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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΣ

ΕΚΔΟΣΙΣ

Σ ΩΜΑ ΤΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΕΩΝ
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1 9 2 1 -1 9 5 9 )
Ύπό κ.

Ν ■ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Άστυν. Δ/ντοϋ Α'
( Συνέχεια άπο τό προηγούμενο)

ΙΖ'. Η ΑΣΤΥΝ ΟΜ ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ Κ ΑΤ Α ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΟΥ ΚΟΜ Μ ΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜ Μ ΟΡΙΤΙΣΜ ΟΥ
Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

209.—*Ανακάλυψις τώ ν μελών τον παρανόμου μηχανισμόν της
Κ. Ο. ’Αθήνας για την κατασκευή κρυπτό/ν.

** *
209. ’Α νακ άλυψ ις τώ ν μελών τοϋ παρανόμου μηχανισμού της Κ. Ο.
’Αθήνας γιά τήν κατασκευή κρ υπ τώ ν.
Στις 19 Ιουλίου 1948 ή 'Υποδιεύθυνσής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών άνεκάλυψε καί συνέλαβε 23 άνώτερα στελέχη της Κομμουνιστικής Όργανώσεως ’Αθηνών
τα όποια μέ τήν καθοδήγησι τοϋ Ίωάννου Ποτήρη, πού ήταν σοβαρύ στέλεχος
τοϋ Κ.Κ.Ε. είχαν οργανώσει τον παράνομον τεχνικό μηχανισμό γιά τήν κατασκευή
κρυπτών. Στις κρύπτες αύτές έκρύβησαν άνώτερα στελέχη καί ύλικά τοϋ έκδοτικοϋ
μηχανισμοΰ τοϋ Κ.Κ.Ε.
’Αλλά τί ήσαν οί κρύπτες αύτές καί πώς κατωρθώνετο νά κατασκευάζονται
μέσα σέ κεντρικώτατες συνοικίες τής πρωτευούσης χωρίς νά τις άντιλαμβάνωνται
οί 'Υπηρεσίες ’Ασφαλείας; Το κομμουνιστικό κόμμα τό όποιο μεταπολεμικώς δια
θέτει μεγάλα χρηματικά ποσά σέ χρυσές λίρες, κατορθώνει μέ άτομα τής άπολύτου
εμπιστοσύνης του, τά όποια μάλιστα είναι γνωστά στήν ’Αστυνομία ώς έθνικόφρονες πολίτες, νά νοικιάζη διάφορα σπίτια ή καί νά χτίζη νέα γιά νά τά χρησιμοποιή
αποκλειστικά ώς καταφύγια τών στελεχών τοϋ κόμματος ή γιά τήν έγκατάστασιν
τυπογραφείων ή άλλων εκδοτικών μέσων καί αρχείων.
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'Ιστορικά της ’Αστυνομίας Πόλεων

Τά σπίτια αυτά διασκευάζονται ή κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε
κατά τις έπιμελέστερες έρευνες νά μή παρουσιάζεται τίποτε τό ύποπτο, ένω μπορεί
εκεί νά υπάρχουν μία, δύο ή καί περισσότερες κρύπτες.

Κρύπτη εντός τής οποίας έκρύπτετο ό Βαβούδης, στέλεχος τοϋ Κ.Κ.Ε., χρησιμοποιών
τέλειον ασύρματον.

Κρύπτη εντός ντουλάπας, εις ήν συνελήφθησαν κρυπτόμενοι οί Μενούτης ’Αγησίλαος κα\
Παπαγιάννης Κων/νος, στελέχη του Κ.Κ.Ε.

’Έτσι οί άστυνομικοί πού έμπαιναν στά σπίτια αυτά γιά τά όποια έδίδετο τυχόν πληροφορία ότι είναι ύποπτα, βρίσκονταν άλλοτε μπροστά σ’ ένα γνωστό
έπαγγελματία γιά τά έθνικόφρονα φρονήματά του, άλλοτε τούς ύποδέχετο μία μοδί-

Κρύπτη έντός τής όποιας έκρύπτετο ό Δανιηλίδης, στέλεχος τοϋ Κ.Κ.Ε.

Κρύπτη έντός τής οποίας έκρύπτετο ό Δημητρίου, στέλεχος τοϋ Κ.Κ.Ε.

στα κλπ. Συνήθως άπό τά σπίτια αύτά δέ λείπουν τά εικονοστάσια και εικόνες των
Βασιλέων.
Οί φωτογραφίες πού παραθέτουμε δείχνουν πόσο τεχνικά δουλεύουν οίκομμουνισταί στον παράνομο μηχανισμό τους.

Ή

’Αστυνομία Πόλεων κατά την περίοδο τοϋ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ
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Έκτος των κρυπτών ό παραπάνω παράνομος μηχανισμός της Κομμουνιστικής
Όργανώσεως ’Αθηνών καθώριζε καί τά άχτίβ® δηλαδή τα σπίτια για τή συνάντησι

Κρύπτη έντό; τ ή ; οποία; έκρύπτετο ό Ά ναστασιάδη;, μέλο; τοΰ Π. Γ. τοϋ Κ.Κ.Ε.

Κρύπτη έντό; τ ή ; οποία; Ικρύπτετο ό Τσιρίκο; Κων/νο;, στέλεχο; τοϋ Κ.Κ.Ε.

τών άνωτέρων στελεχών. Στις κρύπτες κατεσχέθησαν, διάφορα τυπογραφικά πι
εστήρια καί άλλα υλικά γιά την έκτύπωσι προκηρύξεων καί παρανόμων έντύ-

Εϊσοδο; κρύπτη; έντό; τ ή ; όποια; άνευρέθη
χειροκίνητον πιεστήριον δΓ ού έξετυποΰτο
ό «Ριζοσπάστη;».

Εϊδικώ; κατασκευασθεϊσα κρύπτη ύπό τοΰ
Κ.Κ.Ε., εί; νεόδμητου οικίαν παρά τό Υυχικόν.

πων τοϋ Κ.Κ.Ε. καί συνελήφθησαν ό Σοβατζόγλου Βύρων, μέλος της ’Επιτροπής
Πόλεως ’Αθηνών καί ό Τιμογιαννάκης Παναγιώτης μέλος τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε.
καί υπεύθυνος τής ’Επιτροπής Πόλεως Πειραιώς.
( Συνεχίζεται)

Θ. Κολοκοτρώνης
Δημοσιεύομε» κατωτέρω εγκύκλιον τοϋ 'Υ φ υπουργού επ ί των ’Ε σωτερικών
κ. Ε υαγγέλου Κ αλαντζή προς τά Α ρχ η γεία ’Α στυνομίας Πόλεων, Β ασιλικής
Χωροφυλακής καί Π υροσβεστικής 'Υ πηρεσίας, διά την συμβολήν τω ν ’Α ξιω μα
τικώ ν καί άνδρων τούτω ν εις τον ένεργούμενον έρανον υπέρ τής άνεγέρσεως
άνδριάντος τοϋ Θ. Κ ολοκοτρώνη έν τ ή γενετείρα αυτού Τριπόλει.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», άποτιόντα φύρον τιμ ή ς εις την ’Εθνι
κήν μορφήν τοϋ "Ηρωος τοϋ 'Αγώνας τής Α νεξαρτησίας μας προσέφερον 1.000
δραχμάς ώς συμβολήν διά τήν άνέγερσιν τοϋ ανδριάντας, αίτινες καί άπεστάλησαν
διά τή ς νπ ’ άριθ. 478)1959 εντολής τής ’Εθνικής Τραπέζης, εις τον Πρόεδρον τής
’Ε ρανικής ’Ε πιτροπής Σ εβασμιώ τατον Μ ητροπολίτην Μ αντινείας κ.κ. Γερμανόν.
ΥΦ ΥΠ Ο ΥΡΓΟ Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
«Περί άνεγέρσεως άνδριάντος τοϋ Θ. Κολοκοτρώνη».
Ούδείς Έλλην είναι δυνατόν ποτέ νά λησμονήση τούς πρωταγωνιστάς τοϋ
'Ιεροΰ Άγώνος της Ε 
λευθερίας μας τοϋ 1821.
Μέσα σ’ αυτούς κυριαρ
χεί ή φυσιογνωμία^τοΰ
αρχιστρατήγου τών^ δυ
νάμεων τής Πελοποννήσου Θ.^Κολοκοτρώνη.
Τοϋ ηρωος αότοΰ της
Έπαναστάσεως, άπεφασίσθη νά στηθή άνδριάς
εις τήν ιστορικήν πρω
τεύουσαν της ’Αρκαδίας
τήν ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΝ.
Είναι ή πόλις τήν οποί
αν ό Θ. Κολοκοτρώνης
κατέλαβε ποώτην καί ό
άθλος αυτός έστερέωσε
τήν πίστιν των Ε λλή
νων εις τήν έπιτυχίαν
τοϋ Άγώνος.
'Η ’Επιτροπή διά τήν
συλλογήν τοϋ άναγκαιοΰντος ποσοΰ, ής προε
δρεύει ό Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Μαντινείας κ.κ. Γερμανός, άπετάνθη καί προς ήμας, Ενα συστήσωμεν τήν συμμετοχήν
εις τήν εύγενή αύτήν προσπάθειαν καί των μελών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Δεν έδιστάσαμεν νά διαβεβαιώσωμεν τήν ’Επιτροπήν, οτι οί άνδρες τών
Σωμάτων ’Ασφαλείας θά θεωρήσουν ΰψίστην τιμήν νά συμβάλουν είς τήν άνέγερσιν άνδριάντος έν Τριπόλει τοϋ Θ. Κολοκοτρώνη καί νά παραστοΰν δι* έκπροσώπου αύτών, λίαν συντόμως, είς τά άποκαλυπτήρια.
Οί κ.κ. ’Αρχηγοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας παρακαλοΰνται, όπως συστήσωσι τήν συμμετοχήν εις τον έ'ρανον τών ύπ’ αύτών άνδρών κατά τήν κρίσιν των.
Τά συγκεντρωθησόμενα ποσά δέον νά άποστείλωσιν είς τον Πρόεδρον της ’Ερα
νικής ’Επιτροπής Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μαντινείας.
Ό Ύ φ υπουογός
Ε. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΝ ΛΑΘΩΝ ί 1)
'Τπό τ. Καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής
κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑ

Αί δηλητηριάσεις έχουσιν ώς γνωστόν, διάφορον έκάστοτε αιτιολογίαν. Των
οξειών δηλητηριάσεων ποσοστόν τι, ούχί μικρόν δυστυχώς, οφείλεται εις ιατρικά
ή φαρμακευτικά λάθη. Έ ν τοϊς κατωτέρω θέλομεν άσχοληθή μόνον περί τινων δηλη
τηριάσεων οξειών, προελθουσών έκ λαθών φαρμακοποιών. Αί περιπτώσεις ημών άναφέρονται εις θανατηφόρους δυστυχώς άπολήξεις τοϋ φαρμακευτικού λάθους. Έάν
λάβωμεν δέ ύπ’ οψιν, δτι πλήν τών εις θάνατον άποληγουσών περιπτώσεων ΰπάρχουσι
βεβαίως καί άλλαι ατόμων κατ’ ευτυχή συγκυρίαν διασωθέντων, λαμβάνομεν ιδέαν
τοϋ δτι αί έκ λάθους τών φαρμακοποιών δηλητηριάσεις είναι, ώς μη ώφειλε, συχνότεραι
παρ’ δτι πιστεύεται.
'Ο φαρμακοποιός είναι δυνατόν νά άποβή συνένοχος μέν δηλητηριάσεως αν
έξετέλεσε κακήν συνταγήν ίατροΰ τίνος άπροσέκτου ή άμαθοϋς, ένοχος δέ άπόλυτος
τής δηλητηριάσεως αν έξ άγνοιας της επιστήμης ή άπερισκεψίας ή άκαταστασίας
τοϋ φαρμακείου ή έπιπολαιότητος έδωκεν δηλητηριώδες τι φάρμακον αντί άλλου
άκινδύνου, ζητηθέντος διά συνταγής ή άνευ τοιαύτης παρά πελάτου τινός. Παραδείγ
ματα τοιαΰτα πλεϊστα θά ήδύνατό τις νά άναφέρη, έγχώριά τε καί ξένα, θέλομεν δμως
άρκεσθή μόνον εις ολίγα τινά έκ τών άπασχολησάντων τήν υπηρεσίαν τοϋ Ίατροδικαστικοΰ καί Τοξικολογικοϋ Εργαστηρίου, διότι ταϋτα προεκάλεσαν τον θάνατον
άτόμων υγιών, έχόντων τήν άτυχίαν νά άπευθυνθώσι μετά πάσης έμπιστοσύνης εις
τήν έπικουρίαν τοϋ φαρμακοποιοΰ.
'Ο νόμος λαμβάνων ύπ’ όψιν τήν άνθρωπίνην άτέλειαν—καί τοϋ φαρμακοποιοΰ
επομένως—σαφώς καθώρισε μέτρα δι’ ών αποφεύγονται αί φαρμακευτικαί δηλητη
ριάσεις καί άπαιτεΐ τον έγκλεισμόν τών δηλητηριωδών ουσιών εις ειδικόν διαμέρισμα,
ούτως ώστε νά μή είναι πρόχειραι εις τον φαρμακοποιόν έν στιγμή άφαιρέσεως αύτοΰ.
(Βλέπε Δαμβέργη Φαρμακοποιία 1902—’Εμμανουήλ Φαρμακοποιία καί Φαρμακο
τεχνία 1931).
'Η πρόνοια δμως τοϋ νόμου δεν αρκεί. 'Ο φαρμακοποιός κατά τήν έκτέλεσιν
συνταγής τινός καί τήν χορήγησιν οίουδήποτε φαρμάκου δέον νά έ'χη τό πνεΰμα έγρηγορός, άναλαγιζόμενος δτι έπιτελεΐ ίερώτατον υπούργημα, ένδιαφέρον τήν υγείαν,
άλλά καί αυτήν τήν ζωήν άτόμου τινός. 'Η μετά νωχελείας, αδιαφορίας καί έγκληματικής άπροσεξίας χορήγησις φαρμάκου τινός δύναται νά άγάγη είς θλιβερά άποτελέσματα ώς είς τάς κάτωθι άναφερομένας περιπτώσεις.
'Ως είπομεν, θά είχομεν νά άναφέρωμεν ίκανάς δηλητηριάσεις έκ φαρμακευτι
κών λαθών θέλομεν δμως περιορισθή είς τάς κάτωθι άποδιδούσας κάλλιστα τάς συνηθεστέρας περιπτώσεις ύφ’ άς ό φαρμακοποιός δύναται νά άποβή αίτιος κακοΰ καί δή
θανάτου τοϋ πελάτου του.
Περίπτωσις πρώ τη. ’Έλαβε χώραν έν Άθήναις προ 20ετίας περίπου.
’Ιατρός τις ανέγραψε διά ήλικιωμένην τινά γυναίκα, πάσχουσαν έξ αιμορροΐδων,
γνωστήν άντιαιμορροϊδικήν κόνιν φερομένην ύπό τό δνομα Pulvis antihemorroidalis ή Ρ. hemorroidalis (Poudre antihemorroidale). Τής κόνεως ταύτης εν τών συ
στατικών είναι, ώς γνωστόν, ή τρύξ ή τρυγία, δηλαδή τό δξινον τρυγικόν κάλιον.
'Ο φαρμακοποιός έξέλαβε τήν τρύγα ώς τήν έμετικήν τρύγα, δηλαδή τό τρυγι
κόν κάλιο-άντιμονύλιον καί τήν ουσίαν ταύτην προσέθηκε προς σχηματισμόν τής
διαταχθείσης άντιαιμορροιδικής κόνεως. Λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής ποσότητος
τής έντεθείσης έμετικής τρύγος εύνόητον δτι ήρκεσεν ή πρώτη δόσις τοϋ φαρμάκου,
1. Άναδημοσίευσις έκ τών « ’Αρχείων της Φαρμακευτικής».
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ΐνα προκαλέση όξεΐαν St’ άντιμονίου δηλητηρίασιν της δυστυχούς γυναικός. 'Η
εμετική τρύξ σπανίως χορηγείται έσωτερικώς υπό έλαχίστην ποσότητα καί δη μετ’
εξαιρετικής προσοχής προκειμένου περί άσθενών, γερόντων καί έξησθενημένωνδιά τής άντιαιμορροϊδικής όμως κόνεως έλήφθη ή εμετική τρύξ εις ποσότητα περί
που γραμμαρίου, ευνόητος όθεν ή έπελθοϋσα οξεία καί θανατηφόρος δι’ άντιμονίου
δηλητηρίασις. 'Η έν τω Τοξολογικώ Έργαστηρίω γενομένη άνάλυσις των σπλάχ
νων τής θανούσης γυναικός έβεβαίωσε τήν έξ άντιμονίου δηλητηρίασιν. ’Επί τής
περιπτώσεως ταύτης σημειοϋμεν ότι, άμα τή πρώτη έκδηλώσει των δηλητηριωδών
φαινομένων ή οικογένεια τής δηλητηριασθείσης προσεκάλεσεν έν τάχει τον άναγράψαντα τήν συνταγήν ιατρόν προς διασαφήνισιν τής καταστάσεως. Οδτος, μή φανταζόμενος τό φαρμακευτικόν λάθος καί έν τή προσπάθεια του νά πείση τήν οικογέ
νειαν, ότι ή άναγραφεΐσα κόνις ήτο άθώόν τι σκεύασμα, έλαβεν έπί παρουσία τής
οικογένειας ποσότητά τινα τής κόνεως, ταχέως όμως καί οδτος έξεδήλωσε φαινό
μενα οξείας δηλητηριάσεως, άφ’ ών έσώθη δι’ έσπευσμένης θεραπείας. Σημειοϋμεν
ότι καί ή άνάλυσις τής κόνεως εδειξεν ότι, αντί τής κοινής καί άθώας τρύγος είχε
τεθή προς σχηματισμόν τής άντιαιμορροϊδικής κόνεως ή εμετική τρύξ. Έ ν τή περιπτώσει ταύτη εχσμεν κατάφορον έπιπολαιότητα ή άμάθειαν του φαρμακοποιού’
πιθανοτέρα φαίνεται ή πλήρης άμάθεια, καθ’ όσον ό έκτελέσας τήν συνταγήν φαρμα
κοποιός ήτο πρακτικός τις, κρίμασιν οΐς οιδε Κύριος, άποκτήσας τήν άδειαν συντηρήσεως φαρμακείου έν μέσαις Άθήναις. Καί παρεπέμφθη μέν οδτος εις δίκην έπί
άνθρωποκτονία έξ άμελείας ήθωώθη όμως, ίσως διότι τό ’'Αδη έξαποσταλέν πρόσωπον ήτο γραία, έπέζησε δέ τό φαρμακεΐον του καί μετά τον θάνατον τής γυναικός.
Π ερίπτωσις δεύτερα. ’Έλαβε χώραν έπίσης έν Άθήναις έν συνοικία τινί.
Γυνή τις τριακονταέτις τήν ήλικίαν έλαφρώς άσθενήσασα έκ κοιλιακής τίνος δια
ταραχής άπέστειλε τήν μικράν της θυγατέρα εις τό πλησίον φαρμακεΐον ζητούσα άνευ
συνταγής μίαν δόσιν άλατος καθαρτικού. 'Ο φαρμακοποιός άντί νά χορηγήση θειϊκόν νάτριον, ή θειϊκήν μαγνησίαν, ή Karlsbad—τά κοινώς χορηγούμενα ώς άλατώδη
καθάρσια—έχορήγησεν έν πλήρει άφαιρέσει οξαλικόν οξύ. Έ φ ’ όσον δέ άντί τής
συνήθους δόσεως τών άλατωδών καθαρσίων (20—30 γρμ.) έχορήγησεν άντίστοιχον
δόσιν οξαλικού οξέος είναι ευεξήγητος ή μετά τήν λήψιν τούτου έκραγεΐσα οξεία
δηλητηρίασις, ής άποτέλεσμα ύπήρξεν ό θάνατος τής δυστυχούς γυναικός, μητρός
δύο ή τριών τέκνων. Τό πτώμα αύτής μετεφέρθη εις τό ’Ιατροδικαστικόν Έργαστήριον ένθα ένεκροτομήθη καί άνευρέθησαν αί συνήθεις άλλοιώσεις αί έξ οξαλικού οξέος
παραγόμεναι, έβεβαιώθη δέ ή δηλητηρίασις διά τής άνευρέσεως τού οξαλικού οξέος
κατόπιν τοξικολογικής έξετάσεως τών σπλάχνων τής θανούσης, ώς καί διά τής έξετάσεως τών υπολειμμάτων τού φαρμάκου.
Έ ν τή περιπτώσει ταύτη καταδεικνύεται καί ή άμέλεια τού φαρμακοποιού
καί ή άκαταστασία τού φαρμακείου, ώς δεικνύει ή διατήρησις τού οξαλικού οξέος ούχί κεχωρισμένως, ώς ό νόμος έπιβάλλει (βλέπε ’Εμμανουήλ Φαρμακοποιία σελίς
1000), άλλ’ έν προχείρω τινί έρμαρίω, παραπλεύρως ΐσως τών συνήθων άλατωδών
καθαρσίων. Τήν άπόληξιν τής έγερθείσης δίκης δέν έμάθομεν.
Π ερίπτωσις τ ρ ίτ η . Γυνή τις είκοσιτριών έτών, συζώσα έλευθέρως μετ’ άνδρός τίνος έν άναμονή δυσχερειών τινων προς σύναψιν νομίμου γάμου, ήσθένησεν
έλαφρώς καί άνέθηκεν εις τον σύντροφον αύτής νά προμηθευθή σωληνάριον κινίνης
τού Κράτους όπως έξ αυτού λάβη δισκία τινά. 'Ο σύζυγος περατώσας τήν νυκτερι
νήν έργασίαν του—εις θέατρόν τι—άπηυθύνθη εις διανυκτερεϋον κεντρικώτατον φαρ
μακεΐον τών ’Αθηνών ζητήσας σωληνάριον κινίνης τού Κράτους. Έδόθη εις αυτόν
τοιοΰτον καί άμα τή μεταβάσει του εις τήν οικίαν ή σύζυγός του έλαβε περί τό μεσο
νύκτιον έκ τού σωληνάριου δύο δισκία. Μικρόν κατόπιν ή γυνή προσελβήθη ύπό έμέτων, πόνων κατά τήν κοιλίαν, διάρροιας καί άλλων φαινομένων, άτινα ή γυνή άπέ-
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δωκεν εις την προϋπάρχουσαν άδιαθεσίαν καί μόνον δεκάωρον περίπου μετά την λήψιν των δισκίων, διά την επιμονήν των συμπτωμάτων, προσεκλήθην εγώ αυτός, ών
τακτικός θεράπων της οικογένειας. Δεν υπήρξε δυσκολία διαγνώσεως της διαπραχθείσης δηλητηριάσεως, έβεβαίου άλλως τε ταύτην τό άγορασθέν σωληνάριου, φέρον
επ’ αύτοϋ την γνωστήν νεκροκεφαλήν καί τήν έπιγραφήν Oxycyanure de Mercure.
’Αντί λοιπόν σωληνάριου κινίνης έδόθη σωληνάριου όξυκυανιούχου υδραργύρου καί
άντί των δύο δισκίων κινίνης ή γυνή έλαβε δύο δισκία όξυκυανιούχου υδραργύρου έξ
0,50 έκαστον, υπεραρκετά όπως προκαλέσωσιν όξεΐαν δηλητηρίασιν. Τά αποτελέ
σματα της τοιαύτης δηλητηριάσεως υπήρξαν τραγικά. Αί πρώται βοήθειαι, άργά
παρασχεθεΐσαι, υπήρξαν άνίσχυροι. Ή νεαρά γυνή μετά τά πρώτα συμπτώματα ένεφάνισε τήν κλασσικήν εικόνα των έξ υδραργυρούχων σκευασμάτων δηλητηριάσεων
άνουρία πλήρης καί έπί ήμέρας επίμονος έπηκολούθησε. Μόλις τό ούρα έπεφάνισαν
καί ή κατάστασις ήρχισε βελτιουμένη έπήλθε στοματΐτις βαρεία καί γαγραινώδης
μετά των συνεπειών αυτής καί περί τήν δωδεκάτην ήμέραν άπό τής αρχής τής δηλητηριάσεως ή γυνή άπέθανε. Τό πτώμα μεταφέρθη εις τό ’Ιατροδικαστικόν ’Εργαστη
ρίου. 'Η νεκροτομική έξέτασις καί ή τοξικολογική άνίχνευσις τών σπλάγχνων έβεβαίωσαν τήν έξ υδραργύρου δηλητηρίασιν, πράγμα δπερ άλλως τε έπερίττευεν,
έφ’ όσον έβεβαιοϋτο ότι έκ του φέροντος τήν νεκροκεφαλήν καί τήν άναφερθεΐσαν
έπιγραφήν του σωληνάριου έλήφθησαν τά δύο δισκία. Έ ν τή περιπτώσει ταύτη
ένεφάνη υποψία τις, λόγω τής έλευθέρας βκόσεως τοϋ ζεύγους, μήπως ό σύζυγος
έπίτηδες έδωσε τά δισκία του όξυκυανιούχου υδραργύρου εις τήν σύζυγον άντί τοιούτων κινίνης. Ή άνάκρισις όμως σαφώς κατέδειξεν ότι ή έκ φαρμακευτικού λάθους
χορηγία σωληνάριου δισκίων όξυκυανιούχου υδραργύρου άντί τοιούτου κινίνης ύπήρξεν ή άφορμή τής δηλητηριάσεως. Τό φαρμακευτικόν λάθος έν τή περιπτώσει ταύ
τη έπέφερε τον θάνατον νεαράς γυναικός, ήδύνατο δέ νά έπιφέρη καί δίωξιν τοϋ άθώου
συζύγου μετά θλιβερών συνεπειών καί δι’ αυτόν καί διά τήν ύπόληψιν τής Δικαιο
σύνης. Θαυμάζει τις έν τή περιπτώσει ταύτη ή τήν ακαταστασίαν τοϋ φαρμακείου—
κεντρικωτάτου ώς εϊρηται—ή τήν άφηρημάδα τοϋ χορηγήσαντος τό σωληνάριον υπαλ
λήλου τοϋ φαρμακείου, άρπάσαντος τό πρώτον παρατυχόν σωληνάριον καί χορηγή
σαντος αύτό εις τον αίτήσαντα πελάτην. Ή ύπόθεσις κατέληξεν εις τήν καταδίκην
τοϋ χορηγήσαντος τό σωληνάριον υπαλλήλου καί εις χρηματικόν πρόστιμον τοϋ ιδιο
κτήτου τοϋ φαρμακείου.
Περίπτωσις τετά ρ τη . Αυτή έλαβε χώραν έν μικρά τινι νήσω τής Ελλάδος
προ τριετίας περίπου. Προς άπαλλαγήν μικρού παιδός ήλικίας 5 ή 6 έτών άπό έντερικών παρασίτων ό έξετάσας αύτό ιατρός άνέγραψε δόσιν σαντονίνης εις τέσσαρα ξηρία μετά τής άναγκαίας οδηγίας. Τήν συνταγήν ή μήτηρ έξετέλεσεν εις τό μοναδικόν
φαρμακεΐον τής νήσου, διευθυνόμενον ύπό έπιστήμονος φαρμακοποιού, δστις καί
άνέλαβε τήν έκτέλεσιν τής συνταγής. "Αμα τη λήψει όμως τοϋ πρώτου ξηρίου ό παϊς
κατελήφθη ύπό σπασμών άπαύστων καί ταχέως έπήλθεν ό θάνατος. 'Η ’Αστυνομική
’Αρχή έπεμβάσα κατέσχεσε μέν τά υπόλοιπα ξηρία, άπέστειλε δέ ταΰτα ώς καί τά
σπλάγχνα τοϋ νεκροτομηθέντος παιδός εις τό Τοξικολογικόν Έργαστήριον προς έξέτασιν. Ή διενεργηθεΐσα τοξικοχημική έξέτασις τών ξηρίων άπέδειξεν ότι άντί τής
σαντονίνης είχε χορηγηθή θειϊκή στρυχνίνη.
’Εν τή συνταγή, ήτις ζητηθεΐσα άπεστάλη εις τό Έργαστήριον, άνεγράφετο
ποσοτης σαντονίνης 0,01 γρ. τοσαύτην δέ ποτότητα στρυχνίνης ένεϊχεν έκαστον τών
αποσταλέντων ξηρίων. Επομένως ό μικρός παϊς λαβών εν ξηρίον έκ τών ύπό τοϋ φαρ
μακοποιού έκτελεσθέντων έλαβε 0,01 γρ. στρυχνίνης, ποσόν άρκετόν ΐνα προκληθή
όξεϊα δηλητηρίασις έπί παιδός μικράς ήλικίας.
Έ ν τή περιπτώσει ταύτη γίνεται κατάφορος ή μεγίστη άπροσεξία τοϋ φαρμα
κοποιού καί πιθανώτατα ή άκαταστασία τοϋ φαρμακείου. Έ ν τή συνταγή τοϋ ία-
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τροϋ εύκρινώς, ώς άπεδείχθη, άνεγράφετο τό ζητούμενου φάρμακου σαυτουίυη, ώστε
υά μή είυαι εύκολος καί διά κοιυόυ άυαγυώστηυ ή σύγχυσις προς τήυ λέξιυ στρυχυίυηυ
(έυυοεΐται εις γλώσσαυ συυταγής). Ά λλα καί άυ κακογράφως άυαγραφόμευου το
φάρμακου ή το δυνατόν υά έπιφέρη σύγχυσιυ έκ κακής άυαγυώσεως, έδει ό φαρμακο
ποιός υά μή έκτελέση συυταγήυ δι’ ής έχορηγεΐτο κολοσσιαίου ποσού στρυχυίυης.
Ούτε ήδύυατο ό άμαρτήσας φαρμακοποιός υά έπικαλεσθή προς δικαιολογίαυ τήυ παραπλάυησίυ του υπό εμπόρου χουδρικής πωλήσεως, χορηγήσαυτος εις αύτόυ στρυχ
υίυηυ έυτός φιαλιδίου άυαγράφουτος σαυτουίυηυ. Τό πράγμα είυαι δυυατόυ, άλλ’
ή εύθύυη τοϋ φαρμακοποιού δέυ αίρεται τελείως έφ’ δσου ΰποχρεοϋται εις του Ιλεγχου τώυ ύπ’ αύτοϋ άγοραζομέυωυ φαρμάκωυ. Έ υ τη προκειμέυη άλλως τε περιπτώσει έδείχθη δτι κοιλώς είχου ή τε σαυτουίυη καί ή στρυχυίυη τοϋ φαρμακείου έυ τοΐς
άυαλόγοις φιαλιδίοις καί μόυου ή άπροσεξία τοϋ φαρμακοποιοΰ έπέτρεψε τήυ σύγχυσιυ μεταξύ δύο φαρμάκωυ, άτιυα μάλιστα έυ ίδιαιτέραις προθήκαις δέου υά διατηρώυται.
'Η έξέλιξις της ύποθέσεως ύπήρξεν συυτριπτική διά του φαρμακοποιού δικασθέυτα καί καταδικασθέυτα έπί άυθρωποκτουία μεθ’ δλωυ τώυ έπακολούθωυ (άποζημιώσεως κ λπ .)
Σχετικώς προς τήυ ύπόθεσιυ ταύτηυ καί προς παρηγορίαυ ήμώυ άναφέρομευ
δτι καί άλλαχοϋ παρετηρήθησαυ δηλητηριάσεις, έκ συγχύσεως δοθείσης στρυχυίυης
άυτί της διατασσομέυης σαυτουίυης. Έυ Γαλλία παρετηρήθη προ διετίας είς έποχήυ
όλίγω μεταγευεστέραυ της ήμετέρας περιπτώσεως παρομοία έπακριβώς σύγχυσις,
δοθείσης υπό τοϋ φαρμακοποιού στρυχυίυης άυτί της έυ τή ιατρική συυταγή άυαγραφομέυης σαυτουίυης.
Ε σχάτως άυεφέρθησαυ έυ Γαλλία τρεις θαυατηφόροι περιπτώσεις παιδίωυ
λαβόυτωυ δισκία σαυτουίυης έργοστασίου τιυός άτιυα δμως άυτί ταύτης περιεΐχου
στρυχυίυηυ. Αί συχυαί τοιαΰται δηλητηριάσεις ώθησαυ τήυ τε Έταιρίαυ της Φαρμα
κευτικής καί τήυ Άκαδημίαυ τής ’Ιατρικής τώυ Παρισίωυ εις διατύπωσιυ γυώμης
δπως ή σαυτουίυη έκβληθή έκ τού πίυακος Α (τώυ ιδιαιτέρως φυλασσομέυωυ φαρμά
κωυ) καί έγγραφή εις του πίυακα C (τώυ δηλητηριωδώυ φαρμάκωυ). Κατά πολλούς
δμως τό τοιοΰτου έυδέχεται υά διευκολύυη τήυ σύγχυσιυ καθ’ δσου έυ τώ αύτώ διαμερίσματι τώυ δηλητηριωδώυ φαρμάκωυ θά παράκειυται τά δοχεία τά έυέχουτα
στρυχυίυηυ καί σαυτουίυηυ. Συυτελεστικότερου μέσου προς άποφυγήυ συγχύσεωυ
θεωροΰσιυ ούτοι τήυ άλλαγήυ τοϋ όυόματος σαυτουίυης είς σαυτουιυικόυ οξύ ή κάλλιου
είς σαυτουιυολακτόυηυ έφ’ δσου άπό καθαρώς χημικής άπόψεως ή σαυτουίυη δέυ ειυαι άλκαλοειδές άλλά λακτόυη.
Παραλείπομευ υά προσθέσωμευ είς τά άυαφερθέυτα παραδείγματα φαρμακευτικώυ λαθώυ καί άλλα καθ’ δσου κρίυομευ τά έκτεθέυτα ίκαυά υά δώσωσιυ ίδέαυ τοϋ
κακοΰ, δπερ δύυαται υά διαπράξη φαρμακοποιός τις έυ τή χορηγήσει φαρμάκωυ.
Πάσα προσπάθεια άποφυγής τοιούτωυ λαθώυ είυαι ευκταία- τό κάλλιστου δέ
ίσως καθ’ ήμάς μέτρου είυαι ή ύπό τής όλότητος τώυ φαρμακοποιώυ έπίγυωσις
τής σοβαρότητος τοϋ έπαγγέλματος αΰτώυ καί ή συυαίσθησις τής ήθικής εύθύυης
άπέυαυτι τής κοιυωυίας, τοϋ συυόλου φαρμακευτικού σώματος καί αύτώυ τώυ ίδίωυ.
Εύτύχημα δτι τά προσόυτα ταϋτα χαρακτηρίζουσι τήυ μεγίστηυ πλειουότητα τώυ
φαρμακοποιώυ τής χώρας ήμώυ.
ΓΡΗ Γ. Κ ATΣΑΣ

ΕΥΧΑΙ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ

Τό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα τοϋ Προέδρου Ά ϊζενχάουερ
Παρατίθεται κατωτέρω τό κείμενον τοΰ μηνύματος, τό όποιον άνεγνώσθη
ύπό τοϋ Προέδρου Άϊζενχάουερ, τήν 23ην Δεκεμβρίου, προτού οΰτος ήλεκτροφωτίση, πιέζων έν κομβίον, τό Χριστουγεννιάτικο δένδρο των Η.Π.Α., εις τι πλησίον
τοΰ Λευκοϋ Οϊκου Πάρκον.
«Συμπατριώται,
’Απόψε θά ήθελα να μιλήσω, οχι μόνον σέ σάς άλλα καί έξ ονόματος σας προς
όλους τούς λαούς της γης. 'Η περίοδος αύτή τοΰ έτους είναι εκείνη κατά την οποία
οί Χριστιανοί έορτάζουν την Γέννησι τοΰ ίδρυτοΰ της Θρησκείας των. Είναι όμως
ή περίοδος αύτή καί εποχή κατά τήν οποίαν όλοι οί λαοί, άνεξαρτήτως Θρησκευτι
κών πεποιθήσεων, προσβλέπουν μέ έ>πίδα στο Νέο Χρόνο. 'Αρμόζει, έπομένως νά
μιλήσω άπόψε τόσο γιά τά Χριστούγεννα όσο καί γιά τό Νέο "Ετος, γιατί καί τά δυο
δημιουργούν έλπίδες γιά ένα καλλίτερο καί πιο ειρηνικό κόσμο στις καρδιές των άνδρών καί γυναικών σ’ όλο τον κόσμο, σ’ όποιαδήποτε πίστι, ιδεολογία ή εθνότητα καί
αν ανήκουν.
Τό Χριστουγεννιάτικο μήνυμα της «έπί γης ειρήνης καί έν άνθρώποις εύδοκια»
δεν άποτελεϊ Χριστιανικό μόνον ιδεώδες. ’Αποτελεί βασικό πόθο τών Χριστιανών, τών
'Εβραίων, τών Μουσουλμάνων, τών Ίνδοιστών καί Βουδιστών, δηλαδή όλων τών άνθρώπων πού πιστεύουν στον Παντοδύναμο Θεό.
’Επίσης, τό ιδεώδες αύτό δεν άνήκει σέ μάς τούς ’Αμερικανούς μόνον ή στούς
λαούς τοΰ ’Ελευθέρου κόσμου αποκλειστικά. Τό ιδεώδες αύτό είναι συνυφασμένο μέ
τις πιο μύχιες σκέψεις όλων τών άνθρώπων. Πρόκειται γιά μιά παγκόσμια Θεία
φλόγα πού φωτίζει τήν ψυχήν όλης τής άνθρωπότητος.
Καθώς πλησιάζομε τά Χριστούγεννα καί τό Νέο "Ετος, δίδω καί πάλιν τήν
ύπόσχεσίν μου άπό μέρους τοΰ ’Αμερικανικού λαοΰ προς όλους τούς λαούς της γης,
ότι ό λαός τών Η.Π.Α. καί ή Κυβέρνησις του δέν έπιθυμοΰν τον πόλεμον. ’Επιθυ
μούν νά έργασθοΰν σταθερά γιά νά καταστήσουν τήν «έπί γης ειρήνης καί έν άνθρώποις
εύδοκία» γεγονός αναμφισβήτητο γιά όλη τήν ανθρωπότητα.
'Ο ’Αμερικανικός λαός δέν έπιθυμεϊ νά ύποτάξη άλλο λαό ή άλλη χώρα.
’Επιθυμεί μόνον νά άπολαύση μαζί μέ τούς συνανθρώπους του Ειρήνη—μιά
Ειρήνη όμως έντιμη καί δίκαιη. Οί ’Αμερικανοί έπίσης, σέβονται τό δικαίωμα όλων
τών άνθρώπων νά έπιζητήσουν τον ΐδιο άντικειμενικό σκοπό.
Αί Η.Π.Α. είναι δυνατές, καί έχουν τήν πρόθεσιν νά παραμείνουν δυνατές,
διότι είναι ό μόνος τρόπος προστασίας τής Ειρήνης στον σημερινό κόσμο.
'Η ’Αμερική όμως, δέν θά χρησιμοποιήση ποτέ τήν δύναμίν της γιά νά διακόψη τήν Ειρήνη.
"Αν καί αί Η.Π.Α. δέν πρόκειται νά ύποχωρήσουν ποτέ ένώπιον τής βίας,
ή τής άπειλής τής χρησιμοποιήσεως τής βίας, θά είναι όμως, πάντοτε πρόθυμοι νά
άποδεχθοΰν σοβαρές καί ειλικρινείς προτάσεις γιά διαπραγματεύσεις πάνω σέ διε
θνείς διαφορές.
Αί Η.Π.Α. έδωσαν τον λόγο τής τιμής τους νά έργασθοΰν γιά τήν Ειρήνη.
Γιά μάς ή ύπόσχεσι αύτή παίρνει τήν θέσιν ίεράς ύποχρεώσεως πού άνελήφθη
έλευθέρως, άλλ’ όχι έπιπολαίως, άπέναντι σέ όλους τούς λαούς τής γής. Καθώς πιέζω
τό κουμπί αύτό καί τό σκοτάδι πού περιβάλλει τό έθνικό μας Χριστουγεννιάτικο
δένδρο μετατρέπεται σέ φώς, έλπίζω ή τελετή αύτή νά έχη μεγαλύτερη σημασία
γιά όλους τούς ’Αμερικανούς καί γιά όλο τον κόσμο άπό ένα άπλό άναμμα δένδρου.
Προσεύχομαι τό σκοτάδι πού σέ ώρισμένες περιόδους περιέβαλε τήν γή νά
άντικατασταθή άπό τό φώς τής κατανοήσεως καί τής συνεργασίας όλων τών χωρών
πού έπιδιώκουν εΐλικρινά τήν Ειρήνη κατά τό προσεχές έτος.

ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
-
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I. Ε ίσαγωγικαί τινες παρατηρήσεις.
’Αναγκαία προϋπόθεσής τοϋ Ποινικού Δικαίου είναι τό δικαίωμα της πολι
τείας τοϋ έπιβάλλειν ποινάς. Έρωτάται όμως- πόθεν άντλεϊ τό δικαίωμα τούτο ή
πολιτεία; ποιος είναι ό δικαιολογητικός λόγος της ποινής καί ποιος ό σκοπός αυτής;
Ή επί τοϋ ζητήματος άπάντησις είναι οπωσδήποτε επιβεβλημένη, διότι, άνευ
μιας τοιαύτης έρεύνης, είναι άδύνατος καί ό κ α θ ο ρ ι σ μ ό ς τ ω ν π ρ ά ξ ε ω ν
έ κ ε ί ν ω ν , ε π ί τ ω ν ο π ο ί ω ν ή π ο λ ι τ ε ί α ού μ ό ν ο ν δ ι κ α ι 
ο ύ τ α ι , ά λ λ α κ α ί ύ π ο χ ρ ε ο ΰ τ α ι νά έ π ι β ά λ λ η π ο ι ν ά ς , ώς
ε π ί σ η ς καί τοϋ μέτρου καί τοϋ είδους των έ π ι β λ η τέων ποινών.
Έ ξ άλλου, επιβολή ποινής άνευ δικαιώματος «μεταβάλλει τό δίκαιον εϊς
αυθαίρετον βίαν καί άλλόγιστον ωμότητα». (Χ)
Καί περί μέν τής δικαιολογητικής βάσεως τής ποινής ούδεμία δύναται νά
ύπάρξη άμφιβολία, ότι αυτή έγκειται εις τό ότι κατ’ αυτόν τον τρόπον π ρ ο σ τ α 
τ ε ύ ε τ α ι ή έ ' ν ν ο μ ο ς τ ά ξ ι ς , τ ό κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν σ ύ ν ο λ ο ν.
Έ π ’ αύτοΰ πάντες οί συγγραφείς τής σημερινής εποχής, ήμέτεροι καί ξένοι,
είναι άπολώτως σύμφωνοι.
Διαφωνία όμως ύφίσταται, όσον άφορα τό ζήτημα, περί τοϋ κατά ποιον είδικώτερον τρόπον πρέπει νά επιδιωχθή, ώστε ή ποινή νά καταστή πραγματικόν οργανον καταπολεμήσεως τοϋ εγκλήματος καί κατά συνέπειαν π ρ ο σ τ α σ ί α ς κ α ί
συντηρήσεως τής έννόμου τάξεως.
Τό θέμα, δεν άπησχόλησε μόνον τούς έξ επαγγέλματος ποινικολόγους, άλλά
καί τήν έπιστήμην γενικώς (’Εγκληματολογίαν, Σωφρονιστικήν, Κοινών ιολογίαν
κ λπ .).
II. Ποϊαι αί περί ποινής θεω ρίαι.
Ουτω πως λοιπόν έδημιουργήθησαν αί διάφοροι περί ποινής θεωρίαι, αϊτινες
καί προσπαθούν νά δώσουν μίαν, έπί γενικών άρχών βασιζομένην, άπάντησιν, όσον
άφορα τούς σκοπούς, τούς οποίους επιδιώκει ή πολιτεία διά τής επιβολής ταύτης.
Αί θεωρίαι αύται βασικώς είναι τρεις.
' Ημείς χωρίς νά ύπεισέλθωμεν εις λεπτομέρειας, κμθ’ όσον μία τοιαύτη άνάπτυξις έκφεύγει τοϋ σκοποΰ τής παρούσης μελέτης, άπλώς άναφέρομεν ολίγα
(1)

Τδε Ήλιοπούλου Σύστημα Ποινικού Δικαίου 1927, Τόμος Α' σελ. 85.

Εύχομαι σέ όλους τούς άνδρες, τις γυναίκες καί τά παιδιά τής ’Αμερικής καί
τών χωρών τοϋ κόσμου ευτυχισμένα Χριστούγεννα καί εύτυχισμένο τό Νέο ’Έτος.
Καλή νύχτα σας καί «Ειρήνη Πάσι».
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τινά, περί έκάστης των άναπτυχθεισών θεωριών, (απαραίτητα, διά τήν περαιτέρω
κατανόησιν των επί μέρους ειδικών θεμάτων τών ποινών καί ιδία τών τοϋ ήμετέρου Κώδικος, έν συνεπεία δέ γενικώτερον της ποινικής τοϋ έγκληματίου μεταχειρίσεως.
Είναι λοιπόν αί περί ών ό λόγος θεωρίαι αί έξης:
α) Α ί ά π ό λ υ τ ο ι .
β) Α ί σ χ ε τ ι κ α ί κ α ί
γ) Α ί μ ι κ τ ά ί ή έ ν ω τ ι κ α ί . (Χ)
Κατά τάς απολύτους θεωρίας, παρά τάς έπί μέρους διαφοράς, ή ι δ έ α
τής άνταπ ο δ όσ εω ς υπ α γ ο ρ εύ ει τήν έπιβολήν ποινής.
Κατ’ αυτήν, ή ποινή στηρίζεται είς τό άδίκημα τοϋ δράστου (punitur quia
peccatum est), ούσα ή άναπόφευκτος συνέπεια αύτοΰ. Διότι, ως έλέχθη, ή πολι
τεία τιμωρεί, ίνα προστατευθή κατ’ αυτόν τον τρόπον ή έννομος τάξις. Πρός έπίτευξιν δέ τούτου, 'ίνα δηλ. αΰτη καταστή άποτελεσματική, πρέπει ή ποινή νά έπιβάλλεται πάντοτε μέ οδηγόν καί κριτήριον τήν ιδέαν τής άνταποδόσεως.
"Οπως έτονίσθη «αίτημα τών άπολύτων θεωριών είναι ή άνταπόδοσις». (2)
’Επιβεβλημένη ή άνταπόδοσις τοϋ κακοΰ δι’ έτέρου τοιούτου, οντος όμοιου
κατ’ είδος καί ισαξίου πρός αυτό. Οΰτω πως πραγματοποιείται μία έξιλέωσις τοϋ
γενομένου κακοΰ.
Κύριος εκπρόσωπος, κατά τον παρελθόντα αιώνα, τής θεωρίας ταύτης όπήρξεν
ό μεγάλος Kant. Κατ’ αυτόν ή άνταπόδοσις άποτελεί νόμον τοϋ άνθρωπίνου πνεύ
ματος καί ήθικήν έπιταγήν τής άνθρωπίνης φύσεως. Καί αν άκόμη, υποστηρίζει ό
ίδιος φιλόσοφος, ή Κοινωνία εύρίσκεται έν διαλύσει, πάλιν θά επρεπε νά πραγματοποιηθή καί ή θανάτωσις καί τοϋ τελευταίου φονέως, διά τήν ίκανοποίησιν τών
άναγκών τής λογικής καί μόνον καί παρά τήν ελλειψιν οίουδήποτε πλέον κοινωνικού
σκοποΰ.
"Οπως ή άμοιβή καί ό έ'παινος είναι δικαία άνταπόδοσις καλοΰ άντί κακοΰ,
«in bonam partem », οΰτω καί ή τιμωρία τών έγκληματιών θεωρείται ώς δικαία
άνταπόδοσις καλοΰ άντί κακοΰ, «in malam partem ». (3)
’Επί τή βάσει παρομοίων σκέψεων κατά τήν άρχαιότητα οί Πυθαγόρειοι,
μεταγενεστέρως δέ οί Herbat (1776—1841), Hegel καί Stahl, άγονται εις τήν
άποψιν ότι ή ποινή τότε καθίσταται δργανον προστασίας τοΰ κοινωνικού συνόλου,
δταν ώς βάσις αύτής τίθεται ή ιδέα τής άνταποδόσεως τοΰ τελεσθέντος κακοΰ. Οΰτω
ό Stahl δέχεται, δτι ή άνταποδοτική ποινή άποτελεί «θρησκευτικήν άνάγκην».
Κατά τάς σχετικάς έξ άλλου θεωρίας, διά τής ποινής δέν πρέπει νά σκοπήται ή άνταπόδοσις τοΰ γενομένου κακοΰ, άλλ’ ή πρόληψις νέων έν τώ μέλλοντι
γενομένων εγκλημάτων (punitur postquam peccatum est ne peccetur).
Καί πρώτος ό γίγας τής Γερμανικής Ποινικής ’Επιστήμης, ό μέγας Feu
erbach διά τής περιφήμου θεωρίας του « π ε ρ ί ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ο ύ κ α τ α 
ν α γ κ α σ μ ό ΰ», δέχεται, δτι ό διά τής ποινής έπιδιωκόμενος σκοπός είναι, ούχί ή
άνταπόδοσις τοΰ τελεσθέντος έγκλήματος, άλλ’ ή πρόληψις νέων έγκλημάτων έν τώ
μέλλοντι. Διά τής ποινής δηλ. άσκείται ψυχολογικός καταναγκασμός έπί τοΰ κοι
νωνικού συνόλου (τών πολλών καί ουδόλως έγκληματισάντων), συγκρατεΐται δέ,
(1) ’Ίδε σχετικώς Ήλιοπούλου op c it., σελ. 84 έπ., Χωραφα Γενικαί Άρχαί τοϋ ΙΙοινικοϋ
Δικαίου 1958, Τόμος Α' σελ. 34 έπ., Γαρδίκα '(Σωφρονιστική» 1955 σελ. 78 έπ., Γάφου Ποινικόν
Δίκαιον 1947, Τόμος Α' σελ. 47 έπ. καί 340 έπ., Τζωρτζοπούλου Έγχειρίδιον Ουσιαστικού Ποι
νικού Δικαίου 1936, Τόμος Α' σελ. 3 έπ., R. Vouin «Manuel de Droit Criminel» 1955 Paris,
σελ. 58 έπ.
(2) ’Ίδε Ίωάννου ΙΙαπαζαχαρίου «Χριστιανισμός καί Ποινικόν Δίκαιον» 1958, σελ. 16 έπ.
(3) ’Ίδε Ίωάννου Παπαζαχαρίου op cit., σελ. 17.
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κατ’ αυτόν τον τρόπον, τό μέγιστον αύτοΰ μέρος, άπό τήν τέλεσιν νέων έγκλημάτων.
Αύτή είναι ή ι δ έ α τ η ς γ ε ν ι κ ή ς π ρ ο λ ή ψ ε ω ς .
Έκτος όμως ταύτης, άλλοι οπαδοί των σχετικών θεωριών (1) ομιλούν περί
της ι δ έ α ς τ η ς ε ι δ ι κ ή ς π ρ ο λ ή ψ ε ω ς . 'Ιδρυτής ταύτης ύπήρξεν ό
Grolmann, οστις καί καταπολεμών τάς επί τοϋ ζητήματος άντιλήψεις του Feuer
bach δέχεται δτι ή πολιτεία, ώς σκοπόν τής ποινής δέον να θεωρήση τήν συγκράτησιν του έγκληματίσαντος, άπό τής τελέσεως νέων έγκλημάτων, οστις διά τής έκφοβίσεως έμποδίζεται εις τήν συνέχισιν τής εγκληματικής του δράσεως.
’Άλλοι τινές δμως, δέχονται, δτι μία τοιαύτη συγκράτησις έπιτυγχάνεται
ούχί διά τοϋ φόβου, αλλά διά τής βελτιώσεως τοϋ έγκληματίου.
'Η θεωρία αυτή διετυπώθη τό πρώτον ύπό τοϋ Stelzer ύπεστηρίχθη δέ έκθύμως ύπό τών Roder καί Gross.
Κατά τάς μικτάς ή ένω τικάς τέλος θεωρίας, διά τής ποινής σκοπεϊται
μέν κατ’ αρχήν ή δικαία άνταπόδοσις τοϋ γενομένου κακοΰ, έπιτυγχάνεται δμως έν
τ ’ αύτώ καί ή πρόληψις νέων έγκλημάτων. Διά τοϋ συνδυασμού δηλ. τών τριών
ανωτέρω ιδεών, ήτοι τής άνταποδόσεως, τής γενικής προλήψεως καί τής ειδικής
τοιαύτης είναι δυνατόν νά ένεργήση τελεσφόρως ή ποινή, προς άμεσον έξυπηρέτησιν
τοϋ κοινωνικού συνόλου, τής έννόμου δηλ. τάξεως, ήτις έξυπηρέτησις άποτελεϊ τον
τελικόν καί ύπατον αυτής σκοπόν (si peccatum est punias ne peccetur).
III. Τις ή επί τοΰ θέματος προκριτέα άπ οψ ις.
Έρωτάται ήδη· ποιαν έκ τών θεωριών τούτων δέον ν’ άκολουθή ό νομοθέτης
τής συγχρόνου έποχής, ΐνα οΰτω φανή συνεπής προς τήν αποστολήν του, ήτις ώς
έλέχθη δέον νά συνίσταται, εις τήν κατά τον ένδεδειγμένον τρόπον καλλιτέραν έξυπηρέτησιν τοΰ κοινωνικού συνόλου;
Πέραν τών θεωρητικών προκαταλήψεων καί άναπτύξεώς των διά μακρών,
άναφέρομεν άπλώς, δτι κατά τήν κρατούσαν παρ’ ήμΐν, ώς καί εις άλλας πολιτείας,
διεπομένας άπό φιλελευθέρας ίδεαλιστικάς άρχάς—άναμφισβητήτως δέ καί όρθοτέραν—γνώμην, ή άκρατος έφαομογή τής μιας ή τής άλλης τών άνωτέρω θεωριών,
είναι άπαράδεκτος καί άποκρουστέα.
'Η ιδέα τής άνταποδόσεως καί μόνον αύτή, δεν δύναται νά έξυπηρετήση
τούς τελικούς σκοπούς, εις ους καί άποβλέπει ή έπιβολή τής ποινής, τήν συντήρησιν
δηλ. τής έννόμου τάξεως.
'Η άνταπόδοσις, μόνον ώς μέσον έξυπηρετήσεως τής γενικής προλήψεως, δύναται νά έχη κοινωνικήν άξίαν. Ά λ λ’ έν τή περιπτώσει ταύτη παύει νά έχη ιδίαν
δπαρξιν ώς σκοπός τής ποινής, άπορροφουμένη άπό τήν ιδέαν τής γενικής προλή
ψεως (Χωραφάς).
Καθ’ δμοιον τρόπον καί ή ιδέα τής γενικής προλήψεως δεν έξυπηρετεΐ, δεδο
μένου, δτι άντίκειται εις πάσαν ιδέαν ήθικής τό νά χρησιμοποιήται ό έγκληματίας,
ώς μέσον προς έκφόβησιν τών άλλων, έν ώ έξ άλλου, κατ’ αυτόν τον τρόπον, παρα
γνωρίζεται ή σημασία, τήν οποίαν έχει διά τήν γένεσιν καί καταπολέμησιν τοϋ έγκλήματος, ή άτομικότης τοΰ έγκληματίου. (2)
’Αλλά καί ή έπιβολή τής ποινής μέ βάσιν τήν ειδικήν πρόληψιν δεν ικανοποιεί,
διότι κατ’ αύτόν τον τρόπον παραγνωρίζεται καί ή κοινωνική σημασία τοΰ έγκλήμητος, τό όποιον εις πάσαν σχεδόν περίπτωσιν θίγει τήν τάξιν τής κοινωνικής ζωής.
Κατά ταΰτα λοιπόν καί κατά τά ύπό τών συγγραφέων μας δεκτά γενόμενα, ό
τελικός σκοπός τής ποινής πρέπει νά τείνη εις τήν συντήρησιν τής έννόμου τάξεως,
τοΰτο δέ πραγματοποιείται δι’ ενός έπιτυχοΰς συνδυασμού τής ιδέας τής άντα(1·) ’Ίδε λεπτομέρειας εις Ήλιοπούλου op c it., σελ. 88 έπ.
(2) ’Ίδε πλείονα εις Χωραφα op cit., σελ. 38 έπ.
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ποδόσεως, προς τάς άπόψεις της γενικής καί ειδικής προλήψεως, άλλα καί συμ
βιβάζεται κάλλιστα προς τάς άπαιτήσεις τής σημερινής, τοϋ 20οϋ αΐώνος, μηχανοκι
νήτου ζωής.
Σημειωτέου, δτι την λύσιν αυτήν υπέδειξε τό πρώτον καί μάλιστα κατά τρό
πον άπόλυτον, ή άθάνατος Ελληνική διανόησις τής άρχαιότητος καί δή ό Πλάτων (*)
καί ό μέγας των αιώνων φιλόσοφος, ό ’Αριστοτέλης.
ΙΥ. Σχολαί Ποινικού Δ ικαίου.
Μετά τήν άνωτέρω έπισκόπησιν καί κριτικήν των περί ποινής καί δικαιολογητικοϋ αυτής λόγου θεωριών, έκθέτομεν κατωτέρω ολίγα τινα περί τών επιστη
μονικών κατευθύνσεων τάς οποίας άντιπροσωπεύουν αί καλούμεναι Σ χ ο λ α ί
τ ο ϋ Π ο ι ν ι κ ο ύ Δ ι κ α ί ο υ , αΐτινες καί επιζητούν να θέσουν τούς ποινικούς
έκείνους κανόνας, διά τής έφαρμογής τών όποιων δύνανται καί νά εκπληρωθούν ώς
άνω, οί σκοποί τής ποινής.
Οί κατευθύνσεις αύται είναι τρεις, δπως τρεις είναι καί αί Σχολαί τοϋ Ποι
νικού Δικαίου. (2)
/
Α '. Κλασσική Σχολή.
Το κύριον χαρακτηριστικόν ταύτης γνώρισμα είναι, δτι οί ίδρυταί της δεν
ήρεύνησαν τό έ'γκλημα, ώς φαινόμενου τής κοινωνικής ζωής, άλλ’ έθεώρησαν τούτο,
ώς παράβασιν τοϋ ποινικοΰ νόμου, ώς άφηρημένην νομικήν έννοιαν.
Τούς έγκληματίας (3) ή Σχολή αΰτη δεν έφαντάσθη ώς ένεργοΰντας, ύπό τήν
έπίδρασιν ποικίλων αιτίων καί παθών, ύπό πόθων καί έπιθυμιών, ύπό τήν έπίδρασιν
διαφόρων κοσμοθεωριών κλπ., άλλ’ ώς συνήθεις τύπους άνθρώπων.
Ο υ τ ω π ω ς λ ο ι π ό ν τό Π ο ι ν ι κ ό ν Δ ί κ α ι ο ν τ ή ς Κ λ α σ 
σ ι κ ή ς Σ χ ο λ ή ς ά σ χ ο λ ε ΐ τ α ι μόνον μ έ τ ό τ ί έ ' π ρ α ξ ε ν ό δρά
σ τ η ς , ο ύ χ ί δέ κ α ί μ έ τ ό π ο ι ο ς ε ί ν α ι ο υ τ ο ς .
Λαμβάνει δθεν ύπ’ δψιν του τοΰτο, ώ ρ ι σ μ έ ν α μ ό ν ο ν ε γ κ λ ή μ α τ α
καί ούχί ώρισμένους έγκληματίας.
Δι’ δ καί δεν διακρίνει ή έν λόγω Σχολή διαφόρους κατηγορίας έγκληματιών,
μετά τήν έξαίρεσιν τών παίδων καί τών παραφρόνων. Γνωρίζει μόνον ποινάς καί
προβαίνει μάλιστα εις τήν έπακριβή περιγραφήν τών άξιοποίνων πράξεων καί τήν
κατά τρόπον άκρως περιπτωσιολογικόν, διαβάθμισιν τών κατά τών έγκληματιών
έπιβαλλομένων ποινών, ά γ ν ο ε ϊ δ μ ω ς τ ή ν έ ξ α τ ο μ ί κ ε υ σ ι ν τ ή ς
ποινής.
Κατά τήν Κλασσικήν Σχολήν ό έγκληματίας θεωρείται «a priori» ώς ομαλός
καί κανονικός άνθρωπος (τύπος άνθρώπου), διά δέ τής κατ’ αύτοΰ έπιβαλλομένης
ποινής, έπανορθοΰται ή διά τής τελεσθείσης πράξεως κλονισθεΐσα ισορροπία τής
έννόμου τάξεως.
Έ κ τών άνωτέρω λοιπόν συνάγεται, δτι ή Κ λ α σ σ ι κ ή Σ χ ο λ ή π ρ ο σεκολλήθη ά π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ώ ς είς τ ή ν π ρ α ξ ι ν καί ήγνόησεν έ ν τ ε λ ώ ς
τήν
ζωντανήν
μορφήν τοϋ υ π ο κ ε ι μ έ ν ο υ
α ύ τ ή ς , δη λ. τ ο ϋ έ γ κ λ η μ α τ ί ο υ ά ν θ ρ ώ π ο υ .
Σημασίαν άπέδιδεν αυτή εις τό έγκλημα καί μόνον είς αύτό, μή θέλουσα νά
διεισδύση εις τον όπισθεν τής πράξεως κείμενον δράστην αύτής. (4)
Περαιτέρω (συνάγεται), δτι, κατά τήν Σχολήν ταύτην, ή ποινική ευθύνη υπο
λογίζεται έπί τή βάσει τής υλικής καί ήθικής ζημίας, ήν έπροξένησεν ό δράστης, διά
(1)
(2)
(3)
(4)

’Ίδε
’Ίδε
’Ίδε
’Ίδε

σχετικώς Πλάτωνος Νόμοι, ΙΑ 934 A—Β.
σχετικώς Δημ. Ντζιώρα Μαθήματα Ποινικού Δικαίου 1957 σελ. 87 έπ.
R. Vouin, op cit., σελ. 59 καί 232 έπ.
σχετικώς Ί . Παπαζαχαρίου op cit. σελ. 27.
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τής πράξεώς του καί τοΰτο επί τη σκέψει, δτι ό ά ν θ ρ ω π ο ς έ χ ε ι έ λ ε υθ έ ρ α ν β ο ύ λ η σ ι ν (1), (2) καί δέν είναι δούλος τής ειμαρμένης.
Κινείται καί δρα δπως αύτδς θέλει, είναι δέ εις θέσιν νά διακρίνη τάς καλάς
άπό τάς κακάς πράξεις καί επομένως καθίσταται υπεύθυνος, έν αίς περιπτώσεσι
πράττει τδ κακόν.
Αί κακαί πράξεις τιμωρούνται κατά τον ίδιον πάντοτε τρόπον καί μέ τδ ίδιον
μέτρον. 'Ο κλέπτης θά τιμωρηθή συμφώνως πρδς τδν βαθμδν τής κλοπής, ήν διέπραξε, χωρίς καν νά έξετάζεται αν αύτδς έκλεψε διά νά διασκεδάση μέ την φίλην του
ή νά συντηρήση πτωχήν πολυμελή καί δεινοπαθοΰσαν οικογένειαν κλπ.
Οΰτω πως λοιπόν επιτυγχάνεται καί ό διά τής ποινής έπιδιωκόμενος σκοπός,
ή πληρωμή τ.έ. τοϋ γενομένου ύπδ του έγκληματίου κακού, δι’ άλλου όμοιου πρδς
αυτό.
Κύριοι εκπρόσωποι τής Κλασσικής Σχολής είναι ό Carrara έν ’Ιταλία καί
ό Binding έν Γερμανία. Έ ν Έλλάδι δέ ό Κωστής (3) μέ τελευταΐον εκπρόσωπον
τοϋ εικοστού αΐώνος, δλως περιέργως, τον άείμνηστον Καθηγητήν μας Τζωρτζόπουλον (4). Άντιθέτως ό Ήλιόπουλος καί δλοι οι νεώτεροι είναι οπαδοί τής Μέσης
Σχολής, περί ής κατωτέρω.
'Υπό των αρχών ταύτης διέπονται οί Κώδικες οί συνταχθέντες πρδ τού 1881
καί δή ό Γαλλικός τού 1810(5), ό Βαυαρικός τού 1813 καίό Πρωσσικδς τού 1853(6).
Β'. Θετική Σχολή.
Περί τδ τέλος τού παρελθόντος αΐώνος σφοδρόταται διετυπώθησαν κατηγορίαι κατά τής Κλασσικής Σχολής. Αΐ κατηγορίαι αύται στηρίζονται κυρίως εις τήν
άρνητικότητα τών άποτελεσμάτων ταύτης. ’Αφετηρία δέ πρδς τοΰτο υπήρξε καί ή
μεταβολή τού δλου φιλοσοφικού συστήματος, έπί τδ θετικώτερον.
Οδτω λοιπόν έδημιουργήθη ή θ ε τ ι κ ή ή ά ν θ ρ ω π ο λ ο γ ι κ ή Σχολή,
ήτις καί έκπροσωπεϊται κυρίως ύπδ τών ’Ιταλών Lombroso, Ferri καί Garofalo.
Έπηρρεασμένη αυτή, άπδ τάς έπιτυχίας τών θετικών έπιστημών καί δή τής
έπιδράσεως τής θετικής φιλοσοφίας τών Comte (υλιστική κοινωνιολογία), Darvin
(Δαρβίνειος έξελικτική θεωρία—Darvinismus—) Haeckel (Βιογενετική θεωρία)
κ λ π . , ά π ο κ ρ ο ύ ε ι τ ή ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α ν τ ή ς β ο υ λ ή σ ε ω ς καί έν συνέ
πεια τής ποινικής εύθύνης. 'Η άρνησις δηλ. τής έλευθερίας τής βουλήσεως άποτελεϊ
τήν βάσιν, έφ’ ής στηρίζεται ή θεωρία τού τε ήθικοΰ καί ποινικού άνευθύνου τού
άνθρώπου. Τούτου δοθέντος, συνάγεται, δτι ό έγκληματίας, διότι έγκλημάτισε, δέν
πταίει καί δέν εύθύνεται ό ίδιος, άλλ’ ή φύσις ή οποία τον έκαμε έγκληματίαν. Τδ
έγκλημά του οθεν δέν αποτελεί νομικήν παράβασιν, ώς θέλουν νά πιστεύουν οί οπαδοί
τής Κλασσικής Σχολής, άλλά β ι ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν φ α ι ν ό μ ε ν ο ν, τού οποίου
πρέπει νά έρευνηθοΰν τά πραγματικά αίτια.
Τδ έγκλημα είναι, ώς πάντα τά φαινόμενα, έν καί αύτδ φαινόμενον. ’Αποτελεί
(1) Τοΰτο συνάγεται καί έκ τοϋ δτι ό έγκληματίας, δταν λαμβάνη τήν άπόφασιν, διέπεται
άπό έν συναίσθημα έλευθερίας καί εύθύνης, περαιτέρω δέ, έκ τοϋ φαινομένου της τύψεως τής συνειδήσεως, δπερ ένισχύει τήν έλευθερίαν τής βουλήσεως.
(2) 'Όπως σχετικώς έτονίσθη ή θρυλουμένη ελευθερία τής βουλήσεως άποτελεϊ άπλήν
άπάτην. Μας φαίνεται δτι εϊμεθα κύριοι τών άποφάσεών μας, δπως καί δτι ό ήλιος κινείται περί
τήν γήν, έν ώ δέν εϊμεθα τοιοϋτοι καί δπως καί μέ τήν γήν καί τόν ήλιον, συμβαίνει τό αντίθετον.
Ό άνθρωπος δέν διατάσσει άλλά υπακούει εις πολλαπλας παρορμήσεις.
(1) "Ιδε σχετικώς Κωστή, Ερμηνεία τοϋ έν Έλλάδι ίσχύοντος Ποινικού Νόμου, Τόμος Α'
σελ. 14 έπ.
(2) "Ιδε σχετικώς Τζωρτζοπούλου op cit., σελ. 14 έπ.
(3) "Ιδε Vouin op cit. σελ. 59 «Cette utility de la peine a specialement inspire les
redacteurs du Code P6nal de 1810».
(4) "Ιδε λεπτομέρειας είς Γάφου op cit., σελ. 34, 36, 38.
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άντίδρασιν ώρισμένης προσωπικότητος εις το εξωτερικόν περιβάλλον. Είναι, κατά
ταϋτα, πράξις επικίνδυνος, ή δέ ποινή ούχί κακόν, δι’ έκεΐνον, δστις ύφίσταται αυτήν,
άλλα μηχανική της κοινωνίας άμυνα, κατά του έγκλήματος. 'Ο εγκληματίας δθεν,
δπως έτονίσθη, «δεν είναι πάντοτε ό θύτης, άλλά πολλάκις καί τό θΰμα». (*)
'Η ποινή δθεν, πάντοτε κατά τάς άπόψεις τής Θετικής Σχολής, ώς κακόν άπειλούμενον ύπό τοϋ νόμου, ώς ένδειξις άποδοκιμασίας κατά του δράστου, δεν συνιστα
πράξιν δικαίαν. Διότι, καθ’ ά έλέχθη, δεν υπάρχει ελευθερία τής βουλήσεως. Καί δεν
υπάρχει τοιαύτη, άφοϋ τά πάντα οφείλονται εις μίαν αιτίαν. Κατά τον Ferri, «ούδέν
άνευ αιτίας» (θεωρία φυσιοκρατίας).
Κατά συνέπειαν είναι έγωϊστικόν νά λέγωμεν, δτι ή άνθρωπίνη βούλησις δεν
ύπόκειται είς τον νόμον αυτόν. ’Εάν ό Α πράττη τό καλόν δεν είναι άξιος επαίνου,
δπως έπίσης δεν είναι άξιος μομφής καί άποδοκιμασίας καί ό πράττων τό κακόν.
Κατά σύμπτωσιν, ό μέν έγεννήθη καλός καί ήθικός, ό δέ εγκληματίας. «Πας διαπράττων βρωμερότητας άνθρωπος είναι άπλοΰν, ίσως άξιον οίκτου, άλλά πάντως
δχι άξιον μομφής, μοιραΐον θΰμα, μιας τυχαίας δυσμενούς συνθέσεως των εγκεφα
λικών κυττάρων του». (2)
Καθ’ δμοιον τρόπον καί ό μεγαλοφυής καί ό βλάξ δεν ένεργοΰν ούτε καί δημιουργοϋνται διά τής βουλήσεώς των καί μόνον δι’ αύτής.
Κατ’ αυτόν τον τρόπον ή Θετική Σχολή οδηγεί τήν επιστήμην τοϋ έγκλήματος
καί του έγκληματίου, των ποινών καί τής μεταχειρίσεως αύτοΰ, διά νέων δλως με
θόδων καί δή μέ βάσιν πάντοτε τήν υπαρξιν ή ού τής ελευθερίας τής βουλήσεως, ήν
βεβαίως καί δέν άποδέχεται.
Τό πρόβλημα τής ελευθερίας τής βουλήσεως δέν έτέθη είς τά στενά πλαίσια
τοϋ Ποινικού Δικαίου, άλλ’ άπησχόλησε, κατά γενικώτερον τρόπον, τήν έπιστήμην
καθόλου. Τό πρόβλημα δηλ. τοΰτο θεωρείται, ώς γενικόν τής φιλοσοφίας πρόβλημα.
Πάντως έν παραμένει γεγονός. "Οτι κατά τήν Θετικήν Σχολήν δέν υπάρχει
έλευθερία τής βουλήσεως. 'Θ βλάπτων μηχανικώς βλάπτει.
Συνεπής δθεν ό ιδρυτής τής, κατά τά άλλα άξιολόγου καί περιωνύμου έπαναστατικής,’Ιταλικής Σχολής Enrico Ferri, προς τάς αντιλήψεις του ταύτας, δέχεται,
δτι κατά τοΰ τοιούτου εγκληματίου μηχανικαί δέον νά είναι καί αί κυρώσεις τής
άμυνομένης κοινωνίας, τής ευθύνης αύτοΰ—αν είναι άκριβολόγος ή εκφρασις—έναντι
τοΰ συνόλου, ουσης μηχανικής. Δ έ ο ν δ θ ε ν ώ ς β ά σ ι ς τ ή ς ε υ θ ύ ν η ς
τοΰ δρ ά σ τ ο υ νά τ ί θ ε τ α ι ούχί ή έ λ ε υ θ ε ρ ί α τής βουλή
σεως, ά λ λ ά τ ό έπι κ ί ν δ υ ν ο ν τοΰ δ ρ ά σ τ ο υ ( p e r i c o l o s i t a ) .
Δι’ δ καί δέν γίνεται διάκρισίς τις μεταξύ τών άκαταλογίστων καί ικανών
προς καταλογισμόν προσώπων. "Ολοι θεωροΰνται έπικίνδυνοι καί κατά συνέπειαν
ή μεταξύ παράφρονος καί έχέφρονος διάκρισίς έχει σημασίαν μόνον ώς προς τον
τρόπον τής άντιδράσεως. Ουτω ή Θετική Σχολή δέν γνωρίζει ποινάς, άλλά κυρώσεις
(sanzioni) καί ύποκατάστατα τής ποινής. (3)
Γ'. Μέση ή Τρίτη ή Νεοθετική ή Κ οινωνιολογική Σ χολή.
Καί ή Θετική δμως Σχολή, δέν ήδυνήθη ν’ άποφύγη τήν ύπερβολήν καί τήν
μονομέρειαν, άφ’ ού ήγνόησε τελείως ούσιώδη τινά στοιχεία τοΰ έγκλήματος καί τήν
βαρύτητα αύτοΰ. Οΰτω έκ τής δημιουργηθείσης άντιδράσεως προήλθεν ή Μέση ή
Τρίτη ή Έκλεκτική κλπ. κληθεΐσα Σχολή.
Κατ’ αύτήν τό Ποινικόν Δίκαιον, ώς έμπειρική έπιστήμη, δέν είναι ήναγκασμένον νά άσχοληθή μέ τό αν ύπάρχη έλευθερία τής βουλήσεως ή δχι. Διότι τό ζή(1) Τδε σχετικώς Γαρδίκα « ’Εγκληματολογία» 1948, Τόμος Α' σελ. 47 έπ.
(2) "Ιδε Τω. Παπαζαχαρίου op cit., σελ. 33.
(3) ’Ίδε λεπτομερή άνάπτυξιν τοϋ ζητήματος είς Τζωρτζοπούλου op cit., σελ. 266 έπ.
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τη μα. τοϋτο είναι μεταφυσικόν καί δή δχι μόνον, όταν δεχώμεθα τήν ελευθερίαν της
βουλήσεως, άλλα καί όταν άρνούμεθα αυτήν.
'Ο έπιστητός κόσμος, είναι έκεΐνος τον όποιον διά των αισθήσεων άντιλαμβανόμεθα. Οΰτω, λ.χ. βλέπομεν, άκούομεν, όσφραινόμεθα κλπ. 'Ο κόσμος ούτος των
αισθήσεων είναι άντικείμενον των φυσικών επιστημών.
Έρωταται όμως- πέραν τούτου υπάρχει άλλος τις ιδεατός κόσμος; Τό πρόβλη
μα είναι μεταφυσικόν. Ουτω, αν ύπάρχη άνωτέρα δύναμις ή άθανασία τής ψυχής
είναι ζήτημα άναγόμενον, εις τά μεταφυσικά προβλήματα. Πάντως, έπί τοϋ έρωτήματος, τήν καταφατικήν άπάντησιν δίδει ή Θεολογία, ήτις καί δέχεται τήν υπαρξιν
άνωτέρας δυνάμεως καί δή του Θεοϋ (Θεοκρατική άντίληψις). Άντιθέτως, οί οπαδοί
τών υλιστικών θεωριών ούδέν τούτων δέχονται. Κατ’ αύτούς δηλ. πέραν τής όλης
ούδέν υπάρχει καί κατά συνέπειαν οίαδήποτε άσχολία μέ μεταφυσικά προβλήματα
περιττεύει.
'Η Μέση λοιπόν Σχολή, έν προκειμένη, όρθώς άναμφισβητήτως πράττουσα,
χαρακτηρίζει τήν έλευθερίαν τής βουλήσεως, ως μεταφυσικόν πρόβλημα, περαι
τέρω δέ δέχεται, ότι αΰτη δέν δύναται νά θεωρηθή ώς άπαραίτητος διά τήν θεμελίωσιν του Ποινικού Δικαίου. Ουτω πως λοιπόν καί έπειδή ούδεμία ύφίσταται
άπόδειξις, ότι ή βούλησις του άνθρώπου δέν είναι έλευθέρα, διατηρεί τάς έννοιας τής
ήθικής καί άλλων συναφών άξιών, εις ας μάλιστα καί άποδίδει μεγάλην άξίαν, χωρίς
όμως τό τοιοϋτον ν’ άποτελή ιδιαίτερον άντικείμενον έξετάσεως.
Ό άνθρωπος διά τοϋ δικαίου είναι υποχρεωμένος νά δημιουργήση μίαν κατάστασιν, διά τής οποίας καί ό έν τή Κοινωνία βίος θά είναι εφικτός. 'Η διατήρησις
όθεν τής νομίμου έν τή Κοινωνία τάξεως, είναι έκείνη, ήτις καί υπαγορεύει, όπως
διατηρηθή ή ποινή, ώς εν τών άπαραιτήτων προς πραγματοποίησιν τοϋ σκοποΰ
τούτου μέσων. Τό δέ σαφώς πλέον τιθέμενον ερώτημα, είναι πώς δύναται ή ποινή
καλλίτερον νά έκπληρώση τον τελικόν της σκοπόν, ήτοι τήν συντήρησιν τής έννόμου
τάξεως.
(Ε ις τό προσεχές ή θέσις τον ήμετέρον Κ ω δικός έναντι τών ανωτέρω θεω
ριών και πώς αντιμετω πίζει οΰτος τά επί μέρους δη μιουργούμενα ζη
τήμ α τα )-

ΕΓ ΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓ IK Α ΘΕΜΑΤΑ

ΑΙΕΘΝΕΙΣ ΑΙΑΡΡΗΚΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
- Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΡΗΞΙΣ
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Δ . ΣΧΟΙΝΗ καί. Α . ΣΥΦΑΝΤΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)
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’Α πόπειρα διαρρήξεως χρηματοκιβω τίου εις Πάτρας.
Διάρρηξις χρηματοκιβω τίου Β' Ταμείου Έ νσημων Α θηνών.
Ά νακάλυψις τών διαρρηκτών.
Τρόπος διαρρήξεως τοϋ Β' Ταμείου ’Ενσήμων.
’Επίλογος.

***
6 . ’Απόπειρα διαρρήξεως χρηματοκιβωτίου είς Πάτρας.
Στο σημερινό σημείωμα δεν θά διηγηθοϋμε φανταστικά κατορθώματα, θά
περιγράφουμε μόνο τη μοναδική περίπτωσι δράσεως διεθνών διαρρηκτών χρηματο
κιβωτίων πού έχουν νά έπιδείξουν τά Ελληνικά έγκληματολογικά χρονικά. Θά
φανή σάν μυθιστόρημα, σάν ένα Ελληνικό «ριφιφί», άλλά δεν είναι τίποτε άλλο έκτος
άπό την πραγματικότητα
'Η τακτική πού άκολουθήθηκε στή περίπτωσι αύτή, είναι μιά άπό τις πιο κλασ
σικές περιπτώσεις προσβολής ενός χρηματοκιβωτίου, άν καί δεν είναι δυνατόν νά
θέσουμε τήν «τακτική» σέ ώρισμένα καλούπια, γιατί αύτή ή τακτική έξαρτάται άπό
τήν έφευρετικότητα καί έπινοητικότητα τών διαρρηκτών.
Καί ή ιστορία μας άρχίζει άπό τήν Πάτρα.
'Η ταν μεσημέρι της 20 ’Ιουνίου τοϋ 1929. Τό·Ναυτικό Πρακτορείο Λόϋδ—
Τριεστΐνο στήν οδό Ρήγα Φεραίου καί Άράτου ήταν κλειστό. 'Ο διευθυντής τοϋ
πρακτορείου Άσλάν είχε κατέβει στο λιμάνι, περιμένοντας ένα βαπόρι της -έταιρείας
του. Στις 1.20' τό μεσημέρι άντελήφθη ότι είχε ξεχάσει κάτι άποδείξεις. Γύρισε στο
πρακτορείο, άνοιξε τήν έξώπορτα μέ τό κλειδί του, προχώρησε, άλλά βρέθηκε μπρος
σέ δύο άγνώστους. Οί άγνωστοι τον χαιρέτησαν φιλομειδέστατοι καί... τοβαλαν στά
πόδια. Έτρεξε ό Άσλάν πίσω τους καί έπιασε τον ένα. 'Ο άλλος έγινε άφαντος.
Ό Διοικητής τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας Πατρών, κ. Γ. Καραβίτης, ένας άπό τούς
πιο ικανούς άξιωματικούς τοϋ Σώματος, άνέλαβε προσωπικά τήν ύπόθεσι. ’Έψαξε
νά βρή έκεϊνον πού έφυγε καί άνέκρινε τον συλληφθέντα. Αύτός χωρίς νά πιεσθή
μίλησε.
—Μέ λένε Trampus Κάρολο τοϋ Στεφάνου, είμαι 39 έτών, έλαιοχρωματιστής
άπό τήν Τεργέστη της ’Ιταλίας. Τον Kouret Φρατζέσκο, άπό τήν Κροατία, αύτόν πού
έφυγε, τον είχα γνωρίσει στήν ’Ιταλία καί προ ήμερών τον συνάντησα πάλι στο
Πειραιά πού είχα έρθει σάν πλήρωμα τοϋ Ίταλικοϋ άτμοπλοίου Ρόντι. Χθές, κατά
τις 3 τό άπόγευμα φθάσαμε στή Πάτρα καί διανυκτερεύσαμε σ’ ένα σπίτι πού γνώ
ριζε ό Κούρετ. Αύτός μοΰ είπε ότι άν κάναμε αύτή τή διάρρηξι θά έφευγα γιά τήν
’Ιταλία άσφαλής κι’ έκεϊ θά άνοιγα ένα μαγαζάκι. ’Έχω βλέπετε 4 παιδιά καί είμαι
πολύ φτωχός. Περισσότερα γιά τό φίλο μου δέν ξέρω. ’Εγώ δέν είμαι κλέφτης, άλλά.
μόνον φτωχός. "Οταν μπήκαμε λοιπόν στο πρακτορείο, ρίξαμε τό χρηματοκιβώτιο
κάτω καί δουλέψαμε στο πίσω μέρος του πού δέν ήταν τόσο ισχυρό. ’Ανοίξαμε στή
πίσω άπάνω γωνία της κάσσας μιά τρύπα μέ τό τρυπάνι, τή μεγαλώσαμε μέ μιά ψαλίδα καί κεϊ στήν τρύπα βάλαμε ένα καρακούτσι. Τό κάναμε μοχλό καί τό πρώτο
πίσω φύλλο πετάχτηκε άπό τή θέσι του. Στο δεύτερο σιδερένιο φύλλο πού έχει ή
κάσσα πίσω της, μετά άπό αύτό πού βγάλαμε, άνοίξαμε μιά μικρή τρύπα καί στή
τρύπα αύτή βάλαμε νά δουλέψη ή στεφάνη πού έχει άτσάλινα δόντια γύρω-γύρω καί

6664

Δ. Σχοινή καί Α. Συφάντου

κόβει τό σίδερο στρογγυλά. Μόλις όμως βάλαμε τον άξονα της στεφάνης στή τρύπα
καί άρχίσαμε νά τό γυρίζουμε για νά κοπή ή λαμαρίνα, μπήκε αυτός πού μάς επιασε.
Έ γώ τάχασα καί έμεινα έκεΐ ένω ό φίλος μου έφυγε. 'Ο Τράμπους δεν είπε τίποτε
άλλο καί κλείστηκε στις φυλακές Μαργαρίτη των Ιΐατρών καί στή σιωπή του.
'Η πρώτη πράξις τελειώνει έδώ.
7 . Διάρρηξις χρηματοκιβωτίου Β' Ταμείου Έ νσημω ν ’Α θηνώ ν.
Πέρασαν μερικές μέρες άπό τήν ήμέρα αυτή. ’Ήταν Δευτέρα πρωί τής 29
’Ιουλίου τοϋ 1929 στήν ’Αθήνα. Κατά τις 8 τό πρωί, ό ταμίας τοΰ Β' Ταμείου ’Εν
σήμων ’Αθηνών πού βρισκόταν στήν όδό Παπαρρηγοπούλου 5,κ. Σ. Άναζιρόπουλος,
μπήκε στο γραφείο του. Βρήκε τό χρηματοκιβώτιό του διαρρηγμένο καί στό γραφείο
έπικρατοϋσε πλήρης άκαταστασία. Σκορπισμένα στό πάτωμα υπήρχαν διάφορα
χαρτόσημα. Καί σέ λίγο ό συναγερμός δόθηκε. Ό ’Αστυνομικός Διευθυντής τότε κ.
Καλυβίτης, ό Διοικητής τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας κ. Άριστοτ. Κουτσουμάρης καί
οί Διοικηταί Α' Τμήματος καί Παραρτήματος κ.κ. Ν. Νέρης καί Π. Τσιγκρής,
όλοι μαζί έκαναν τήν αυτοψία. Οί διαρρήκται, είχαν άνεβεΐ άγνωστον πότε, στήν
άνω τοϋ Ταμείου άκατοίκητο οικία καί άφοΰ άνοιξαν στό ξύλινο πάτωμα μιά τρύπα,
κατέβηκαν άπό ’κεΐ μέ σχοινί. Διέρρηξαν τό χρηματοκιβώτιο τοΰ Β' Ταμείου ’Εν
σήμων καί έν συνεχεία προσεπάθησαν νά διαρρήξουν καί τό χρηματοκιβώτιο τοΰ Γ'
Ταμείου πού ήταν στό διπλανό δωμάτιο, «μεταχειρισθέντες πρωτοφανή διά τήν
Ελλάδα μέσα» (όπως χαρακτηριστικά έγραφαν οί έφημερίδες τής εποχής), χωρίς νά
τό κατορθώσουν. Τά Ταμεία δέ άπό τις 6 τό άπόγευμα μέχρι τις 8 τό πρωί τά έφρούρουν στρατιώτες. “Ιχνη δέν βρέθηκαν, έκτος άπό μιά Γερμανική έφημερίδα καί
μερικά άκαθόριστα δακτυλικά άποτυπώματα.
Μέγας θόρυβος έγινε μέ τις έφημερίδες. Ή διάρρηξις αύτή ειχεν άναστατώσει
ολόκληρη τήν κοινωνία τών ’Αθηνών. Ό κ. Κουτσουμάρης, άνέλαβε προσωπικώς,
τό δύσκολο έργο τής άνακαλύψεως τών διαρρηκτών. Συνελήφθη ό ταμίας σάν ύποπτος
καί έκρατήθησαν οί φρουροί στρατιώτες. "Ολη ή ’Αστυνομία Πόλεων έκινήθη. Ή 
ταν ζήτημα τιμής ν’ άνακαλυφθοΰν οί διαρρήκται μιά καί μόλις προ ολίγου είχε πάρει
ή ’Αστυνομία άπό τή Χωροφυλακή τή Γενική ’Ασφάλεια τής Πρωτευούσης.
'Ο τρόπος διαρρήξεως τΓ·ΰ χρηματοκιβωτίου ήταν άγνωστος. Γιά πρώτη φορά
οί άστυνομικοί συναντούσαν εν α τέτοιο «modus operadi» καί γιά λίγο σάστισαν.
Στοιχεία πολλά δέν είχαν στά χέρια τους παρά μόνο τή Γερμανική έφημερίδα καί
άκόμη κάτι άλλο πού στήν άρχή φάνηκε σημαντικό. Βρέθηκε τό ένα κλειδί άπό τά
δύο πού άνοιγαν τό χρηματοκιβώτιο τοΰ Β' Ταμείου ’Ενσήμων. Ό ταμίας ώμολόγησε ότι ήταν δικό του. Μέ τήν έφημερίδα πού βρέθηκε δόθηκε ή κατεύθυνσις προς
τούς υπόπτους Γερμανούς τής ’Αθήνας. ’Αλλά καί άπό τά δύο αύτά στοιχεία ή άνάκρισις δέν μπόρεσε νά βγάλη τίποτε.
Συνελήφθη κάποιος Παπαδόπουλος γνωστός πλαστογράφος (είχε πλαστογρα
φήσει προσωρινούς τίτλους δανείου άπαλλοτριώσεως άνταλλαξίμων καί είχεν απαλ
λαγεί άπό τό Έφετεΐο ώς άνισόρροπος). Αυτός πριν 15 ήμέρες είχε νοικιάσει τήν
πάνω άπό τό Ταμείο άκατοίκητο οικία άπό τήν οποίαν κατέβηκαν οί διαρρήκται.
Μά ή έξέτασίς του δέν είχε κανένα άποτέλεσμα. Σκοτάδι καί μαυρίλα γύρω άπό τήν
ύπόθεσι.... Μά τό σκοτάδι δέ κράτησε πολύ. Μιά άστραπή τό φώτισε. Καί ή άστραπή
ήταν ένα έγγραφο τοΰ Τμήματος Γενικής ’Ασφαλείας Πατρών προς το Τμήμα Γενι
κής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, πού μέσα σ’ αυτό έλεγε τον τρόπο μέ τον όποιο έγινε ή
άπόπειρα διαρρήξεως τοΰ Λόϋδ—Τριεστΐνο τών Πατρών άπό τόν κρατούμενο
Τράμπους. Καί ό τρόπος ένεργείας ήταν ό ίδιος μέ τή διάρρηξι τής ’Αθήνας. Οί
αστυνομικοί άνέπνευσαν. Αύτόματα σκέφτηκαν τόν φίλο τοΰ Τράμπους πού ξέφυγε
καί τήν ίδια έντύπωσι είχε καί ό Διοικητής τής ’Ασφαλείας Πατρών. Δύο άρχιφύλακες έφυγαν γιά τή Πάτρα νά φέρουν άπό τις φυλακές τόν Τράμπους, ένω οί Ίτα-
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λοί πού βρισκόντουσαν προσωρινώς στην ’Αθήνα, άρχισαν να παρακολουθοΰνται.
Ό Τράμπους έφθασε στην ’Ασφάλεια ’Αθηνών. Δεν ήξερε τίποτε... Μά πράγματι
δεν ήξερε τίποτε ή δεν ήθελε νά μιλήση; 'Ο κ. Κουτσουμάρης άρχισε ν’ άπελπίζεται.
'Η καλή όμως τύχη χαμογέλασε.
Στο Μαρούσι, έμενε ένας ’Ιταλός όνόματι Σολάτσι μέ την άδελφή του Μαρ
γαρίτα. Καί στον Σολάτσι αύτόν έγραψε ό Τράμπους ζητώντας του κάποια βοήθεια
τήν ΐδια μέρα πού ήρθε στήν ’Αθήνα. 'Ο Σολάτσι πήγε στην ’Ασφάλεια (άπό κεϊ
καί πέρα άρχίζουν τα σφάλματα της σπείρας. Καί τα σφάλματα αυτά τά έξεμεταλλεύθη ό κ. Κουτσουμάρης). 'Η στοιχομυθία· έγινε στήν ’Ιταλική καί κανείς δέ μπόρεσε
νά καταλάβη τί έλεγαν. ’Αλλά άπό τή στιγμή έκείνη στον Σολάτσι κόλλησε ένας
ίσκιος πού είχε τή μορφή καί τή σιλουέττα ένός άπό τά καλλίτερα λαγωνικά της
’Ασφαλείας. 'Ο φίλος Σολάτσι συνηντήθη μέ διαφόρους ξένους καί ξαναπήγε στήν
’Ασφάλεια νά βρή τον Τράμπους. 'Ο τελευταίος μετά τή συνάντησι αύτή έδειξε
σημεία εύχαριστήσεως καί ήρεμίας. Μά δεν χάρηκε, όμως, γιά πολύ. Ό Σολάτσι
ήλθε σέ έπαφή καί μέ ένα άτομο πού έμενε στήν όδό Γραβιάς 14. Δύο άστυνομικοί
παρακολουθούσαν νύχτα-μέρα τό σπίτι αυτό, όπως όλα τά'σπίτια εκείνων μέ τούς
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οποίους ό Σολάτσι ήλθε σέ έπαφή μετά τή συνομιλία του μέ τον Τράμπους. Ή ταν
άκριβώς ένα άπό τά μέλη τής σπείρας. ’Αλλά ή δουλειά χάθηψε. Καί νά πώς.
'Όταν ή Χωροφυλακή παρέδωσε στήν’Αστυνομία Πόλεων τή Γενική ’Ασφάλεια,
δέν τήν παρέδωσε ολοκληρωτικά, άλλά κράτησε ένα τμήμα (τό μετέπειτα Ειδική
’Ασφάλεια) γιά τή διεκπεραίωσι τών εκκρεμών ύποθέσεών της. Τήν έπομένη ήμέρα τής παρακολουθήσεως τής οικίας τής όδοϋ Γραβιάς 14, ένα άτομο πλησίασε
τούς δύο άστυνομικούς έχοντας στήν τσέπη τού σακκακιοϋ του τό ένα του χέρι, σάν
νά κρατούσε πιστόλι. Τούς ρώτησε ποιοι είναι καί τί θέλουν έκεΐ καί θέλησε νά τούς
κάνη έρευνα, λέγοντας συγχρόνως καί τήν ταυτότητά του : « ’Ανθυπομοίραρχος....
τάδε τής Γενικής ’Ασφαλείας. ’Ακολουθήστε με». Οί άστυνομικοί έδωσαν άμέσως
έπί τόπου εξηγήσεις γιατί δέν ήθελαν νά φύγουν άπό τον τόπο πού παρακολουθούσαν
μέ κανένα τρόπο. Αυτές άκριβώς τις εξηγήσεις άντελήφθη ό άνθρωπος πού έμενε
στο σπίτι τής οδού Γραβιάς καί τό πουλί πέταξε. Δέν πήγε όμως μακρυά, πήγε πάλι
στή Πάτρα γιά νά μπή μόνο του στο κλουβί.
Στο σημείο αυτό μπορούμε νά πούμε τελειώνει ή πράξις πού άρχισε στήν
’Αθήνα τό πρωΐ τής 29 ’Ιουλίου τού 1929. ’Ανάγκη νά ξαναπάμε πάλι στή Πάτρα,
γιά νά παρακολουθήσουμε τή συνέχεια.
8. Ά ν α κ ά λ υ ψ ις τώ ν διαρρηκτών.
Στο χωριό Βραχνέϊκα τών Πατρών, άπό τό Φεβρουάριο τού 1929, σέ μιά
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βίλλα, διέμενε ένας ύποπτος τύπος μέ τή γυναίκα του, ’Ιταλός κατ’ άλλους ή Αύστριακός, ονομαζόμενος Polla-Tsec Άχιλλεύς ό όποιος είχε άπελαθή άπό τήν Α ί
γυπτο ώς επικίνδυνος για τή δημοσία άσφάλεια. Δεν είχε δώσει αφορμή στήν ’Αστυ
νομία, άλλά τό Τμήμα ’Ασφαλείας Πατρών τον παρακολουθούσε. Μετά τήν από
πειρα. διαρρήξεως τού χρηματοκιβωτίου τού Λόϋδ—Τριεστΐνο, έγινε στενή ή παρακολούθησίς του καί άκόμη στενώτερη μετά τή διάρρηξι τού χρηματοκιβωτίου τού
Β' Ταμείου ’Ενσήμων ’Αθηνών, άπό τον ΐδιο τό Διοικητή τού Τμήματος ’Ασφαλείας
Πατρών κ. Γ. Καραβίτη. Τήν 11 Αύγούστου τού 1929, ό άρχιφύλαξ Κ5 Παντέας
’Ιωάννης, της Γενικής ’Ασφαλείας τών Πατρών, παίρνει έντολή άπό τό Διοικητή
του νά πάη στά Βραχνέϊκα καί νά κάνη έρευνα στο σπίτι τού Polla-Tsec, προς άνακάλυψι καί σύλληψι τυχόν υπόπτων πού δυνατόν νά κρύβωνται εκεί καί άκόμη προς
άνεύρεσι χρημάτων προερχομένων άπό τή διάρρηξι. Πράγματι ό Παντέας (ένας
άπό τά καλλίτερα λαγωνικά τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ’Αστυνόμος Β' πιά, πέθανε
πριν λίγο καιρό άφίνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στο τομέα διώξεως ιδίως διαρρη
κτών), πήγε στο χωριό Βραχνέϊκα, συνάντησε τον πληροφοριοδότη του Γ.Ο. άπό
τον όποιον πήρε σχετική άναφορά καί μετά άπετάνθη στο Διοικητή τού Σταθμού
Χωροφυλακής Βραχνέϊκων Άνθυπασπιστή Διαμαντόπουλον. Μαζί έκαναν τήν έρευ
να στο σπίτι τού Πολλατσέκ, άλλά ήταν άκαρπη. Στή 1 τό μεσημέρι όπως έβγαιναν
άπό τή βίλλα τού Πολλατσέκ συναντήθηκαν μέ τρία άτομα ξενικής καταγωγής
τά όποια ζητούσαν τον ιδιοκτήτη τού σπιτιού.
Ό Παντέας μυρίστηκε άμέσως κυνήγι καί άρχισε νά τούς ρωτάη μέ τή βοή
θεια ενός ’Ιταλού κουρέα άπό τή Πάτρα πού παραθέριζε στά Βραχνέϊκα, τού Πιτσίνο
Πιτσίνο, τί τόν θέλουν τον Πολλατσέκ, πού τον γνώρισαν κλπ. Δικαιολογήθηκαν ότι
τον γνώρισαν πριν ένα μήνα όταν έρχόντουσαν στήν Ελλάδα καί τούς προσεκάλεσε
νά περάσουν λίγες μέρες στο σπίτι του όταν θά έπρόκειτο νά ξαναφύγουν καί πράγ
ματι αύτό κάνουν. Τούς ζήτησε τότε τήν άδεια παραμονής των γιά νά δή πώς λέγον
ται, άλλά αυτοί δικαιολογήθησαν ότι άκόμη δέν έβγαλαν. Στά λόγια αύτά ό Άνθυπασπιστής πείστηκε ότι είναι πραγματικοί κύριοι, επηρεαζόμενος καί άπό τήν καλή
τους έξώτερική έμφάνισι, καί εΐπε στον Παντέα ιδιαιτέρως.
—’Έλα κύριε Παντέα, πάμε. ’Άδικα χάσαμε τό καιρό μας.
—Μά τί λέτε κύριε Διοικητά, πρέπει νά τούς πάμε στή Πάτρα νά εξακριβώ
σουμε ποιοι είναι.
—Ακούσε Γιάννη, είπε ό κ. ’Ανθυπασπιστής λίγο εκνευρισμένος, γιά μένα
δέν έχουν κάνει τίποτε. Ά ν έσύ θέλης νά τραβιέσαι μαζί τους, έμένα άφισέ με.
Ό Παντέας δέν τάχασε. ’Επειδή ό Πολλατσέκ άπουσίαζε, τούς προσεκάλεσε
νά τούς προσφέρη στο καφενείο ένα ούζο. Δέχτηκαν. Μίλησαν άρκετά «περί άνέμων καί ύδάτων» καί τούς άφισε μόνους νά φάνε, άφοΰ αύτός κάθισε πάρα πέρα
γιά νά μή τούς χάση. Σκέφτηκε ότι έπρεπε νά κερδίση τήν έμπιστοσύνη τους καί νά
τόν άκολουθήσουν μέχρι τή Πάτρα, μιά καί κανείς δέν ήθελε νά τόν βοηθήση, οΰτε
ή Χωροφυλακή, ούτε πολύ περισσότερο οί ιδιώτες. Τό μυαλό τού Παντέα δούλευε
μέ ταχύτητα. Προσπαθούσε νά βρή μιά λύσι. Είχε μεταβληθή σέ ηρώα τού Ά λ λ
Πίγκερτον. Πώς θά τούς πάη στή Πάτρα; ΤΗσαν τρεις καί ήταν μόνος. Πού καί πού
χάϊδευε τή λαβή τού πιστολιού του πούχε στή τσέπη τού σακκακιοΰ του, άλλά μ’ αύτό
δέν έβγαινε τίποτε. Ά ν είχε τό περίστροφό του άντί γιά σφαίρες άμποΰλες ναρκω
τικού, όπως τό πιστόλι τού ήοωα τών λαϊκών άστυνομικών μυθιστορημάτων, κάτι
θάκανε! Μά τώρα; Καί όμως ήταν βέβαιος, άπόλυτα βέβαιος, ότι ήταν οί «φίλοι»
πού ζητούσαν οί ’Ασφάλειες ’Αθηνών καί Πατρών. ’Έφαγε μηχανικά τό φαγητό
πού τού σέρβιρε ό έστιάτορας καί πλήρωσε. Οί «φίλοι» είχαν άποφάει, κι’ αύτοί,
πλήρωσαν τό λογαριασμό τους καί άναψαν τσιγάρο. Ή στιγμή ήταν κρίσιμη. Τί
θά έκαναν; Ά λλά κείνη τήν ώρα έννοιωσε ένα ήδονικό συναίσθημα νά τού μουδιάζη
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το σώμα. ’Ίσως λίγες φορές ό Παντέας νά αίσθάνθηκε έτσι στη ζωή του. Καί το
αντικείμενο πού τούδωσε τέτοιο συναίσθημα ήταν ένα ταξί. Ναι ένα ταξί απ’ τή
Πάτρα πουχε φέρει δύο παραθεριστάς. Τον γνώριζε τον οδηγό ό Γιάννης. Τοΰκανε
νόημα νά πάη κοντά του.
—"Ακούσε κύρ Κώστα. ’Έχω αύτούς εκεί τούς φιλαράκους νά τούς πάω στη
Πάτρα, καί τούς έδειξε μέ τήν άκρη του ματιού του. Θά πληρωθής άπο το Διοι
κητή.
—'Ό ,τι θέλεις κύρ-Γιάννη.
Καί ό «κύρ—Γιάννης» πλησίασε τούς φίλους. Τούς παοακάλεσε νά πάνε
μέχρι τή Πάτρα, πού είναι κοντά κάπου 10 χιλιόμετρα, νά τούς βγάλη τις άδειες
παραμονής καί νά ξαναγυρίσουν μέ το ταξί.
—’Επειδή άκριβώς σάς συμπάθησα, νά μη πάθετε καμμιά δουλειά μέ τήν
’Αστυνομία, πού γυρίζετε χωρίς άδεια καί τότε άντε γύρευε, πάω πού πάω στην
Πάτρα, σέ μιά ώρα θάχετε γυρίσει. Ά φίστε το δέμα σας έδώ στο έστιατόριο καί
το παίρνετε στο γυρισμό. Κάτι είπαν μεταξύ τους πού δέν κατάλαβε ό Παντέας,

Ό

Δημητρόττουλο;

S

Ρ°μάνο

άλλά|οΰτεΤαύτοί κατάλαβαν, όταν σηκώθηκαν νά τον άκολουθήσουν, ένα άδιόρατο
χαμόγελο άνθισε στά χείλη του γιά λίγο, γιά ένα δευτερόλεπτο. Είχε κατορθώσει
νά κερδίση τή συμπάθειά τους ή τήν έμπιστασύνη τους; Γιατί, σκέφτηκε, αν άντιλαμβάνοντο ότι συνελήφθησαν θά δραπέτευαν ή θά τού έπετίθοντο. Βοήθεια δέν περίμενε
άπο κανένα. Είχε πάει στά Βραχνέϊκα νά κάνη μόνον μιά έρευνα καί είχε βρει ένα
θησαυρό. ’Έπρεπε νά τον εξασφάλιση. Καί νά τον έξασφα>ίση μέ κάθε τρόπο, μέ
κάθε θυσία. Δέν τον ένδιέφερε ή ζωή του, όπως δέν ένδιαφέρεται κανείς άστυνομικός
γιά τή ζωή του, όταν πρόκειται νά έκτελέση τό καθήκον του. Καί ό Παντέας δέν τής
έδινε οΰτε μιας πεντάρας άξια μπρος στο καθήκον.
’Άφισαν στο εστιατόριο ένα μεγάλο δέμα πού είχαν καί μπήκαν στο ταξί.
Ό ένας κάθησε μπρος στον όδηγο καί οί άλλοι δύο πίσω μαζί μέ τον άρχιφύλακα.
Τή δεξιά γωνία τήν έπιασε ό Παντέας. Το ταξί ξεκίνησε γιά τή Πάτρα. ’Εκεί κοντά
στις ’Ιτιές των Πατρών, κατάλαβε κάτι ύποπτες κινήσεις των. Θά τού ξέφευγαν;
Δέν ήταν άπο αυτά τά λαγωνικά πού άφίνουν τό θήραμα νά τούς ξεφύγη. ’Έβγαλε
τό πιστόλι του καί τό γύρισε πάνω τους. 'Ο σωφέρ πού κατάλαβε περί τίνος πρό
κειται, έβγαλε άπο τή τσέπη του επιδεικτικά ένα σουγιά καί τον έδειξε. Ξαφνίστηκαν οί φίλοι καί κάθησαν φρόνιμα, μέχρι τό οίκημα τή ς’Ασφαλείας στήν όδό Γεροκωστοπούλου. ΤΗταν άπόγευμα καί τούς έμπασε κατ’ εύθεΐαν στο γραφείο τού Διοικητοΰ του. Τού έδωσε άναφορά. 'Ο Διοικητής του, τού έσφιξε τό χέρι. ΤΗταν ή
άνταμοιβή του.
'Η άνάκρισις άρχισε. Ποιοι ήσαστε; Τί θέλατε στά Βραχνέϊκα;’Έτσι άρχισε
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μαλακά για νά μή τούς αΐφνιδιάση. 'Ο ένας ήταν 6 Δημητρόπουλος Ζαχαρίας τοϋ
Ίωάννου, έτών 24, γεννηθείς στή Τεργέστη άπό πατέρα Έλληνα. 'Ο άλλος ό Τραμοντάνα Γκιουζέπε έτών 36, άπ’ τδ Τουρίνο καί ό τρίτος ό Νονίνο Ρομάνο έτών 33,
άπ’ το Σούσακ της ’Ιταλίας, έμπορος. Πάνω τους βρέθηκαν 91 χάρτινες λίρες ’Α γ
γλίας καί ένα χιλιόδραχμα έκτος άπδ κάτι άλλα ψιλά. Είχαν κανονικά διαβατήρια
μέ ημερομηνία εισόδου στήν 'Ελλάδα «Πειραιεύς 25-6-1929». 'Ο Δημητρόπουλος
είχε ήμερομηνία εισόδου τό Φεβρουάριο τοϋ 1929. Είπαν πάλι ότι'πήγαν νά έπισκεφθοΰν τον Πολλατσέκ τον όποιο γνώρισαν προ μηνός, ότι ήλθαν στην Ελλάδα ώς
τουρίστες, ότι γνωρίζουν τον Δημητρόπουλο άπό τήν ’Ιταλία καί ότι είναι έντιμοι
άνθρωποι. Τό παρουσιαστικό τους έδειχνε πραγματικά ότι έλεγαν άλήθεια. ’Αλλά
κ. Καραβίτης δεν τά πίστευε ή τά πίστευε μέχρις ενός σημείου. Ό Παντέας ξαναπήγε
στά Βραχνέϊκα καί έφερε τό δέμα πούχαν άφίσει. Μέσα ήταν τρεις ναυτικές στολές
τοϋ έμπορικοϋ ναυτικοΰ.
—Καί αυτές τις στολές τί τις θέλετε;
—Είναι δικές μου είπε ό Δημητρόπουλος. Είμαι ναυτικός.
—Τά τόσα χρήματα τί σάς χρειάζονται;
—Μά ήμαστε έμποροι, είπαν οί άλλοι δύο.
Σέ λίγο ήλθε ό Άσλάν, ό πράκτωρ τοϋ Λόϋδ-Τριεστΐνο. Μόλις μπήκε στό
γραφείο τοϋ Διοικητοϋ τό μάτι του έπεσε πάνω στό Δημητρόπουλο. Τρεμόπαιξαν
τά βλέφαρά του καί τότε άδίστακτα γνώρισε τον Κούρετ πού τοχε σκάσει κατά τήν
άπόπειρα διαρρήξεως τοϋ χρηματοκιβωτίου του.
—Κύριε Διοικητά, αύτός είναι, ό άλλος διαρρήκτης πού τώσκασε.
—Είστε βέβαιος κύριε Ά σλάν;
—’Απόλυτα. Αύτή ή φυσιογνωμία δύσκολα ξεχνιέται.
Πράγματι ό Δημητρόπουλος ήταν ένας άρρενωπός καί ώραϊος άντρας πού
έκανε έντύπωσι. Αύτός διεμαρτυρήθη έντονα ότι δέν ξέρει τίποτα. Συγχρόνως ό κ.
Καραβίτης τηλεφωνεί στήν ’Ασφάλεια ’Αθηνών, ό κ. Κουτσουμάρης τοϋ είπε :
—Μή τούς άφίσης Γιώργη μέ κανένα τρόπο, προς Θεοϋ. ’Έρχομαι άμέσως μέ
τό πρώτο μέσο. Είναι αύτοί πού ζητάμε.
Τούς έθεσαν ύπό κράτησι καί σέ άπομόνωσι μέ αύστηρή φρούρησι. Καί τό
πρωί τής έπομένης ήμέρας ό κ. Κουτσουμάρης έφθανε στη Πάτρα συνοδευόμενος
άπό τούς Ύπαστυνόμους Λεύκαν Ίωάννην καί Τζώραν Σπυρίδωνα. Άρχισαν οί
άνακρίσεις καί οί άναζητήσεις. Καί τό πρωί τής 14-8-1929 άνεχώρησε ή παρέα
γιά τήν ’Αθήνα.
Στήν ’Αθήνα δέν μπόρεσαν νά άρνηθοΰν τίποτε. ’Αλλά άς πάρουμε μέ τη σειρά
τά πράγματα.
9. Τρόπος διαρρήξεως τοϋ Β' Ταμείου ’Ε νσήμων.
Ό Δημητρόπουλος, ό Τραμοντάνα καί ένα άλλο άτομο ονομαζόμενο Βούϊς
ή Βάϊς Πέτρος, Ελβετός, ύπήκοος, είχαν σχηματίσει διεθνή σπείρα διαρρηκτών
μέ άρχηγό τον τελευταίο. 'Ο Δημητρόπουλος, ’Ιταλός ύπήκοος γεννημένος στή Τερ
γέστη άπό "Ελληνα πατέρα, ναυτικός τό επάγγελμα, υπηρέτησε στόν Ίτα>ικό
στρατό καί συναναστράφηκε μέ άσχημες παρέες χωρίς τήν έπίβλεψι τοϋ πατέρα
του, πού όταν βρισκόταν στή Τεργέστη ήταν πάντα μεθυσμένος. ’Εκεί ό Ζαχαρίας
έμαθε τη τέχνη τοϋ διαρρήκτου. 'Η σπείρα δέν είχε έπισκεφθή τήν Ελλάδα καί
άπεφάσισε νά δράση τό καλοκαίρι τοϋ 1929 στήν ’Αθήνα. Κατέβηκε ό Δημητρό
πουλος κι’ άρχισε νά δουλεύη πάνω στις δυνατότητες διαρρήξεων. ’Έφτιαξε σχέδια
γιά 20 διαρρήξεις διαφόρων καταστημάτων. Οί όροι άσφαλείας τήν εποχή έκείνη
ήσαν ευνοϊκοί γιά τή δουλειά τους. Πρώτο κόλπο καί μοιραίο, ήταν ή διάρρηξις
τών χρηματοκιβωτίων τοϋ Β' καί Γ' Ταμείου ’Ενσήμων καί Πληρωμών ’Αθηνών.
Παρακολούθησε ό Δημητρόπουλος τή κίνησι τής υπηρεσίας αυτής καί διαπίστωσε
ότι ό ταμίας καταθέτει τις εισπράξεις στη Τράπεζα κάθε 10 μέρες, ότι τό Ταμείο
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ήταν εύπρόσβλητο καί δτι οί εισπράξεις του στο τέλος τοϋ ΙΟημέρου ήταν πολλές.
"Οτι ακόμη τό Ταμείο είχε φρουρά στρατιωτών άπό τις 6 τό απόγευμα μέχρι τις
8 τό πρωί καί δτι ό ταμίας πηγαίνει καί τις Κυριακές τό πρωί στο γραφείο του καί
φεύγει κατά τις 11. Δύο ή τρεις φορές έπεσκέφθη τό Ταμείο ό Δημητρόπουλος καί
άγόρασε χαρτόσημα μικρής άξίας. "Ετσι είχεν άντιληφθεΐ τη διαρρύθμιση συνέταξε
σχεδιάγραμμα καί «έκοψε» μέ τό μάτι του την κάσσα.’Αφοΰ τελείωσε τήν προπαρα
σκευαστική αύτή δουλειά, έγραψε στον άρχηγό τά καθέκαστα, πού βρισκόταν στη
Μασσαλία, δπως έπίσης καί στο Νονίνο, στήν Τεργέστη, έπικίνδυνο καί διάσημο
διαρρήκτη χρηματοκιβωτίων, νά πάη στή Μασσαλία νά συναντήση τή σπείρα. 'Η
διεύθυνσι τοϋ Νονίνο τοϋ ήταν γνωστή : οδός Άνδρέα Σάντα Τέκλα 4—Τεργέστη.
Ό Τραμοντάνα πάλι, ήταν διάσημος πορτοφολάς καί πολύ μικρής μορφώσεως άν
θρωπος, άντίθετα άπό τό Νονίνο, ό όποιος είχε τελειώσει τήν Εμπορική Σχολή καί
κατά διαστήματα έκανε τον παραγγελιοδόχο. Γιά τό Νονίνο όκ. Κουτσουμάρης στήν
έκθεσί του έγραφε : «Κατά τήν διάρρηξη έπέδειξεν μεγάλην ψυχραιμίαν καί τόλμην,
άφοΰ εΐσήλθεν είς τό άνωθεν τοϋ Ταμείου οίκημα δι’ άντικλείδος έν καιρώ ήμέρας...
Καί οί τρεις, δηλαδή ό Βάϊς, ό Τραμοντάνα καί ό Νονίνο, συναντήθηκαν στή Μασ
σαλία. Ά πό κεΐ έγραψαν στο Δημητρόπουλο. Μέ άτμόπλοιο « ’Ιφιγένεια» άφικνούμεθα Πειραιά 25 ’Ιουνίου». ΤΗταν 10 ’Ιουνίου δταν έλαβε τό γράμμα ό Δημητρό
πουλος. Μέχρι τις 25, είχε 15 μέρες καιρό. Τυχαία στο Πειραιά βρήκε τον Τράμπους, παλαιό γνώριμο καί τρόφιμο τοϋ υποκόσμου.
—Στέφανο, άμίκο μίο, τί ζίνεσαι, Πώς στήν Ελλάδα;
—Έ χω μπαρκάρει στο Ρόντι, στο ’Ιταλικό τής γραμμής. Γιά τήν ώρα είμαι
καλά.
Καί ή φαμίλλια; .'Η σινιόρα; Τά πίκολα;
—Δέ βαριέσαι. Πεθαίνουν στή πείνα. Τί νά κάνουμε;
Τον έπεισε νά πάνε μέχρι τή Πάτρα, νά κάνουν τή διάρρηξι τοϋ Λόϋδ-Τριεστΐνο. Σκέφτηκε, δτι δέν έπρεπε νά μείνη αργός 15 μέρες μέχρις δτου έλθει ή παρέα
άπό τή Μασσαλία. 'Ο Τράμπους, είχε λίγες άντιρρήσεις, ό Δημητρόπουλος δμως
τον «έψησε». Έ τσ ι τό άπόγευμα τής 29 ’Ιουνίου έφθασαν στή Πάτρα έχοντας
μέσα σ’ ένα σακκίδιο τά διαρρηκτικά εργαλεία.
'Ο Τράμπους έλεγε στήν άνάκρισι :
—Έ γώ έργαλεία δέν είχα. Ποΰ νά τά βρώ; Ό Δημητρόπουλος τά είχε. Αύτός
είναι μεγάλος μπαγαπόντε.
'Ο Δημητρόπουλος πάλι σήκωνε τούς ώμους του.
—Δέ βαριέσαι κύριε Διοικητά. Τί δικά μου, τί δικά του!
Είναι άλήθεια δτι ό Τράμπους δέν ήξερε πολλά πράγματα, ούτε ήταν έπαγγελματίας κακοποιός. ΤΗταν ένας φτωχός διάβολος πού προσπαθούσε νά τά βολέψη
δπως-δπως, μέ κάθε δουλειά. Τον Σολάτσι τον γνώριζε άπό τό Δημητρόπουλο
πού τον είχε φέρει σέ επαφή. 'Ο Σολάτσι πάλι, ήξερε γιά τή σπείρα, γιατί μόλις
ό Τράμπους τοϋ μίλησε στο κράτητήριο τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών δτι βρίσκεται σέ
δεινή θέσι καί θά ήθελε λίγα χρήματα, ροΰχα καί τσιγάρα, ό Σολάτσι έσπευσε νά
συναντήση τή σπείρα. Αυτό ήταν τό σφάλμα του. ’Έ τσι τά λαγωνικά τον παρακο- ♦
λούθησαν καί ήλθαν σέ έπαφή μέ τά μέλη τής σπείρας.
'Ο Δημητρόπουλος ήταν όμιλητικώτατος στήν άνάκρισι, έν άντιθέσει μέ
τούς άλλους. Μάλιστα έκανε καί πνεΰμα.
- Τ ί νά σάς πώ, έλεγε. Δέ θά συγχωρέσω ποτέ τον κύριο Ταμία, γιά τήν
άκαταστασία ποΰ είχε στο χρηματοκιβώτιο. "Ολα άνακατεμμένα τά είχε. Χάσαμε
άρκετό καιρό νά βάλουμε σέ τάξι τά χαρτονομίσματα. Ά ν ήταν υπάλληλος μου,
θά τον άπέλυα άμέσως, χωρίς άποζημίωσι.
Τό πρωί τής 25 ’Ιουνίου, τό άτμόπλοιο « ’Ιφιγένεια» έδεσε στο λιμάνι τοϋ
Πειραιώς. 'Ο Δημητρόπουλος περίμενε στήν άποβάθρα τούς φίλους του. Τούς έκανε
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υποδοχή δπως έπρεπε καί άνέβηκαν μαζί στην ’Αθήνα. ’Εκεί χωρίστηκαν. 'Ο Νονίνο
έμεινε στο ξενοδοχείο «Γαλλία» καί ό Τραμοντάνα μέ τον άρχηγό Βάΐς στο «Κοντινετάλ». Ένεφανίστηκαν ώς τουρίσται πού ήλθαν στήν ’Αθήνα νά περάσουν τις
διακοπές τους. ΤΗταν καλοντυμένοι καί μέ εύγενικούς τρόπους, σύχναζαν στα κέν
τρα της έποχής, δηλαδή στήν "Ηβη, στοϋ Μερνίτσα καί στο Μουσείο. Κάθε πρωί
δέ, κατέβαιναν καί στα μπέν-μίξτ καί έπαιρναν το λουτρό τους. Ποιος θά μπορούσε
νά ύποπτευθή αύτούς τούς άνθρώπους μέ τούς καλούς τρόπους καί το εύγενικο παρουσιαστικό; Οί πιο πολλοί στήν ’Αθήνα, ήξεραν τήν έποχή εκείνη, ότι οί κακοποιοί
είναι...άγριοι, άξύριστοι, μέ κόκκινα μάτια, ρακένδυτοι καί μέ ματωμένα χ έρ ια !!!
'Ο Βάϊς έλαβε γνώσι τού σχεδίου της διαρρήξεως, τό ένέκρινε μέ έλαφρές
τροποποιήσεις, άφισε τήν πρωτοβουλία στο Δημητρόπουλο, κανόνισε ότι, όποιο
ποσό κατορθώσουν νά κλέψουν, νά τό μοιράσουν στά τέσσερα μερίδια, τό μερίδιό
του νά τό πάρη ό Τραμοντάνα, πού φαίνεται οτι ήταν ό ύπαρχηγός του καί ξανάφυγε
γιά τή Γαλλία. Είχε νά κανονίση άλλες δουλειές έκεΐ. ’Έ τσι κ ι’ έγινε.
Στις 27 ’Ιουνίου έδωσαν άποχαιρετιστήριο «πάρτυ» σέ κάποιο καμπαρέ της
Τρούμπας τού Πειραιώς. Είχαν έκεΐ τή τύχη νά γνωρίσουν τήν ντιζέζ Νίτσα Ράλλη,
της οποίας έκαμε έντύπωσι ό άρρενωπός Ζαχαρίας. ’Ακόμη πιο πολύ έντύπωσι
της έκαναν τά λεφτά της παρέας. 'Η κοπέλλα δέν είχε νά σκεφθή καί πολλά πράγ
ματα καί πέταξε τή πρότασι.
—Στήν όδό Δεληγιώγη 11 β στήν ’Αθήνα, έχω ένα σπίτι. "Αν θέλετε σάς νοι
κιάζω τό υπόγειοι Θά ήσαστε καλλίτερα, παρά στο ξενοδοχείο. Καί τούς έκλεισε
τό μάτι.
'Ο Βάϊς συγκατένευσε. 'Η πρότασις ήταν καλή καί άναπάντεχη. Στά ξενο
δοχεία γίνονται πάντα έλεγχοι της ’Αστυνομίας σκέφτηκε, ένώ στο σπίτι μιας
άρτίστας, τά πράγματα είναι διαφορετικά. Καί έγκαταστάθησαν έκεΐ ό Δημητρόπουλος καί ό Νονίνο.
—Κέ μπέλλα σινιορίνα! ! ! έλεγε μέ θαυμασμό ό Νονίνο.
Ό Τραμοντάνα νοίκιασε ένα δωμάτιο στήν όδό Γραβιάς 14 έξω άπό τά πα
ράθυρα τού οποίου έγινε ό έλεγχος των άστυνομικών άπό τον άνθυπομοίραρχο μετά
τή διάρρηξι.'Ο Τραμοντάνα δέν ήξερε παρά ελάχιστα Ελληνικά, άλλά τό μάτι του
«έκοψε» τή κίνησι καί έτρεξε στούς άλλους.
—'Η ’Αστυνομία μάς παρακολουθεί. Καί έξαφανίσθησαν. Βέβαια ζητήθησαν
έξηγήσεις άπό τον Μοίραρχο τότε Ντάξο,τόν Διοικητή της ’Ασφαλείας της Χωρο
φυλακής, δώθηκαν οί έξηγήσεις καί ήσύχασαν τά πράγματα. ΤΗταν όμως άργά γιατί
είχε διακοπεί ή παρακολούθησις της σπείρας. ’Από τό έπεισόδιο αυτό, έγινε γνωστό
τό όνομα τού Τραμοντάνα πριν άκόμη συλληφθή άπό τον ιδιοκτήτη τού σπιτιού.
Ό Βάϊς στις 28 ’Ιουνίου έφυγε.
Ά πό τήν μέρα τής άναχωρήσεως τού άρχηγοΰ γινόταν ή παρακολούθησις τού
Ταμείου. 'Ο Νονίνο, σ,υνοδευόμενος άπό τον Δημητρόπουλο, άνέβηκαν στά γραφεία
γιά νά δή ό πρώτος τό χρηματοκιβώτιο καί βάλανε σέ έφαρμογή τό σχέδιο. ’Έκρι
ναν ότι ή πιο κατάλληλη ήμέρα είναι ή Κυριακή τό πρωί. ’Έτσι στις 28 ’Ιουλίου τού
1929 ήμέρα Κυριακή κατά τις 11 τό πρωΐ, δύο κομψοί κύριοι μέ μιά βαλίτσα στο
χέρι, κατέβαιναν τήν όδό Παπαρρηγοπούλου άπό τό πεζοδρόμιο, μέ ήσυχο βήμα,
προς τό 'Υπουργείο τών Ναυτικών. Α πέναντι άπό τό οίκημα τού Ταμείου, καθόταν
σ’ ένα τραπεζάκι πού έβγαζε τό καφενείο στο πεζοδρόμιο τού κήπου τού Κλαυθμώνος,
ένας καλοντυμένος κύριος, έχοντας τό ψαθάκι τού τύπου «Σεβαλιέ» στή καρέκλα.
ΤΗταν σύνθημα ότι δέν ύπήρχε κίνδυνος. Ά ν τό φορούσε, οί δύο κομψοί κύριοι μέ
τή βαλίτσα, θά συνέχιζαν τό δρόμο τους. Μόλις έφθασαν στον άριθμό 5 τής οδού
Παπαρρηγοπούλου, μπήκαν μέσα στο κτίριο, άνέβηκαν ήσυχα-ήσυχα τις σκάλες
καί έφθασαν στο άκατοίκητο διαμέρισμα πάνω άπό τό Ταμείο, πού ήταν άλλοτε
τά γραφεία τής έφημερίδος «Άκρόπολις». Ή διαρρύθμισις ήταν ή ΐδια όπως καί
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τοϋ Ταμείου. "Ανοιξαν την εξώπορτα μέ άντικλείδι καί ξανάκλεισαν πίσω τους.
"Εστρωσαν τα σύνεργα καί δεν χρειάστηκε πολύ ώρα νά κόψουν ένα κομμάτι τοϋ
ξυλίνου πατώματος καί νά κετεβοΰν στον κάτω όροφο. Δούλεψαν γρήγορα χωρίς
νά μιλούν καί άπό καιρού εις καιρόν ερριχναν μιά ματιά στόνθαμώνα τοϋ καφενείου.
Τό ψαθάκι ήταν πάντα στή καρέκλα.
Μόλις έφτασαν στο διαμέρισμα τοϋ χρηματοκιβωτίου, κοιτάχτηκαν.
—Μάμα μία, κέ φορτούνα! άνέκραξε ό Νονίνο.
Είχαν πραγματική τύχη, γιατί ό ταμίας φεύγοντας πριν άπό λίγο είχε άφίσει
πάνω στή κάσσα του τό κλειδί της μιας άπό τις δύο κλειδαριές μέ τις όποιες κλεί
δωνε τό χρηματοκιβώτιο καί είχε πάρει μόνο τό άλλο. "Ετσι ή δουλειά των δύο
διαρρηκτών γινόταν πιό εύκολη. Ξεκλείδωσαν τή μιά κλειδαριά καί άρχισε νά δουλεύη ή στεφάνη. "Εκανε τήν έμφάνισί της γιά πρώτη φορά στην ’Αθήνα την ήμέρα
κείνη, τήν Κυριακή της 28 ’ Ιουλίου τοϋ 1929. Βιδώθηκε στή τρύπα τής κλειδαριάς
πού έλλειπε τό κλειδί καί άρχισε νά ψυρίζη μέ ενα* γλυκό γιά τό Νονίνο καί τό Δημητρόπουλο θόρυβο. Καί ό Τραμοντάνα δέ φόρεσε καθόλου τό ψαθάκι του. Τό ξε
κούραζε στή καρέκλα. Δυο ή τρεις φορές άλλαξαν τά δόντια τοϋ πριονιού της στεφά
νης κι’ αυτή δούλεψε καλά. Σέ λίγο ή κλειδαριά είχε ξεχαρβαλωθή. 'Η πόρτα ά
νοιξε θριαμβευτικά τρίζοντας έλαφρά. Μετά μεταφέρθηκαν στο διπλανό δωμάτιο
πού εκεί ήταν τό χρηματοκιβώτιο τοϋ Γ' Ταμείου Πληρωμών. ’Εδώ δέν είχαν
τήν ίδια τύχη νά βροΰν πάνω στη κάσσα κλειδί καί άρχισε νά δουλεύη πάλι ή στε
φάνη άφοΰ βιδώθηκε στή τρύπα της μιας άπό τις δυο κλειδαριές. ’Αλλά...
—Πόρκα μιζέρια, ξεφώνισε ό Δημητρόπουλος. Ό Τραμοντάνα είχε φορέσει
τό ψαθάκι του. Ή ταν ή ώρα 12.30' ακριβώς. "Λφισαν τή δουλειά στή μέση, ξανάβα
λαν τά έργαλεΐα στή βαλίτσα, έβαλαν κι’ όλα τά χαρτονομίσματα, άνοιξαν τήν κεν
τρική πόρτα καί σάν κύριοι πήραν τό δρόμο τής έπιστροφής. Φρόντισαν .νά άφίσουν
μόνον μιά Γερμανική έφημερίδα γιά νά στραφή ή ’Αστυνομία προς τούς Γερμανούς.
Μπρος οί δύο κύριοι μέ τή βαλίτσα, πίσω ό κύριος μέ τό ψαθάκι στο χέρι, κάνοντας
άέρα στο πρόσωπό του. Στους Ά γίουε Θεοδώρους, 50 μέτρα πιό κάτω, στο καφενείο
πού είναι έκεΐ, κάθισαν καί ήπιαν άπό ένα ούζο καί οί τρεις μαζί. Ά πό κεΐ έβαλαν
πλώρη γιά τήν όδό Δεληγιώργη 11 β. Μέτρησαν τά χρήματα. ’ Ηταν 1.493.000
καί μιά δέσμη μέ κομμένα χαρτονομίσματα τοϋ τελευταίου άναγκαστικοΰ δανείου,
πού νομίζοντας ότι είχαν άπασυρθή τής κυκλοφορίας, δέν τά ύπελόγισαν. "Εγινε
ή διανομή σέ 4 μερίδια όπως είχε διατάξει ό άρχηγός καί πήραν ό καθένας τους
άπό 373.250 δραχμές. Ά π ’ αύτά άνεβρέθησαν καί κατεσχέθησαν οί 930.000 δραχ
μές. Τις υπόλοιπες 563.000 τις είχαν κατασπαταλήσει μέσα σέ 15 περίπου
ήμέρες μέχρι τής συλλήψεώς των. Αυτό όμως δέν μπορεί νά είναι αλήθεια, γιατί
είναι αδύνατον νά ξοδευθοϋν τόσα χρήματα σέ τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Κάτι
άλλο έπρεπε νά εΐχε συμβή. Τί όμως; δέν τό έμαθε ή άνάκρισις ποτέ. 'Ο Νονίνο καί 6
Δημητρόπουλος είχαν κρύψει στά κούφια σίδερα τοϋ κρεβατιοΰ των 400.000, ό δέ
Τραμοντάνα μέ τό ψευδώνυμο Τζενάρο Νέγκα είχε καταθέσει στήν ’Εμπορική
Τράπεζα ποσόν 500.000 δραχμών (τό μερίδιό του καί τοϋ άρχηγοΰ) καί είχε νοικιά
σει στήν ίδια Τράπεζα τήν ύπ’ άριθ. 1403 θυρίδα. Τό άπόγευμα τής Κυριακής έγκατεστάθη στο διαρρηχθέν Ταμεΐον καί ή φρουρά τών στρατιωτών. Τό βράδυ τής
ίδιας μέρας ό Νονίνο καί ό Δημητρόπουλος, έχοντας μαζί τους καί τή βαλίτσα,
κατέβηκαν στο Φάληρο. Είχε λίγο κόσμο τότε, γιατί τήν κίνησι τή βαστοΰσε τό
Νέο. Βρήκαν ενα βαρκάρη καί τοϋ ζήτησαν νά τούς πάη μέχρι τό Νέο. Σέ κάποια
στιγμή πού είχε άπασχοληθή άλλοΰ ό βαρκάρης έρριξαν στή θάλασσα, κάπου μεταξύ
Νέου καί Παλαιοΰ Φαλήρου, τή βαλίτσα μέ τά «άχρηστα» κομμένα χαρτονομίσματα
καί τά έργαλεΐα καί συνέχισαν κανονικά τό ρυθμό τής ζωής τους.
'Όταν οί φίλοι κατάλαβαν ότι παρακολουθοΰνται άπό την ’Αστυνομία κατέ
φυγαν στο Σολάτσι. Αύτός τούς καθησύχασε.
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—Μή σάς νοιάζει καθόλου τούς είπε. ’Αρκεί να πληρωθώ. Έ κεΐ πού θά σάς
στείλω, ή ’Αστυνομία δεν πρόκειται να σάς βρή ποτέ. Και όταν ήσυχάσουν τα πράγ
ματα, θά πάτε στο καλό.
Φώναξε την άδελφή του Μαργαρίτα καί της έδωσε ώρισμένες εντολές. Τη
νύχτα της 10 προς την 11 Αύγουστου, κατέβηκαν στον Πειραιά. Έ κεΐ ή Μαργαρίτα
βρήκε ένα βαρκάρη στο λιμάνι, συνένοχο του άδελφοϋ της, πού σάν ακούσε τί θέλανε
ζήτησε 8.000 δραχμές. Τις δώσανε ευχαρίστως. Αύτός τούς συνέστησε ένα καπετάνιο
πού είχε ένα μικρό βαποράκι, κλείσανε τή δουλειά καί βάλανε άμέσως πλώρη γιά
τη Πάτρα, άφοΰ έν τω μεταξύ ντύθηκαν ναυτικοί γιά νά μή κινήσουν υποψίες. Κατά
τις 1,20' το μεσημέρι της 11-8-1929 φτάσανε στά Βραχνέϊκα των Πατρών, ζητώντας
τον Πολλατσέκ πού τούς είχε συστήσει ό Σολάτσι. ’Αλλά άντί γιά τή φιλοξενία
τοϋ Άχιλλέα βρήκαν τον υποχρεωτικό Γιάννη Παντέα, πού ήθελε κα>ά καί σώνει
νά τούς έξυπηρετήση.
'Ο έπίλογος γράφτηκε σέ λίγο. Στις 21-2-1930 ό Δημητρόπουλος καί ό Νονίνο
κατεδικάσθησαν σέ 9 έτών ειρκτή. 'Ο Νονίνο άπεφυλακίσθη την 13-8-1936 άπό τις
φυλακές τών Χανίων καί άπελάθη. 'Ο Τραμοντάνα, στά κρατητήρια τής ’Ασφαλείας
άπεπειράθη ν’ αύτοκτονήση καί έκανε τον τρελλό καί γιά τό λόγο αυτό, κλείστηκε
στο Δαφνί. Έ κεΐ, είχε την τύχη νά γνωρίση ένα «κολοσσόν» τοϋ ’Αστυνομικού
Πανθέου, (ό πειρασμός μάς βάζει νά γράψουμε όλα τά ονόματα τοϋ «κολοσσού»
αύτοΰ, έτσι γιά την ιστορία). 'Η γνωριμία τοϋ «τρελλού» Τραμοντάνα ήταν ό ΓΙαπαγεωργίου ή Χρηστίδης ή Γεωργιάδης ή Χριστόπουλος ή Χρυσανθακόπουλος ή
Κυπραΐος ή Κωνσταντινίδης ή Άστεριάδης ή ’Αστεριού ή Βασιλάκης ή Νικολαίδης
ή ΙΙάντης ή Σισιλιάνος ή Γεωργίου Κωνσταντίνος ή Άλφρέδος τοϋ Νικολάου ή τοϋ
Πέτρου ή τοϋ Γεωργίου ή τοϋ Στεφάνου ή τοϋ ’Αστεριού καί τής Ελένης ή τής
Αικατερίνης ή τής Μαρίας ή τής ’Όλγας, έξ Ίωαννίνων ή έξ ’ Ιταλίας ή έκ Ρόδου ή
έκ Θεσσαλονίκης, δημοδιδάσκαλος ή φαρμακοποιός έτών 41. Έκρατεΐτο ώς ύπόδικος
κατηγορούμενος δι’ έκβίασιν κι’ έκανε τον τρελλό όπως καί ο Τραμοντάνα. Μιλούσε
έκτος άπό την Ελληνική, την ’Αγγλική, την Γαλλική, τήν Γερμανική καί τήν Τουρ
κική. ΤΗταν πολύ μορφωμένος, άπόφοιτος τής Μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής, άλλά
καί πολύ έπικίνδυνος ώς κλέπτης ξενοδοχείων καί έκβιαστής όπως τον χαρακτήριζε
ή ’Αστυνομία.. Αύτόν, είχε τήν τύχη νά γνωρίση ό Τραμοντάνα. Οί δυό τους τά
κουβέντιασαν σάν...«τρελλοί» κι’ ένα βραδάκι, λίγο μετά τό κλείσιμό τους, έγιναν
άφαντοι. ’Από τότε ό Τραμοντάνα δέν ξανάδωσε σημεία ζωής. Τί έγινε; Μυστήριο.
Πάντως κατεδικάσθη έρήμην σέ 12 έτών ειρκτή μετά τή δραπέτευσί του. Ό Δημη
τρόπουλος στά χρόνια τής ξενικής κατοχής υπηρέτησε στον ’Ιταλικό στρατό κατοχής
στή Κέρκυρα καί τον θυμοΰνται άσφαλώς οί Κερκυραΐοι καί ιδίως οί πολιτικοί
κρατούμενοι πού τούς έξεβίαζε γιά νά τούς άποσπάση χρήματα. Γιά τή δράσι του
αύτή, καταδικάστηκε σέ 17 χρόνια ειρκτή άπό τό Ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων
έρήμην καί σήμερα, δρά στήν Κεντρική Εύρώπη σάν διαρρήκτης καί μαζί του μά
λιστα έχει άσχοληθεΐ ή Ίντερπόλ.
10. Έ πίλογος.
Προσπαθήσαμε νά δώσουμε μέ λίγες αδρές γραμμές, τό σκίτσο τών διεθνών
διαρρηκτών χρηματοκιβωτίων καί τή μοναδική τους δράσι στήν Ελλάδα. Πορίσμα
τα άπό τήν άφήγησι αύτή, μπορεί νά βγάλη ό καθένας εύκολα όπως εύκολα μπορεί
νά καταλάβη πόσο έπικίνδυνοι είναι οί κακοποιοί αύτοί πού δέν περιορίζουν τή δράσι
τους στον κύκλο μόνον ένός Κράτους, άλλά τήν έπεκτείνουν σέ όλο τον κόσμο.
Σήμερα, οί όροι άσφαλείας τής Ελλάδος, δέν έπιτρέπουν τέτοιου είδους
«έπιχειοήσεις». "Αν όμως, μιά άπό αύτές τις σπείρες τών διεθνών διαρρηκτών,
«κτυπήση τή πόρτα μας», δέν πρέπει νά παραγνωρίσουμε τήν εύφυια τών μελών
της, ούτε τήν πραγματικά έξυπνη στρατηγική τους καί θά πρέπη ή άντιμετώπισίς
το»; νά γίνη μέ άνάλογο έξυπνο τρόπο, μά καί μεθοδικότητα.
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8.—Ή έξαφάνισις τών Ρ ετζαίω ν κ α ι ή πρώ τη άναζήτησίς τονς στο εξωτερικό.
*

**

8. 'Η έξαφάνι,σις τώ ν Ρ ετζαίω ν καί ή πρώτη άναζήτησίς τους στο
εξω τερικό.
' Μέ τήν νέα έξόρμησι τών Ρετζαίων, πού εγκαινιάστηκε μέ τήν πολυαίμακτη
ληστεία τής Πέτρας, άρχισαν πια το δεύτερο στάδιο τοΰ ληστρικού τους βίου. Ή
ληστεία αυτή είχε σάν αποτέλεσμα τά θύματα τών στυγερών αυτών κακούργων,
ν’ άνέλθουν στα 50 περίπου, πρωτοφανής άριθμος στά ληστρικά χρονικά τής έποχής
έκείνης. Δυστυχώς δμως τά θύματα δεν έμειναν στον άριθμο αύτό, άλλά αυξήθηκαν
μετά τή δεύτερη άνοδο τών Ρετζαίων στά βουνά, τή δεύτερη δηλαδή περίοδο τής λη
στρικής τους δράσεως.
’Αφού έπί άρκετές ήμέρες έπαιξαν μέ τούς άνακρίνοντας καί τή δικαιοσύνη,
δταν έ'μαθαν τήν σύλληψι τών συνενόχων τους, και φυσικών αυτουργών τής ληστείας,
κατάλαβαν δτι ώρα μέ τήν ώρα θά συνελαμβάνοντο. ’Έ τσι λοιπόν γνωρίζοντας καλά
δτι συλλαμβανόμενοι θ’ άντιμετώπιζαν τις κάννες τοΰ εκτελεστικού άποσπάσματος,
έγκατέλειψαν τά ’Ιωάννινα κι’ άνέβηκαν στά βουνά τήν στιγμή άκριβώς έκείνη
πού ή δικαιοσύνη ήταν έτοιμη νά θέση χεϊρα έπ’ αυτών. Τή φορά δμως αυτή τά πράγ
ματα ήσαν διαφορετικά γ ι’ αυτούς. Οί Ρετζαϊοι γνωρίζοντας τά τεράστια ποσά
μέ τά όποια είχαν έπικηρυχθεϊ καί έχοντας ύπ’ οψει τους τό γνωστό νόμο περί άλληλοεξοντώσεως τών ληστών, ύποπτεύοντο κάθε άνθρωπο πού έρχονταν σ’ επαφή μ’
αύτούς, άκόμη καί τούς τροφοδότες κι’ έκείνους πού τούς ύπέθαλπταν.
Σταθερά λημέρια δέν ευρισκαν πιά κι’ έκινοΰντο συνεχώς καί μάλιστα σέ νέα
μέρη, προς τ ’ ’Αλβανικά σύνορα, οπούς ήσαν άγνωστοι. Φοβούμενοι τώρα πιά τήν
προδοσία προέβησαν σέ σειρά άπό φόνους καί δολοφονίες κι’ έ'τσι ό άριθμος τών θυ
μάτων δλο κι’ άνέβαινε. (Λέγεται δτι δλα μαζί τά θύματα τών Ρετζαίων άνήλθαν
σέ 80, ό άριθμος δμως αύτός δέν είναι άπολύτως έξηκριβωμένος).
Ή δλη αυτή κατάστασις είχε δημιουργήσει γιά τούς ληστάρχους μιά άτμόσφαιρα πνικτική. Μέ τήν συμπεριφορά τους στο δεύτερο στάδιο της ληστρικής τους
δράσεως οί πληθυσμοί τής περιοχής ξέχασαν τις άγαθοεργίες καί άπόβαλαν άπό τις
σκέψεις τους τό φόβο τών άντιποίνων. Τό μίσος έναντίον τους μέρα μέ τήν ήμέρα
μεγάλωνε κι’ οί χωρικοί άρχισαν πιά νά κινούνται φανερά γιά τήν έξόντωσί τους.
Ά π ’ τήν άλλη μεριά τά άποσπάσματα πού είχαν σημαντικά ένισχυθεΐ έσφιγγαν συ
νεχώς τά λημέρια τους, πράγμα πού τούς ανάγκαζε νά κινούνται νύχτα-μέρα.
’Έ τσι λοιπόν οί Ρετζαϊοι κατάλαβαν δτι ή παραμονή τους στά βουνά τής ’ Η
πείρου ήταν άδύνατος καί πήραν τήν άπόφασι νά έγκαταλείψουν τό Ελληνικό έ
δαφος, μετά δέ άπό πολλές περιπέτειες, κατώρθωσαν καί πέρασαν, μάλλον, τ ’ ’Αλ
βανικά σύνορα.
’Αφού έπί μιά ΙΟετία καταδυνάστευσαν ένα ολόκληρο τμήμα τής Ελληνικής
γής, κι’ έβαψαν τά χέρια τους μέ τό αίμα τόσων καί τό'σων άθώων άνθρώπων, κατώρ
θωσαν τελικά νά διαφύγουν τή σύλληψί τους στο Ελληνικό έδαφος καί πέρνοντας
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μαζί τους ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, εξαφανίστηκαν χωρίς κανείς νά γνωρίζη
ποΰ κατέφυγαν. Ή δυναστεία των Ρετζαίων έσβυσε πια. για πάντα.
Μέ την έξαφάνισι των Ρετζαίων, ή ορεινή ’Ήπειρος άνέπνευσε!
Οί κάτοικοι των χωριών μέ πραγματική άνακούφισι έπανηγύρισαν τό γεγονός
της άπαλλαγής τους από τήν αιμοχαρή ληστρική «Βασιλεία» των Ρετζαίων. Τό
αίμα όμως των θυμάτων των στυγερών αυτών κακούργων βοοΰσε κι’ ή Ελληνική
δικαιοσύνη δεν μπόρεσε ν’ άπαγγείλη έναντίον τους τήν καταδικαστική ετυμηγορία
της, μέ τήν οποία θά έπεβάλλετο στους εγκληματίες αύτοΰς ή έσχάτη ποινή πού τούς
άρμοζε. *0 θάνατος.
Μετά τήν διαφυγή τών ληστών στο εξωτερικό ένας πέπλος φαινομενικής σιω
πής έκάλυψε τήν ύπόθεσι αύτή. 'Ο καιρός περνούσε χωρίς ούτε μιά πληροφορία
νά έχουν οί ’Αρχές περί τής τύχης των. ’Από τήν πόλ.ι τών Ίωαννίνων μετά άπό λίγο
καιρό εξαφανίστηκαν δυο ακόμα άτομα, ένας όνόματι Ματσάγκος καί ό άλλος Λά
μπρος Στάθης, π ρω τ οπ αλλήκ αρο τών Ρετζαίων, έναντίον τών οποίων δέν είχε κι
νηθεί καν ή άνάκρισις. Πιθανό καταφύγιο τών προσώπων αυτών, ένα άπ’ τ<ή Βαλκα
νικά Κράτη. Μετά άπό λίγους μήνες στο Κακουργιοδικεΐο Κερκύρας, άπόντων τών
Ρετζαίων, ώδηγοΰντο οί συλληφθέντες λησταί καί συνεργοί γιά νά δικασθοΰν. Ή
άπόφασις δέν άργησε νά έκδοθή κι’ άλλοι άπ’ αυτούς κατεδικάστηκαν σέ θάνατο, κι’
άλλοι σέ βαρειές έγκληματικές ποινές.
Βρισκόμαστε στά μέσα τού 1927. Ή ’Αστυνομία Πόλεων νεοσύστατος άκόμα
θεσμός είχε δεχθεί μίαν άδικη μεταχείρισι. Τής είχαν άφαιρεθεΐ τά καθήκοντα ’Α
σφαλείας κΓ είχε περιωρισθεΐ στά καθήκοντα Τάξεως καί Τροχαίας. Μόνον ή 'Υ 
πηρεσία ’ Ηθών καί Λεσχών, άπ’ τά καθήκοντα ’Ασφαλείας, τής είχε άπομείνει.
Τό γεγονός όμως αυτό άπ’ τό ένα μέρος, καί τό ότι άσκοϋσε τά καθήκοντά της τόσο
μακρυά άπ’ τήν περιοχή πού έδρασαν οί φοβεροί λήσταρχοι άπ’ τό άλλο, δέν τήν
επηρέασαν ώστε νά θεωρήση ότι έληξε αύτή ή ύπόθεσις. Μέ τήν έξαφάνισι τών ληστάρχων καί τον τερματισμό τής ληστρικής τους δράσεως, οί άστυνομικοί έθεσαν
ώς σκοπό τήν άνακάλυψι τοϋ κρυσφυγέτου των καί τή σύλληψι καί παράδοσί τους
στήν Ελληνική δικαιοσύνη. Διετάχθησαν λοιπόν οί ’Αστυνομικές Διευθύνσεις Πατρών καί Κερκύρας όπως παρακολουθούν τήν κίνησι τών λιμένων, μέ τούς οποίους
διεξήγετο τον καιρό έκεΐνο ή συγκοινωνία μέ τήν ’Ήπειρο. Ή παρακολούθησις
τών άφικνουμένων καί άναχωρούντων Ή πειοωτών γινόταν συστηματική. Έ ξ
άλλου ή 'Υπηρεσία Η θών καί Λεσχών τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έργαζόταν κι’
αύτή προς τήν ίδια κατεύθυνσι. Μετά άπό άφάνταστη έπιμονή, ύπομονή καί μεθο
δική έργασία ή 'Υπηρεσία αύτή είχε τήν πρώτη της πληροφορία, ότι οί Ρετζαΐοι
κατέφυγαν σ’ ένα άπ’ τά Βαλκανικά Κράτη.
Ή πληροφορία όμως αύτή, ήταν άόριστη, γιατί δέν προσδιώριζε τό Κράτος
πού είχαν καταφύγεί καί ζοΰσαν οί λήσταρχοι. Κι’ αύτό όμως δέν άργησε νά γίνη
γνωστό, κι’ έτσι μετά άπό έπίμονη κι’ έντατική έρευνα οί άστυνομικοί έμαθαν οτι
οί λησταί κατέφυγαν στήν ’Αλβανία καί μάλιστα στήν Βόρειο ’Ήπειρο, όπου τό
Ελληνικό στοιχείο τήν έποχή έκείνη ήταν μεγάλο κι’ άνθοΰσε. ’Απ’ έκεΐ άφού
κατώρθωσαν νά έφοδιασθοΰν μέ διαβατήρια, μέ πλαστά πιστοποιητικά, πέρασαν
προς τά Σέρβικά σύνορα. Πιο έντατική έρευνα είχε σάν άποτέλεσμα νά γνωστή ότι
είχαν έγκατασταθεΐ σ’ ένα χωριό τής Σερβίας. Τό Κιούπρι. 'Η πληροφορία αυτή
φαινόταν άσφαλής κι’ έτσι ό τότε ’Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών κ. ’Ιωάννης
Καλυβίτης, άπεφάσισε ν’ άναφερθή στο 'Υπουργείο ’Εσωτερικών καί νά ζητήση τήν
άποστολή άστυνομικών στή Σερβία, γιά τή σύλληψι τών Ρετζαίων.
Μετά τις σχετικές διατυπώσεις τού 'Υπουργείου ’Εσωτερικών καί ’Εξωτερικών
προς τις Σερβικές ’Αρχές, έδόθη ή σχετική άδεια γιά τή μετάβασι τών άστυνομικών
μας στή Σερβία κι’ έτσι τό φθινόπωρο τού 1927 άνεχώρησαν γιά τό Βελιγράδι ό
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Διοικητής τής 'Υπηρεσίας ’ Ηθών καί Λεσχών τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών ’Αστυνόμος
τότε κ. Κουτσουμάρης Άριστ. καί ό τέως ’Αρχηγός, Ύπαστυνόμος τότε, κ. ’Ιωάν
νης Πανόπουλος. Τα στοιχεία πού έφερναν μαζί τους ήσαν πολύ φτωχά. Δυο παληές φωτογραφίες τών Ρετζαίων δταν πρωτοβγήκαν στο βουνό καί τα τωρινά χα
ρακτηριστικά τους συγκεχυμένα.
Κατ’ αρχήν πήγαν στο Βελιγράδι καί παρουσιάστηκαν στο Ελληνικό Προξε
νείο, τό όποιον έζήτησε άπ’ τις άρμόδιες Σερβικές ’Αρχές τή συνδρομή τους γιά τήν
ένέργεια σχετικών έρευνών προς άνακάλυψιν τών κακούργων. Ή ένίσχυσις δεν άρ
γησε νά δοθή άπ’ τις Σερβικές ’Αρχές, γιατί είχε προηγηθεΐ διά τής διπλωματικής
όδοϋ σχετική συνεννόησις καί ύπήρχε ή συγκατάθεσίς τους.
Τά ονόματα τών Ρετζαίων έτηρήθησαν άπό τούς άστυνομικούς μας άπολύτως μυστικά καί είς τούς έρωτώντας Σέρβους αστυνομικούς άπαντοϋσαν άπλώς δτι
καταζητούν δυο άτομα, τά όποια διώκονται ύπό τής Ελληνικής δικαιοσύνης. Μετά
άπό ένα κουραστικό ταξίδι έφθασαν στο χωριό Κιούπρι, δπου κατά τήν πληροφορίαν
είχαν καταφύγει οί Ρετζαΐοι. Οί σχετικές έρευνες δέν είχαν κανένα θετικό άποτέλεσμα.
Οί άστυνομικοί μας γιά μιά στιγμή κλονίστηκαν άλλά δέν έχασαν τό θάρρος τους,
γιατί ή πληροφορία τήν όποιαν είχαν πάρει, τήν είχαν τόσο καλά καί τόσο λεπτομερώς
έξετάσει πού έπρεπε οπωσδήποτε κατά τή γνώμη τους οί λησταί νά εύρίσκωνται στο
Σέρβικο έδαφος.
Ή εύγενής συμπεριφορά τών Σέρβων συναδέλφων τους κι’ ή προθυμία τών Σερ
βικών ’Αρχών στή παροχή τής συνδρομής τους, τούς έδωσε τό δικαίωμα νά ζητήσουν
τήν συνέχισι τών έρευνών τους καί σ’ άλλα μέρη. ’Έ τσι λοιπόν μέ τήν έλπίδα τής άνευρέσεως τών ληστάρχων, πού τούς δρόσιζε τήν σκέψι, άλλά καί μέ πολύ μεγάλα
εμπόδια λόγω τών συνθηκών ύπό τάς όποιας ήσαν ύποχρεωμένοι νά δράσουν, καθ’
δσον εύρίσκοντο σέ ξένο έδαφος, ξεκίνησαν γιά ένα μεγάλο καί κουραστικό άστυνομικό τουρνέ. Προορισμός; Νά περάσουν άπό κάθε πόλι—κωμόπολι καί βλαχωχώρι, δπου μπορούσε νά ύπάρχουν άνθρωποι, οί όποιοι θά πρόσφεραν καταφύγιο στούς
Ρετζαίους. Γύρισαν σχεδόν δλη τή Σερβία, ιδιαίτερα δμως στο νότιο τμήμα αύτής
καί πιο εμπεριστατωμένη έρευνα έκαμαν στο Βελιγράδι, στά Σκόπια καί στά Βελεσσά, πού ήσαν κοντά στά Ελληνικά σύνορα, προς τό Κιλκίς. Δυστυχώς δμως οί
Ρετζαΐοι δέν άνευρέθησαν.
Οί Σέρβοι άστυνομικοί πού τούς συνώδευαν δέν έπαυαν νά έκδηλώνουν φα
νερά τή λύπη τους γιά τήν αποτυχία τής άποστολής πού συνωδεύτηκε μάλιστα μέ
τόση κούρασι. Οί άστυνομικοί μας μπορεί νά μή είχαν βρή καί νά μή είχαν συλλάβει
τούς Ρετζαίους, είχαν δμως συγκεντρώσει πληροφορίες, οί όποιες έλεγαν δτι τά βή
ματά τους πατούσαν πάνω στά ΐχνη πού είχαν άφίσει τά πατήματα τών καταζητουμένων ληστάρχων.
Καί ή πληροφορία αύτή δέν ήταν μεγάλη. Νά, δτι δυο άτομα μέ ’Αλβανικά
διαβατήρια, άφοΰ μήναν γιά λίγο σέ διάφορα μέρη τής νοτίου Σερβίας, πέρασαν προς
τά Ρουμανικά σύνορα. Αύτή δμως ή πληροφορία ήλθε νά συσχετισθή άργότερα μέ
κάποια άλλη, ή όποια ώδήγησε τελικά στή σύλληψι τών καταζητουμένων.
’Έτσι τελείωσε, κι’ αύτό τό άποτέλεσμα είχε ή πρώτη άποστολή τών άστυνομικών μας στο εξωτερικό γιά τή σύλληψι τών Ρετζαίων.
( Συνεχίζεται)

«Μ ΑΝ Ν Α...»
'Υπό Δοκ. 'Υπαστυνόμου κ. Σ . ΠΗΛΟΥ

Μάννα! Δέν βρίσκεται λέξη καμμία
νάχη στόν ήχο της τόση αρμ ο νία ...

’ έτοΰτο τό άπλό, μά ζεστό-ζεστό κι’ άνθρώπινο δίστιχο τραγούδη"mwwelf'i σεν ° ποιητής τή θεία μορφή πού μαγνητίζει άπο καταβολής κόσμου
:
lx'
τις καρδιές των λαών καί άποτελεϊ τή γαλάζια συνισταμένη των παναν'Λ»1
θρωπίνων Ιδανικών... μέ κατάνυξη καί δέος προφέρει ετούτη τή μαγι
κή λέξη, πού είναι ή πρώτη καί ή ύστερη, ή υπέρτερη καί παντοδύναμη, ή κεντρική
λέξη τής ζωής, γύρω άπο τήν οποίαν κινείται ολόκληρη ή πλάση...
«...Μ άννα!..» Λέξη παληά, πανάρχαιη καί αιώνια μαζί, πού τραγούδα τήν
παντοτεινή ’Άνοιξη καί τήν αδιάκοπη ’Ανάσταση τοϋ άνθρωπίνου γένους... ’Από τό
πρώτο κεφάλαιο τής παγκόσμιας ιστορίας στάθηκε ή κυρίαρχη μορφή στούς λαούς
καί στα ’Έθνη, καί άγκάλιασε μέ τις ζεστές φτεροϋγες της δλα τα πλάσματα του
Θεοϋ... τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, τούς άδύναμους καί τούς ισχυρούς, τούς
φτωχούς καί τούς πλούσιους, τούς σοφούς καί τούς καταφρονεμένους... Λογηών—
λογηών άγάπες καί ερωτες υπάρχουν στή ζωή... φιλίες καί πάθη, συγγένειες καί
άγχιστεΐες, δεσμοί καί συμφέροντα....Μά, ή άγάπη τής μάννας για τό παιδί της είναι
κάτι άλλο πράγμα... κάτι δυνατό καί άπιαστο, κάτι άπέραντο καί παντοδύναμο...
Πάνω άπ’ τ’ άνθρώπινα πάθη, τά αισθήματα καί τούς φυσικούς δεσμούς εκτείνεται
ό κόσμος τής μητρικής στοργής πού είναι φτειαγμένος «κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν»
τοϋ Δημιουργού τοΰ Σύμπαντος....
...Τήν ώρα πού ό καρπός τής κοιλίας της δίνει τά πρώτα σκιρτήματα ζωής, τήν
ώρα πού ή γυναίκα γίνεται δημιουργός, μιά όλάκαιρη κοσμογονία θεμελιώνεται μέσα
της, πού τήν άναστατώνει, τήν ανυψώνει σέ δψη δυσθεώρητα, τήν βαπτίζει μέσα στο
αθάνατο πνεύμα τοϋ πλάστη τών όλων...
Σκιρτά μέσα της ή ζωή, ή φύση, ό Ούρανός, ό κόσμος τής Δημιουργίας...
Τότες πεθαίνει ή φιλάρεσκη γυναίκα, τό «άσθενικό φύλλο» τής βιοπάλης, καί μιά
Παναγιά άνασταίνεται άπ’ τό χάος τής ζωής...Μιά μάννα γεννιέται μαζί μέ τό παιδί
καί, παίρνοντας τή σκυτάλη τής Δημιουργίας πού παράδωσε ό Θεός στούς πρωτο
πλάστους, συνεχίζει τή ζωή... τήν μακραίνει... τήν άνανεώνει... τής δίνει περιεχόμενο...
Μιά τρομακτική δύναμη ξεπετάγεται άπ’ τον παράδεισο τής μητρικής καρδιάς.
Είναι ή άνεξάντλητη καί ακατανόητη φλόγα τής Αίωνιότητος πού άδιάκοπα άνανεώνει
τήν άνθρώπινη ζωή....
"Ενα παιδί σκιρτά... κυοφορεί μιά μάννα...'Υμνούν μέ δέος οί κάμποι καί τά
βουνά, οί θάλασσες καί τ ’ άκρογιάλια, τά άστρα καί τά δειλινά, τά πετεινά τοΰ
Ούρανοΰ καί τών άγρών τά κρίνα... 'Ο κόσμος άνασταίνεται... 'Ο θάνατος νικηέται...
Χρόνια καί χρόνια τώρα, άμέτρητους αιώνες ή μάννα στέκει ό ακούραστος Οικοδόμος
τής ζωής, ή μάγισσα τής βιοπάλης...
Ναί! Ά πο τήν σκονισμένη καί σκοτεινή στράτα τών χιλιετηρίδων, άπο τήν
πρώτη έκείνη εποχή πού χάνεται μέσα στο χάος τοΰ χρόνου, άπο τότες πού ό άνθρωπος
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έζοΰσε σαν αγρίμι στις σπηλιές καί στις χαράδρες της άσχημάτιστης γης, άπό τά
πρώτα εκείνα χρόνια της καταθλιπτικής αδυναμίας τοΰ πρωτόγονου ανθρώπου να
μιλήση, να γευθή τήν ποίηση τοΰ Σύμπαντος, ξεπροβέλνει ή μορφή της γαληνεμένη,
γλυκειά, πανέμορφη για να θεμελιώση έναν πανάρχαιο καί άκατάλυτο πολιτισμό...
τον πολιτισμό τής άδιάκοπης ζωής.
Κι’ άν ό ημιάγριος καί άπολίτιστος άνθρωπος τοϋ καιρού έκείνου δεν έχη τή
δύναμη νά έκφράση μέ λόγια τήν ποίηση τής άγριας φύσης πού τον περιβάλλει, άν δεν
έχη τή δύναμη νά φτειάξη σονάτα τό κατρακύλησμα τοϋ ρυακιοΰ, νά φτειάξη ύμνο
των πουλιών τά τιτιβίσματα, νά φτειάξη ποίημα τήν άστρόφεγγη άνοιξιάτικη νύχτα,
νά τραγουδήση τήν άρμονία καί τήν ομορφιά τής πλάσης, έρχεται αύτή, ή Μάννα
τοΰ πρώτου ανθρώπου, ή μάννα τοΰ ήμιάγριου καί απολίτιστου άνδρα, νά ύπερνικήση
τήν άδυναμία τοΰ ίσχυροΰ προστάτη της καί νά σκορπίση τον πρώτο λογοτεχνικό
ρωμαντισμό στήν γή... Καταφέρνει νά έκφράση τό πάθος της γιά τή ζωή γαλουχώντας στά σπλάγχνα της τήν ’ίδια τήν ζωή, φτειάχνει σονάτα τον έρωτα γιά τό παιδί
της, κάνει τραγούδι τήν φωνούλα του, κάνει ποίημα τό γλυκονανούρισμα του, κάνει
τή στοργή της μιά θεία μελλωδία πού άντηχεϊ εκατομμύρια τώρα χρόνια πάνω σ’
έτοΰτο τον πλανήτη καί χαιρετίζει τή ζωή... Είπε κάποιος παράξενος φιλόσοφος τοΰ
περασμένου αιώνα: «Μιά μάννα δίνει στρατούς, δίνει τεχνίτες, δίνει φιλόσοφους, δίνει
ζωή».
Θάθελα εύλαβικά νά προσθέσω κάτι πιο αληθινό... "Ολοι οί στρατοί τοΰ κόσμου,
όλοι οί τεχνίτες τής γης, όλοι οί φιλόσοφοι τών καιρών, όλες οί εποχές τής ιστορίας
θυμίζουν μιά μάννα... Γιατί μιά μάννα είναι αύτή ή ίδια ή ζωή... Μέ τ ’ όνομά της άνατράφηκαν οί γενεές τών άνθρώπων, μέ τ ’ όνομά της ζοΰν καί πεθαίνουν οί λαοί...
«Μ άννα!» κράζει τό παιδάκι...
«Μ άννα!» ό νηός καί «μάννα!» ό γέρος...
«Μ άννα!» άκοΰς σέ κάθε μέρος...
’Ά ! Τί όνομα γ λ υ κ ό !!!».
Ναί! 'Η άγάπη τής μάννας γιά τό παιδί της δέν συγκρίνεται μέ καμμιά άλλη
αγάπη... Γι’ αύτό καί τ ’ όνομά της είναι, στ’ άλήθεια, τό πιο γλυκό τής ζωής...
Τήν ώρα πού πρωτάκουσε νά σπαρταρά στά σπλάχνα της μιά ζωή, βυθίστηκε
στήν άπεραντωσύνη της Δημιουργίας, άνηρπάγη έν νεφέλαις μέχρι τό θρόνο τοΰ Θεοΰ,
λούστηκε μέσα στον καυτό χείμαρρο τής Αίωνιότητος κι’ έγίνηκε ’Αθάνατη...
’Από εκείνη τή στιγμή έχρίστηκε μικρός Θεός... Δέν ξαίρει, δέν άκούει, δέν
βλέπει, δέν θυμάται τίποτε άλλο έκτος άπ’ τό παιδί της...
Πονά καί ύποφέρει γιά νά τοΰ δώση τήν πρώτη ζωή... Μιά άπερίγραπτη οδύνη
τήν άναστατώνει... Καί θέλει νά τήν λυγίση... Μά, άνάμεσα στον πόνο καί τον σωμα
τικό σπαραγμό, σάν άκούση τό άναρθρο κλάμμα του, σάν φτάση ώς τ ’ αύτιά της,
ή άδύναμη φωνούλα του, τινάζεται... τώρα δέν πονά... τά ξέχασε όλα... Έτοΰτο τό
άσχημάτιστό μωρούλι, αύτό τό απροσδιόριστο κλάμμα είναι ή φωνή τής καρδιάς
της... ’Από έκείνη τήν στιγμή τό έρωτεύεται παράφορα... Τοΰ άφοσιώνεται σάν
σκλάβα, τ ’ άκολουθεΐ καρτερικά όπου κι’ άν πάη... Τοΰ δίνεται ολόκληρη... Καμμιά
θυσία δέν τήν φοβίζει... κανένα έμπόδιο δέν τήν σταματά.
Μιά άτέλειωτη θυσία είναι όλάκαιρη ή ζωή της... μέχρι τά στερνά γηρατειά
της...
«Πόσο αξίζει ή μαννούλα,
ν
ρωτήστε κι’ ένα ορφανό...» λέει ένα άπλό μά τόσο έπιτυχημένο
λαϊκό τραγουδάκι... Κι’ αύτή είναι μιά μεγάλη καί φιλοσοφημένη άλήθεια.... "Ο
ποιος ορφανεύει άπό μάννα, ορφανεύει διπλά... χάνει τήν πνοή τής ζωής του, χάνει
τό οξυγόνο πού άναπνέει... Τήν μάννα τίποτε καί κανείς δέν μπορεί νά τήν άντικατα-
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στήση... Μπορεί νά σέ προδώσουν οί φίλοι σου, νά σ’ άρνηθοΰν τ ’ άδέλφια σου,
νά σέ μισήση τό παιδί σου..."Ομως ή μάννα σου ποτέ δέν θά σ’ εγκατάλειψη... Γιατί
αύτή είναι ό δεύτερος εαυτός σου, ή σκιά σου, ή ίδια ή ύπαρξή σου... Πόσες φορές
τήν πικραίνουμε, πόσες φορές την ποτίζουμε φαρμάκια... Μά, εκείνη δέν μνησικακεΐ,
δέν θυμώνει... Πικραίνεται.... 'Όμως τό νοιώθει χρέος της νά πονά... Είναι ή άδολη
προσφορά της προς τις γενεές των άνθρώπων, τις χτεσινές, τις σημερινές, αύτές πού
θά τις διαδεχτούν. Είναι ένας άγγελος παρηγοριάς, κι’ έλπίδος... 'Ένας άκλόνητος
βράχος καθήκοντος... φωτεινό μετέωρο στούς λαούς, πού φωτίζει τό δρόμο τής πιο
μεγαλειώδους θυσίας.
Κυκλωμένοι άπ’ τά δεινά της βιοπάλης κάπου-κάπου τήν ξεχνάμε... Λησμο
νούμε τί της οφείλουμε σάν άτομα, σάν άνθρωποι, σάν Έθνη.,.Μά αύριο είναι ή μέρα
ή δική της... 'Η παγκόσμια γιορτή της μάννας...Σ’ αυτήν λοιπόν άς στρέψουμε μ’
εΰλάβεια κι’ ευγνωμοσύνη τη σκέψη μας.,.Γιά νά τής στείλουμε, άπό τά βάθη τής
καρδιάς μας, τήν άγάπη μας ολόκληρη... Καί νά τής πούμε δτι ώ ζωή μας τής άνήκει...
Ή κυρίαρχη μορφή τής Χριστιανωσύνης,ή Γλυκειά καί πονεμένη Μάννα τού Χριστού,
ή ’Αειπάρθενη Παναγιά τής Πίστης μας, καθαγίασε όλες τις μαννάδες τού κόσμου...
κι’ άπόμεινε τό σύμβολό τους...
"Ας γονατίσουμε μπροστά της μ’ εύλάβεια... Κι’ άς τήν παρακαλέσουμε νά
σκέπη καί νά φυλάη τις μαννάδες τής γής, πού μέσα στήν άλλοπρόσαλλη καί ταραγ
μένη εποχή μας, είναι οί μόνες άχτΐδες χαράς, παρηγοριάς καί Δημιουργίας...
'Η μάννα ήταν καί θά μείνη πάντα ό νοσταλγικώτερος άνθρώπινος πόθος καί ή
π.ο γλυκειά οπτασία μέσα στον αγώνα τής βιοπάλης.
ΣΠ. ΠΗΛΟΣ

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Οί τρεΤς Ιεράρχες
'Υπό Δοκ. 'Υπαστυνόμου κ. Σ . ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

’Ά ν άκουμπήσουμε τό αυτί μας στην καρδιά της ανθρώπινης ιστορίας καί άκούσουμε τούς παλμούς της, τότε θά μπορέσουμε ν’ άξιολογήσουμε σωστά την συμβολή
των τριών 'Ιεραρχών στην δημιουργία του Ελληνοχριστιανικού δεσμού. Τότε θά
σταθούμε, μέ δέος καί άνυπόκριτο θαυμασμό, μπροστά στην "Αγια μνήμη τών
κολοσσών αύτών τού πνεύματος καί θά συμφωνήσουμε, δτι ό έρχομός τους στήν γη
ήταν της θείας πρόνοιας ευτυχής σύμπτωσις.
ΤΗρθαν τήν πιο κατάλληλη ώρα. Τήν ώρα, πού ή Θρησκεία τού Θείου Ναζω
ραίου ήταν ακόμη νεαρό βλαστάρι καί σκληρά αγωνιζόταν νά άνοιξη δρόμο στήν άνθρώπινη ψυχή. Τήν ώρα, πού, ένώ έφαίνετο βέβαιη ή έπιβολή της κατά της σκοτει
νής είδωλολατρείας, άρχισε νά διαγράφεται θανάσιμη εσωτερική άπειλή. 'Η άπειλή τών αιρέσεων.
"Ωριμοι πνευματικώς, ξέχειλοι άπο γνώσεις της Ελληνικής φιλοσοφίας, πυ
ρωμένοι άπό τά αιώνια ρήματα τής διδασκαλίας τού Χριστού, διέκριναν τήν άνυπολόγιστη δύναμη τού Ελληνικού πνεύματος. Δεν δίστασαν νά το χρησιμεύσουν γιά
τήν έδραίωση τού Χριστιανισμού.
Παρέκαμψαν τήν άποστροφή τών άλλων Χριστιανών προς τον είδωλολατρικο Ελληνισμό μέ θαυμαστή μαεστρία.
Ξεχώρισαν τά ύψηλά του νοήματα, τις κρυστάλλινες αλήθειες του, τήν άσύλληπτη έξευγενιστική του δύναμη καί μ’ αύτά προίκισαν τήν νέα θρησκεία :
Τό γεγονός αύτό άσκησε μεγάλη έπίδραση στήν μετέπειτα πορεία της. Τό
έργο της έγινε έτσι πιο εύκολο καί άποδοτικό, γιατί δεν ήταν μόνη. Είχε γιά ύποστηριχτή τό θαυμάσιο Ελληνικό πνεύμα.
Ποιος μπορεί νά άντιλογήση οτι ό Ελληνισμός κι’ ό Χριστιανισμός δεν υπήρ
ξαν οί δυο όχθες τού άστείρευτου ποταμού τής αίωνίας άληθείας. Τής άληθείας
πού ο Θεός δώρησε στον άνθρωπο γιά νάβρη έτσι τον χαμένο προορισμό το υ!
Οί τρεις 'Ιεράρχες χωρίς υπερβολή έγιναν οί γεφυροποιοί τού ποταμού. Αύτοί
μέ τον καταπληκτικό όγκο τών γνώσεων τους, τον ψυχικό δυναμισμό των καί τήν
άκατάβλητη άγωνιστική διάθεση, έστησαν τό χρυσό γεφύρι κι’ οί δύο όχθες άγκαλιάστηκαν. Έ να άνώλεθρο άπο τού χρόνου τό άδιάκοπο κινητό αγκάλιασμα έγινε
τότε. "Ενας άλυτος άρραβώνας. Τό Ελληνικό πνεύμα έμνηστεύθηκε τό ύπέροχο
πνεύμα τού ’Ιησού!
’Ετούτη είναι ή πιο σπουδαία ύπηρεσία τών σεμνών 'Ιεραρχών κατά τον χρό
νο τής πολυκύμαντης ζωής τους. ' Η τροφοδότηση τής αίωνίας, τής τέλειας θρησκείας
τού Θεού διά τού άθανάτου φωτός τού Ελληνικού πνευματικού οργασμού.
Υπήρξαν οί γίγαντες, οί ήγέται τού Χριστιανικού πνεύματος. "Αφθαστοι
γλύπται, μέ τήν σμίλη τής πανσοφίας τους λάξευσαν τον ανδριάντα τής άγνής άνθρώπινης ψυχής. ’Αποτύπωσαν σ’ αύτή τό πλήθος τών άρετών, πού πρέπει νά δονούν
τήν καρδιά τού Χριστιανού!
Άγωνίσθηκαν σκληρά, επίμονα, μαχητικά γιά νά διοχετεύσουν τον ήλιο τού
γλυκυτάτου Ιησού καί τήν σελήνην τής καταπληκτικής Σοφίας τού Σωκράτη, τού
Πλάτωνα, τού ’Αριστοτέλη στά μύχια τής άνθρωπινης ύπαρξης.
Μέ τό άροτρον τής άλάθητης πίστης τους ώργωσαν καί ξερρίζωσαν τις αι
ρέσεις, πού, μικρόβια φθοροποιά, ύπόσκαπταν τήν υγεία, τήν γαλήνη τού Χριστια
νισμού.
’Από τον άμβωνα τών ’Εκκλησιών καυτηρίασαν τήν σαπίλα τής άνηθικότητας
καί τόν βούρκον τής κραιπάλης μέ τον όποιον είχαν λερωθή, ιδίως οί ήγεμόνες τής
εποχής. "Εγιναν οί κατήγοροι τών Βασιλέων σάν αύτοί λησμονούσαν τήν υψηλή
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άποστολή τους. Δέν τούς κύρτωνε ή δύναμή τους. ’Αλύγιστοι, άφοβοι καταδίκασαν
τήν κολασμένη ζωή Αύτοκρατόρων.
Το θάρρος τους αυτό το πλήρωσαν μέ εξορίες, μέ βασανιστήρια. Τί σημασία
δμως έχει αύτο σ’ εκείνους, πού έχουν τον θαυμαστό προορισμό νά γίνουν οί τεχνί
τες της άνθρώπινης συνείδησης!
Οί τρεις 'Ιεράρχες, οί μεγιστάνες τοϋ πνεύματος, ό Μέγας Βασίλειος, ό Γρηγόριος ό Θεολόγος καί ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, τά τρία χρυσά άστέρια, πού μια
φορά κάθε χρόνο, τήν 30 ’Ιανουάριου γίνονται ένας λαμπερός ήλιος. Είναι ήήμέρα,
πού γιορτάζει ή Χριστιανωσύνη τήν "Αγια μνήμη τους σ’ ένα κοινό προσκύνημα.
'Η γιορτή καθιερώθηκε τά μέσα του 1100 μ.Χ. ’Εκτός της εκκλησιαστικής
μορφής της έχει καί χαρακτήρα εκπαιδευτικόν. Θεωρείται σάν γιορτή, ας πούμε,
των 'Ελληνικών γραμμάτων, γιατί καθώς γράψαμε οί τρεις 'Ιεράρχες συνετέλεσαν
στήν άνάπτυξη τής Χριστιανικής διδασκαλίας σέ συνδυασμό μέ τά 'Ελληνικά σοφά
γράμματα.
Ό Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε τό 335 μ.Χ. στήν Καισάρεια. Στήν γενέτειρά
του έγινε άργότερα ’Επίσκοπος. ’Ανάπτυξε μεγάλη φιλανθρωπική δράση γιά ν’ άνακουφίση τούς πάσχοντας. 'Ίδρυσε νοσοκομεία, γηροκομεία, βρεφοκομεία. Καθιέ
ρωσε λαϊκά συσσίτια γιά τούς φτωχούς. ’Αγκάλιασε στοργικά τά ορφανά, τούς άνάπηρους. Τό άσύλληπτο έργο του ήταν ή βροχή πού δρόσισε τήν πάσχουσα κοινωνία
τής έποχής του.
"Ολοι σ’ αύτόν ζητούσαν βοήθεια. "Ολους τούς συνέδραμε. Στήν πορεία τής
άνθρώπινης 'Ιστορίας έμεινε ή προσωποποίηση τής φιλανθρωπίας. 'Η μνήμη του
γιορτάζεται τήν πρώτη ήμέρα τού ’Ιανουάριου, ήμέρα, πού παράδωσε τό πνεύμα του
στον Θεό.
'Ο Γρηγόριος ό Θεολόγος είδε τό φως τού ήλιου καί δέχτηκε τά πρώτα του
πυρωμένα χάδια τό 329 μ.Χ. στήν Άριανζόν τής Καππαδοκίας. ’Έλαβε τις πρώτες
του σπουδές στήν Καισάρεια, δπου κι’ έγνώρισε τον Μ. Βασίλειον.'Ο μαγνήτης τής
Ελληνικής φιλοσοφίας τράβηξε τά βήματά του στήν ’Αθήνα, πού ήταν άκόμη σέ
πνευματική άνθηση. ’Εδώ συνφοίτησε καί πάλι μέ τον Μ. Βασίλειον. Μιά δυνατή
φιλία είχε ενώσει τις δυο νεανικές καρδιές. Τό 380 μ.Χ. μετέβη στήν Κωνσταντινού
πολη, πρωτεύουσα τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας, γιά ν’ άποκρούση τά γιομάτα
πλάνη κηρύγματα τών Άρειανών. Τόση μεγάλη ήταν ή γοητεία καί ή πιστικότητα
τών λόγων του, ώστε, διά μαγείας, άραίωσε τό στρατόπεδο τών οπαδών τού Ά ρείου. Εργάστηκε άκατάπαυστα γιά νά διαλύση τά άπατηλά σύννεφα τών αιρέσεων
από τον γαλάζιο ούρανό τής θρησκείας μας.
'Η μνήμη του γιορτάζεται τήν 25 ’Ιανουάριου.
'Ο ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος γεννήθηκε τό 345 μ.Χ. στήν ’Αντιόχεια. ’Αποτε
λεί τό πολυτιμώτερο κεφάλαιο τής ορθοδοξίας εις τον συγγραφικό τομέα. Είναι επί
σης ό πιο φτασμένος ρήτορας τής ’Εκκλησίας μας. Μπορούμε άφοβα νά τον χαρα
κτηρίσουμε Δημοσθένη τών Χριστιανών.
Διδάχτηκε φιλοσοφία καί ρητορική άπό τον περίφημο ρήτορα Λίβανο. Τόσο
σπάνια ήταν ή πνευματική φύση τού νεαρού φοιτητή, ώστε, δταν ό καθηγητής του
ρωτήθηκε ποιόν θ’ άφίση διάδοχον, άποκρίθηκε άδίσταχτα: «Τον Χρυσόστομον εΐ μή
τούτον Χριστιανοί έσύλησαν».
Τό 398 μ.Χ. χειροτονήθηκε ’Αρχιεπίσκοπος τής Κωνσταντινουπόλεως, τής
πρωτεύουσας τού Βυζαντίου.
’Αμέτρητο έτρεχε τό πλήθος ν’ άκούση τήν ρητορική μουσική τής ομιλίας του.
’Αστείρευτο χρυσορυχεϊο πνευματικού χρυσού ή ψυχή του, χάριζε τήν λάμψη της
στούς πιστούς! Διαμάντια οί λόγοι του έφτιαναν τό ύπέροχο περιδέραιο τής ήθικής
πού πρέπει νά κοσμή κάθε Χριστιανική ύπαρξη.
’Από τον άμβωνα τής ’Εκκλησίας σκόρπιζε τον σπόρο τής άρετής, άλλά καί

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
•Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟ Υ ·
- ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑΝ κ.

' Γπό του Άρχιφύλακος
ΦΩΤΙΟΥ ΜΠΟΥΓΑ

Πολλάκις ό άνθρωπος μή δυνάμενος νά θεραπευθή^άπό νόσον St’ ήν άπασαι αί
ϊατρικαί συμβολαί καί έπεμβάσεις άφισαν άκαρπα άποτελέσματα, καταφεύγει αϊτών
θεραπείαν εις την δημιουργόν δύναμιν, τον Θεόν, ό όποιος εκπροσωπείται ύπό τοϋ
γιου του Κυρίου 'Ημών Ίησοΰ Χρίστου, ύπό της Θεομήτορος καί τών 'Αγίων.
’ Από. τοιούτου είδους άνίατον άσθένειαν έπασχε καί μία 20ετής γυναίκα ή
οποία κατέφθασεν εις Κέρκυραν τον Αύγουστον τοϋ έτους 1957. Έγκατέλειψεν
έλεγε τήν γενέτειρα πατρίδα της, την Πάτραν, μέ μίαν φίλην της διά νά ζητήση
άπό τό Θαυματουργόν λείψανον τοϋ 'Αγίου Σπυρίδωνος τήν πολύτιμον ύγιείαν της,
δι’ ήν έπιστήμονες καί ιατροί επτά ολόκληρα έτη ήσχολήθησαν, χωρίς νά δυνηθοΰν
νά καλλιτερεύσουν τήν κατάστασίν της. 'Η πάθησις δεν ήτο σωματική άλλά ψυχική
καί τοιαύτης φύσεως πού ή ίασίς της δέν ήδύνατο νά έπιτευχθή μέ φάρμακα καί χει
ρουργικάς έπεμβάσεις. ΤΗτο δαιμονισμένη καί τρόπον τινά φορεύς σατανικών δυ
νάμεων. ΤΗτο θΰμα καί οργανον τοϋ σατανά, δι’ αύτό ειχεν ανάγκη ένός άνθρώπου,
δστις θά τήν έβοήθη εις τήν οδόν της ζωής της, ίνα τήν έμποδίζη νά πράττη πράξεις
άκαταλογίστους.
Ώρισμένας ώρας είχε ήρεμίαν συνειδήσεως καί άντιλαμβάνετο δτι δέν έμίλησε καί έπραξε καλώς κατά τάς ώρας έκείνας καθ’ ας ήτο ύποχείριον της άνεξηγήτου δι’ αυτήν δυνάμεως τοϋ κακοΰ.
Δέν έβράδυνεν δμως νά άρχίση καί πάλιν ή τρικυμία εις τον έσωτερικόν της
κόσμον, διά νά συσκοτίζη τήν σκέψιν καί λογικήν της μέ άποτέλεσμα νά πράττη τά
ίδια καί σοβαρώτερα άκόμη.
Κατά τάς ώρας καθ’ ας έβασίλευεν ή γαλήνη μέσα της, έκυριαρχοΰσε ή έστία
τής έλπίδος δσον μικρά καί άν ήτο, καί πλησίον αύτής τό άκαλλιέργητον σπέρμα τής
πίστεως, τό όποιον άν ήδύνατο νά άπελευθερωθή άπό τάς άυλους άλυσσίδας τής ώς
άνω δυνάμεως, θά έδραιοΰτο καί θά καρποφορούσε έντός έλαχίστου χρονικού δια
στήματος...
Ή το παραμονή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, δταν παρουσιάσθη εις τόν
έκτόξευε τά πύρινα βέλη τοϋ μαχητικού κατηγορητηρίου του, κατά τών άσεβών.
'Ιστορικοί έμειναν οΐ κατά τής έκφυλης αύτοκράτειρας Εύδοξίας ρητορικοί
ραπισμοί του. Τό γεγονός αύτό έγινε αιτία νά έξορισθή κατ’ επανάληψη. Άπέθανε
τό 407 μ.Χ. στήν εξορία. Ή μνήμη του γιορτάζεται τήν 13 Νοεμβρίου.
Οί σφυγμοί τής Ελληνοχριστιανικής καρδιάς, τήν 30 ’Ιανουάριου, θά συνθέσουν
έναν άνυπέρβλητο ύμνο εύγνωμοσύνης, γιά τούς τρεις φωσφορίζοντας άπό σοφία ή
λιους τής ’Ορθοδοξίας. Τά χείλη τοϋ χρόνου εύλαβικά θά τόν ψιθυρίσουν. Ή μου
σική του, νότες βγαλμένες άπό τά μύχια κάθε Χριστιανικής καρδιάς, άπαλή, σάν χά
δι βελούδινη, θά σκίση τά σύννεφα καί τά φτάση στά ούράνια, στοϋ Θεοΰ τόν Θρόνο!
Καί οί τρεις "Αγιοι 'Ιεράρχες, πού θάναι σιμά του θά νοιώσουν σίγουρα ικανοποίηση
γιά τό ύπέροχο έργο τους, πούναι μιά άδιάκοπη πορεία στά πελάγη τοϋ πνευματικού
ωκεανού τού Χριστιανισμού καί τής άφθαρτης Ελλάδας.
Σ . ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
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Φωτίου Μπουγα

’Αξιωματικόν 'Υπηρεσίας του Α' ’Αστυνομικού Τμήματος Κέρκυρας καί έζήτησε
διά της φίλης της άπό τούτον νά την συνδράμη την έπομένην δι’ ένός ή δύο άστυνομικών υπαλλήλων προκειμένου νά είσέλθη κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν εις τον Ναόν
του 'Αγίου Σπυρίδωνος. ’ Ητο άπαραίτητος, ως έδήλωσεν ή φίλη της, ή ίδική μας
βοήθεια, διότι ή έν λόγω έπί τη Θέα Ναοΰ ή 'Αγίας Εΐκόνος ή ίερέως έτρέπετο εις
φυγήν βλασφημοϋσα καί ύβρίζουσα μεγαλοφώνως.
Έ τυχε νά παρευρίσκωμαι καί έγώ εις τόγραφεϊον του ’Αξιωματικού 'Υπηρε
σίας κατά τήν στιγμήν έκείνην καί έδωσα οΰτω ιδιαιτέραν προσοχήν εις τάς αίτούσας
καί εις τον ύπό ένίσχυσιν σκοπόν των.
—'Η ένίσχυσις σας οφείλεται, διευκρίνησεν ή φίλη της, εις τό νά μάς βοηθήσητε
νά τήν όδηγήσωμεν, έν περιπτώσει άρνήσεώς της εις τήν ’Εκκλησίαν διά τής βίας.
'Ο Άξ/κός 'Υπηρεσίας έσκέφθη ολίγον καί κατόπιν άπεφάσισε νά άναφέρη
πάντα ταϋτα εις τον Διοικητήν τοϋ Τμήματος. 'Ο κ. Διοικητής, εις εύγενέστατος καί
μορφωμένος κύριος, άφοΰ τον ήκουσεν έδέχθη εύχαρίστως νά εξυπηρετηθούν αί
προσελθοϋσαι εις τό Τμήμα καί διέταξεν όπως τύχωσιν τής ένισχύσεώς μας.
'Η ένίσχυσις μας παρεσχέθη τήν έπομένην ημέραν διά δύο άστυφυλάκων οίτινες ειχον έπικεφαλής τον Άνθ/μον κ. Δαγρέν Δημήτριον.’Ενώ έπορεύοντο προς
τον Ναόν ή ψυχικώς άσθενοΰσα έφαίνετο ήσυχη καί ήρεμη. Τό παχουλό, αλλά χλωμό,
πρόσωπόν της καί τό ήμιάγριον βλέμμα της έδείκνυον ότι τό χαμόγελό της είχε πολλά
έτη νά φιλοξενηθή εις τήν μορφήν της, ή χαρά δέ καί τά άλλα συναισθήματα άσφαλώς θά τής ήσαν τελείως άγνωστα.
Εις τό κάτοπτρον τής ψυχής της ήδύνατό τις νά ίδη ότι εις τό άφρόπλαστον
γυναικεΐον σώμα της έκυριαρχοΰσε μία δύναμις άνωτέρα άπό τάς σκέψεις της καί
τήν θέλησίν της, ή όποια κατηύθυνε τήν όλη δράσιν της εις έργα άπεχθή καί άντίθετα των ήθικών νόμων.
"Οταν έπλησίασαν προς τον Ναόν τοϋ 'Αγίου Σπυρίδωνος ήρχισε τό βλέμμα
της νά κινήται άστραπιαίως δεξιά καί άριστερά. Έζήτει τρόπον τινά οδόν, ΐνα
άπομακρυνθή τό ταχύτερον. ' Η φίλη της άντελήφθη άμέσως τήν στάσιν της καί έκανε
ένα νεύμα εις τον Άνθ/μον νά τήν προσέχη, διότι έπρόκειτο νά τραπή εις φυγήν.
Άτενίσασα τήν ’Εκκλησίαν άγρίεψε τό βλέμμα της καί ήρχισε νά συσφίγγη
τούς όδόντας της καί νά έξάγη άφρούς άπό τό στόμα της. Τή βοήθεια καί έμοΰ, πού ειχον
διαταχθή νά παρευρίσκομαι είς τήν θύραν τού έν λόγω Ναού προς λήψιν μέτρων
τάξεως ώς καί των συνοδευόντων τήν είσαγάγαμεν εις τον Ναόν πριν είσέτι έπιδεινωθή ή κατάστασίς της. "Οταν έντός τού Ναού άντίκρυσε τούς ιερείς ήρχισε νά
κραυγάζη, νά βλάσφημη 'Ιερά καί "Οσια καί νά ύβρίζη. Τήν έκρατούσαμεν τρεις καί
αΐσθανόμεθα τήν άνάγκην νά ζητήσωμεν καί τήν βοήθειαν άλλων. Αί κραυγαί καί
αί βλασφημίαι της έσυνεχίσθησαν καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής Θείας Λειτουργίας.
"Οταν τέλος διεκόπη διά νά γίνη περιφορά τού 'Αγίου Λειψάνου, αΰτη κραυγάζουσα
έτι περισσότερον, έστρεφε εις άλλο μέρος τό πρόσωπόν της ΐνα μή τό Ά γιον Λείψανον
γίνη ορατόν ύπ’ αύτής. "Οταν τό σκήνωμα τού Α γίου έπλησίασε προς αυτήν έπαυσεν
άμέσως τάς κραυγάς καί έζήτησε νά τήν άπελευθερέσωμεν, άφιεμένη δέ έλευθέρα
έκανε τό σημεΐον τού Σταυρού.
'Η πίστις της έθριάμβευσεν. Αί σκοτειναί δυνάμεις τού σατανά άπωθήθησαν
άπό τό άπλετο φως τής Θρησκείας μας. Σύσσωμος ό έκκλησιαζόμενος κόσμος κατασυγκεκινημένος έγονάτισε δοξάζοντας τον Κύριον.
Μετά τό τέλος τής Θείας Λειτουργίας ή ίαθεϊσα άσθενής έννοιωθε τήν άνάγκην
νά έκφράση τήν ευγνωμοσύνην της πρώτον εις τον πολιούχον καί προστάτην τής
πόλεως "Αγιον Σπυρίδωνα καί δεύτερον είς ημάς οΐτινες τής προσεφέραμεν χεΐρα
βοήθειας, ΐνα παραμείνη πλησίον τού Ά γιου Λειψάνου καί οότω ίαθή. Διά τον λόγον
τούτον ολόκληρον τήν ήμέραν παρέμεινεν εις τον Ναόν καί τήν έπομένην τό άπόγευμα
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μετά της φίλης της ήλθεν είς τό Α' Τμήμα, ’Αξιωματικός Υπηρεσίας του οποίου καί
έτύγχανον.
Άφοΰ έκάθισεν ήρχισε να μου λέγη : «’Ήλθα νά σάς ευχαριστήσω καί να σάς
» είπώ λίγα λόγια διά τό παρελθόν μου. "Ημουν 12 έτών δταν πέθανε ό πατέρας μου.
» Ή πτωχή μητέρα μου έσκέφθηκε νά μέ στείλη γιά λίγο καιρό μετά τον θάνατον
» του πατέρα μου σ’ έναν άδελφόν τής πού έμενε μονίμως στην’Αθήνα. Πράγματι
» μόλις έτελείωσα τό Δημοτικό Σχολείο έφυγα γιά τη μεγάλη Πρωτεύουσα όπου
» καί έμεινα άρκετό καιρό στο θειο μου».
«"Οσον καιρό έμεινα εκεί έστενοχωριόμουνα πρώτον γιατί ήμουνα μακρυά άπό
» την πατρίδα μου καί δεύτερον γιατί ήμουνα μακρυά άπό τή χήρα μητέρα μου.
» Ή στενοχώρια μου ήταν άπελπιστική. Ή όρεξή μου γιά παιχνίδια καί φαγητό
» είχε χαθεί τελείως. Ό θειος μου βλέποντας δλην αυτή τήν αλλαγή τής ζωής μου
» μιά μέρα πού καθόμαστε στο τραπέζι γιά φαγητό, εκνευρισμένος γιατί δεν έτρωγα
» τό φαγητό μου, εξεστόμισε τον σατανά. ’Από ’κείνη τή στιγμή έγινα άλλος άν» θρωπος. "Εχασα δλα τά άνθρώπινα συναισθήματα καί έπλημμύρισε ή ψυχή μου
» άπό άλλα τελείως διαφορετικά. "Ηθελα νά είμαι άνεξάρτητη, νά δέρνω, νά βλαστη» μώ, νά βρίζω καί νά άπομακρύνουμαι, άπό κάθε πράγμα πού είχε σχέσι μέ τήν
» ’Εκκλησία. Κάποτε-κάποτε ένοιωθα κάτι νά μοϋ πιέζη τά στήθη άφόρητα πού μέ
» έξανάγκαζε νά φωνάζω καί νά βρίζω καί νά τρέχω μακρυά άπό τή πόλι. Ε π τά
» ολόκληρα χρόνια ύπέφερα αύτό τό μαρτύριο καί πήρα τήν άπόφασι νά έλθω έδώ.
» Τώρα αισθάνομαι τον εαυτόν μου καλά, τό νοΰ μου καθαρό καί εύστροφο καί τή
» ζωή μου μέ προορισμό καί σκοπό...».
'Ως προαναφέρωμεν εις τήν άσθενοϋσαν ύπήρχεν ή πίστις καί ή ελπίς νά ίαθή
άπό τήν Άνωτέραν Δύναμιν συνεπεία τής όποιας καί κατέφυγεν εις τον "Αγιον
Σπυρίδωνα εις τήν Κέρκυραν.
Νά λοιπόν πού ή πραγματική πίστις τής έχάρισε τον φωτοστέφανον τής.Ν ί
κης. Εις εσωτερικός κόσμος άϋλος καί άόρατος μιάς άφελεστάτης κοπέλλας έγινεν
ύποχείριον μιάς σατανικής δυνάμεως. Είναι φυσικόν όμως ή δύναμις τοϋ κακοϋ νά
γίνεται συντρίμματα έμπρός είς τήν άκατανίκητον δύναμιν του καλού καί τού δι
καίου, δπως τό σκότος είς τό φως τής ήμέρας. Ή άληθής Θρησκεία μας ένσαρκωθεϊσα είς τό πρόσωπον τού Κυρίου 'Ημών ’Ιησού Χριστού έγινε πανίσχυρον ηθικόν
μετέωρον άνά τήν οικουμένην, αιώνιον καί άνέσπερον, ΐνα κατευθύνη τά βήματα
των έν αυτή βιούντων άτόμων είς τήν οδόν τής Χριστιανοσύνης.
Καί πράγματι μάς κατευθύνει καί μάς καθοδηγεί, χωρίς νά τό άντιλαμβανόμεθα, δπως δέν αίσθανόμεθα τό βάρος τής πανύψηλης στήλης άέρος τήν οποίαν
διαρκώς έχομεν άνωθεν τής κεφαλής μας.
'Η μικρά νέα άθεράπευτος άπό τά σύγχρονα ιατρικά μέσα, άτινα διαθέτει σή
μερον ή ιατρική έπιστήμη καί ίαθεΐσα άπό τήν ΰπαρξιν τής Θείας Δυνάμεως ή οποία
έκπορεύεται ύπό τού Παντοδυνάμου Θεού, ας γίνη φωτοδότρια, γνωστοποιούσα είς
πάντας τό Θειον τούτο Θαύμα καί ας δοξάζη τον Κύριον δστις τήν άπελευθέρωσεν
άπό τά άνυπόφορα δεσμά τής σατανικής δουλείας.
Φ. ΜΠΟΥΓΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

'Υπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τ οπω
νυμικά τ ω ν οδών Α θ η ν ώ ν κ α τ’ α λ φ α β η τικ ή σειρά
«
Ά γ λ α υ ρ ιδ ώ ν.
Πάροδος Άμφικράτους 25 στη Γούβα. Οί Άγλαυρίδες ή Άγραυλίδες παρθέ
νες ήσαν τρεις κόρες τοΰ βασιλέως των ’Αθηνών Κέκροπος, μέ τα ονόματα: ’Άγλαυρος,
’Έρση καί Πάνδροσος. Οί Άγραυλίδες άποτελοΰν τή προσωποποίησι της ’Αττικής
δρόσου. Είδικώτερα ή Άγραυλος, της γονιμότητος τοΰ έδάφους άλλα καί τοΰ λαμπροΰ φωτός της ’Αττικής άτμοσφαίρας.
’ Α γλαύρου.
Πάροδος τής όδοΰ Βείκου 121, στοΰ Φιλοπάππου. (Σχετικά βλέπε ιστορικό
προηγουμένης όδοΰ).
Ά γνά ντω ν.
Πάροδος τής όδοΰ Γεν. Κολοκοτρώνη 56 στο Κουκάκι. Τά Ά γναντα είναι
κοινότης τής ’Επαρχίας καί τοΰ νομοΰ Ά ρτης. ’Έχει πλούσια κτηνοτροφία, παράγει
δέ επίσης όσπρια καί όπωρικά.
Ά γο να ρ ίδ ο υ.
’Από Διαμαντή 11 τοΰ Κυνοσάργους. Ό Άγοναρίδης, άγωνιστής τοΰ 21
καί άρχηγός σώματος τακτικοΰ στρατοΰ σκοτώθηκε στη μάχη τοΰ Άναλάτουτό 1827.
Ά γο ρ α κ ρ ίτο υ.
Βρίσκεται στη πλατεία ’Αττικής. ’Οφείλει τήν ονομασία της, στον άπό τή
Πάρο περίφημο άγαλματοποιό, ό όποιος υπήρξε μαθητής τοΰ Φειδίου. Είχε τόσο
άφομειώσει τήν τεχνοτροπία τοΰ δασκάλου του, ώστε μερικά έργα τοΰ ένός άποδίδονται στον άλλο. Τά πλέον άξιόλογα έργα του ήσαν: Τό άγαλμα τοΰ Διός καί τής
Άθηνάς Ίτωνίας, όνομαστώτερο δέ ή Νέμεσις τής Ραμνοΰντος πού έμεινε μέ τήν
προσωνυμία «Ραμνουσία Νέμεσις»
’ Α γρ ο ίω ν.
Πάροδος Σωσικλέους 5 στή Γούβα. Ή Άγραία ήτο περιοχή τής Αίτωλ)νίας.
Οί κάτοικοί της, Άγραΐοι ή Άγραεΐς ζοΰσαν κυρίως άπό τό κυνήγι. Ό Φίλιππος
τής Μακεδονίας πίστευε, ότι δέν ήσαν "Ελληνες. Τοΰτο όμως δέν είναι άληθές. Ό
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Θουκυδίδης άναφέρει πολλά γ ι’ αύτοΰς στο τρίτο βιβλίο του (106, 107, 111, 112).
~Ητο μιά άπό τις πλέον σημαντικές Αίτωλικές φυλές.
’Ά γ ρ α .
Κοντά στο Στάδιο, πάροδος της όδοΰ Φωκιανοΰ 3. "Αγρα ή Ά γραι ήτο στην
άρχαία ’Αθήνα ή λοφώδης περιοχή άπό τό Παναθηναϊκό στάδιο μέχρι τής όδοΰ Ά ναπαύσεως. ’Αφιερωμένη στη θεά τοΰ κυνηγίου "Αρτεμι, έλέγετο καί ’Αγροτέρα.
Παλαιότερα έλέγετο Έλικών, στή κορυφή δέ τοϋ Άρδητοϋ υπήρχε βωμός τοϋ Έ λικωνίου Ποσειδώνος. Κοντά στο στάδιο υπήρχε έπίσης ναός τής ’Αρτέμιδος. Λίγο
χαμηλότερα ήτο ή περίφημος πηγή Καλλιρρόης, τήν οποίαν οί σημερινοί τοποθετοΰν
κοντά στά λαξεύματα πού σώζονται πλησίον τής κοίτης τοΰ Ίλισσοΰ μετά τό ναό
τοΰ ’Ολυμπίου Διός.
Ά γραφω ν.
Κοντά στον 'Άγιο Νικόλαο τοΰ Φιλοπάππου. Πρόκειται γιά τή γνωστή πε
ριοχή τής Ελλάδος πού περιλαμβάνει τό ΒΔ. τμήμα τής Εύρυτανίας. Είναι ορεινή
περιοχή καί ώνομάστηκε έτσι άπό τό γεγονός ότι δεν μπόρεσαν οί Τοΰρκοι νά τήν
υποτάξουν καί νά τήν περιλάβουν στά φορολογικά των βιβλία (στά γραμμένα).
Στούς χρόνους τής μακρας δουλείας, στ’ Ά γραφα δεν έσβυσε καθόλου ή φλόγα
τής έλευθερίας. Οί Κατσαντωναΐοι, ό Μπουκουβάλας, ό Γεροδήμος, ό Στουρνάρας,
ό Καραϊσκάκης καί άλλοι, είδαν τό φως τοΰ ήλιου στ’ Άγραφα.
Τ’ "Αγραφα λίγα χρόνια μετά τήν άλωσι τής Κωνσταντινουπόλεως διετήρησαν, μέ τή γνωστή συνθήκη τοΰ Ταμασίου (10 Μαΐου 1525), τήν αυτόνομη διαβίωσι κάτω άπό τον Τουρκικό ζυγό. Στ’ Άγραφα καί είδικώτερα στή Ρεντίνα λει
τούργησαν τό καιρό τής τουρκοκρατίας ξακουστά σχολεία. 'Ιστορική δέ είναι ή μονή
τής Ρεντίνας.
Α γ ρ ίν ιο υ .
Πάροδος Άχαρνών 191. Πρόκειται γιά τή γνωστή πόλι τής Αΐτωλ)νίας, τό
’Αγρίνιο ή Βραχώρι, ή οποία είναι ή μεγαλύτερη πόλις τής δυτικής Στερεάς Ελλάδος
καί πρωτεύουσα τής Τριχωνίδος. Είναι κτισμένη στούς πρόποδες τοΰ Παναιτωλικοΰ
όρους καί πολύ κοντά στή Τριχωνίδα λίμνη. Πήρε τ ’ όνομα άπό τον Ά γριο, ηρώα
τής Καλυδώνος. Πριν άπό τήν άπελευθέρωσι έλέγετο Βραχώρι. Τό Μάρτιο τοΰ 1822
συνεστήθη στο ’Αγρίνιο ή Γερουσία τής Δυτικής 'Ελλάδος ή οποία προήγαγε στο
βαθμό τοΰ χιλιάρχου τούς οπλαρχηγούς τής Δυτικής Ελλάδος καί διώρισε ’Αρχι
στράτηγο τον Γεώργιο Βαρνακιώτη. Είναι κέντρο καπνό παραγωγικό.
Ά γ υ ια ς .
Πάροδος τής όδοΰ Έρυθροΰ Σταυροΰ 5 στούς ’Αμπελοκήπους. 'Η Ά γυιά
ή Ά για είναι κωμόπολις καί κοινότης τής επαρχίας Ά γυιας τοΰ νομοΰ Λαρίσης.
’Απέχει άπό τή Λάρισα 30 χιλ. καί συνδέεται μ’ αύτή δι’ άμαξιτής όδοΰ.
Ά γ χ ιά λ ο υ .
Βρίσκεται στά Σεπόλια κι’ είναι πάροδος τής όδοΰ Σεπολίων 61. 'Η Άγχίαλος
άρχαία Ελληνική πόλις στά παράλια τής Θράκης, στον Εδξεινο Πόντο, κτίστηκε
τον 6ο π. X. αιώνα άπό άποίκους τής Μηλίτου. Τό 1206 κατελήφθη άπό τούς Φράγκους καί άργότερα διαδοχικά άπό τούς Βουλγάρους καί 'Έλληνες. Τό 1878 βάσει
τής Βερολινείου συνθήκης, παραχωρήθηκε στή Βουλγαρική Ά νατ. Ρωμυλία. Τό
1907 δύο χιλιάδες, άπό τις έξ χιλιάδες Ελλήνων πού έμειναν υστέρα άπό τις βουλ
γαρικές θηριοδεΐες, ήλθαν στήν Ελλάδα κι’ έτσι έγινε ή νέα Άγχίαλος τής Θεσ
σαλίας.
Ά γ χ ίσ ο υ .
Πάροδος Άμφικράτους 26, στή Γούβα. 'Ο ’Αγχίσης ήτο κατά τή μυθολογία
αρχών τής Δαρδανίας, πατέρας τοΰ ήρωος Αΐνείου. Μητέρα του ήτο ή Θεμιστή ή
Θέμις κόρη τοΰ "Ιλου, ίδρυτοΰ τοΰ ’Ιλίου καί γυιοΰ τοΰ Κάπυος, συγγενών τοΰ Πριά-
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μου της Τροίας. 'Ένεκα τοϋ άρρενωποϋ του κάλλους έρωτεύθη παράφορα άπό τήν
’Αφροδίτη. Είχε δύο παιδιά, τον Αινεία καί τον Λύρο.
’Α δά νω ν.
Κοντά στή πλατεία ’Αττικής, πάροδος Λιοσίων 94. Τα ’Άδανα είναι πρω
τεύουσα ομωνύμου Τουρκικού νομοΰ στή ΝΑ. Μ. ’Ασία. Κατά τον Στάβωνα, κτί
στηκαν στούς μυθικούς χρόνους μέ το, όνομα Βάτνα. Κατά τον Στέφανο τον Βυζαν
τινό, κτίστηκαν άπό τούς γυιούς τοϋ Ούρανοΰ, τον Άδανο καί τον Σάρο. 'Ο ένας
έδωσε τό όνομα στή πόλι, ό άλλος στο ποταμό πού τή διαρρέει. Μέ τή συνθήκη τοϋ
1840 μεταξύ Αιγυπτίων καί Πύλης, άπεδόθη στή Πύλη. Πριν άπό τήν άνταλλαγή
των πληθυσμών στά Ά δανα έ'μειναν 46.200 'Έλληνες. Τόσο ή πόλις όσον καί ό
νομός μετωνομάστηκαν άπό τούς Τούρκους σέ Σεϊχάν.
Ά δ μ ή το υ .
Πάροδος Παρασίου 40, κοντά στή πλατεία ’Αττικής. Κατά τή μυθολογία
ό Άδμητος, γυιός τοϋ Φέρητος καί έγγονος τοϋ Κρηφέως καί τής ωραίας Τυροΰς,
είναι ό ιδρυτής των Φερών. Θεοσεβής, φιλόξενος καί μεγαλόψυχος είχε τήν εύνοια
τοϋ ’Απόλλωνος. Παντρεύτηκε τήν ωραιότατη κόρη τοϋ βασιλέως τής Ίωλκοϋ
Πελία, τήν Ά λκισ τι, άφοΰ προηγουμένως κατώρθωσε νά ζεύξη ένα κάρρο μ’ ένα
λιοντάρι. Κατά τή μυθολογία πάλι, ή Ά λκιστις δέχθηκε νά θυσιασθή γιά νά γλυτώση
ό σύζυγός της. Στο σημείο αύτό υπάρχουν πολλές γνώμες. Παιδιά τοϋ Άδμήτου
ήσαν: ό Ευμηλος, ό Ίππάσης καί ή Περιμήλη, σύζυγος τοϋ Ά ργου, γυιοΰ τοϋ Φρίξου.
Ά δ ρ α σ το υ .
Ά πό Δημοφώντος 79, στά Ά ν ω Πετράλωνα. 'Ο Άδραστος μυθολογικός βα
σιλεύς τοϋ Άργους ήτο γυιός τοϋ Ταλαοΰ καί τής Λυσιμάχης θυγατρός τοϋ Ά βαντος. Μαζί μέ τούς: Πολυνείκην, Έτεοκλέα, Άμφιάραον, Καπανέα, 'Ιπποδέμοντα
καί Παρθενοπαΐον (έπτά έπί Θήβαις), έξεστράτευσε κατά τών Θηβών. Ή έκστρατεία του αυτή άπέτυχε καί σκοτώθηκαν οί συνεργάτες του. Ό ίδιος σώθηκε, χάρις
στήν ταχύτητα τοϋ ίππου του. Κατέφυγε τότε στο Θησέα ό όποιος καί τον βοήθησε
νά πάρη τούς νεκρούς του. ’Αργότερα, σέ νέα εκστρατεία κατά τών Θηβών, νίκησε
καί έ'βαλε βασιλιά τό γυιό τοϋ Πολυνείκου, τον Θέρσανδρον. Στή μάχη αύτή σκοτώ
θηκε ό γυιός του Αΐγιαλεύς. Γυρίζοντας στο Ά ργος, πέθανε άπό τή λύπη του γιά τό
χαμό τοϋ γιοΰ του, στά Μέγαρα.
Ά δ ρ ια ν ο ϋ .
Διασχίζει τή Πλάκα. ’Οφείλει τήν ονομασία της στο Ρωμαίο Αύτοκράτορα
Άδριανό, ό όποιος διαδέχθηκε τον Τραϊανό κατόπιν πλαστής διαθήκης πού είχε
κάνει μέ τή σύζυγό του. Γυιός τοϋ συγκλητικού Αίλίου γεννήθηκε τό 76 μ. X. στή
σημερινή ’Ανδαλουσία (Ισπανία). Πήρε τ ’ όνομα άπό τή πόλι «Ά δρία» τών παρα
λίων τής ’Ιταλίας.
Κυβέρνησε μέ έξαιρετική φρόνησι καί άγαποΰσε τούς 'Έλληνας. Στόλισε τήν
’Αθήνα μέ πολλές πλούσιες οικοδομές καθώς καί μέ τό ναό τοϋ ’ Ολυμπίου Διός
ερείπια τοϋ οποίου σώζονται άκόμη. "Εφτιαξε έπίσης κοντά στο ναό καί τή πύλη
πού καί σήμερα φέρει τό όνομά του. Σ’ αύτή υπάρχουν δύο έπιγραφές: Στή πλευρά
πού βλέπει προς τήν Άκρόπολι γράφει «Αίδ’ εΐσίν Άθήναι, Θησέως ή πριν πόλις».
Στήν προς τον Ίλισσό πλευρά γράφει «Αίδ’ εΐσίν Άδριανοϋ κ’ ούχί Θησέως πόλις».
Γυρνοΰσε στήν ’Αθήνα όχι σάν δυνάστης άλλά σάν άπλός ’Αθηναίος μέ ‘Ελληνική
περιβολή συζητώντας μέ τούς σοφιστάς καί φιλοσόφους. "Αλλο έργο είναι τό Ά δριάνειο υδραγωγείο, τό όποιο μέχρι τοϋ 1930 ήτο σχεδόν τό μόνον μέσο ύδρεύσεως
τών ’Αθηνών καί γ ι’ αύτό θεωρήθηκε σάν τό πλέον άξιόλογο έργο.
Τό μόνο γεγονός πού τάραξε τή γαλήνη τής αυτοκρατορίας του, ήτο ή έπαναστασις τών ’Ιουδαίων. Νικητής καί σ’ αύτήν έκτισε ναό τοϋ Διός άντί τοϋ άρχαίου
ναοΰ τοϋ Σολομώντος. Πέθανε στις 10 ’Ιουλίου 138 π. X.
(Συνεχίζεται)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Ύπό QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν « ’Αστυνομικών Χρονικών»
(Σ υνέχεια άπό τό προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

—«... ’Αλήθεια;...» ρώτησεν ό Άντεισαγγελεύς μέ κάποια οξύτητα, ώστε
όλα μπορούν να χαθούν κάποιο πρωινό;...».
—«’Ή νά σωθούν, κύριε;...» άπάντησεν ήσυχα κι’ άποφασιστικά τό « ’Άσπρο
Δόντι».
...Τελευταία δυνατά φιλιά, πού πέφτουν τέσσαρα-τέσσαρα... τελευταίες συ
στάσεις, πού πνίγονται στον γενικό θόρυβο τού άποχωρισμοΰ... τελευταία κουνήματα
χεριών... Κι’ ύστερα μένουν μονάχα τά παιδιά νά παρατηρούν μέ πόνο τις πλάτες πού
άπομακρύνονται... νά παρατηρούν εκείνους πού άγαπάν, καθώς άργοπερπατοΰν στο
δρόμο προς την έλευθερία... Νοιώθουν τότες θυμό... Ταχούν μέ τούς άρχηγούς πού τά
κρατούν φυλακισμένα έδώ μέσα... τάχουν μέ τούς συντρόφους τους... μέ όλον τον
κόσμο... Καί ξαφνικά κρυώνουν... Δέν είναι μονάχα τό κρύο... Είναι κυρίως ή μο
ναξιά πού τά τυλίγει ξαφνικά...
Κουρασμένοι οί δικοί τους φεύγουν σχεδόν κουτσαίνοντας, χάνονται στήν γωνιά
τού δάσους, ένώ σκουπίζουν μέ τό μαντήλι τά μάτια...
Ά ! τά ξέρει όλα ετούτα ή ’Αρχηγός... ’Επαναλαμβάνονται κάθε Κυριακή...
Φτάνει νά παρατηρήση ένα-ενα τά, άλλαγμένα άπ’ τις επισκέψεις, πρόσωπα των
παιδιών γιά νά μαντεύση την άγωνία τους, τά δάκρυα, τούς σιωπηλούς άναστεναγμούς, τούς έφιάλτες πού θά τά κύκλωναν την νύκτα...
Αύτή ή νύ κ τα !! !... Δέν πρόκειται καί πάλι απόψε νά κοιμηθή ή ’Αρχηγός!...
Θά στριφογυρνά έδώ κι’ έκεϊ, άπό κρεββάτι σέ κρεββάτι, θά πλησιάζη ένα-ένα
παιδί, θά νοιώθη τήν παγωνιά τών χεριών τους, θά άγγίζη τά καυτερά τους μέτωπα...
Μά, τί νά γίνη;... Οί Κυριακάτικες επισκέψεις είναι έ'να αναγκαίο φάρμακο, πού φέρ
νει όμως πυρετό...
...Ό Μάρκ, πού κανένας δέν ήρθε νά τον δή γιά τρίτη κατά σειράν Κυριακή,
μονολογεί σέ μιάν άκρη: «Γιά νά μήν έρθουν κάτι θά τούς συνέβη... Θάναι άρρωστος
ό Ζωζώ... θά σέρνεται έπιδημία γρίππης στο Παρίσι...». Αύτά μονολογεί ό Μάρκ...
Δέν πιστεύει όμως τίποτα άπ’ αύτά... Είναι απλώς αύτή μιά δικαιολογία γιά ν’
άπαλύνη τον πόνο του...
...Τήν ’ίδια ώρα ό Όλάφ, πού τον πρόδωσαν πριν λίγο οί δυο μοναδικοί του
φίλοι, ό Κλεμανσώ κι’ ό Άλλέν Ρομπέρ, άνέβηκε νά κοιμηθή χωρίς νά δειπνήση...
Α πλώνει στο πρόσωπό τουΤένα χαρτί... Καί κάτω άπ’ αυτήν τήν χάρτινη τέντα,
προσποιείται ότι κοιμάται...|Μά, θά προτιμούσε νά ήταν πεθαμένος...
...Ό «Παρά-νά» ξαναγυρίζει άναστατωμένος άπ’ τό βάθος τού δάσους, άφοΰ
έσπασε, πάτησε μέ λύσσα, έθαψε ένα στεφάνι καί μιά σβούρα... Πίταν τά δώρα πού
τούφερεν ό πατέρας του, ύστερα άπό τόσα χρόνια... ΤΗταν αύτή «ή έκπληξη»^πού
—όπως έγραφε—τού είχε έτοιμάσει... Καί τί τοΰφερε; Μιά σβούρα... Μπά... Δέν
ήρθε γιά τό παιχνίδι... *Ηρθε άπλώς γιά νά δείξη[οτι θυμάται άκόμα τό παιδί του τών
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οκτώ χρόνων... ’Από τότε έχει νά τό δη... Σήμερα ό «Ι1αρά-νά» είναι 14 χρόνων,
ένας κόκκινος διάβολος, μέ χοντρά γυαλιά καί μέ χνούδι κάτω άπ’ τή μύτη του...
Μόλις τον είδε ό πατέρας του τρόμαξε... Δεν περίμενε νά έχη τόσο αλλάξει τό παιδί
του, και ξανάφυγε μέ τό πρώτο αυτοκίνητο...
Τώρα, ό «Παρά-νά» θάχη μπροστά του πολλούς μήνες, γιά νά ξαναφτειάξη
μέ την φαντασία του, τήν εικόνα ενός στοργικού πατέρα, ενός πατέρα πού θά μπορή
νά τον σκέπτεται κάθε βράδυ μέ ζεστό καρδιοχτύπι.
—«Μ ισέλ!... Μισέλ!... ΓΙοιός είδε τον Μισέλ; Κανένας δέν τον είδε;...».
'Η ’Αρχηγός Φρανσουάζ συγκεντρώνει μιά μικρή ομάδα καί ρίχνεται είς άναζήτησιν τού παιδιού...
Μά, ό Μισέλ είναι σέ ένα άπίθανο σημεϊον... Καθισμένος πάνω στήν κολώνα
τής εισόδου άπ’ τήν αρχή τού απογεύματος, περιμένει άκόμα κάποιον δικό του...
'Η καρδιά του κτυπά δυνατά κάθε φορά πού εμφανίζεται μιά καινούργια σιλουέττα στο δρόμο...
«Μπορεί νάναι ή μητέρα μ ο υ !!! ’Ίσως νάρθη...»
Τώρα πιά ή ώρα τού τελευταίου τραίνου έχει περάσει. 'Η μέρα τελειώνει...
Πάει... ’Έφυγε...
Πέρασε μιά άκόμα βρωμερή έβδομάδα, μέ ταχυδρομείο χωρίς γράμματα!!!...
Κι’ άκόμα μιά βρωμερή Κυριακή, πού ή μητέρα του έπήγε στον κινηματογράφο,
ένω αύτός περιμένει έδώ !!!...
Ακούει τότες ό Μισέλ τή φωνή τής ’Αρχηγού... «Τί μέ θέλει αύτή;»... Γυρνά
καί βλέπει τή Φρανσουάζ, περιτριγυρισμένη άπ’ τά άλλα τά παιδιά πού δέχτηκαν
όλα έπισκέψεις σήμερα, καί πού έχουν τά χέρια γεμάτα δέματα...
’Απ’ τό παγωμένο παρατηρητήριό του τούς είδε όλους νά φθάνουν καί νά ξανα
φεύγουν... Καί κυρίως, τις μητέρες των ά λ λω ν!!!...
Σηκώνεται ξαφνικά άπό έκεΐ μέ τις γροθιές σφιγμένες, μέ τά μάτια γεμάτα
δάκρυα... Ή ομάδα σταματά κατάπληκτη... Καί προτού ή νεαρή κοπέλλα, ή ’Αρ
χηγός Φρανσουάζ, μπορέσει νά προφέρη μιά λέξη, άκούγεται άγρια, σαρκαστική ή
φωνή τού πονεμένου Μισέλ, σ’ ένα τόνο άπερίγραπτης άπελπισίας:
—«Οί μάννες σας είναι βρωμιάρες !» ούρλιάζει τό μικρό παιδί, τό πιο δυστυχι
σμένο τού Τερνεραί... «"Ολες οί μάννες σας είναι βρωμιάρες! !!... Θά φύγω άπό έδώ...
Θά πάω σπίτι μου... Θά σπάσω τά τζάμια... Θά βάλω φωτιά... Πρέπει νά πληρώση
γιά καλά αύτή...Θά τήν καταστρέψω... Θά τήν κάνω νά σκάση... νά σκάση ή παληογυναίκα... Θά τήν εκδικηθώ γιά τήν άδιαφορία της... θά...». Μά ξαφνικά ένας κόμπος
άνέβηκε στο λαιμό του...'Η τρικυμία πού συγκλόνισε τήν ψυχή του τον έτσάκισε...
Σκέπασε τότες τό κεφάλι μέ τά χέρια, καί ξέσπασε σ’ ένα άτέλειωτο σπαρακτικό
κλάμμα, μέ λυγμούς: «"Ωχ ! μαμμά !!!... μάννα! ! ! ! μάννα ! ! ! μαννούλα μου !!!...» .
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε λ
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΕΞ ΕΤΩΝ»

... Ό Μερλερέν Πιέρ, πού τον λένε: «Κάϊδ», έφθασε τήν άλλην μέρα... Τό Τερ
νεραί τελείωνε τό χώνεμα τού χορταστικού προγράμματος τής χτεσινής Κυριακής:
επισκέψεις, λιχουδιές, συγκινήσεις, χαρές, μίση...
Τώρα τά παιδιά έπαιζαν στήν ώρα τής ψυχαγωγίας... έρριχναν ό ένας στον
άλλον μικρά γλυκίσματα, άλλαζαν μέσα στούς κοιτώνες έξη βιολετιές καραμέλλες
(πού κανείς δέν τις ήθελε) μέ δυο κόκκινες, ποδοπατούσαν στούς διαδρόμους σπόρους
άπό σταφύλια... ένω ό Τόντον Ραντάρ (πού έπρόκειτο νά βαπτισθή μιά άνηψιά του)
παζάρευε σέ χαμηλή τιμή κουφέτα γλυμμένα μόνο μέχρι τό άμύγδαλο... Τήν ίδια
ώρα, ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ, κουκουλωμένη στο μεγάλο χειμωνιάτικο παλτό της,
ώνειρευότανε τό καλοκαίρι, πού άκόμα ήταν μακρυά...

Χαμένα σκυλιά χωρίς περιλαίμιο
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'0 Κάϊδ έφθασε στο Τερνεραί μαζί μέ τον χειμώνα, πού τόσο τοϋ έμοιαζε...
Το χέρι του μέ τα ροζιασμένα δάκτυλα δέν έ'σφιξε κανένα άλλο, καί το στόμα του
δεν άνοιξε, παρά μονάχα μια φορά, όταν άντάμωσε τον Μάρκ:
—«Μ π ά !!! Κι’ εσύ σ’ αύτό το τσαντήρι;..» Τον ρώτησε μέ προσποιητή έκ
πληξη... Ή άλήθεια όμως είναι ότι το ήξερε πολύ καλά ότι ήταν κι’ ό Μάρκ στο Τερ
νεραί... Τοϋ τό είχε πή ό κ. Λαμύ, όταν τον είχε καλέσει γιά νά τοϋ άναγγείλη ότι
θά τον έστελνε στο Τερνεραί...
—«Θά ξαναβρής έκεϊ κάτω καί τον φίλο σου τον Μάρκ» τοϋ είχε πή... Μά
ό Κάϊδ, κατά την συνήθειά του, προσποιήθηκε τον άνίδεο:
—«Ποιόν Μάρκ; Μάρκ... Μάρκ... Ποιος είναι αύτός;..» είχε ρωτήσει... ’Έ 
τσι άνάγκασε τον κ. Λαμύ νά τοϋ άπαντήση ξερά καί έπιτιμητικά:
—« Έ !.. ’Όχι δά! ! ! Μην κάνεις πώς δέν τον ξέρεις... Δέν ωφελεί σέ τίποτε
νά προσποιήσαι τον ήλίθιο, Μερλερέν! ! ! Το ξέρω... Είναι το σύστημά σου αύτό:
νά κάνης τον ήλίθιο... Μά, τό κακό είναι ότι είσαι πολύ έξυπνος. Ν αί! Ναί! Ξέρω
τί λέω... Γι’ αύτόν άκριβώς τον λόγο σέ στέλνω στο Τερνεραί... ’Εκεί δέν είναι τό
πος γιά κουτούς... 'Η πόρτα βέβαια είναι πάντοτε ανοιχτή, άλλά μονάχα οί ηλίθιοι
θά έπιχειροΰσαν νά φύγουν άπό κεϊ. Γιατί, άπλούστατα, μέσα σέ οκτώ τό πολύ μέ
ρες θά έστέλλοντο στο Μπωφόρτ... ’Ακόυσες ποτέ νά μιλοΰν γ ι’ αύτό τό Μπωφόρτ;..
Ό Θεός νά μή σ’ άξιώση νά τό γνωρίσης ποτέ άπό κοντά... ’Έλα, Κάϊδ... Προσπάθησε
νά κράτησης τις υποσχέσεις σου, κι’ έγώ θά κρατήσω τις δικές μου... Μην ξεχνάς
ότι σέ δυο χρόνια θά έχης μάθει ένα έπάγγελμα, θά μάθης έτσι νά κερδίζης μόνο σου
τό ψωμί σου καί θά έχης παχύνει συγχρόνως κατά δέκα κιλά... Τί; Δέν τό πιστεύεις;
Πόσα λοιπόν βάζεις στοίχημα;.. Έκτος αύτοΰ, αν κάτι δέν σ’ άρέσει στο Τερνε
ραί γράφτο μου... Θ’άρθώ κι’ έγώ, άλλους τε, νά σέ δώ έκεϊ κάτω... Αύτά μήν τά
ξεχνάς, Μερλερέν... Καί δώσε καί χαιρετισμούς άπό μένα στον σύντροφό σου τον
Μάρκ... ’Άντε, καλήν άντάμωσιν...».
Αύτά. τοϋ είχε πή ό κ. Λαμύ... 'Όμως ό «Κάϊδ» είχεν ύποκριθή τον έκπλη
κτο μόλις άντίκρυσε τον Μάρκ...
—«Κι’ εσύ εδώ, σ’ αύτή τήν τρύπα;» τον ρώτησε...
—«Ν αί!.. Μένω στο κτίριο 3. Κι’ έσύ;» έρώτησε κι’ ό Μάρκ...
—«Μά... δέν ξέρω άκόμα!..» άπάντησε ό Κάϊδ, αν καί ήξερε πολύ καλά ότι
τοϋ είχαν ορίσει τό Κτίριο 1 γιά διαμονή του... Καί σέ λίγο πρόσθεσε άποφασιστικά:
—«Ά λλω ς τε δέν έχω πρόθεση νά μουχλιάσω έδώ μέσα...».
Ό Μάρκ έκανε οτι δέν πρόσεξε τά λόγια τοϋ παληοΰ του φίλου καί ξαναρώτησε μ’ ενδιαφέρον:
—«Πώς τά περνοΰν οί φίλοι στις Καριέρ; Τί κάνει ό Λουσιέν; ό Μανουέλ; ό
Ντεντέ; Ό μεγάλος Ζάκ; Γιά λέγε, τί γίνονται;»
—«Ό Ζάκ; Ξέγραψέ τον αύτόν. Είναι στο σανατόριο...».
- «Τί λές, βρέ παιδί μ ο υ !!! Κι’ ό Νταριέ; κι’ ή παράγκα ;».
—«Θά πρέπη νά ύποφέρης πολύ έδώ μέσα'γιά νά μέ ρωτάς ολα αύτά τά πράγ
ματα» είπε πονηρά ό αδιόρθωτος Κάϊδ...
—«Μ πά! Καθόλου» άπάντησε κοκκινίζοντας ό Μάρκ, καί συνέχισε μέ τρεμουλιαστή φωνή: «ΙΙές μου σέ παρακαλώ, ή μητέρα μου τί κάνει; Τήν είδες στη
γειτονιά αύτόν τον καιρό;..».
Ό Κάϊδ άρπαξε^αύτήν τήν εύκαιρία γιά νά χύση τό δηλητήριό του, καί μέ
προσποιητή έκπληξη ρώτησε:
—«Μά , καλά... Γιατί ρωτάς; Δέν έρχεται έδώ; Δέν τήν βλέπεις;...».
Τό μέτωπο τοϋ Μάρκ γέμισε ιδρώτα, έσκυψε τό κεφάλι ντροπιασμένος καί εί
πε παραπονεμένα:
( Σ υνεχίζεται)

ΕΙΔΗ ΣΕΙΣ
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METΑΒΡΑ ΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
■
—Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος οί αστυφύλακες: Άντωνόπουλος
’Αναστάσιος, Σωτηρόπουλος Δημήτριος, Σαλάπας^Δημήτριος καί Σκλαβενίτης
Δημήτριος.
-- Διεγράφησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος καταληφθέντες ΰπό του ορίου
ηλικίας οί άστυφύλακες: Ίωαννίδης Μωϋσής καί Κυριακάκης Σάββας.
Λιεγράφη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος ό άστυφύλαξ Τζικόπουλος Βασίλειος,
άποβιώσας.
—Διεγράφη τού ’Αστυνομικού Σώματος, κατόπιν άποφάσεως τοΰ Πειθαρχι
κού Συμβουλίου ό άστυφύλαξ Λεωτσάκος ’Ιωάννης.
*
^ jjΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
-—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ηθική άμοιβή
εις τούς κάτο^θι άστυνομικούς υπαλλήλους: ’Αστυνόμον Β' κ. Μπούραν Ήλίαν,
Ύπαστυνόμον Α' κ. Μαντούβαλον ’Απόστολον, Άνθυπαστυνόμον κ. Τσικόγιαννην
Φώτιον, Άρχιφύλακας: Άντωνόπουλον Άριστοτέλην καί Καμάραν Ταξιάρχην
ώς καί τούς άστυφύλακας: Τζουμάνην Δημήτριον καί Άγγελόπουλον Ευάγγελον,
διότι ουτοι ύπό τήν καθοδήγησιν τού πρώτου, έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζή
λου καί προθυμίας, πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών καί άναπτύξαντες έξαιρετικήν πρωτοβουλίαν καί δραστηριότητα έπέτυχον τήν άνακάλυψιν σοβαρωτάτης
σπείρας λαθρεμπόρων συναλλάγματος, τήν βεβαίωσιν τής γενομένης ύπό ταύτης
έξαγωγήε έκ τής Χώρας 36.000 δολλαρίων καί τήν σύλληψιν τών μελών τής σπείρας
προκαλέσαντες διά τής τοιαύτης ένεργείας των τά ευμενή σχόλια τοΰ κοινού καί τού
τύπου ύπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος. Όμοιους άπενεμήθη ήθική άμοιβή εις τούς
’Αστυνόμον Β' κ. Κουλουριώτην Δημήτριον καί 'Υπαστυνόμον Α' κ. ’Αναστασίου ’Α
ναστάσιον, διότι χειρισθέντες λίαν έπιδεξίως καί μεθοδικώς τήν προανάκρισιν, συνέβαλον τά μέγιστα εις τήν επιτυχή εκβασιν τής ώς άνω ύποθέσεως.
—Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη
ήθική άμοιβή εις τ ο ύ ς :’Αστυνόμον Β 'κ . Καραχάλιον Χρήστον, Ύπαστυνόμους Α'
κ.κ. ’Αναστασίου ’Αναστάσιον καί Μαντούβαλον ’Απόστολον, Άρχιφύλακα Σύρον
Κωνσταντίνον, άστυφύλακα Πανουτσόπουλον Παναγιώτην καί γυναίκα άστυφύλακα
Συμεωνίδου Δέσποινα, διότι ουτοι ύπό τήν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου ένεργήσαντες
έπιδεξίως καί έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου καί πρωτοβουλίας, πολύ πέραν
τών κεκανονισμένων ωρών ύπηρεσίας, έπέτυχον τήν βεβαίωσιν σοβαρωτάτης παραβάσεως λαθραίας εξαγωγής έκ τής Χώρας 20.000 δολλαρίων, ή οποία έπί σειράν
ήμερών άπησχόλησε τον τύπον καί προεκάλεσε ευμενή σχόλια τοΰ τύπου καί τοΰ
κοινού ύπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος. Διά τής αυτής άποφάσεως άπενεμήθη ή
θική άμοιβήΎίς τούς άστυφύλακας: Θεοδο^ρακόπουλον Κωνσταντίνον, Κουτρουφάτσον Δημήτριον καί Καλλήν Θεόδωρον, διότι δντες έν υπηρεσία έπί τού πλέοντος εις
τό έξωτερικόν S/S «Μεντιτεράνια» καί ένεργήσαντες μετ’ έξαιρετικής δραστηριότητος καί ταχύτητος κατόπιν τηλεγραφήματος διαβιβασθέντος εις τον Πλοίαρχον
ύπό τοΰ Διευθυντού’ τής Υ.Π.Ε.Ν. έπέτυχον τήν άνεύρεσιν καί κατάσχεσιν έπί τοΰ
ταξιδεύοντος λαθρέμπορου συναλλάγματος Κασιμάτη Παναγιώτου τοΰ ώς άνω
ποσού δολλαρίων εις 103 έπιταγάς.

Είδήσεις καί πληροφορία!

6601

—Διά τής ύπ’ άριθ. 22/15-12-58 έμπιστευτικής 'Ημερήσιας Διαταγής του
’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Πειραιώς άπενεμήθη ευαρέσκεια προς τον ’Αστυνομικόν
Διευθυντήν Β' κ. ’Αναστασίου Εύάγγελον, διότι ουτος διαρκοϋντος του έτους 1958
ύπηρετήσας έν τώ Έπιτελείω τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως καί ώς Προϊστάμενος
τής Α' Ά στυν. 'Τποδιευθύνσεως έπέδειξεν εξαιρετικόν ζήλον καί προθυμίαν κατά τήν
έκτέλεσιν τής υπηρεσίας του καί επέτυχε τήν τακτοποίησιν διαφόρων υπηρεσια
κών θεμάτων, άτινα κατά καιρούς άνετέθησαν αύτώ.
—'Ομοίως διά τής αύτής Έμπιστευτικής 'Ημερήσιας Διαταγής άπενεμήθη
ευαρέσκεια εις τον αυτόν ώς άνω Ά στυν. Διευθυντήν Β' κ. ’Αναστασίου Εύάγγελον
καί τούς: ’Αστυνόμον Α' κ. Γάτσην Ίωάννην καί ’Αστυνόμους Β' κ. κ. ’Αρβανίτην
Βασίλειον καί Παναγάκον Θεοδόσιον διότι επικεφαλής δντες αστυνομικής δυνάμεως
κατά τήν λήψιν μέτρων τάξεως κατά τάς τελετάς έπί ταΐς έορταΐς τών Ά γ . Νικο
λάου καί Σπυρίδωνος, χάρις εις τον έπιδειχθέντα παρά τούτων ζήλον καί τήν έπιμελεστάτην έκτέλεσιν τών διαταχθέντων μέτρων έπέτυχον τήν τήρησιν παραδειγ
ματικής τάξεως, μέ άποτέλεσμα νά προκληθώσιν εύμενή σχόλια τών τε ’Αρχών καί
τοϋ κοινού υπέρ τού ’Αστυνομικού Σώματος. 'Ομοίως άπενεμήθη ευαρέσκεια καί
προς τούς λοιπούς ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους υπαλλήλους τούς διατεθέντας εις
υπηρεσίαν εις τά ώς άνω μέτρα.
■
—'Ομοίως δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, άπενεμήθησαν
ήθικαί καί ύλικαί άμοιβαί εις τούς κάτωθι αστυνομικούς υπαλλήλους τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, κατά Παραρτήματα ’Ασφαλείας.
1) ΙΖ' Παράρτημα ’Ασφαλείας. Ύπαστυνόμους Α' κ.κ. Κουντουριώτην
Νικόλαον καί Κατσούρην Στυλιανόν, Άρχιφύλακα Μακρήν Δημήτριον, Ύπαρχιφύλακας: Ρόζον Νικόλαον καί Κορόγιαννην Νικόλαον καί άστυφύλακας : Κορομπίλην Ίωάννην, Άγγελήν Ίωάννην, Ματσούκαν Ευθύμιον, Μητρόπουλον Παναγιώτην,
Βάγιαν Σπυρίδωνα, Σαμπάκον Θωμάν, Εύαγγελινόν ’Αθανάσιον, Διαμαντόπουλον
Νικόλαον καί ’Αρκούδαν ’Αντώνιον.
2) ΚΔ' Παράρτημα ’Ασφαλείας: Ύπαστυνόμον Α' κ. Καραθανάσην Χρήστον
Άνθυπαστυνόμον κ. Τσέκον Νικόλαον, Άρχιφύλακας: Γιαμπουράν ’Εμμανουήλ
καί Δρανάν Παναγιώτην, 'Υπαρχιφύλακα Τσατούχαν Δημήτριον καί άστυφύλακας:
Παγώνην Νικόλαον, Σπανόν Βασίλειον, Σαράμπαλον Παναγιώτην, Γκοτσόπουλον
Γεώργιον, Τσάλταν Ίωάννην, Μουσαμάν Χρήστον, Πανδήν Στέφανον, Άντωνόπουλον Γεώργιον καί Σπήλιον Κωνσταντίνον.
3) ΙΑ' Παράρτημα ’Ασφαλείας: ’Αστυνόμον Β' κ. Ψαλλίδαν Νικόλαον,
'Υπαστυνόμους: κ.κ. Μιχαλάν Εύστάθιον καί Γεωργίου Γεώργιον, Άρχιφύλακα
Λάσκαρην Κωνσταντίνον καί άστυφύλακας: Άποστολόπουλον Νικόλαον, Βασιλάκην Νικόλαον, Γαλάνην Προκόπιον, Γκίκαν ’Αθανάσιον, Καναβάν Άνδρέαν, Κον
τόν Δημήτριον, Λέλον Βασίλειον, Μαθιουδάκην Νικόλαον, Παπαγεωργίου Φώτιον,
Παίσιον ’Εμμανουήλ, Συκιώτην Δημήτριον καί Τάγκαλον Χαράλαμπον.
4) ΙΗ' Παράρτημα ’Ασφαλείας: Ύπαστυνόμον Α' κ. Ζιάννην Διονύσιον,
Άρχιφύλακας: Κωτσάκην Χρήστον καί Μπαϊρακτάρην Πέτρον, καί άστυφύλακας:
Άντωνόπουλον Θεοφάνην, Καλαμπόκην Δημήτριον, Τσαγγαράν Άνδρέαν, Γραμμένον Κωνσταντίνον Γριζιώτην Νικόλαον, Ρομπόκον Βασίλειον, Μωρογιάννην Βα
σίλειον, Βενιέρην Ίωάννην, Χυτήρην Κωνσταντίνον καί Μαρκάκην Σταύρον. Διότι
άπαντες οί άνωτέρω, εΐδικώτερον δέ τών ΙΖ' καί ΚΔ' Παραρτημάτων Ασφαλείας,
άναπτύξαντες έξαιρετικήν δραστηριότητα, πρωτοβουλίαν καί έργασθέντες μεθοδι
κούς, άόκνως καί πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έν τώ κύκλιο τής άρμοδιότητός
των έκαστος, κατώρθωσαν κατά τό άπό 11-5-1958 καί έντεΰθεν χρονικόν διάστημα
καθ’ δ ή κομμουνιστική δραστηριότης, ή προπαγάνδα κατά τής κρατούσης καταστάσεως, ό προσηλυτισμός καί έν γένει τό διαβρωτικόν έργον τού Κ.Κ.Ε. ένετάθη,
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διά διαφόρων νομίμων καί λεγογισμένων ένεργειών των, νά έξαρθρώσουν τάς κομμουνιστικάς οργανώσεις των περιοχών των καί νά μειώσουν εις τό έλάχιστον τήν
κομμουνιστιήν δραστηριότητα, άναπτερωθέντος ουτω τοϋ ήθικοΰ των νομιμοφρόνων πολιτών οίτινες κατ’ έπανάληψιν παντοιοτρόπως έξεδήλωσαν τήν εύγνωμοσύνην
των πρός τούς κ.κ. Διοικητάς των ώς άνω Παραρτημάτων καί έσχολίασαν εύμενώς
τό εργον αύτών καί τής ’Αστυνομίας έν γένει.
—'Ομοίως δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη υ
λική καί ηθική άμοιβή εις τούς: Ύπαρχιφύλακα Κΐτσον Άνδρέαν καί άστυφύλακας:
Καναβόν Άνδρέαν καί Παπαδάτον Άνδρέαν, διότι ούτοι λαβόντες γνώσιν κλοπής
διαρρήξεως άρτοποιείου καί έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, προθυμίας καί μεθοδικότητος, έπέτυχον έντός ήμισείας ώρας τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοΰ δρά
στου Καραβαλή Κωνσταντίνου, σεσημασμένου κακοποιού, προκαλέσαντες διά τής
επιτυχίας των τά εύμενή σχόλια τού τύπου καί τού κοινού, ύπέρ τοΰ Αστυνομικού
Σώματος. Διά τής αυτής άποφάσεως άπενεμήθη ήθική άμοιβή εις τούς Ύπαστυνόμους Α' κ.κ. Λυγνόν ’Αλέξανδρον καί Γώγον Ίωάννην, διότι ούτοι ένεργήσαντες
αύτοψίαν καί κατευθύναντες καταλλήλους τούς άνωτέρω ύπ’ αύτών ύπαλλήλους, συνετέλεσαν τά μέγιστα εις τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τού ώς άνω διαρρήκτου, ό
όποιος άνακριθείς ύπ’ αύτών καταλλήλως, ώμολόγησεν δτι ήτο δράστης καί ε
τέρων εννέα κλοπών διαρρήξεως.
—'Ομοίως δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη
υλική καί ήθική άμοιβή εις τον 'Υπαστυνόμον Α' κ. Παπακώσταν Σεραφείμ, διότι
ούτος ώς άξιωματικός έπιθεωρήσεως, λαβών γνώσιν σοβαρού τραυματισμού μαθή
τριας, ύπ’ αγνώστου αυτοκινήτου καί οδηγού καί ένεργήσας μετ’ εξαιρετικού ζή
λου, πρωτοβουλίας καί μεθοδικότητος, κατευθύνας δέ λίαν έπιδεξίως τούς ύπ’ αύτόν
ύπαλλήλους έπέτυχε τήν έντός έλαχίστου χρονικού διαστήματος, άνακάλυψιν καί
σύλληψιν τού άγνώστου οδηγού τοΰ αυτοκινήτου. Διά τής αύτής άποφάσεως άπενε
μήθη έ'παινος εις τούς: άρχιφύλακα Τσιμιτάκην ’Ιωσήφ καί άστυφύλακας: Γεωργόπουλον Κυριάκον καί ΓΙασπάλαν Γεώργιον, διότι ούτοι έργασθέντες μετά ζήλου καί
δραστηριότητος καί έκτελέσαντες έκαστος μετά προθυμίας τήν άνατεθεΐσαν αύτοϊς
άποστολήν, συνετέλεσαν τά μέγιστα εις τήν ταχείαν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών
ύπαιτίου τού τραυματισμού οδηγού καί τήν παραπομπήν τούτου εις τήν δικαιοσύνην.
—'Ωσαύτως διά διαταγής τοΰ κ. Αρχηγού τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, άπε
νεμήθη ευαρέσκεια εις τούς: ’Αστυνόμον Β' κ. Κρύον Βασίλειον, 'Υπαστυνόμον Β'
κ. Κουβέλην Κωνσταντίνον, Ύπαρχιφύλακα Τριανταφυλλόπουλον Νικόλαον καί
άστυφύλακας: Μπέλμπαν Κωνσταντίνον, Σεργεντάνην ’Ιωσήφ, Φωτόπουλον Γεώρ
γιον, Γκίνην Σπυρίδωνα, Καλφακάκου Δημήτριον καί Ψ'ύρραν Δημήτριον, διότι ούτοι μετασχόντες τών ΙΙανελληνίων Σκοπευτικών ’Αγώνων ’Ενόπλων Δυνάμεων
1958 τελεσθέντων έν Άθήναις κατά τό δεύτερον ΙΟήμερον παρελθόντος μηνός Νοεμ
βρίου 1958 συναγωνισθέντες έπιτυχώς τάς Σκοπευτικάς 'Ομάδας Στρατού, Ναυτικού
’Αεροπορίας καί Χωροφυλακής κατήγαγον λαμπράς νίκας άναδείξαντες τήν ’Αστυνο
μικήν Σκοπευτικήν 'Ομάδα Πρωταθλήτριαν ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος διά τό
έτος 1958 εις τό εύγενές καί συγγενές πρός τό άστυνομικόν έπάγγελμα ’Εθνικόν
άθλημα της Σκοποβολής.
$*$
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΙΙΑΤΡΩΝ
Τήν 13-1-1959, διά Διαταγής τοΰ κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έτοποθετήθη εις τήν Διεύθυνσιν Έκδόσεως Α στικής Ταυτότητος 'Υφυπουργείου ’Εσω
τερικών, ό Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Κωνσταντίνος Τσίπης, άχρι τοΰδε ’Αστυ
νομικός Διευθυντής Πατρών. 'Ο κ. Τσίπης, διακρινόμενος διά τήν άκραν προσήλωσίν
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του εις το καθήκον την πολυμάθειαν καί εργατικότητα του, την άκεραιότητα του χα
ρακτήρας του ώς καί τον θερμόν υπηρεσιακόν του ζήλον, άφήκεν εις τήν Πόλιν των
Πατρών τάς πλέον έκλεκτάς έντυπώσεις, άγαπώμενος καί ένθουσιωδώς έκτιμώμενος
ύπό των εύγενών κατοίκων της πρωτευούσης τής ΙΙελοποννήσου. Τάς αύτάς άρίστας εντυπώσεις άφήκεν εις ολόκληρον την αστυνομικήν δύναμιν των Πατρών, οί
άνδρες τής όποιας ευρον έν τώ προσώπω του τον άξιον καί δίκαιον Προϊστάμενον καί
στοργικόν άντιλήπτορα καί καθοδηγόν. 'Υπό τήν σεμνήν καί ικανήν κατεύθυνσίν του
αί Πάτραι έγνώρισαν ήμέρας διακεκριμένης άστυνομεύσεως καί προόδου.
"Ηδη, καί άπό τής νέας θέσεως ήν έπαξίως κατέλαβεν, ό ’Αστυνομικός Διευ
θυντής Α' κ. Κωνσταντίνος Τσίπης θά εχη τήν ευκαιρίαν νά προσφέρη καί άλλας είσέτι άγαθάς υπηρεσίας προς τό ’Αστυνομικόν Σώμα καί τό άστυνομευόμενον κοινόν,
ιδία δέ έπί του ειδικού μέν, στενώς δέ συνδεομένου μετά τής δημοσίας άσφαλείας καί
τάξεως, τομέως τής έκδόσεως νέου τύπου άστικών ταυτοτήτων.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», συγχαίροντα τον κ. Τσίπην διά τήν έν
γένει λαμπράν υπηρεσιακήν του άπόδοσιν, εύχονται εις αυτόν άκραν επιτυχίαν καί
εις τον νέον αύτόν τομέα άστυνομικής δραστηριότητός του. Παραθέτουσι δέ κατω
τέρω, χάριν έπικαιρότητος, έμπνευσμένην ήμερησίαν Διαταγήν αύτοϋ, ήν έξέδωκε
προς άπάσας τάς Άστυνομικάς Υπηρεσίας τής ΙΙόλεως τών Πατρών έπί τή απο
χωρήσει του έκ ταύτης έχουσαν ώς άκολούθως:
«'Όταν τό πρώτον έπεκοινώνησα μεθ’ υμών άπό τής θέσεως του υπευθύνου η
γέτου καί όδηγοΰ τών άστυνομικών ένεργειών έν τή Πόλει ταύτη τών Πατρών,
παρήγγειλον νά συμβαδίσητε πλησίον μου μετά θάρρους καί πίστεως προς έξυπηρέτησιν του υψηλού ιδεώδους τής παροχής ενεργού βοήθειας εις τά ειρηνικά έργα
παντός πολίτου άδιακρίτως τάξεως, καταγωγής καί επαγγέλματος.
Διά μέσου τών στενωπών καί δυσβάτων οδών τού άστυνομικοΰ επαγγέλματος
δι’ επιμόχθου καί συνετής προσπάθειας εΐσήλθομεν εις τάς ύποδειχθείσας Λεωφόρους
τών γενικών επιτυχιών διά τής κοσμιότητος, τής εύγενείας, τής προσήνειας καί προ
θυμίας προς τον πολίτ/jv.
Συνοδοιπορήσαμεν οότω εις τον χώρον τών άναγκών καί ελπίδων τού Κοινού
τής Πόλεως καί ήδη διά τής παρασχεθείσης προθύμου συμπαραστάσεως αυτού καί
τής έπιτευχθείσης άγαθής συνεργασίας, παντοχόθεν ήχεΐ ή άναγνώρισις ότι εύσυνειδήτως μοχθήσαντες, ίκανοποιητικώς άντεπεκρίθημεν εις τούς πόθους του καί άπέβημεν κατά τήν εύθύνην τών άστυνομικών μας υποχρεώσεων, πραγματοποιοΐ τής
ευρύθμου κινήσεως τής τάξεως καί τής άσφαλείας.
Έπιχαίρω ότι καλούμενος εις νέα έ'ργα παρά τώ Σεβαστώ Ύπουργείω, άποχωρών τής παρούσης θέσεως καταλείπω 'Υμΐν, πυρσόν οδηγόν σας, τήν άγάπην
τής Πόλεως άλλεπαλλήλως έκδηλωθεϊσαν δι’ επαινετικών σχολίων παρ’ όλων
τών τάξεων. Έ πί τούτοις σας παραινώ π άλιν διατηρήσατε καί ένισχύσατε αύτήν
τήν εύγενή άναγνώρισιν τήν οποίαν έγέννησε ή συμπεριφορά τών πρώτων θεμελιω
τών τού θεσμού τής ΆστυνομίαςΊΊόλεων έν τή Πόλει ταύτη καί παραμείνατε συνεχισταί αυτής τής υψηλής παραδόσεως.
Προς έπιτυχίαν δέ αυτού τού σκοπού, παρακαλώ οί κ.κ. ’Αξιωματικοί περιβάλλατε μετά στοργής καί προσωπικής εύθύνης τούς κατωτέρους σας. 'Υμείς
δέ ουτω προστατευόμενοι φρουροί τών λεγογισμένων οδηγιών αύτών, συσπειρωθήτε
μετά πίστεως καί άφοσιώσεως περί τούς Άνωτέρους σας καί προς εαυτούς, ΐνα
πάντες όμοΰ, ώς εν σύνολον εύγενοΰς προσπάθειας άνταποδίδητε συνεχώς εις τήν
Πόλιν ταύτην ϊσην τήν άγάπην μεθ’ ής περιέλαβε πάντοτε, πάντας τούς έκπροσώπους τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Περαίνων σας γνωστοποιώ ότι θά διατηρήσω ζωηράν τήν άνάμνησιν τής
συνεργασίας μας ταύτης καί άπονέμω 'Υμΐν τάς ευχαριστίας μου διά τον έπιδει-
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χθέντα ένθερμον ζήλον σας είς την δλην πλησίον 'Τμών προσπάθειάν μου, τείνων δέ
θερμώς τήν χεΐρα εις ένα έκαστον έξ 'Τμών, σας υπομιμνήσκω έπ’ ώφέλει της Ε λ 
ληνικής Πατρίδος τήν δύναμιν έν τή ένώσει, ήτις έπιτυγχάνεται μόνον έν τή ένεργώ
εκδηλώσει τής Θείας επιταγής τής Χριστιανικής μας Πίστεως « ’Αγαπάτε Άλλήλους».

$* $

Π άτραι τή 13 ’Ιανουάριον 1959
' Ο Διευθυντής τής Α στυνομίας
ΚΩΝ. Π. ΤΣΙΠ Η Σ
Ά στνν. Δ /ντής Α'».

ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Έξεδόθη είς γ' έδοσιν ό Β' τόμος τής « ’Εγκληματολογίας» τοϋ Καθηγητοΰ
τής Εγκληματολογίας καί Σωφρονιστικής εν τώ ΙΙανεπιστημίω ’Αθηνών κ. Κων
σταντίνου Γαρδίκα.
'Ο τόμος επιγράφεται « Ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή» νέος δρος διά τοϋ οποίου δηλοϋται
ή επιστήμη ή έξετάζουσα τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν τών διαφόρων κλάδων τής
’Αστυνομίας καί τάς ύπ’ αυτών χρησιμοποιουμένας έπιστημονικάς καί τεχνικάς
μεθόδους. Τό βιβλίον άποτελεΐται έκ 420 σελίδων μετά 45 εικόνων καί λεπτομερούς
πίνακος περιεχομένων περιέχει άλφαβητικόν πίνακα ονομάτων Ελλήνων καί ξένων
συγγραφέων (800 περίπου) καί άλφαβητικόν πίνακα καθ’ ύλην.
Ό συγγραφεύς σελ. 1—156 άναπτύσσει τήν άνέλιξιν τής ’Αστυνομίας καί τάς
κυρίας αύτής λειτουργίας, έν σελ. 157—404 τάς υπό τής ’Αστυνομίας χρησιμοποιουμένας τεχνικάς καί έπιστημονικάς μεθόδους. ’Εκθέτει ίστορικώς περί τών έν Έ λλάδι Σωμάτων ’Αστυνομίας Πόλεων καί Χωροφυλακής, περί τών έξαιρετικών’Αστυ
νομικών ’Αρχών (ήτοι άστυνομία μεταλλείων, άγροτική, λιμενική οικονομική κ .λ.π .).
Ό συγγραφεύς θεωρεί άπαραίτητον τήν Κρατικήν καί ούχί Δημοτικήν ’Αστυνομίαν.
Αΰτη πρέπει νά περιέχη είδικωτέρους κλάδους άλλ’ ύπό ένιαίαν διεύθυνσιν. Προβαί
νει είς άνάπτυξιν τών είδικωτέρων τούτων κλάδων τής συγχρόνου ’Αστυνομίας οίοι
είναι ή ’Αστυνομία κινήσεως, υγείας, έπαγγελμάτων, καταδιώξεως, άλλοδαπών, ή
πολιτική ’Αστυνομία. ’Εν τώ κεφαλαία) τούτω άναφέρονται πάντες οί έν Έλλάδι
ίσχύοντες νόμοι. Είδικώτερον ό συγγραφεύς πραγματεύεται περί τών δικαιωμάτων
τών ’Αστυνομικών ’Αρχών, τής στρατολογίας καί έκπαιδεύσεως τών άστυνομικών
υπαλλήλων, τοϋ τρόπου τής διοικήσεως τής ’Αστυνομίας. ’Ιδιαιτέραν σπουδαιότητα
άποδίδει είς τήν έκδίκασιν τών πταισμάτων ΐνα είναι ταχεία καί δικαία, διασφαλίζουσα τήν τάξιν.
Περαιτέρω έξετάζονται αί έπιστημονικαί καί τεχνικαί μέθοδοι έξακριβώσεως
ταυτότητος (σελ. 157—230), ή λειτουργία Ποινικοϋ μητρώου (σελ. 231—250),
ή διεθνής όργάνωσις Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας (251—257)' ό συγγραφεύς
ύπήρξε έκ τών πρώτων ύπερμάχων τής διοργανώσεως διεθνούς συνεργασίας τής ’Α
στυνομίας.
’Εκτενής καί διδακτική είναι ή άνάπτυξις τής ψυχολογίας τής μαρτυρίας καί
τοϋ κατηγορουμένου (σελ. 258—308) ώς καί ή άνάπτυξις τής διά τών ιχνών άποδείξεως (309—402). Πανταχοΰ παρέχεται είκών τής λειτουργίας τών έν Έλλάδι ’Εγ
κληματολογιών Υπηρεσιών, ής ό συγγραφεύς τυγχάνει διευθυντής, μετά λεπτομε
ρών στατιστικών καί πολλών περιπτώσεων σχετικών μέ τήν άπόδειξιν διά τών ιχνών,
λίαν έναργών καί διδακτικών. Ή όλη άλλως τε συγγραφή έχει τό σπουδαΐον πλεονέκ
τημα ότι ό συγγραφεύς όμιλεϊ καί κρίνει στηριζόμενος είς προσωπικήν τεσσαρακονταετή πείραν έν τή ’Αστυνομία καί είς λεπτομερή γνώσιν καί παρακολούθησιν τής διε
θνούς βιβλιογραφίας καί τριακοντεατή περίπου άκαδημαϊκήν διδασκαλίαν έν τώ Παν
επιστήμιο) ’Αθηνών.

Το βιβλίον είναι άπαραίτητον διά τούς ποινικούς δικαστάς καί δικηγόρους, ει
σαγγελείς καί άνακριτάς καί μάλιστα εις τούς άξιωματικούς καί ύπαξιωματικούς
της ’Αστυνομίας καί Χωροφυλακής καί τούς σωφρονιστικούς υπαλλήλους.
Δ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ
*

* *
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΔ'
ΕΚΠΑΙΔ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
Την μεσημβρίαν της 20ής Ίανουαρίου έ.έ. εις την αίθουσαν διδασκαλίας τής
’Αστυνομικής Σχολής 'Υπαστυνόμων, έλαβεν χώραν 'Αγιασμός, έπί τή ένάρξει των
μαθημάτων τής Α' τάξεως τής ΙΔ' Εκπαιδευτικής Περιόδου τής Σχολής 'Υπαστυ
νόμων Β' τάξεως, ίερουργοΰντος του Πανοσιολογιωτάτου ’Αρχιμανδρίτου καί Καθηγητοΰ τής ’Αστυνομικής Σχολής κ. Εύθυμίου Έλευθεριάδη καί έπί παρουσία
του Διοικητοΰ τής ’Αστυνομικής Σχολής, τοϋ Κοσμήτορας, απάντων των κ.κ. ’Αξιω
ματικών τής Σχολής καί των δευτεροετών δοκίμων 'Υπαστυνόμων. Μετά το πέρας
τοϋ 'Αγιασμού ώμίλησε προς τούς νέους δοκίμους 'Υπαστυνόμους ό Διοικητής τής
’Αστυνομικής Σχολής ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκης,
συστήσας έπιμέλειαν, άνάπτυξιν εύγενοΰς άμίλλης, τάξιν καί πειθαρχίαν διά τήν έπίτευξιν τοϋ έπιδιωκομένου σκοπού. Τήν ομιλίαν τοϋ κ. Διοικητοΰ έπεσφράγισαν τά
παρατεταμένα χειροκροτήματα τών παραστάντων.
** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Πλούσια, ευχάριστη καί διδακτική ή ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
συνεχίζει τά διαλεχτά ραδιοφωνικά της προγράμματα, μέ τήν ίδια πάντα μεγάλη
έπιτυχία.
Μέ ξένες ρομάντζες άνοιξε κι’ έκλεισε ή έκπομπή τής 14-1-1959, καί μέ πε
ριγραφικές εικόνες άπ’ τή φύση. Στο πρόγραμμα αυτό μετεδόθησαν καθοδηγητικές
ύποδείξεις προς τό κοινό, πάνω σέ έθνικά καί κοινωνικά ζητήματα, άνεπτύχθη τό
έκπολιτιστικό έργο τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί ύπεγραμμίσθη ζωηρά ό κομμουνι
στικός κίνδυνος πού καραδοκεί νά πλήξη τήν πατρίδα. Μετεδόθησαν έπίσης έλαφρά
Ελληνικά τραγούδια μέτόν Μαρούδα, τήν Μαρέλλη, τον Πολυμέρη, τήν Χατζοπούλου
καί τον Λογοθέτη, δημοτικοί σκοποί καί καντάδες μέ τήν Μαντολινάτα Τσιλίφη.
*
Μέ συνθήματα γιά τούς νέους καί τούς κινδύνους πού τούς άπειλοΰν, άνοιξε
καί έκλεισε τό πρόγραμμα τής 21-1-1959, πού συγκίνησε ξεχωριστά μέ τό άπαλό
λογοτεχνικό του στύλ καί τήν βελούδινη μουσική του ύπόκρουσι. Στήν έκπομπή
αύτή, πού μετεδόθησαν έπιτυχίες τοϋ Γούναρη,τής Κωνσταντοπούλου, τοϋ Κορώνη—
Φίλανδρου, τοϋ Πατέτσου καί δημοτικά τραγούδια μέ τον Ζάχο, μετεδόθη καί άστυνομική, λογοτεχνική ίστοριούλα, παρμένη άπ’ τό 'Ημερολόγιο τής ’Αστυνομίας,
πούγραψεν ό δόκιμος 'Υπαστυνόμος Σπόρος Πηλός, μέ τίτλο: «Μιά νύχτα τοϋ Γε
νάρη».
(Κείμενα, έπιμέλεια κ.λ.π. Τμήματος Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών Γενικής
Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υφυπουργείου ’Εσωτερικών. Δίσκοι: έκ τοϋ
καταστήματος Γ. Όρφανίδη, εύγενώς προσφερομένου. Τά προγράμματα παρουσιά
ζει ό δόκιμος 'Υπαστυνόμος Σπόρος Πηλός).

