ άδελφός μου μέ σκούντησε στό πόδι. ’Ή ταν τό
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σύνθημα. Είχαμε φθάσει στο Βαλτότοπο, άπάνω στην άμμο, καί είπαμε τότε στό
σωφερ να σταματήση μιά στιγμή γιά να δούμε μήπως είχαμε κολλήσει στήν
άμμο το αυτοκίνητο. Ό Τσάγκας σταμάτησε γιά να πάη να δή. ’Άνοιξε τήν πόρ
τα, έβγαλε τό ένα του πόδι έξω άπό τ’ άμάξι καί πήγε γιά νά βγή...
— ΙΙώς δηλαδή; ρώτησε δ άνακριτής.
Ό ύπαστυνόμος Τσίπης κάνει τις κινήσεις πού τού υποδεικνύει ή Κούλα.
Αύτή δμως βρίσκει ότι δ ύπαστυνόμος δέν έκανε καλά τη δουλειά του ώς θύμα
καί τού είπε γελώντας :
— ’Ό χι καημένε... Σκύψε περισσότερο άκόμη κάτω. ’Έτσι είχε σκύψει κι’ δ
Τσάγκας.
Ό ύπαστυνόμος πραγματικά έσκυψε καί όπως ξανάπε ή Κούλα, Ικείνη τή
στιγμή καί όπως άλλως τε είχε πή καί στή μαρτυρική της κατάθεσι στήν ’Α 
σφάλεια, δ Άνδρέας, πού είχε στδ άναμεταξύ βγάλει τδ μπιστόλι άπδ τήν τσέπη
του, πυροβόλησε καί σκότωσε τδν Τσάγκα. 'Ύστερα δ Άνδρέας καί δ Φώτης κα
τέβηκαν αμέσως καί τδν άρπαξαν δ ένας άπδ τά χέρια καί δ άλλος άπδ τά πό
δια καί τδν τράβηξαν, σέρνοντάς τον κανένα - δυδ μέτρα μακριά άπδ τδ αυτοκί
νητο. Τδν έψαξαν. Τού πήραν τδ μπιστόλι καί τήν άδεια κυκλοφορίας τού αυτο
κινήτου, χωρίς νά ψάξουν νά τού πάρουν καί τά λεπτά του καί μετά άνέβηκαν
στδ αυτοκίνητο, πού ήταν μέσα ή Κούλα, καί μέ δδηγδ πιά τδν Ά νδρέα, έφυγαν.
— Έ τσ ι είναι, Ά νδρέα ; είπε δ άνακριτής.
— "Οχι, κ. άνακριτά, έπέμενε δ Ά νδρέας. Μόλις φθάσαμε έδώ, είπα στδν
Τσάγκα νά κατεβή καί νά μάς άφήση τδ αύτοκίνητο. Αύτδς έκανε νά κατεβή,
άλλά ξαφνικά μάς έβγαλε τδ μπιστόλι του. Γύρισε κάπως καί κρατώντας τδ μπι
στόλι του μέ τδ δεξί χέρι άπάνω άπδ τδν άριστερό του ώμο, μάς πυροβόλησε χω 
ρίς νά μάς χτυπήση. Τότε τούρριξα καί τδν σκότωσα.
Ή Κούλα όμως, ή δποία καθώς φαίνεται είχε πή τήν άλήθεια, ίσως άπδ
τις ενδόμυχες τύψεις ή άπδ άλλο τίποτε, έπενέβη άπάνω στήν άναπαράστασι καί
χωρίς κανείς νά μπορή νά τήν συγκρατήση, διέψευσε τδν άδελφό της Ά νδρέα.
— "Οχι, δέν είναι καθόλου έτσι. Τδ παιδί δέν έβγαλε καθόλου περίστροφο.
Έπενέβη δ άνακριτής.
— Έμπρδς λοιπδν Κούλα. ΙΙές του τα καλά καί κατά πρόσωπο.
-— Τδ λέω καί τδ έπαναλαμβάνω, κ. άνακριτά. Τδ παιδί δέν έβγαλε καθό
λου μπιστόλι ή περίστροφο. Αύτό είναι ψέμα...
Ό Άνδρέας δέν άντέδρασε καθόλου έκείνη τή στιγμή στή διάψευσι τής
αδελφής του, άλλά περί ορίσθηκε νά παίζη μέ τή σκανδάλη τού άδειου περιστρό
φου πού τού είχαν δώσει στδ χέρι του καί νά μάς δείχνη τδ πώς έπυροβόλησε.
Έπενέβη τότε δ άνακριτής Σουργιαδάκης καί είπε πρδς τδν Ά νδρέα.
— "Οπως καί σύ τδ παραδέχθηκες, δ Τσάγκας κατέβηκε, ή μάλλον πήγε
νά κατεβή άπδ τδ ταξί, έχοντας τά νώτα του έστραμμένα πρδς εσένα. Τότε πώς
έκανε άπότομη κίνησι καί έβγαλε τδ μπιστόλι; Μπορεί νά τδ κάνη έτσι δ άν
θρωπος; "Ερχονται άπολύτως άφύσικα τά όσα λές Ισύ καί άπόλυτα φυσικά τά
όσα λέγει ή Κούλα.
Ό Άνδρέας όμως δέν εννοούσε καθόλου νά τδ βάλη κάτω.
— Καί τότε πώς, όπως λέει ή νεκροψία, βρέθηκαν τά δάκτυλα τού άριστεροΰ του χεριού στήν πόρτα;
Έπενέβη τότε τδ... θύμα, ή μάλλον δ άναπαραστών τδ θύμα, ύπαστυνόμος
Τσίπης καί τού είπε.
— "Οταν τδν πυροβόλησες καί έπεσε κάτω δ Τσάγκας, δ όποιος μισοειχε
βγή άπδ τδ ταξί, θά μάγκωσε τδ άριστερό του χέρι στήν πόρτα. Νά, έτσι.
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Καί δ ύπαστυνόμος Τσίπης έδειξε άκριβώς τδ πώς είχε συμβή άπδ τδ μάγκωμα.
Σουργιαδάκης (πρδς τδν Άνδρέα) : “ Ωστε επιμένεις δτι δ μακαρίτης δ Τσάγκας σοΰ έβγαλε πρώτος τδ περίστροφό του καί δτι έσΰ τότε τδν έπυροβόλησες έν
άμύνη εύρισκόμενος;
Άνδρέας : Μάλιστα κ. άνακριτά.
Κούλα (παρεμβαίνουσα) : Ψέμματα σάς λέει. Τδ μπιστόλι τοΰ Τσάγκα τδ
βρήκαμε μετά τήν έρευνα τοΰ πτώματος πού κάναμε. Τδ παιδί δέν πρόλαβε νά τδ
χρησιμοποίηση.
Σουργιαδάκης: "Α ς είναι, τή διαφορά μεταξύ τών δυό σας θά μάς τήν λύση
6 περίφημος Φώτης. Ά ν τδν βρούμε καί άν τδν πιάσουμε.
Ά νδρέας : Καί βέβαια θά μάς τά πή.
"Ωρα 1.30' μετά μεσημβρίαν. Ή άναπαράστασις είχε λήξει. Καί δλοι είχαμε
καταλάβει δτι ή Κούλα, ιδίως δσον άφορά τή δολοφονία τοΰ μακαρίτη τοΰ Τ σάγ
κα, είχε πή τήν άλήθεια, Ινώ δ Ά νδρέας έξακολουθοΰσε νά λέη ψέμματα. Πάν
τως Ικεΐ, καί αύτδ έχει ιδιαίτερη σημασία γιά τά Ιπακολουθήσαντα καί γιά τήν
κατοπινή δίκη του, δ Ά νδρέας στήν άναπαράστασι παρεδέχθη δτι αύτδς έπυροβόλησε καί σκότωσε τδν δυστυχισμένο σωφέρ Τσάγκα.
Ό κόσμος άσυγκράτητος πήγε νά διασπάση τή ζώνη τών χωροφυλάκων καί
νά ριχθή άπάνω στά μέλη τής συμμορίας μέ τά 25 πιστόλια, φωνάζοντας ή μάλ
λον ούρλιάζοντας.
— Τί τούς φυλάτε κι’ δλας... Α φ ήστε μας νά τούς λυντσάρουμε... Μουσκέτο
στούς δολοφόνους τοΰ σωφέρ.
Ό Είσαγγελεύς καί δ άνακριτής έτρόμαξαν νά τούς συγκρατήσουν...
Τήν άλλη μέρα, Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 1929, δ άνακριτής Σουργιαδάκης
έξήτασε διά μακρών, συμπληρωματικώς, εις τδ γραφεΐον του τήν καταδόσασαν
τήν διαβόητον πλέον καταστάσαν συμμορίαν μέ τά 25 πιστόλια, Παρασκευήν Μασουρίδου, ιδία γιά τά δσα αυτή είχε συμπληρωματικώς καταθέσει, έκδικουμένη
προφανώς διά τήν έναντίον της έπίθεσιν τής έρωμένης καί τοΰ άδελφοΰ τοΰ Ά ν 
δρέα καί γιά τδ ξέσχισμα τών ρούχων της. "Οτι τάχα δηλαδή δ Ά νδρέας καί ή
συμμορία του είχαν άνακατευθή είς τδν στραγγαλισμδ τοΰ Πέππα καί εις τήν δο
λοφονία ένδς άγνώστου Γάλλου περιηγητή.
Ή Μασουρίδου Ιπέμεινε δτι ή Κούλα τάχα τής είχε δμολογήσει δτι αότή
μέ τά ίδια της τά χέρια είχε στραγγαλίσει τδν δυστυχισμένο Πέππα, Ινώ δ Ά ν 
δρέας τής είχε πή μόνον δτι ήθελε νά τδν ληστεύση.
Είδικώτερα δ άνακριτής ρώτησε γιά τή δολοφονία τοΰ Γάλλου περ.ηγητή
καί ή Μασουρίδου είπε δτι ή Κούλα τής είχε πή δτι ήταν ένα πολύ δμορφο, κατάξανθο καί γαλανδ παλικάρι καί δτι άπδ αύτδν δταν τδν Ιλήστευσαν, τοΰ βρή
καν στδ πτώμα του ένα σωρδ λεπτά. Μέ αυτά, είπε ή Κούλα στήν Παρασκευή,
δ Ά νδρέας άγόρασε ένα δικό του αυτοκίνητο καί υστέρα τδ πούλησε αύτδ καί
άνοιξε μιά χαρτοπαικτική λέσχη. Μά ή Α σφάλεια είχε ήδη Ιξακριβώσει δτι
αύτά δλα ήταν ψέμματα. Καί δ άνακριτής πάλι διεπίστωσε δτ. δ Ά νδρέας δέν
είχε ποτέ άγοράσει αυτοκίνητο καί δέν είχε άνοίξει ποτέ λέσχη. Δέν ήταν καί
χαρτοπαίκτης καί δέν είχε χάσει ποσά στά χαρτιά τής λέσχης του, δπως κατέ
θετε ή Μασουρίδου.
’ Εννοείται δτι δ έξυπνώτατος Ικεΐνος άνακριτής δέν έχαψε δλες αυτές τις
ψεύτικες άποκαλύψεις πού τοΰ σέρβιρε ή Μασουρίδου καί αύτδ γιατί δ στραγγαλισμδς τοΰ Πέππα ήταν όφθαλμοφανές δτι είχε γίνει άπδ άνδρες καί μάλιστα
πολύ δυνατούς καί δπως φαινότανε άπδ ένα σωρδ άλλα ίχνη καί άπδ τις κυανώ
σεις καί Ικχυμώσεις, άπδ άνδρες πάντως, περισσοτέρους τοΰ ένός. Επίσης, ή κα-
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τηγορία για τήν δήθεν δολοφονία τοΰ Γάλλου περιηγητή κατέπιπτε, δπως τδ εί
παμε καί πιό πριν, γιατί, άπδ τήν έρευνα πού είχε κάνει ή Γενική ’Ασφάλεια,
έβγαινε δτι δέν είχε βρεθή τήν εποχή έκείνη κανένα άγνωστο πτώμα καί δέν
είχε καταγγελθή καν έξαφάνισι κανενός περιηγητοΰ Γάλλου ή άλλης έστω έθνικότητος. Τέτοια έξαφάνισι άλλως τε θά είχε χαλάσει τον κόσμο.
Ά π δ δλη αυτή τήν ιστορία έβγήκε τελικά, δτ. πράγματι τϊς «μποΰρδες» αυ
τές δέν τις έβγαλε ή Μασουρίδου άπδ τδ μυαλό της. Τις τής είχε σερβίρει καταλ
λήλως ή παμπόνηρη Κούλα στήν περίφημη παράγκα της, δταν έμενε μαζί της
σαν νοικάρισσα καί είχε καταληφθή άπδ τήν γνωστή φοβία καί είχε μαρτυρήσει
στα παραμιλητά καί στους έφιάλτες της γιά τδ φόνο τοΰ δυστυχισμένου τοΰ σωφέρ
Τσάγκα στή Βούλα καί γιά τδν τραυματισμό τοΰ Νικηταρά.
Ή Μασουρίδου τήν άλλη μέρα θέλησε νά τής πάρη περισσότερα λόγια καί
τής ξεφούρνισε γιά τδν Τσάγκα καί τότε ή Κούλα Χριστοφιλέα σκέφθηκε νά τής
πή καί γιά ένα σωρδ άλλα εγκλήματα, γιά τή δολοφονία τοΰ Πέππα καί γιά τδν
φόνο τοΰ άνύπαρκτου Γάλλου περιηγητοΰ, ώστε άν ύποτεθή δτι καί ή Μασουρίδου
«ξέρναγε» τίποτε γιά έγκλήματα, νά μή γίνη πιστευτή καί νά χαρακτηρισθή γιά
φαντασιόπληκτη καί δτι δλα δσα έλεγε έναντίον τής Κούλας, τά έλεγε γιά νά
τήν έκδικηθή. Ευτυχώς δμως καί καθώς είδαμε, στδν τρόπο τής διαλευκάνσεως
τών έγκλημάτων, ή Παρασκευή Μασουρίδου περιορίσθηκε τδ πρώτο, νά πή μόνο
γιά τδν φόνο τοΰ Τσάγκα καί ή καταγγελία της νά συνδυασθή μέ τήν ταυτόχρονη
έξαφάνισι τής Κούλας καί τοΰ Ά νδρέα, νά έπακολουθήσουν ή κλοπή τής οικίας
Στεφανάκου καί ή άνακάλυψι καί ή σύλληψι τών μελών τής συμμορία μέ τήν
οποία ήδη άπησχολήθημεν διά μακρών.
Γιά δλους αύτούς τούς λόγους, δ άνακριτής Σουργιαδάκης έπήρε μέν τήν λε
πτομερή κατάθεσι τής Μασουρίδου γιά δλα αυτά τά δήθεν έγκλήματα τής συμ
μορίας, άλλά δέν έδωσε καμμιά συνέχεια σ’ αυτά τά φληναφήματα πιά γιά νά μή
χάση καί τή σοβαρότητά της ή σπουδαιοτάτη έκείνη ύπόθεσις. Περιορίσθηκε μόνο
νά βάλη στή δικογραφία βεβαίωσι τοΰ αρμοδίου Υπουργείου καί τής Τροχαίας,
δτι δ Άνδρέας Χριστοφιλέας δέν είχε άγοράσει ποτέ αυτοκίνητο καί δέν είχε
ποτέ πουλήσει τέτοιο, καί βεβαίωσι τής ’Ασφαλείας δτι δέν είχε ποτέ δική^ του
ή άνάμίξι καμμιά σέ χαρτοπαικτική λέσχη άλλων.
Μετά τήν έξέτασι τής Μασουρίδου ύπδ αύστηροτάτην συνοδείαν καί μέ χει
ροπέδες, προσήχθη στδν άνακριτή Σουργιαδάκη δ περίφημος Κομπότης ή ’Α ρ
κούδας ή ’'Αγριος, δ τρομοκράτης - έκβιαστής καί ληστής λιποτάκτης τής «Δη
μοκρατικής φρουράς». Έναντίον του δ άνακριτής άπήγγειλε τις κατηγορίες : Γιά
απόπειρα άναιρέσεως τοΰ άνθυπομοιράρχου Μαθιουδάκη, γιά άπόπειρα άναιρέσεως κατά τοΰ άρχιφύλακος τότε Στεργίου Βάλλα καί κατά διαφόρων άλλων άστυνομικών, κατά τών άνδρών τής έξωτερικής φρουράς τοΰ Β ' Στρατιωτικού Νοσο
κομείου καί γιά ληστεία ύπδ τήν άπειλήν περιστρόφου καί μαχαίρας εις βάρος
κοινής γυναικδς άπδ τήν δποίαν είχεν άφαιρέσει 560 δραχμάς. Είχε καί ένα
σωρδ άλλες κατηγορίες δ Κομπότης γιά ληστείες, σωματεμπορίες καί έκβιάσεις,
ών ούκ έστι αριθμός, άλλ’ ή άνάκρισις δέν είχε προλάβει νά συγκεντρώση γι’ αύτές άκόμη άπτές άποδείξεις καί μαρτυρικές καταθέσεις. Ά π δ τά στοιχεία πού
έδωσε στήν άνάκρισι δ περίφημος Κομπότης, προέκυπτε δτι αύτδς κατήγετο άπδ
τδν Πειραιά — είπε δτι είναι γέννημα - θρέμμα τής Τρούμπας— κληρωτός τοΰ
1922, δ δποΐος ύπηρετοΰσε άκόμα τή θητεία του καί στδ 1929, δταν διαδραματίζωνται δλα αυτά τά γεγονότα, άπδ τή διαγωγή του, ή δποία ήταν γεμάτη μέ
πειθαρχικές ποινές καί μέ ένα σωρδ φυλακίσεις. Είχε ήδη καταδικασθή σέ έξ
χρόνια φυλάκισι σέ στρατιωτικές φυλακές γιά λιποταξίες καί γιά βιαιοπραγία
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κατ’ άνωτέρου καί είχε δραπετεύσει κατ’ έπανάληψιν καί από τις στρατιωτικές
φυλακές καί άπό τά άστυνομικά κρατητήρια καί από τήν Εισαγγελία.
Ό Κομπότης έπήρε άπό τόν άνακρ.τή 48ωρο προθεσαία γιά να άπολογηθή.
Ά λ λ ’ δταν βγήκε άπό τό άνακριτικό γραφείο, έπέσαμε σάν κοράκια άπάνω του
οί άστυνομικοί συντάκται, αν καί τόν είχαμε δή δταν τόν ξανάπιασαν στα Βούρλα,
γιά νά πάρουμε άκόμη μιά συνέντευξι μέ τόν «τρομοκράτη των ’Αθηνών», πού θά
είχε ενα πρώτης τάξεως δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.
— Μή περιμένετε νά σας πώ καί πολλά πράγματα, μάς είπε. Δέν έχω καμμιά συμμετοχή στά έγκλήματα τής συμμορίας. Σάς τά είπα καί προχθές άλλως τε.
Μέ τόν Ά νδρέα γνωριζόμουνα άπό καιρό. ΤΗταν φίλος μου. Τόν είχα δή καμμιά
δεκαρ.ά μέρες πριν τόν πιάσουνε στή «Δροσιά», δπου σύχναζα καί πού πηγαίνανε
καί άλλοι φαντάροι. Γιά νά σάς άποδείξω τήν άθωότητά μου σάς λέγω δτι άπό
τήν εποχή τού δαγγείου καί πέρα (καλοκαίρι τού 1928) βρισκόμουνα κρατού
μενος στις στρατιωτικές φυλακές των Παραπηγμάτων, στόν Παλιό Στρατώνα, καί
στις φυλακές Αιγίνης καί Συγγροΰ. (Σημείωσις: Τις τελευταίες άνετίναξαν στό
Δεκεμβριανό κίνημα οί κομμουνισταί δχι γιά νά άποφυλακίσουν δμοϊδεάτας των
ή τίποτε πολιτικούς κρατουμένους, πού δέν είχαν κανέναν, άλλά γιά νά άποφυλα
κίσουν κοινούς καταδίκους καί φονιάδες καί νά πλουτίσουν μέ αύτούς τις ορδές
τού Ε.Λ.Α.Σ. καί τού Ε .Α .Μ .). "Γστερα εδραπέτευσα. Τ ά έπεισόδια πού έκανα,
τά έκανα γιατί είχα μεθύσει μέ ούζο.
Έ ν τώ μεταξύ, ή άνάκρισις είχε διαπιστώσει τήν ένοχή τού τρομοκράτου
φαντάρου σέ δώδεκα (άριθ. 12) παρακαλώ διαρρήξεις, πολλές άπό τις όποιες
είχε κάνει μέ τόν Ά νδρέα Χριστοφιλέα.
Τό ίδιο έκεΐνο βράδυ δ άνακριτής μάς άνεκοίνωσε δτι μέ πλήρη δμοφωνια
αύτοΰ καί τού Προϊσταμένου τής Εισαγγελίας Γεωργ. Κιουρτσάκη, έκρίθησαν προφυλακιστέοι ή έρωμένη τού Ά νδρέα Φρόσω καί δ μικρός του άδελφδς Κωνσταν
τίνος, γιά τήν εναντίον τής Μασουρίδου έπίθεσι, τήν διαρπαγήν ειδών ιματισμού
καί τό σχίσιμο άλλων έσωρρούχων της. Ό άνακριτής δέν έννοοΰσε νά παίξη.
Ά π ό τό Δικαστικό Μέγαρο, τό ίδιο εκείνο άπόγευμα, περνούσε συλλαλητή
ριο άπό τούς σωφέρ τών Αθηνών, πού έπέβαιναν στά ταξί τους, κορνάροντας καί
φωνάζοντας εις τήν διαπασών δτι έπρεπε οί δράσται τών εγκλημάτων νά τιμω
ρηθούν μέ θάνατο. Α νάλογο συλλαλητήριο είχε γίνει καί στόν Πειραιά, ενώ δ
τότε Υπουργός τής Δικαιοσύνης είπεν, δτι αί εκδηλώσεις αύταί τών αυτοκινητι
στών δέν όφελοΰν καί δτι ή Δικαιοσύνη θά κάνη, δπως πάντα, τό καθήκον της καί
στήν προκειμένη ύπόθεσι τών έγκλημάτων τής συμμορίας Χριστοφιλέα.
Τήν άλλη μέρα, Τετάρτη 7 Νοεμβρίου, δ άνακριτής Σουργιαδάκης έξήτασε
τήν Κούλα Χριστοφιλέα κατ’ άντιπαράστασιν μέ τήν Μασουρίδου. Ή Κούλα έξηγριωμένη διέψευσε μέ τόν κατηγορηματικότερο τρόπο οτ: είπε ποτέ στήν Μασου
ρίδου δτι τάχα αύτή μέ τόν άδελφό της είχαν καμμιά ένοχή γιά τόν στραγγαλι
σμό τού Πέππα ή γιά τή δολοφονία τού Γάλλου περιηγητή καί γιά τήν άγορά
αυτοκινήτου άπό τόν Ά νδρέα, καθώς καί γιά τήν πώλησι αύτοΰ καί τήν άγορά
χαρτοπαικτικής δήθεν λέσχης. Τό συμπέρασμα τής άναπαραστάσεως αύτής ήταν
δτι ή Κούλα έλεγε τήν άλήθεια καί δτι ή Μασουρίδου έπρόσθεσε αυτές τις ψεύ
τικες «σάλτσες», άφ’ ένός μέν γιά νά έκδικηθή γιά τήν έπιδρομή τού άδελφοΰ καί
τής έρωμένης τού Ά νδρέα, ή καί ίσως γιατί τής τά είχε σερβίρει ή Κούλα γιά
νά τήν μπερδέψη μέ τις πραγματικές της όμολογίες στόν ύπνο της γιά τή δολο
φονία τού σωφέρ στή Βούλα.
( Συνεχίζεται)

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑΙ Ε Π ΙΤ Υ Χ ΙΑ Ι

ΣΥΛΛΗΦΙΣ ΠΑΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΔΡΑΣΑΝΤΟΣ
ΕΙΣ ΗΝΩΜΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Ύπύ του τέως Άνθυπαστυνόμου
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΚΑΚΗ

Κοντά μεσημέρι τράβηξα πιά για τό σπίτι μου νά ξεκουραστώ, υστέρα άπό
ένα ολονύχτιο κυνηγητό μιας σπείρας διαρρηκτών «καρακούτσηδων», γύρω άπό
τή Δραπετσώνα, στο όποιο έπεδόθηκα μαζί μέ άλλους συναδέλφους.
'Όταν είσηλθα στό δωμάτιό μου, βλέπω κατά γης, ριγμένο άπό τή χαραμά
δα τής πόρτας, ένα γράμμα.
Ή ταν ένα γράμμα άπό τήν ’Αμερική. ’Ά ν καί υπέθεσα πώς ήταν άπό ένα
Έλληνοαμερικανό πού είχα έξυπηρετήσει πριν λίγο καιρό σέ μιά υπόθεσή του, πού
μοΰ άνάθεσε ή Υπηρεσία μου, ερριξα μιά ματιά στόν άποστολέα πριν τό άνοίξω.
« A rg u ris S im e n is 4 0 5 M ain st. N o n o n gah e la C ity P . A . U .S .A .» .

Τί ήταν πάλι αύτό ; Πρόσωπο τελείως άγνωστο. ’Αμέσως φούντωσε ή περιέργειά μου, άνοιξα γρήγορα τό φάκελο καί άρχισα νά διαβάζω τήν έπιστολή.
«’Αγαπητέ Κύριε,
Συστημένος άπό τό φίλο μου καί γνωστό σας κ. Ν.κολάου πού εξυπηρετήσα
τε πρό τίνος στόν Πειραιά, έρχομαι νά σάς παρακαλέσω δπως μέ βοηθήσετε σέ μιά
παρόμοια υπόθεση πού μοΰ έχει συμβή.
Ό γενικός ταμίας τής Τραπέζης First National Bank And Trust Company
Menessen, Τζών Μάρας, "Ελληνας τήν καταγωγή μέ ένα σωρό πλαστογραφίες, κατάφερε νά είσπράξη πάνω άπό 800.000 δολλάρια εις βάρος τής Τραπέζης.
Καί δέν τοΰ έφθανεν αύτό, έβαλε στό χέρι καί πελάτες, τό πλεΐστον "Ελλη
νας πού είχαν καταθέσεις σ’ αυτή τή Τράπεζα, καί ένα πρωί έγινε άφαντος.
Δυστυχώς ένα άπό τά θύματά του είμαι κι’ εγώ, καί σάς παρακαλώ νά μοΰ
γράψετε άν είσθε διατεθειμένος νά μέ εξυπηρετήσετε, άναλαμβάνοντας τήν υπόθε
σή μου, καθ’ δσον οί διάφορες πληροφορίες μας φέρουν τον Τζών Μάρας καταφυγόντα στήν Ε λλάδα καί πολύ πιθανόν στήν γενέτειρα τοΰ πατέρα του, τή Σΰρο.
Περιμένω σύντομα άπάντησή σας.
Ά ργύρης Σιμένης»
Τό γράμμα αύτό άπό τόν άγνωστό μου, μοΰ έκανε τόση έντύπωση, ώστε μοΰ
κόπηκε ή όρεξη γιά ύπνο. ’Έτσι άρχισα νά σκέπτωμαι πώς θά έπρεπε νά ενεργή
σω γιά νά πιάσω καλά τήν υπόθεση.
Πρώτα - πρώτα έπρεπε νά διαπιστώσω αυτά πού μοΰ έγραφε ό κ. Σιμένης.
Κι’ δ μόνος τρόπος ήταν νά άρχίσω άπό τήν Τράπεζα τοΰ Μόνεσσεν.
’Έτσι τήν άλλη μέρα κιόλας έταχυδρόμησα δυό γράμματα γιά τήν ’Αμερική.
Τό ένα στήν Τράπεζα F IR S T N ATIONAL τοΰ Μόνεσσεν, ζητώντας τις σχετι
κές γιά διασταύρωση πληροφορίες καί τό άλλο ή άπάντηση στόν Σιμένη γιά πε
ρισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες, στοιχεία καί χαρακτηριστικά τοΰ καταχραστοΰ Τζών Μάρας, τόπον καταγωγής καί διαμονής του, άν καταζητήται άπό τήν
’Αμερικανική ’Αστυνομία, τόν άριθμόν έντάλματος συλλήψεως, φωτογραφία του άν
ύπάρχη καί δ,τι άλλο σχετικό νά μοΰ άποσταλοΰν άμέσως.
”Αν καί τήν ίδια έποχή μάς άπασχολοΰσαν ένα σωρό άλλες ύπηρεσιακές υπο
θέσεις, έγώ περίμενα άνυπόμονα τις άπαντήσεις άπό τήν ’Αμερική. Μετά είκοσι
μέρες περίπου ήρθε πρώτη ή άπάντηση άπό τήν Τράπεζα, πού έλεγε :
«Κύριε,
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Εις άπάντησιν της άπό 19.3.1931 έπιστολής σας, σας πληροφοροΰμεν δτι
τον ’ Οκτώβριον τοΰ 1930 άπεκαλύφθη σοβαρά κατάχρησις εις βάρος τής Τραπέζης μας έξ 800.000 δολλαριων, μέ δράστην τβν γενικόν ταμίαν Τζών Μάρας,
δστις καί έξηφανίσθη. Ένημερώσαμεν την ’Αστυνομίαν διά την άνακάλυψιν καί
σύλληψίν του.
Ό διευθυντής Kelly»
'Ύστερα άπό μ;ά - δυο μέρες ήρθε ή άπάντηση κι’ άπό τόν παθόντα Σιμένη,
μ’ ένα πολυσέλιδο καί πυκνογραμμένο γράμμα. Μετά άπό τά σχετικά ευχαριστή
ρια κλπ. μοΰ έστειλε δλες τις πληροφορίες που τοΰ ζητούσα.
«Ή Τράπεζα F IR S T N ATIONAL, στίς 15 ’ Οκτωβρίου 1930, κάνοντας τόν
έλεγχό της, βρήκε ένα μεγάλο έλλειμμα έξ 800.000 δολλαριων είς βάρος της καί
υπεξαίρεση σοβαρών ποσών είς βάρος πελατών της, πού οι περισσότεροι ήταν "Ελ
ληνες. ’Από τήν ήμέρα έκείνη ό γενικός ταμίας έπαυσε νά πηγαίνη στήν Τράπε
ζα. ’Έγινε έπίσης άφαντος καί άπό τήν πόλη τοΰ Μόνεσσεν.
Ή έξαφάνιση τοΰ Μάρας, διέλυσε καί τήν τελευταία άμφιβολία τοΰ διευθυντοΰ Kelly γιά τήν ένοχή του. Τότε κάλεσε στό γραφείο του τόν διευθυντήν τής ’Α 
σφαλείας τοΰ Μόνεσσεν καί τοΰ άνέφερε δσα συνέβησαν στήν Τράπεζα.
Ό διευθυντής ’Ασφαλείας πήρε άπό τόν φάκελο τοΰ ταμία τά στοιχεία του,
τή φωτογραφία του καί έφυγε μέ ύποσχέσεις στό διευθυντή τής Τραπέζης, γιά
τή σύντομη άνακάλυψη καί σύλληψή του.
Ή ’Αστυνομία τοΰ Μόνεσσεν άπό τήν ίδια μέρα κινητοποιήθηκε γιά τήν άνεύρεση τοΰ Τζών Μάρας. Μπλοκάρησε κάθε συγκοινωνιακόν μέσον γιά τυχόν
δραπέτευσή του. Ή ραδιοτηλεγραφική υπηρεσία τής ’Αστυνομίας τοΰ Μόνεσσεν άμέσως άρχισε νά μεταδίδη προς δλες τις ’Αστυνομίες τών Η.Π.Α. τήν έξαφάνιση
τοΰ γενικοΰ ταμία τής Τραπέζης F IR S T N ATION AL COMPANF μέ τά στοι
χεία : Τζών Μάρας τοΰ Δημητρίου, Έ λλην τήν καταγωγήν, έκ Σύρου, ’Αμερι
κανός υπήκοος, έτών 35, άνάστημα μέτριον, σωματώδης, μάτια καστανά. ’Εκτός
τής έλληνικής καί άγγλικής, δμιλεΐ άπταίστως τήν γαλλικήν καί τήν Ιταλικήν
γλώσσαν. Κατηγορεΐτα. διά κλοπήν 800.000 δολλαριων τής Τραπέζης είς τήν ό
ποιαν ειργάζετο καί άλλων καταχρήσεων, είς βάρος πολλών καταθετών, τό πλεΐστον συμπατριωτών του Ελλήνων. 'Ό π ως κ. Δουκάκη τοΰ άδελφοΰ μου, πού έμε
νε πρό έτους στήν ’Αμερική, έχει καταχρασθή μιά γερμανική όμολογία τοΰ 19L4,
άξίας 1.400 δολλαριων. ’Επίσης κατεχράσθη πενήντα μετοχές τής ARCAN άξίας
500 δολαρίων καί είκοσι πέντε μετοχές τής K O R T IS R A S T , έταιρείας άεροπλάνων,
άξίας 475 δολλαριων. ’Επίσης τοΰ Βασιλείου Soulis 504 MC kee ave. Charleroi
κατεχράσθη έπάνω άπό 5.000 δολλάρια. Τοΰ John Jrinas 3352 pern ave. Pittsbourg κατεχράσθη 8.000 δολλάρια. ’Επίσης είχε πλαστογραφήσει τήν ύπογραφή
τοΰ συμπατριώτου μας ίατροΰ στή Σΰρο Κουνέλη πού είχε τίς όίκονομίες του κα
ταθέσει στήν Τράπεζα τοΰ Μόνεσσεν καί είσέπραξε γιά λογαριασμό του τό ποσόν
τών 5.500 δολλαριων. Ευτυχώς σέ μένα κατεχράσθη μόνο τό ποσόν τών 800 δολλαρίων. Γι’ αυτές δλες τίς υποθέσεις έχει έπιληφθή δ είσαγγελεύς τοΰ Pittsbourg
κ. Kort.
Αυτά κ. Δουκάκη μέχρι στιγμής. Μόλις θά έχω νεώτερες πληροφορίες θά
σάς γράψω άμέσως, γιά νά σάς βοηθήσω δσο μπορώ στήν υπόθεση».
Στό γράμμα του αυτό ό κ. Σιμένης μέ ένημέρωσε πλήρως γιά τίς διάφορες
καί σοβαρές άπάτες τοΰ Μάρας πού πραγματικά μοΰ ζάλισαν τό μυαλό καί στά
μάτια μου έξακολουθοΰσαν γιά πολύ νά χοροπηδούν τά νούμερα μέ τίς χιλιάδες
τά δολλάρια τών καταχρήσεών του.
Συνέταξα τότε ένα πληροφοριακό δελτίο ιγά τήν ένημέρωση τής Υπηρεσίας
μου καί τό παρέδωσα στό διοικητή μου (μακαρίτη) Πέτρο Άναγνωστόπουλο.
Κατόπιν άρχισα νά πλησιάζω τούς πράκτορές μου. Δυό - τρεις ήσαν Συρία-
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νοί, άνθρωποι άγαθοι, τίμιοι μά δ καλύτερος σαν πράκτορας πού έμπαινε μέσα σ’
όλα καί πού σκοτώνονταν να με έξυπηρετήση ήταν δ βαρκάρης Τρ.βελάς Ήλίας,
Συριανός βέρος, πού έμενε άπδ χρόνια στον Πειραιά. "Ομως έψαξα παντού καί
δέ μπόρεσα να τον βρώ. Στο μεταξύ ήρθε καί τρίτη πολυσέλιδος έπιστολή άπό τον
παθόντα κ. Σιμένη πού έλεγε :
«"Οπως σάς έγραφα, κ. Δουκάκη, ύστερα άπδ τα ραδιοτηλεγραφήματα τής
’Ασφαλείας τού Μόνεσσεν, δλες οί ’Αστυνομίες τής ’Αμερικής μπήκαν σέ κίνηση,
μά δεν άνεκάλυψαν πουθενά τον Μάρας. Αίγο άργότερα δμως ή ’Αστυνομία τής
Νέας Ύόρκης έξηκρίβωσε δτι είς τδν Τ ζών Μάρας στις 26-11-1930 είχε έκδοθή
τό ύπ’ άριθ. 328695 ’Αμερικανικό διαβατήριο γ;ά τήν Ευρώπη, μέ τό υπερωκεά
νιο «Σατούρνια».
Ά π ό τδν έλεγχο διαβατηρίων διαπιστώθηκε ή άναχώρησή του καί δ διευ
θυντής τής ’Αστυνομίας Ν. Ύόρκης μέ ραδιοτηλεγράφημά του στον πλοίαρχο τού
«Σατούρνια» διατάσσει τήν σύλληψη καί τήν κράτηση τού Τζών Μάρας μέσα στό
πλοίο.
Τό «Σατούρνια» ταξίδευε άκόμα στδν ωκεανό, δταν δ πλοίαρχος έλαβε γνώ
ση τού ραδιοτηλεγραφήματος. Διέταξε άμέσως άθόρυβο έλεγχο των καταστάσεων
τών έπιβατών, κι’ δταν βρουν τον καταζητούμενο νά τόν οδηγήσουν στό γραφείο
του. "Ομως κατά τόν έλεγχο τού ύπάρχου στις καταστάσεις πουθενά δέ βρέθηκε
τό όνομα Τζώ ν Μάρας πού αναζητούσε ή ’Αμερικανική ’Αστυνομία. Άνέφερε στόν
κυβερνήτη του καί εκείνος πάλι ραδιοτηλεγραφικώς ενημέρωσε σχετικώς τήν
’Αστυνομία Ν. Ύόρκης. Ή άπάντηση τού πλοιάρχου «Σατούρνια» έξέπληξε τδν
διοικητή τής ’Ασφαλείας Ν. Ύόρκης πού ήταν πλέον ή βέβαιος άπδ τόν έλεγχο
διαβατηρίων πώς δ Τζών Μάρας είχε άναχωρήσει μκέ τό «Σατούρνια».
Ά π ό τότε έπικρατοΰν Ιδώ δυό γνώμες. ”Η βρισκόταν μέσα στό υπερωκεάνιο
μέ ψεύτικο όνομα ή δέν άνεχώρησε καί έδήλωσε σκόπιμα άναχώρηση γιά νά θολώση τά νερά.
Κι’ άπό τήν άλλη δ διοικητής Ασφαλείας τού Μόνεσσεν γιά νά μή μείνη
καμμιά πόρτα κλειστή, έστειλε έπείγον τηλεγράφημα στήν Αμερικανική Πρεσβεία
τών Αθηνών μέ τό δποΐο τούς έγνώριζε τή δραπέτευση τού καταχραστού Μάρας γιά
τήν πιθανότητα νά κατέφυγε στήν Ε λλάδα. Ά μ έσω ς κατόπιν μέ κατεπεΐγον έγγρα
φον έστειλε τόν άριθμό τού εντάλματος τής συλλήψεώς του, τή φωτογραφία του,
πληροφορίες καί λοιπά στοιχεία γιά τήν καταδίωξή του.
Αυτά κ. Δουκάκη είναι πάλι τά νεώτερά μου. Μόλις θά έχω άλλα θά σάς
γράψω. Μά πρέπει νά σάς πώ πώς άρχίζω νά άπελπίζωμαι, οί πονηριές καί τά
κόλπα του μέ κάνουν νά φοβούμαι πώς δύσκολα θά τόν άνακαλύψωμε».
Πράγματι τά νέα τού κ. Σιμένη ήταν πολύ ενδιαφέροντα, καταπληκτικά, καί
χωρίς καθυστέρηση πήγα τήν άλλη μέρα στόν έλεγχο διαβατηρίων καί άρχισα νά
ψάχνω μέ προσοχή τήν κατάσταση τών έπιβατών τού «Σατούρνια». Δέν βρήκα
πουθενά τό όνομα πού ζητούσα. Πώς δμως έξακρίβωσε ή Α σφάλεια Ν. Ύόρκης
άπό τόν έλεγχο διαβατηρίων τήν άναχώρησή του μέ τό ύπερωκεάνιο γιά τήν Ευ
ρώπη; "Οπως τόν έχαρακτήριζε δ κ. Σιμένης έπρεπε νά είναι πολύ έξυπνος καί
ή έδήλωσε άναχώρηση γιά νά παραπλανήση τίς Αμερικανικές Αστυνομίες ή έχρησιμοποίησε μέσα στό πλοίο δεύτερο διαβατήριο μέ ψευδώνυμο. "Γστερα άπό λίγες
μέρες διαβιβάστηκαν καί τά έγγραφα τής Αμερικανικής Αστυνομίας διά τής
Πρεσβείας στις άστυνομικές υπηρεσίες τής χώρας μας καί ή ύπόθεση έμπαινε πιά
έπίσημα στήν κανονική τροχιά της.
Κι’ ήταν άκριβώς Μάρτιος τού 1930 δταν ήρθε στήν Α σφάλεια Πειραιώς τό
έκτακτο παράρτημα τής Έγκληματολογικής Υπηρεσίας Α θηνών μέ τή φωτογρα
φία τού καταχραστού κι’ δλα τά λοιπά στοιχεία.
Ζήτησα άπό τόν ύπαστυνόμο τής γραμματείας τού Τμήματος κ. Μπούραν
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ένα παράρτημα καί άρχισα να τό μελετώ, νά σκέπτωμαι καί νά καταστρώνω διά
φορα σχέδια γιά τδν καλύτερο τρόπο ένεργείας.
’Έτσι άρχισα πάλι νά άναζητώ τόν βαρκάρη Τριβελά, πού έπιτέλους ένα
πρωί τόν βρήκα μέσα σ’ ένα καφενεδάκι τής δδοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος.
Ό Τριβελάς Ήλίας, δ γεροδεμένος καί ροδοκόκκινος Συριανός, θρέμμα τής
θάλασσας, ό καλωσυνάτος μά πανέξυπνος, πού δέν τοϋ ξέφευγε τίποτα άπό τά
ζωηρά καταγάλανα μάτια του, άν ήξερε κάτι γιά τόν συμπατριώτη του θά μοΰ
τό έλεγε.
Μόλις μέ είδε νά μπαίνω στό καφενείο, άφησε τή συντροφιά του’ ήρθε κοντά
μου, μοΰ έσφιξε τό χέρι θερμά καί είπε.
— Πώς ήταν αυτό τό καλό κυρ - Γιώργη;
— Γιά σένα ήρθα Ή λία. Ξέρεις πόσες μέρες έψαχνα νά σέ βρώ;
— ’Έ λα νά καθίσουμε έδώ, μου είπε καί τράβηξε γωνιά - γωνιά σ’ ένα άδειο
τραπέζι.
— ’Ήθελα νά μέ βοηθήσης σέ μιά υπόθεση πού μάς παρουσιάστηκε, τοΰ είπα.
— Μετά χαράς κυρ - Γιώργη, φτάνει νά μπορώ.
— Ξέρω πώς μπορείς, άφοΰ πρόκειται γιά κάποιον συμπατριώτη σου.
Ό Τριβελάς γύρισε, κοίταξε μέ τά λαμπερά μάτια του καί στοχαστικά μέ
ρώτησε.
— Ποιός είναι καί τί έκανε κύρ - Γιώργη.
Τότε τοΰ έξιστόρισα σύντομα τήν υπόθεση καί τοΰ ζήτησα, άν δέν ξέρη έκεΐνος τίποτε, νά προσπαθήση νά μάθη καί νά μοΰ πή.
— ” Ακου φίλε μου τί γίνεται στόν κόσμο. Λόγος πού θά βγή, ψέμματα δέν
είναι, δπως τό λέει καί ή παροιμία. Τις προάλλες πού ήμουν στό νησί κάτι άκουσα
νά ψιθυρίζουν γι’ αύτόν τόν άνθρωπο μά δέν έδωσα, βάση καί δέν ρώτησα νά μάθω.
Ποΰ νά τδξερα πώς ένδιαφερόσουν. Ή οικογένεια Μαρά είναι πολύ γνωστή στό χω 
ριό μου. Αυτός γεννήθηκε στήν ’Αμερική. Θά φροντίσω δμως νά μάθω καί θά σοΰ
πώ.
Σάν νά μοΰ φάνηκε πώς ό Ή λίας δέν έδειχνε τόσο πρόθυμος καί τόν ρώτησα.
-—Μπάς καί σ’ εμποδίζει πού είναι συμπατριώτης σου ;
-—Κάθε άλλο κυρ - Γιώργη. ΚΓ ό άδερφός μου νά ήτανε θά σέ βοηθούσα.
Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει νά τιμωρούνται. Τί χρωστοΰσαν οί άλλοι νά στερηθοΰν
στά καλά καθούμενα τις οικονομίες τους; Δέν τοΰ έφταναν τά δολλάρια πού έπαι
ρνε άπό τή δουλειά του; ’Έννοια σου καί σέ δυο - τρεις μέρες θά σοΰ πώ, θά έχιο
ξεψαχνίσει κάποιους πού πρέπει νά ξέρουν.
Σέ λίγο έφυγα αρκετά ικανοποιημένος μέ τις υποσχέσεις τοΰ Ή λία. ’Ήμουν
βέβαιος πώς θά τσακιζόταν νά μοΰ φέρη τις πληροφορίες πού τοΰ ζήτησα. Πράγ
ματι ύστερα άπό δυό - τρεις μέρες, βραδάκι, ό Ή λίας ήρθε στήν ’ Ασφάλεια. Πή
γαμε έκεΐ κοντά σέ ένα καφενείο, καθίσαμε κι’ άρχισε νά μοΰ λέη:
— Γιά τήν ώρα, κυρ - Γιώργη, άκου τί έμαθα. Πήγα κΓ άντάμωσα πολλούς,
όπως σοΰ είχα πή. "Ολοι, άδερφέ μου, τά ξέρανε χαρτί καί καλαμάρι. Μά εκείνος
πού ήξερε τά περισσότερα ήταν ό Σταμάτης ό Σιμένης, έμπορος στή Σύρο πού ή
τανε αυτές τις μέρες έδώ. Τόν συνάντησα στό σπίτι κάποιου γνωστοΰ μας. Αυτόν
νά άκούσης τί λέει καί νά φρίξης. Βλέπεις έχει έξαπατήσει καί τόν ίδιο καί τόν
άδερφό του τόν Ά ργύρη πού μένει στήν ’ Αμερική.
— Αυτά τά ξέρω Ή λία, πές μου δμως τή διεύθυνση τοΰ Σιμένη στή Σΰρο
νά τοΰ γράψω.
— Έκεΐ τόν ξέρουνε κι’ οί πέτρες καί δέ χρειάζεται διεύθυνση, γράψε του.
ΚΓ έγώ άπ’ έδώ δέ θά σταματήσω τό ψάρεμα καί δ,τι βγάλω θά έρθω πάλι νά
σοΰ τά πώ.
Τήν άλλη μέρα έγραψα στόν κ. Σιμένη, στή Σΰρο. Σέ λίγο πήρα τήν άπάν-
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τησή του μ’ όλα τά γνωστά τής ύποθέσεως χωρίς τίποτε τό νεώτερο. Καί τδ άλλο
βράδυ βρήκα τον Ή λία στην ’Ασφάλεια νά μέ περιμένη. Λαμποκοπούσε ολόκλη
ρος. Φανερό πώς κάτι εόχάριστο μοΰ είχε φέρει.
— Πρώτα τάξε, είπε μόλις βρεθήκαμε μόνοι.
— "Ο,τι θέλεις Ή λία, όμως λέγε μου.
— Ό Τζών Μάρας βρίσκεται στην ’ Αθήνα.
— ’Αλήθεια. Πού τόμαθες; Τόν είδες έσύ;
— Ό χ ι , γι«τί εγώ δεν τόν ξέρω μά τόν είδε ένας συμπατριώτης καί καλός
φίλος μου πού τόν γνωρίζει καλά γιατί είχε πάει πριν λίγα χρόνια στην ’ Αμε
ρική. Τόν είδε μέ την άρραβωνιαστικιά του πού ήρθανε μαζί. Τοδπε τ’ όνομά
της, μά ό φίλος μου δέν τό καλοθυμάται. Νά! κάπως έτσι τού είπε πώς τη λένε.
Κι’ ό Ή λίας έβγαλε ενα χαρτάκι καί διάβασε. Πένη Παβίκου ή Παβέκου. Τού
είπε ακόμα, συνέχισε ό Ήλίας, πώς θά καθίσουν όλο τό καλοκαίρι στήν Ε λλάδα
καί μετά θά γυρίσουν στήν ’Αμερική. 'Ύστερα τού ζήτησε ό Νικόλας δ φίλος μου
τη διεύθυνσή του γιά νά πάη νά τόν έπισκεφθή, μά ό Μαρας τού είπε πώς όποτε
θέλει μπορεί νά τόν δή ή στοϋ «Ζώναρς» μετά τις 8 τό βράδυ ή στο σπίτι τής
μνηστής του Χαριλάου Τρικούπη 285, στήν ’Αθήνα. Λοιπόν πώς σοΰ φάνηκαν τά
νέα κυρ - Γιώργη.
— Περίφημα Ή λία καί σ’ εύχαριστώ. ’Αλλά πώς θά γίνη νά παρακολου
θήσω ; Ούτε τόν Μαρά γωνρίζο), ούτε τόν φίλο σου. Ξέρεις όμως τί λέω ; Νά πάς
νά βρής τόν φίλο σου, καί νά τόν ρωτήσης μέ τρόπο ποιό βράδυ θά πάη νά δή
τόν Μαρά στοΰ «Ζώναρς». Τότε πηγαίνουμε κι’ έμεΐς μέχρις έκεϊ, μοΰ δείχνεις
τό φίλο σου από μακριά, κι’ από κεϊ καί πέρα είναι δική μου δούλε.ά.
"Εγινε κυρ - Γιώργη, μιά καί μ’ έβαλες στο χορό, θά τά καταφέρω.
Τήν άλλη μέρα πρωί - πρωί βρισκόμουν ξανά στήν ύπηρεσία ελέγχου διαβα
τηρίων κΓ άρχισα νά ξεφυλλίζω τά βιβλία εισόδου άλλοδαπών στήν Ελλάδα, μή
πως άπό απροσεξία μου δέν είχα δή στήν πρώτη ερευνά μου τό όνομα «Τζών Μά
ρας». ^
"Ενας αστυφύλακας πού τού Ικανέ έντύπωση ό σχολαστικός τρόπος μέ τόν
όποιο έψαχνα, μέ ρώτησε:
— Τί ψαρεύεις μέ τόση προσοχή συνάδελφε;
— Κάποιον πονηρό ζητώ, μά δέν τόν βρίσκο).
'Ολόκληρες ώρες Ιψαχνα, τό όνομα Τζών Μάρας πάλι δέν βρέθηκε καταχωρημένο σέ κανένα βιβλίο εισόδου. Μά όπως ξεφύλλιζα πήρε τό μάτι μου ενα
όνομα έπιβάτιδος τού «Σατούρνια» πού είχε έρθει στήν Ε λλάδα στις 12 Σεπτεμ
βρίου 1930. "Ενα όνομα πολύ παραπλήσιο μέ τής μνηστής τού Μαρά πού μοΰ
είχε δώσει ό Ή λίας. Πένη ΙΙαβέλου, ετών 25, άριθ. διαβατηρίου 308525, άμερικανίς, κάτοικος Ίλλ.νόϊς, μέ δήλωση διαμονής στήν ’ Αθήνα, Χαριλάου Τρικούπη
285.
Καμμιά άμφιβολία δέ χωρούσε πώς ήταν ή μνηστή τού Μαρά. Εκείνος, ό
μως, μέ ποιό ψευδώνυμο ταξίδεψε καί δέν μπόρεσαν νά τόν άνακαλύψουν μέσα στό
ύπερωκεάνιο καί ήρθε άνενόχλητος στήν Ε λλάδα;
’Αφού πήρα υπό σημείωση όλα τά στοιχεία τής ΙΙαβέλου, γύρισα στήν Ά σφ άκαί άνέφερα στόν Προϊστάμενό μου.
’Από τήν ίδια μέρα άρχισα νά ξοδεύω τις περισσότερες ώρες μου στήν ’Αθή
να, νά άνεβοκατεβαίνω τήν Χαριλάου Τρικούπη καί νά παρακολουθώ ενα διώροφο
σπίτ., ενα παλιό άρχοντικό μέ τόν αριθμό 285. Μέσα σέ μιά - δυό μέρες ήξερα
πώς ήταν τού κ. Παβέλου από τήν Κωνσταντινούπολη, πώς Ιμενε μέ τήν οίκογένειά του, καί πώς τελευταία φιλοξενούσε μιά άνηψιά του άπό τήν ’Αμερική.
Είδα νά μπαινοβγαίνουν στό άρχοντικό εκείνο σπίτι ενα σωρό κοπέλες, μά
καμμιά τους δέν έδειχνε ξένη. "Ολες ήσαν βέρες ’Αθηναίες. "Αρχισα νά πιστεύω
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πώς ή άνηψ.ά θά είχε φύγει δταν ένα πρωί βλέπω νά βγαίνη μιά ξανθή, λεπτή
καί πανύψηλη νέα, πού άπό μακριά φώναζε πώς ήταν ξένη, ’Αμερικάνα. Κατη
φόρισε τή Χαριλάου Τρικούπη καί σταμάτησε στή στάση λεωφορείων στήν ’Α κα
δημίας. Πέρασαν τράμ, λεωφορεία, μά ή κοπέλα περίμενε. "Ύστερα μπήκε σ’ ένα
λεωφορείο γιά την ’Ακρόπολη. Παίρνοντας εισιτήριο, τήν άκουσα νά λέη μέ ξε
νική προφορά πώς ήθελε νά κατεβή στδ Σύνταγμα.
Πράγματι κατέβηκε έκεΐ, τράβηξε τήν Έρμου, χάζεψε στις βιτρίνες, μπήκε
σ’ ένα - δυό καταστήματα, κάτι ψώνισε, ύστερα γύρισε καί στάθηκε στήν πλατεία
Συντάγματος.
Μοΰ είχε δώσε, τήν εντύπωση πώς κάποιον περίμενε νά συναντήση, μά δεν
συναντήθηκε μέ κανένα. Σέ λίγο τράβηξε μέ τά πόδια πίσω γιά τήν Χαριλάου
Τρικούπη, σταματώντας κάθε τόσο στο δρόμο νά περιεργασθή δ,τι τής έκανε ιδιαί
τερη έντύπωση. Τήν είδα πού βγήκε κι’ άλλες φορές, μά ποτέ δέν τήν συνώδευε
κανένας νέος άνδρας, εκτός άπό μερικές φορές πού τήν συνώδευσε ένας περασμέ
νης ήλικίας κύριος, πού ήταν ό θειος της, δ κ. Παβέλου.
Μά τήν άλήθεια, πολύ περίεργα μνηστευμένη ήταν ή ’Αμερικάνα. ’Έτσι, μέρες
καί μέρες πελαγοδρομούσα στήν παρακολούθησή της χωρίς κανένα άποτέλεσμα.
Κι’ δπως ένα βράδυ έπέστρεφα στό Τμήμα, βρήκα τον Ή λία νά μέ περιμένη.
-—Καλησπέρα κυρ - Γιώργη. Έ ρχομαι άπό τό φίλο μου τόν Νικόλα. Ξέρεις,
τόσες μέρες δέν μπόρεσα νά τόν άνταμώσω. ’Απόψε τόν είδα καί μοΰ είπε πώς
πήγε δυό - τρία βράδυα στοΰ «Ζώναρς» καί δέ βρήκε τό Μαρά. Γι’ αύτό λέει, θά
πάη αύριο τό άπόγευμα στό σπίτι τής άρραβωνιαστικιάς του, νά τόν δή.
— Νά πάη Ή λία, μόνο σέ παρακαλώ νά πας κατόπιν νά βρής τό φίλο σου
καί νά τόν ρωτήσης δήθεν άπό ενδιαφέρον γιά τό συμπατριώτη σας, αν τόν συ
νάντησε, καί άν δχι, τί τού είπε ή μνηστή του.
— Έ ν τάξει κυρ - Γιώργη, αύριο βράδυ τό πολύ μεθαύριο θάρθω νά σοΰ πω.
Σάν πολύ ύποπτα έδειχναν τά πράγματα, μά δέ γινόταν άλλο.ώς. ’Έπρεπε
νά περιμένω πάλι, τά νέα πού θά μοΰ έφερνε δ Ή λίας άπό τόν φίλο του, χωρίς
βέβαια νά έγκαταλείψω καί τή σχετική παρακολούθηση. "Οπου σέ δυό μέρες νά
δ Ή λίας π ρω ί-π ρ ω ί στό Τμήμα. Γελούσαν καί τ’ αύτιά του.
— Κυρ - Γιώργη, πάμε νά καθήσουμε κάπου γιατί έχω νά σοΰ πω πολλά.
Καθήσαμε παράμερα στό άπέναντι καφενείο.
— Αέγε μου, Ήλία, άκούω.
— Είναι τόσα πολλά πού δέν ξέρω άπό ποΰ νά άρχίσω. Πήγε πού λές δ Νικόλας προχθές τ’ άπόγευμα στήν άρραβωνιαστικιά τού Μαρά. Τόν καλοδέχτηκε,
μά τοΰ φάνηκε κάπως στενοχωρημένη, κάπως σοβαρή ή κοπέλα. Καί δταν τή
ρώτησε γιά τόν Τζώνη, άπέφυγε νά άπαντήση. Μά έκεϊνος έκεΐ, έπέμενε πώς
θέλει νά τόν δή. Τότε τήν πήραν τά κλάματα καί υιέ πικρό παράπονο άρχισε νά
τοΰ λέη:
— Δυστυχώς, κύριε, δ φίλος σας ήταν άπατεώνας. "Οταν πήγα μιά μέρα
νά τόν πάρω άπό τό ξενοδοχείο «Κοντινεντάλ», δπου έμενε, τόν βρήκα μέ μιάν
άλλη στό δωμάτιό του. Τήν ρώτησα τί ζητοΰσε έκεΐ καί ποιά ήταν.
— ’Εσύ ποιά είσαι πού ρωτάς; μοΰ άπάντησε.
— Είμαι ή μνηστή του.
— Ή μνηστή του; είπε έξαγριωμένη. Κι’ έγώ είμαι ή γυναίκα του, ή Δέ
σποινα Χαλκίδου.
(Συνεχίζεται)

— ΛΗΣΤΕΨΕ τον θυρωρό Εύστ. Διαμαντόπουλο καί τού άφήρεσε 208 δρα
χμές καί ένα άναπτήρα δ Κ. Ρουρής, έτών 20, πού συνελήφθη άπό τή Γενική ’Α 
σφάλεια Πειραιώς.
— ΙΤ Α Λ Ο Σ ληστής πού είχε ληστέψει μέ άλλους δύο τον ’ Ιανουάριο δύο ύπαλλήλους κοσμηματοπωλείου στή Ρώμη καί άρπαξε κοσμήματα αξίας 2.000.000 δρα
χμών, συνελήφθη στήν ’Αθήνα άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια. Ό ίδιος ληστής πού όνομάζεται Μαντζαβιλάνο έμενε μέ τήν έρωμένη του ’Ά ννα Ντεμέο σ’ ένα γκαράζ τής
όδοΰ Νικοδήμου 20. Έ φθασε άεροπορικώς δ διευθυντής τής δικαστικής ’ Αστυνομίας
Ρώμης κ. Σέκα για νά ένεργήση για τήν έκδοσή τους.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Α . Σπηλιδπουλος, φύλακας έκθέσεως πωλήσεως ειδών αυ
τοκινήτου τοϋ Ν. Δράμαλη, έπί τής δδοΰ Ά χιλλέως 73, συνελήφθη γιατί έκλεψε άπό
τήν έκθεση ένα αυτοκίνητο χωρίς άριθμό.
— ΑΝΗ ΛΙΚΟΙ διαρρήκτες άδελφοί συνελήφθησαν στόν Άσπρόπυργο έπ’ αύτοφώρω νά έχουν διαρρήξει ένα κρεοπωλείο. 'Ομολόγησαν ότι τό ίδιο κρεοπωλείο
τόν είχαν διαρρήξει δύο φορές. ’Επίσης δμολόγησαν δτι διέρρηξαν δύο φορές καί
τό Δημοτικό Σχολείο καί ένα σπίτι καί άφήρεσαν 5.000 δραχμές.
— ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕ καί σκότωσε μέ κυνηγετικό δπλο τή γυναίκα του Ουρα
νία, μέ τήν όποια βρισκόταν σέ διάσταση, δ Νικ. Κύρος, έτών 59, κάτοικος Ά ετόπετρας Κονίτσης. Προηγήθη λογομαχία. Έν συνεχεία δ δράστης κλείστηκε στό
σπίτι του καί μέ τό ίδιο δπλο αύτοκτόνησε.
— Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ διά τής μεθόδου τού γάμου Θ. Κώνστας, έτών 26, κατα
ζητείται γιατί άπέσπασε άπό τή Χρυσούλα Στεφανοπούλου δραχ. 26.000 καί έξηφανίσθη.
— Ε ΤΡ Α ΓΜ Α ΤΙΣΕ μέ σίδερο στό κεφάλι τήν Μαρία Νομικού, δ Π. Βραχνάς,
έτών 50, στήν Άμφιάλη Πειραιώς.
— Ε ΤΡ Α ΓΜ Α ΤΙΣΕ μέ ποτήρι πού τό πέταξε στό πρόσωπο τού Π. Καστρινόπουλου, δ Π. Λαγογιάννης, στόν Πειραιά. Συνελήφθη καί έστάλη στόν εισαγγελέα.
— Ο ΔΙΑ ΡΡΗ Κ ΤΗ Σ έκκλησιών Β. Τόλης συνελήφθη άπό τή Γενική Α σ φ ά 
λεια ’Αθηνών καί δμολόγησε 4 διαρρήξεις έκκλησιών.
— ΟΙ ΔΙΑ ΡΡΗ Κ ΤΕ Σ Ά θ . Άντωνόπουλος, έτών 25 καί Γ. Βοσίδης, έτών 22,
συνελήφθησαν στήν όδό Άλιπέδου Πειραιώς, γιατί είχαν κλέψει άπό οικοδομή μιά
τεράστια ψαλίδα κοπής σιδήρου μπετόν μέ τήν δποία έκοβαν τά λουκέτα.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Χρ. Μπουρούνης συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως γιατί στήν
όδό Εύφρονίου καί Πρατίνου άνέβηκε σέ κτιζόμενη οικοδομή γιά νά μπή σέ διπλανό
σπίτι.
— Χ Α Σ ΙΣ κατεϊχεν δ Π. Μπράβος, έτών 20, πού συνελήφθη στό μπάρ «Κα
βουράκι» τής δδοΰ Κεραμεικού 29.
— ΟΙ ΚΛΕΠΤΕΣ Γ. ’Άνθης καί Ε. Εύαγγελάτος συνελήφθησαν στήν Α 
γία Βαρβάρα Αιγάλεω, γιατί είχαν διαπράξει 5 κλοπές.
— ΟΙ ΚΛΕΠΤΕΣ τού I. X. 764 αύτοκινήτου Α. Καραφωτιάς, έτών 27 καί
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Μ. Σαπουτζής, έτών 24, συνελήφθησαν μπροστά στο αεροδρόμιο Ελληνικού, για
τί, ενώ έτρεχαν, άνετράπησαν. Τούς συνέλαβε περιπολικό αύτοκίνητο της ’Αστυ
νομίας.
— ΟΙ ΚΛΕΠΤΕΣ II. Συράκουλας καί Σ. Γιαννακόπουλος συνελήφθησαν στήν
περιοχή έλευθέρας ζώνης Πειραιώς καί κατεσχέθησαν εις χεϊρας των διάφορα τε
μάχια ύφασμάτων, μαχαιροπήρουνα κλπ. τά όποια είχαν κλέψει από τήν αποθή
κη τοΰ Του ύποστέγου Ο.Λ.Π.
— Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ, διά τής μεθόδου τοΰ μεσάζοντος, ’Αθανάσιος Νταλής ή
Παλιούρας ή Σκάλος, έτών 34, συνελήφθη από τήν ’Ασφάλεια Πειραιώς γιατί έςηπάτησε καί πήρε από τον Δ. Σιμογιάννη 50.000 δραχμές γιά νά τοΰ φέρη μιά
άδεια ταξί, λέγοντας δτι έχει πρώτο έξάδελφο τον διευθυντή τοΰ Υπουργείου Συγ
κοινωνιών. Τ ά θύματα τοΰ Νταλή υπερβαίνουν τά δέκα. ’Ή δη έχουν έκδοθή επτά
έρήμην άποφάσεις μέ καταδίκες σέ 3 έτών φυλάκιση.
-— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Π. Γρίβας, έτών 18, συνελήφθη καί δμολόγησε 8 κλοπές
σέ καταστήματα τής ’Αθήνας.
— ΑΠΟΠΕΙΡΑ φόνου τοΰ Ά νδρέα Γουλιμή διέπραξεν δ Παν. Μαραγκός, δ
δποΐος τόν έπυροβόλησε μέ 4 σφαίρες περιστρόφου καί τόν έτραυμάτισε θανάσιμα.
Ή απόπειρα έγινε στό χωρ.ό Δήμητρα Πύργου γιά προηγούμενες διαφορές.
— ΕΣΦΑΞΕ τήν Χρυσή Νικολαίδου, έτών 63, κόβοντας τό λαιμό της μέ μα
χαίρι, ή Ευαγγελία Δημάκη, επειδή τό θΰμα μέ τό όποιο συγκατοικοΰσε δέν τήν
άφηνε νά δέχεται στό σπίτι της τόν έραστή της. Τό έγκλημα έγινε στό χωριό
Καλκάνι Σερρών, σέ ένα χείμαρρο.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ πορτοφολίων Ν. Τυλιγάδος συνελήφθη σέ τρόλλεϋ τή στι
γμή πού έκλεψε τό πορτοφόλι τής ’Αρετής Χαρτά από τήν τσάντα της.
•— Ο ΧΑΣΙΣΟ Π Ο ΤΗ Σ Κυριάκος Στρογγύλης συνελήφθη από περιπολικό τής
’Αστυνομίας.
— Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Α. Δεστούνης έμηνύθη από τόν I. Νομικό, διατηροΰντα
κατάστημα πωλήσεως έπίπλων επί τής δδοΰ Αισχύλου 33, γιατί ούτος αγόρασε έπι
πλα άξίας δραχ. 100.000 καί έδωσεν ως προκαταβολήν έπααγήν 22.000, ή δποία
ήταν χωρίς άντίκρυσμα στήν Τράπεζα.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Ά θ . Στρατής, έτών 34, συνελήφθη, κατόπιν ύποδείξεως τής
Ό λ γ α ς Ντουμπρογιάννη, στό χωριό Λιά Φιλιατρών. Κατά τήν έρευνα στό σπίτι
της βρέθηκαν ένα περίστροφο, ένα πιστόλι, ένας γκράς, 4 άμερικανικές χειροβομ
βίδες, 35 δεσμίδες δυναμίτιδος, 400 φυσίγγια πολεμικοΰ δπλου καί πολυάριθμες
στρατιωτικές στολές. ’Επίσης βρέθηκαν 67 βυζαντινές εικόνες άπό διάφορες έκκλησίες, έργαλεΐα διαφόρων τύπων, νομικά βιβλία, αρχαία νομίσματα καί διάφορα
οικογενειακά κειμήλια κατοίκων τής περιοχής.
— Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Θ. Μοσχόπουλος, έτών 25, συνελήφθη γιατί έξηπάτησε 9 καταστηματάρχας άπό τούς δποίους πήρε διάφορα χρηματικά ποσά, μέ τό
πρόσχημα τοποθετήσεως τεντών στά καταστήματά τους.
— ΠΑΡΑΝΟΜΟ διαδήλωση έκαμαν άπεργοί οικοδόμοι στις 12.4.1967, οι
όποιοι έξετράπησαν σέ πολιτικά καί άντικαθεστωτικά συνθήματα καί έπετέθησαν
εναντίον τών άστυνομικών μέ λίθους καί άλλα υλικά. Τελικά διελύθησαν άπό
τούς άστυνομικούς, άπό τούς δποίους έτραυματίσθησαν 51, οί: ’Αστυνομικός Διευ
θυντής Κ. Τασιγιώργος, I. Κασίμης καί Σ. Κάκος, δ ’Αστυνόμος Δ. Γιαλαμάς, δ
δ 'Γπαστυνόμος Μ. Παραράς, οί Άρχιφύλακες Π. Κανούσης, Α. Ρήγας καί Γ.
Μπότσης, δ Τπαρχιφύλακας Γ. Γεβρέκος καί οι ’ Αστυφύλακες Α. Τσερεμεγκλής,
Ε. Βελημβασάκης, Γ. Βίτσος, Ν. Ζαχαρόπουλος, Κ. Τρανόδης, Ν. Βουρδάκος, X.
Σταματίου, Α. Πέτρου, Η. Σταθόπουλος, Σ . ΙΙαϊνόστης, Α. Σωληνουργός, I. Σταυρόπουλος, Κ. Παπαντωνίου, I. Κοντογιώργος, Δ. ’ Αθανασίου, θ . Ματραπάζης, Π.
Μπουρέκας, I. Μπακομίχάλης, Δ. Ράγκος, Μ. Δέδες, Π. Κοτσαλάς, Β. Σταθό-
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πουλος, Ν. Βασιλόγαμπρος, Κ. Μητραλέξης, Σ. Βεσίρης καί Β. Αλεξίου, οί ό
ποιοι διεκομίσθησαν στον Σταθμό Α ' Βοηθειών καί άπό έκεΐ, μετά την έπίδεση
τών τραυμάτων, πήγαν στην Υπηρεσία τους. Στο Δημοτικό Νοσοκομείο μετεφέρθησαν γιά θεραπεία δ Ύπαρχιφύλακας Γ. Παπαγεωργίου καί οί ’Αστυφύλακες
Χρ. Τσελώνης, Α. Κωτσόβολος, Β. Γαρουφαλής, I Κοντογιάννης, Γ. Γραγκογυιός, Π. Οικονόμου, Κ. Τομαρας, I. Γαλανής, Άρχιφύλακας Γ. Μ.κελής καί
’ Αστυφύλακες Β. Άσημακόπουλος, Β. Μπάγλης, Κ. Χαραλαμπόπουλος, Α. Μπασιαδάκης, Ν. Ζαχαρόπουλος καί Ε. Καρσιανάκης.
-— Ο ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΣ Λεωνίδας Μαργαρίτης, έτών 40, συνελήφθη γιατί
είσήγαγε λαθραίως άπό την Γερμανία 17 βαλίτσες μέ 1.774 κουτιά κρέμας «Νιβέα» καί άλλα καλλυντικά. Τό ύψος τοΰ δασμού υπερβαίνει τις 100.000 δραχμές.
Ό λαθρέμπορος ήρχετο πάντοτε σιδηροδρομικώς άπό την Γερμανία, τις δέ βαλί
τσες του δέν τις έδήλωνε στό τελωνείο γιατί, χάριν έξυπηρετήσεως, τις διεμοίραζε στους ξένους τουρίστες. Ή σύλληψή του έγινε άπό την ειδική υπηρεσία
διώξεως λαθρεμπορίου τοΰ Υπουργείου Οικονομικών.
— Α Θ ΙΓΓΑ Ν ΙΔΑ άγνωστος, γιά νά λύση τά μάγ.α πού είχε κάμει στην
Χρυσούλα Καραντζά, έτών 20, στην δδό Σεμιτέλου 9, άπέσπασε δύο χρυσά δα
κτυλίδια, δύο χρυσούς σταυρούς, ένα ρολόγι καί διάφορα είδη ρουχισμού.
— ΟΙ ΚΛΕΠΤΕΣ Δ. Μινανέρης, έτών 18 καί Κ. Γεωργιάδης, έτών 17, οι
κοδόμοι, συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω, νά κλέβουν άνταλλακτικά άπό τό I. X.
140630 αύτοκίνητον. 'Ομολόγησαν δύο παρόμοιες κλοπές.
— ΣΓΜ ΜΟΡΙΑ έκλεψε 7 αυτοκίνητα καί τά έγκατέλειψε, άφοΰ τά έλεηλάτησε. ’Από τούς νεαρούς κλέπτες συνελήφθησαν δ X. Κολυβάς, έτών 23, Κ.
Κανελλάκης, έτών 23. Καταζητούνται δ Γ. Μαγνήσαλης, σεσημασμένος, καί μιά
17χρονη κοπέλα.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ καταστημάτων Ν. Μανάδης, συνελήφθη καί δμολόγησε 8
κλοπές σέ καταστήματα.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΕ μέ μαχαίρι στην κοιλιά τόν Στ. Γεωργακόπουλο δ συνε
ταίρος του Γαβρ. Παπανικολάου γιά οικονομικές διαφορές.
— Ο ΔΙΑ ΡΡΗ Κ ΤΗ Σ Ά νδρ. Πατούνας, έτών 19, συνελήφθη καί ομολόγησε
19 διαρρήξεις πού διέπραξε μέ τόν άδελφό του Κωνσταντίνο, πού κρατούνται στις
φυλακές Ά βέρωφ.
— Ο ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΣ Κλεάνθης Καλογήρου, έτών 23, συνελήφθη καί
προεφυλακίσθη, γιατί έξεμεταλλεύετο έγγαμο γυναίκα μέ έκβιασμό κλπ.
— Ο ΔΙΑ ΡΡΗ Κ ΤΗ Σ Παν. Άλαφούζης συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω σ’ ένα
κρεοπωλείο τής Ηλιουπόλεως. Κατά τήν σύλληψή του έπετέθη κατά τών Χ ω 
ροφυλάκων.
— Χ Α Σ ΙΣ κατείχεν δ I. Στρογγύλης, πού συνελήφθη σέ μπάρ τής δδοΰ
Κουμουνδούρου.
— ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Σουηδή τουρίστρta, ή Μπριγκίτε Κάρεν, έτών 22, συνε
λήφθη γιατί μέ ψευδείς δηλώσεις άπέσπασε άπό τήν «Άμέρικαν ’ Εξπρές» 500
δολλάρια.
— ΙΙΑ Α ΣΤΗ άδεια ταξί παρέδιδε στήν II. Χατζησπύρου καί έπαιρνε 5.000
δραχμές δ Ά ρ . Κισίκος, δδηγός αυτοκινήτου, δ όποιος συνελήφθη.
— Χ Α Σ ΙΣ 3 γραμμάρια κατείχεν δ 17ετής μαθητής Γυμνασίου τής Ζυρίχης
Γκρίς Γκάντες, δ όποιος είχεν έλθει γιά νά λάβη μέρος στήν πορεία ειρήνης.
Συνελήφθη.
— ΣΚΟΤΩΣΕ μέ μαχαίρι τήν νοσοκόμο, στό Σισμανόγλειο νοσοκομείο, Μαλιαγάννη, δ έραστής της Ά ντρ. Έξαγοράρης.
Ν. Α .

(Συνέχβια άπό

τό προηγούμβνο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά τω ν οδών ’ Αθηνών κατ’

άλφαβητικήν

σειράν.

Σπεράντσα Στέλιου.
Πάροδος τής δδοϋ Αιγαίου, έναντι τοϋ άριθμοΰ 68, στη Ν. Σμύρνη.
Ό Στέλιος Σπεράντσας, καθηγητής τής ’ Οδοντικής, στην ’ Οδοντιατρική Σχο
λή τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών (1933— 1955) καί λογοτέχνης, γεννήθηκε στή
Σμύρνη τδ 1888 καί πέθανε στην ’Αθήνα τδ 1962. Έκτδς άπδ τά Ιργα τής επι
στήμης του, έγραψε τά λογοτεχνικά: «Γαλάζιες ρήμες», «Ψηφ.δωτά», «Τδ βιβλίο
πού τραγουδεΐ», «’ Ορφικοί τόνοι» κ.ά.
Σπερχειού.
Πάροδος τής δδοΰ Βασιλείου τοΰ Μεγάλου 66, στοΰ «Μαυρομμάτη».
Ό Σπερχειός, ποταμός τής Φθιώτιδος, γνωστός καί μέ τήν δνομασία ’Α λα
μάνα, έχει μήκος 65 χλμ., πηγάζει άπδ τδν Τυμφρηστό καί χύνεται στδν Μαλιακό
κόλπο. Κοντά σ’ αύτδν δ Νικηφόρος Ούρανδς κατετρόπωσε τούς Βουλγάρους. Σέ
γέφυρα τοΰ Σπερχειοΰ, τδ 1821, άγωνίσθηκε μέχρις έσχάτων δ ’Αθανάσιος Διάκος.
Παραπόταμοί του είναι δ Γοργοπόταμος, δ Μακροπόταμος, δ Καπτσιώτικος, δ ’Α 
σωπός κ.ά. (Συνώνυμη δδός ύπάρχε. στδ Α ιγ ά λεω ).
Σπετσοπούλας.
Πάροδος τής δδοΰ Κυψέλης 51, κοντά στήν πλατεία καί στήν έκκλησία «"Α 
γιος Δημήτριος».
Ή Σπετσοπούλα ή Σπετσόπουλον, πευκόφυτο νησάκι κοντά στις νότιες άκτές
των Σπετσών, είναι σήμερα ιδιοκτησία τοΰ έφοπλιστοΰ Νιάρχου. ’Έχει περί τούς
40 κατοίκους.
Σ π ετσ ώ ν .
Πάροδος τών δδών Παξών 10 καί Λευκάδος 18, στήν «Κυψέλη».
Πρόκειται γιά τδ γνωστό νησί τοΰ Μυρτώου πελάγους, πού βρίσκεται πρδ
τοΰ Άργολικοΰ κόλπου, έχει εκτασι 20 τετρ. χλμ., καί είναι κατ’ έξοχήν πευκό
φυτος. Οί κάτοικοί της άρχολοΰνται μέ τήν άλιεία καί τήν ναυτ.λία κυρίως. Έ 
χουν άνεπτυγμένο τουρισμό καί συγκεντρώνουν άρκετούς ήμεδαπούς καί άλλοδαπούς έπισκέπτες.
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Οι Σπέτσες κατά τόν 1 Ζ ' αιώνα κατοικήθηκε άπό Έλληνοαλβανούς, πού έπεδόθησαν στην γεωργία καί ιδιαιτέρως στην ναυτιλία. Ά π ό τότε τό νησί τών Σπε
τσών άναπτύχθηκε γρήγορα, άλλα καταστράφηκε άπό τούς Τούρκους, έπειδή πήρε
μέρος στήν έπανάστασι τοΰ 1769. Τήν εποχή τών Ναπολεόντειων πολέμων, τότε
πού ό στόλος των άνέλαβε μεταφορές, σημείωσε νέα ακμή καί κατώρθωσε νά προσφέρη μεγάλες ύπηρεσίες στήν έπανάστασι τοΰ 1821. Στίς Σπέτσες λειτουργεί άπό
τό 1927 ή γνωστή «Άναργύρειος καί Κοργιαλένειος Σχολή», ένα άπό τά καλύτερα
έκπαιδευτικά ιδρύματα τής χώρας μας. (Συνώνυμη δδός υπάρχει σέ προάστια τών
’Α θηνών).
Σπευσίππου.
Πάροδος τοΰ τέρματος τής δδοΰ Ξάνθου, στήν πλατεία «Δεξαμενής» τοΰ Κολωνακίου.
Ό Σπεύσ.ππος, ’Αθηναίος φιλόσοφος, γαμβρός τοΰ Πλάτωνος καί άρχηγός
τής πρώτης ’Ακαδημίας άπό τοΰ 347 μέχρι τοΰ 339 π.Χ., γεννήθηκε στήν ’Αθήνα
τό 407 π.Χ. καί πέθανε τό 339 π.Χ. Ή άπώλεια τών συγγραφών του δεν μάς δίδει
τά στοιχεία πού χρειάζονται για νά άναπαραστήσωμε τό φιλοσοφικό του σύστημα.
Σπηλιάδου Νικολάου.
Πάροδος τής λεωφόρου ’ Ιωνίας 87, άπέναντι στόν σταθμό «Α γίου Νικολάου»
τοΰ ήλεκτρικοΰ σιδηροδρόμου.
Ό Νικόλαος Σπηλιάδης, πολιτικός καί συγγραφεύς, γεννήθηκε στήν Τρίπολι
τό 1785. Εύρισκόμενος στήν ’ Οδησσό, μυήθηκε στήν Φ,λική Εταιρία καί δταν
έξερράγη ή έπανάστασις τοΰ 1821 κατήλθε στήν Ε λλάδα καί προσέφερε πολύτιμες
ύπηρεσίες ως άγωνιστής καί ώς πληρεξούσιος καί γραμματεύς τών Εθνικών Συνε
λεύσεων. Τήν έποχή τοΰ Καποδιστρίου διετέλεσε Γραμματεύς τής ’Επικράτειας καί
έπί ’Όθωνος Σύμβουλος αυτής. Πήρε μέρος στήν έπανάστασι τοΰ 1843. ’Έγραψε
άγγλιστί: «’Απομνημονεύματα τής Ελληνικής Έπαναστάσεως» καί μετέφρασε έρ
γα τοΰ Μπινιόν καί Σατωβριάνδου. Πέθανε τό 1862. (Συνώνυμη δδός ύπάρχει στό
Γ αλάτσι).
Σπηλιωτάκη.
Βρίσκεται στήν πλατεία «'Αγίου Νικολάου» τής δδοΰ Ά χαρνών.
Ό Σπηλιωτάκης, είναι χωριό τής έπαρχίας ’Άργους καί έχει περί τούς 100
κατοίκους.
Σπηλιωτοπούλου Παναγιώτου.
Πάροδος τής δδοΰ Λεβαδείας 2, (συνέχεια τής δδοΰ Θηβών) , έμπροσθεν τοΰ
νοσοκομείου τών Παίδων (Γουδί).
Ό Παναγιώτης Σπηλιωτόπουλος, άντιστράτηγος, γεννήθηκε στά Καλάβρυτα
τό 1891. Διετέλεσε στρατιωτικός διοικητής ’Αθηνών καί ’Αττικής κατά τήν άπελευθέρωσι (’ Ιούλιος — Νοέμβριος 1 9 4 4 ), άρχηγός Γ.Ε.Σ. (’Απρίλιος 1946 —
Μάρτιος 1 9 4 7 ), άντ.πρόσωπος τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως Καίρου στήν ’Αθήνα
(1942 — 1944) καί ύπηρεσιακός ύπουργός Εθνικής Άμύνης (19 51 ). Πέθανε τό
1962.
(Συνεχίζεται)

ψρ Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο
r?

ΤΡΟΧΑΙΑΣ)
*Υπό τού κ. Ν. Α.

— ΝΕΚΡΟΣ 6 Γ. Έλευθεριάδης, οδηγός μοτοποδηλάτου, τό όποιον άνετράπη
στην Κοζάνη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Στ. Καπελλάς, οδηγός μοτοσυκλέττας, δταν αυτή άνετράπη
στη Χίο.
— ΦΩΤΙΑ πήρε άπό βραχυκύκλωμα τό 36211 λεωφορείο της γραμμής Περι
στεριού, στό Μεταξουργείο καί κάηκε. ΟΕ επιβάτες βγήκαν έγκαίρως καί δέν επαΟαν τίποτε.
— ΤΡΑΓΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ πέντε, οι Λάμπρος Νικολάου, δδηγός τοΰ Ι.Χ . 177.
515 πού ήταν σταθμευμένο στη διασταύρωση των δδών Συγγροΰ καί Λαγουμιτζή, ή
σύζυγός του Ευτυχία, ετών 21 καί δ δδηγός τοΰ 144080 ταξί καθώς καί ναύτες
’Αμερικανοί, έπιβάτες τοΰ ταξί, δταν τοΰτο έπεσε μέ σφοδρότητα πάνω στό σταμαματημένο I .X.
— ΤΡΑΓΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΣ θανάσιμα δ Κ. Παπαγιάννης, οδηγός μοτοποδηλάτου,
πού προσέκρουσε στό προπορευόμενο Ι.Χ . 249570, μέ οδηγό τόν Δ. Γκουζούλη, στή
λεωφόρο Κηφισίας.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Παΰλος Τσεκούρας, δδηγός γεωργικοΰ Ιλκυστήρος, δταν ούτος
άνετράπη στό Άσημοχώρι Τρικάλων.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Μ. ’Αρβανίτης, δδηγός μοτοποδηλάτου καί τραυματισμένος δ
συνεπιβάτης Κ. Κριονας, δταν τό μοτοποδήλατο συνεκρούσθη στή διασταύρωση των
δδών Γαλατσίου καί Νάξου, μέ τό 86947 φορτηγό, μέ δδηγό τόν I. Κάτσα.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ή λ. Τσαγκακανίδης, έπιβαίνων γεωργικοΰ Ιλκυστήρος, μέ δδη
γό τόν Κ. Όρφανίδη, δταν άνετράπη στό 8 χλμ. δδοΰ Παρανεστίου - Πολυνερίου
Δράμας.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Διαμαντόπουλος, δδηγός τοΰ 78183 φορτηγοΰ, δταν τοΰτο
συνεκρούσθη μέ τήν 9110 άτμομηχανή τών Σ.Ε.Κ., μέ δδηγό τόν Σ . Παπαϊωάννου,
στήν άφύλακτο ισόπεδο διάβαση τής σιδηροδρομικής γραμμής τής δδοΰ ’Άργους
— Νέας Κίου.
— ΝΕΚΡΟΙ τρεις, οι Μιχ. Μιχαηλίδης, δδηγός τοΰ 225262 φορτηγοΰ, το
παιδί του Στυλιανός, έτών 15 καί δ επιβάτης Θ. Σαμαράς καί τραυματισμένος δ
I. Τσακλαντής, δδηγός τοΰ 161783 φορτηγοΰ, δταν τά οχήματα, στό 157 χιλιόμ.
δδοΰ ’Αθηνών — Λαμίας, συνεκρούσθησαν μέ σφοδρότητα.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Φραντζέσκαρος τόν δποΐον παρέσυρε τό I. X. 196699, μέ
δδηγό τόν Α. Δυροβέλη, στό 16 χλμ. δδοΰ ’Αθηνών — Κορίνθου.
— ΝΕΚΡΑ ή Στυλ. Μαντά, ετών 60, τήν δποία παρέσυρε τό 19589 φορτη
γό, στήν δδόν Πειραιώς, Ινώ περνοΰσε τό θΰμα στή διάβαση μέ τό κόκκινο σήμα.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Άντωνόπουλος, τόν δποΐον παρέσυρε στήν ισόπεδο διάβαση
Ά γιου Γεωργίου, παρά τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν Πύργου, αυτοκινητάμαξα μέ
δδηγό τόν I. Κουτσανδρέα.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Παν. Κουνουπιάδης, τόν δποίο παρέσυρε τό I. X. 208244, μέ
δδηγό τόν Γ. Οικονόμου, στήν στάση «Πευκάκια» τής λεωφόρου ’ Αθηνών.
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— ΝΕΚΡΑ ή Αικατερίνη Μπραουδάκη, τήν δποία παρέσυρε τό I. X . 215993,
μέ δδηγό τον Η. Πετρακάκη, στο Πόρτο ■— Ράφτη.
— ΝΕΚΡΑ ή Παναγούλα Μαχαίρα, τήν όποια παρέσυρε τό I. X. 248363,
μέ οδηγό τόν Δ. Σβώλο, στή λεωφόρο Κηφισσοΰ.
— ΝΕΚΡΑ ή ’Αδαμαντία Πουλή, ετών 6, τήν όποια παρέσυρε, στήν όδό Βαρθολομιοΰ — Μάχου τοΰ Πύργου, φορτηγό αυτοκίνητο, μέ δδηγό τόν Ξ. Ά ράπογλου.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ δύο, οι ’ Ιάκωβος Χαβιαρόπουλος, πεζός, καί ό Γρηγόριος Λουράνος, έτών 19, οδηγός μοτοποδηλάτου, ό όποιος παρέσυρε τόν πρώ
το, στήν όδό Νίγδης τοΰ Περισσού.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα τρεις, ό Κάρολος Σίκ, έτών 45, δδηγός
τοΰ I. X. 121165 καί οΕ επιβάτες Π. Πιπίνης καί Γεωργία Ά ράκ η, δταν τό όχη
μα έκρημνίσθη σέ χαράδρα βάθους 50 μέτρων, κοντά στο Ναύπλιο.
— ΝΕΚΡΟΣ ό Εύάγγ. Κουτρομιχάλης, σμηνίτης, δ όποιος σκοτώθηκε σέ αύτοκινητιστικό δυστύχημα, στή Μονάδα του.
— ΝΕΚΡΟΣ ό Στέφ. Στεφανίδης, δδηγός μοτοσυκλέττας, ή όποια άνετράπη,
στό δημόσιο δρόμο Ρεθύμνου — Άρκαδίου Κρήτης.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ 13 στρατιώτες από τούς όποιους τρεις θανάσιμα,
όταν άνετράπη, λόγω υπερβολικής ταχύτητος, στρατιωτικό αύτοκίνητο, εξω άπό τό
Ιίοδοχώρ: Παγγαίου Θεσσαλονίκης.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ σοβαρά ό Π. Προσετόπουλος, οδηγός μοτοποδηλά
του καί ό συνεπιβάτης Φωτ. Φραγκογιάννης, όταν συνεκρούσθη μέ τό 140643 τα
ξί, πού δδηγοΰσε ό Θ. Μαρουλιανάκης.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΣ ό Στυλ. Λεκάκης, οδηγός μοτοποδηλάτου, όταν τού
το συνεκρούσθη μέ τό 38168 λεωφορείο, τό όποιο όδηγοΰσε δ Β. Μαγόπουλος, στή
διασταύρωση τών οδών 'Αγησιλάου καί Δεληγιώργη.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή Ά θηνα Κροντήρη, έτών 9, τήν δποία παρέσυρε,
στήν όδό Λενορμάν, τό I. X . 106694, μέ οδηγό τόν Π. ΙΙαπαγεωργίου.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ τρεις, οΕ I. Μπόλης, Λέων. Οικονόμου καί Κυρ.
ΙΙίκουλας, κατά τήν τριπλή σύγκρουση (καραμπόλα) πού έγινε, στή διασταύρωση
τών δδών ’Ακαδημίας καί Βασ. Σοφίας, δταν τό 104733 λεωφορείο, μέ οδηγό τόν
Βασ. Άλμύρην, έπέπεσε στό προπορευόμενο 1039 τρόλλεύ, μέ δδηγό τόν I. Παρασκευόπουλος καί έν συνεχεία τό τρόλλεϋ έπέπεσε έπί τοΰ 42560 λεωφορείου, μέ
δδηγό τόν Δ. Χριστόπουλο.
-— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ θανάσιμα δύο, οΕ I. Ρήγας, δδηγός μοτοποδηλάτου
καί Μαρ. Χαραλαμπίδης, συνεπιβάτης, δταν τούτο συνεκρούσθη μέ τό I. X.
248891, τό όποιο δδηγοΰσε ή Δώρα Σαρρή, στή διασταύρωση δδοΰ Β. Φρειδερί
κης καί Μαυρομιχάλη.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ θανάσιμα δύο, δ Παύλος Ά τματσίδης, δδηγός μο
τοποδηλάτου καί δ συνεπιβάτης Β. Άτματσίδης, δταν τούτο συνεκρούσθη, στήν όδό
Π. Ράλλη, μέ τό 41471 λεωφορείο, πού τό δδηγοΰσε δ Βασ. Γρηγοράκος.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή Ασημίνα Ζαρβαβούτση, έπιβάτις τού 3981 ταξί,
τό όποιο δδηγοΰσε δ Χρ. Ραυτόπουλος, δταν τούτο συνεκρούσθη μέ τό 3685 λεω
φορείο πού δδηγοΰσε δ Κ. Γκόγκος, στήν δδό Κυψέλης.
— Ε ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΘΗ δ Σωτήρ. Έφραιμίόης, δδηγός τού I. X. 96161, τό
όποιο, λόγω αδέξιου χειρισμού τούτου, ένεκα μέθης, άνετράπη στή διασταύρωση τών
δδών Ίλισσοΰ καί Άναπαύσεως.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ I. Νταβεζάκης, δδηγός μοτοποδηλάτου, τό όποιο
άνετράπη, στήν πλατεία Γκύζη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά ντ. Τσιατσάρος, έπιβάτης καί τραυματισμένος δ Ν. Πρωτό-
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γέρος, δδηγδς γεωργικού έλκυστήρος, δταν οδτος άνετράπη, έξω άπδ τδν Πολύ
γυρο.
— ΝΕΚΡΑ ή Σοφ. Μυστακίδου καί τραυματισμένοι δ Θ. Παπαδόπουλος, έτών
17, δδηγδς μοτοποδηλάτου καί Δ. Στολίδης, ετών 19, έπιβάτης, δταν τδ μοτοπο
δήλατο παρέσυρε τήν Μυστακίδου καί άνετράπη στδν Κορυδαλλό.
— ΝΕΚΡΟΙ δύο, οί Ά ρ ισ. Γεωργαρίτης, δδηγδς τοΰ 186673 λεωφορείου καί
Δ. Άποστολόπουλος, δδηγδς τοΰ φορτηγού 129669 καί τραυματισμένοι έπιβάτες δταν τά δχήματα συνεκρούσθησαν, στδ χωριδ Μελίσσι Κορίνθου.
— ΝΕΚΡΟΙ δύο, δ Γ. Κατσαβός, δδηγδς I. X . καί ή γυναίκα του Φωτεινή,
δταν τδ I. X . συνεκρούσθη μέ πούλμαν, στη διασταύρωση τής δημοσίας δδοΰ Κο
ρίνθου — ’Αθηνών καί ’Αθηνών — Πατρών.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ 4, οί Ά θηνα Κυρίλη, Αίκατερ. Κυρίλλη, Γ. Μαγκίνας καί Αίκατερ. Μαγκίνα, δταν, έξω άπδ τδ χωριδ "Ασσος Κορίνθου, συνεκρού
σθη τδ 252494 σχολικδ λεωφορείο μέ τδ 74373 λεωφορείο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ . Μήλιος, έπιβάτης καί τραυματισμένοι δύο, δ Μ. Μπεάκος,
δδηγδς καί Ά ν . Όρφανάκης, έπιβάτης τοΰ I. X . 18737, δταν τοΰτο άνετράπη
στην δδδ ’Αγρίνιου — ’Αμφιλοχίας.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Μάλαλης, δδηγδς τρακτέρ, δταν τοΰτο άνετράπη στδ χω 
ριδ Πτελεδς Πύλου.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Μαρίνης, έπιβάτης μοτοποδηλάτου καί τραυματισμένος δ
δδηγδς τούτου Δ . Μαναλής, δταν άνετράπη στους 'Αγίους ’Αναργύρους.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΑ 13 άτομα σέ 7 συγκρούσεις πού έγιναν τδ Σαββατο
κύριακο 15— 16.4.67 σέ διάφορα σημεία ’Αθηνών καί έπαρχιών.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ 13, οί Α. Μεγαρίτης, δδηγδς λεωφορείου, Δ. Ά ποστολόπουλος, δδηγδς φορτηγού καί 11 έπιβάτες τοΰ λεωφορείου, δταν τά δχή
ματα συνεκρούσθησαν στδ 112 χλμ. δδοΰ ’Αθηνών — Πατρών.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Κατσαβός, δδηγδς I. X . καί τραυματισμένη ή σύζυγός
του δταν τδ δχημα τοΰτο συνεκρούσθη μέ πούλμαν, τδ δποΐο δδηγοΰσε δ Κ. Τρύ
πας, στδ 83 χλμ. δδοΰ ’Αθηνών — Κορίνθου.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ 7, δ Ζαχ. Ψαρομιχαλάκης, δδηγδς τοΰ I. X . Ε.
204718 αύτοκινήτου, δ Π. Μαμάκος, δδηγδς τοΰ Ζ. 9364, ή Νίκη Ψαρομιχαλάκη,
ή "Αννα Τζαννέτου, δ Α. Γαβαλάς, δ Α . Καροΰσος καί δ Σωτ. Πομποπέλης, δταν
τά δχήματα ταΰτα συνεκρούσθησαν, στήν διασταύρωση των δδών Κηφισσοΰ καί
Ράλλη.
— ΝΕΚΡΟΙ τρεις, οί Ά χ . Συρΐγος, δδηγδς φορτηγού, Διον. καί Β. Παπα
δόπουλος, έπιβάτες καί τραυματισμένος ένας συνεπιβάτης, δταν τδ φορτηγδ «Βόλβο» πού δδηγοΰσε δ Ά θ . Σωτηρόπουλος, τρέχοντας μέ ύπερβολική ταχύτητα, έπεσε
πάνω στδ σταθμευμένο, λόγω βλάβης, φορτηγό, μέ άποτέλεσμα νά συντριβοΰν καί
τά δύο δχήματα. Τδ δυστύχημα έγινε στδ 48 χλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών— Κορίνθου.
— ΝΕΚΡΟΙ δύο, δ Β. Παλιόγλου, δδηγδς I. X . καί ή έπιβάτις Ευαγγελία
Νικολοπούλου καί τραυματισμένοι δύο έπιβάτες, δταν τοΰτο έπεσε μέ σφοδρότητα πάνω σέ φορτηγδ πού έπροπορεύετο, στδ 4 χλμ. τής δδοΰ Θεσσαλονίκης —
Καβάλας.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Καπλάνης, δδηγδς τής 55958 μοτοσυκλέττας, ή δποία συ
νεκρούσθη στδ 30 χλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών — Κορίνθου μέ τδ 121074 φορτηγό,
τδ δποΐο δδηγοΰσε δ Χρήστος Τσάκωνας.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ 5, οί Στ. Μουστάς, Γ. Μουστάς, Ή λ. Βοσινιώτης,
I. Γεωργουλέας καί Π. Οίκονομόπουλος, δταν συνεκρούσθησαν τά 230054 καί 9751
αυτοκίνητα, κοντά στδν Άχλαδόκαμπο.
Ν. Α.
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Υ ΓΕ ΙΑ Σ Π Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ V Π Ο Λ Ε Ω Ν
ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1967

Α) α

Κατά μήνα Μάρτιον έ.Ι., τό Ταμεΐον έπραγματοποίησεν :
’Έσοδα τακτικά
649.230
δΡΧ·
»
»
έκ Συμ) χής Δημοσίου
830.576
Σύνολον Εσόδων
Έ ξο δ α

»
»

1.479.806
984.299

»
Πλεόνασμα
495.507
β) Κατά μήνα ’Απρίλιον έ.ε., μερίμνη τοΰ Ταμείου :
1) Έξητάσθησαν
ι) Ύπό Ιατρών τής έκλογής των, οίκοι
»
ιι) Είς ιατρεία τής έκλογής των
»
ιιι) Είς Ιατρεία καί εργαστήρια τής
Υγειονομικής
Υπηρεσίας τοΰ ’Α ρ
γείου
Άστυν.
Πόλεων
καί
τόν
Ινλάδον
Υ γείας
’Αθηνών — Πει
ραιώς
(έξετάσεις παθολογικαί
ή
παρακλινικαί)
»
ιυ) Είς ιδιωτικά Ιργαστήρια καί ια
τρούς,
κατόπιν
παραπομπής
ύπό
τοΰ
Ταμείου
πρός
παθολογικήν
καί
παρακλινικήν
έξέτασιν ή θε
ραπείαν
2) Ύπεβλήθησαν είς Οδοντιατρικήν θεραπείαν έν Πάτραις
καί Κέρκυρα
3) Είσήχθησαν είς Νοσοκομεία καί Κλινικάς τής έκλο
γής των
4) Είσήχθησαν είς Μαιευτήρια καί ετεκον αί σύζυγοι
5) Έχορηγήθησαν δρθοπεδικά είδη άξίας 5.220 δρχ. είς

j _J._Ee&J ijL. -J.
“Ητοι συνολικώς περιεθάλπησαν

2.048 μέλη
3.133 »

2.513

»

1.556

»

17

»

153 >
49 μελών
5 μέλη
9.474

»

6)
Έξετελέσθησαν είς Φαρμακεία τής έκλογής τών μελών 7.074 συνταγαί.
Β) Κοινοποιοΰμεν κατωτέρω ώς εχει τήν ύπ’ άριθ. 2831) 295) 5 άπό 20
Μαρτίου 1967 άπόφασιν τοΰ κ. Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως «περί μειώσεως τών
ποσοστών συμμετοχής» καί παρακαλοΰμεν διά τήν άνακοίνωσιν ταύτης είς τούς
μετόχους τοΰ Κλάδου Υγείας.
’Εν Άθήναις τή 20 Μαρτίου 1967
ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Ο ΕΠΙ ΤΗ Σ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ ΓΠΟΤΡΓΟΣ

Άποφασίζομεν
1.— ’Από 1.4.67 ή καθοριζομένη ύπό τοΰ άρθρου 7 παρ. 1 έδάφ. α ' καί β '
τοΰ Ν.Δ. 4019)1959 κράτησις ύπέρ τοΰ Κλάδου Τγείας, μειοΰται ώς άκολούθως:
α) ’Επί τών άποδοχών, τών λαμβανομένων ύπ’ βψιν κατά τάς κειμένας δια
τάξεις πρός ύπολογισμόν τής συντάξεως τών έν ένεργείςε άστυνομικών καί διοικη
τικών ύπαλλήλων, άρμοδιότητος Άστυν. Πόλεων, 1) τών βαρυνομένων μέ τήν
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συντήρησιν οικογένειας άπό 2% εις 1% καί 2) των μη βαρυνομένων μέ την συντήρησιν μέλους οικογένειας άπό 1% εις 0,50%.
β) Έπί της συντάξεως, των συνταξιούχων αστυνομικών καί διοικητικών υ
παλλήλων, άρμοδιότητος Αστυνομίας Πόλεων τών βαρυνομένων μέ την συντήρησιν συζύγου άπό 2% εις 1%.
II.— Οί περιορισμοί τής συμμετοχής τοΰ Κλάδου, επί τών δαπανών, αί'τινες
έπεβλήθησαν, δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 7 4 2 2 )2 9 5 )5 άπό 8.7.63 άποφάσεως τοΰ κ.
έπί τών Εσωτερικών Ύφυπουργοΰ, έρειδομένης έπί τών διατάξεων τής παρ. 2
τοΰ άρθρου 5 τοΰ ύπ’ άριθ. 4019 Ν. Δ) τος καί τής ύπ’ άριθ. I άπό 14.6.63 άπο
φάσεως τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου καί αί'τινες ύπό τοΰ Κλάδου Υγείας, άπό 1.
8.1963 έφαρμόζονται, ισχύουν ώς άκολούθως :
α) Διά τάς δαπάνας φαρμακευτικής περ.θάλψεως καί ένεσιοθεραπείας, 1)
Διά τά μέλη οικογενειών τών μετόχων τοΰ Κλάδου Υγείας έν ένεργεία άστυνομικών καί διοικητικών υπαλλήλων 10%, 2) δι’ αυτούς τούτους τούς συνταξιούχους
μετόχους καί άγάμους άδελφάς ή άδελφούς ήλικίας μέχρι 18 ετών, τών συντα
ξιούχων μετόχων τοΰ Κλάδου Υ γείας 50%.
β) Διά τά μέλη τών εν ένεργεία ύπαλλήλων άστυνομικών καί διοικητικών,
ώς καί δι’ αύτούς τούτους τούς συνταξιούχους καί τάς συζύγους αύτών, νά καταβάλληται έκ μέρους τών προστατών μελών τοΰ Κλάδου, συμμετοχή έκ 10% έπί τών
δαπανών νοσηλείας τούτων εις Ίδιωτικάς Κλινικάς.
γ) Δι’ όδοντιατρικάς έν γένει δαπάνας θεραπευτικών καί προσθετικών έργασιών νά καταβάλληται συμ) χή, έκ μέρους τών προστατών μελών, κατά τήν άκόλουθον διάκρισιν : 1) Διά δαπάνας γιγνομένας έν ’Αθήνα.ς καί Πειραιεΐ 40%,
2) Διά δαπάνας γιγνομένας έν Πάτραις καί Κερκύρα 30%, καθ’ δσον έπί τών δα
πανών τούτων τό Δημόσιον χορηγεί τό 60% μόνον.
δ) Οί συνταξιούχοι άστυνομικοί καί διοικητικοί ύπάλληλοι, μέλη τοΰ Κλά
δου, νά καταβάλλωσιν έπί πλέον κράτησιν τής ήδη καταβαλλομένης τοιαύτης έπί
τών συντάξεων των, κατά τήν κατωτέρω διάκρισιν : 1) Έ φ ’ δσον προστατεύουσιν
εν μέλος έκ τών τριών κατηγοριών — τέκνα — προγονοί — άγαμοι άδελφοί ή
άδελφαί καί ήλικίας μέχρι 18 έτών, άδιακρίτως ποιας, θά καταβάλλωσιν 1% έπί
πλέον, 2) Έ φ ’ δσον προστατεύουσι δύο μέλη καί άνω έκ τών άνωτέρω τριών κα
τηγοριών άδιακρίτως ποιας έκ τούτων, θά καταβάλλωσιν 1% έπί πλέον, ήτοι 3%
συνολικώς, 3) Έ φ ’ δσον προστατεύουσι καί γονείς, άδιακρίτως τόν ένα ή άμφοτέρους, θά καταβάλλωσι δι’ αύτούς 1% έπί πλέον, ήτοι συνολικώς 4%.
Ή παροΰσα δημοσ.ευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Ό Υπουργός
ΣΟΦ. ΤΖΑΝΕΤΗΣ
Γ) Οί συνταξιούχοι άστυνομικοί καί διοικητικοί υπάλληλοι, μέτοχοι τοΰ Κλά
δου Υ γείας Α. Π. ύποχρεοΰνται δπως, συμφώνως πρός τήν ύπ’ άριθ. 34) 65 Ε γ 
κύκλιον Δ) γήν τοΰ Υπουργείου Υγιεινής, θεωρήσωσι τά βιβλιάρια νοσηλείας τών
διά τό έτος 1967 εις τούς Δ) ντάς τών Δημοσίων Ταμείων Πληρωμών παρ’ ών λαμβάνουσι τάς συντάξεις των.
Ο ΑΡΧΗ ΓΟΣ
Ώ ς Πρόεδρος τοΰ Κλάδου 'Υγείας
Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ Τ Α Σ ΙΓ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—· Διά Β .Δ., έκδοθέντος έν Άθηναις τήν 10.4.1967 καί δημοσιευθέντος εις τό
ύπ’ άριθ. 165 Φ.Ε.Κ. (Τ. Γ ') της 14.4.1967, προήχθησαν έκ των έν ίσχύϊ πινά
κων προακτέων τοΰ έτους 1966, οί κάτωθι ’ Αξιωματικοί της ’ Αστυνομίας Πόλεων,
ως ακολούθως: Α) Εις τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α ' τάξεως, ό ’Α 
στυνομικός Διευθυντής Β ' τάξεως κ. Σταθόπουλος Ευθύμιος τοΰ Κωνσταντίνου, κατ’
έκλογήν. Β) Εις τόν βαθμόν τοΰ Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ Β ' τάξεως, ό ’ Αστυνό
μος Α ' τάξεως κ. Σακελλαρόπουλος Δημήτριος τοΰ Άριστείδου, κατ’ έκλογήν, καί
Γ) Είς τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Α ' τάξεως, ό ’ Αστυνόμος Β ' τάξεως κ. Δαμουράς Γεώργιος τοΰ Βασιλείου, κατ’ άρχαιότητα.
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, έκδοθείσης έν Ά θήναις τήν 6.4.1967 καί δημοσιευθείσης είς τό ύπ’ άριθ. 165 Φ.Ε.Κ. (Τ. Τ ') τής
14.4.1967, προήχθη έκ των έν ισχύς π.νάκων προακτέων τοΰ έτους 1966, είς τόν
βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β ' τάξεως, κατ’ έκλογήν, πρός πλήρωσιν ύφισταμένης κε
νής όργανικής θέσεως, ό Ύπαστυνόμος Α ' τάξεως κ. Γεωργαντας Θεόδωρος τοΰ
Ήλία.
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. ’ Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, προήχθη, είς
τόν βαθμόν τοΰ Ύπαρχιφύλακος, έκ τοΰ έν ίσχύϊ πίνακος προακτέων τοΰ έτους
1967, πρός πλήρωσιν ύφισταμένης κενής όργανικής θέσεως, ό Άστυφύλαξ κ. Μανέττας Παναγιώτης τοΰ Διαμαντή.
*
* *
Α Μ Ο ΙΒ Α Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
■— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική καί
ύλική αμοιβή είς τούς κ.κ. 1) ’Αστυνόμον Β ' τάξεως Άΐδίνην Κωνσταντίνον, 2)
Ύπαστυνόμον Β ' τάξεως Γιαννακούραν Παναγιώτην, 3) Άρχιφύλακα Σκαρβελάκην Μιλτιάδην καί 4) ’Αστυφύλακας Πηνιάτην Γεώργιον, Γιάχον Ευστάθιον, Κουράκην Ίωάννην καί Χρόνην Δημήτριον, διότι απαντες ύπό τήν έπιδεξίαν καί μεθο
δικήν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου των προαναφερομένων, Προϊσταμένου τής 'Υπη
ρεσίας ’Ελέγχου ’Ηθών καί Λεσχών τής 'Υπ) νσεως Γεν. Ασφαλείας Πειραιώς, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, έντόνου ύπηρεσιακοΰ ένδιαφέροντος καί πολύ πέραν
τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έκαστος είς τόν τομέα τής άρμοδιότητός του,
κατόπιν παρασχεθεισών πληροφοριών καί καταλλήλου άξιοπαήσεως τούτων, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών: 1) σεσημασμένου κακοποιού Βασσάλου
Σπηλιώτη, σωματεμπόρου, 2) Σκλαβούνου Κομνηνοΰ, λαθρέμπορου, 3) Παπαδούκα
’Αλεξάνδρου, λαθρεμπόρου καί 4) Ζαγορίτη Νικολάου, λαθρεμπόρου καί τήν κατάσχεσιν κατειργασμένης ινδικής καννάβεως (χασίς), τής όποίας έποιεΐτο χρήσιν δ
πρώτος τών άνωτέρω κακοποιών, ως καί τήν κατάσχεσιν προϊόντων συναλλάγμα
τος, μή ύποβληθέντων είς τό κεκανονισμένον δασμόν, ή φοροδιαφυγή τοΰ όποιου
ανέρχεται είς σοβαρόν χρηματικόν ποσόν, προκαλέσαντες διά τής έπιτυχοΰς ταύτης
ένεργείας των τά λίαν κολακευτικά σχόλια τοΰ Τύπου καί τοΰ Κοινοΰ ύπέρ τοΰ
’Αστυνομικού Σώματος.
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Ειδήσεις καί πληροφορία!

Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
— Παρητήθη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος δ Αστυνόμος Β ' τάξεως κ. Γοΰλος
Ά νδρέας τοΰ Ήλία. Δια τήν μακροχρόνιον έν τφ Άστυνομικφ Σώματ; ύπηρεσίαν
του, δ κ. ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας έξέφρασεν αυτή) τήν εύαρέσκειάν του.
— Παρητήθη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, δ Άνθυπαστυνόμος κ. Καλτσας Κων
σταντίνος τοΰ Παντελή. Διά τήν μακροχρόνιον έν τφ Άστυνομικφ Σώματι ύπηρεσί
αν του, δ κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασεν αύτφ τήν εύαρέσκειάν του.
— Παρητήθη τοΰ ’Αστυνομικοΰ Σώματος, δ Άνθυπαστυνόμος κ. Μπαντούνας
’ Ιωάννης τοΰ ’Αναστασίου καί άπενεμήθη αύτφ δ βαθμός τοΰ Τπαστυνόμου Β ' τά
ξεως, λόγφ συμπληρώσεως 25ετοΰς πραγματικής ύπηρεσίας, έξ ής δετοΰς τοιαύτης
εις τον βαθμόν τοΰ Άνθυπαστυνόμου. Διά τήν μακροχρόνιον έν τφ Άστυνομικφ
Σώματι ύπηρεσίαν του, δ κ. Α ρχηγός τής Αστυνομίας έξέφρασεν αύτφ τήν εύαρέσκειάν του.
— Ά πηλλάγη τών καθηκόντων του, δ Αστυνόμος Β ' τάξεως κ. Δημουλας
Γεώργιος τοΰ Σπυρίδωνος, καταληφθείς ύπό τοΰ δρίου ήλικίας καί διατηρηθείς είς
τήν ενεργόν ύπηρεσίαν έκτός δργανικών θέσεων, κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων
τοΰ Ν. 433 1)63 καί Ν.Δ. 4 371)64, καθ’ δσον συνεπλήρωσεν ήδη 35ετή πραγμα
τικήν συντάξιμον ύπηρεσίαν, δυνάμει τοΰ Ν. 4448) 64. Διά τήν μακροχρόνιον έν
τφ Άστυνομικφ Σώματι ύπηρεσίαν του, δ κ. Α ρχηγός τής Αστυνομίας έξέφρασεν
αύτφ τήν εύαρέσκειάν του.
— Παρητήθησαν τοΰ Αστυνομικοΰ Σώματος, οί Αστυφύλακες κ.κ. Εύσταθίου
Παναγιώτης τοΰ Εύσταθίου, Καραγκούνης Βασίλειος τοΰ Παναγιώτου, Λιάσκας Α 
θανάσιος τοΰ Μιχαήλ, Κούτρας Σπυρίδων τοΰ Κωνσταντίνου καί Ήλιάδης Θρασύ
βουλος τοΰ Θεοφίλου.
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Χειρόγραφα μελετών δημοσιευομένων ή μή, δέν έπιστρέφονται.
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