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Περί υποτροπής.

I. Π ρ ο τ έ ρ α κ α τ α δ ί κ η . Ό κυριώτερος δρος, διά νά χαρακτηρισθή τις
δτ: τελεί έν ύποτροπή, είναι νά εχη πρότερον καταδικασθή, δι’ άξιόποινον πράξιν,
καί όχι μόνον τούτο, άλλά καί νά εχη άποτίσει την ποινήν του.
Ό ορος ούτος έτέθη διότι έθεωρήθη δτι μόνη ή προτέρα καταδίκη τινδς δέν
είναι άρκετή, ίνα φανερώση τήν πρός τό Ιγκληματεΐν ροπήν τού έκ νέου διαπράξαντος αδίκημα, άλλ’ άπα.τεΐται καί ή άπότισις αυτής διότι τοιουτοτρόπως θά κριθή δτι ή ποινή δέν έπέφερεν τδ σκοπούμενον αποτέλεσμα τής αποτροπής τοΰ έγκληματίσαντος άπδ μελλόντων άδικημάτων, άλλά έκρίθη ανεπαρκής πρδς τοΰτο.
Τοΰτο είναι σύμφωνον πρδς τδν δικαιολογητικδν λόγον τής ποινής, δστις είναι
ή πρδς προστασίαν τής κοινωνίας βελτίωσις, έκφόβισις καί έν φυσική άδυναμία
πρδς τδ έγκληματεΐν μετάστασις των άδικοπραγούντων (*).
Εις έτέρους κώδικας, ώς δ γαλλικός, βελγικός καί ιταλικός, καθορίζεται δτι
διά τήν υποτροπήν αρκεί μόνη προτέρα καταδίκη, χωρίς νά είναι άναγκαία καί ή
άπότισις τής έπιβληθείσης ποινής. Τοΰτο έβασίσθη έπί τής θεωρίας δτι δ πρότερον
καταδικασθείς καί έκ νέου έγκληματών δεικνύει περιφρόνησιν πρδς τήν άπειλήν
τής κοινωνίας γενομένην αύτω υπδ τής δικαστικής άρχής.
Αί διατάξεις αύται θεσπισθεΐσαι κατόπιν συλλογισμών έπί των άφηρημένων
εννοιών περί τού δικαιολογητικοΰ λόγου τής ποινής, καί ούχί κατόπιν παρατηρήσεως έπί θετικών δεδομένων μάς άπομακρύνουν τής πραγματικότητος, ή δποία φα
νερώνει δτι δέν πρέπει ν’ άποβλέπωμεν άπλώς, έάν έτελέσθη άδίκηαα μίαν ή περισσοτέρας φοράς, έάν διά τοΰτο έπεβλήθη ποινή καί έάν ταύτην έξέτισεν δ κατάδικασθείς, άλλά πρέπει νά μελετώμεν τδ είδος τών άπαξ ή πλειστάκις τελεσθέντων άδικημάτων, τάς συνθήκας ύφ’ ας διεπράχθησαν, τδν τρόπον τής τελέσεώς των
καί τήν άτομικότητα τοΰ έγκληματίου. Ή έξατομικευμένη αυτή μελέτη καί τοΰ
έγκλήματος καί τοΰ έγκληματίου, θά μάς δίδη θετικά στοιχεία, διά νά κρίνωμεν,
Τ. Ήλιόπουλος, Σύστημα Ποιν. Δικαίου, ϊκδοσις τρίτη, σελ. 109.
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άν τό αδίκημα διεπράχθη υπό άτόμου έχοντος ροπήν προς τό έγκληματεΐν καί κα
τά συνέπειαν τελοΰντος έν ύποτροπή.
Είναι άναμφισβήτητον δτι καί μόνη ή υπό τοΰ Νόμου άπειλουμένη ποινή διά
μίαν άδικον πράξιν ένεργεΐ προληπτικώς διά τής έκφοβίσεως των έχόντων προδιάθεσιν εις διάπραξιν αυτής, έτι δέ μεγαλυτέραν έπίδρασιν ασκεί ή καταδίκη καί
έκτέλεσις Ιπιβληθείσης διά παρομοίαν πράξιν ποινής. Είναι δμως επίσης άληθές
δτι οι έκτελοϋντες κυρίως σκληρά έγκλήματα ή μεθοδικά τοιαΰτα, αλλά καί μία
μεγάλη μερίς κακοποιών, ουδόλως ύφίστανται τήν Ικφοβιστικήν έπίδρασιν τής ποι
νής, διότι άποφασίζοντες νά διαπράξουν άδικήματα υπολογίζουν έπί τής άτιμιορησίας διά τής μή άποκαλύψεώς των. Τέλος, ύπό μιας έτέρας πολυπληθούς κατηγο
ρίας εγκληματιών, δεν λαμβάνεται ύπ’ δψιν καθ’ όλοκληρίαν ή απειλή τής ποινής,
διότι οί εις αύτήν άνήκοντες διαπράττουν κατ’ επάγγελμα άδικήματα, άποζώντες Ικ
τούτων καί θεωροΰντες τήν έπιβαλλομένην ποινήν δι’ έκάστην σύλληψιν ιί>ς επαγ
γελματικόν άτύχημα. Έ κ πείρας δέ γνωρίζομεν δτι ο? κατ’ επάγγελμα ούτοι κακο
ποιοί, λόγω τής είδικεύσεώς των, τής εγκληματικής αυτών πείρας καί τών προφυλακτικών μέτρων, άτινα λαμβάνουν κατά τήν διάπραξιν τών αδικημάτων, κατορ
θώνουν διά τό μεγαλύτερον ποσοστόν έκ τούτων νά διαφεύγουν τήν δικαιοσύνην.
Δι’ αυτούς, διά τούς όποιους κυρίως έθεσπίσθησαν αί διατάξεις περί υποτροπής, δέν
πρέπει έπιστημονικώς νά θεωρήται δρος πρός χαρακτηρισμόν των, ώς ύποτρόπων,
ή προτέρα καταδίκη καί έκτέλεσις καταγνωσθείσης έπί ταύτη ποινής. Βεβαίως, έκ
τούτου προκύπτει άναγκαίως τό ζήτημα, πώς θά δυνηθή τό Δικαστήριον νά έχη εις
χεϊρας του βεβαιωμένα περιστατικά πείθοντα δτι έχει νά δικάση διά μίαν πράξιν,
ύπότροπον εγκληματίαν. Άναγνωρίζομεν τήν έν τή πράξει δυσκολίαν τής έφαρμογής τής άληθείας αυτής, καί ένεκα τούτου δέν δυνάμεθα, παρά νά δεχθώμεν δτι
δέον ή ύποτροπή ν’ άποδεικνύηται έπί τών ανωτέρω έγκληματιών διά προτέρας
καταδίκης, χωρίς δμως νά λαμβάνηται ύπ’ δψιν έκτισις ή μή τής ποινής, άφοΰ, ώς
εΐπομεν δι’ αυτούς, ούδεμία έκφόβισις άλλά μήτε καί βελτίωσις δύναται νά έπιτευχθή έκ τής έκτελέσεως τής ποινής.
Πρέπει έπίσης νά κάμωμεν καί μίαν διαστολήν έν προκειμένω κατά τήν όποιαν
συχνότατα παρέχεται εις τούς δικαστάς ή ευχέρεια νά κρίνουν περί τοΰ έγκληματίου, τόν όποιον δικάζουν, διότι πολλοί έκ τούτων, άφοΰ έπιτύχουν τήν διάπραξιν
σειράς έγκλημάτων, είτε δμοειδών είτε ετεροειδών, αποδεδειγμένων πλήρως, συλλαμβάνονται μετά ταΰτα καί καλοΰνται νά δώσουν λόγον εις τήν δικαιοσύνην, είτε
κατά τήν αυτήν ήμέραν είτε άλληλοδιαδόχως, ένώ άκόμη δι’ ούδέν τών έγκλη
μάτων, τά όποια διέπραξαν, έχουν καταδικασθή, άλλά καταδικάζονται δι’ δλα τήν
ιδίαν ήμέραν. Συμβαίνει δέ οϋτω νά έπιτυγχάνουν δι’ δλα των τά έγκλήματα τήν
συγχώνευσιν τής ποινής καί μετ’ ου πολύ, έξερχόμενοι τών φυλακών, νά έπαναλαμβάνουν τό προσκαίρως διακοπέν έργον των. Δι’ αυτούς θά είναι δυνατόν, τό δικαστήριον, άφοΰ πεισθή περί τής έγκληματικής των διαθέσεως, νά έφαρμόση τάς περί
ύποτροπής διατάξεις.
Δέν πρέπει έν προκειμένω νά παρίδωμεν καί τήν περίπτωσ.ν, καθ’ ήν κακο
ποιοί καταδικασθέντες έπανειλημμένως εις ποινάς κατά τής έλευθερίας, δέν άπέτισαν αύτάς άλλά μετέτρεψαν δυνάμει τοΰ νεωτέρου νόμου εις χρηματικάς. Έρωτάται : Ή ύποτροπή πώς θά ληφθή ύπ’ δψιν, έφ’ δσον άπαιτεΐται κατά νόμον άπότισις τής πρότερον καταγνωσθείσης ποινής; "Η μήπως λόγω τοΰ δτι αί μετατρεπόμεναι ποιναί έλευθερίας είς χρηματικάς είναι βραχυχρόνιοι, δέν πρέπει νά ληφθώσιν ύπ’ δψιν διά τόν χαρακτηρισμόν τοΰ ύπαιτίου ώς ύποτρόπου;
Ά λλά καθημερινώς παριστάμεθα είς δίκας άτόμων, καταλαμβανόντων τό Ιδώλιον τοΰ κατηγορουμένου, διά πολλοστήν φοράν, ίδια δι’ άδικήματα κατά τών ήθών
ή άλλα παρόμοια, διά τά όποια συνήθως καταδικάζονται είς ποινάς ήπιωτέρας άπό
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έκείνας, αι οποίat τοΐς έπεβλήθησαν πρότερον διά χδ αύτδ άδίκημα, μή λαμβανομένης καθ ολοκληρίαν ύπ’ δψιν της υποτροπής, άφοΰ ούτοι αμέσως κατόπιν σπεύ
δουν νά μετατρέψουν τήν ποινήν των εις χρηματικήν, καί καταβάλλοντες τδ άντίτιμον ν’ άφεθοΰν έλεύθεροι.
Είναι λοιπδν φανερδν δτι πρέπει νά λαμβάνωνται ύπ’ δψιν αί έξαιρετικαί
αυταί περιπτώσεις καί νά καθορίζεται δτι τελούν Ιν υποτροπή καί εκείνοι, οί όποιοι
καίτοι εύηργετήθησαν ύπδ τού Νόμου καί έκρίθησαν επιεικώς, έπιτραπείσης τής
μετατροπής τής ποινής των, τής στερήσεως τής έλευθεριας εις χρηματικήν, ή άνασταλείσης τελείως τής έκτελέσεως αυτής, δεν ήθέλησαν ν’ ασκήσουν έπιβολήν έπί
τού έαυτοΰ των καί νά φανούν αντάξιοι τής τοιαύτης έπιεικείας, άλλ’ άπεναντίας
άφήκαν έλεύθερον τδν έγκληματίαν άνθρωπον νά υπερίσχυση τού σώφρονος καί τί
μιου τοιούτου καί νά έκδηλωθή, διά τής επανειλημμένης τελέσεως αξιοποίνων πρά
ξεων.
Κατωτέρω έν τή μερικωτέρα έρεύνη των έν έκάστη κατηγορία ύποτρόπων έγκληματιών, θά έξετάσωμεν καί τά μέτρα, τά όποια θά είναι δυνατόν έφαρμοζόμενα
νά επιτύχουν ίσως τήν βελτίωσιν καί τήν εν τή κοινωνία άποκατάστασιν τών κατ’
επάγγελμα κακοποιών.
β ') 'Ως δεύτερον δρον ύποτροπής δ παλαιός Ελληνικός Ποινικός Νόμος καθώριζε τήν διάπραξιν τής αύτής άξιοποίνου πράξεως μετά τήν άπότισιν τής προτέρας
ποινής (*).
Είναι άληθές δτι ή ύποτροπή παρουσιάζεται έμφανεστέρα, δταν ή διά δευτέραν, τρίτην κλπ. φοράν διαπραχθεΐσα άξιόποινος πράξις είναι ή αύτή ή δμοειδής
πρός τήν πρότερον τελεσθεΐσαν καί τούτο, διότι ή εγκληματική έξις τού υπαιτίου,
άποδεικνύει τήν πρός ώρισμένην κατεύθυνσιν εγκληματικήν τάσιν. Δικαίως δμως
παρατηρεί ό άείμνηστος διδάσκαλος Τ. Ήλιόπουλος δτι «ή ύπό τού ύποτρόπου διάπραξις διαφόρου είδους έγκλημάτων άποδεικνύει γενικωτέραν έτι Ιξαχρείωσιν καί
διαστροφήν τού άτομικοΰ χαρακτήρας τούτου, δυναμένου μετά τής αυτής εύκολίας
νά προβή εις τήν διάπραξιν έγκλημάτων παντός είδους».
“Ωστε είναι καταφανές δτι τό σύστημα τής γενικής ύποτροπής άνταποκρίνεται πληρέστερον πρός τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν διά τού καθορισμού ειδικών ποι
νικών διατάξεων πρός τιμωρίαν τού ύποτρόπου έγκληματίου. Τούτο έγένετο δεκτόν
είς τόν νέον Ποινικόν Κώδικα.
γ ') Ό παλαιός Νόμος ώς μόνην συνέπειαν τής ύποτροπής άνεγραφε τήν έπιβάρυνσιν τής ποινής. Ό δικαστής δηλαδή, έφ’ δσον συνέτρεχον οί δροι τής ύπο
τροπής, δέν έπέβαλε τό κατώτατον δριον τής έν τώ Νόμω άναγραφομένης ποινής
διά τήν δικαζομένην πράξιν, άλλά ύπερέβαινε τούτο καί άναλόγως τής κρίσεως
αυτού έπί τής βαρύτητος τής ύποτροπής καί τής διά ταύτης έκδηλουμένης έγκληματικής έξεως τού δικαζομένου, ήδύνατο νά φθάση τό άνώτατον δριον τής δριζομένης ποινής. ’Εν τώ Νόμω ύπήρχον καί έξαιρετικαί διατάξεις, κατά τάς όποιας ή
ύποτροπή ήδύνατο νά έπισύρη τό άμέσως βαρύτερον είδος ποινής διά τό δικαζόμενον άδίκημα. Πέραν τούτου ούόέν άλλο μέτρον καθώριζε πρός έξουδετέρωσιν τών
ύποτρόπων έγκληματιών, οϊτινες άποτελοΰν διαρκή κίνδυνον είς πάσαν πολιτείαν,
διά νά μή είπωμεν διεθνή κίνδυνον, άφοΰ οί πλειστοι τούτων κινούνται καί δροΰν
διεθνώς, δέν θά ήτο δέ ύπερβολή έάν ύπεστηρίζαμεν δτι, ώς είχον αί διατάξεις περί
ύποτροπής τού παλαιού Ποινικού ήμών Νόμου, ούδέν άπολύτως σοβαρόν άποτέλεσμα ήδύναντο νά φέρουν διά τήν άμυναν τής κοινωνίας κατά τών έπικινδύνων τού
των κακοποιών.
3.— Βλέπομεν άνωτέρω δτι ό παλαιός Ποινικός ήμών Νόμος διά τόν καθορι* Τ. Ήλιόπουλος, Σύστημα Έ λλην. ΙΙοιν. Δικαίου, σελ. 594, έκδοσις 1923.
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σμδν τής ύποτροπής, διά τήν έξακρίβωσιν τούτέστιν, άν ύφίσταται πρδς τδ έγκληματεϊν έξις τοΰ υπαιτίου καί τδν βαθμδν τοΰ επικινδύνου αυτού, έλάμβανε ύπ’ δψιν
ώρισμένα Ιξωτερικά ούτως είπεΐν περιστατικά, ήτοι άν ύφίστατο προτέρα καταδίκη
καί έκτέλεσις τής καταγνωσθείσης ποινής, καί άν ή μεταγενεστέρα πράξις ήτο ή
αυτή ή όμοειδής πρδς τήν πρότερον διαπραχθείσαν.
Ούδάλως έλάμβανεν ύπ’ δψιν ούτε Ιξήταζε τήν ύποκειμενικότητα τής έγκληματικής πράξεως τού έγκληματίου, καί Ινώ ήτο δυνατδν ή πρώτη, ή δεύτερα καί ή
τρίτη άκόμη ύποτροπή, είτε δμοετδής ήτο είτε έτεροειδής, να μή έχη μορφήν έπικίνδυνον, άλλα να δφείληται εις διάφορα περιστατικά, μαρτυροΰντα δτι ούδείς σύν
δεσμος υπήρχε μεταξύ των, απεναντίας δυνατδν νά παρουσιάζετο πρώτη ύποτροπή
βαρείας μορφής, ή δποία άμέσως εφανέρωνε τήν ΰπαρξιν τάσεως πρδς τδ κακόν,
ή δεύτερα, τρίτη κλπ., έκδηλοΰσα τήν έπιμονήν έν τή έκτελέσει άδικου πράξεως.
Πρέπει λοιπδν ώς γνώμονα, διά τήν διάγνωσιν καί τδν καθορισμδν τής ύπο
τροπής, νά λαμβάνεται ύπ’ δψιν, δχι μόνον ή ύπαρξις προγενεστέρας καταδίκης
καί ή άπότισις τής επί ταύτη καταγνωσθείσης ποινής, άλλά καί ή ύποκειμενική
ύπόστασις τού καθ’ ύποτροπήν έγκλήματος καί έγκληματίου.
Οΰτω εύρισκόμεθα είς τήν ανάγκην νά κάμωμεν διάκρισιν τής ύποτροπής εις
απλήν τοιαύτην καί είς καθ’ εξιν καί «απλήν ύποτροπήν θ’ άποκαλώμεν τήν ύπο
τροπήν εκείνην, ή δποία ανεξαρτήτως, άν είναι πρώτη ή μεταγενεστέρα, δμοείδής
ή έτεροειδής, δέν παρουσιάζει έγκληματικδν σύνδεσμον πρδς τδ άρχικώς τελεσθέν
αδίκημα».
«Καθ’ εξιν δέ ύποτροπήν θ’ άποκαλώμεν τήν ύποτροπήν έκείνην, ή δποία άνεξαρτήτως, άν είναι πρώτη ή μεταγενεστέρα, δμοείδής ή ετεροειδής, παρουσιάζει
έγκληματικδν σύνδεσμον πρδς τδ άρχικώς τελεσθέν άδίκημα».
"Οπως δέ είς τδν άσθενή μία άπλή ύποτροπή άσθενείας είναι δλιγώτερον έπικίνδυνος είς τήν ζωήν τού άσθενοΰς άπδ μίαν περίπλοκον τοιαύτην, ούτω καί είς τδν
έγκληματίαν ή άπλή ύποτροπή, έν τή τελέσει άδικήματος, δέν παρουσιάζει τήν εντασιν τής καθ’ εξιν τοιαύτης, ήτις μάς δίδει τδν βαθμδν τοΰ έπικινδύνου αύτοΰ καί
τήν πιθανότητα τοΰ δυνατού ή μή τής βελτιώσεώς του.
Τήν άνωτέρω διάκρισιν θεωροΰμεν σκόπιμον, διότι οΰτω θά κατορθώσωμεν νά
χαράξωμεν ώρισμένην κατεύθυνσιν δι’ έκάστην περίπτωσιν ύποτροπής, ώς θά ίδω
μεν έν τή κατωτέρω γενομένη έρεύνη μας.
Κατ’ άρχήν βεβαίως θά εχωμεν ύπ’ δψιν, δτι ή έπί έκάστης περιπτώσεως με
λέτη τοΰ καθ’ ύποτροπήν τελέσαντος άδίκημα, τδ είδος τοΰ άδικήματος, ή άπδ
πάσης άπόψεως κατάστασις τοΰ έγκληματήσαντος, δ χρόνος ό μεσολαβήσας μεταξύ
τών κατ’ έπανάληψιν τελεσθέντων άδικημάτων, αί συνθήκαι τέλος, ύφ’ ας διεπράχθη
τδ νέον έγκλημα, θά μάς δώσουν τά στοιχεία έκεΐνα, τά δποία είναι άναγκαΐα νά
μορφώσωμεν γνώμην περί τοΰ έπικινδύνου τοΰ έγκληματίου, περί τής κατηγορίας,
είς ήν θά πρέπει νά κατατάξωμεν αύτδν καί περί τών μέτρων, άτινα δέον νά ληφθώσιν πρδς προστασίαν τής κοινωνίας.
"Ισως ύποστηριχθή δτι ή έκάστοτε διερεύνησις τών ύποκειμενικών στοιχείων
τοΰ καθ’ ύποτροπήν έγκλήματος καί τοΰ έγκληματήσαντος άτόμου, είναι λίαν δυσχε
ρής καί δτι έάν ή διερεύνησις αυτή άφεθή είς τήν κρίσιν τοΰ δικαστοΰ, θά δύναται
νά δδηγήση είς αύθαίρετον έφαρμογήν τών διατάξεων περί ύποτροπής.
Ά λλ’ δταν λάβωμεν ύπ’ δψιν τήν μόρφωσιν τών δικαστών έν γένει καί τήν
τάσιν αυτών πρδς τήν έπιείκειαν, θά πεισθώμεν δτι ούδείς κίνδυνος αύθαιρέτου
έφαρμογής τών περί ύποτροπής διατάξεων ύπάρχει δταν πρδς χαρακτηρισμδν τινδς
ώς ύποτρόπου, λαμβάνωνται ύπ’ δψιν άντικειμενικά καί ύποκειμενικά στοιχεία καί
διά τδ έγκλημα καί διά τδν έγκληματίαν, έπεναντίας πολύ πιθανόν, νά άχθή δ δι
καστής είς έσφαλμένον χαρακτηρισμόν, δταν άποβλέψη είς μόνα τά έξ άντικειμένου παρεχόμενα είς αύτδν στοιχεία.

'Απλώς υπότροποι καί καθ’ έξιν ή κατ’ έπάγγελμα έγκληματίαι
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υποτροπών.

4.— Το κράτος άπό τινων ετών έσυστηματοποίησε κατά τρόπον έπιστημονικόν την έγκληματολογικήν στατιστικήν καί δημοσιεύει κατ’ έτος έπίσημον δελτίον
μέ χρησιμωτάτους συγκριτικούς πίνακας.
Έμελετήσαμεν έπισταμένως τούς ειδικούς πίνακας τών ύποτρόπων καί έξ αύτών κατηρτίσαμεν τούς αμέσως κατωτέρω τιθεμένους περιληπτικούς τοιούτους δι’
έκάστην έξεταζομένην περίπτωσιν.
Οΰτω κατά τά έτη 1926— 1930 (συμπεριλαμβανομένου) ή γενική στατιστική
τών ύποτρόπων παρουσίασε την ακόλουθον εικόνα :

Φ ύλον

"Ανδρες
Γυναίκες
Σ ύν ολ ον

’Αριθμός καταδικασθέντων
γενικώς

’Αριθμός
ύποτρόπων

Ποσοσΐόν έπί
τοις % τών
ύποτρόπων

273.962

70.942

25,57

19.135

1.049

5,78

292.097

71.091

24,34

Παρατηρήσεις

Γενικός πίναξ ύποτρόπων έν Έ λλάδι έτών 1926—1930.

5.— Είς τό σημεϊον τούτο πρέπει νά μνημονεύσωμεν καί τά τού τρόπου καταρτίσεως τής στατιστικής έν Έλλάδι ώστε άναλόγως νά χρησιμοποιώμεν τούς πίνα
κας αύτής καί συνάγωμεν συμπεράσματα.
Κατά τήν κατάρτισιν λοιπόν τής στατιστικής έν Έλλάδι υπολογίζονται αί καθ’
έκαστον έτος έκδιδόμεναι ύπό τών ποινικών δικαστηρίων τελεσίδικοι άποφάσεις,
χωρίς νά λαμβάνηται ύπ’ δψιν 6 χρόνος τής τελέσεως τής πράξεως. Ουτω είς τούς
πίνακας έκάστου έτους υπολογίζονται καί άδικήματα λαβόντα χώραν κατά τά προη
γούμενα έτη, ώστε ή έγκληματολογική στατιστική τού έτους τούτου, δέν παρουσιά
ζει τήν σημειωθεΐσαν άποκλειστικώς κατά τό έτος τούτο έγκληματικότητα.
Επίσης δέν περιλαμβάνονται είς τούς πίνακας καί έκεινοι, οί όποιοι κατεδικάσθησαν Ιρήμην είς έγκληματικήν ποινήν (κακούργημα) καίτοι αί κατ’ αύτών
άποφάσεις κατέστησαν τελεσίδικοι, διότι δέν ήσκησαν ένδικον μέσον, καθ’ δσον οΰτοι συμφώνως πρός τόν νόμον είς περίπτωσιν συλλήψεώς των ή έκουσίας προσελεύσεως δύνανται νά ζητήσουν, δπως έπαναληφθή ή δίκη κατ’ άντιμωλίαν.
θ ά ήτο ιδεώδης ή έγκληματολογική στατιστική, έάν είς τούς πίνακας έκάστου
έτους άνεγράφοντο μόνον οί διαπράξαντες άδίκημά τι ή κατηγορηθέντες διά τοιοΰτον
κατά τό έτος τούτο. Καί φρονοΰμεν, δτι δέν είναι άδύνατος ή τήρησις μιας τοιαύτης
στατιστικής, ή όποια, όχι μόνον "θ’ άπεικόνιζε τήν πραγματικήν κατάστασιν τής
έγκληματικότητος, άλλά θ’ άπετέλει καί τόν γνώμονα τού έλέγχου τής κανονικής ή
μή κινήσεως τής Ποινικής Δικαιοσύνης.
Πάντως καί ή ουτω δημοσιευομένη στατιστική, ήτις συντάσσεται, ώς άνωτέρω
έξετέθη, άποτελεΐ πολύτιμον βοήθημα διά τήν μελέτην τής έγκληματικής κινήσεως.
Είδικώτερον κατά τήν μελέτην τών διά τούς ύποτρόπους πινάκων, θά Ιχωμεν
ύπ’ δψει, δτι ό άριθμός τών σημειωμένων τοιούτων είναι κατά πολύ μικρότερος
τού πραγματικού, τό μέν διότι παρουσιάζονται τυπικαί δυσκολίαι διά τήν έρευναν
τού ποινικού παρελθόντος έκάστου άτόμου, τό δέ διότι ή ταυτότης τών ύποτρόπων
πολλάκις δυσκόλως έξακριβοΰται, διότι ούτοι συνήθως παρουσιάζονται μέ διάφορα
δνοματεπώνυμα, καί μόνον έφ’ δσον καταστή δυνατός ό έλεγχος τών δακτυλικών

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

TINA ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
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& 314

ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ
--------------------------- Ύπό του ’Αστυνόμου Β' κ. ΔΗΜ ■ Ν ΤΖΙΩ ΡΑ--------------------------

I. Ό Ποινικός ήμών Κώδιξ, προϊόν μακράς καί έπισταμένης έπεξεργασίας,
εμφανίζει, ώς γνωστόν, από νομοτεχνικής άπόψεως σημαντικήν άπλούστευσιν καί
άρτίαν συστηματικήν διάρθρωσιν τής νομοθετικής του δλης, εις τρόπον ώστε νά
θεωρήται οδτος σήμερον ώς άνώτερον καί μέγα νομοθετικόν δημιούργημα, διά τήν
χώραν ήμών. Έ ν τούτοις, ώς συμβαίνει μέ παν άνθρώπινον έργον, ή διατύπωσις
διατάξεων τινων αύτοΰ δύναται νά τεθή ύπό τήν κριτικήν βάσανον των έρμηνευτών
τοΰ Δικαίου, δικαιολογούσαν αντιθέτους άπόψεις, έπ’ αύτών.
Κατωτέρω άναφερόμεθα εις θέματα προβλεπόμενα ύπό τών διατάξεων των
άρθρων 35, 118, 248— 250, 272, 304, 313 καί 314 τοΰ Κώδικος.
Αί άπόψεις μας επ’ αύτών παρουσιάζουν, φρονοΰμεν, ού μόνον θεωρητικόν,
άλλα καί πρακτικόν ενδιαφέρον.
II . Είδικώτερον παρατηροΰμεν τά κάτωθι :
Ια) Actio libera in causa (όίρθρον 35)
Κατ’ άρθρον 27 § 1 τοΰ Π.Κ. «εκ δόλου (έκ προθέσεως) πράττει δ θέλων
τήν παραγωγήν τών κατά νόμον άπαρτιζόντων τήν έννοιαν αξιοποίνου τίνος πράξεως περιστατικών ή δ γνωρίζων ώς ένδεχομένην τήν έκ τής πράξεώς του παρα
γωγήν τούτων καί άποδεχόμενος αύτήν». Διά τοΰ δρου «θέλων» δ Π.Κ. περιλαμβά
νει τόν άμεσον δόλον, ένώ διά τοΰ δρου «άποδεχόμενος», τόν ενδεχόμενον δόλον.
Δι’ δ καί προς δήλωσιν άμφοτέρων τών περιπτώσεων γίνεται χρήσις τοΰ δρου «έκ
προθέσεως». Οΰτω έν άρθροις 141, 146, 148, 151, 160, 166, 172, 178, 179, 208,
210, 299, 381, Π.Κ. κλπ. Τήν αύτήν έννοιαν έχει καί τό ρήμα «άποφασίζω» (άπόφασις) δσάκις γίνεται έν τώ νόμω χρήσις αύτοΰ (ούτως έν άρθροις 42 καί 299 § 2
ΙΙΚ .).
Πρός δήλωσιν τών περιπτώσεων τοΰ άμεσου δόλου δ νόμος χρησιμοποιεί τόν
δρον «έν γνώσει». Τοΰτο σημαίνει ή φράσις «δπου δ νόμος απαιτεί τήν έν γνώσει
ώρισμένου περιστατικοΰ τέλεσιν τής πράξεως, δεν άρκεΐ ενδεχόμενος δόλος», περί
ής ή 2α παρ. τοΰ άρθρου 27 Π.Κ. Έ ν προκειμένω ή πράξις πρέπει νά τελήται έν
γνώσει ώρισμένου περιστατικού, μή άρκούσης τής άμφιβολίας, ώς πρός τό περιστααύτών άποτυπωμάτων, θά δυνάμεθα νά διαπιστώσωμεν τήν ύποτροπήν. ’Αλλά καί
πλεΐστοι άλλοι δυσμενείς δροι συντρέχουν, ώστε δ καθορισμός τοΰ άριθμοΰ τών ύποτρόπων νά είναι πάντοτε μικρότερος τοΰ πραγματικού.
Ή γενική λοιπόν στατιστική τών κατά τά έτη 1926— 1930 καταδικασθέντων έν Έλλάδι παρουσιάζει ποσοστόν ύποτρόπων έπί τοϊς εκατόν (%) 24,34, έάν
δέ ύπολογίσωμεν καί τούς καταδικασθέντας, τών όποιων δεν κατέστη δυνατόν νά
βεβαιωθή ή ύποτροπή, δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν τό ποσοστόν τούτων είς 50%.
Τοΰτο μαρτυρεί, δτι έπιβάλλεται νά λαμβάνεται ύπ’ δψιν τών αρμοδίων σοβαρώτερον
τό ζήτημα τών ύποτρόπων έγκληματιών καί νά έφαρμόζωνται αέτρα, έγγυώμενα
τόν περιορισμόν τής ούτως έντόνως έκδηλουμένης ροπής πρός τό έγκληματεϊν καί
πυκνώσεως τής τάξεως τών καθ’ έξιν ή κατ’ έπάγγελμα κακοποιών.
(Συνεχίζεται.)

Τινά έπΐ της έννοιας των άρθρων 35, 118, 2 4 8 -2 5 0 , 272, 304, 313 καί 314 Π .Κ .
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τικόν τούτο. Άναφέρομεν μ.ά. τάς διατάξεις των άρθρων 224, 225, 229 καί 263
Π.Κ.
β) Τδ άρθρον 28 τοΰ Π.Κ. άναφέρεται είς τήν έτέραν μορφήν τής υποκειμε
νικής ύπαιτιότητος, τήν άμέλειαν. Ε’ις τάς περιπτώσεις τής άμελείας δ δράστης
δεν έπιδιώκει ούτε καί άποδέχεται τδ έγκληματικδν άποτέλεσμα. Δέν καταβάλλει
δμως τήν δέουσαν προσοχήν, ήν οφείλει καί δύναται. Ή δέ τοιαύτη παράλειψις τής
επιβεβλημένης έπιμελείας δύναται νά εχη ώς συνέπειαν δύο τινά, ήτοι: α) παν
τελή μή πρόβλεψιν τοΰ εγκληματικού άποτελέσματος (negligentia lascina) καί
β) πρόβλεψιν μέν αύτοΰ, τέλεσίν του δμως, άπδ μίαν ύπέρμετρον αισιοδοξίαν, δτι έν
τή συγκεκριμένη περιπτώσει δέν θά πραγματοποιηθή (legligentia lu x u ria).
γ ) Τδ άρθρον 35 τοΰ Κώδικος άναφέρεται είς τήν έλευθέραν έν τή αιτία
πράξιν (actio, libera in causa). Καί δρίζει έν τή πρώτη μέν παραγράφω δτι «πραξις, ήν άπεφάσισέ τις έν κανονική ψυχική καταστάσει, άλλά πρδς έκτέλεσιν τής ό
ποιας μετέστησεν έαυτδν είς κατάστασιν διαταράξεως τής συνειδήσεως καταλογίζε
ται είς αύτδν ώς έκ δόλου τελεσθεΐσα», έν τή τρίτη δέ δτι «πράξις ήν δ υπαίτιος
προεΐδεν ή ήδύνατο νά προΐδη, δτι μεθιστάμενος είς κατάστασιν διαταράξεως τής
συνειδήσεως ένδέχεται νά διαπράξη, καταλογίζεται είς αύτδν ώς έξ άμελείας έγ
κλημα». Ό δράστης έν τή πρώτη περιπτώσει δημιουργεί ήθελημένως κατάστασιν
ακαταλόγιστου (διά τής υπερβολικής χρήσεως λ.χ. οίνου ή ναρκωτικών - ήρωΐνης,
μορφίνης, κοκαΐνης - ή άλλων διεγερτικών έτι δέ καί τής καταλήψεως ύπδ ύπνου)
καί οίονεί χρησιμοποιεί ούτω τδν έαυτόν του, ώς δργανον τελέσεως τής προαποφασισθείσης πράξεως. Έ ν τή δευτέρα περιπτώσει περιέρχεται είς τοιαύτην κατάστασιν
έξ άμελείας του, ύφ’ ήν έννοιαν έξετέθη άμέσως άνωτέρω. Δέν άποφασίζει δηλ. νά
τελέση έγκλημα, άλλά καίτοι προεΐδεν ή ήδύνατο νά προΐδη, δτι μεθιστάμενος είς
τοιαύτην κατάστασιν δυνατδν νά έγκληματίση δέν συγκρατεΐται, επί τή σκέψει δτι
θά άποφύγη τήν τέλεσιν τοΰ έγκλήματος, δπερ δμως έκ τών υστέρων έκτελεΐ. Τούτο
συνάγεται, κατά τήν γνώμην μας, έκ τοΰ έν τώ νόμω δρου «άπεφάσισεν» έν ώ πε
ριλαμβάνεται, κατά τά άνωτέρω, δ τε άμεσος καί ένδεχόμενος δόλος.
Έ ν τούτοις, ή 3η παρ., ώς είναι διατετυπωμένη, έρχεται είς άντίφασιν μέ τήν
πρώτην διότι έν αυτή γίνεται λόγος περί πράξεως, ήν δ υπαίτιος ήδύνατο νά προΐδη
ή προεΐδε χωρίς περαιτέρω νά δρίζεται δτι έπίστευσεν, έν τή τελευταία ταύτη περιπτώσει, δτι θ’ άπεφεύγετο. Δι’ δ καί ευλόγως, θά ήδύνατο νά υποστήριξή τις δτι
καί δ ένεργών μέ ένδεχόμενον δόλον, (έν τώ κειμένω τοΰ άρθρου υπάρχει τδ ρήμα
«ενδέχεται») τιμωρείται κατά τάς περί άμελείας διατάξεις. Ά λλά τούτο δέν είναι
δρθόν' διότι δ νομοθέτης ούδένα λόγον είχε ν’ άποστή τής άρχής, ήν διά τών άρ
θρων 27 καί 28 αύτοΰ έθεσεν. Κατά διασταλτικήν έπομένως έρμηνείαν, έπιδιώκουσαν ώς γνωστόν, τήν έπίτευξιν άποδόσεως, τοΰ άληθοΰς νοήματος συγκεκριμένης
τινδς ποινικής διατάξεως, προσήκει έν προκειμένω άποφατική άπάντησις. Έ ν πάση
περιπτώσει ή διάταξις εμφανίζεται, φρονοΰμεν, άτελής καί δεΐται συμπληρώσεως (*).
1.— Ε ύ κ α ι ρ ι α κ ώ ς άναφέρομεν καί τδ έξής: Κατά τήν [δίαν όιάταξιν τοΰ άρθρου
35 Π.Κ. «δ δράστης τιμωρείται μέ πλήρη τήν ποινήν τοδ τελεσθέντος έγκλήματος άν ή τελεσθεϊσα πράξις ήτο ή άποφασισθεΐσα, μέ ή λαττωμένην δέ, άν αδτη ήτο άλλη παρά τήν άποφασισθεΐσαν». Έρωτάται δμως' "Αν π .χ . δ Α άποφασίαη νά άποκτείνη τδν Β πλήν άντ’ αΰτοδ
φονεύση τδν Γ' , ή άποφασίαη νά ληατεύαη τδν Π, άλλ’ άντ1 αύτοΰ ληατεύαη τδν Ρ, πρόκειται
ή ίδια ή έτέρα πράξις; Ή περίπτωσις ώς γνωστδν προσομοιάζει μέ τήν τής
e r r o r
in
ο b j e c t ο χωρίς δμως καί νά ταυτίζεται πρδς ταύτην. Έ π ’ αύτοΰ πάντως οί συγγραφείς
μας σιωπούν. Νομίζομεν, δτι ή πράξις είναι ή άποφασισθεΐσα, έπΐ τή σκέψει δτι ή μεταβολή
τοΰ πληττομένου ύλικοδ άντικειμένου δέν δύναται νά μεταβάλη καί τδ- χαρακτηρισμδν τοΰ έγ
κλήματος, δστις παραμένει πάντοτε δ ίδιος.

488

Δημ. Ντζιώρα

I I . Κατ’ £γκλησιν δίω ξις πράξεω ν στρεφόμενω ν κατά μ ελώ ν βασι
λικής οικογένειας.
'Ως γνωστόν, διά του Ν. 4451)64 (ΦΕΚ 258) ή παρ. 5 τοΰ άρθρου 118 Π.Κ.
έτροποποιήθη ώς έξης: «Έπί των κατ’ έγκλησιν διωκόμενων άξιοποίνων πράξεων,
τελεσθεισών κατά τοΰ Βασιλέως, της Βασιλίσσης, τής Διαδόχου καί των μελών τής
Βασιλικής οικογένειας ή τοΰ άσκοΰντος τήν Βασιλικήν Ιξουσίαν, ή δίωξις γίνεται
τή αιτήσει τοΰ Τπουργοΰ τής Δικαιοσύνης».
Διατί δμως νά μή δρισθή καί «τοΰ Διαδόχου» ή απλώς «τοΰ Διαδόχου», έφ’
δσον ή διάταξις είναι παγία; Περαιτέρω τδ καί σπουδαιότερον, διατί νά μή συμπληρωθή καί τό άρθρον 168 Π.Κ. «Περί προσβολών κατά τοΰ Βασιλέως καί τοΰ
Διαδόχου», ήτις πρωτίστως έν τή πράξει έχει πεδίον Ιφαρμογής, σπανίως δέ καί
εις Ιξαιρετικάς περιπτώσεις ή τών άρθρων 361, 362 καί 363 κλπ., άναφερομένη
εις τά κατά τής τιμής Ιγκλήματα; (κοινήν έξύβρισιν, δυσφήμισιν κ .λ.π.).
I I I . Παραβάσεις ταχυδρομ ικώ ν, τηλεγραφ ικώ ν
ύπαλλήλω ν.

καί τηλεφ ω νικ ώ ν

Κατ’ άρθρον 248 Π.Κ. «ταχυδρομικός ύπάλληλος, δστις παρανόμως άνοίγει,
υπεξάγει ή καταστρέφει Ιπιστολήν ή έτερον άντικείμενον, έμπεπιστευμένον είς τό
ταχυδρομεΐον καί προσιτόν αύτώ, ώς έκ τής ύπηρεσίας του ή εν γνώσει έπιτρέπει
είς άλλον τήν έπιχείρησιν τοιαύτης πράξεως ή βοηθεΐ αυτήν ή γνωρίζων ώς έκ
τής ύπηρεσίας του, γνωστοποιεί είς τρίτον τό περιεχόμενον κεκλεισμένου τοιούτου
άντικειμένου, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών». 'Ως έκ τοΰ κειμένου
τής διατάξεως ταύτης συνάγεται, ύποκείμενον τοΰ έγκλήματος καθίσταται μόνον δ
ταχυδρομικός ύπάλληλος. Είναι δέ ταχυδρομικός ύπάλληλος, κατ’ άρθρον 5 τοΰ Ν.
4581) 1930 «περί ταχυδρομικής άνταποκρίσεως», δ ύπάλληλος τοΰ ταχυδρομείου,
ούτινος τά προσήκοντα έργα έπιβάλουσι τήν φροντίδα τής παραλαβής, άποστολής
ή επιδόσεως τών έπιστολών ή άλλων άντικειμένων είς τόν πρός δν άποστέλλονται.
ΔΓ δ καί έτερος ύπάλληλος (μή ταχυδρομικός δηλ.) ή καί τρίτον πρόσωπον, μή
έχον τήν ιδιότητα τοΰ ταχυδρομικοΰ ύπαλλήλου, ένεργών δέ τάς άνωτέρω πράξεις,
δέν διαπράττει τό έγκλημα τοΰτο, άλλ’ έτερον, άναλόγως τών περιστάσεων π.χ.
κλοπήν, ύπεξαίρεσιν, φθοράν ξένης ιδιοκτησίας καί εί τι άλλο. ’Εάν δμως πράττη
τοΰτο έν γνώσει τοΰ ταχυδρομικοΰ ύπαλλήλου ή βοηθούμενος ύπ’ αύτοΰ, δ μή τα
χυδρομικός ύπάλληλος ή καί τρίτος τις δέον νά θεωρηθή ώς αυτουργός τής πρά
ξεως; Φρονοΰμεν δχι. Διότι, κατά τήν διατύπωσιν τοΰ νόμου τιμωρείται μόνον δ
ταχυδρομικός ύπάλληλος τελών οίανδήποτε τών έν αύτώ άναφερομένων πράξεων,
τι δέ καί βοηθών, συνεργών δηλ. κατά τήν τέλεσιν τής πράξεως. Ό τρίτος, δηλ. δ
έπιχειρών τοιαύτην πράξιν ή βοηθών τόν ύπάλληλον, δέον, καθ’ ήμδς, νά θεωρήται
πάντοτε, κατ’ έφαρμογήν δέ τής διατάξεως τοΰ άρθρου 49 παρ. 1 Π.Κ. ώς συνεργός. Παρακινών ούτος (δ τρίτος) τόν ύπάλληλον είς τήν τέλεσιν τών άνωτέρω πρά
ξεων δύναται νά τιμωρηθή μέ ποινήν ήλαττωμένην (*).
Κατά ταΰτα έπομένως δτι δ τρίτος είναι τιμωρητέος, έφ’ δσον έπιχειρεΐ τήν
τέλεσιν τής πράξεως ή βοηθεΐ, συνεργεί δηλ. είς ταύτην δέν δύναται νά ύπάρξη
άμφιβολία. Τί ρητέον δμως ώς πρός τόν τελευταϊον τούτον, πρόν δν γνωστοποιείται
τό περιεχόμενον τοΰ κεκλεισμένου τούτου άντικειμένου; Κατά τάς γενικάς άρχάς,
1.— "Άλλως δ αείμνηστος Εισαγγελείς Μπουρόπουλος (Έρμην. Ποιν. Κώδ. τ. Β ' σελ.
360) θεωρών τδν τρίτον ώς άμεσον αδτουργδν είς τήν περίπτωσιν τής έκτελέσεως τής πράξεως,
ώς έμμεσον δέ αύτουργόν έν ττ) περιπτώσει τής βοήθειας άπδ μέροος τοο, τού ταχοδρομικοΰ
ύπαλλήλου. Έ φ ’ δσον δμως δ ίδιος δ συγγραφεύς κατατάσσει τδ έγκλημα μεταξύ τών γνησίων
ιδιαιτέρων (σελ. 3 5 9 ), διατί χαρακτηρίζει τδν extraneus ταύτης ώς αύτουργόν, άφοΰ κατά
τάς γενικάς άρχάς ούτος παρακινών μέν θεωρείται ώς ήθικδς αύτουργός, πράττων δέ δ ίδιος
ώς συνεργός; (άρθρον 49 παρ. 1 Π.Κ.) .

Τινά έπί της έννοιας των άρθρων 35, 118, 2 4 8 -2 5 0 , 272, 304, 313 καί 314 Π .Κ .
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ένταΰθα πρόκειται περίπτωσις τής καλουμένης άναγκαίας συμμετοχήξ. Καθ’ ά δέ
προκύπτει έκ τής διατυπώσεως τής διατάξεως ό νόμος θέλει νά τιμωρήση, μέ βάσιν αύτήν, μόνον τδν ταχυδρομικόν υπάλληλον. Δι’ δ πεδίον έφαρμογής ταύτης καί
ώς πρός τόν τρίτον δεν ύφίσταται. "Άλλο δέ τό ζήτημα, αν ό ειρημένος φέρη ευθύ
νην διά παράβασιν άλλης διατάξεως, οίον τής τοΰ άρθρου 370 Π.Κ. ’Ά ν δμως δ
τρίτος οτύος «προέβη εις ένέργειαν κειμένην πέραν τής έν τή άντικειμενική ύποστάσει τοΰ έγκλήματος μη τιμωρητής μετοχής του», λ.χ. παρεκίνησε τόν αναπο
φάσιστον ταχυδρομικόν υπάλληλον νά τώ γνωστοποίηση τό περιεχόμενον τοΰ τοιούτου άντικειμένου, εύθύνεται τότε έπί ηθική αύτουργία κατ’ έφαρμογήν δέ πάντοτε
τοΰ άρθρου 49 § 1 Π.Κ. (*).
Έ π ί τή βάσει, των ανωτέρω σκέψεων ή αυτή προσήκει λύσις καί προκειμένου
περί παραβάσεων τηλεγραφικών καί τηλεφωνικών ύπαλλήλων, περί ών τά άρθρα
249 καί 250 Π.Κ.
ΙΥ. Παραβάσεις περί τάς έκρηκτικάς ϋ λα ς.
Έ ν άρθρω 272 Π.Κ. «περί παραβάσεων περί τάς έκρηκτικάς ύλας» άναφέρεται έκτός των άλλων ότι «δ οφειλών νά συμπεράνη ότι αί έκρηκτικαί ΰλαι ή έκρηκτικαί βόμβαι, ας κατασκευάζει είναι προωρισμέναι, όπως διά τής χρήσεως αύτών
προξενηθή κοινός κίνδυνος εις ξένα πράγματα ή κίνδυνος άνθρώπου κλπ., τιμωρεί
ται διά καθείρξεως μέχρι δέκα έτών». Έρωτάται όμως τις ή έννοια τοΰ όρου «δφείλει νά συμπεράνη», μή άπαντωμένου άλλαχοΰ εις τόν Ποιν. Κώδικα ;
Καθ’ ά γνωρίζομεν, κατά τό δίκαιον ημών, ή κλιμάκωσις τών μορφών τής υπο
κειμενικής ύπαιτιάτητος είναι ή έξής: άμεσος δόλος, ένδεχόμενος δόλος, ένσυνείδητος άμέλεια, άνευ συνειδήσεως αμέλεια καί τυχηρόν. Καί είναι ή τοιαύτη κλιμάκωσις άκρως λεπτομερής εις τρόπον, ώστε κάθε περίπτωσις έμφανιζομένη έν τή πράξει νά δύναται νά ύπαχθή εις τινα τών άνωτέρω μορφών. Δι’ δ καί δ όρος «οφεί
λει νά συμπεράνη», προερχόμενος, κατά τήν αιτιολογίαν, έκ τοΰ Έλβετικοΰ Δικαίου,
δέν εχει, νομίζω θέσιν εις τό ήμέτερον Δίκαιον. Κατά τινα γνώμην έν αύτώ περι
λαμβάνεται καί ή βαρεία άμέλεια, τοΰ Άστικοΰ Δικαίου. Εις τοΰτο δδηγει τό γράμ
μα τοΰ νόμου. Ά λλ’ ή άποψις αΰτη είναι προδήλως έσφαλμένη. Διότι αποδοχή της
δδηγει είς άπαράδεκτον συμπέρασμα, τής τιμυηοήσεως δηλονότι πράξεως έξ άμελείας τελουμένης είς βαθμόν κακουργήματος.
Ούτως δμως άνατρέπεται βασική γενική άρχή τοΰ Δικαίου μας. Κατ’ άλλην
γνώμην, τήν καθ’ ήμάς δρθοτέραν, αδτη συμπίπτει πρός τήν έννοιαν τοΰ ένδεχομένου δδοΰ (Μπουρόπουλος Β., σελ. 411, Καρανίκας Δ., σελ. 475. Ό Γάφος,
σελ. 117 δέν έκφέρει γνώμην). Έ φ ’ όσον όμως ούτως εχει τό πράγμα τίνα λόγον
είχε καί τίνα σκοπόν έξυπηρετεΐ δ ώς άνω όρος. Τούτων ούτως έχόντων φρονοΰμεν
ότι καί είς τό σημεΐον τοΰτο δειται διευκρινίσεως δ νόμος, διότι ώς είναι διατετυπωμένος, καθίσταται άνεφάρμοστος.
Υ. ’Ά μ β λ ω σ ις .
Έ ν άρθρω 304 «περί άμβλώσεως» άναφέρεται ότι δέν είναι άδικος καί μένει
άτιμώρητος ή πράξις, δσάκις συντρέχουσιν αί έν αύτώ διαλαμβανόμεναι προΰποθέ
σεις. Ά λλ’ άφοΰ ή πράξις δέν είναι άδικος είναι δυνατόν νά τιμωρήται; Δι’ δ ή
φράσις «καί μένει άτιμώρητος» άποτελεΐ καθ’ ήμάς πλεονασμόν, όστις έδει νά μή
ύπάρχη είς νομοθετικόν κείμενον τής άξίας τοΰ Ποινικοΰ Κώδικος.
VI. Βαρεία σωματική βλάβη εξ άμελείας έν σ υ μ π λοκ ή .
Έ ν άρθρω 313 Π.Κ. «περί συμπλοκής» δρίζεται ότι έάν συνέπεια τινός συμ1.— Οδτως, δ X ω ρ α φ 5 ς (Γεν. Ά ρχαΙ ιοδ Ποιν. Δικαίου 1964, σελ. 334), άναφερόμενος δμως είς δλλας περιπτώσεις.
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πλοκής ή έπιθέσεως, συνέβη δ θάνατος ή βαρεία σωματική βλάβη άνθρώπου (άρθρον 310) έκαστος των μετασχόντων.... τιμωρείται, διά μόνην τήν συμμετοχήν
του.... διά φυλακίσεως μέχρι τριών Ιτών, εκτός έάν άνευ ύπαιτιότητός του συνε
πλάκη». Έ ν προκειμένω δ νόμος απαιτεί, ως έξωτερικδν όρον τοΰ αξιοποίνου τήν
συνεπεία της συμπλοκής έπέλευσιν θανάτου ή βαρείας σωματικής βλάβης άνθρώπου.
Έρωτάται δμως- δ έπελθών θάνατος πρέπει νά δφείλεται εις τδν δόλον τινδς ή άρκεΐ δτι προήλθεν έξ άμελείας έτέρου ή ήτο τυχαίος; Έ φ ’ δσον έν τώ νόμω δέν
γίνεται μνεία περί άνθρωποκτονίας, έπεται δτι ή διάταξις εφαρμόζεται δταν τδ
αποτέλεσμα τοΰτο δφείλεται εις τήν συμπλοκήν καί αποτελεί συνέπειαν ταύτης, δντος άδιαφόρου πόθεν προήλθε τοΰτο, ώς έκ τυχαίου γεγονότος, π.χ. έκ πτώσεως,
έκ δολίας ή έξ άμελοΰς ένεργείας ή λόγω άποκρούσεως οίασδήποτε έπιθέσεως (ί'δ.
σχετ. Γάφου, Ειδικόν τ.Γ. σελ. 123 σημ. 34). "Οσον αφορά δμως τήν βαρεΐαν σω
ματικήν βλάβην άνθρώπου (τοΰτο σημαίνει δτι άρκεί βαρεία σωματική βλάβη καί
ένδς μόνον άνθρώπου), δέον νά παρατηρηθή τδ έξης- τοΰ νόμου μή διαβαθμίζοντος
τάς έξ άμελείας σωματικάς βλάβας καί μή διακρίνοντος βαρεΐαν σωματικήν βλά
βην έξ άμελείας, θά ήδύνατο νά ύποστηριχθή δτι έάν έν συμπλοκή έπέλθη σωμα
τική βλάβη (ύφ’ ήν έννοιαν διαλαμβάνεται έν άρθρω 310) έξ άμελείας ή καί έκ
τυχαίου γεγονότος δέν δύναται ν’ άνακύψη ευθύνη διά συμπλοκήν. Τοΰτο δέν εί
ναι, φρονοΰμεν, ορθόν. Διότι, ναι μέν δέν άναφέρεται ρητώς έν τή διατάξει, ήτις
εις τδ σημεΐον τοΰτο δέν άκριβολογεΐ πλήρως, ύπονοεΐται δμως άναντιρρήτως έκ
των συμφραζομένων.
VII. ’Ασήμαντος σωματική βλάβη έξ ά μ ελείας.
’Εν τέλει δέον νά δρισθή ρητώς δτι ή έξ άμελείας άσήμαντος σωματική βλάβη
(σχετικόν τδ άρθρον 6 Ν.Δ. 2493) 53 συμπληρώσαν τδ άρθρ. 308 Π .Κ .), συνιστά
πράξιν άνέγκλητον. Διότι έπί τοΰ θέματος διχογνωμία κρατεί. Ούτως, ό Καθηγη
τής Χωραφάς δέχεται δτι δ νόμος έν τή περιπτώσει ταύτη άπαιτεΐ πρδς τιμώρησιν τής πράξεως δόλον (Γεν. Ά ρχαί 1964). Κατά λογικήν έπομένως συνέ
πειαν ή πράξις τελουμένη έξ άμελείας δέν τιμωρείται. Άντιθέτως, δ άείμνηστος Εισαγγελεΰς Μπουρόπουλος (Έρμην. Ποιν. Κώδικος 1963 τ. Β., σελ. 5 2 3 ),
ύπεστήριξεν δτι ή πράξις κατ’ έφαρμογήν τής διατάξεως τοΰ άρθρου 26 Π.Κ. τι
μωρείται είτε τελείται έκ δόλου είτε καί έξ άμελείας (ή .
Καθ’ ήμάς, δρθωτέρα είναι ή γνώμη τοΰ Καθηγητοΰ Χωραφά, ήτις καί δέον
νά άκολουθήται έπί τών συχνάκις καί καθημερινώς έμφανιζομένων σχετικών πε
ριπτώσεων έν τή πράξει.
Δ. Ν Τ Ζ ΙΩ Ρ Α Σ

1.— Περιέργως, δ αΰτδς ουγγραφεΰς παρά τά κατά τά ανωτέρω δπδ τά άρθρα 308 καί
314 διαλαμβανόμενα, γράφει έν τ. Γ' (1964) σελ. 164: «τά πταίσματα τιμωροϋνται εΐτ’ έκ
δόλου έπράχθησαν εϊτ’ έξ άμελείας, πλήν των περιπτώσεων, καθ’ άς δ νόμος άπαιτεΐ ρητώς
δόλον, ώς τά έν άρθροις 308 παρ. 1 έδ. σελ, 361 παρ, 2, 416 ...........».

ΕΥΤΥΧΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Σ Υ Γ Χ Α Ρ Η Τ Η Ρ ΙΟ Ν

ΤΗΛΕΓΡΑΦ ΗΜ Α

Τοϋ ’Α ρχηγού τοϋ Σώ ματος της ’Α στυνομίας Π όλεω ν κ . Κ ω ν. Τασιγιώ ρ γ ο υ , προς την Α . Μ. τον Βασιλέα Κ ω νσ τα ντίνον, έπί τη γεννήσει
τοϋ Δ ιαδόχου τοϋ Ε λ λ η νικ ο ύ Θρόνου.
ΠΡΟΣ ΑΡΧΗΓΟΝ Σ.Ο.Α.Μ.
’Α ν ά κ τ ο ρ α
Παρακαλώ όπως ύποβάλητε τή Α.Μ. τώ Βασιλεΐ Κωνσταντίνα), τό κάτωθι σήμα :
ΠΡΟΣ
Τήν Α.Μ. τον Βασιλέα τών Ελλήνων Κωνσταντίνον
Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έμπλεον ένθουσιασμοϋ έκ πανευτυχοΰς γε
γονότος γεννήσεως τοϋ Διαδόχου τοϋ Ελληνικού Θρόνου, υποβάλλει εύλαβώς, Ύμΐν
καί τή Άνάσση, θερμότατα συγχαρητήρια καί άπειρους εύχάς διά μακροημέρευσιν
έν υγεία καί ευδαιμονία τοϋ νεογεννήτου, έπ’ άγαθώ Πατρίδος.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑ Σ ΙΓΙΩ ΡΙΌ Σ

Γιά τή γέννηση του Διαδόχου μας
Είναι είκοσι Μαΐου
’Ανοιξιάτικη ήμερα
πού γεννήθηκε ένα άγόρι
άπό μιόο καλή μ η τ έ ρ α .
Είναι ή Βασιλισσά μας
μέ τήν τόση καλωσύνη
πού ευχές τής στέλνουμε όλοι
μέ πολλή εύγνωμοσύνη.
Νά μάς ζήση όλοι φωνάζουν
δ Βασιλικός βλαστός μας
Ζήτωσαν οί Βασιλείς μας
Ζήτω καί δ Δ ι ά δ ο χ ό ς μας.
ΣΩΣ. Π Ο Λ ΙΤ Η Σ
Άατυψνλαξ

Ό α ρ χ η γό ς, οί α ξιω μ α τικ ο ί και οί ά νδ ρ ες του Σ ώ ματος
τή ς Α σ τ υ ν ο μ ία ς Π ό λ εω ν, έπ ι τή ονομαστική εορτή τ ο υ ,
υπ ο β ά λ λ ο υν εις την A. Ε. τον π ρ ό εδ ρ ο ν τή ς Ε θ ν ικ ή ς Κυβ ερ νή σεω ς κ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ν Κ ό λ λ ι α ν τά ς θερμο
τέρ α ς τω ν ε υ χ ώ ν τ ω ν , διά μακροημέρευσιν εν υ γ ε ία και
ευτυχία, ε π ’ ά γ α θ ω τής π α τρ ίδ ο ς.
οοσοο-ο-οσοοο-ο-ο-οοο-ο-ο-ο-ο-σο-ο-ο-ο-ο-ο-οο-σο-ο-οο-ο-οοσο-οοο-οο-ο-οσο-ο-ο-σοοφ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΑΙΑ
--------------------------- Ύ πό του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ--------------------------(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Μέ ένταλμα τοΰ άνακριτοΰ Σουργιαδάκη συνελήφθη στην Καλαμάτα ένας
Παναγιώτης Σερεμέτης, πού ήταν συνεργύς τοΰ Άνδρέα στήν κλοπή τής έπαύλεως Φαρμάκη. Ό Σερεμέτης ήταν τραυματισμένος στο δεξί πόδι γιατί, δπως
άπεδείχθη, ένα μήνα πριν άπό τή σύλληψί του, γιά κάτι κουβέντες πού είχε Αλ
λάξει μέ τόν Άνδρέα, αύτός τόν έπυροβόλησε μέ τό μπιστόλι του γιά νά τόν τρο
μοκράτηση καί τόν έτραυμάτισε. Ή άνακάλυψις τής συνενοχής τοΰ Σερεμέτη στήν
κλοπή τής έπαύλεως Φαρμάκη ώφείλετο έξ δλοκλήρου σέ στοιχεία πού έξακολουθοΰσε νά συγκεντρώνη γιά τή συμμορία μέ τά 25 πιστόλια ή υπό τόν κ. Κουτσουμάρην Γενική Ασφάλεια.
Μετά δύο μέρες καί ύστερα άπό τήν άπολογία του, κατόπιν δμοφωνίας τοΰ
άνακριτοΰ Σουργιαδάκη καί τοΰ Προϊσταμένου τής Εισαγγελίας, μακαρίτη Κιουρτσάκη, προεφυλακίσθη τρις γιά Απόπειρες άναιρέσεως εις βάρος Αστυνομικών ο
περίφημος τρομοκράτης Κομπότης ή "Αγριος καί άκόμη προεφυλακίσθη καί γιά
διάφορες κλοπές, τις όποιες είχε κάνει μαζί μέ τόν Άνδρέα Χριστοφιλέα. Έ ξ
άλλου, άνεκο.νώθη έπισήμως δτι δέν είχον προκόψει στοιχεία κατά τοΰ Κομπότη
περί συνενοχής του εις τήν δολοφονίαν τοΰ Τσάγκα καί είς τήν κατά τοΰ Νικηταρά Απόπειραν.
Αντίθετα, μεταξύ Προϊσταμένου τής Εισαγγελίας καί τοΰ αύτοΰ άνακριτοΰ
Σουργιαδάκη, έπήλθε διαφωνία, γιά τήν προφυλάκισι, ώς ήθικοΰ αύτουργοΰ, δΓ
δλα τά εγκλήματα τής συμμορίας, τοΰ πατέρα τής Κούλας καί τοΰ Άνδρέα καί
διευθυντοΰ τής περίφημης «Δροσιάς» Νίκου Χριστοφιλέα. Κατόπιν τούτου ή δικο
γραφία έστάλη είς τό συμβούλιο τών Πλημμελειοδικών καί αυτό έτάχθη μέ τήν
γνώμην τοΰ άνακριτοΰ καί έκρινε προσωρινώς άπολυτέον τόν πατέρα Χριστοφιλέαν γιά τά εγκλήματα τοΰ γιοΰ του καί τής κόρης του.
Καί ή άνάκρισι προχωρούσε δλοένα μέ έπιταχυνόμενο ρυθμό καί τήν Πέμ
πτη 7 Νοεμβρίου προσήχθη καί πάλι στόν Ανακριτή Σουργιαδάκη καί άπελογήθη
ή Κούλα γιά τήν κλοπή στό σπίτι τοΰ Γενικοΰ Προξένου Στεφανάκου. Ή Κούλα
έρριξε δλο τό βάρος είς τόν Άνδρέα καί είπε δτι αύτός τήν έβαλε εκεί ώς υπη
ρέτρια, γιά νά κλέψη, καί αυτή Ικανέ τήν κουταμάρα νά τόν άκούση.
Ή Κούλα προσέθεσε μάλιστα τή χαρακτηριστική λεπτομέρεια, δτι ό Άνδρέας
είχε σχέδιο νά αίχμαλωτίση μέ τά άλλα μέλη τής συμμορίας δλη τήν οικογένεια
Στεφανάκου καί νά ζητήση λύτρα γιά τήν άπελευθέρωσί τους καί δ,τι βγάλει. Έ ν
τώ μεταξύ άπό τό σπίτι τους θά έκλεβε καί δλα τά κοσμήματα τής οικογένειας καί
γΓ αυτό είχε καθοδηγήσει τήν Κούλα, δσο θά ύπηρετοΰσε στό σπίτι, νά έχη τά μά
τια της τέσσερα γιά νά έξακριβώση πού έκρυβε τά κοσμήματά της ή οικογένεια Στε
φανάκου, ώστε νά τά βρή εύκολα. Ή Κούλα, δπως είπαμε, είχε μπή στό σπίτι τοΰ
Στεφανάκου, δχι μέ τό πραγματικό ονομα, άλλά μέ τό ψευδώνυμο καί ύστερα άπό
μιά δυό μέρες, άκούγοντας τήν κυρία Στεφανάκου νά τής λέη δτι θά ζητοΰσε πλη
ροφορίες άπό τά σπίτια πού είχε πή ή Κούλα δτι δήθεν είχεν εργασθή ώς ύπηρέτρια έπανικοβλήθη τόσον, ώστε έπωφελήθηκε, δπως είπαμε, νά κλέψη δ,τι πρόχει
ρο βρήκε σέ κοσμήματα καί μερικά φουστάνια καί νά τό σκάση καί έτσι τήν άλλη
μέρα δ Άνδρέας, πού πήγε, χωρίς νά έχη ιδέαν τής φυγής τής Αδελφής του, νά διαπληκτισθή μέ τήν οικογένεια Στεφανάκου, νά άπειληθή μέ σύλληψιν ώς συνεργός
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κλοπής καί τότε νά βγάλη τό πιστόλι του καί να άνοιξη δρόμο, πυροβολώντας τδ
γιδ τοΰ Γενικού Προξένου τής Ελλάδος.
Ή Κούλα έπροφυλακίσθη καί για την κλοπή στό σπίτι τής οικίας Στεφανάκου
ένώ κατά τοΰ Άνδρέα άπηγγέλετο κατηγορία δΓ ηθικήν αυτουργίαν εις τήν ύπδ
τής αδελφής του έπιχειρηθεϊσαν κλοπήν καί δΓ άπόπειραν φόνου κατά τοΰ υίοΰ
Στεφανάκου.
Κατά των Άνδρέα Χριστοφιλέα καί Σερεμέτη άπηγγέλθη κατηγορία διά τήν
κλοπήν τής έπαύλεως Φαρμάκη. Ό Σερεμέτης ήρνήθη τήν ένοχή του. Α λλά καί οί
δύο έπροφυλακίσθησαν.
Στό άναμεταξύ ή άνάκρισις έξεδιάλυνε ένα άλλο ζήτημα καί διεπίστωσε δτι δ
Άνδρέας καί ή συμμορία μέ τά 25 πιστόλια δέν είχε καμμιά άπολύτως άνάμιξι σ’
ένα παλαιό άθηναϊκδ έγκλημα, στδ στραγγαλισμό σ’ ένα σπιτάκι τής όδοΰ Δαμάρεως τοΰ πρόσφυγος Γρηγοριάδου, άφοΰ άλλως τε δ Άνδρέας έλειπε τήν έποχή
έκείνη άπδ τήν Αθήνα.
Τήν Παρασκευή 15 Νοεμβρίου καί ένώ συνεχιζόταν ή άνάκρισις, συνελήφθη
στη Λαμία καί μετεφέρθη άμέσως στήν Αθήνα δ I. Διαμαντόπουλος, μέλος τής συμ
μορίας Χριστοφιλέα. Αύτδς μαζί μέ τδν Άνδρέα είχαν ληστεύσει τδν σωφέρ Μπουρνελάκη καί τοΰ έπήραν 16 δραχμές. Ό Άνδρέας, δταν τοΰ άπήγγειλαν κατηγορίαν
καί γιά τό θέμα αύτό, είπε γελώντας :
— Αυτά είναι παρονυχίδες.
Καί παρεδέχθη τήν ένοχή του γελώντας.
* *
*
Α ρχές τοΰ 1930 καί ένώ ή τακτική άνάκρισις γιά τή συμμορία μέ τά 25 πι
στόλια βρισκόταν εις τό τέρμα της, κατά τις 20 ’Ιανουάριου δ περίφημος τρομοκρά
της Κομπότης ή Αρκούδας ή Ά γρ ιος έκλήθη νά δικασθή καί πάλιν άπό τό Στρατοδικεΐον Αθηνών γιά κλοπή καί γιά λιποταξία. ’Έφαγε κάτι λίγους μήνες φυλακή
καί, κατά τή συνήθειά του, μετά τήν έκδοσι τής άποφάσεως, δ άνεκδιήγητος έκεΐνος τρομοκράτης κατάφερε νά τό σκάση μέ τή συνενοχή βέβαια διαφόρων φαντάρων
τής άνεκδιήγητης τότε «Δημοκρατικής Φρουράς», πού έννοοΰσαν νά κάνουν πλάτες
στό «συνάδελφό» τους άνεξάρτητα άπό τά έγκλήματα πού είχε κάνει άπέναντι στό
ίδιο τό Κράτος πρώτα - πρώτα. Καί τό φρουραρχείο τής τότε εποχής, άντί νά κυττάξη νά βρή καί νά ξαναπιάση τον τρομοκράτη, έφρόντισε νά άποκρύψη τήν είδησι
γιά νά μήν τό μάθουν οί έφημερίδες καί τά ψάλουνε μέ τό δίκηο τους γιά τό νέο
φιάσκο τοΰ τρομοκράτη φαντάρου.
Ή Αστυνομία είχε μεσάνυχτα παρά είκοσι γιά τήν άπόδρασι τοΰ τρομοκράτη
άπό τό Στρατοδικείο. Καί τό έμαθε κατά έντελώς παράξενο τρόπο. Καί αύτό γιατί
δ δραπέτης, άφραγκος τελείως, θέλησε καί πάλι νά τά «οίκονομήση» κατά τό γνω
στό του τρόπο. Είχε μιά φιλενάδα τής κακίας ώρας, μιά κάποια Μαρία, ή δποία
έξεδίδετο στά «δωμάτια δΓ οίκογενείας» τής περίφημης «Δροσιάς», τοΰ άντρου τοΰ
πατέρα Χριστοφιλέα. Ό Κομπότης έπήγε έκεΐ γιά νά βρή τή φίλη του, άλλά βρήκε
αύτό τό κέντρον — διαφθορεΐον κλειστόν. ’Έμαθε δτι τό είχε κλείσει έπί τέλους ή
Γενική Ασφάλεια Αθηνών μετά τήν άποκάλυψιν τών έγκλημάτων τοΰ Άνδρέα
καί τής Κούλας καί τότε ξέροντας τό καμαράκι πού έμενε ή Μαρία αυτή, έπέδραμε
ξαφνικά τή νύχτα τής Πέμπτης 30 ’Ιανουάριου. Έκείνη ξέροντας τά έν τώ μεταξύ
«κατορθώματά» του καί τή σύλληψί του στά Βούρλα τοΰ Πειραιώς καί τήν προφυλακισί του, κατατρόμαξε πού τόν είδε καί άρχισε νά τρέμη.
— Έ λ α ας τά νάζια Μαρία καί τά κολπάκια καί φέρε δ,τι έχεις καί δέν έχεις
γιατί είμαι άφραγκος.
— Σ ’ άφίσανε ; τόλμησε νά τόν ρωτήση έκείνη.
— Ά σ ε τις κουβέντες καί φέρε τά ψιλά στά γρήγορα. Μά γιά νά σοΰ ικα
νοποιήσω τήν περιέργεια μάθε δτι τό έσκασα μέσα άπό τό Στρατοδικείο. Κορόϊδο ήμουνα νά ξαναμπώ στη φυλακή ; Καί τώρα φέρε μου γρήγορα δ,τι λεπτά έ
χεις στό σπίτι, γιατί διαφορετικά θά σοΰ χαράξω μέ τό μαχαίρι μου τή μούρη σου
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Ή Μαρία έκείνη, ή οποία, δπως δλες οι γυναίκες τοΰ φυράματός της, έκρυβε
τά λεπτά της σέ διάφορα μέρη, καί στα πιο άπίθανα μάλιστα, πήγε σέ μια άπδ τις
κρυψώνες της πού είχε κάτι Ιλάχιστα λεφτά καί τοΰ τά έδωσε. Ό Κομπότης τά
άρπαξε άλλά συγχρόνως, ξέροντας τδ ταμπεραμέντο δλων αυτών τών τέτοιων γυ
ναικών, τήν άρπαξε κι’ εκείνη καί τήν έκανε μαύρη στό ξύλο, ζητώντας καί άλλα
λεπτά καί άπειλώντας δτι θά τήν σφάξη. Εκείνη δρκιζότανε δτι είχε δανείσει
τρία Ικατοστάρικα σέ μιά φίλη της καί δτι τήν άλλη μέρα θά πήγαινε νά τής τά
ζητήση γιά νά τοΰ τά δώση.
Τον σωματέμπορο καί τρομοκράτη τον έτρωγε φαίνεται ή μύτη του. Είχαν σωθή
πιά τά ψωμιά του γιατί άμέσως, ενώ έξακολουθοΰσε τά κτυπήματά του στή φιλενά
δα του, τής είπε :
— Μωρή τδ κατάλαβες δτι θέλω άμέσως τά λεφτά ; Νά κόψης τδ σβέρκο σου
καί νά πάς άπόψε νά μοΰ τά φέρης. Σέ δυδ ώρες θά περάσω νά τά έχης.
Ό Κομπότης έφυγε γιά νά πάη νά «σουρώση» κατά τή συνήθειά του μερικά
καραφάκια ούζο ενώ ή ξυλοδαρμένη άγρια φιλενάδα του, μέ κατάμαυρα τά μάτια
καί τδ πρόσωπο άπδ τις γροθιές καί τά χαστούκια τοΰ άγαπητικοΰ της, άποφάσισε
πιά νά τά παίξη δλα γιά δλα. Καί χωρίς νά χάση καιρό έτρεξε άμέσως στδν ’Α
στυνομικό Σταθμό τών ’Αμπελοκήπων.
— Τ ί τρέχει ; τή ρώτησε δ Σταθμάρχης, βλέποντάς την σ’ αυτά τά χάλια.
Τί σοΰ συμβαίνει ;
— Τί νά μοΰ συμβαίνη; Δέστε πώς μέ κατάντησε δ φίλος σας δ Κομπότης.
— ΙΙοιός Κομπότης; Τί μάς τσαμπουνάς τώρα; Ό Κομπότης είναι μέσα άπδ
έδώ καί τόσον καιρό, είπε δ Σταθμάρχης. Στδν ύπνο σου θά τά είδες αυτά...
— ’Εγώ στδν ύπνο μου δέν τά είδα. Σείς φαίνεται κοιμάστε. Ό Κομπότης έχει
μέρες πού τδ έσκασε άπδ τδ Στρατοδικείο πού έγινε ή δίκη του καί μοΰ κουβαλή
θηκε άπόψε γιά «τσιμπίμπο», γιά παραδάκι δηλαδή. Καί επειδή δσα τοΰ έδωσα τοΰ
φάνηκαν λίγα, άφοΰ μέ σάπισε στδ ξύλο, μέ έστειλε νά τοΰ οικονομήσω άμέσως καί
άλλα λεφτά καί μοΰ είπε δτι σέ δυδ ώρες θά έλθη νά τά πάρη. Γιά τδ Θεό... Σώ
στε με άπδ τά νύχια του. Δέν άντέχω άλλο πιά... Λυπηθήτε με.
Ό Σταθμάρχης δέν είχε καιρό κάν νά άναφέρη στούς Προϊσταμένους του τήν
πληροφορία καί νά ζητήση δδηγίες. Καταλάβαινε καλά δτι ίσα πού νά άναφέρη καί
νά ζητήση δδηγίες καί ενισχύσεις, τδ «πουλί» θά είχε πετάξει καί πάλι. Καί γ ι’
αύτδ πήρε μόνος του άμέσως τήν πρωτοβουλία. Έφώναξε τούς άστυφύλακες τοΰ Σταθμοΰ :
— Γιαννάλλο... Καστρινάκη... Φιοράτο... ’Εμπρός... Κουνηθήτε άμέσως... Φορέ
στε τά πολιτικά σας άμέσως καί πάρτε τά πιστόλια σας καί ένα σωρό σφαίρες γιά
ρεζέρβα. Θά πάτε στδ σπίτι τής Μαρίας άπδ δώ καί θά στήσετε έξω άπδ αύτδ καρ
τέρι. Θά έλθη δ Κομπότης σέ λίγο νά τήν δείρη καί νά τήν Ικβιάση, παίρνοντάς
της τά λεφτά της. Θά έπέμβετε καί θά προσπαθήσετε νά τόν πιάσετε. Καί έχετε τδ
νοΰ σας. Γιατί δ Κομπότης είναι άδίστακτος. Πυροβολεί καί σκοτώνει. ”Αν σάς πυροβολήση, θά άμυνθήτε. Δέν πρέπει νά πανικοβληθήτε γιατί μπορεί νά σκοτώση
κανέναν σας τζάμπα αυτός δ θεομπαίχτης.
Οι φιλότιμοι εκείνοι άστυφύλακες βρέθηκαν άμέσως στδ πόδι καί σέ λίγο μέ
τά πολιτικά τους, άλλά πάνοπλοι μέ τά πιστόλια τους καί μέ άφθονες σφαίρες άκολούθησαν τήν Μαρία έκείνη σέ πολυδαίδαλα δρομάκια, ώς τή φτωχική της παράγκα.
Σκορπίστηκαν στά γύρω σοκκάκια καί έστησαν καρτέρι στδν Κομπότη.
Σέ λίγο πραγματικά έφτασε δ Κομπότης μέ τή στολή τοΰ φαντάρου τής «Δη
μοκρατικής Φρουράς». ΙΙρίν προλάβη δμως νά μπή μέσα στήν τρώγλη τής φιλενά
δας του, τοΰ έκαναν γιουρούσι καί τδν έβαλαν στή μέση άπ’ δλες τις μεριές οί τρεις
άστυφύλακες μέ τά πολιτικά τοΰ Σταθμού τών ’Αμπελοκήπων. Πρώτος τδν έπλησίασε, κρατώντας τδ πιστόλι του στά χέρια, δ άστυφύλακας Καστρινάκης :
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— ’Έλα Κομπότη... Παραδόσου. Σέ γνωρίσαμε... Eivat περιττή κάθε άντίστασι...
— Ποιόν Κομπότη ζητάτε ; Για άλλον θά μέ παίρνετε... Δέν είμαι Ιγώ δ
Κομπότης, είπε δ Κομπότης προσποιούμενος δτι δέν ήταν δ καταζητούμενος τρο
μοκράτης.
Τότε τόν πλησίασε δ αστυφύλακας Φιοράτος πού τον ήξερε πολύ καλά.
— Παραδόσου Κομπότη... Σέ ξέρω πολύ καλά... Είμαι δ αστυφύλακας Φιοράτος...
— Νά σάς δείξω τδ δελτίο μου δτι δέν είμαι... Είπε δ Κομπότης. Καί Ικανέ να
βγάλη τδ δελτίο τής ταυτότητάς του. Ά λ λ ’ άντί νά βγάλη αύτό, έξεπέταξε άμέσως
τδ μπιστόλι του καί άρχισε άμέσως νά πυροβολή κατά των τριών άστυφυλάκων πού
εφεραν πολιτικά. Έ ρριξε πέντε σφαίρες χωρίς νά τούς έπιτύχη. Έρριξαν καί οί
τρεις άστυφύλακες καί τδν βρήκαν στδ σταυρό. Δυδ σφαίρες τδν επέτυχαν. Μιά άνάμεσα στά φρύδια καί ή άλλη στδ δεξιδ κρόταφο. Ό φοβερός καί τρομερός τρομοκρά
της είχε πληρώσει μέ τη ζωή του τά τόσα του «κατορθώματα». Έ π ί τέλους ή ’Α
θήνα έγλύτωσε άπδ αύτήν τήν μάστιγα. Ό θεός ας τδν συγχώρηση. Γιατί οί ’Α
θηναίοι δέν μπορούσαν νά ξεχάσουν τά «κατορθώματά» του. Τις ληστείες του, τις
κλοπές του, τις έκβιάσεις του, τις σωματεμπορίες του, τούς τραυματισμούς του, τις
απόπειρες φόνων καί δλα τά άδικήματά του ών ούκ εστιν άριθμός. Γιατί δέν ύπήρχε άρθρο τού παληοΰ ποινικού νόμου πού δέν τδ είχε παραβή.
*
* *
’Ενώ οί άνακρίσεις γιά τά κύρια εγκλήματα τής περιβοήτου Ικείνης ληστρικής
συμμορίας βρισκόντουσαν στδ τέρμα τους ,ή προδικασία γιά τά δευτερεύοντα κακουρ
γήματα είχε τελειώσει μέ άπίστευτη ταχύτητα καί οί δίκες γ ι’ αύτά άρχισαν ή μία
ύστερα άπδ τήν άλλη.
Πρώτη προσδιορίσθη γιά τις 9 ’Απριλίου τού 1930, ήμέρα Τετάρτη, στδ Κακουργιοδικεΐο, στδ Καρπενήσι, τής Κούλας γιά τήν κλοπή εις βάρος τής οικογένειας
τού Γενικού Προξένου Στεφανάκου καί τού Άνδρέα γιά άπόπειρα άναιρέσεως τού
υίοΰ τού Στεφανάκου, τδν όποιου καί έτραυμάτισε μέ τδ πιστόλι του.
Ή δίκη^ άρχισε χωρίς νά παρίσταται δ παθών, δ γιος τού Στεφανάκου, άλλά
τδ δικαστήριον τών συνέδρων διέταξε τή βιαία προσαγωγή τού υίοΰ Στεφανάκου
καί διέκοψε τή συνεδρίασι γιά λίγη ώρα γιατί υπήρχαν πλ.ηοοφορίες δτι δ κυριο')τερος αυτός μάρτυς κατηγορίας είχε άναχωρήσει άπδ τήν ’Αθήνα γιά τδ Καρπε
νήσι καί δπου νά ήταν, θά εφθανε. Αύτδ καί συνέβη καί στις 11 τδ πρωί έπανελήφθη ή δίκη ή δποία δέν έβάσταξε ούτε μιά ώρα σχεδόν.
Ό υίδς Στεφανάκος άφηγήθη πώς ή Κούλα προσελήφθη στδ σπίτι του μέ ψεύ
τικο ονομα καί άφού ή οικογένεια είχε δημοσιεύσει μικρά άγγελία στις εφημερί
δες δτι «ζητείται υπηρέτρια», πώς τήν είχε φέρει ό Άνδρέας δ δποΐος σύστησε τήν
αδελφή του ως έξαδέλφη του, πώς Iκείνη μετά τούς κατάκλεψε άφού πήρε δλα τά
τιμαλφή καί τά φορέματα τής άδελφής του καί εφυγε μόλις άκουσε δτι θά ζητού
σαν γ ι’ αύτήν συστάσεις καί πώς δ Άνδρέας, μή γνωρίζοντας δτι ή Κούλα είχε
ήδη κάνει τήν κλεψιά καί είχε φύγει, μετέβη άνύποπτος νά τήν δή καί δταν δ μάρ
τυς τόν ύπεχρέωσε νά μείνη γιά νά δώση στήν ’Αστυνομία τδ δνοματεπώνυμον τής
κλέπτρας, αύτδς εβγαλε άμέσως τδ πιστόλι του καί πήγε νά τδν σκοτώση. Τδν έπυροβόλησε άνεπιτυχώς καί μέ τήν άπειλή τού περιστρόφου του, κατάφερε νά τδ
σκάση γιά νά πιαστή τήν επομένη άπδ τήν ’Ασφάλεια.
Τδ άπόγευμα κι’ δλας ή μαρτυρική διαδικασία είχε τελειώσει καί οί κατηγο
ρούμενοι άδελφοί έκλήθησαν νά άπολογηθοΰν. Πρώτα άπολογήθηκε ή Κούλα ή δποία
είπε δτι στδ σπίτι τού Στεφανάκου τήν είχε βάλει ό Άνδρέας γιά νά τήν κρύψη
τάχα καί νά άποφύγη τή σύλληψι. Τά «μάσησε» τελείως γιά τήν κλοπή γιά τήν
οποίαν δέν ύπήρχε καμμιά δικαιολογία καί είπε δτι άμα τήν επιασαν... παρέδωσε
πρόθυμα δλα τά κλοπιμαία, πού σημειωτέου τά βρήκε στδ δωμάτιο τού ξενοδοχείου
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πού έμενε, ή Γενική ’Ασφάλεια πού τήν έπιασε καί τά κατέσχε. Ό Άνδρέας πάλι
είπε δτι δεν είχε άνθρωποκτόνο σκοπό, άλλ’ δτι ήθελε μόνο νά τρομοκράτηση τούς
ένοικους καί νά φύγη. Γι’ αύτό έπυροβόλησε καί έφυγε.
ΟΙ συνήγοροί τους έζήτησαν τήν... άπαλλαγή καί τοΰ Άνδρέα καί τής Κούλας, λόγω πλήρους συγχύσεως, διότι ήσαν ψυχικώς έκφυλοι καί συνεπώς ψυχικώς
ασθενείς. Αύτά τά επιχειρήματα δμως δεν έπεισαν τούς ενόρκους οί όποιοι εκήρυξαν
τόν Άνδρέαν ώς ηθικόν αυτουργόν μόνον κλοπής εις βαθμόν κακουργήματος μή
δεχθέντες δτι ή εναντίον τοΰ υίοΰ Στεφανάκου άπόπειρα είχεν άνθρωποκτόνον σκο
πόν. Τήν Κούλαν επίσης έκήρυξαν ένοχον αυτουργίας εις κλοπήν εις βαθμόν κα
κουργήματος. Τό δικαστήριον τών συνέδρων έπί τη βάσει τής έτυμηγορίας των
ένόρκων κατεδίκασε, τόν μέν Άνδρέαν εις φυλάκισιν 4 έτών καί 8 μηνών, τήν δέ
Κούλαν εις επίσης φυλάκισιν 4 έτών καί 6 μηνών. Εις τόν Άνδρέαν έπεβλήθη καί
πρόσθετος ποινή 45 ήμερών διά παράνομον δπλοφορίαν.
Αυτή ήταν ή πρώτη δίκη τής συμμορίας μέ τά 25 μπιστόλια.
Μά τήν πρώτη έκείνη δίκη έπηκολούθησαν ευθύς άμέσως καί άλλες. Τά κα
κουργήματα τοΰ Άνδρέα Χριστοφιλέα καί τής συμμορίας του ήταν τόσο πολλά. Καί
νά τήν Δευτέρα 12 Μαίου 1930, στο Κακουργιοδικεΐο Πειραιώς, έγινε ή δίκη τοΰ
Άνδρέα Χριστοφιλέα γιά τήν ύπόθεσι «Ροκαμβόλ». Ό Άνδρέας κατηγορεΐτο
δτι κατά τό 1928, πριν δηλαδή από τή δολοφονία τοΰ Τσάγκα στη Βούλα καί Ινώ
έφιλοξενεΐτο στο έπί τής δδοΰ Ζήνωνος 22 σπίτι τής ψυχομάννας του καί θείας του
Ελένης Δημητρίου, έστειλε έκβιαστικές έπιστολές στο σύνοικο τής θείας του βουλευ
τή Φλώρο καί άκόμη εις τούς άλλους συνοίκους Σκουμπουρδήν καί Σταυρόπουλον
διά νά δώσουν διάφορα χρηματικά ποσά εις τόν 'Ιερόν Ναόν τοΰ Α γίου Κωνσταν
τίνου, πλατείας Όμονοίας διά νά δοθοΰν εις τούς πτωχούς.
Ή δίκη αύτή ήταν πολύ πλέον ένδιαφέρουσα άπό τις προηγούμενες.
Πρώτος μάρτυς σ’ αύτή τή δίκη έξητάσθη δ βουλευτής Ίωαννίνων Φλώρος,
ό όποιος κατέθεσε δτι μιά μέρα, εις τό σπίτι πού έμενε, είς τήν δδόν Ζήνωνος, βρέ
θηκε διερρηγμένο, στό δωμάτιο ένός συνοίκου του είσπράκτορος, τό μπαοΰλο του
χωρίς νά έχουν άφαιρεθή άπό αύτό σοβαρά χρηματικά ποσά καί χωρίς νά βρεθή καί
ό δράστης τής διαρρήξεως. Δέν έδόθη σημασία είς τό γεγονός δταν μιά νύκτα πού δ
ανωτέρω βουλευτής γύριζε στό σπίτι του καί μόλις άνοιξε τήν Ιξώπορτα καί άρχισε
νά άνεβαίνη στή σκάλα, είδε έξαφνα ένα άγνωστο πού φοροΰσε μιά μαύρη μάσκα.
Ό νέος αύτός είχε ένα μαΰρο μαντήλι στό λαιμό καί τραγιάσκα στό κεφάλι καί ήτανε ντυμένος σάν τέλειος άπάχης. Στήν άρχή ό Φλώρος ένόμισε δτι ό άγνωστος θέ
λησε νά τόν τρομάξη καί νά τοΰ κάνη φάρσα, άλλά δ άγνωστος μασκοφόρος τόν
έτύφλωσε, άνάβοντας ένα ήλεκτρικό φανάρι καί ρίχνοντας τό φώς κατάματα. Συγ
χρόνως ένώ κρατούσε μέ τό άριστερό του χέρι τό φανάρι του, μέ τό δεξί έβγαλε έξα
φνα ένα πιστόλι καί προτείνοντας αυτό στόν βουλευτή τοΰ είπε μέ μιά φωνή μπάσσου, προφανώς άλλαγμένη :
— Γρήγορα τό πορτοφόλι σου... Τά λεφτά σου.
Καί δ μάρτυς έξακολούθησε:
— Έ μεινα κατάπληκτος άπό τό θράσος έκείνου τοΰ άπάχη. Καί χωρίς νά λά
βω ύπ’ δψιν μου τό πιστόλι πού ήταν πρός τά πάνω μου, δέν ξέρω πώς, άντέδρασα
άμέσως. Καί ένώ έκανα μιά κίνησι νά τοΰ άρπάξω τό πιστόλι άπό τά χέρια καί, νά
πιάσω τόν περίεργο έκεΐνο μασκοφόρο, έβαλα συγχρόνως καί τις φωνές γιά νά ει
δοποιήσω καί δλους τούς άλλους πού ήταν στό σπίτι. Τούς συνοίκους μου. Ό μασκο
φόρος δμως τότε τό έβαλε στά πόδια καί έφυγε. “Εγινε σούσουρο στό σπίτι, άλλά
δέν είπαμε τίποτε, κακώς βέβαια, στό άρμόδιο τμήμα χωροφυλακής.
(Συνεχίζεται)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΠΑΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΔΡΑΣΑΝΤΟΣ
ΕΙΣ ΗΝΩΜΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
'Υπό τοϋ τέως ’Ανθυπαστυνόμου
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΚΑΚΗ
(Συνέχεια άπό τ6 προηγούμενο καί τέλος )

"Εφριξα όταν τάκουσα καί δεν ήξερα άπό που νά φύγω.
"Αρχισε νά φωνάζη, νά μέ ύβρίζη, ήταν έτοιμη νά χυθή επάνω μου. Στις
φωνές της έτρεξαν πολλοί άπό τό προσωπικό καί τούς πελάτες τοΰ ξενοδοχείου.
Κι’ δ Τζών σάν χαμένος, μιά προσπαθούσε νά συγκράτηση τήν άλλη καί μιά νά
καθησυχάση εμένα, λέγοντάς μου :
— Μή πιστεύης Πένη, δεν είναι άλήθεια.
Μά εγώ δεν ήθελα νά ακούσω τίποτε. ’Αηδιασμένη τοΰ είπα πώς δεν θέλω
νά τον ξαναδώ καί νά μή τολμήση νά ερθη στο σπίτι τοΰ θείου μου. Εκείνος
όμως ήρθε τό ίδιο βράδυ γιά νά δικαιολογηθή καί μάς έβεβαίωσε πώς ήταν μιά
παλιά φιλενάδα του άπό τήν ’Αμερική. Ό θείος μου δμως κι’ έγώ ήμαστε άνένδοτοι καί διαλύσαμε τόν άρραβώνα. Ποΰ νά ξέρουμε πώς εκείνος δ ευγενικός κύ
ριος, δ πλούσιος γαμπρός, ήταν ένας παλιάνθρωπος ;
Ό Νικόλας έμεινε ξερός μέ όσα άκουσε. Δέν ήξερε τί νά πή, τή χαιρέτησε
κι’ έφυγε. "Ακου μωρέ Ή λία μου, είπε, τί βρωμοδουλειές πήγε καί σκάρωσε δ
Γιάννης.
— Ποΰ νά ξέρη κυρ - Γιώργη καί τις πιό μεγάλες, γιατί κατά πώς φαίνεται
δ Νικόλας δέν έχει χαμπάρι.
— Λές δμως δ λεγάμενος νά τοχη σκάσει;
— Μπορεί, θά προσπαθήσουμε νά τό έξακριβώσουμε.
ΚΓ άφοΰ ευχαρίστησα τόν Ή λία δσο μποροΰσα περισσότερο, ξεκίνησα τήν
ίδια στιγμή γιά τήν ’Αθήνα στό ξενοδοχείο «Κοντινεντάλ» καί άπό τή ρεσεψιόν
ζήτησα τόν Έλληνοαμερικανό πελάτη τους Τζών Μάρας.
— Δέν έχουμε, ούτε είχαμε ποτέ πελάτη μ’ αύτό τό δνομα.
"Οταν δμως τούς έδειξα τή φωτογραφία του, μοΰ άπάντησαν:
— Αυτός είναι δ κ. Χαλκίδης τοΰ δωματίου 14.
— Μπορώ νά τόν έδώ;
— Δυστυχώς, έχει φύγει άπό τό ξενοδοχείο μας υστέρα άπό ένα επεισόδιο
μέ δυο κοπέλες πού τόν διεκδικοΰσαν.
— Μήπως ξέρετε ποΰ π ή γε;
— ’Ό χ ι κύριε, πήρε τις άποσκευές του κΓ έφυγε τήν ίδια μέρα, χωρίς νά
πή ποΰ πηγαίνει.
Ζαλισμένος μά καί Ικανοποιημένος έφυγα άπό τό ξενοδοχείο γιατί άνεκάλυψα έπί τέλους τό ψευδώνυμό του. Είχε πάρει τό Ιπώνυμο τής έρωμένης του
Δέσποινας Χαλκίδου. Βέβαιο πώς μ’ αυτό ταξίδεψε καί δέν τόν βρήκαν ώς Μάρας
μέσα στό «Σατούρνια». Τό άναπάντεχο γεγονός νά πληροφορηθώ τό ψευδώνυμό
του, γιγάντωσε τό ένδιαφέρον μου νά τόν έντοπίσω κι’ δσο τό δυνατόν πιό σύν
τομα. Γύρισα άμέσως στήν ’Ασφάλεια καί άρχισα νά ψάχνω τά δελτία τών ξενο
δοχείων. Τόν ζήτησα μέ τό δνομά του, δπως καί μέ τό ψευδώνυμο Χαλκίδης, μά
δέν τόν βρήκα πουθενά. Καί τότε ξανά γιά τόν έλεγχο διαβατηρίων. Πρώτα γιά
τήν τυχόν δραπέτευσή του κΓ ύστερα γιά νά έξακριβώσω τόν χρόνο εισόδου τής
Χαλκίδου, δπως καί τή διαμονή της.
Δέν βρήκα πουθενά «άναχώρηση» τοΰ καταχραστοΰ, ούτε μέ τό πραγματικό
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του όνομα ούτε καί μέ τό ψευδώνυμο πού μεταχειριζόταν. Δέν άργησα δμως νά βρω
τήν Χαλκίδου, πού είχε ταξιδέψει κι’ έκείνη μέ τό «Σατούρνια» κι’ εφθασε στην
Ελλάδα στις 12 Σεπτεμβρίου κι’ είχε δηλώσει διαμονή στην ’Αθήνα, οδός 'Ιπποκράτους 280.
Λίγο πιό κάτω βρήκα έναν ’Ιωάννη Χαλκίδην, Ιτών 40, μέ δήλωση διαμονής,
όδός 'Ιπποκράτους άριθ. 280.
’Έτσι βγήκε ξεκάθαρα πώς δ Μαράς είχε πάρει μαζί του τήν φιλενάδα του,
ίσως για νά καμουφλάρη μέ πιό σιγουριά τή φυγή του.
Μά τί είδους άνθρωπος ήταν έπί τέλους αυτός δ Τζών Μάρας; Τόσο άδίστακτος, μέ τόσο πωρωμένη συνείδηση, ώστε καί κυνηγημένος άκόμα γιά τις τεράστιες
καταχρήσεις του, είχε τό κουράγιο, πίσω άπό τήν πλάτη τής έρωμένης του, στήν
δποία ώφειλε τήν έλευθερία του, νά συνδεθή μέ μιά άλλη κοπέλα καί νά τήν άρραβωνιασθή;
’Από κείνη τήν ήμέρα άρχισα συστηματικά τήν παρακολούθηση τοΰ σπιτιού τής
δδοΰ 'Ιπποκράτους 280. ’Έμαθα πώς φιλοξενούσαν έκεΐ μιά Άμερικάνα πού έβγαινε
πολύ σπάνια. Δέν παρετήρησα καμμιά ύποπτη κίνηση, καμμιά ένδιαφέρουσα πα
ρουσία.
Σκέφθηκα νά πλησιάσω τή Χαλκίδου καί ζόρισα τό μυαλό μου νά βρώ τόν
κατάλληλο τρόπο, μά δπως ήταν έξυπνη, τολμηρή καί έρωτευμένη, δέ θά μπορούσα
εύκολα νά τήν πιάσω στήν άστυνομική άπόχη. Γι’ αυτό έκρινα σκόπιμο νά στείλω
πρώτα κάποιον άλλον καί θυμήθηκα τόν Έλληνοαμερικανό πράκτορά μου, μιά πα
λιά «άμαρτία» τού υποκόσμου τής Ν. Ύόρκης, τόν τετραπέρατο Παναγιώτη Πολίκη.
’Ήμουν βέβαιος πώς δέν θά έλεγε δχι γιατί είχε πότε - πότε κάτι μικροδοσοληψίες μέ τήν ’Ασφάλεια. Κι’ άκόμα ήμουν βέβαιος πώς θά τά κατάφερνε περί
φημα, καί γιατί θά τής μιλούσε στή γλώσσα της, καί γιατί είχε ένα ιδιαίτερα πει
στικό τρόπο στήν κουβέντα του, έτσι πού νά φέρη στά χείλη τής Χαλκίδου καί τά
πιό απόκρυφα μυστικά τής ψυχής της.
ΚΓ άμέσως άρχισα νά τόν άναζητώ. Τά στέκια του ήταν γύρω άπό τήν
'Ομόνοια, στή Δώρου, στήν Α γίου Κωνσταντίνου κ.ά. ’Έτσι τήν άλλη μέρα τό πρωί
τόν συνήντησα στό καφενείο «Μ. ’Αλέξανδρος».
Ό κακομοίρης μόλις είδε νά τόν πλησιάζω ταράχθηκε, ζάρωσε, μέ κοίταξε
λοξά καί κάπως φοβισμένα. "Οταν δμως τού έξήγησα δτι τόν ήθελα γιά δική μου
δουλειά, συνήλθε, μέ εύχαρίστησε, δέχθηκε νά μέ έξυπηρετήση καί είπε :
— Κυρ - Γιώργο, δ,τι θές άπό μένα. Πές μου μονάχα τό ρόλο πού θά παίξω,
κι’ έννοια σου.
— Θέλω, μπαρμπα - Παναγιώτη, νά πας νά συναντήσης κάποια Έλληνοαμερικάνα, τή Δέσποινα Χαλκίδου καί θά βάλης τά δυνατά σου νά πληροφορηθής πού
βρίσκεται δ φίλος της Τζών Μαρας, μέ τόν όποιο έχουν έρθει μαζί άπό τήν ’Αμε
ρική. Μά γιά πές μου, σέ ποιές Πολιτείες έχεις κάνει;
ΚΓδ γέρο - Πολικής άρχισε νά μού άραδιάζη Πολιτείες, μαζί καί τό Μόνεσσεν.
-—-'Ωραία, τοΰ είπα. Θά σοΰ δείξω τό σπίτι πού μένει ή κοπέλα καί θά πας
νά τής πής πώς μόλις πριν λίγες μέρες είναι πού ήρθες άπό τήν ’Αμερική, πώς τή
διεύθυνσή της σοΰ έδωσαν οί δικοί της άπό τό Μόνεσσεν καί πώς θέλεις νά δής
τόν Τζώνη. Νά προσέξης δμως. Είναι πολύ έξυπνη, σατανική γυναίκα, μή σέ καταλάβη.
— Κ υρ-Γιώ ργη, γιά πρωτάρη μέ έχεις; ’Έννοια σου καί θά βρή ή πονηρή
τό μάστορά της. Καί δέ μού λές, τί είναι αυτός δ Τζώνη; Γιά νά τόν άναζητής Ισύ
θά πή δτι είναι κανένα καινούργιο Άμερικανόμουτρο.
— ’Απάνω - κάτω. Θέλεις νά πάμε τώρα νά σού δείξω τό σπίτι;
— Καί δέν πάμε, είπε καί τραβήξαμε γιά τήν δδό 'Ιπποκράτους.
"Οταν πιά είχαμε φθάσει κοντά στό σπίτι μέ τόν άριθμό 280, είπα στόν Πο
λίκη :
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— Νά, έκεινο είναι το σπίτι τής κοπέλας. Θυμάσαι, τή λένε Δέσποινα Χαλκί5ου. Πήγαινε κα'ι πρόσεχε. Θά σέ περιμένω στδ παραπάνω καφενείο.
Κ ι’ Ινώ δ Πολικής τραβούσε μέ σπουδή γιά τδ σπίτι πού τού ύπέδειξα, έγώ
άνηφόριζα σιγά - σιγά τήν Ίπποκράτους, κοιτάζοντας κάθε τόσο πίσω μου καί μόνο
δταν τδν είδα νά μπαίνη μέσα, τράβηξα στδ καφενείο, κάθισα καί τδν περίμενα.
Είχε περάσει άρκετή ώρα δταν φάνηκε δ Πολικής νάρχεται φουριόζος μά καί
χαρούμενος γιά νά μέ συνάντηση.
— ’'Ελα κυρ - Γκύργη καί τά κατάφερα μιά χαρά. Νομίζω πώς κάτι καλό σοΰ
έφερα. Είχες δίκαιο. Μεγάλη διαβόλισσα ή Μις Δέσποινα, μά είναι καί δυστυχι
σμένη. Πολύ τή λυπήθηκα μέ δσα μοΰ διηγήθηκε. Στήν άρχή μούκανε τή ζόρικη.
Δέν μέ πίστευε καί μούκανε δλόκληρη άνάκριση. Λίγο - λίγο δμως τήν έφερα έκεϊ
πού ήθελα .καί τήν έκανα νά μοΰ άνοιξη τήν καρδιά της καί νά μοΰ τά έξομολογηθή δλα :
«Έγώ, Μίστερ Πήτ, μοΰ είπε μέ κλάμματα, νά τδν βοηθήσω μέ τά χαρτιά τοΰ
αδελφού μου νά φύγη άπδ τήν ’Αμερική, δπου τδν κυνηγοΰσε ή ’Αστυνομία, κι’
αύτδς νά τά φτιάξη μέ άλλη καί νά τήν άρραβωνιαστή; Πλημμυρισμένη άπδ άγανάκτηση μοΰ διηγήθηκε λεπτομερώς τή φυγή τους άπδ τήν ’Αμερική καί ένα έπεισόδιο πού συνέβη έδώ, στδ ξενοδοχείο «Κοντινεντάλ» μέ τήν άλλη, πού τδν άνάγκασε νά τδ σκάση καί νά έξαφανιστή. Ποΰ έχει πάει, συνέχισε νά μοΰ λέη ή Μις
Δέσποινα, δέν μπόρεσα νά μάθω. Έ τρεξα, ρώτησα, έψαξα, μά πουθενά δέν τδν
βρήκα. Ξαφνικά, ύστερα άπδ άρκετδ καιρό, πήρα ένα γράμμα του άπδ τήν Αίγυπτο
πού μοΰ ζητεί συγγνώμη γιά δ,τι έγινε, πώς είναι πικρά μετανοιωμένος καί πώς
μονάχα έμένα σκέπτεται. Μά δέν έγραφε διεύθυνση γιά νά τοΰ άπαντήσω. ”Αλλο
γράμμα του δέν πήρα. Ά πδ τότε έχασα τά ίχνη του».
Αυτά είναι κυρ - Γιώργη. Είσαι ικανοποιημένος;
— Πάρα πολύ, μπαρμπα - Παναγιώτη, καί σ’ ευχαριστώ.
— ’"Οπότε μέ χρειαστής, θά είμαι καί πάλι στή διάθεσή σου.
Πολύ ένδιαφέροντα ήταν τά δσα μοΰ έφερε δ Πολικής, μά πιδ πολύ ή θετική
πληροφορία πώς δ Τζών Μαράς βρισκόταν στήν Αίγυπτο. Κι’ άν ήταν μακρινή καί
ξένη χώρα, είχα τρόπους νά μπώ στά ίχνη του. Γι’ αϋτδ μόλις χωρίσαμε μέ τδν
Πολίκη, γύρισα άμέσως στδν Πειραιά γιά νά τδ έπιβεβαιώσω άπδ τδν έλεγχο δια
βατηρίων.
Ώ ρ ες δλόκληρες είχα κλειστή στήν αίθουσα τοΰ έλέγχου καί σκάλιζα τά βι
βλία άναχωρήσεως, γιά νά βρώ τδ δνομα ή τδ ψευδώνυμο πού είχε χρησιμοποιήσει
δ καταχραστής.
ΚΓ άφοΰ δέ βρήκα τίποτα, κατέφυγα στά δελτία μέ τις φωτογραφίες, παρα
βάλλοντας μ’ έκείνη πού είχα στά χέρια μου. Τήν παρέβαλα μέ πάρα πολλές κΓ
άρχισε νά μέ πιάνη ή άμφιβολία γιατί πλησίαζαν νά τελειώσουν τά δελτία έκείνης
τής έποχής καί δέν τδν είχα άνακαλύψει. Ξαφνικά άνοίγοντας ένα δελτίο, είδα
επάνω του, φαρδιά - πλατιά, τή φωτογραφία τοΰ Μαρά, άλλά μ’ ένα καινούργιο
ψευδώνυμο: «Μαντούνης ’Ιωάννης τοΰ Νικολάου, έτών 40, έμπορος, κάτοικος ’Α
θηνών, δδδς Ίπποκράτους 280, άριθ. διαβατηρίου 462 τοΰ Υπουργείου ’Εσωτερι
κών, έκδόσεως 31 ’Ιανουάριου 1931».
Δέν χωρούσε πιά καμμιά άμφιβολία γιατί, έκτδς άπδ τή φωτογραφία, τδλεγε
καθαρά καί ή δηλωθεΐσα διεύθυνση, πού ήταν ή γνωστή διεύθυνση τής έρωμένης
του. Κράτησα ύπδ σημείωση δλα τά στοιχεία, καί πίσω γιά τήν Αθήνα, νά έξακριβώσω άπδ τδ Υπουργείο ’Εσωτερικών άν είχε δανεισθή τδ δνομα άπδ ύπαρκτδ
πρόσωπο. Καί πραγματικά βρήκα στδ Υπουργείο διάφορα γνήσια πιστοποιητικά
Μαντούνηδων άπδ τή Σΰρο.
Νά ήταν άραγε συγγενής του; Αότδ πιθανδν νά τδ ήξερε δ πράκτοράς μου
ΉλΕας. Γύρισα στδν Πειραιά, τδν συνάντησα στδ καφενείο, δπου σύχναζε καί τδν
ρώτησα.
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— Μάλιστα κυρ - Γιώργη, οί Μαντούνηδες είναι συγγενείς μέ τούς Μαράδες.
— Ευχαριστώ Ή λία, μά μήπως ξέρεις άν έχη καί κανένα δικό του Ιγκατεστημένο στήν Αίγυπτο;
— "Οχι, αυτό δεν τό ξέρω, μά είναι εύκολο νά τό μάθω. Αύριο κιόλας θά σοΰ
άπαντήσω.
Τήν άλλη μέρα τό πρωί, χωρίς νά περιμένω, πήγα στό καφενείο νά δώ τόν
Ήλία.
"Γστερα άπό λίγη ώρα ήρθε καί δ Ήλίας.
— Έδώ είσαι κυρ-Γ ιώ ργη; Ά πό τό Τμήμα σου έρχομαι. Νά, πάρε καί διά
βασε σέ παρακαλώ αυτό τό χαρτί. Κάτι γράφει.
Έ γραφ ε μια διεύθυνση : A Donopoulo, rue Minet El Bassal, Alexandrie
Egypte.
— T£ είναι αυτό Ή λία;
— Είναι ή διεύθυνση Ινός θείου τοΰ Μαρά στήν Αλεξάνδρεια.
— Μπράβο Ή λία, δεν ξέρω πώς νά σέ ευχαριστήσω.
— Μονάχα μέ τή φιλία σου, κυρ - Γιώργη, αύτό μέ φτάνει.
Έ φ υ γα κατευχαριστημένος, συνέταξα άμέσως δελτίο καί τό παρέδωσα στόν
διοικητή μου Πέτρο Άναγνωστόπουλο, δ δποϊος μέ διέταξε νά προσπαθήσω μέ κά
θε δυνατό τρόπο νά πληροφορηθώ άν ό Μαράς κατέφυγε κοντά στό συγγενή του,
στήν Αλεξάνδρεια.
— Έ χ ω , κύριε διοικητά, τοΰ άνέφερα, κατάλληλο καί σίγουρο μέσο νά μάθω.
Έ χ ω φίλο Αίγύπτιο άστυνομικό καί θά τοΰ γράψω.
Τήν άλλη μέρα έταχυδρόμησα επιστολή στόν διοικητή Ασφαλείας τής Α λε
ξάνδρειάς Florio, τόν ’Ιταλικής καταγωγής έξαίρετο άστυνομικό, πού είχαμε γνωρισθή καί συνδεθή τό 1930, δταν είχα πάει στήν Αίγυπτο γιά τή σύλληψη ένός
δολοφόνου. Έ κτοτε, δταν χρειαζόμουν τή βοήθειά του, πρόθυμα πάντοτε μέ έξυπηρετοΰσε.
Σέ λίγες μέρες, γιά νά συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες, έγραψα καί
σ’ άλλους γνωστούς τής Αιγυπτιακής ’Αστυνομίας, "Ελληνες τήν καταγωγή, στόν
Μάρκου Μπέην, διοικητή ’Ασφαλείας Καίρου καί ατούς άνθυπασπιστάς Χριστοφορίδην, ’Αλεξίου καί Νικολοΰτσον.
’Ακόμα έγραψα καί στόν «καβάση» τοΰ Προξενείου μας στήν ’Αλεξάνδρεια,
τόν μπάρμπα Μούσα, τόν άγαθό μά πανέξυπνο γεροντάκο άπό τήν ’Ήπειρο, πού
άκουε y.C έβλεπε πολλά στήν υπηρεσία πού Ικτελοΰσε στό Προξενείο.
Καί περίμενα τις άπαντήσεις. Μετά άπό κάμποσες μέρες καί άκριβώς στις
16 Μαίου 1931, πήρα άπό τόν διοικητή Φλόριο τήν άπάντηση, πού έλεγε :
«Είς άπάντησιν τής άπό 30 ’Απριλίου 1931 έπιστολής σας, δ ’Ιωάννης Δ.
Μαντούνης έφθασεν είς Αίγυπτον τήν ΙΟην Φεβρουάριου έ.έ., μέ τό άτμόπλοιον
«’Ασπασία», διεπεραιώθη είς τό Πόρτ - Σά'ίτ τήν άλλην ήμέραν, 11 Φεβρουάριου, μέ
τό γαλλικόν άτμόπλοιον «Bernardine de St. Pierre», μέ κατεύθυνσιν τό Dar El
Salam.
A. Φλόριο»
Συνέταξα άμέσως δελτίο καί μαζί μέ τήν έπιστολή τό παρέδωσα στόν δοικητή
μου, πού ικανοποιημένος δταν τό διάβασε, μοΰ είπε:
— Ά ν καί ή υπόθεση είναι ξένη, καί δ καταχραστής βρίσκεται μακριά
καί σέ ξένη χώρα, έχομε υποχρέωση νά συνεχίσωμε δχι μόνο άπό λόγους γοήτρου
γιά τήν Ελληνική ’Αστυνομία, άλλά καί γιά νά διευκολύνωμε τίς ’Αμερικανικές
Α ρχές, πού ένδιαφέρονται γιά τή σύλληψή του.
Καί συνέχισα τήν παρακολούθηση τής ύποθέσεως, μέσω τών γνωριμιών, δι’
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άλληλογραφίας. Θυμήθηκα πώς είχα γνωρισθή στό γραφείο τοΰ Φλόριο με έναν
’Αστυνόμο, πού ύπηρετοΰσε στην ’Ασφάλεια τοΰ Ντάρ - ’Έ λ - Σαλάμ Am. Gaun.
Κ ι’ δ όποιος μοΰ είχε μιλήσει μέ θαυμασμό για την Ελληνική ’Αστυνομία. Βρήκα
τήν κάρτα του πού μοΰ είχε δώσει καί άμέσως τοΰ έστειλα έπιστολή μέ όλες τις
λεπτομέρειες, τις πληροφορίες καί τά στοιχεία, όπως καί μια φωτογραφία τοΰ Μαρά άπό τά δελτία τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών Υπηρεσιών.
'Ύστερα άπό λίγο καιρό έπήρα τήν άπάντηση τοΰ ’Αστυνόμου τοΰ Ντάρ - Έ λ Σαλάμ Am. Gaun, πού ήταν ή κάτωθι:
«Κύριε, άναφερόμενος εις τήν άπό 26-5-31 Ιπιστολήν σας, σχετικώς μέ τόν
καταζητούμενον Ίωάννην Μαντούνην τοΰ Δημητρίου, σάς πληροφορώ ότι τό πρόσωπον αυτό έφθασεν είς Ντάρ - Έ λ - Σαλάμ μέ τό γαλλικόν άτμόπλοιον «Bernardine
de St. Pierre» είς τάς 24-3-1931 μέ τράνζιτο διά Βελγικόν Κογκό. Am. Gaun,
Διοικητής ’Ασφαλείας».
"Οπως φαίνεται, πουθενά δέ μποροΰσε νά στεριώση δ σατανικός αυτός άν
θρωπος υστέρα άπό τό επεισόδιο πού τοΰ έδημιούργησαν οί δύο άντίζηλες εδώ στήν
Ελλάδα, τόν έκυρίευσε τέτοιος φόβος, πού γυρίζει άπό χώρα σέ χώρα, άπό λιμάνι
σέ λιμάνι καί δέ σταματά.
Ποΰ νάξερε πώς ή Ελληνική ’Αστυνομία, πού έγνώριζε τις κινήσεις του καί
τά ψευδώνυμα πού έχρησιμοποιοΰσε, θά τόν παρακολουθούσε άκόμα καί στήν άκρη
τοΰ κόσμου. Πολύ συγκεκριμένη καί κατατοπιστική καί ή άπάντηση αύτή άπό τόν
διοικητή ’Ασφαλείας τοΰ Ντάρ - Έ λ - Σαλάμ, μά άπ’ έκεΐ καί πέρα τί έπρεπε νά
γίνη; Πώς θά μαθαίναμε τήν παραμονή ή τή φυγή τοΰ Μαρά κι’ άπό τό Βελγικό
Κογκό;
Σκέφθηκα πάρα πολύ πάνω σ’ αύτό καί παίρνοντας θάρρος πώς έπιτελώ άποκλειστικά καί μόνον τό καθήκον μου γιά τήν δλοκλήρωση τής Ιπιτυχίας, καί εν
γνώσει μου δτι ή πράξη μου ήταν παράτολμη καί άντικανονική, έγραψα στό διευ
θυντή τής ’Αστυνομίας τής Λεοπολντβίλ τοΰ Βελγικοΰ Κογκό, δ όποιος, διά τής ύπ’
άριθ. 18l4) D) Ε επιστολής του, άπάντησε:
«Τό πρόσωπον, τό άναφερόμενον είς τήν Ιπιστολήν σας, έχει είσέλθει πρό τί
νος εις τήν πόλιν μας καί δταν ζητηθή παρά τοΰ ενδιαφερομένου κράτους ή σύλληψίς του, θά ένεργήσωμεν διά τής νομίμου όδοΰ».
Περιττή κάθε άλλη καθυστέρηση γιά πληροφορίες. Συνέταξα λεπτομερές δελ
τίο καί μαζί μέ τήν έπιστολή τοΰ διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας τής Αεοπολντβίλ, τά
παρέδωσα στόν διοικητή μου. ’Εκείνος άμέσως παρουσιάστηκε στόν τότε διευθυντή
Πειραιώς κατόπιν σεβαστό ’Αρχηγό τοΰ Σώματος κ. ’Ιωάννη Σπύρου, ό όποιος
ένημέρωσε μέ έγγραφό του τό Υπουργείο ’Εξωτερικών. Μετά άπό λίγες μέρες, ό
τότε πρέσβυς τών ΗΠΑ κ. Lincon Mac Ntork, μέ τό ύπ’ άριθ. 13) 3 έγγραφό του,
ευχαριστούσε τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιώς καί παρακαλοΰσε δπως ή Γενική
’Ασφάλεια έξακολουθήση τάς ένεργείας της μέχρι τής συλλήψεως τοΰ καταζητουμένου.
Ύστερα άπό μικρό χρονικό διάστημα ή έφημερίς «Τάϊμς» τής Ν. Ύόρκης,
μέ κτυπητούς τίτλους, άνέγραφε τήν είδηση:
«Συνελήφθη τήν 1-8-1931, είς Αεοπολντβίλ τοΰ Βελγικοΰ Κογκό, κατόπιν
πληροφοριών τής Ελληνικής ’Αστυνομίας Πόλεων, δ άπό μηνών καταζητούμενος
δεινός πλαστογράφος καί καταχραστής Τζών Μαράς, γενικός ταμίας τής Τραπέζης
First National and T rust Co τοΰ Μόνεσσεν».
Γ. Δ Ο ΥΚ Α Κ Η Σ

ΙΣΊΌΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ
ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
15)4) 1825- 11) 4)1826
------------- 'Τπό του ’Αστυνόμου Α' κ. Ν ΙΚ . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ -------------«Αυτά είναι πράγματα φαιδρά. Μπορούνε τά γονμάρια και τά κοκκαλιάρικα ψωράλογα τής 'Ασίας. . . να συγκριθοΰνε μέ τούς Καίσαρες, τους
Αννίβες ή τούς Έλληνες στην Τροία; 'Αδύνατο. Ριχτά καλύτερα στο Βα
σιλιά τοϋ "Αδη Κέρβερο κι άσε τόν ουρανό νά μουγγρίζη».
Π ΙΣ Τ Ο Λ

I. Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α - Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η Θ Ε Σ ΙΣ Τ Η Σ ΠΟΛΕΩΣ
Τά γεγονότα της δευτέρας πολιορκίας καί της εξόδου τοΰ Μεσολογγίου, των
οποίων ή έπέτειος έωρτάσθη κατ’ αύτάς εις τήν Τεράν Πόλιν, αποτελούν την πλέον
ρωμαλέαν, συνταρακτικήν καί ένδοξον σελίδα τής Ελληνικής Έπαναστάσεως καί
ως μεγαλειώδης άστραπή έφώτισαν τόν ουρανόν τής κουρασμένης από τούς Ναπο
λεόντειους πολέμους Ευρώπης. Υπήρξαν μία δραματική άναλαμπή ενός μετεώρου,
διαδραμόντος τά Βαλκάνια καί τήν Μεσόγειον, ώς μία φοβερά καί τραγική ύπόμνησις τής άκαταμαχήτου ζωτικότητας τής αιωνίου Ελληνικής φυλής, τής γενεάς των
αθανάτων, των ημιθέων, τών τιτάνων καί των ήρώων, ή οποία έδιδε καί πάλιν το
μεγάλο «παρών» εις τήν σκηνήν τής Ιστορίας, μετά τά νικηφόρα γεγονότα τοΰ 1821
— 1823 καί τάς άθλιότητας τών έμφυλίων πολέμων τοΰ 1823— 1824, τής μεγάλης
γενεάς τοΰ Άγώνος, τήν όποιαν ή Ιστορία περιέβαλε μέ ένα Ανυπέρβλητον με
γαλείο ν.
Αυτό τοΰτο τό Μεσολόγγιον, λόγω τής γεωγραφικής του θέσεως καί τών τότε
πολεμικών δεδομένων, ήτο προωρισμένον νά διαδραματίση σπουδαΐον ρόλον εις τάς
έθνικάς έξεγέρσεις τοΰ 18ου αίώνος καί ετι σπουδαιότερον εις τόν Μεγάλον ’Αγώ
να, άπό τό 1821 μέχρι τής 2) 5) 1829, δτε, διά συνθήκης, παρεδόθη τελικώς υπό
τής Τουρκίας εις τήν Ελλάδα.
Ή θέσις τής πρωτευούσης τής Αιτωλίας εύρίσκεται εις τόν μυχόν τής ομω
νύμου λιμνοθαλάσσης, ή οποία έχει μήκος 27.300 μ., πλάτος 14.800 μ. καί εκτείνε
ται πρός Νότον, Δυσμάς καί Βορειοδυτικώς αύτής, παρεμβαλλομένη μεταξύ τής πόλεως καί τής άνοικτής θαλάσσης τοΰ Πατραϊκοΰ Κόλπου, προστατεύεται δέ υπό τών
νησίδων Αίτωλικόν, Βασιλάδι, Κλείσοβα, Ντολμάς, Πόρος, Προκοπανιστός, Μαρ
μαράς, Κόμμα καί "Αγιος Σώστης. Ή λέξις Μεσολόγγι φαίνεται δτι παρήχθη έκ
τοΰ Δαλματικοΰ Messo Loghi, τό όποιον σημαίνει «Αιμνοχώρι», καθόσον ό Αρχι
κός συνοικισμός ήτο έογον πειρατών έκ Δαλματίας, οί όποιοι άπό τοΰ 16ου αίώ
νος, δτε τό πρώτον άναφέρεται, ήσχολοΰντο μέ τήν άλιείαν καί τό ιχθυοτροφείο"
του.
Ό οικισμός έκτίσθη άρχικώς επί τριών νησίδων, αί δποΐαι μέ τήν πάροδον
τοΰ χρόνου, διά τών συνεχών έπιχώσεων καί προσχώσεων, συνηνώθησαν βαθμηδόν
καί κατ’ όλίγον εις χερσόνησον, έκτάσεως ήδη 640 περίπου στρεμμάτων.
Ό Αρχικός συνοικισμός άνεπτύχθη εις πόλιν μέ ιχθυοτροφεία, ναυπηγεία καί
άξιόλογον έμπορικόν ναυτικόν. Διετέλεσε κατ’ άρχάς υπό τήν κυριαρχίαν τών Ε 
νετών, οί όποιοι τό 1700 τό παρεχώρησαν διά συνθήκης εις τούς Τούρκους. Κατά
τόν πόλεμον μεταξύ Ενετών καί Τούρκων τοΰ 1715, ύπέστη καταστροφάς, αί δποΐαι ταχέως έπηνωρθώθησαν, ώστε τό 1760 Απέκτησε καί τήν λεγομένην Παλαμαϊκήν Σχολήν, τήν όποιαν ΐδρυσεν δ Σχολάρχης Παναγιώτης Παλαμάς (1722 —
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1 8 0 2 ), πρόγονος τοΰ Εθνικού ποιητοΰ. Κατά τήν έπανάστασιν τοϋ Όρλώφ, τδ
1770, ή πόλις, ώς καί οί περισσότεροι δπλαρχηγοί τής Αιτωλίας προσεχώρησαν,
έπειτα δέ άπδ σημαντικάς έπιτυχιας κατώρθωσαν νά έκδιώξουν τους Τούρκους άπδ
τήν περιοχήν. Έπρόκειτο, όμως, περί πρόσκαιρου έπιτυχιας, ή δποία πολύ ήρέθισε τδν Σουλτάνον. Έπηκολούθησεν δλόκληρος έκστρατεία Τουρκαλβανών, οί ό
ποιος κατέστειλαν τήν στάσιν, άνεκατέλαβον τήν πόλιν καί κατέστρεφαν τδ ναυτι
κόν της τήν ΙΟην ’Απριλίου 1770. Ή πόλις ύπέστη καί πάλιν καταστροφάς, πυρποληθείσης καί τής Παλαμαϊκής Σχολής, ή δποία, άργότερον, έπανιβρύθη. Κατά
τήν περίοδον 1804— 1820 ή πόλις, μετά τής περιοχής της, διετέλεσεν ύπδ τήν κυ
ριαρχίαν τοΰ Ά λή Πασσά, τοΰ φοβεροΰ τυρράνου των Ίιοαννίνων, τδ 1820 δμως,
μετά τήν έκδήλωσιν τής άνταρσίας τοΰ ’Αλή, κατελήφθη ύπδ τών Σουλτανικών
στρατευμάτων τοΰ Μπαμπά - Πασσά.
Μέ τήν Ικρηξιν τής Ελληνικής έπαναστάσεως, τδ Μεσολόγγιον προσεχώρησεν
είς αυτήν τήν 20 Μαΐου 1821 με άρχηγοΰς τούς ’Αθανάσιον Ρατζικώτσικαν, Δημήτριον Μακρήν, ’Αναστάσιον Παλαμάν, Ίωάννην Τρικούπην καί Συμεώνα Τρικούπην. Τήν 21-7-1821 ύπεδέχθη τδν κατελθόντα έξ Ευρώπης ’Αλέξανδρον Μαυροκορδάτον, μέ πρωτοβουλίαν τοΰ δποίου συνεκλήθη έκεΐ ή Συνέλευσις τής Δυτικής
Χέρσου Ελλάδος, ή δποία τήν 5-11-1821 έψήφισε τδν Καταστατικόν χάρτην τής
Προσωρινής Διοικήσεως τής Δυτικής Ελλάδος, παρομοία μέ τήν συγκληθεΐσαν τήν
15-11-1821 είς Σάλωνα διά τήν ’Ανατολικήν Χέρσον Ελλάδα. Κατόπιν τούτου τδ
Βουλευτικόν διά τοΰ άπδ 11-5-1822 ψηφίσματός του άνέθεσε τήν μέν πολιτικήν
διοίκησιν τοΰ Μεσολογγίου είς τδν ’Αλέξανδρον Μαυροκορδάτον, τήν δέ στρατιωτι
κήν είς τδν δπλαρχηγδν τών Σουλιωτών Μάρκον Μπότσαρην.
Έπηκολούθησεν άνεπιτυχής άπόπειρα τών Τούρκων, δπως διά μεγάλου στό
λου έξ 90 πλοίων καταλάβουν τήν νησίδα τής λιμνοθαλάσσης Βασιλάδι τήν 20-71822 καί άκολούθως ή πρώτη πολιορκία τής πόλεως ύπδ τούς Πασσάδες Όμέρ Βρυώνην καί Μεχμέτ Ρεσίντ (Κιουταχήν) μέ 20.000 άνδρας καί 15 πυροβόλα, ή
δποία ήρχισε τήν 25-10-1822. Έσώθη τότε χάρις είς τήν δραστηριότητα τοΰ Μαυροκορδάτου, τήν έπέμβασιν στολίσκου έξ 7 Εβραϊκών πλοίων τήν 8-11-1822, ώς
καί άφιχθεΐσαν ένίσχυσιν έκ 1.500 περίπου Π ελοπον νησίων, οί δποΐοι διεπεραιώθησαν είς τδ Μεσολόγγιον τήν 14-11-1822 ύπδ τδν Αετρόμπεην Μαυρομιχάλην,
Κανέλλον Δεληγιάννην, ’Ανδρέαν Αόντον, ’Ανδρέαν Ζαΐμην καί άλλους δπλαρχηγούς. Μετά τήν άποτυχίαν τής Τουρκικής έπιθέσεως κατά τής πόλεως, τήν δποίαν
ύπερήσπιζαν περί τούς 2.500 άνδρες, ένεργηθεΐσαν πρδς τδν σκοπόν αίφνιδιασμοΰ
τών χριστιανών τήν αύγήν τής ήμέρας τών Χριστουγέννων (25-12-1822), δ Όμέρ
Βρυώνης ήναγκάσθη νά λύση τήν πολιορκίαν τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς
(31-12-1822), νά έγκαταλείψη τδ πυροβολικόν του καί νά ύποχωρήση πρδς ’Αγρίνιον καί ’Αμφιλοχίαν.
Κατά τδ 1823, δτε ή πόλις είχεν 6.000 κατοίκους, έξ ών 1.000 πολεμιστάς,
έσώθη χάρις είς τήν δραστηριότητα τοΰ έκ Κεφαλληνίας Στρατηγοΰ Κων) τίνου
Μεταξά (1793— 1 8 7 0 ), δ δποΐος διετέλεσε γενικός ’Έπαρχος Δυτικής Ελλάδος
καί συνήγειρε τούς πάντας. Αί έπιθέσεις τών Τούρκων κατά τής Δυτικής Στερεάς
καί τοΰ Μεσολογγίου άντιμετωπίζονται έπιτυχώς άπδ τούς Γεώργιον Καραϊσκάκην,
είς "Αγιον Βλάσιον Ευρυτανίας, (15-1-1823) καί είς Λεπενοΰν Βάλτου (28-11 8 2 3 ), τδν Δήμον Τσέλιον είς περιοχήν Λεσινίου, τδν Κίτσον Τζαβέλλαν μέ δύναμιν Σουλιωτών καί Πελοποννησίων είς Καλιακούδαν (28-8-1823) καί Σκαλί Με
σολογγίου, (18-11-1824), ένώ δ ήρωϊκδς Μάρκος Μπότσαρης, ήγούμενος τήν 8-81823 νυκτερινής αιφνιδιαστικής έπιθέσεως κατά τοΰ στρατοπέδου τοΰ Μουσταή Πασσά τής Σκόδρας, είς Κεφαλόβρυσον - Καρπενησιού, έπέφερε τοιαύτην σύγχυσιν
καί φθοράν είς τδν έχθρόν, ώστε, άν καί δ ίδιος έφονεύθη, ήνάγκασεν, έν τούτοις,
τούς Τουρκαλβανούς νά ύποχωρήσουν άτάκτως. Τελικώς δ Μουσταής άπεχώρησεν
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Ικ τής Δυτικής Στερείς είς ’Ήπειρον τήν 29-11-1823, μετ’ άνεπιτυχή προσπάθειάν
του ν» καταλάβη διά πολιορκίας τό Αίτωλικόν, κείμενον έπΐ νησϊδος, 8 περίπου
χλμ. ΒΔ. τοΟ Μεσολογγίου, άφοΰ προηγουμένως έθαψε μερικά δρειχάλκινα (μπρούτζινα) κανόνια εις τινα τοποθεσίαν, διασκευασθεΐσαν είκονικώς είς Τουρκικόν νεκροταφεΐον, πρός έξαπάτησιν των Ελλήνων.
Κατά τάς άρχάς τοϋ 1824, Ιτίμησε τό Μεσολόγγιον διά τής παρουσίας του δ
μεγάλος ’Ά γγλος φιλέλλην Λόρδος Βύρων, δ δποΐος κατελθών είς Ελλάδα, ί'να
άγωνισθή υπέρ αύτής, έφθασεν είς τήν πόλιν τήν 5-1-1824, γενόμενος ένθουσιωδως
δεκτός καί παρέμεινεν έπί βραχύ χρονικόν διάστημα μέχρι τοϋ θανάτου του, έπισυμβάντος τήν 7-4-1824. ’Αργότερα, τήν 14-7-1824, ή Τουρκική άπειλή κατά τής
Στερείς άποκρούεται διά τής μάχης τής Ά μπλιανης μέ κοινήν δρασιν Ρουμελιω
τών καί Πελοποννησίων.
Ή θέσις τοϋ Μεσολογγίου ένεΐχε διά τον έχθρόν μεγάλην στρατηγικήν σημα
σίαν, ώς εύρισκομένη είς τό τέρμα τής σημαντικής δδοΰ, ή δποία, άρχομένη Ικ τοϋ
Μοναστηριού καί διερχομένη διά των στρατιωτικών κέντρων τών Ίωαννίνων καί
τής ’Άρτης, κατέληγεν είς τήν Δυτικήν Στερεάν χρησιμοποιουμένη πρός καταστο
λήν τής Έπαναστάσεως είς τήν Δυτικήν Ελλάδα καί Πελοπόννησον. Επίσης ή
οδός Ιχρησιμοποιεΐτο ώς σύνδεσμος τής Δυτικής Ελλάδος μέ τήν ’Αλβανίαν, συνή
θη πηγήν άντλήσεως έμψύχου ύλικοΰ μισθοφόρων. Διά τούς Έ λληνας ένεΐχεν επί
σης σπουδαίαν σημασίαν ή θέσις τοϋ Μεσολογγίου, ώς άποτελοϋσα άσφαλή εστίαν
τής έθνικής έξεγέρσεως είς τήν Δυτικήν Ελλάδα καί έξασφαλίζουσα τήν έπικοινωνίαν μέ τήν Πελοπόννησον, τά Επτάνησα καί τήν λοιπήν Στερεάν, μέ ικανοποιη
τικήν άσφάλειαν από θαλάσσης, λόγω τής ύπεροχής τοή Ελληνικού στόλου. Παραλλήλως έχρησιμοποιεΐτο ύπό τών Ελλήνων καί ώς δρμητήριον διά τήν δργάνωσιν
έπιθετικών έπιχειρήσεων κατά τών έπικαίρων θέσεων καί τών συγκοινωνιών τοϋ
έχθροΰ είς τήν Στερεάν καί τήν πρός βορρίν στενωπόν τοϋ Μακρυνόρους, ή δποία
ήτο σπουδαία κλείς διά τήν Δυτικήν Στερεάν, δπως αί Θερμοπύλαι διά τήν ’Ανα
τολικήν.
Κατόπιν τών άνωτέρω ή περιοχή τής πόλεως άπό 15-4-1825 — 11-4-1826,
κατά τήν διάρκειαν μιας μακρας πολιορκίας, κατέστη τό πεδίον φοβερών συγκρού
σεων μεταξύ τών άντιπάλων, καθ’ δν χρόνον ή Έπανάστασις, είς τήν λοιπήν Ε λ 
λάδα, διήρχετο μίαν κρίσιμον δοκιμασίαν.
II ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ή δευτέρα πολιορκία τοϋ Μεσολογγίου άπό τούς Τούρκους καί άκολούθως καί
άπό τούς Αιγυπτίους, άναφέρεται είς μίαν έποχήν κατά τήν δποίαν ή Ελλάς, εύρίσκετο είς τά πρόθυρα τής καταρρεύσεως. Τέσσαρα καί πλέον χρόνια πολέμου, είχον έρημώσει τόν τόπον, είχον Ιλαττώσει τον πληθυσμόν καί έφεραν ώς άποτέλεσμα
τήν οικονομικήν έξαθλίωσιν. Ή Πελοπόννησος ύφίστατο νέας καταστροφάς άπό τά
στίφη τοϋ Ίμπραήμ καί ή Στερεά άπό τούς Πασσαδες τοϋ Σουλτάνου. Ή κατάστασις τών ναυτικών νήσων δέν ήτο καλλιτέρα. Ό στόλος είχεν έλαττωθή άπό τάς
άπωλείας τών ναυτικών συγκρούσεων, ένώ καί δ άπομείνας δέν ήτο δυνατόν νά
κινητοποιηθή δλόκληρος, έλλείψει έπαρκών οικονομικών μέσων, άφοϋ αί διάφοροι
δόσεις τών δανείων είχον άναλ,ωθή. Έ κ παραλλήλου, είχον παραμεληθή τά νέα
τεχνικά διδάγματα τής ναυτικής έπιστήμης, έν σχέσει μέ τήν άτμοκίνησιν τών πο
λεμικών πλοίων, πράγμα τό δποΐον άντεμετωπίσθη Ιπιτυχώς πολύ άργά, περί τό
θέρος τοϋ έπομένου έτους, μέ τόν κατάπλουν τής «Καρτερίας» είς τήν Ελλάδα, τήν
4-9-1826.
Τά ύπάρχοντα άνά τήν χώραν στρατεύματα, τελοΰντα ύπό τήν επιρροήν τών
πολιτικών ή στρατιωτικών τής ήμέρας, ήσχολοΰντο περισσότερον μέ τήν πολιτικήν
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καί όλιγώτερον μέ τον πόλεμον. Ή έποχή των πρώτων επιτυχιών είχε περάσει.
Ή δράσις τών Ατάκτων άντεμετωπίζετο έπιτυχώς Από τόν τακτικόν στρατόν τοΰ
Ίμπραήμ, ένώ τά τακτικά Ελληνικά στρατεύματα, τά όποια, ύπό Ευρωπαίους αρ
χηγούς είχον συμμετάσχει, κατά καιρούς, εις επιχειρήσεις κατά τών Τούρκων (Πέ
τα κ,λ.π.), δέν είχον αποδώσει τούς Αναμενομένους καρπούς, συνεπεία Ατυχιών
τινων, ώς Ιπίσης καί διότι, μέ τήν έξ ολοκλήρου περιφρόνησιν τής τακτικής τών
καπεταναίων, είχον Αγνοηθή τά τοπικά δεδομένα.
Ή πολιτική, έξ άλλου, κατάστασις, έχαρακτηρίζετο Από τάς Ατελευτήτους
διενέξεις μεταξύ τών πολιτικών καί τών στρατιωτικών, αί όποΐαι ύπηγορεύοντο Από
μικροκομματισμόν, εγωισμόν καί Αμέτρους φιλοδοξίας. Ό πρώτος εμφύλιος πόλεμος,
οστις είχε λήξει, είχεν, έν συνεχεία, παραχωρήσει τήν θέσιν του εις τόν δεύτερον,
σύντομον αυτήν τήν φοράν, δ όποιος ήρχισε κατά τόν Νοέμβριον 1824 μέ πρωταγωνιστάς τούς περισσοτέρους πολιτικούς καί στρατιωτικούς παράγοντας τής χώ
ρας, μέ Αποτέλεσμα νά έξαντληθοΰν περαιτέρω αί δυνάμεις τοΰ ’Έθνους Από σπα
τάλην, καταχρήσεις καί Ασωτείαν. Ούτω, πολλά Από τά φρούρια, τά όποια Από μακροΰ έπολιόρκουν οί "Ελληνες, Απέμειναν ουσιαστικώς μέ Ασημάντους πολιορκητι
κά; δυνάμεις, έντελώς Ανεπαρκείς διά πλήρη Αποκλεισμόν, έγγυώμενον Αποφα
σιστικά Αποτελέσματα.
Πολλοί Από τούς κυριωτέρους στρατιωτικούς Αρχηγούς, δπως ό Κολοκοτρώνης καί δ Καραϊσκάκης, είχον κατά καιρούς κατηγορηθή, έλαφρα τή καρδία, διά
προδοσίαν, ώς καί δ Όδυσσεύς Άνδροΰτσος, δ όποιος συλληφθείς τήν 7-4-1825 καί
έγκλεισθείς εις Άκρόπολιν, έφονεύθη τήν 5 ’Ιουνίου 1825 ύπό τοΰ Ίωάννου Γκούρα, ριφθείς έκ τών τειχών της, διότι είχεν ύποπέσει εις τήν δυσμένειαν τοΰ Ίω άν
νου Κωλέττη. "Ολα αυτά είχον προκαλέσει δυσπιστίαν τινα έπί τήν ήγεσίαν. Ό
Θ. Κολοκοτρώνης, μόλις πρό 2μήνου, είχεν Αποφυλακισθή κατ’ Ανάγκην ύπό τής
Κυβερνήσεως, διά νά πολεμήση τόν Ίμπραήμ, ένώ ό Γ. Καραϊσκάκης μέ σώμα
Ρουμελιωτικών στρατευμάτων είχε κατέλθει εις Ναυαρΐνον, Πύλον καί Σφακτηρίαν
προς ένίσχυσιν τών χειμαζομένων Πελοποννησίων. Ή Ελληνική Κυβέρνησις, κατά
τήν έποχήν έκείνην, κατεΐχεν, εκτός τοΰ Μεσολογγίου, μόνον τό Ναύπλιον, τάς νή
σους, τήν Άκρόπολιν τών Αθηνών καί τήν Μάνην.
Μέσα εις αυτό τό Απογοητευτικόν Από πολιτικοστρατιωτικής καί οικονομικής
Απόψεως σκηνικόν, έπέπρωτο νά διαδραματισθοΰν αί κατά τήν δευτέραν πολιορκίαν
τοΰ Μεσολογγίου στρατιωτικαί έπιχειρήσεις, αί όποΐαι, έν τώ συνόλω των, Αποτελοΰν Αναμφιβόλως τήν πλέον λαμπράν σελίδα τής Ελληνικής Έπαναστάσεως.
( Συνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ϋλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών
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δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΛΗΤΙΚΗ
Ά φ ’ ής ή βολ'ις εγκατάλειψη το στόμιον τής κάννης καί μέχρι τής πτώσεώς
της δέν ύπόκειται πλέον εις τούς κανόνας τής έσωτερικής βλητικής, άλλ’ εις τούς
νόμους τής μηχανικής, διά των οποίων άποδεικνύεται ή φύσις τής κινήσεως τής βο
λίδος (ή τροχιά της) είς τον αέρα (δρ. σχετ. είκ. 2, 3, 4 ).
Ή έγκαταλείπουσα τό στόμιον τής κάννης βολίς, έχει άποκτήσει ώρισμένην
μεταβατικήν ταχύτητα, αρχικήν άποκαλουμένην, ώς καί ώρισμένον άριθμόν περι
στροφών.
Ή συνηθεστέρα ταχύτης τής βολίδος των γνωστών μακρυκάννων οπλών είναι
850 - 1.000 μέτρ. άνά δευτερόλεπτον. Λύτη υπολογίζεται είς τό στόμιον τής κάν
νης ή 25 έκ. πέραν αύτοΰ, δτε τοΰτο δείκνυτα. διά τής παραστάσεως (V25) .
Ή ταχύτης τής βολίδος εξαρτάται άπό πολλούς παράγοντας εκ τών όποιων οί
κυριώτεροι είναι: α) ή ταχύτης άναφλέξεως τής πυρίτιδος, β) ή ταχύτης κατακαύσεως τής πυρίτιδος, γ) τό βάρος καί τό σχήμα τής βολίδος, δ) τό βήμα τών έλικοειδών αύλακώσεων τοΰ δπλου, ε) δ βαθμός τής άντιστάσεως τοΰ άέρος καί
στ) δ νόμος τής βαρύτητος. Ά λ λ ’ ή είς τόν αέρα πορεία (τροχιά) τής βολίδος,
ιδιαιτέρως τών μικροΰ βεληνεκοΰς δπλων, Ιπηρεάζεται περισσότερον υπό τής βα
ρύτητος καί όλιγότερον έκ τής άντιστάσεως τοΰ άέρος, λόγω τής μικράς διαδρομής.
Ή έπίδρασις τοΰ άέρος έπί τής βολίδος συντελεί κυρίως είς την έλάττωσιν τοΰ βε
ληνεκοΰς - τροχιάς της - καί ή βαρύτης είς τήν έλάττωσιν τής εύθυτενείας της.
Ή βαρύτης έπενεργεΐ, ώς άν καί ή βολίς ούδεμίαν νά έκέκτητο κίνησιν καί εχει
έντασιν καί διεύθυνσιν σταθεράν, τούτέστιν νά τήν ρίψη είς τήν γήν. 'Η ελξις τής
βολίδος υπό τής βαρύτητος πρός τήν γήν είναι άνάλογος τοΰ χρόνου καί τής διανυομένης άποστάσεως. Π.χ. άν πυροβολήσωμεν διά περιστρόφου Smhith Wesson τών
7, 65, 32, ή άρχική ταχύτης τής βολίδος είναι 200 μέτρα, άνά δευτερόλεπτον, είς
τά 25 μέτρα, θά εχη πέσει 6 έκ. είς τά 50 μέτρα, 28 έκ, είς τά 100 μέτρα, 1,20
έκ, είς τά 150 μέτρα, 3 μέτρα καί είς τά 200 μέτρα, 5,20 έκ. Ή βολίς περιστρόφου
Colt τών 45, είς τά 45 μέτρα, θά Ιχη πέσει 18 έκ., είς τά 90 μέτρα, 76 έκ., είς τά
200 μέτρα, 2,30 έκ., είς τά 1.000 μέτρα, 12 μέτρα. ”Αν σκοπεύσωμεν κατά στόχου
είς άπόστασιν 50 μέτρων ευρισκομένου, ή βολίς, προ δμοίου στόχου, είς άπόστασιν
25 μέτρων ευρισκομένου, θά διέλθη 3 έκ. άνωθεν αύτοΰ, ένώ, άν σκοπεύσωμεν τόν
είς τά 25 μέτρα ευρισκόμενον, ή βολίς θά πλήξη καί τόν είς τά 50 μέτρα εύρισκόμενον 6 έκ. κάτωθεν, λόγω τής βαρύτητος καί ούχί τής άντιστάσεως τοΰ άέρος, διό
τι ή άπόστασις είναι ύπεράγαν μικρά (δρα είκ. 5, 6, 7 μετά έπεξηγήσεων).
Πλήξις στόχου διά πιστολιού ή περιστρόφου βασταζομένου διά τής χειρός, δύναται νά γίνη υπό ήσκημένου άτόμου καί κατ’ άνούτατον δριον 75 - 80 μέτρων. Πέ
ραν αύτής (100 - 200 μέτρα) ώς τινές διατείνονται, ή πλήξις (άν γίνη ), πρέπει
νά θεωρήται, ώς τυχαία.
Ή τροχιά τής βολίδος διακρίνεται είς άνιόντα καί είς κατιόντα κλάδον, μέ τό
κοΐλον τής καμπύλης της έστραμμένον πρός τήν γήν.
Ό άνιών κλάδος εχει μεγαλύτερον μήκος καί μικροτέραν καμπυλότητα ή δ
κατιών. Πρός άντιστάθμισιν τής καμπύλης τροχιάς τής βολίδος, έπί τής κάννης κλπ.
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τοΰ όπλου ύπάρχουν μόνιμα ή προσαρμοζόμενα κατά τάς περιστάσεις όργανα. Ή μένουσα ταχύ της εις τό σημεΐον της πτώσεως είναι κατά πολύ μικρότερα της άρχικής.
“Αν πυροβολήσωμεν δ.ά των γνωστών μας μακρυκάννων ’Αγγλικών όπλων, ή άρχική ταχύτης τής βολίόος θά είναι 850 μέτρα, άνά δευτ. καί ή δραστικότης (Ε)
340 χιλιογραμμόμετρα. Εις τά 500 μέτρα ή ταχύτης θά είναι 500 μέτρα άνά βευτερόλεπτον καί ή (Ε) 130 χιλιογραμμόμετρα, εις τά 1.000 μέτρα, 270 μέτρα
άνά δευτεράλεπτον καί ή (Ε) 90 χιλιογραμμόμετρα. Τό μεγαλύτερον βεληνεκές
έπιτυγχάνεται ύπό γωνίαν 45°. “Οταν γίνηται πυροβολισμός υπό μεγάλην γωνίαν,
δηλαδή εις τόν άέρα, ή βολίς άνέρχεται μέχρις ότου ή ταχύτης της φθάση εις τό
μηδέν. Ή ταχύτης τής καθόδου άναπτύσσεται μέχρις ίσορροπήσεώς της μέ την άντίστασιν τοΰ άέρος, ότε πλέον κατέρχεται μέ σταθεράν ταχύτητα γνωστήν, ώς «τα
χύτητα άλεξιπτώτου».
Κατά τήν θεωρητικήν άποψιν τοΰ Granz μία βολίς διαμέτρου 8 χιλιοστομέτρων
καί βάρος 10 γραμ., κατερχομένη ύπό όμαλάς άτμοσφαιρικάς συνθήκας, μέ τόν
π υ θ μ έ ν α
τ η ς π ρ ό ς τ ά κ ά τ ω , δύναται νά φθάση τήν «ταχύτητα
άλεξιπτώτου», δηλαδή μόνον 40 μέτρα άνά δευτερόλεπτον. Έ χ ε ι διαπιστωθή, ότι
βολίς κατερχομένη, δύναται νά διάτρηση κάλυμμα αυτοκινήτου, όταν ή ταχύτης της
είναι τουλάχιστον 100 μέτρ. άνά δευτερόλεπτον.
6. Μ ΕΤΡΗΣΙΣ ΤΑΧΓΤΗΤΟΣ ΒΟΑΙΔΟΣ
Διά τήν άνεύρεσιν τής ταχύτητος τής βολίδος χρησιμοποιείται συνήθως κινητήρ μέ άξονα, έπί τών άκρων τοϋ όποιου προσαρμόζονται δύο χάρτινοι δίσκοι, οι
όποιοι σημειοΰνται εις τό σημεΐον τής περιφερείας.
Ή μεταξύ τών δίσκων άπόστασις είναι σταθερά καί ό άριθμός τών στροφών
τοΰ κινητήρος ρυθμίζεται διά μετρητοΰ καί ρυθμιστοΰ.
"Οταν γίνη πυροβολισμός ύπό όρθήν γωνίαν, κατά τήν έννοιαν τών δίσκων,
άφοΰ ούτοι άποκτήσουν ώρισμένον άριθμόν στροφών, ή άπόστασις τής γωνίας με
ταξύ τών έπενεχθεισών διατρήσεων, ύπό τής βολίδος τών (Α) καί (Β) δίσκων,
καταδεικνύει τόν διανυθέντα χρόνον τής βολίδος, βάσει τοΰ όποιου διά μαθηματικών
πράξεων πλέον άνευρίσκομεν τήν άνά δευτερόλεπτον ταχύτητα αυτής, ώς κατωτέρω
δείκνυται :
Π.χ. ταχύτης δίσκων, 40 στροφές άνά δευτερόλεπτον ( 1 " ) , ήτοι 1 ) 4 0 ''.
Άπόστασις μεταξύ (Α) καί (Β) δίσκων 30 έκατ.
Παράδειγμα: Μετρηθεϊσα γωνία διατρήσεων (Α) καί (Β) δίσκων,
320
— 6400 ~

1
20

1 1
Ταχύτης : Χρόνος πτήσεως, 30 έκ. = — —
30

ήτοι ταχύτης άνά δευτερόλεπτον = —j—-

:

1

- άνά

δευτερόλεπτον,

800

—-— = 240 μέτρ. άνά δευτερόλεπτον.

Διάμετρος όπλου δι’ οδ έγένετο ό πυροβολισμός: 5,65 χιλ. τών 22.
Φυσίγγιον: 5,65 χιλ. Β ολίς= (Ρ ), βάρος 2,5 γραμ. (25ΜΜ2) .
Δραστικότης (Ε) βολίδος. Βαρύτης 9,82 (κατά προσέγγισιν 10Μ>).
Ε πομένω ς : Ε =

Ρ
2β

V»
:

η μμ» “
240

0,0025
:

10

MKG/MM2 =
240
25

0,288,

ήτοι 0,3 χιλιογραμμόμετρα (MKG) άνά τετρ. χιλιοστ., κατά προσέγγισιν.
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Άπαιτουμένη δραστικότης (Ε) βολίδος:
Διά θλάσιν 0,02. Διά θραΰσιν 0,05. Διά διάτρησιν δστοϋ 0,16. ( βρ. σχ. είκ. 8,
9,10,11 καί 12) .
7. ΔΙΑ ΤΡΗ ΣΙΣ ΚΑΝΝΗΣ
Εις τά περισσότερα έργοστάσια κατασκευής καλών δπλων, ή κάννη των κατα
σκευάζεται έκ ράβδου χάλυβος, άναλόγου πάχους καί μήκους δι’ έκαστον σύστημα
δπλων. Ή ράβδος τοΰ χάλυβος τό πρώτον κατόπιν σφυρηλατήσεως, λαμβάνει τό
εξωτερικόν της σχήμα καί κατόπιν τοποθετείται έπί μηχανής - τόρνου, δπου διά
κοπτικοϋ έργαλείου μεγάλης δξύτητος καί σκληρότητος, διατρυπάται (διανοίγεται
οπή) άπό τοΰ ένός άκρου μέχρι τού άλλου (δρ. Hatcher, Jury, Weller, σελ. 107
έπ., (F iream s Invest. Indentif. A nd Evidence 1957 (σχετ. είκ. 13, 14, 15, 16).
“Οσον μεγαλυτέρα εις μήκος είναι ή κάννη, τόσον δυσκολωτέρα είναι ή έπιτυχής, άπ’ άρχής μέχρι τέλους, πραγματικώς κυκλική διάνοιξές της. Παλαιότερον
ή διάνοιξις τής δπής, εις τά καλά δπλα, διήρκει μίαν εβδομάδα, διότι διενηργεΐτο
διά τών χειρών.
Εις έκ τών διασημοτέρων κατασκευαστών ήτο δ Η. Μ. Pope, ’Αμερικανός.
Σήμερον διανοίγεται μηχανικώς, έπομένως καί μαζικώς, έντδς μιας περίπου ώρας.
Ή κάννη τών γνωστών ήμιαυτομάτων δπλων (Sten, Tomson κ.λ.π.) άποκόπτεται, μετά τήν διάτρησιν, έκ ράβδου μεγάλου μήκους, έκ τής δποίας κατασκευά
ζονται, δύο εως καί έξ κάνναι, όμοιων δπλων.
8. Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΝΗΣ
Ή διάμετρος τής κάννης εις τήν Ευρώπην ύπολογίζεται εις χιλιοστά, είς τήν
’Αγγλίαν είς χιλιοστά τής inches καί εις τήν ’Αμερικήν εις έκατοστά τής inches.
Διάμετρ. είς
χιλιοστά

Διάμετρ. είς
έκατοστ. Inche

Διάμετρ. είς
χιλιοστ. Inche

5,5

22

220

6,35

25

250

6,65

25,26

250

7,0

28

270,280

7,5 μέχρι 7,67

30— 32

300,303,320

7,9,8,0

32

320

9,0

35,38

348 μέχρι 380

9,3,9,%

38

370=380

10,35=10,75

40=44

401=440

11,2,11,25

45

450=455

12,5

50

Ή διαφορά αϋτη άναφέρεται μόνον είς τά πολεμικά δπλα, διότι τά κυνηγητικά
διέπονται ύπό άλλων κανόνων.
Ή διάμετρος τής κάννης είναι μικροτέρα τής διαμέτρου τής θαλάμης τοΰ δπλου
ή τοΰ βυκίου τοΰ περιστρόφου. Ή κάννη είς τάς αύλακώσεις είναι μεγαλυτέρα, άπ’
δ,τι είς τάς προεξοχάς (π.χ. 8,4 χιλ. μεταξύ τών αύλακώσεων, 8 χίλιοστ. μεταξύ
τών προεξοχών).
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Η διάμετρος (Caliber) δμως προσδιορίζεται μεταξύ των προεξοχών καί ή τε
λική δέν δίδεται κατά τήν πρώτην διάνοιξιν, άλλα πρίν ή χαραχθοΰν αί αύλακώσεις.
Τό κοΐλον τής κάννης τών καινουργών ή καί τών καλώς συντηρούμενων πα
λαιών οπλών, εμφανίζεται λεΐον, λόγω τής ειδικής επεξεργασίας τής στιλπνώσεως.
Αλλά λέγομεν έμφανίζεται, διότι, έξεταζόμενον διά μικροσκοπίου, διαπιστοΰται δτι
£χει τήν έμφάνισιν άροτριωθέντος άγροΰ, δηλαδή ή δλη έπιφάνεια καλύπτεται ύπδ
μικροσκοπικών αόλακώσεων καί προεξοχών. Αί άνωμαλίαι αδται δημιουργοΰνται υπό
τών χρησιμοποιηθέντων, άφ’ ένός μέν διά τήν διάνοιξιν καί στίλβωσιν τής κάννης,
άφ’ Ιτέρου δέ διά τήν χάραξιν τών αυλακώσεων, εργαλείων (δρ. Burrard, σελ. 104,
The Identif. of Fire Arms and Forensic Ballistic, έκδ. 1951) .
'Όσον μεγαλύτερα είναι ή σκληρότης τοΰ χάλυβος, τόσον άμβλύτερα (καταστρέφονται) γίνονται τά κοπτικά έργαλεΐα. Ούτω δέ έπί τών άκρων τών κοπτικών
εργαλείων, έπικολλώνται καί μικροσκοπικά ρινίσματα, τά όποια συμπαρασυρόμενα
δημιουργούν έπίσης καί αυτά άνωμαλίας (ξέσματα) . Συνήθως εις τά περισσότερα
έργοστάσια περιστρέφεται ή κάννη περί τό σταθερόν κοπτικόν έργαλειον. Ή τ α 
κατά τήν περιστροφήν τής
χ ύ τ η ς τής μηχανής, ή τ α λ ά ν τ ε υ σ ι ς
ράβδου καί τοΰ έργαλείου, τό σχήμα του, δ βαθμός τής σκληρότητος τοΰ μετάλλου
ή καί ή κατά τμήματα τυχόν διαφορά τής σκληρότητος του, συντελοΰν άλλοτε άλ
λως εις τον τύπον τών δημιουργουμένων ιχνών (Hatcher, Textbook of Firearms
Investig. Identif. And Evidence, σελ. 44, εκ. 1935).
9. ΑΓΛΑΚΩΣΕΙΣ
Μετά τήν άποπεράτωσιν τής διανοίξεως τής τελικής διαμέτρου τής κάνης
(Caliber) , χαράσσονται αί έλικοειδεΐς αύλακώσεις. Εις δλους τούς τύπους τών πο
λεμικών δπλων, αόται έπιτελοΰν πολύ μεγάλης σπουδαιότητος τής βλητικής Ιργον,
διότι περιστρέφουν τήν βολίδα 3000— 5000 χιλιάδας φοράς, άνά δευτερόλεπτον
(πάντως δ άριθμός έξαρτάται έκ τής ταχύτητος, δηλαδή δσον μεγαλυτέρα είναι αυ
τή καί δσον μικρότερος είναι δ ελιγμός τών αυλακώσεων, τόσον περισσότεραι είναι
αί στροφαί, συνέπεια τής δποίας άναγκάζεται νά παραμένη (κατακεκλιμένη) έπί
τής τροχιάς της, τοότέστιν νά πορεύηται πάντοτε μέ τήν κορυφήν της, προς τά
Ιμπρός καί δ άξων της νά εχη μεγαλυτέραν ευστάθειαν.
Αί αύλακώσεις διανοίγονται, είτε διά περιστροφής τής κάννης, είτε οι’ έλξεως
τών ειδικών κοπτικών έργαλείων (δρ. σχ. είκ. 17 καί 18).
Ό μικρότερος έλιγμός (βήμα) δίδει μεγαλυτέραν περιστροφήν εις τήν βολίδα,
διά τοΰτον τόν λόγον εις τά βραχύκαννα, ώς καί είς τά βαρέα δπλα (άντιαεροπορικά, πυροβόλα κλπ.), είναι μικρότερος, άπ’ δτι είς τά μακρύκαννα. Ό άριθμός τών
έλικοειδών αύλακώσεων δέν είναι δ αύτός εις δλα τά δπλα, άλλά διάφορος, λ.χ. 3,
5, 8, ή καί περισσότεροι είς μερικά. ’Αλλά καί ή κατεύθυνσις διαφέρει, διότι άλ
λων είναι πρός τά δεξιά (δεξιόστροφοι), άλλων πρός τά άριστερά (άριστερόστροφ οι). Διαφέρουν έπίσης καί είς τό εύρος καί είς τό βάθος. Αί έν λόγω ιδιότητες άποτελοΰν έντονα διακριτικά γνωρίσματα τοΰ τύπου τών δπλων. Ή άπόκτησις τοΰ βά
θους έπιτυγχάνεται είς τά κατωτέρας ποιότητος δπλα δι’ έπαναλήψεως (10— 20
φοράς), είς τά καλλιτέρας (80— 100 φοράς).
Είς τήν Γερμανίαν τό πρώτον έχρησιμοποιήθη, κατά τόν τελευταΐον πόλεμον,
ειδικόν δργανον έκ χάλυβος, μεγάλης σκληρότητος, διά τήν ταυτόχρονον χάραξιν
τών έλικοειδών αύλακώσεων καί συγχρόνως σκληρύνσεως περισσότερον τής κάννης
διά συμπιέσεως, διότι είναι κατά τι μεαγλυτέρας διαμέτρου άπό τής κάννης (δρ.
σχ. είκ. 19).
Ή βολίς, έφ’ δσον χρόνον διατελή ύπό τήν επήρειαν τής περιστροφικής κινήσεως, διασχίζει τόν άέρα μέ τό έμπρόσθιον τμήμα της (τήν κορυφήν τη ς), ή δποία
καί έλαττώνει τήν άντίστασιν τοΰ άέρος καί αύξάνει τήν είσδυτικότητά της. Τό με-

Μικρά πυροβόλα δπλα

511

γάλο δμως μήκος τής βολίδος αύξάνει τήν ροπήν τής άνατροπής της. "Οταν ή βολίς δέν έχη μεγάλην μεταβατικήν καί περιστροφικήν ταχύτητα, συναντώσα έντός
τοΰ σώματος άντίστασιν, χάνει εύθυτένειαν καί κίνησιν, διά τδ περαιτέρω τραύμα
(πόρος) καί ή έξοδος είναι μεγαλύτερα. ’Ά ν δέ προσβάλη παρεγχυματώδη όργανα
τού σώματος (εγκέφαλον, ήπαρ) ή περιέχοντα υγρά (κύστιν, στόμαχον) , έπισυμβαίνει τρόπον τινά έκρηξις.
10. ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΠΓΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
Τά ίχνη (ένδείξεις) τά όποια παρέχουν τήν δυνατότητα εις τόν ειδικόν νά προσδιορίση τό ώρισμένον δπλον, έγκαταλείπονται : α) επί τής β ο λ ί δ ο ς ,
β)
έπί τοΰ κ ά λ υ κ ο ς, γ) έπί τοΰ δπλου, δ) έπί τοΰ πληγέντος άντικειμένου καί
ε) έπί τοΰ πυροβολήσαντος.
Τά ίχνη των πρώτης καί δευτέρας περιπτώσεων διακρίνονται εις φυσικά καί
έπίκτητα.
Τά φυσικά δφείλονται εις τά πάσης φύσεως χρησιμοποιηθέντα διά τήν κατα
σκευήν τοΰ δπλου εργαλεία (μηχανικά ή χειροκίνητα), τά δέ έπίκτητα είναι μετα
γενέστερα καί δημιουργοΰνται συνεπεία τής χρήσεως, των έπιδιορθώσεων, τής κα
κής συντηρήσεως τοΰ δπλου κλπ.
Δέν έξετάζεται, άν τά χρησιμοποιηθέντα διά τήν κατασκευήν τοΰ δπλου έργαλεΐα είναι καινουργή ή πεπαλαιωμένα, διότι μεθ’ έκάστην χρήσιν τά άκρα τών
εργαλείων άμβλύνονται.
"Εχει βιαπιστωθή, κατόπιν έπισταμένης έρεύνης, δτι ούδενός έργαλείου καί ή
πλέον λεπτή άκμή είναι όντως άπολύτως λεία, άλλ’ δλων άνεξαιρέτως, φέρει άλλο
τε άλλου βαθμοΰ ίχνη καί δτι έπί τής άκμής εκάστου έργα λείου δημιουργοΰνται
πάντοτε καί νέα. Έντεΰθεν, έκτός τών φυσικών τοΰ έργα λείου άνωμαλιών καί αί
έκ τής χρήσεως δημιουργούμεναι νέαι, ένοπτρίζονται διά τών έγκαταλειπομένων
ιχνών, έπί τής έπιφανείας τοΰ κ'ατασκευαζομένου ή έπιδιορθουμένου έργα λείου, ορ
γάνου κλπ.
Τά διάφορα έργαλεια έγκαταλείπουν κατά τόν χρόνον τής χρήσεώς των εις
τάς άντιστοίχους θέσεις τής κάννης ή εις άλλα έξαρτήματα τοΰ δπλου, τό ομοίωμα
τών δρατών ή άοράτων ιχνών των, υπό μορφήν γραμμώσεων, ξεσμάτων, κοιλωμά
των κλπ.
Τοιαύτης μορφής έντονα καί δρατά ίχνη είναι τά προερχόμενα έκ τής ρίνης
(λίμας), διά τής δποίας έπιτυγχάνεται τελικώς ή λείανσις τοΰ έπικρουστήρος ή τοΰ
τμήματος έκείνου έκ τοΰ όποιου έξέρχεται ή άκμή τοΰ έπικρουστήρος καί εις τό
δποΐον τμήμα στηρίζεται καί πλήττεται τό πυθμένιον τοΰ φυσιγγίου, κατά τήν έκπυρσοκρότησιν, συνεπεία τής πιέσεως τών άερίων.
At μικραί ή αί μεγάλαι έκ κατασκευής άτέλειαι ή έκ τής χρήσεως φθοραί τών
κοπτικών έργαλείων, μεγάλως διαφέρουν καί ώς πρός τό μέγεθος καί ως πρός τήν
μορφήν καί ώς πρός τήν θέσιν καί ώς πρός τήν κατεύθυνσιν καί ώς πρός τό βάθος
(op. Hatcher, Identif. of Firearms and Forensic Ballistics, σελ. 287) .
Εις έκ τών γνωστότερων εις Ευρώπην έμπειροτεχνών, δ Sir, Gerarl Byrrand,
άναφέρει εις τό σύγγραμά του, (Identif. And Forensic Ballistics, σελ. 1 5 7 ), δτι
τό γνωστόν έργοστάσιον κατασκευής οπλών Webley ε’ις Birm inyhan τής ’Αγγλίας,
τοΰ άπέστειλε, πρός έξέτασιν, 4 καινουργή περίστροφα τών 9 χιλ., τά όποια είχον
κατασκευασθή διά μιας μηχανής, διά τών αύτών έργαλείων καί δπδ τοΰ αύτοΰ έργάτου, άλληλοδιαδόχως, τό έν κατόπιν τοΰ άλλου.
Ό Byrrand έπυροβόλησε καί έλαβε τάς δοκιμαστικάς βολίδας καί κάλυκας καί
διεπίστωσε πλήρη άνομοιότητα μεταξύ τών έγκαταλειφθέντων ιχνών, εις τάς βολί
δας καί τούς κάλυκας. ’Αλλά καί άν δεχθώμεν δτι έκ συμπτώσεως έδημιουργήθησαν τά αυτά ίχνη έπί τών δύο δπλων, ή σύμπτωσις αΰτη δέν δύναται νά άναφέρηται εις
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τδ σχήμα, τδ μέγεθος κλπ. Ή πιθανότης αυξάνει δταν τά έργοστάσια διατρυπούν
μίαν μεγάλην εις μήκος χαλυβδίνην ράβδον, την δποίαν κατόπιν άποκόπτουν καί
κατασκευάζουν πολλάς κάννας δπλων. Ή μέθοδος αδτη έφηρμόσθη κατά τδν τελευταϊον πόλεμον διά την μαζικήν παραγωγήν ιδιαιτέρως ήμιαυτομάτων τύπου Sten
δπλων, πρδς κάλυψιν έπειγουσών άναγκών. Ά λλ’ αί χαλύβδινοι αδται ράβδοι διατρυπόμεναι εις ίδιον τμήμα τού έργοστασίου, εις μεγάλον αριθμόν, μεταφέρονται είς
άλλο τμήμα, διά τήν χάραξιν των έλικοειδών αύλακώσεων, είς άλλο διά την προ
σαρμογήν των είς τδν σκελετδν κ.ο.κ., δπότε ή σειρά τής κατευθύνσεως τής διατρήσεως καί των αύλακώσεων άλλάσσουν. ’Αλλά καί τήν έκδοχήν αύτήν τήν έξήτασεν
άλλος έμπειροτέχνης δ Goddard, δ δποΐος άναφέρει δτι ήδυνήθη νά διαχωρίση καί
νά προσδιορίση τάς βολίδας καί τούς κάλυκας των πυροβοληθέντων φυσιγγίων, δι’
ένδς Ικάστου, έκ πολλών δπλων, των δποίων αί κάνναι προήρχοντο έξ ένιαίας ρά
βδου, άποκοπείσης, μετά τήν διάτρησίν της.
Αί βολίδες καί οί κάλυκες τών πυροβοληθέντων διά τών ουτω πώς κατασκευασθέντων δπλων, έπεσημάνθησαν ύπδ ειδικής επιτροπής, ύπδ τής δποίας καί τού παρεδόθησαν, (δρ. Army Ordnance, U. S. Sept — Octob, 1933) .
’Αλλ’ ετι πλέον δλων τών προαναφερθέντων. Τδ 1933 ή ’Αμερικανική Κυβέρνησις συνέστησεν ειδικήν έπιτροπήν, έκ στρατιωτικών καί άλλων έπιστημόνων, ή
δποία έπρομηθεύθη κατάλληλον χαλυβδίνην ράβδον καί τήν παρέδωσεν είς τεχνί
την έργοστασίου, δ δποΐος κατεσκεύασε δύο δπλα, διά τών αύτών έργαλείων καί διά
τής αυτής μηχανής. Τδ πείραμα έπανελήφθη 3 φοράς, δηλαδή κατεσκευάσθησαν 6
πιστόλια. Ή έπιτροπή έπυροβόλησεν εν φυσίγγιον δι’ έκάστου δπλου καί ένδε,ικτικώς έσημείωσε τάς βολίδας καί τούς κάλυκας καί τάς ένδείξεις τάς έκράτησεν
έσφραγισμένας. Τάς βολίδας καί τούς κάλυκας παρέδωσεν είς τδν Goddard, δ δποΐος,
διά τών παραδοθέντων δπλων, έπυροβόλησεν δμοια φυσίγγια καί ελαβε τάς βολί
δας καί τούς κάλυκας αύτών καί ένήργησε σύγκρισιν μετά τών παραδοθέντων καί
προσδιώρισε, διά ποιου δπλου είχε πυροβοληθή έκαστον φυσίγγι ον. Ή γνωμάτευσίς
του, έλεγχθεΐσα ύπδ τής έπιτροπής, εύρέθη άλάνθαστος.
Ύπδ τής αύτής έπιτροπής διεπιστώθη έπίσης δτι τά ίχνη τών αυτών κοπτικών
έργαλείων, κατά τήν διάνοιξιν τής κάννης, είς τήν άρχήν είναι διάφορα, άπδ τού
μέσου καί τού τέλους. Ά λλ’ δ Goddard ένήργησε καί άλλο πείραμα. Έρριψε 500
φυσίγγια διά τού αυτού δπλου καί έν συνεχεία έξήτασε τήν πρώτην βολίδα μετά τής
500ης καί διεπίστωσε πλήρη ταυτότητα (δρ. J. Howard Mathews, Firearms Identif., τόμ. Αος σελ. 3 ).
Α λλά καί τδ γνωστδν έργοστάσιον δπλων Springfiled Arsenal κατεσκεύασε τδ
1926 4 μακρύκαννα δπλα, διά τής αύτής μηχανής καί έργαλείων καί έκ τής έξετάσεως τών βολίδων καί τών καλύκων πυροβοληθέντων φυσιγγίων, διεπιστώθη πλή
ρης άνομοιότης.
Έ κ τών άνωτέρω, τά δποία δέν είναι καί τά μοναδικά, καταφαίνεται ή καταβληθεΐσα προσπάθεια νά ελεγχθούν καί νά έπιβεβαιωθοΰν τά δσα ύπεστήριζον
οί θεωρητικοί, περί τής άτομικότητος τών ιχνών τών δπλων. Βεβαίως ούδεμία επι
στήμη ή τέχνη παρέχει περί πάντων άπόλυτον βεβαιότητα. "(H at αί έπιστήμαι καί
αί τεχνικαί μέθοδοι έχουν σαφή καί ώρισμένα τά δριά των. Ή κακή έκτίμησις, ή
ύπέρβασις τούτων, ή σφαλερά άντίληψις πολλών νά θεωρούν ώς υποχρεωτικόν τδν
σχηματισμόν γνώμης, κατά τήν μίαν ή άλλην έκδοχήν καί δταν δέν ύπάρχουν αί
απαραίτητοι προϋποθέσεις, δδηγοΰν είς σφάλματα.
’Έ χει πιστοποιηθή κατά τήν έφαρμογήν της, δτι ή δακτυλοσκοπία είναι μέθο
δος άσφαλής. Α λλά καί είς τήν πράξιν έχει έπίσης διαπιστωθή, δτι πολλαί ύπδ
τής Αστυνομίας παρεχόμεναι βεβαιώσεις, βάσει δακτυλικών άποτυπωμάτων, είναι
έσφαλμέναι, ώς τούτο μεταγενεστέρως, διά τής δακτυλοσκοπίας έπίσης, διαπιστοΰ-
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ται. Τά λάθη βεβαίως δεν δφείλονται είς την δακτυλοσκοπίαν, άλλ’ είς τούς δακτυλοσκόπους.
Τά ίχνη των πυροβόλων δπλων, τόσον ασφαλή θεωρούνται, ώστε είς τήν ξένην
βιβλιογραφίαν άποκαλοΰνται τά δακτυλικά άποτυπώματα των δπλων (Finger, P rint,
Thyb Mark, Byrrard σελ. 106, Revised Edis 1951) .
Επομένως προέχει ό εμπειροτέχνης των μεθόδων, δ όποιος, άπαραιτήτως, πρέ
πει νά διακρίνηται δι’ έπιστημονικήν καί τεχνικήν κατάρτισιν, νά έχη πείραν, νά
διαθέτη τά κατάλληλα όργανα καί ούχί ένα κατσαβίδι, σφυρί καί λίμα, ώς παρ’
ήμΐν οι έπιδιορθωταί δπλων ή οί έμπειροι κυνηγοί, οί αύτοαποκαλούμενοι δπλογνώμονες καί νά μη θεωρή εαυτόν, ώς περιβεβλημένον τδν μανδύαν τού άλανθάστου.
"Ολα τά ίχνη τών δπλων δύνανται νά καταστραφοΰν ή νά άλλοιωθοΰν, δταν τδ
γνωρίζη δ κάτοχος τού δπλου, δι’ άπλοΰ, ασφαλούς καί ταχέος τρόπου, άν λ.χ.
χρησιμοποιήση σμιριδόχαρτο ή κοινήν λίμαν καί τρίψη τήν έπιφάνειαν τού έπικρουστήρος, τδν έξολκέα ή τδ σημεΐον δπου πλήττεται τδ πυθμένιον τού κάλυκος ή έπινικελώση τά άναφερθέντα έξαρτήματα ή άλλάξη τήν κάννην τού πιστολιού κλπ.
(Συνεχίζεται)

Μ=Στόμιον κάννης (αρχική τα χ ό τη ς= ν 2 5 ),
Τ = Σ τό χο ς,
Μ .Τ.=δριζόντιον έπίπεδον,
Μ .Β .Δ .Τ .=Τ ροχιά, Α.Β.=Μέση άνύψωαις βολίδος άπδ δριζόντιον έπίπεδον, Δ .Γ.=άνώ τερον σημεΐον άνυψώσεως τής βολίδος, 5 .Τ .= γρ α μ μ ή σκοπεΰσεως άπδ κλισιοσκόπιον καί
στόχαστρου μέχρι σημείου πλήξεως, Μ .Ε.=Γραμμή εφαπτομένη τής τροχιάς εις στόμιον
κάννης. Ταυτίζεται μετά τοΰ άςονος τής κάννης δταν δέν δπάρχη άναπήδησις. Ε .Μ .Τ .=
Γωνία άναχωρήσεως καί γωνία άνυψώσεως συν ή πλήν άναπηδήσεως.
Μ .Τ .= Άπόστασις άπδ στομίου δπλου μέχρι στόχου.
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ΜΓ' γραμμή σκοπεύσεως καί ΜΑ', A ', Β ', Γ ', σημεία ϊσων αποστάσεων, είς ίσους
χρόνους. Ε ίς τό Ιον δευτερ. θά φθάση είς (Α '), είς τδ 2ον δευτερ. είς τό (Β ') καί είς
τό τέλος τοΟ 3ου δευτερ. είς τό ( Γ ') , θεωρητικως. Ά λ λ ’ ή πραγματική τής είς τδν
άέρα πορείας τής βολίδος είναι A " , Β " , Γ " , λόγω τής βαρϋτητος καί τοΰ άέρος.

Είκών 5
(Α) Τό σημείον τοδ στόχου Β. Τδ σημεΐον πλήξεως Α.Β. Ή άπόατασις άπωλείας δφους,
λόγω βαρϋτητος.
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Είκών 6
Α: 'Η μικρά άπόατασις εχει τό μειονέκτημα, δν τό κλεισιοσκόπιον έχη ρυθμισθή εις τά
180 μέτρα καί ή πραγματική άπόατασις είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα (160 ή 200 μ .),
δ στόχος δέν θά πληγή.
Β: "Αν έχετε των 8 χιλ . δπλον μέ ταχύτητα βολίδος 900 μ. άνά δευτερόλεπτον καί βάρος
10 γραμμ. καί ρυθμίσετε τδ κλεισιοσκόπιον είς τά 275 μέτρα καί σκοπεύσετε εις τήν βάσιν
τού στόχου, πας 8 μ ο ι ο ς στόχος άπδ τής κάννης τού δπλου καί μέχρι τών 325 μέτρων
θά πληγή.

Α' στόμιον κάνν. δπλου. (A, Ε) εύθεΤα γραμμή. Ά λ λ ’ δν πυροβολήσωμεν άπδ τδ Α πρδς
τδ Ε ή βολίς δέν θά άκολουθήση καθ’ δλην της τήν έκτασή τήν εύθεΐαν ΑΕ, αλλά είς τδ
1)4 τού δευτερολέπτου, θά είναι είς σημεΐον Β ', 30 §κ. κάτω, είς τδ 1)2 δευτερολέπτου
είς σημεΐον Γ ', 1 μέτρον καί 20 έκ. κάτω, είς τά 3 )4 τού δευτερολέπτου είς σημεΐον Α ',
2 μ. καί 70 Ικ. κάτω, είς τδ I είς σημεΐον Ε ' τδ δποΐον είναι καί τού Ε (σημεΐον πτώ
σεως) 4 μέτρ. καί 86 έκ. κάτω.
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Είκών 8
Β ο λ I ς 8 χιλιοστο
μέτρων μακρυκάνου
πολεμικού όπλου, έν
κινήσει.

Είκών 9
Μηχανήματα μετρήσεως
ταχύτητος βολίδος.

Είκών 10
Έ τερο ς τρόπος καταμετρήσεως
της ταχύτητος.

Μικρά πυροβόλα όπλα

517

Β expos Γ α χ ύ υ Λ ‘E vcpjeia
TV*
6ο\*δο$ « ’a v d
_ e .s
K cw ns
οευτεούχ5 ο μ·
rp ~ V Ο*
6,35
3,25
8,8
230
212
Π ΐ6 ϊ0 λ ν ο > »
»»
I» . . . .
E

h

F IE L D

Ε υ€ ^ € ό
6«ν
5 θ i£i c.
7,4

7,65

4,8

297

21,2

273

17,8

9,0
(parab.)

8,0

327

43,6

303

37,4

8 mm
(7,9)

10

895

399

ν».
ca.
333

Ε ?Μ
ca.
55

Είκών 11

Είκών 12
Ά πεικόνισις διά σχοινιού
τροχιάς βολίδος.

Είκών 13
Μικροφωτογραφία τμήμα
τος εσωτερικού κάννης π ι
στολιού των 9 χιλιοστομέ
τρων. Τό γράμμα Π δηλοΐ
προεξοχήν, τό γράμμα A
αύλάκωσιν.
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Είκών 14

Είκών 15 : Διάτρησις κάννης.

Είκών 16 : Χάλυψ «Δαμασκού», έξ ου κατεσκευάζοντο τά παλαιά δπλα.

ΕΙκών 17 : “Οργανα διανοίξεως κάννης δπλων εις έργοστασιον Colt,

Είκών 19 : “Οργανον ύπδ τών Γερμανών τδ πρώτον χρησιμοποιηθώ διά διάνοιξιν αύλακώσεων.

— Η ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΗΣ Άνδρονίκη Δούκα, έτών 30, στβ σπίτι τής δδοΰ Μελαίνου 7 τής Θεσσαλονίκης, έσκότωσε τη μητέρα της Βασιλική, κατόπιν έπυρπόλησε τό σπίτι, καί ύστερα αότοκτόνησε πέφτοντας στό πηγάδι.
— Ο ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΣ Κ. Τσαγκάρης καταζητείται γιατί άπό διμήνου
εξανάγκαζε την ερωμένη του νά Ικδίδεται καί να τοΰ δίδη τα χρήματα.
— ΓΙΑ ΠΑΡΑ ΦΓΣΙΝ άσέλγεια σέ άνήλικες συνελήφθησαν ol Α. Φουρίδης καί Σάββας Ένεπέκογλου, άπβ τήν Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς.
— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Νικήτας Φώκος συνελήφθη στή Θεσσαλονίκη, γιατί
είχε κάμει 25 διαρρήξεις.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ I. Παπαϊωάννου συνελήφθη άπβ την ’Ασφάλεια ’Αθηνών,
για δύο κλοπές.
— ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ή Χρηστίνα Παπαρίζου, Ιτών 31, έγκυος 5 μηνών,
στο χωρίο Κωφοί 'Αλμυρού, μέ κάταγμα τοΰ κρανίου μέ πέτρες. Συνελήφθησαν οί
γονείς Κωνσταντίνος καί Ευαγγελία, δ άδελφβς της ’Επαμεινώνδας, έτών 24 καί οί
αδελφές της ’Αντωνία, έτών 28 καί Γαρουφαλιά, έτών 21, οί όποιοι τήν δολοφόνη
σαν γιά λόγους τιμής.
— ΟΙ ΚΛΕΠΤΕΣ Ε. Καλτουρουμίδης καί Μ. Τσουρβς συνελήφθησαν άπβ τήν
Γενική ’Ασφάλεια γιατί, μόλις βγήκαν άπό τις φυλακές, διέπραξαν 19 κλοπές άπβ
σπίτια, κλέβοντας χρήματα, είδη ρουχισμού, ραδιόφωνα, φωτογραφικές μηχανές
κλπ. "Ολα τά είδη βρέθηκαν.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Γ. Χατζηδάκης, έτών 20, συνελήφθη άπβ τήν Γενική ’Α
σφάλεια, γιατί έκαμε 13 κλοπές σέ σπίτια, περίπτερα καί θυρωρεία. ’Έκλεβε κατά
προτίμηση χρήματα, ωρολόγια καί άναπτήρες.
— ΟΙ ΚΛΕΠΤΕΣ πορτοφολίων Γ. Γουργούρης, έτών 20 καί Δ. Γκάρος, έτών
20, συνελήφθησαν στην άφετηρία τών λεωφορείων Κορυδαλλού. 'Ομολόγησαν 4
κλοπές πορτοφολίων άπβ γυναικείες τσάντες.
— Ο ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΣ ναρκωτικών ’Αλμάστερ Τόμκινγκς, έτών 22, ’Ά γ 
γλος, συνελήφθη γιατί κατείχε 800 γραμμάρια χασίς καί έφερε μαζί του μία ξι
φολόγχη. Τά ναρκωτικά μετέφερε άπβ τήν Τουρκία.
— ΛΗΣΤΕΙΑ διέπραξεν δ Α. Καραγιάννης, έτών 21, δ όποιος στή Γλυφάδα
(δδδς Ίάσωνος) άπειλώντας δτι θά κτυπήση μέ βαρειά πέτρα τβν Ά χ . Μπουντούρη, έπιμελητή τής Παντείου Σχολής, τοΰ άπέσπασε 12.000 δρχ. Τά χρήματα
βρέθηκαν στό δράστη, πού συνελήφθη άπβ τήν ’Αστυνομία στδ Ελληνικό.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Γ. Τράμπαλης, έτών 19, συνελήφθη καί δμολάγησε τρεις
κλοπές σέ βάρος οικοδόμων έργαζομένων σέ οικοδομές.
— ΟΙ ΤΕΝΤΙΜΠΟΗΔΕΣ Α.Δ.Σ., έτών 18, Γ.Κ.Π., έτών 17, Δ.Γ.Ν., έτών
15, Δ.Κ.Α., έτών 14 καί Π.Π.Α., έτών 14, συνελήφθησαν στήν Πάτρα, γιατί, στδ
Β ' νεκροταφείο, κατέστρεψαν κατά τήν ώρα τής περιφοράς τού ’Επιταφίου μέσα
στήν έκκλησία, καντήλια, γλάστρες μέ λουλούδια καί τούς μαρμάρινους σταυρούς
50 μνημάτων. Τά καντήλια τά έσπαζαν μέ πέτρες, τούς δέ σταυρούς άποσπούσαν άπβ τή βάση τους.
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— ΣΚΟΤΩΣΕ τδν Ν. Τσιλιμάντον, έπ’ άδελφή γαμβρό του μέ περίστροφο, δ
Χρ. Τσιλίκης, στδ χωριδ Παπαδάτο Ξηρομέρου. Αιτία οικογενειακές διενέξεις.
— Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Β. Λαμπρόπουλος ή Ντόνιας συνελήφθη άπδ τήν ’Ασφά
λεια Χωροφυλακής. Παρουσιάζετο ώς έμπορος ηλεκτρικών ειδών καί εις τδ Λιόπεσι ένεφανίσθη ώς πλασιέ ηλεκτρικών ειδών καί κατώρθωσε, Ιντδς 8μήνου, άπδ
τού ’Απριλίου 1966 μέχρι Δεκεμβρίου, τοΰ ίδιου έτους, να πάρη άπδ τούς καταστηματάρχας Ν. ’Αθανασίου καί Σ. Πρίτη, 58 ηλεκτρικά ψυγεία καί 13 κουζίνες, άξίας
682.000 δρχ. ’Έναντι τής άξίας τών ειδών πού άγόραζε, χορηγούσε πλαστές συναλ
λαγματικές μέ ύπογραφές άνυπάρκτων προσώπων.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Χρ. Πιεροτσάκης, ετών 34, συνελήφθη, κατηγορούμενος διά
σωρείαν κλοπών, τις δποΐες διέπραξε στη Ρόδο, Τρίπολι, "Αργος, Θεσσαλονίκη καί
’Αθήνα. Οδτος άπεφυλακίσθη τδν ’Ιανουάριο, άφοΰ είχε έκτίσει φυλάκιση 8 Ιτών
γιά κλοπές.
— ΕΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΕ τδ παιδί της, 5 έτών, Δελή Χασάν, ή μητέρα του Σαζιέ, μέ τδν μουσουλμάνο έραστή της Χουσεΐν Όγλοΰ Χουσείν, στην Κομοτηνή. Ό
Χουσε ν δμολόγησε τδ έγκλημα.
— ΕΠΕΤΕΘΗ κατά τοΰ Άστυφύλακος Σ. Παπαδοπούλου, στήν δδδ Μετσό
βου, δ σπουδαστής Γ. Κοκαράκος, έπειδή δ ’Αστυφύλακας τδν παρετήρησε γιά
άνάρμοστο συμπεριφορά πρδς διερχομένη γυναίκα.
— Η ΒΡΕΦΟΚΤΟΝΟΣ Μαρία Δημάκη, ετών 19, κάτοικος τοΰ χωρίου Πολύλοφος, συνελήφθη γιατί έρριξε σε πηγάδι τδ βρέφος της, θήλυ, μόλις έγεννήθη.
— ΕΠΕΤΕΘΠ καί τραυμάτισε μέ μαχαίρι στδ χέρι τδν Ύπαρχιφύλακα Β.
Τσιτσώνη, δ Γ. Λατσούδης, έτών 21, κάτοικος Περιστεριού (δδδς Δημητρακοπούλου 5 ) , δ δποϊος καί συνελήφθη. Ό Άστυνομικδς παρενέβη γιά νά χωρίση τδ δρά
στη, πού διεπληκτίζετο μέ τή μητέρα του.
— ΕΤΡΑΓΜ ΑΤΙΣΕ μέ στιλέτο στήν κοιλιά τδν Δ. Χαρίση, έτών 18, δ Άνδρέας Μαχαζάνης, έτών 19, έξω άπδ τδ νάϊτ κλάμπ τής Άρετσοΰς, στη Θεσσαλο
νίκη.
— Ο ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΗΣ καί κλέπτης Ν. Καρατζόγλου, έτών 38, συνελήφθη
άπδ τήν Γενική ’Ασφάλεια καί δμολόγησε 4 κλοπές εις βάρος καταστημάτων.
— Ο ΣΑΤΓΡΟΣ Ν. Βούκας, έτών 58, συνελήφθη στόν Πειραιά, γιατί άπεπλάνησε δύο άνήλικα κοριτσάκια.
-— ΕΞΥΒΡΙΣΕ τδν διοικητή Χωροφυλακής Άκράτας, δ Γ. Κηοάκος, έπειδή
τοΰ συνέστησε νά καταβάλη σέ έργάτες δεδουλευμένα ήμερομίσθια. Συνελήφθη καί
άπεστάλη στδν εισαγγελέα.
— Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Α. Δεστούνης συνελήφθη γιατί έξηπάτησε τούς έμπόρους X. Νικολαΐδη καί I. Νομικδ καί πήρε έπιπλα άξίας 30.000 δρχ. μέ συναλ
λαγματικές, τις δποΐες δέν έξαργύρωσε. Τά έπιπλα βρέθηκαν.
— ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ναρκωτικών κατεδικάσθη σέ φυλάκιση 2 μηνών καί
10 ήμερών δ τουρίστας Γκρήν Μήτσελ.
— Γιά ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑ συνελήφθη δ διευθυντής τοΰ έστιατορίου «Σκαραμαγκάς» Β. Καραμπάτος καί οί υπάλληλοι τής έπιχειρήσεώς του I. Δημόπουλος, Ν.
Ζήσης, Ά νδ. Παληξέρης καί Ν. Παπουτσάς, διότι έξέδιδαν σέ πελάτες τοΰ κέντρου
νεαρές άνήλικες καί ένήλικες, τις δποΐες είχε προσλάβει ώς «γκαρσόνες».
— ΕΠΕΤΕΘΗΣΑΝ καί έξυλοκόπησαν 5μελή δρχήστρα κέντρου στή Λαμία,
οί Χρ. Σοφούλης καί I. Τσιτσίνης, γιατί δέν άπέδωσαν πιστά τραγούδι πού παρήγγειλαν. Κατεδικάσθησαν σέ φυλάκιση 55 ήμερών.
Ν.Α.

(Σ υ ν ό χ κ α Από τό προηγοόμ βνο)

Μ Ε ΡΟ Σ Π ΡΩ ΤΟ Ν
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Σ π ιν θ ά ρ ο υ .
Πάροδος της λεωφόρου Βουλιαγμένης 80, στη «Δάφνη».
’Οφείλει την όνομασία: 1) Στόν συνώνυμον έξ Ήρακλείας τραγικό ποιητή,
σύγχρονο τοΰ Σοφοκλέους, πού έγραψε τις τραγωδίες «Ηρακλής περικαιόμενος»,
«Παρθενοπαΐος» κ.ά. καί 2) στόν συνώνυμον αρχιτέκτονα εκ Κορίνθου, πού ώκοδόμησε, σύμφωνα μέ πληροφορίες τοΰ Παυσανίου, τόν ναό τοΰ ’Απόλλωνος στούς Δελ
φούς.
Σ π ό ν ’Ια κ ώ β ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Πάρνηθος 89, κοντά στόν «"Αγιο Θωμά» τής 'Ανω Κυψέλης
Ό ’Ιάκωβος Σπόν (1647—-1685), Γάλλος αρχαιολόγος, περιηγήθηκε την
Δαλματία, την Ελλάδα καί τήν Μ. ’Ασία καί εγραψε διάφορα έργα άπό τις περιη
γήσεις του στις διάφορες χώρες.
Σποραδώ ν.
Πάροδος τής όδοΰ Κυψέλης 33, κοντά στήν πλατεία καί έκκλησία «Αγίου
Δημητρίου», στήν Κυψέλη.
Πρόκειται γιά τα γνωστά νησιά, πού είναι διασπαρμένα στο Αιγαίο πέλαγος,
καί διακρίνονται στις Βόρειες Σποράδες, τις Θεσσαλικές (Σκιάθος, Σκόπελος κλπ.),
τις Δυτικές ('Ύδρα, Σπέτσες), τις Θρακικές ("Ιμβρος, Σαμοθράκη, Θάσος, Λή
μνος) καί τις Νότιες Σποράδες (Δωδεκάνησα). ’Αξίζει νά σημειωθή βτι τά νησιά
αύτά ποτέ δέν είχον σαφή διαχωρισμό μεταξύ τους. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει στό
Περιστέρι καί στό Χαλάνδρι) .
Σ π ο ρ γ ίλ ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Ζακύνθου 15, στήν πλατεία «Φωκίωνος Νέγρη».
Ό Σπάργιλος, ήταν αρχαίος Δήμος τής ’Αττικής, τοΰ όποιου δέν έχει έξακριβωθή ή θέσις ποΰ βρισκόταν.
Σ π υ ρ ιδ ιώ ν ι.
Πάροδος τής όδοΰ Κίτσου 19, στόν « Ά γιο Δημήτριο» Αμπελοκήπων.
Σπυριδιώνι, δνομάζονται δύο άκρωτήρια τής Κερκύρας, πού σχηματίζουν τις
γραφικότητες τοΰ δρμου τής Παλαιοκαστρίτσας.
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Σπυριδογιάννη.
Πάροδος της δδοΰ Πριήνης 9, στον «"Αγιο Δημήτριο» ’Αμπελοκήπων.
’Οφείλει τήν ονομασία στούς άδελφούς: α) Γεώργιο Σπυριδογιάννη, όπλαρχηγδν από τά Γριμπιλιανά τής Κρήτης, πού πήρε μέρος στην Κρητική Έπανάστασι
τού 1896, καθώς καί στις στην ’’Ηπειρο καί Μακεδονία έπιχειρήσεις τού 1912 καί
στόν ’Ηπειρωτικόν αγώνα τού 1914, καί β) στόν Εμμανουήλ Σπυριδογιάννη πού
συνεπολέμησε μέ τόν άδελφό του καί κατέστη Ανάπηρος άπό τραύμα στόν ’Ηπει
ρωτικόν άγώνα τού 1914.

Σπυρου-Μήλιου.
Πάροδος τής δδοΰ Βουκουρεστίου Ια , παραπλεύρως τού κινηματογράφου «Παλλας».
Ό Σπυρο-Μήλιος (1800— 1 880), αγωνιστής τού 1821 άπό τήν Χειμάρα,
ύποστράτηγος καί πολιτικός, μετέσχεν έπικεφαλής 200 Χειμαριωτών τού Άγώνος
στό Μεσολόγγι καί Στερεάν Ελλάδα καί διετέλεσε τρις υπουργός Στρατιωτικών
(1851, 1859, 1867). ’’Εγραψεν ενδιαφέροντα άπομνημονεύματα τής β ’ πολιορ
κίας τού Μεσολογγίου. (Συνώνυμη δδός ύπάρχει σε προάστια τών ’Αθηνών).

Σταγείρων.
Πάροδος τής δδοΰ Πλειώνης 33, στόν «"Αγιο Δημήτριο» τών ’Αμπελοκήπων.
Τά Στάγειρα, άποικία τών Άνδρίων στην Χαλκιδική πού ιδρύθηκε τό 665
π.Χ., κατεστράφησαν άπό τόν Φίλιππο τόν Β ’. ’Από τά Στάγειρα (δρθότερον Στά
γιρα) κατήγετο δ ’Αριστοτέλης, δ όποιος γ ι’ αύτδ τόν λόγο ώνομάζετο Σταγειρίτης.

Σταδίου.
’Αρχίζει άπό τήν πλατεία «Συντάγματος» καί τελειώνει στην πλατεία «’Ομό
νοιας».
Έλαβεν αύτή τήν δνομασία, γιά τό λόγο δτι δταν κατεσκευάζετο προωρίζετο
νά καταλήξη στό Παναθηναϊκό Στάδιο. (Κατά μιά έκδοχή, στή θέσι τής δδοΰ Στα
δίου ήταν ρεύμα πού χώριζε σ τ ά δ ύ ο τήν τότε ’Αθήνα).

Σταθα Γιάννη.
Πάροδος τής δδοΰ Σκουφά 56, άπέναντι στό Γαλλικό Ινστιτούτο τής δδοΰ Σίνα.
Ό Γιάννης Σταθάς, γυιός τού Γεροδήμου Σταθά, άρματολός τού Βάλτου, έπολέμησεν έναντίον τού Ά λή Πασά καί εκήρυξε, μέ τόν Βλαχάβα καί τόν Νικοτσάρα,
•τήν έπανάστασι στόν "Ολυμπο.

Σπαθάτου "Οθωνος.
Πάροδος τής δδοΰ Α γίου Δημητρίου - “Οπλων 101, στις «Τρεις Γέφυρες».
Ό ”Οθων Σταθάτος, πλούσιος Κεφαλλωνίτης, έδαπάνησε πολλά χρήματα ύπέρ
κοινωφελών καί καλλιτεχνικών σκοπών στην ’Αθήνα.

Σταθογιάννη.
Πάροδος τής δδοΰ Μάρκου Μπότσαρη 12, στην «Γαργαρέτα».
Πρόκειται γιά τόν Γιάννη Σταθά, γιά τόν όποιον εγράψαμε στήν δμώνυμη δδό,

Σταΐκου.
Πάροδος τής δδοΰ Σκουφά
Ασκληπιού.
’Οφείλει τήν δνομασία στην
νιου, μέλη τής δποίας άπό τόν
πολιτικοί καί ιδιαίτερα τήν έποχή

75, κοντά στήν διασταύρωσι τών δδών Σκουφά—
συνώνυμη παλαιά άρχοντική οικογένεια τοΰ ’Αγρί
ΙΖ ’ αιώνα μ.Χ. διεκρίθησαν ώς στρατιωτικοί καί
τοΰ 1821.
(Συνεχίζεται)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
τ ρ ο χ α ί α ς

:

•Υπό τοΰ κ. Ν. Α.

-

/

.

— ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ τετραπλή εγινε στή λεωφόρο Συγγροΰ, δταν τό Ξ. Α.
1169, μέ οδηγό τόν ’Αμερικανό Σπένσερ Άντερσεν, έπεσε στό προπορευόμενο
209633 I. X., μέ δδηγό τόν Μ. Πανούση, πού τό έξετίναξε στό άντίθετο ρεύμα
τής λεωφόρου, μέ άποτέλεσμα νά τό χτυπήση καί νά τό παρασύρη τό αντίθετα
έρχόμενο I. X. 104222, πού παρεξέκλινε τής πορείας του καί επεσε στό 103271
I. X.. πού δδηγοΰσε ό ’Άγγελος Λαζόπουλος. Ά πό τήν τετραπλή καραμπόλα έτραυματίσθη ό Θ. Τόλης.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ό Σπ. Μπουρνέζης, τόν όποιο παρέσυρε τό I. X.
115, στή συμβολή των δδών Ριζάρη καί Β. Κων) νου. Ό οδηγός Γ. Πανικολόπουλος συνελήφθη.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 7, οί Ν. Ίωσηφίδης, Σ. Καιμάκης, Κ. Τρούφας,
Η. Κουράκος, Κ. Καπνίσης, ’Ασπασία Καπνίση, Α. Κασκαρίδου, σέ 6 συγκρού
σεις πού συνέβησαν εις περιοχήν Αθηνών, κατά τήν 22 καί 23.4.67.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 8, οί Ευταξία Λημακάτου, Δ. Χατζηλεούσης, Κ.
Κουτουμάνος, Θεόδωρος Καγκιούσης, Ν. Λουκάς, Κ. Ζαφειρόπουλος, Θωμάς Μπαλαμπέλος, Ν. Φουρλής, σέ 6 τροχαία δυστυχήματα πού συνέβησαν τήν 24.4.67.
— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Άλουτανίδης, δδηγός γεωργικού εκλυστήρος, δταν οδτος
άνετράπη στή Λεπτοκαρυά Γιαννιτσών.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 7, οί Ά ννα Κούρτη, Θ. Κούρτης, I. Λαγός (πε
ζοί) , Ν. Κουλοχέρης, Δ. Γκίκας, Γ. Παπαθανασίου καί Α. Γεωργούλας, σέ τρία
τροχαία δυστυχήματα.
— ΝΕΚΡΑ ή Δήμητρα Ναούμ, τήν όποια παρέσυρε, στό 15 χλμ. δδού Λαρίσης — Θεσσαλονίκης, I. X. μέ δδηγό τόν Φ. Σκουλούδη.
— ΠΕΘΑΝΕ ό Ίά κ . Χαβιαρόπουλος, πού είχε μεταφερθή στό νοσοκομείο «Βασ.
ΙΙαΰλος» τραυματισμένος άπό αυτοκίνητο.
— ΝΕΚΡΑ ή Καλλιόπη Χατζηδημητρίου, έτών 40, τήν όποια παρέσυρε λεω
φορείο πρό τοΰ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιώς, μέ δδηγό τόν Π. Γιαννόπουλο, δ
όποιος συνελήφθη.
— ΕΚΤΓΠΗΣΕ μέ τά χέρια τόν άστυφύλακα Γ. Μαρινάκη, έκτελούντα υπη
ρεσία, δ Γερμανός ναυτικός Σηβέρτ Χέρμπερτ, έτών 24, ό όποιος κατεδικάσθη άπό
τό αύτόφωρο πλημμελειοδικείο σέ φυλάκιση 30 ήμερών.
— ΝΕΚΡΑ ή Δέσποινα Χατζηχαραλάμπους, τήν δποία παρέσυρε τό I. X.
49727, μέ δδηγό τόν I. Ούρανίδη, στήν δδό Σοφούλη τής Θεσσαλονίκης.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα ό έργάτης Λαζ. Φραγκάπουλος, τόν όποι
ον παρέσυρε τό 61549 βυτιοφόρο, μέ όδηγό τόν Π. Κωνσταντίνου.
— ΔΙΕΜΕΛΙΣΘΗ δ Εύάγ. Πασχάλης, έτών 6, άπό τό I. X. 172747 φορτηγό,
μέ δδηγό τόν Μιχ. Μπιτάκον, κοντά στό χωριό Καμίνια Πατρών.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, ό Θ. Μπίτσος, δδηγός Ι.Χ. καί ή έπιβάτις
Γεωργία Ματσαρά, δταν τό όχημα τούτο συνεκρούσθη μέ λεωφορείο, στή δημοσία
δδό Πατρών — Καλαβρύτων.
— ΝΕΡΑ ή Στυλιανή Φιλιππέλλη, τήν δποία παρέσυρε τό I. X. 198484, μέ
όδηγό τόν Ε. Δούκα, στή λεωφόρο Θηβών.
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— ΝΕΚΡΟΙ 2, οί στρατιώται Θ. Χασιώτης καί Εύάγ. Γεωργίου καί τραυματι
σμένοι πέντε, οί Στ. Άκριτίδης, Δ. Τσώνης, Π. Κουλουμπής, Π. Άργυρόπουλος
καί Π. Γρηγορόπουλος, δταν τό 72624 στρατιωτικό αυτοκίνητο, σέ επικίνδυνη στρο
φή, παρά τό 165 χιλμ. τής παλαιάς έθνικής δδοϋ ’Αθηνών — Λαμίας, παρεξέκλινε τής πορείας του καί άνετράπη.
— ΝΕΚΡΑ ή Βασιλική Ρηγοπούλου, έτών 6, τήν οποία παρέσυρε στόν Πύρ
γο τό I. X. 144719, μέ όδηγό τόν Α. Παπανικολάου, πού συνελήφθη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Σ. Μιχαλέφης, έτών 11, μαθητής, τόν όποιο παρέσυρε στό χω
ριό Καβάσιλα, τό I. X. 72675, μέ όδηγό τόν Π. Παπαδόπουλο, πού συνελήφθη.
-— ΝΕΚΡΟΣ ό Κ. Άραβανόπουλος, δδηγός μοτοποδηλάτου, τόν όποιο παρέσυ
ρε στό Βόλο φορτηγό αύτοκίνητο, μέ όδηγό τόν Γ. Τσάμη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Μαυριάς, δδηγός μοτοποδηλάτου, πού άνετράπη στό ’Αγρί
νιο, γιατί έπεσε πάνω σ’ ένα σχοινί τεντωμένο κάθετα στό δρόμο καί τοΰ όποιου ή
μία άκρη ήταν δεμένη σέ δέντρο καί ή άλλη στό περιλαίμιο ήμιόνου.
— ΝΕΚΡΟΣ ό Π. Πετρόπουλος καί τραυματισμένος σοβαρά ό Α. Κωνσταντινίδης, έπιβάτης φορτηγού, μέ όδηγό τόν Α. Οικονόμου, δταν τούτο άνετράπη στην
επαρχιακή δδό 'Αγ. Βασιλείου Κορινθίας.
— ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Βασιλειάδης, τόν όποιο παρέσυρε μπουλντόζα σέ έκτελούμενα
έργα, κοντά στήν Έορδαία Κοζάνης.
-— ΝΕΚΡΟΣ ό Κ. Κεραμερίδης, τόν όποιον παρέσυρε κοντά στό 18 χιλιόμετρο
τής έθνικής δδοΰ Λαμίας — Καβάλας, λεωφορείο, μέ όδηγό τόν Ε. ΙΙαρασέλη.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 60 άτομα, σέ 29 τροχαία δυστυχήματα, πού έγιναν
κατά τό έορταστικό 48ωρο τοΰ Πάσχα σέ διάφορα σημεία τής χώρας.
— ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Κατσιάπης, δδηγός μοτοποδηλάτου, δταν τούτο, λόγω ύπερ
βολικής ταχύτητος, άνετράπη στό 55 χιλμ. τής όδοΰ Πύργου — Πατρών.
— ΝΕΚΡΟΣ ό Δ. Φραγκούλης, τόν όποιον παρέσυρε μέ τό μοτοποδήλατό του
ό Σπ. Δρυμάνης, στήν δδό Χαλκίδος — Ψαχνών.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 4 άτομα, οί Ά ρ . Ρέπας, Κ. Σλάκος, Β. Λίβας, καί
Γ. Γουτζουλίδης, σέ τροχαία δυστυχήματα στήν περιοχή Πατρών.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Β. Άντωνάκος, έτών 40, δδηγός μοτοποδηλάτου, τόν όποιο
παρέσυρε στή θέση «Βάρνα» τής δδοΰ Βαρθολομιοϋ — Λουτρών Κυλλήνης, ή 261
αμαξοστοιχία, μέ όδηγό τόν Άναστ. Μαυρίδη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Κογκάκης, μαθητής, έτών 6, ό όποιος έθεσε σέ κίνηση έλκυστήρα πού εόρίσκετο σταθμευμένος σέ κατωφέρεια, μέ συνέπεια νά άνατραπή ούτος καί νά τόν καταπλακώση.
— ΝΕΚΡΑ ή Ευφροσύνη Κάκου, έτών 20, τήν όποια παρέσυρε στό Αιγάλεω
τό 197849 λεωφορείο, μέ όδηγό τόν Κ. Μουλαρά.
— ΝΕΚΡΟΣ ό τροχονόμος χωροφύλακας Χρ. Ρήγας, τόν όποιο παρέσυρε, στό
Κεφαλάρι "Αργους, μοτοποδήλατο μέ όδηγό τόν Εύάγ. Ρέκκαν, δ όποιος συνελήφθη.
— ΝΕΚΡΑ ή δετής Άργυρώ θ . Κόκκορη, τήν όποια παρέσυρε τό 176327
φορτηγό μέ όδηγό τόν I. Μαυροειδάκο, στή λεωφόρο ’Αθηνών.
— ΝΕΚΡΑ ή Χρηστίνα Δελεντή, έτών 2, τήν όποια παρέσυρε τό 104215 βυ
τιοφόρο, μέ όδηγό τόν Μ. Άντωνακόπουλο, στήν όδόν Βούλας, τού 'Αγίου 'Ιερο
θέου. Τό κοριτσάκι ξέφυγε άπό τά χέρια τής μητέρας του, ένώ τό όχημα έκινείτο.
— ΝΕΚΡΑ ή Ελένη Γαϊτάνου, έτών 55, τήν όποια παρέσυρε φορτηγό στή Νίκαι, μέ όδηγό τόν Γερ. Κουζούρη.
Ν . Α.

Π Ε Ν Θ Η

Γ ε ώρ γ ι ο ς

Πετάσης

Τήν 24ην παρελθόντος μηνδς Μαίου, άπεβίωσεν δ Υγειονομικός ’Αξιωματικός,
’Αστυνόμος Α ' τάξεως, Γεώργιος Πετάσης.
Ή κηδεία τοΰ αειμνήστου Γεωργίου Πετάση έγένετο τήν 27.5.67, έκ τοΰ
ίεροΰ ναοϋ τοΰ Α ' Νεκροταφείου ’Αθηνών, μέ πάνδημον συμμετοχήν άστυνομικών
υπαλλήλων δλων τών βαθμών καί πλήθους κόσμου.
Έ κ μέρους τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος άπεχαιρέτησε τον έκλιπόντα δ Υγειο
νομικός Διευθυντής Β ' τάξεως κ. Γεώργιος Κουτσούρης, δ όποιος είπε τα έξης :
«’Αγαπητέ Γιώργο Πετάση καί φίλτατε συνάδελφε,
Θλιβερόν καί βαρύ χρέος επιτελώ σήμερον, άποτείνοντάς σου, τόσον προώρως,
κατά τήν στιγμήν ταύτην, τόν ύστατον χαιρετισμόν εκ μέρους τών έν τή Αστυνομία
Πόλεων συναδέλφών σου καί δλοκλήρου τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.
Δεν υπάρχει δ χρόνος διά νά δυνηθώ καί άναλύσω λεπτομερώς καί διεξοδικώς τό εργον τής δλης σου σταδιοδρομίας’ θά περιορισθώ δμως ν’ άναφέρω μόνον
άπλοΰν καί περιληπτικόν βιογραφικόν σου σημείωμα :
Ό Γεώργιος Πετάσης, άριστος έπιστήμων — Φυματιολόγος, έγεννήθη εις Η 
ράκλειον Κρήτης τό 1905, ήτο πτυχιοΰχος καί διδάκτωρ τής ’Ιατρικής Σχολής
τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Μονάχου Γερμανίας, άπέκτησε δέ ειδικάς καί γενικάς σπουδάς εις τάς Πανεπιστημιακάς Κλινικάς τοΰ Μονάχου — Βερολίνου —
Βιέννης, Βέρνης, Γερμανίας καί είς τό Σανατόριον Νταβός τής Έλβετ'ας, δπου καί άπέκτησε τήν
ειδικότητα τοΰ Φυματιο/,όγου. Διωρίσθη έν τή ’Α
στυνομία Πόλεων ώς ’Αστυνόμος Β ', τόν Μάϊον
τοΰ 1947 καί προήχθη είς τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυ
νόμου Α ', κατ’ εκλογήν, τόν Αύγουστον τοΰ 1952.
Καθ’ δλον τό χρονικόν διάστημα τής έν τή ’Α
στυνομία υπηρεσίας του, δ Γιώργος Πετάσης, ύπηρέτησεν έν τώ Αστυνομικά) Νοσοκομείο), άσκών τήν
ιατρικήν του ύπηρεσίαν, ώς ειδικός Φυματιολόγος.
Ό Γιώργος Πετάσης δ όποιος ήδη, είς ήλικίαν
62 ετών, άπεδήμησεν άπό 48ώρου τοΰ κόσμου τού
του, ήτο προσωπικότης αγνή, ίσχυρά, θεληματική
καί γενναία. ΤΗτο δ άνθρωπος τών άγνών προθέ
σεων. Ό Γιώργος Πετάσης, ώς έπιστήμων καί ώς άτομον έκοσμεΐτο μέ τά σπάνια
προσόντα τής σεμνότητος, θετικότητος, υψηλής άνωτερότητος καί γενικωτέρας άρετής, άτινα προσόντπ θά τόν διατηρήσουν ώς ενα πραγματικόν καί άναλλοίωτον ίν
δαλμα, είς τάς ψυχάς τής οίκογενείας του, τών συγγενών του, τών φίλων του,
τών συναδέλφών του καί είς δλους, δσοι τόν έγνώρισαν.
Ό Γιώργος Πετάσης ήτο ό τέλειος τύπος τοΰ άνωτάτου άνθρώπου. Προικι
σμένος μέ δλες τις σπάνιες άρετές πού χαρακτηρίζουν τούς ξεχωριστούς, άκτινοβολοΰσε καί μετέβαλλε σέ πραγματική καί ώφέλιμη διακονία τήν άγάπη πού ήσθάνετο διά τόν άνθρωπον.
’Ασκητής τής καλώς έννοουμένης κοινωνικής άρετής, δ Γιώργος, άφίνει βαθειά
χαραγμένη στή μνήμη καί στήν καρδιά δλων πού τόν έγνώρισαν άπό κοντά, τήν
γεμάτη άπό καλωσύνη καί σεμνότητα προσωπικότητά του.
’Αθόρυβη ήταν ή ζωή του κατά τά τελευταία χρόνια, στοργικός καί γλυκός
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είς τήν οίκογένειάν του, περιεβάλλετο δέ, πάντα, άπδ τήν άφοσίωσι καί τήν άγάπη
της πίστης συντρόφου του καί της λαμπρής κόρής του, πού τόν έλάτρευαν.
Ε μείς οί συνάδελφοί του πού τόν εκτιμούσαμε καί τόν αγαπούσαμε, αίσθανόμεθα δτι μέ τό θάνατό του χάνεται μια από τις πιό άντιπροσωπευτικές φυσιο
γνωμίες της ιατρικής οικογένειας.
’Αγαπητέ Γιώργο, τα έξαιρετικά σου προτερήματα τοΰ έπιστήμονος, τοΰ άρίστου οικογενειάρχου καί τοΰ άνθρώπου, όλοκλήρωσαν τήν προσωπικότητά σου ώστε
μπορούσες νά πής, έγκαταλείποντας λίαν προώρως τόν πρόσκαιρον αυτόν κόσμον,
δτι έξετέλεσες εντίμως καί εύσυνειδήτως τόν προορισμόν σου.
Άφίνεις, αγαπητέ Γιώργο, όπίσώ σου δυσαναπλήρωτου κενόν, άφίνεις δμως καί
κληρονομιάν μιμήσεως τόσον εις τούς συγχρόνους ψιλούς σου, δσον καί εις τούς
απογόνους σου.
Σ ’ άφήνομεν, λοιπόν, τώρα αγαπητέ Γιώργο, δλοι οί φίλοι καί οί δικοί σου,
νά φύγης διά τό μακρινό καί άτελεύτητο ταξίδι καί είθε τό χώμα τής ’Αττικής γής
πού θά καλύψη τό σώμά σου νά είναι έλαφρόν, δ δέ Δημιουργός τοΰ σύμπαντος, πού
ηνοιξε διάπλατα τήν άγκάλήν του διά νά σέ ύποδεχθή, χαρίση παρηγοριάν καί ψυ
χικήν γαλήνην εις τήν άγαπημένην οίκογένειάν σου.
’Αείμνηστε συνάδελφε Γιώργο Πετάση. Καταθέτω επί τής σοροΰ σου τόν στέ
φανον τούτον έκ μέρους ολοκλήρου τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος είς Ινδειξιν τιμής
καί ευγνωμοσύνης διά τάς πρός αύτό καί τήν πατρίδα προσφερθείσας υπηρεσίας.
Αίωνία σου ή μνήμη άγαπητέ Γιώργο.
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» διερμηνεύοντα τά αισθήματα τοΰ Άστυνομικοΰ Σώ
ματος, άπευθύνουν είς τούς οικείους τοΰ μεταστάντος τά θερμά συλλυπητήριά των,
εύχόμενα τήν έξ δψους παρηγοριάν των.

Θεόδωρος Ποόάκος
Τήν 20.5.1967, άπεβίωσεν δ ’Αστυνόμος Β ' τάξεως Θεόδωρος Ποθάκος, τής
’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς.
Ό μεταστάς έγεννήθη τό 1914 είς Γύθειον Αακωνίας. Κατετάγη είς τό ’Α
στυνομικόν Σώμα τό 1936 μέ τόν βαθμόν τοΰ Άστυφύλακος. Τό 1949 προήχθη
είς Τπαστυνόμον Β ' τάξεως, τό 1951 είς ’Γπαστυνόμον Α ' τάξεως καί έν ετει
1963 είς τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β ' τάξεως. Ό θάνατός του έβύθισεν είς τό
πένθος προϊσταμένους καί υφισταμένους του, παρά τών όποιων ήγαπατο καί έξετιμάτο ιδιαιτέρως, λόγω τοΰ καλοΰ χαρακτήρος του, τών χριστιανικών αρετών καί
τών πλουσίων ψυχικών χαρισμάτων, διά τά όποια δλως ιδιαιτέρως διεκρίνετο.
Ό έκλιπών ύπήρξεν ύπόδειγμα άρίστου οικογενειάρχου καί έγκατέλειψε σύ
ζυγον καί θυγατέρα.
Ή κηδεία τοΰ άειμνήστου θεοδώρου Ποθάκου
έγένετο τήν έπομένην τοΰ θανάτου του, 21.5.1967,
έκ τοΰ Τεροΰ Ναοΰ Ά για ς Σοφίας Πειραιώς, μέ
πάνδημον συμμετοχήν αστυνομικών υπαλλήλων ό
λων τών βαθμών καί πλήθους συγγενών καί φί
λων του.
Τά «Αστυνομικά Χρονικά» άπηχοΰντα τά αισθή
ματα τοΰ Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων, άπευ
θύνουν είς τούς οικείους του τά θερμά συλλυπητή
ριά των, εύχόμενα τήν έξ ύψους παρηγοριάν των.
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Παναγιώτης Κυριακόπουλος
Τήν 16.5.1967, άπεβίωσε, κατόπιν μακρας νοσηλείας, εις τό Πολιτικόν Νοσοκομεϊον ’Αθηνών, ό έν συντάξει ’Αστυνόμος Α ' τάξεως Παναγιώτης Κυριακόπουλος.
Ό μεταστάς έγεννήθη είς Μεσσήνην Μεσσηνίας τό 1908. Κατετάγη εις τό
’Αστυνομικόν Σώμα, ώς Άστυφύλαξ, τό 1931. Προήχθη είς Ύπαστυνόμον Β '
τάξεως τό 1944, είς Ύπαστυνόμον Α ' τάξεως τό 1947 καί είς τό βαθμόν τοΰ ’Α
στυνόμου Β ' τάξεως τό 1959. Καταληφθείς υπό τοΰ δρίου ήλικίας τήν 31.12.1963,
διετηρήθη έν ένεργώ ύπηρεσία μέχρι καί τής 27.12.1964, δτε καί άπεχώρησεν δριστικώς τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.
Ό έκλιπών ύπήρξεν εξαιρετικός ώς ’Αστυνομικός καί ώς άνθρωπος, δι’ αυτό
καί δλως ίδιαιτέρως ήγαπάτο καί έξετιμάτο παρά πάντων των προϊσταμένων καί
υφισταμένων του. Ή έν τώ Σώματι τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων τριακονταπενταετής πραγματική ύ
πηρεσία του έχαρακτηρίσθη ώς λίαν ευδόκιμος,
τούτου δ’ ένεκεν καί άπενεμήθησαν αύτώ πλεΐσται
δσαι τιμητικαί διακρίσεις.
Ή κηδεία τοΰ άειμνήστου Παναγιώτου Κυριακοπούλου έγένετο τήν 17.5.1967, έκ τοΰ ίεροΰ ναοΰ
τοΰ Α ' Νεκροταφείου ’Αθηνών. Κατ’ αύτήν παρέ
στησαν άστυνομικοί υπάλληλοι, έν ένεργεία καί
συντάξει, δλων τών βαθμών καί πολλοί συγγενείς
καί φίλοι τοΰ έκλιπόντος. Στέφανον έκ μέρους τοΰ
Άστυνομικοΰ Σώματος κατέθεσεν δ ’Αστυνομικός
Διευθυντής Β ' τάξεως κ. Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, δστις έξεφώνησε καί τδν έπικήδειον λόγον.
Έ κ μέρους δέ τής «Πανελληνίου Ένώσεως Άποστράτων ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων», άπεχαιρέτησε τδν έκλιπόντα δ έν συντάξει ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' τάξεως κΝ
Ευάγγελος ’Αναστασίου.
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», διερμηνεύοντα τά αισθήματα τοΰ ’Αστυνομικό·'
Σώματος, άπευθύνουν είς τούς οικείους του τά θερμά συλλυπητήριά των, εύχόμεν·
τήν έξ ύψους παρηγοριάν των.
«Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Α ΧΡΟ Ν ΙΚ Α»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Π Ο ΙΝ ΙΚ Ο Ε ΓΚ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο ΓΙΚ Α ΘΕΜ ΑΤΑ

'Α πλώς υπότροποι καί καθ’ έξιν ή κατ’ έπάγγελμα έγκληματίαι, ύπό τοϋ κ. Ν.
’Αρχιμανδρίτου (συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)..........................................................
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ΝΟΜ ΙΚΑ Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

Τινά έπί τής έννοιας τώ ν άρθρων 35, 118, 2 4 8 -2 5 0 , 272, 304, 313 καί 314
τοϋ Π ,Κ . , ύπό τοϋ ’Αστυνόμου Β’ κ. Δημ. Ν τ ζ ιώ ρ α .............................................

486

Ε Τ Τ Τ Χ Η ΓΕ Γ Ο Ν Ο Τ Α

Συγχαρητήριον τηλεγράφημα τοϋ ’Αρχηγού το ϋ ’Αστυνομικού Σώματος κ . Κ ω ν.
Τασιγιώργου, έπί τή γεννήσει τοϋ Διαδόχου τοϋ 'Ελληνικού Θρόνου,
πρός τήν Α .Μ . τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον . .....................................................

491

Για τήν γέννηση τοϋ Διαδόχου μα ς, ύπό τοϋ Άστυφύλακος κ. Σωσιπάτρου Π ο
λίτου............................................................................................................................................

Εΰχαί τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, έπί τή όνομαστική έορτή το υ , εις τήν Α .Ε .
τόν Πρόεδρον τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως κ . Κωνσταντίνον Κ ό λ λ ια ν ....

491

492

Ε ΓΚ Λ Η Μ Α ΤΑ Μ ΙΣΟ Τ Α ΙΩ ΝΟ Σ

Ή συμμορία μέ τά 25 πιστόλια, ΰπό τοϋ κ. Σπόρου Λεωτσάκου (συνέχεια)............

493

Α ΣΤΥ Ν ΟΜ ΙΚΑ Ι Ε Π ΙΤ Τ Χ ΙΑ Ι

Σύλληψις πλαστογράφου δράσαντος εις 'Ηνωμένας Πολιτείας ’Αμερικής, ύπό
τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γεωργίου Δουκάκη (συνέχεια καί τέλος)......................

498

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α Ι Σ Ε Λ ΙΔ Ε Σ

Δευτέρα πολιορκία καί έξοδος τοϋ Μεσολογγίου (1 5 /4 /1 8 2 5 -1 1 /4 /1 8 2 6 ), ύπό
τοϋ ’Αστυνόμου Α ' κ. Νικολάου Ο ικονόμου..................................................................

503

ΘΕΜ ΑΤΑ Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Η Σ ΑΣΤΥ Ν ΟΜ ΙΑΣ
Μ,κρά πυροβόλα δπλα, ύπό τοϋ τέως ’Αστυνόμου Α ' κ. Δημ. Κατσιμαγκλή (συνέ
χεια έκ τοϋ προηγουμένου)..................................................................................................

507

(,

Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε ΡΟ Σ Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Η Ε Π ΙΣ Κ Ο Π Η Σ ΙΣ

-,τυνομικά στιγμιότυπα δεκαπενθημέρου, ύπό τοϋ κ. Ν. Α. ....................................

520

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ - Τ Ο Υ ΡΙΣΜ Ο Σ

τορικοί περίπατοι στους δρόμους τώ ν ’Α θ η νώ ν, ύπό τοϋ ’Αστυνόμου Β' κ. Ίω άννου Ρά'ίκου (συνέχεια)...........................................................................................................

522

ΘΕΜ ΑΤΑ Τ ΡΟ Χ Α ΙΑ Σ

τκαπενθήμερον Τροχαίας, ύπό τοϋ κ. Ν Α

524

ΠΕΝΘΗ

εώργιος

Πετάσης - Παναγιώτης Κυριακόπουλος - Θεόδωρος Ποθάκος, ύπό
«’Αστυνομικών Χρονικών».....................................................................................................

526

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ : Χειρόγραφα μελετών δημοσιευομένων ή μή , δέν έπιστρέφ ονται.
J

Δ Η Μ Ο ΣΙΕ ΓΟΜΕΝ Α Ι ΜΕΛΕΤΑ1 Α Π Η Χ Ο ΓΝ ΤΗΝ Π Ν ΕΓΜ Α ΤΙΚ Η Ν
ΤΩΝ ΣΥ ΓΓΡΑ Φ Ε Ω Ν ΚΑΤ Τ Α Σ ΓΝΩΜ ΑΣ ΑΥΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΝ

Τό περιοδικόν έκτυποΰται είς τά Τυπογραφικά Καταστήματα ’Αδελφών Γ . ΡΟΔΗ
Κεραμεικοΰ 40 — ’Αθήναι ( Τ η λ . 522 - 512 )

Κάβε Παρασκευή
“Ωρα 20.30'-21
Παρακολουθείτε τήν ’Εκπομπή της ’Αστυ
νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα
θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων Ε λλά δος.
Είναι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, Ενδιαφέ
ρουσα .
Μία ’Εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε Ελληνικό
σ π ίτι.

