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Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
«Τήν πασαν έλπίδα μου εις Σέ ά να τίθη μ ι,
Μήτηρ τοΰ θεοΰ

φύλαξών με ύπό τήν Σ κέπην Σ ο υ » .

’Αρχές τής έπαναστάσεως του 1821.
Τό χάος καί ή ερημιά βασιλεύει παντού. 'Ο Τούρκικός ζυγός πιέζει άκόμα τά
στήθη των Ελλήνων καί ό τόπος άρχίζει δειλά-δειλά νά βγάζη τά πρώτα πράσινα
χορτάρια, προμήνυμα της άνοιξης καί τής λευτεριάς...
Στο ήσυχο Μοναστήρι τής 'Αγίας Λαύρας, μόλις εύλογήθηκαν τά όπλα καί οΐ
πρώτοι επαναστάτες ορκίζονται αιώνια πίστη στά πεπρωμένα τής φυλής. 'Ορκίζον
ται έκδίκηση γιά τά δεινά πού έπέφερε ό κατακτητής, καί, μέ σύμβολα τό σταυρό καί
τήν εικόνα τής Παναγίας, όρμοΰν άκάθεκτοι γιά τήν πραγματοποίηση τοΰ μεγάλου
σκοπού: Τ ό δ" ι ώ ξ ι μ ο τ ο ΰ ’ Ο θ ω μ α ν ο ύ κ α ί τ ή ν ά π ο κ α τ ά σ τ α ση τ ο ΰ ' Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ , πού μ ι σ ό ν α ι ώ ν α τ ώ ρ α σ τ ε νά ζ ε ι κ ά 
τω άπό τή β α ρ β α ρ ό τ η τ α καί τήν κ α τ α σ τ ρ ο φ ή .
'Εκατοντάδες Μοναστήρια... έκατοντάδες κλέφτες... Τό παν σ’ αύτή τήν κί
νηση είναι στενά δεμένο μέ τήν πίστη στο Θεό, στον Τΐό τοΰ άνθρώπου καί στήν Μη
τέρα τοΰ Θεοΰ. Καί μέ τήν πίστη στο θαΰμα τοΰ Γένους, ότι πολύ γρήγορα θά συντελεσθή...
’Από τήν Μικρασία φεύγουν καραβάνια 'Ελλήνων. Κατακλύζουν τά νησιά μας
καί τάσσονται ώς έθελονταί, άλλοι στήν θάλασσα καί άλλοι στήν ξηρά. Έ ν α -έ ν α
τά νησιά έχουν προσχωρήσει στήν επανάσταση καί ό άπελευθερωτικός πόλεμος πρό
κειται νά γενικευθή.
Είναι ’Απρίλης άκόμα, άλλά στήν επανάσταση έχουν προσχωρήσει όλα σχεδόν
τά Κυκλαδικά νησιά. Άνδρος, Μεγάλη Δήλος, Δήλος καί Μύκονος, Σΰρος καί Τή
νος. "Ολα τά νησιά μας καί όλα τά μέρη τής 'Ελλάδος έχουν πολλά νά μάς ποΰν γιά
τό μεγάλο έκεΐνο γεγονός τής έπαναστάσεως. Μά θά σταματήσουμε σ’ αυτό τό τε
λευταίο νησί τής Κυκλαδικής θάλασσας: Θά σταματήσουμε στήν Τ ή ν ο , γιατί έδώ

722

Χαρ. Σταμάτη

συνετελέσθη ένα γεγονός πανελλαδικής σημασίας καί σπουδαιότητος. "Ας τό παρακο
λουθήσουμε λοιπόν άπό τήν άρχή.
*
* *
’Αρχές τοϋ 1821, άρχές τής έπαναστάσεως... Έ να ς θεοσεβής κηπουρός, ό
Μιχάλης Πολυζώνης, έχει κλείσει τα βλέφαρα καί κοιμάται κατάκοπος. "Εξαφνα
άφυπνίζεται έντρομος καί πετάγεται άπό τό κρεβάτι του. Τί είχε συμβή; ~Ω ! "Ας
μή γελάσουν μερικοί «προοδευτικοί» καί... νεωτερισταί «διανοούμενοι» όταν άκούσουν τό γιατί σηκώθηκε έντρομος ό Πολυζώνης. "Ας μή γελάσουν, γιατί τά παρακάτω
γεγονότα θά τούς κάμουν να ντραπούν για τήν άπερισκεψία τους...
Τί είχε συμβή λοιπόν; Ά πλούστατα!! 'Η Παναγία είχε παρουσιασθή στον
ύπνο του καί τον διέταξε νά σκάψη στον αγρό τού ’Αντωνίου Δοξαρά, έξω άπ’ τή
πόλη τής Τήνου, για νά βρή τήν εικόνα Της. 'Ο άγαθός κηπουρός έκανε αύτό πού διετάχθη, χωρίς δμως νά βρή τίποτα...
Λένε δμως δτι τά μεγάλα θαύματα τοϋ Γένους καί τής Θρησκείας, ξεκίνησαν
άπ’ τά Μοναστήρια. Καθόλου εσφαλμένη ή γνώμη αυτή, αν άνατρέξουμε σ’ δλες τις
σελίδες τής 'Ιστορίας, άπό τότε πού άρχισε ή έπανάσταση. Καί τό θαύμα τής Πα
ναγίας τής Τήνου, έμελλε νά ξεκινήση άπό Μοναστήρι...
Μονή τής Παναγίας Κεχροβουνίου, θέρος τού 1822 (Τήνος). Έ χ ε ι περάσει
ένας χρόνος περίπου άπό τότε πού ό Μιχάλης Πολυζώνης έλαβε τήν θεία έντολή,
χωρίς νά τήν πραγματοποιήση.
Στή Μονή βρίσκεται ή μοναχή Πελαγία (Λουκία Νεγρεπόντη πριν έγκαταλείψει «τά κατά κόσμον») ή όποια καί βλέπει κατ’ έπανάληψιν τή Θεοτόκο στον ύ
πνο της. Λαμβάνει τή διαταγή νά παρουσιασθή στούς δημογέροντες καί ν’ άρχίσουν
νέες έρευνες γιά τήν εικόνα Της, νά οικοδομήσουν δέ Ναό στον άγρό τού Δοξαρά
καί στο μέρος δπου θά βρεθή ή εικόνα. Παρουσιάσθη όντως ή Πελαγία καί οί δημο
γέροντες άρχισαν νέες εκσκαφές, πλήν δμως δέν εύρέθη τίποτα άλλο έκτος άπό τά
θεμέλια ενός άρχαϊκοϋ Ναού καί ένα ξεροπήγαδο.
Λίγους μήνες άργότερα, έξ’ αιτίας των πολλών προσφύγων καί άπό άλλα αίτια,
ένέσκηψε πανώλης στήν Τήνο, ή οποία έθέρισε πολλούς κατοίκους. Τούτο έθεωρήθη
ώς οργή τής Θεοτόκου, γιά τήν μή άνεύρεση τής εΐκόνος της, καί οί κάτοικοι άνήγειραν ένα μικρό ναΐδριον προς τιμήν Της,άλλά καί γιά νά έξιλεωθοΰν άπό τήν οργήν
Της. Τήν ήμέρα δμως πού έγένετο ή τελετή τού θεμελίου λίθου καί κατά τή στιγμή
τής ιεροτελεστίας, οί κάτοικοι είδαν μέ δέος δτι τό ξεροπήγαδο ήταν γεμάτο άπό νερό.
Έξεπλάγησαν λοιπόν καί μέ θρησκευτικό φανατισμό άρχισαν τό χτίσιμο τοϋ Ναού,
ό όποιος καί έτελείωσε κατά τον ’Ιανουάριο τοϋ 1823 .'Η πανώλης έμαίνετο άκόμη
καί τά θύματα εξακολουθούσαν νά σωριάζονται κατά δεκάδες.
Σ τις 30 ’Ιανουάριου τού 1823, έορτήν των τριών 'Ιεραρχών, οί κάτοικοι εϊχον
προσέλθη στο Ναό καί προσπαθούσαν σκάπτοντες νά ισοπεδώσουν τό χώρο, γύρω
άπό τήν νεόδμητον οικοδομή. ’Ενώ δμως ό ’Εμμανουήλ Μάτσας ή Σπανός, εργάτης
έκ Τήνου, έσκαπτε, ή άξίνα του χτύπησε σέ κάτι πού έσπασε στά δύο. "Εσκυψε τότε
καί τρομαγμένος είδε δτι έκεΐνο πού έσπασε άπ’ τό κτύπημα τής άξίνας του, ήταν
ή εικόνα τής Παναγίας! Τήν πήρε στά χέρια του μέ εύλάβεια καί μόλις δοκίμασε νά
καθαρίση τά δύο τεμάχια άπό τά χώματα, παρέλυσε άπό τό φόβο του, διότι, ώς έκ
θαύματος, τά δύο κομμάτια έκόλλησαν άμέσως μόνα τους...
Τό γεγονός διαδόθηκε άστραπιαίως σ’ δλη τήν Ελλάδα, δπου ή έπανάστασις
έμαίνετο. Ό λίγα ς ήμέρας άργότερα, ή πανώλης έξηφανίσθη καί οί έπιτυχίες τής έπα
ναστάσεως διαδέχονταν ή μία τήν άλλη...
Ευθύς μετά τήν άνεύρεση τής σεπτής εΐκόνος, άπεφασίσθη ή άνοικοδόμησις
τού μεγάλου Ναού τής Ευαγγελίστριας τής Τήνου. Οί σχετικές έργασίες άρχισαν άμέ
σως καί άκριβώς πάνω άπό τον μικρότερο καί άρχικό Ναό τής Ζωοδόχου Πηγής.
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Τά χρήματα πού έχρειάζοντο έξοικονομήθησαν άπο έράνους, μεταξύ των κατοίκων
κατ’ αρχήν καί άπο την προσωπική έργασία των κατοίκων επίσης. Έ κτος δμως από
τούς τοπικούς έράνους μεταξύ των Τηνίων, πλεΐστα δσα ποσά έστάλησαν άπο έράνους,
οί όποιοι Ιγιναν σ’ δλα τά μέρη τής Ελλάδος γιά τήν άποπεράτωση τού Ναού. Σ ’
αυτό συνετέλεσε αύτό τούτο τό γεγονός τής άνευρέσεως τής Σεπτής είκόνος,κατά τήν
κρίσιμο έκείνη στιγμή τού άγωνιζομένου ’Έθνους. 'Όταν δηλαδή έγνώσθη καί στήν
υπόλοιπο Ελλάδα ή άνεύρεσις τής είκόνος, δλοι σχεδόν οί 'Έλληνες έσπευσαν να προ
σφέρουν τον όβολό τους, άπο των πλουσιωτέρων μέχρι των πτωχοτέρων τάξεων. Συ
νέπεια τούτου ήτο οί τοπικοί έρανοι
νά μεταβληθοΰν σέ πανελληνίους καί
έτσι νά τελείωση τό δλον έργον κα
τά τά τέλη τής Ελληνικής Έ παναστάσεως.
Τό δλον συγκρότημα τού ίεροϋ
Ναού τής Ευαγγελίστριας, είναι κα
τασκευασμένο άπο μάρμαρα τής Δή
λου, Πάρου καί Τήνου. Παρουσιάζει
ένα σπάνιο καί άριστουργηματικό
σύνολο νησιώτικης άρχιτεκτονικής
καί προκαλεΐ τό θαυμασμό Ε λ λ ή 
νων καί ξένων ειδικών γιά τήν άπλότητα, τήν χάρη τής συνθέσεως
καί τήν άρμονία τού περιβάλλοντος
έν γένει. Γιά τήν Ελληνική ’Ανα
τολή, ή Παναγία τής Τήνου είναι
δ,τι ή Λούρδη τής Γαλλίας γιά τή
Λατινική δύση. Γιά τήν Τήνο είναι
τό Παλλάδιο τής νήσου καί, γιά ο
λόκληρη τήν Ελλάδα, είναι τό άΠανοραμική άποψι$ τοΟ ΊεροΟ Ναού Trjs Πανα
γλάϊσμα τής χριστιανοσύνης καί
γίες τήξ Τήνου.
τής πίστεως στά ιδανικά τού έθνους
καί τής φυλής.
Ή εικόνα πού άνευρέθη,καί πού τόσα καί τόσα θεία μηνύματα έστάλησαν γιά
τήν άνεύρεσή της, είναι σχετικώς μικρών διαστάσεων. Τό μήκος της μόλις φθάνει
τις δύο σπιθαμές καί τό πλάτος τήν μία σπιθαμή περίπου. Είναι άρίστης τέχνης καί
άρχαιοτάτη, έχει ύποστή δέ μεγάλες φθορές άπο πυρκαϊές καί άπο τή μακρόχρονη
παραμονή της στο έδαφος. Παριστά τον Ευαγγελισμό τής Θεοτόκου, σύνθεσις σπά
νιας τεχνικής, ή όποια άνήκει σέ άγνωστο εΐκονογράφο τών πρώτων μεταποστολικών χρόνων.
Σήμερα δμως ή εικόνα αύτή είναι σκεπασμένη ολόκληρη άπο κάθε είδους
κοσμήματα καί ιδίως άπο χρυσό, άργυρο, άναρίθμητα τιμαλφή καί πολυτίμους λί
θους. Εύνόητον είναι τό δτι παραμένουν άκάλυπτα μόνον τά πρόσωπα. “Ολα τά
άλλα μέρη τής είκόνος είναι κατάκοσμα, άποτελεΐ δέ κατ’ αύτόν τον τρόπον έξαίσιον
καλλιτέχνημα διά τού οποίου έκδηλώνεται ή άπειρος αισθητική τού Ελληνικού λαού
καί ταυτοχρόνως ή βαθεΐα αύτοΰ εύλάβεια προς τήν Θεοτόκον.
“Ολα τά άφιερώματα πού κοσμούν τήν εικόνα καί ολόκληρο τό Ναό, προέρχον
ται άπο άνθρώπους πάσης κοινωνικής τάξεως, δείγματα εύγνωμοσύνης γιά τήν
θεραπεία τών δεινών των ή γιά τήν άπέραντο καλωσύνη τής 'Τπεραγίας Θεοτόκου.
"Απειροι είναι οί δωρηταί προς τό ιερό τούτο ίδρυμα, δπως καί άπειροι είναι
οί θεραπευθέντες. Γιά τήν ιστορία άναφέρω δτι οί δωρεές προέρχονται κατά μεγάλο
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μέρος άπό Τηνίους εύπορούντας καί μή—ώς του κτήματος Δοξαρά οπού άνευρέθη
ή εικόνα κ.τ.λ.—καί κατά μέγα επίσης μέρος άπό ξένους καί 'Έλληνας άπάσης τής
Ελλάδος. "Ενα άπό τά ώραιότερα άλλα καί ιστορικά αφιερώματα, είναι σπάνιος
πίναξ παριστάνων πλοΐον σέ τρικυμία, δωρεά τοϋ πλοιάρχου Δημητρίου Γιουράνοβιτς—Σκαλβούνου, ό όποιος, καταληφθείς άπό μεγάλη τρικυμία κοντά στον
’Αρχάγγελο τής Ρωσίας καί έκ τής οποίας τρικυμίας έκινδύνευσε νά πεθάνη άπό
την πείνα αυτός καί τό πλήρωμα τοϋ πλοίου, έσώθη έκ θαύματος μόλις έπεκαλέσθη
την θαυματουργόν εικόνα. Άναφέρεται στά Ιστορικά τοϋ ιδρύματος ότι ό πλοίαρ
χος δεν ήδυνήθη έπί τρεις ήμέρας ν’ άνοιξη την άποθήκη τροφίμων, λόγ<ρ τής τρι
κυμίας. Κατώρθωσε δέ τοΰτο εύθύς μόλις έπεκαλέσθη την βοήθεια τής θαυματουργού
είκόνος.
’Αλλά καί έκατοντάδες άλλων θαυμάτων άναφέρονται στά αρχεία τοϋ ναοϋ.
’Ελλείψει χώρου άναφέρω μόνο τήν ίαση τοϋ παραλυτικού χιλιάρχου Μουσταφά
’Αγά, θεραπευθέντος τό 1845 άπό άνίατο παράλυση, μόλις προσκύνησε τήν ιερή
εικόνα, καθώς καί τήν διάσωση ένός "Αγγλου πλοιάρχου προ τοϋ λιμένος τής Τήνου.
*
* *
Τό 'ίδρυμα τοϋ Τεροΰ Ναοϋ τής Ευαγγελίστριας τής Τήνου έχει πλουσιωτάτη
δράση σέ όλους τούς τομείς. ’Ιδιαίτερη δράση παρουσιάζει στον Εκπαιδευτικό, Θρη
σκευτικό, Φιλανθρωπικό, ’Ε θ ν ι κ ό καί Κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ό τομέα. Σταματώ
στους δύο τελευταίους τομείς: Στον Ε θ ν ι κ ό καί Κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ό .
Τοΰτο 8χι βεβαίως γιατί οί τρεις πρώτοι τομείς είναι άμελλητέοι, άλλά γιατί
αύτοί έ'χουν προ παντός τοπικό χαρακτήρα. ’Ενώ οί δύο τελευταίοι παρουσιάζουν
πανελλήνιο, ίσως καί παγκόσμιο ένδιαφέρον.
’Α π ό
’Ε θ ν ι κ ή ς πλευράς: Κατά καιρούς τό 'ίδρυμα τοΰτο προσέφερε
μεγάλες ύπηρεσίες στον άγώνα τοϋ έθνους. Πρώτα-πρώτα, κατά τό έτος 1824 προ
σέφερε τή βοήθειά του στον Ελληνικό στόλο, ό όποιος διήρχετο έκ Τήνου μεταβαίνων
στή Σάμο, καίτοι τό ίδρυμα ήτο πενιχρόν άκόμη, λόγω τής μόλις προ έτους λειτουρ
γίας του. ’Αργότερα προσέφερε σημαντικά ποσά γιά τήν ίδρυση τοϋ Πανεπιστημίου
’Αθηνών, γιά τήν άποκατάσταση τών προσφύγων τής Κρήτης καί γιά τό σχημα
τισμό τοϋ Έθνικοΰ στόλου. Κατά τό έτος 1877 άνεκηρύχθη μέγας Εύεργέτης. Έ ν
συνεχεία διέθεσε μεγάλα ποσά γιά τούς πρόσφυγες τής Μικράς ’Ασίας καθώς καί
οικόπεδα γιά τήν άποκατάστασή τους.
Τό σπουδαιότερο όμως είναι ή γενναία ένίσχυσις τοϋ μαχομένου "Εθνους κα
τά τον πόλεμο τοϋ 1940. "Ολα τά ύπάρχοντα άναθήματα καί τιμαλφή-άξίας πέντε
εκατομμυρίων δραχμών-έξεχωρήθησαν καί έτέθησαν τότε στή διάθεση τοϋ Προέδρου
τής Κυβερνήσεως. Ή χειρονομία αυτή συνεκίνησε τον μαχόμενο Ελληνικό λαό,
ό όποιος γιά άλλη μιά φορά είδε τήν προστάτιδα Μητέρα τοϋ Θεοΰ νά προχωρή
άκάθεκτη στά χιονισμένα βουνά τής Πίνδου καί νά κατατροπώνη τούς φασίστας
τοϋ Μουσολίνη. . .
Ά π ό Κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ή ς πλευράς: Μάς είναι γνωστόν ότι άπό ανέκαθεν οί
Τήνιοι ήσχολοΰντο μέ τή λιθοξοΐα καί τή ζωγραφική. Τό ίδρυμα λοιπόν είσήγαγε
στήν Ε λλάδα τό θεσμό τών υποτροφιών, άφοΰ έδωσε ύποτροφίες γιά φτωχούς σπουδαστάς καί καλλιτέχνας στήν Εύρώπη. Ό περίφημος δημιουργός τής «Κ ο ι μ ω μ έ
ν η ς», Γιαννούλης Χαλεπάς, ό Λάζαρος Σώχος, (Καθηγητής Πολυτεχνείου ’Α 
θηνών ) καί πολύ άλλοι γλύπται-λιθοξόοι έσπούδασαν καί έδόξασαν τήν Ελληνική
τέχνη, χάρις στο ίδρυμα τής Εύαγγελιστρίας τής Τήνου. ’Αλλά καί άπό τούς
ζωγράφους, οί άλησμόνητοι Γεώργιος Γκύζης καί Νικηφόρος Λύτρας, έσπού
δασαν καί έδόξασαν τήν Ελλάδα χάρις στο ίδρυμα. Έ π ε ιτα , ό άείμνηστος
καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί τής Παντείου Ά νω τάτης Σχολής
Λούβαρης, έσπούδασε καί άνεδείχθη σέ μιά άπό τις μεγαλύτερες κορυφές τοϋ τόπου
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μας, μόνο καί μόνο μέ τις υποτροφίες τοΰ ιδρύματος. . . Τό ’ίδιο ισχύει καί για τον
έτερο καθηγητή, Θεολόγο Σ ιώ το .. . .
Λέγεται ότι ό ‘Ιερός Ναός της Ευαγγελίστριας τής Τήνου είναι τα ’Ολύμπια
τής νέας Ελλάδος. Τοΰτο γιατί τό θαύμα τής Τήνου διαφέρει κατά πολύ άπό τά
προσκυνήματα άλλων τόπων, γιατί τοΰτο έ'χει πανελλήνιο χαρακτήρα, ένώ τά
άλλα προσκυνήματα έχουν τοπικόν τοιοΰτον. Πόσα αλήθεια παράπονα σπαρακτικών
πόνων άκούστηκαν κάτω άπό τούς θόλους τοΰ παγκοσμίου φήμης τούτου Ναοΰ καί
πόσοι τυφλοί, πόσοι παράλυτοι καί πόσοι άπηλπισμένοι γιατρεύτηκαν μόνον καί
μόνον γιατί πήγαν εκεί μέ πίστη στο Θεό, στή δύναμη τής προσευχής καί τής
μετανοίας...
’Αλλά καί πόσες κραυγές χαράς καί ένθουσιασμοϋ άκούστηκαν άπό ύπόδουλους προσκυνητάς, όταν γιά μιά έστω στιγμή μπόρεσαν νά έκφράσουν ελεύθερα τά
επί τόσα χρόνια καταπιεζόμενα άπό την Τουρκική Δεσποτεία ’Εθνικά ιδεώδη...
"Ας σταματήσουμε μέ εύλάβεια στήν κοσμοϊστορική εκείνη ήμέρα τής 15ης
Αύγούστου τοΰ 1940. Τότε πού οί ύπουλοι φασίσται έτορπίλησαν τήν « " Ε λ λ η »
μας, τό καμάρι τοΰ Βασιλικού μας Ναυτικοΰ. Κάτω άπό τούς θόλους τοΰ Ναοΰ
τής Ευαγγελίστριας άναψε ή πρώτη σπίθα τής έκδικήσεως, ή οποία μετέδωσε τή
φλόγα τοΰ ένθουσιασμοϋ στά στήθη όλων των Ελλήνων, γιά νά έπιτελέσουν τή νίκη
τοΰ 1940 κατά τοΰ ’Άξονος....
Κ α ί τό θ α ύ μ α σ υ ν ε τ ε λ έ σ θ η .
"Ας άφήσουμε νά πέσουν στο βυθό μερικά άνθη τής Ελληνικής γής, είκοσι δύο
χρόνων μνημόσυνο ύστερα άπό τήν άποφράδα εκείνη ήμέρα. Ό υγρός τάφος τής «'Έ λ
λης», ας στέκεται τό αιώνιο δίδαγμα τής βίας καί τής ύλης, τοΰ ήρωϊσμοΰ καί τής
θυσίας. Καί στά ώτα τοΰ "Ελληνος—Χριστιανού, άς μή παύση ποτέ ν’ άκούγεται
ό ύμνος τοΰ Ρωμανού:
«Τή ύπερμάχω Στρατηγώ τά νικητήρια
ώς λυτρωθεΐσα των δεινών, ευχαριστήρια
άναγράφω Σοι ή πόλις Σου Θεοτόκε
άλλ’ ώς έχουσα τό κράτος απροσμάχητου
έκ παντοίων με κινδύνων έλευθέρωσον
ΐνα κράζω Σ ο ι: Χαΐρε νύμφη ανύμφευτε».
ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
'Υπό χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
(Σ υνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

5. Συμπεριφορά προς τά παιδιά, τις γυναίκες, τούς αναπήρους, τούς ηλικιωμένους καί
τούς ξένους.
γ ) Συμπεριφορά προς τούς Αναπήρους,
δ) Συμπεριφορά προς τούς ηλικιωμένους,
ε) Συμπεριφορά προς τούς ξένους.
6. Συμπεριφορά στην εκκλησία καί ατούς ιερωμένους.
7. Συμπεριφορά αστυνομικών ώς ατόμων στήν κοινωνία.

*
* *
5 .—Σ υμπεριφ ορά προς τά π α ιδ ιά , τις γ υ να ίκ ες, τούς αναπήρους,
τούς ή λικ ιω μ ένους και τούς ξένο υ ς.
γ) Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά π ρ ο ς τ ο ύ ς ά ν α π ή ρ ο υ ς .
'Τπάρχουν ανάπηροι πολέμου, υπάρχουν καί ανάπηροι άπο διάφορες άλλες
αίτιες π .χ. άπύ δυστυχήματα, άπό άρρώστειες, άπο γενετής κλπ.
"Ολοι γενικώς οί άνάπηροι είναι συμπαθείς καί πρέπει νά βοηθοΰνται άπο
τούς άστυνομικούς δπου χρειάζεται. 'Η δποιαδήποτε βοήθεια τοϋ άστυνομικοΰ
σ’ έναν άνάπηρο δημιουργεί άρίστη έντύπωσι καί στον άνάπηρο καί στούς πολίτες.
Ά λ λ ’ αν ή βοήθεια γιά δλους τούς άναπήρους άποτελή κοινωνικήν ύποχρέωσιν
τοϋ άστυνομικοΰ, γιά τούς άναπήρους πολέμου άποτελεϊ καθήκον έπιβαλλόμενον,
καθήκον πατριωτικόν.
Οί άνάπηροι πολέμου, ιδίως εκείνοι πού έχουν εμφανή άναπηρίαν, τυφλοί,
χωλοί κλπ. άποτελοϋν τά ζωντανά σύμβολα τής Ελληνικής δόξης καί τής Ελληνικής
Πατρίδος.
Έκλήθησαν άπο την πατρίδα νά υπερασπίσουν την άνεξαρτησία της, έσπευσαν καί πολεμώντας έχασαν τη σωματική τους άκεραιότητα. Δεν παραπονοϋνται
γ ι’ αύτό, άπεναντίας, επιδεικνύουν μέ υπερηφάνειαν τά μέλη πού έχασαν. Πολλές
φορές μάλιστα δέν ζητούν καν διακρίσεις. Έ ν τούτοις ή κοινωνία καί προ παντός
δλοι οί δημόσιοι υπάλληλοι, ώς έκπρόσωποι τής Πολιτείας, ίδίφ δέ οί άστυνομικοί,
οφείλουν νά τούς άπονέμουν τον πρέποντα καί έπάξιο σεβασμό καί νά τούς διευκο
λύνουν έν παντί καί πάντοτε. Πρέπει νά κάνουμε κάθε θυσία γιά τούς άναπήρους
πολέμου δλοι εμείς πού έχουμε την εύτυχία νά χαιρώμεθα τη σωματική μας άκε
ραιότητα.
Στο δρόμο, στά οχήματα, στά θέατρα, στούς κινηματογράφους, στά δημόσια
γραφεία, στην άγορά, παντού, δπου δήποτε εμφανίζεται ό άνάπηρος πρέπει νά διευ
κολύνεται, καί ή διευκόλυνσις αύτή νά γίνεται πρόθυμα καί πρόσχαρα ώστε νά έχη
την άξια πού πρέπει νά έχη.
Πολλές φορές δμως ύπάρχουν καί άνάπηροι πού δέν έχουν φανερή αναπηρία
άλλά αφανή, δπως π.χ. είναι ή άναπηρία των έσωτερικών οργάνων τού άνθρώπου,
τού έγκεφάλου, των νεύρων κλπ. Καί αύτούς τούς άναπήρους πρέπει νά τούς συν
τρέχουμε έξ ίσου, δταν μάς γνωρίσουν την ιδιότητά τους, γιατί τις περισσότερες
φορές καί αύτοί έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας καί έξυπηρετήσεως.
Συμβαίνει κάποτε ένας άνάπηρος νά ζητά τήν έξυπηρέτησιν κατά τρόπον τραχύ
καί βίαιο, κάποτε μάλιστα ήμπορεϊ νά συμβή ένας άνάπηρος πού νομίζει δτι δέν
έξυπηρετήθη δπως έπρεπε νά μάς ύβρίση ή νά φερθή κάπως άσχημα μαζί μας.
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’Εμείς καί στις περιπτώσεις αύτές πρέπει νά τηρήσουμε τήν ψυχραιμία μας καί
μέ καλό τρόπο νά τον πείσουμε δτι έχουμε τήν καλή θέλησι καί διάθεσι νά ικανο
ποιήσουμε τις ορθές άπαιτήσεις του, γιατί συχνά μιά τέτοια διαγωγή του αναπήρου
προέρχεται άπό τραύμα πού έχει στο κεφάλι μέ συνέπεια έγκεφαλική διαταραχή
ή άπό κλονισμό των νεύρων λόγω τραύματος κλπ.
'Ο ανάπηρος πολέμου πρέπει ν’ άποτελή γιά μάς τό σύμβολο καί τό άντικείμενο αγάπης, δποιοσδήποτε καί αν είναι καί οπωσδήποτε καί αν φέρεται.
δ) Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά π ρ ο ς τ ο ύ ς ή λ ι κ ι ω μ έ ν ο υ ς .
Κάθε νέος άνθρωπος οφείλει σεβασμόν προς τούς μεγαλύτερους του πολύ δέ
περισσότερο πρός τούς γέροντας.
Καί οί άστυνομικοί ώς άνθρωποι νέοι, άλλά καί ώς δργανα τής κοινωνίας
οφείλουν δχι μόνον νά φέρωνται οί ίδιοι μέ σεβασμό πρός κάθε ήλικιωμένο άλλά
καί νά τούς διευκολύνουν δπου χρειάζεται. ’Έ τσ ι πρέπει νά τούς δίδουν προτεραιότητα
κατά τήν είσοδο στά οχήματα, νά τούς βοηθούν νά περάσουν μέ άσφάλεια άπό τό
ένα πεζοδρόμιο στο άλλο, νά σπεύδουν νά τακτοποιούν τήν ύπόθεσί τους στά γραφεία
τού Τμήματος, νά φροντίζουν νά τούς δώσουν θέσι στά λεωφορεία κλπ. 'Η έξυπηρέτησις δμως αυτή πρέπει νά γίνεται μέ μεγάλη ευγένεια άπό τούς αστυνομικούς
γιατί υπάρχουν μερικοί πού διευκολύνουν μέν τούς ήλικιωμένους, άλλά κατά τρόπο
πού καλύτερα ήταν νά έλλειπε π.χ. λέγουν στον ήλικιωμένο κύριο «έλα γέρο άπό έδώ»
ή «έλα κυρά μου έδώ» κλπ. ’Ό χ ι! αυτή είναι χειριστή συμπεριφορά. 'Ο άστυνομικός
πρέπει νά πλησιάση τό γέροντα ή τή γερόντισσα καί μιλώντας σιγά νά είπη «μήπως
κύριε θέλετε νά περάσετε μπροστά» ή «μήπως κυρία θά ήθέλατε νά περάσετε πρώτη;
οί κύριοι πού περιμένουν δέν έχουν άντίρρησι». Γενικά ή συμπεριφορά μας πρέπει
νά φανερώνη τό σεβασμό πρός τούς άπομάχους αυτούς τής ζωής καί τήν προθυμία
γιά κάθε έξυπηρέτησί τους.
ε) Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά π ρ ό ς τ ο ύ ς ξ έ ν ο υ ς .
Οί ξένοι πού μένουν γιά ώρισμένο χρονικό διάστημα στή χώρα μας, είτε λόγω
εργασίας, είτε ώς έπισκέπται (τουρίσται) πρέπει νά σχηματίζουν τήν έντύπωσι
δτι εϊμεθα λαός πολιτισμένος. ’Έ τσ ι άποτελεί ύποχρέωσι κάθε πολίτου, κάθε έπαγγελματίου, καθενός τέλους πού θά έλθη σέ επαφή μαζί τους ν’ άφήση καλές έντυπώσεις καί άπό τή συμπεριφορά καί άπό τήν διευκόλυνσι πού θά παράσχη.
Κατά πρώτον δέ λόγον οί άστυνομικοί, ώς έκπρόσωποι τού Κράτους καί ώς
επίσημοι τρόπον τινά ξεναγοί γιά κάθε ζήτημα των επισκεπτών αυτών, πρέπει νά
δείχνουν έξαιρετική προθυμία στήν έξυπηρέτησί τους.
"Έτσι οί ξένοι μένοντας εύχαριστημένοι θά συντελέσουν στο νά μάς έρχωνται
καί πολλοί άλλοι ξένοι έπισκέπται νά μάς γνωρίζουν, παράλληλα δέ νά ένισχύσουν
τήν ’Εθνική μας Οικονομία.
Βέβαια οί ξένοι, καμμιά φορά ένδέχεται νά πέσουν σέ μικροπαραβάσεις άπό
άγνοια τών σχετικών διατάξεων. Στή περίπτωσι αυτή πρέπει νά είμεθα άνεκτικοί
καί νά έξηγοΰμε εύγενικά στούς ξένους τί πρέπει νά κάνουν. Συχνά π.χ. ξένοι τουρΐσται πού έ’ρχονται μέ αύτοκίνητα δέν γνωρίζουν τούς τόπους σταθμεύσεως καί
σταθμεύουν σέ μέρος άπηγορευμένο. Δέν πρέπει ό άστυφύλαξ τής τροχαίας νά σπεύση νά ύποβάλη μήνυσι, άλλά πρέπει νά καθοδηγήση τον ξένο πού θά πρέπει νά σταθμεύση. Γενικά ή ευγενική συμπεριφορά πρός τούς ξένους έξυπηρετεί πάρα πολύ
τή χώρα μας γιατί αυτοί άποτελοΰν τή ζωντανή διαφήμισι μέ τό έξωτερικό.
6.—Σ υμπεριφ ορά στήν εκκλησία καί στούς ιερω μένους.
'Η ’Αστυνομία συχνά είναι ύποχρεωμένη νά λαμβάνη μέτρα τάξεως στις
έκκλησίες κατά τις έπίσημες θρησκευτικές τελετές (δοξολογίες, λιτανείες, έπιτα-
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φίους, κηδείες επισήμων προσώπων, έορτή άναστάσεως κ λ π .) εΐτε αύτεπαγγέλτως
εΐτε κατόπιν προσκλήσεως των εκκλησιαστικών αρχών.
Οί αστυνομικοί πού διατίθενται μέσα στις έκκλησίες καί κατά την πομπή τών
λιτανεύσεων, πρέπει όχι μόνον να είναι ευπρεπέστατα ντυμένοι, καθαροί, ξυρισμέ
νοι καί μέ τα λευκά γάντια τους, άλλά καί σοβαροί, εύγενεΐς καί προσεκτικοί σέ κάθε
σύστασι πού τυχόν θά κάμουν στούς έκκλησιαζομένους γιά τήν ευταξία. Πρέπει
κατ’ άρχήν ν’ άποφεύγωνται αί συζητήσεις καί οί θορυβώδεις προφορικές συστάσεις,
ιδίως μέσα στήν εκκλησία κατά τήν ιεροτελεστία, άλλά νά καθοδηγούνται οί έκκλησιαζόμενοι κατά τρόπο τελείως άθόρυβο καί μή προκαλοϋντα άνησυχία ή περιέρ
γεια. Καμμιά φορά παρουσιάζονται περιπτώσεις πού φέρνουν σέ δύσκολη θέσι τούς
άστυνομικούς. Οί περιπτώσεις αύτές δημιουργοΰνται άπό άτομα θρησκόληπτα ή
καί άπό άτομα, ιδίως γυναίκες, πού έπιζητοϋν τήν έπίδειξι καί έπιδιώκουν πάντοτε
νά καταλαμβάνουν θέσι εμφανή μέσα στις έκκλησίες. Καί στις περιπτώσεις αύτές
ή έπέμβασις τών άστυνομικών, εάν επιβάλλεται, πρέπει νά γίνεται μέ τρόπο πού
δέν θά προκαλέση μεγαλύτερη άταξία άπό κείνην πού προκαλοΰν τά άτομα αύτά.
’Άλλοτε πάλι οί άστυνομικοί κατακρίνονται άδικα γιά τά μέτρα πού λαμβάνουν προς
τήρησιν τής τάξεως κατά τις επίσημες θρησκευτικές γιορτές καί άπό αυτούς τούς
θρησκευτικούς λειτουργούς.
Καί στις περιπτώσεις αύτές οί άστυνομικοί δέν πρέπει νά χάνουν τήν ψυχραι
μία τους, άλλά μέ όλο τον έπιβαλλόμενο σεβασμό νά εξηγούν μέ ευγένεια τήν άνάγκη
τής λήψεως τών μέτρων άπό τήν άστυνομία. Θά ήμποροΰσα ν’ άναφέρω μερικές
χαρακτηριστικές άπό αυτές τις περιπτώσεις πού έ'χω ύπ’ όψιν μου καί πού συνέβησαν κατά τήν έκτέλεσιν τής άστυνομικής ύπηρεσίας, άλλά διά λόγους σεβασμού
προς τό ιερατικόν σχήμα δέν τό πράττω. Πάντως σέ όποιαδήποτε περίπτωσι ό άστυνομικός έ'ρχεται σέ έπαφή μέτούς θρησκευτικούς λειτουργούς, δποιουδήποτε θρησκεύ
ματος, πρέπει νά δείχνη εύλάβεια, μέ τήν πεποίθησι ότι αύτό θά προκαλέση τήν έκτίμησι τούτων καί προς αύτόν τον ίδιο άλλά καί προς τό ’Αστυνομικό Σώμα. Δέν
πρέπει ποτέ ό άστυνομικός νά κάνη διάκρισι θρησκεύματος καί θρησκευτικών λει
τουργών, άλλά πρέπει νά είναι εύλαβής καί σοβαρός κατά τήν έκτέλεσι τής ύπηρε
σίας του στούς ναούς ή κατά τις ιερές τελετές τών οπαδών οίουδήποτε θρησκεύματος.
Στις περιπτώσεις άδικημάτων πού διαπράττονται άπό ιερωμένους ή οπαδούς
ώρισμένης θρησκείας, ιδία στις περιπτώσεις προσηλυτισμού άπαγορευομένου, ή
έπέμβασις τών άστυνομικών πρέπει νά περιορίζεται στά νόμιμα πλαίσια, χωρίς
νά προκαλήται φανατισμός θρησκευτικός, πού μπορεί νά έχη πολύ σοβαρώτερες
συνέπειες άπό άπόψεως τάξεως.
Κατά γενικό τέλος κανόνα ή άστυνομία στις περιπτώσεις τών θρησκευτικών
διακρίσεων οφείλει νά έκτελή τά καθήκοντά της κατά τρόπο πού δέν θά έξάπτη τό
θρησκευτικό φανατισμό, γιατί αύτό μπορεί νά έχη πολύ δυσάρεστες συνέπειες γιά τούς
αστυνομικούς, γιά τήν τάξι καί τό θρησκευτικό άκόμη αίσθημα τού κοινού.
7.—Σ υμπεριφ ορά άστυνομικώ ν ώς ατόμω ν στήν κοινω νία.
Οί άστυνομικοί δέν είναι μόνον ύπάλληλοι τού Κράτους πού έχουν ώρισμένα
καθήκοντα καί υποχρεώσεις, άλλά καί άτομα πού ζοΰν μέσα στήν κοινωνία καί μά
λιστα τής Πρωτευούσης καί άλλων μεγάλων πόλεων τής Ελλάδος.
’Έ τσ ι, πρέπει καί αύτοί κατά πρώτο λόγο, νά τηρούν όλους τούς κανόνας τής
καλής συμπεριφοράς, σέ κάθε κοινωνική έκδήλωσι, νά έχουν δηλαδή υποδειγματική
κοινωνική αγωγή.
Καί είναι άπειρες οί περιπτώσεις πού πρέπει νά έχουν ύπ’ όψιν τους, ώστε νά
μή παρουσιάζωνται απολίτιστοι καί χωρίς αγωγή, όχι μόνον στό σύνολο άλλά καί
στις λεπτομέρειες άκόμη.
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Οί περιπτώσεις αύτές περιλαμβάνουν τούς κανόνας καλής συμπεριφοράς πού
πρέπει νά τηρούμε στο σπίτι μας καί στην οίκογένειά μας, στο τραπέζι, στο ντύ
σιμό μας καί στις εμφανίσεις μας γενικώς, στην ομιλία μας, στο χαιρετισμό,
στίς επισκέψεις μας στα σαλόνια καί στις φιλικές συγκεντρώσεις, στούς χορούς,
στούς γάμους, στίς πένθιμες τελετές, στην εκκλησία, στο θέατρο, στα δημόσια κέν
τρα, στα γραφεία καί καταστήματα, στο δρόμο, στα μεταφορικά μέσα, κατά τό
κάπνισμα, στην άλληλογραφία μας κλπ. Μά πάνω άπ’ ολα ή γενική έκδήλωσις τής κοι
νωνικής μας άγωγής είναι νά εΐμεθα πάντοτε εύδιάθετοι έστω καί άν θλιβερά γεγο
νότα καί άλλες στενοχώριες ενδέχεται νά μάς πιέζουν. Μέ το νά λέμε δέ εύδιάθετοι
δεν εννοούμε ότι πρέπει νά χορεύουμε ή νά γλεντάμε τή στιγμή πού ό θάνατος έπληξε
συγγενικό πρόσωπο ή φίλο μας, ή μάς βρήκε κάποιο άλλο ατύχημα.
’Εννοούμε ότι πρέπει νά εκδηλώνουμε τον πόνο μας κατά τρόπον πού δέν θά
προκαλέση μεγαλύτερο πόνο στούς άλλους.
"Οταν σέ κάθε περίπτωσι πούμε «ό θεός είναι μεγάλος» καί άποθέσουμε την
ελπίδα μας σ’ Αύτόν, νά είμαστε βέβαιοι ότι ένα βάλσαμο θά άπλωθή στην ψυχή μας
καί θά μάς κάμη γαλήνιους, καί εύδιάθετους, ώστε γρήγορα νά ξανανθίση το χα
μόγελο στά χείλη μας. ’Οφείλουμε λοιπόν-νά ξυπνάμε τό πρωί εύδιάθετοι, νά βγαί
νουμε δέ από τό σπίτι μας χαμογελαστοί, καλόκαρδοι καί άνοιχτόκαρδοι.
Δυστυχώς εμείς οί "Ελληνες συνήθως άπό τά ξημερώματα ξεκινάμε σκυθρω
ποί, σκουντούφληδες όπως λέμε. Αύτό γίνεται φανερό στά μεταφορικά μέσα (λεω
φορεία, τράμ κλπ.), όπου άπό τό πρωί άρχίζουν τά επεισόδια γιά άσήμαντες άφορμες.
Γ ι’ αύτό άκριβώς πρέπει νά αντιδρούμε στο χαρακτήρα μας τούτον ξυπνώντας
καί άρχίζοντας την ημέρα μέ τό χαμόγελο στά χείλη. "Οταν αύτό τό πετύχουμε
γιά ένα μήνα, θά μάς γίνη πιά συνήθεια, έτσι πού θά είμαστε παντού καί πάντοτε
πλέον καί μέσα στο σπίτι μας καί έξω άπ’ αύτό εύδιάθετοι, γελαστοί καί εύχάριστοι
σέ όλους.
'Η εύδιαθεσία, τό χαμόγελο καί ή καλή καρδιά δίνουν χαρά στη ζωή, καλο
σύνη στην ψυχή, ήμερώνουν τά ήθη καί κάνουν την, συμπεριφορά μας καλή.
Προ 4 ετών είδα νά δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Ελεύθερο Βήμα» τής 29ης
Νοεμβρίου 1955 μιά περίεργη εϊδησι μέ τον τίτλο «Ειδικό σχολείο συμπεριφοράς
στο Γιοχάνεσμπουργκ». Κατά τό δημοσίευμα αύτό, 70 διευθυνταί καί ΐδιοκτήται
επιχειρήσεων τής Νοτίου ’Αφρικής ένεγράφησαν σ’ ένα σχολείο καλής συμπεριφοράς
γιά νά μάθουν πώς νά συμπεριφέρωνται εις τούς υπαλλήλους των καί πώς νά γίνουν
άξιοι τού ονόματος τού διευθυντοΰ.
Τό πρώτο πράγμα τό οποίον έμαθαν είναι, όπως έδήλωσαν οί ίδιοι, πώς
νά φαίνωνται εύπροσήγοροι καί καταδεκτικοί. Έ ν α ς ψυχρός άνθρωπος είναι άνίκανος νά έξασκήση οίανδήποτε επιρροήν έπί τών συνανθρώπων του κοίί νά τούς πεί
ση περί τού ορθού τών άπόψεών του δι’ άλλου τρόπου, έκτος τής βιαίας επιβολής.
Αύτό ύπήρξε τό καταστάλαγμα τής διδασκαλίας πού τούς έγινε.
’Από αύτό βλέπουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει τό νά είναι κανείς πάντοτε
εύδιάθετος όχι μόνον άπό άπόψεως απλής κοινωνικής συμπεριφοράς, άλλά καί άπό
άπόψεως ρεαλιστικής άντιμετωπίσεως τής ζωής.
’Αλλά επαναλαμβάνουμε, ότι όσο εύχάριστο είναι νά είμαστε πάντοτε εύδιάθετοι καί χαρωποί τόσο δύσκολο είναι νά τό πετύχουμε έμεΐς οί 'Έλληνες λόγω τού
χαρακτήρος μας καί τής νοοτροπίας μας καί γ ι’ αύτό άκριβώς χρειάζεται νά μιμηθοΰμε τούς συνανθρώπους μας τής Νοτίου ’Αφρικής καί ν’ άσκηθοΰμε μέχρις ότου
πετύχουμε.
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Α' ΒΑΣΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

ΙΥ . Έ ννο ια Κ α τοχή ς.
"Ινα ύπάρξη κλοπή πρέπει τό πράγμα νά άφαιρεθή έκ τής κατοχής έτέρου.
Φορεύς τοϋ ένταϋθα προστατευομένου άγαθοΰ είναι 6 κ ά τ ο χ ο ς κ α ι ό ί δ ι οκ τ ή μ ω ν τοϋ πράγματος. Τοΰτο έ'χει σημασίαν προκειμένου περί των προσώπων
των έχόντων δικαίωμα προς υποβολήν έγκλήσεως. Έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ω έ γ κ αλ ε ΐ δ τ ε κ ά τ ο χ ο ς κ α ί ό κ ύ ρ ι ο ς . ’Ενώ επί ύπεξαιρέσεως μόνον ό κύ
ριος τοϋ ύπεξαιρεθέντος.
Έ ρω τάται δμως, τις ή έννοια τοϋ δρου κ α τ ο χ ή ; Ώ ς είκός ό προσδιορισμός
τής έν λόγω έννοιας ένέχει μεγάλην σημασίαν, διότι έξ αύτοΰ θά έξαρτηθή άν
ύπάρχη κλοπή ή δχι εις τάς έπί μέρους έμφανιζομένας περιπτώσεως τοϋ κοινω
νικού βίου.
Είς τήν έπιστήμην τοϋ Ποινικοΰ Δικαίου διάφοροι έπί τοϋ θέματος άνεπτύχθησαν θεωρίαι. ’Εμείς πέραν πάσης θεωρητικής, έν προκειμένω, προκαταλήψεως
τονίζομεν τοΰτο, δτι κατοχή είναι: «ή βούλησις κυριαρχίας τοϋ προσώ που έπί
τοϋ π ρ ά γμ α τος, έχφ ραζομένη κατά τρόπον α ντ ιλ η π τό ν, δυνάμενον νά
προκαλέση τον κοινόν σ εβ α σ μ όν», (*) (2).
Κατοχή έπομένως ένταϋθα θεωρείται μία πραγματική σχέσις κυριαρχίας προς
τό πράγμα. Ό έχων τοΰτο είς τήν διάθεσίν του τότε άσκεΐ τοιαύτην κυριαρχίαν, δταν
ύφίσταται καί βούλησις (θέλησις) παρ’ αύτώ προς άσκησίν της. Τό πότε τώρα ύφίστανται άμφότερα τα στοιχεία ταΰτα, δεν δύναται νά καθορισθή διά νομικών κανό
νων, άλλά κρίνεται έπί τή βάσει των έκάστοτε καί έκασταχοϋ κρατουσών κοινωνικών
άντιλήψεων.
Οί ύπηρέται δεν είναι κάτοχοι, άτε μή άσκοΰντες έπί τών πραγμάτων τών κυ
ρίων τών κυριαρχίαν (3), οία ή άνωτέρω.Είναι δμως οδτοι κάτοχοι τών άτομικών των,
1. Σχετικώς Γάφου «Τό έγκλημα της ύπεξαιρέσεως είς τον νέον κώδικα, Ποιν. Χρ. Α'
σελ. ■167)
2. Κατά τήν αιτιολογίαν «Κατοχή είναι άπλώς ή πραγματική κατάστασις καί ούχί ή νομική,
διότι ή τελευταία αΰτη έχει καί έν τη ήμετέρα άστική νομοθεσία είς περιπτώσεις τινάς ύποστη άλλαχοϋ μέν διευρύνσεις άλλαχοΰ δέ περιορισμούς, είς τρόπον ώστε νά μήν συμπίπτη πάντοτε πρός τήν
πραγματικήν κατοχήν, όρθότερον δέ είναι βεβαίως νά μή ληφθώσιν ώς βάσις τών ποινικών ορισμών
νομικά πλάσματα» (σελ. 554).
3. Δ ι ά τ ά ς υ π η ρ έ τ ρ ι α ς γίνεται δεκτόν δτι πράττουν κλοπήν καί ούχί ύπεξαίρεσιν
άτε μή άσκοϋσαι επ’ αύτών κατοχήν, άφοΰ έπί τη βάσει τών κοινωνικών άντιλήψεων βούλησις κυ
ριαρχίας άπό μέρους τών υπηρετριών έπί τών πραγμάτων οΰτε υπάρχει οδτε άσκεΐται. Κατά τον
Α.Π. ή ύπό τοϋ υπηρέτου πρός παροχήν της ύπηρεσίας αύτοϋ άναγκαίως έρχομένη πρόσκαιρος πρός
τό πραγμα συνάφεια, δέν δύναται νά χαρακτηρισθή ώς κατοχή αύτοϋ, άλλοιοΰσα, έστω καί προ-

Τινά περί τοϋ εγκλήματος τής κλοπής

731

εις τδ ιδιαίτερον αύτών δωμάτιον (αντικειμένων. Παροδική παρακώλυσις τής τοιαύτης
κυριαρχίας δεν αίρει την κατοχήν. Ουτω γίνεται δεκτόν δτι είναι κάτοχος των επί
πλων κ.λ.π. τής οικίας του ό άπουσιάζων εις την ιδιαιτέραν του πατρίδα μέ άδειαν
δημόσιος υπάλληλος ή ό ιδιοκτήτης, δστις νυμφευθείς διανύει τδ μήνα τοϋ μέλιτος
εις την ώραίαν Ρόδον.
’Επίσης τονιστέον δτι δεν άσκεΐ κατοχήν, άρα κ α θ ί σ τ α τ α ι κ λ έ π τ η ς
δ π ε λ ά τ η ς τ ο ϋ ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο υ ύ π ν ο υ επί των έντδς τοϋ δωματίου του
καί πρδς χρήσιν του διδομένων πραγμάτων, έκτδς αν πρόκειται περί μισθώσεως διάρ
κειας, ό π ε λ ά τ η ς ε σ τ ι α τ ο ρ ί ο υ έπί των παραχωρουμένων αύτω σκευών
(πιάτα, ποτήρια, πετσέτες κ λ π .), δ μ ά γ ε ι ρ ο ς τ ο ϋ έ σ τ ι α τ ο ρ ί ο υ έπί
των εις τρόφιμα δοθεισών αύτω προμηθειών, δ έ ρ γ ά τ η ς δστις έργάζεται παρά
κτηματία έπί τών διδομένων αύτω έργαλείων καί υλικών (πτύων, έκκρηκτικών ύλών
κλπ.), δ σ τ ρ α τ ι ώ τ η ς έπί τοϋ δπερ φέρει καί χρησιμοποιεί δπλον.
Τέλος δέον νά λεχθή δτι καί δ σ υ γ κ ά τ ο χ ο ς π ρ ά τ τ ε ι κ λ ο π ή ν καί
ούχί ύπεξαίρεσιν είς βάρος τών λοιπών συγκατοχών ιδιοποιούμενος τδ κοινδν πράγ
μα Οΰτω π .χ. δ διαχειριστής έπί τοϋ περιεχομένου τοϋ κοινοΰ χρηματοκιβωτίου, δ
κατέχων τήν κλείδα αύτοΰ, έστω καί άν πρδς διάνοιξιν αύτοΰ δέον νά χρησιμοποιηθώσι καί αί κλείδες τών λοιπών διαχειριστών.
’Επίσης δ π λ ο ί α ρ χ ο ς έπί τών έπί τοϋ πλοίου ευρισκομένων άντικειμένων,
δταν τοϋτο έγκαταλείπεται λόγιο ναυαγίου, δ έ γ κ α τ α λ ε ί π ω ν ε ί ς τ δ ν άγ ρ δ ν τ ο υ γ ε ω ρ γ ι κ ά κ α ί ά λ λ α έ ρ γ α λ ε ί α ή δημητριακά μετά τήν
συγκομιδήν, άτινα τρίτος δύναται εύκόλως νά θέση είς τήν διάθεσίν του,δ είς π ο λ εμ ι κ ή ν π ε ρ ί ο δ ο ν θ ά ψ α ς ή π α ρ α χ ω ρ ή σ α ς ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν α αξίας,
πρδ τής έγκαταλείψεως τής είς ήν κατίρκει περιοχής κ.λ.π.
Ά ν τ ι θ έ τ ω ς ο ύ τ ε δ δ ι ο ι κ η τ ή ς τ ή ς Σ χ ο λ ή ς , ούτε άλλος
τις κατέστη κάτοχος τών έπανωφορίων τών προσκεκλημμένων είς τήν ’Αστυνομικήν
Σχολήν, κατά τήν εορτήν τών Άποκρέω, άτινα έτοποθετήθησαν είς τήν ιματιοθήκην
αυτής, έλλείψει τοιαύτης βουλήσεως.'Όμοίως καί οί διδάσκοντες έν ταίς Σχολαΐς καθηγηταί δεν κτώνται κατοχήν τών έν τώ διδακτηρίω άντικειμένων, παρ’ δ,τι χρησιμο
ποιούν αυτά. Τούτων ή κατοχή άνήκει είς τδν διοικητήν τής Σχολής, δστις, ούδεμία
άμφιβολία υπάρχει δτι άσκεΐ έπ’ αύτών βούλησιν κυριαρχίας.
’Ε π ί σ η ς δ τ α μ ί α ς κ α τ α σ τ ή μ α τ ο ς , έκτδς άν τώ άνετέθη ή άποκλειστική διαχείρησις, δ ύ π ά λ λ η λ ο ς π α ν τ ο π ω λ ε ί ο υ , δ ά ν α γ ν ώ σ τ η ς
β ι β λ ί ω ν έν δημοσία βιβλιοθήκη κλπ.
Ά μ φ ι σ β ή τ η σ ι ς ύφίσταται διά τήν περίπτωσιν τής παραδόσεως είς τινα
άποδοχείου (μπαούλου κλπ), διά τής συγχρόνου παρακρατήσεως τών κλειδών αύτοΰ.
Έ ρω τάται δηλ. είς τίνα άνήκει, είς τήν περίπτωσιν ταύτην, ή κατοχή_τοϋ περιεχο
μένου τοϋ άποδοχείου. Είς τδν λαβόντα τδ άποδοχεΐον ή τδν δόντα αύτό; Κατά μίαν
γνώμην, τήν καθ’ ήμάς όρθοτέραν, (Τάφος op. c i t ,) κάτοχος δεν είναι δ κύριος τοϋ
άποδοχείου, άλλ’ δ θεματοφύλαξ, διότι ή ύπδ τοϋ πρώτου διατήρησις τής κλειδός
δεν είναι έπαρκής διά τήν συνέχισιν τής πραγματικής έξουσίας, έφ’ δσον οδτος δύσκαίρως, τήν έπ’ αύτοΰ τοιαύτην τοϋ κυρίου. Παραμένοντος δθεν τοϋ κυρίου, κατόχου τοϋ πράγματος,
ή παρά τοϋ υπηρέτου άφαίρεσις, άνευ της συγκαταθέσεως αύτοΰ καί έπί σκοπώ ίδιοποιήσεως τού
του, χαρακτηριστέα ώς κλοπή. Έ π ί τη εύκαιρία παρατηρητέον καί το έξης:
Μας έρωτοΰν οί μαθηταί μας είς τάς Σχολάς: Δ ι α τ ί ο ί ύ π η ρ έ τ α ι π ρ ά τ τ ο υ ν
κ λ ο π ή ν κ α ί ό χ ι ύ φ α ί ρ ε σ ι ν ; Ά παντώ μεν ή ύφαίρεσις δεν είναι άδίκημα. Είναι διάταξις τοϋ ούσιαστικοΰ Ποιν. Δικαίου άναφερομένη εις τον τρόπον διώξεως της κλοπής ή ύπεξαιρέσεως.
Βεβαίως οί ύπηρέται χαρακτηρίζονται ώς ΰφαιρέται δηλ. διώκονται κατ’ έγκλησιν. Περαιτέρω όμως
πώς πρέπει νά χαρακτηρισθή ή πραξις των, ώς κλοπή ή ύπαιξαίρεσις; Διότι τό νά σταθώμεν είς τήν
ύφαίρεσιν είναι άκατανόητον—άδύνατον. Άπαντώμεν λοιπόν ότι αΰτη χαρακτηρίζεται ώς κλοπή
(διωκόμενη κατ’ έγκλησιν).
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ναται πολλαπλώς καί καθ’ ολοκληρίαν νά έμποδισθή εις τήν χρησιμοποίησήν της κλειδός του, διά τδ άνοιγμα τοϋ άποδοχείου καί τήν λήψιν τοϋ περιεχομένου του, καί ι
δίως δταν δέν δύναται νά πλησιάζη κατά βούλησιν καί άνευ συναινέσεως τοϋ θεματοφύλακος τδ άποδοχείον, δ δέ τελευταίος ούτος είναι εις θέσιν νά διαθέτη τοΰτο μετά τοϋ
περιεχομένου του(4).
Βούλησιν κυριαρχίας κατά τά άνωτέρω καί συνεπώς κατοχήν δύναται νά έ'χουν
καί ο ί π α ΐ δ ε ς κ α ί ο ί π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ς ά σ θ ε ν ε ϊ ς , άφοΰ δέν είναι έστερημένοι οίασδήποτε θελήσεως, ο ύ χ ί δμως κ α ί τ ά ν ο μ ι κ ά π ρ ό σ ω π α ,
άτινα μόνον κατά fictio juris είναι πρόσωπα, μή δυναμένου νά γίνη δι’ αύτά λόγος,
περί βουλήσεως κυριαρχίας.
Υ . Τρόποι άφαιρέσεω ς τοϋ π ρ άγμ ατος.
Καί περί τοϋ τρόπου τής άφαιρέσεως τοϋ πράγματος δέν γίνεται λόγος εις τδν
νόμον. Πάντως ούτοι διακρίνονται εις ά μ έ σ ο υ ς κ α ί ε μ μ έ σ ο υ ς . ’Άμεσος
δέ είναι ή κλοπή, ήτις γίνεται ύπ’ αύτοϋ τοϋ δράστου, ού μόνον διά χειρός, αλλά καί
κατ’ άλλον τρόπον. Οΰτω εις τάς κάτωθι περιπτώσεις'· δταν ό δράστης πίνη τδν
οίνον, όστις άνήκει εις άλλον, δτάν άμέλγη τδ «κοπάδι» έτέρου ή καί δταν είσπνέη
δξυγόνον άπδ άσκδν τρίτου τινός. Περί έμμέσου έξ άλλου άφαιρέσεως γίνεται λόγος,
δταν πρδς έπιτυχίαν ταύτης χρησιμοποιήται έτερον πρόσωπον ή ζώον ή καί μηχα
νική δύναμις. Τοΰτο συμβαίνει λ.χ. δταν ή κλοπή γίνεται ύπδ προσώπου ού μόνον
ακαταλόγιστου, άλλά μή πράττοντος πάντι άδίκως, ή έξησκημένου κυνδς ή διά τής
έλξεως μαγνήτου.
Κατά τά άνωτέρω λεχθέντα ή άφαίρεσις δέον νά γίνεται άνευ τής συγκαταθέσεως τοϋ έ'χοντος δικαίωμα. Κατά συνέπειαν τοιαύτη δύναται νά δοθή όύ μόνον ύπδ
τοϋ έχοντος τήν πλήρη τοϋ πράγματος κυριότητα, άλλά καί ύπδ τοϋ έ'χοντος τήν νο
μήν (possessio civilis) αύτοϋ, τέλος δέ καί ύπδ τοϋ άπλοΰ κατόχου. Ο υ δ ό λ ω ς
π ε ρ α ι τ έ ρ ω ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι π ώ ς έ κ τ ή θ η ή κ α τ ο χ ή , α ν τ ο υ τέσ τ ι ν α δ τ η ε ί ν α ι ν ό μ ι μ ο ς ή π α ρ ά ν ο μ ο ς . Οδτω καί κατά τοϋ κλέ
πτου (προηγουμένως κλέψαντος) πράττεται κλοπή. Διότι δπως καί ύπδ τής αίτιολογικής έκθέσεως τονίζεται κατά τά άνωτέρω δέ λεχθέντα «κατοχή είναι ή πραγμα
τική άπλώς κατάστασις καί ούχί ή νομική, διότι ή τελευταία άδτη έχει καί έν τή ήμετέρα άστική νομοθεσία εις περιπτώσεις τινάς, ύποστή άλλαχοΰ μέν διευθύνσεις,
άλλαχοΰ δέ περιορισμούς, εις τρόπον ώστε νά μήν συμπίπτη πάντοτε πρδς τήν πρα
γματικήν κατοχήν, όρθότερον δέ είναι νά μή ληφθώσιν ώς βάσις τών ποινικών ορισμών
νομικά πλάσματα». Ά ντιθέτως κλέπτης, κλέπτων τδ έκ τοϋ κοινοΰ κρυψώνος κλο
πιμαίου, δέν πράττει κλοπήν, άφοϋ τοΰτο δέν άνήκει έξ ολοκλήρου εις τήν κατοχήν
έτέρου.
Ούδεμία τέλος δύναται νά γεννηθή άμφιβολία δτι δέν ύπάρχει κλοπή δταν εκεί
νος έξ ου άφαιρεϊται τδ πράγμα είναι ίκανδς δπως παράσχη τήν συναίνεσίν του, όντως
δέ τήν παρέχει. Διότι ά φ α ί ρ ε σ ι ς ά π δ φ ρ ε ν ο β λ α β ή ή έ σ τ ε ρ η μ έ νον ο π ω σ δ ή π ο τ ε τ ή ς τ ών π ρ α τ τ ο μ έ ν ω ν
συνειδήσεως,
θ ε ω ρ ε ί τ α ι ώς ά φ α ί ρ ε σ ι ς γ ε ν ο μ έ ν η ά ν ε υ τ ή ς σ υ γ κ α τ α θ έ σ ε ω ς τοϋ έ χ ο ν τ ο ς τδ δ ι κ α ί ω μ α .
Ή συναίνεσις δυνατδν νά είναι ού μόνον ρητή, άλλά καί σιωπηρά, περαιτέρω
δέ προηγουμένη ή σύγχρονος, ούχί δέ καί έπομένη τής κτήσεως τοϋ πράγματος. Ή
μετ’ αυτήν δθεν διδομένη, δέν αίρει τδ άξιόποινον τής πράξεως.
(Συνεχίζεται)

4.
Έτέρα γνώμη δέχεται τό αντίθετον έπί τή σκέψει δτι μεταξύ τοϋ περιεχομένου τοϋ άπο
δοχείου καί τής βουλήσεως τοϋ θεματοφύλακος έγείρεται ύπο τής βουλήσεως τοϋ παρακαταθέτου
τό διαχωριστικόν φράγμα τών τοιχωμάτων αύτοϋ. Οδτω συμβαίνει καί μ έ τ ά κ ι β ώ τ ι α τ ώ ν
τ ρ α π ε ζ ώ ν , ή κλείς τών όποιων παραδίδεται είς τόν κύριον τοϋ περιεχομένου αύτών, ώς καί
μέ τάς έ π ι σ τ ο λ ά ς ών ό ταχυδρομικός διανομεύς είναι θεματοφύλαξ μόνον τοϋ φακέλλου καί
ούχί τοϋ περιεχομένου των.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΑΞΕΩΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
-----------------

'Υπό -του Δικηγόρου κ. ΚΩ Ν. I . ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

___________

(Σ υνέχεια έκ τοΰ ύπ* άριθ. 218 τεύχους)

Εις προηγούμενον άρθρον μας ύπό τον τίτλον «’Αστυνομία καί Πολιτισμός»,
πλήν των άλλων, περιεγράψαμεν έκτενώς καί τά καθήκοντα, υποχρεώσεις καί δι
καιώματα των οργάνων τάξεως (’Αστυνομίας καί Χωροφυλακής).—Ύπεσχέθημεν
δέ, έν τέλει τοΰ άρθρου έκείνου, ν’ άπαντήσωμεν συντόμως καί εις πρώτην ευκαιρίαν
εις τό παρ’ ήμών διατυπωθέν ερώτημα, άν ή Πολιτεία θάλπη, προσέχη καί ένισχύη
τά τοιαύτην άποστολήν Ιχοντα καί μέ τοιαϋτα καθήκοντα έπιφορτισθέντα όργανά
της.—Έκπλήρωσιν τής ύποσχέσεως ταύτης άποτελοϋν αί έν συνεχεία έκτιθέμεναι
σκέψεις μας.
*
* *
Τά έπιτεύγματα τής άπό έπταετίας κρατούσης Κυβερνήσεως είναι γνωστά.
Πλήν τής πολιτικής καί οικονομικής σταθερότητος, την οποίαν πανθομολογουμένως
έξησφάλισεν εις τον τόπον, άντεμετώπισε, κατά δικαίαν καί άντικειμενικήν κρίσιν,
μέ σύνεσιν, γενναιότητα, προσοχήν καί σοβαρότητα, έπιτυχώς τά έκάστοτε έξωτερικά καί έσωτερικά προβλήματα. Διεξάγει ένα, πράγματι, σκληρόν άγώνα οικονομι
κής άναπτύξεως τής χώρας μας καί έξόδου ταύτης έκ τής κατηγορίας των ύποαναπτύκτων χωρών. Τό ένδιαφέρον τής Κυβερνήσεως, έξ άλλου, δι’ άπάσας τάς κατηγο
ρίας μισθοβιώτων είναι ώσαύτως γνωστόν. Μέ απόλυτον κατανόησιν καί συμπά
θειαν άντεμετώπισε τά έκάστοτε προβλήματα των μισθοσυντηρήτων καί, έν τώ μέτρω των έξ άπόψεως προϋπολογισμού περιθωρίων καί δυνατοτήτων, ένήργησε τάς
έπιτρεπτάς μισθολογικάς αύξήσεις καί άναπροσαρμογάς. Μακράν, βεβαίως, άπό
τήν σκέψιν μας νά ύποστηρίξωμεν ότι ή Κυβέρνησις, έπέλυσεν όλα τά προβλήματα
καί δή τό μισθολογικόν πρόβλημα των έργαζομένων έν γένει καί ότι ήνοιξεν εις
αυτούς τούς ουρανούς—ή, άλλως, τούς κρουνούς—τής ευτυχίας.
Καί είναι άληθές ότι έκάστη κατηγορία άτόμων, άνήκουσα εις οίον δήποτε
κοινωνικόν τομέα (έπαγγελματικόν, έμπορικόν, βιοτεχνικόν, έργατοϋπαλληλικόν,
άγροτικόν κ λ π .) έχει ίδια προβλήματα, τά όποια προσπαθεί, διά τής συνδικαλι
στικής της έκπροσωπήσεως καί άντιπροσωπεύσεώς της, νά έπιλύση κατά τό συμφερώτερον δυνατόν τρόπον. Προβλήματα δι’ έκάστην κατηγορίαν, διά τον άνθρωπον
έν γένει, θά ύπάρχωσιν έφ’ όσον ύπάρχει βίος κοινωνικός. ’Ασφαλώς ή άντιμετώπισις
τών έκάστοτε προβλημάτων τών κοινωνικών τούτων κατηγοριών πρέπει, διά τήν
εΰρρυθμον λειτουργίαν τής κοινωνίας καί τήν ισορροπίαν τών άναγκών, νά γίνεται
παρά τών έκάστοτε Κυβερνήσεων κατά τρόπον γενικόν, καθολικόν καί κατ’ ίσην
μεταχείρισιν. Τούτο δ’ άναμφιβόλως πράττει καί-ή άπό έπταετίας κρατούσα Κυβέρνησις, πάντοτε, όμως, έν όψει τών οικονομικών δυνατοτήτων καί τοΰ διεξαγομένου έπαινετοΰ άγώνος διά τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας.
Νομίζομεν, όμως, ότι ή θέσις ώρισμένων κατηγοριών έργαζομένων, ή φύσις
τής παρ’ αύτών παρεχομένης ύπηρεσίας καί ή οικονομική τούτων κατάστασις είναι
τοιαύτη, ώστε είναι έπιτρεπτή καί έπιβεβλημένη καί ή προνομιακή καί κατ’ έξαίρεσιν έτι μεταχείρισις έναντι τών διαφόρων άλλων κατηγοριών καί τούτο προς όφε
λος τής Κοινωνίας, τής Πολιτείας καί αυτής ταύτης τής ’Εθνικής άκόμη ύποθέσεως.
Ή άπόδοσις τής Δικαιοσύνης, ή συνταξιοδότησις τών άγροτών κλπ., άποτελοΰν-ένδεικτικώς—παραδείγματα τοιούτων προνομιακών μεταχειρίσεων. Ούδείς
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παρεπονέθη διά την ιδιαιτέραν μισθολογικήν μεταχείρισιν των άπονεμόντων την
δικαιοσύνην (ήτις, άλλως, είναι καί συνταγματικούς κατωχυρωμένη), ούδείς ήναντιώθη
εις την κατ’ ειδικόν ευεργέτημα καί προνόμιον καί σχεδόν άνευ άσφαλιστικής εισφοράς
συνταξιοδότησιν τό πρώτον των άγροτών μας. Φρονοΰμεν, περαιτέρω, δτι εις την
εξαιρετικήν ταύτην περίπτωσιν υπάγονται καί τά όργανα τάξεως, τα όποια υπη
ρετούν ιδέαν, καί άποσκοποΰν εις την έξασφάλισιν της ήσυχίας, ήρεμίας, τάξεως,
άσφαλείας καί έλευθερίας εις τον τόπον.
'Ο ’Αστυνομικός τελεί πάντοτε έν υπηρεσία, διάγει καί πορεύεται έν τη ζωή
κατά τρόπον στρατιωτικόν, δεν άσκεΐ επάγγελμα σύνηθες—βιοποριστικόν—άλλά
υπηρετεί λαμπράν ιδέαν. Τούτο δέ σημαίνει, δτι τό όργανον τάξεως δέν διατηρεί
την ιδιότητά του ώς άνθρώπου, ώς οικογενειάρχου, ώς πατρός, ώς προστάτου πο
λυμελούς συνήθως οικογένειας, μέ δλας τάς έξυπακουομένας καί παρεπομένας πολλαπλάς υποχρεώσεις, άνάγκας καί εύθύνας. Διά νά είναι άπερίσπαστος καί άποδοτικός έν τή ένασκήσει των καθηκόντων του, διά νά διατηρή άδιαλείπτως άνημμένην
τήν φλόγα τής πίστεως εις τό καθήκον, διά νά κράτηση υψηλά την αγωνιστικήν καί
μαχητικήν του διάθεσιν, διά νά εχη καθαράν καί κρυσταλλίνην τήν σκέψιν καί τήν
κρίσιν προς άντιμετώπισιν των διαθετόντων άφθονα οικονομικά μέσα, πανουργίαν,
μηχανορραφίας κλπ. πάσης φύσεως κακοποιών, ταραξιών καί ύπονομευτών της
κοινωνίας καί καθεστηκυίας τάξεως, θά πρέπει νά εχη ήσυχον καί ήρεμον τήν σκέ
ψιν, άπηλλαγμένην φροντίδος περί τής οικογένειας καί τών τού οΐκου του, άλλά καί
ό ίδιος ώς άτομον νά έχη εξασφαλίσει κατά τρόπον, στοιχειωδώς έστω υποφερτόν,
τήν διαβίωσίν του, εις τρόπον ώστε άπερίσπαστος καί άνευ έξωϋπαλληλικών φροντί
δων καί άνησυχιών νά προχωρή ήρεμος προς τό καθήκον. Πώς είναι δυνατόν άνθρωπίνως τό δργανον τάξεως, έφ’ δσον δέν είναι άπηλλαγμένον τών ώς άνω άνησυχιών,
νά εχη διάθεσιν καί ηρεμίαν ψυχικήν, υπομονήν ίώβειον, πραότητα, ψυχραιμίαν
όλύμπιον καί έγκαρτέρησιν σπανίζουσαν, ώς απαιτεί τό καθήκον καί ή άποστολή,
καί, ώς άλλως, έ'χει άξίωσιν ό πολίτης καί ή κοινωνία έν γένει νά παρατηρή εις αύτά. Ό άνθρώπινος οργανισμός Ιχει καί αυτός τήν φυσικήν άντοχήν, ό άνθρωπος
έχει ώρισμένον άπόθεμα ήθικής, ψυχικής, αισθηματικής καί πνευματικής άντιστάσεως, δέν είναι κατεσκευασμένος έκ μετάλλου, δι’ δ καί ύπόκειται εΐ ςτόν φυσικόν
νόμον της φθοράς.
Εΐδικώτερον, ή προνομιακή αυτή μεταχείρισις, άλλά καί ή άπλή καί ίση
έτι έναντι τών λοιπών κατηγοριών τοιαύτη, νομίζομεν, δτι επιβάλλει:
ΠΡΩΤΟΝ : Νά μελετηθή ένδελεχώς καί μετά τής δεούσης καί προσηκούσης
προσοχής ή άναπροσαρμογή τού ίσχύοντος σήμερον τώ δντι γλίσχρου μισθολογίου
τών οργάνων τάξεως έν γένει, έκ τής κεφαλής (’Αρχηγών καί Διευθυντών) μέχρι
τής τελευταίας βαθμίδος (’Αστυφυλάκων καί Χωροφυλάκων), εις τρόπον ώστε τούτο
νά είναι άνάλογον προς τήν παρ’ αύτών προσφερομένην τοσοΰτον έπιτυχώς υπηρεσίαν,
τάς παρ’ αυτών άνειλημμένας πολλαπλάς υποχρεώσεις καί εύθύνας καί τήν έπιβαλλομένην κοινωνικήν έμφάνισιν καί παράστασιν τούτων. Δέν ύπεισερχόμεθα εις
λεπτομέρειας, διότι οί αρμόδιοι γνωρίζουν, δτι ή άντιμισθία τών οργάνων τάξεως
είναι άντιμισθία άγωνίας. "Αλλως ευκόλως δύναται νά διαπιστωθή ή άλήθεια αυτή.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ : Περαιτέρω δέν πρέπει νά διαφύγη τής προσοχής τών άρμοδίων
μελετητών τών άπασχολούντων τήν ’Αστυνομίαν προβλημάτων, τό γεγονός, δτι τά
δργανα τής τάξεως έργάζονται ούχί ώρισμένας ώρας άλλά συνήθως έξακολουθητικώς, άνευ άναπαύσεως καί έπί ήμέρας καί νύκτας εΐσέτι, άνευ διακοπής καί άντικαταστάσεως, καί, προ παντός, άνευ ούδεμιάς οιας δήποτε άποζημιώσεως διά τήν
τοιαύτην ύπερωριακήν νυκτερινήν έργασίαν καί τοιαύτην κατά τάς Κυριακάς, έορτάς
καί νόμω έξαιρετέας. Οί έργατικοί νόμοι, οίάφορώντες καί προστατεύοντες τήν ύπερ-
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ωριακήν ταύτην άπασχόλησιν, τήν έργασίαν κατά Κυριακάς καί έορτάς καί νόμω
εξαιρετέας, καί νυκτερινήν έργασίαν, είναι γνωστοί καί καλύπτουσιν·—έφαρμόζονται—
μόνον έπί των δι’ εργασιακής ή υπαλληλικής συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου έξηρτημένων καί συνδεόμενων.
Δέν εύρίσκουσι, βεβαίως, έδαφος έφαρμογής διά τήν περίπτωσιν των ’Αστυ
νομικών, οί όποιοι έπί ώρας πέραν του δώρου συμπαρίστανται εις πάσαν πανηγυρι
κήν, έθνικήν, έορταστικήν ή θλίψεως ήμέραν, οί όποιοι τελοϋντες έν έπιφυλακή
έπί ήμέρας έξακολουθητικώς, παραμένουσιν είς τό ’Αστυνομικόν Κατάστημα ή
τό πεζοδρόμιου ή άκόμη καί ύπό δυσμενεστέρας συνθήκας, ως όταν ό άνώνυμος
Χωροφύλαξ πορεύεται έν μέσω χιόνων, βροχών, κρύου ή ζέστης, άπό χωρίου είς
χωρίον καί άπό κορυφογραμμής είς βουνοπλαγιάν έπιδιώκων τήν σύλληψιν φυγοδίκου ή φυγοποίνου τίνος. Δέν δύνανται νά γνωρίσωσιν τά αγαθά ταΰτα καί τά λοιπά
τής ζωής οί ’Αστυνομικοί οί όποιοι παρακολουθοϋντες ύποπτόν τινα ταραξίαν,
συνεχίζωσι, τήν παρακολούθησιν ταύτην άνευ μέσων, άναπαύσεως καί τροφής ένίοτε, οί όποιοι, ίστάμενοι κατά τάς παρελάσεις όρθιοι, άντιμετωπίζουσι, πλήν τών
άλλων, καί τήν νευρικότητα, τάς παραλόγους συνήθως άξιώσεις καί τάς άπαιτήσεις
τοϋ κοινού, καί οί όποιοι είναι υποχρεωμένοι, καί κατ’ άξίωσιν τού πολίτου τούτου
καί τοϋ κοινού, νά τηρήσωσιν τήν ψυχραιμίαν, τήν υπομονήν, τήν σοβαρότητα, τήν
ευγένειαν καί τήν σύνεσιν, έναντι παντός άτάκτου, νευρικού, πείσμονος κλπ. πολί
του. Τό θέμα τούτο τών προσθέτων έργασιών τών οργάνων τάξεως, τής ύπερωριακής έργασίας, τής νυκτερινής έργασίας καί τής έργασίας κατά Κυριακάς, έορτάς καί
νόμιρ έξαιρετέας, χρήζει είδικωτέρας μελέτης καί προσοχής.
ΤΡΙΤΟΝ : ’Επιβάλλεται όπως δήποτε ή άναπροσαρμογή, προς τήν κρατούσαν
τιμαριθμικήν καί έν γένει οικονομικήν κατάστασιν καί τού κόστους ζωής, τού έπιδόματος συσσιτίου. Περί τούτου άρκούμεθα νά σημειώσωμεν, ότι τό έπίδομα συσσιτίου
τών ’Αστυνομικών είναι όλιγώτερον τού τοιούτου τών εις έξορίαν τελούντων.
ΤΕΤΑΡΤΟΝ : Ειδικόν πρόγραμμα θά πρέπει νά έκπονηθή καί ειδική μέριμνα
θά πρέπει νά ληφθή προς σύμπηξιν Οικοδομικού—Στεγαστικοΰ—’Οργανισμού τών
’Αξιωματικών καί άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τών Συνταξιούχων, δέον
δέ νά προστατευθώσιν καί ένισχυθώσιν καί, οί τυχόν, υφιστάμενοι συναφείς σύλλογοι
καί σωματεία.
Ύπάρχουσιν άσφαλώς καί πολλά άλλα είδικώτερα θέματα, ώς τού ορίου ήλικίας τελέσεως γάμου τών Χωροφυλάκων, προαγωγής καί έξελίξεως έν τω σώματι,
συμμετοχής είς διαγωνισμούς καί τών έκτος τών Σωμάτων πολιτών, προσαυξήσεων
έπί τού μισθού,· νοσοκομειακής παρειθάλψεως, συνταξιοδοτικόν, όριον ήλικίας κλπ.
Πάντα ταΰτα θά έκθέσωμεν είς έτερον ειδικόν άρθρον.
Έπαναλέγομεν ότι έν τώ μέτρω τών δυνατοτήτων ή Κυβέρνησις έπραξε παν
τό έν προκειμένω δυνατόν. Δέν ύποστηρίζομεν, έπίσης, ότι παρημέλησε τά όργανα
τάξεως καί δέν περιβάλλει ταΰτα μέ τό προσήκον ένδιαφέρον. Φρονοΰμεν, όμως,
ότι είναι δυνατή ή κατ’ έξαίρεσιν μεταχείρισις τών οργάνων τάξεως, ή μελέτη τών
ώς άνω ένδιαφερόντων ταΰτα θεμάτων, ή άναγνώρισις παρά τής Κυβερνήσεως τού
δικαίου καί λογικού περιεχομένου τούτων, καί, ή έν τώ μέτρω τών έξ άπόψεως προ
ϋπολογισμού δυνατοτήτων, σταδιακή καί τμηματική ίκανοποίησις τούτων, ώς ή διά
τής χορηγήσεως κατ’ άρχήν καί έξ άλλων οικονομιών καί δυνατών περικοπών έφ’
άπαξ μονίμου καί τακτικής άποζημιώσεως διά τήν παρ’ αυτών προσφερομένην ύπερωριακήν νυκτερικήν έργασίαν καί τήν τοιαύτήν Κυριακών, εορτών καί νόμφ έξαιρετέων, τής άναπροσαρμογής (έάν ύφίσταται δυνατότης έκ τού προϋπολογισμού διά
τό τρέχον οικονομικόν έτος, άλλως διά τό έρχόμενον) τού μισθολογίου, τής μικράς
έστω αύξήσεως τού άντιτίμου συσσιτίου, είς τρόπον ώστε τά άτομα ταΰτα νά έξασφα-
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λίσωσιν έν κατά το δυνατόν άνεκτόν επίπεδον διαβιώσεως καί τήν δυνατότητα της άπερισπάστου έκπληρώσεως των καθηκόντων των.
"Ας είναι βέβαιοί, οί άρμόδιοι: α) ότι ή κατ’ ϊσην ή καί κατ’ έξαίρεσιν ετι μεταχείρησις των οργάνων τάξεως καί ή κατά τό δυνατόν επιτυχής άντιμετώπισις καί
ρύθμισις των είρημένων θεμάτων θά χειροκροτηθή, θά υίοθετηθή καί θ’ άναγνωρισθή
ώς καλώς γενομένη παρ’ όλων καθολικώς των ύγιώς σκεπτομένων καί άγαπώντων τήν
τάξιν, ησυχίαν, έλευθερίαν καί άσφάλειαν πολιτών καί β) ότι τά όργανα τάξεως, ώς
άνήκοντα άπ’ ευθείας εις τό ’Έθνος, ώς άσκοΰντα λαμπρόν καί σπουδαϊον λειτούργημα
καί ύπηρετοΰντα κατά τά άνω φαεινήν καί λαμπράν ιδέαν, άνεξαρτήτως της άντιμετωπίσεως ή μή τών δικαίων αιτημάτων (διότι ενδεχομένως νά μή ύφίσταται ύπό τάς
παρούσας περιστάσεις καν δυνατότης άντιμετωπίσεως καί ίκανοποιήσεώς των) θά
συνεχίσωσιν, ώς καί σήμερον, πιστά εις τον όρκον τον όποιον έδωσαν, τήν εις τό
άκέραιον έκπλήρωσιν της έμπιστευθείσης αύτοϊς ίεράς άποστολής καί παρακοταθήκης, τής διαφυλάξεως τούτέστιν τής σεπτής του’Έθνους κιβωτού, ώς τούτο, άλλως,
γενναίως καί ύπερηφάνως καί κάτω άπό.τάς γνωστάς δλως έξαιρετικάς συνθήκας
καί περιστάσεις έπραξαν κατά τό παρελθόν. Δεν διαμαρτύρονται,·—δεν δικαιούνται,
άλλως, ώς στρατιώται νά διαμαρτυρηθώσιν, ουδέ καί ήμεϊς διαμαρτυρόμεθα, διότι
γνωρίζομεν τάς άληθεΐς προθέσεις τής Κυβερνήσεως. Πάσα ενέργεια άφορώσα τό
εΐρημένον θέμα γενήσεται οϊκοθεν, ημείς δέ δλως αύτοβούλως καί πρόθεσιν καί σποπόν έχοντες άγαθόν έθεωρήσαμεν σκόπιμον, έν δψει τών ώς άνω λεχθέντων, νά διατυπώσωμεν καλοπροαιρέτως τάς σκέψεις-παρακλήσεις καί προτάσεις ταύτας. Θά δοκιμάσωμεν είλικρινώς χαράν μεγάλην, αν αί γραμμαί μας αύται άποτελέσωσιν άφορμήν έξετάσεως τού τοσαύτην σοβαρότητα καθ’ ήμάς εχοντος θέματος τούτου,
τήν λύσιν τού οποίου, έλπίζομεν βασίμως θ’ άνεύρωσιν οί άρμόδιοι καί προ πάντός,
εάν τό θέμα τούτο άντιμετωπισθή άπ’ εύθείας καί προσωπικώς ύπό τού διακρινομένου
καί δεδοκιμασμένου διά τήν πρακτικότητα, θετικότητα, τόλμην καί δραστηριότητα,
Πρωθυπουργού μας.

ΟΙ άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφή.

Η ΡΟΠΗ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ο Σ
ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
------------------------' Γπο τοΰ Δημοσιογράφου κ. ΔΗΜ. Δ . Μ Υ Λ Ω Ν Α --------------------------

Τά κρούσματα τεντυμποϋσμοΰ πληθύνονται εις ολον τον κόσμον. Καί δυστυ
χώς καί ή Ε λλάς, μέ τά αυστηρά ήθη καί έθιμα, δεν υστερεί. Πολλοί είναι οί νέοι
καί οί νέες πού άπασχολοΰν τό άστυνομικό δελτίο μέ διάφορα παραπτώματα, άπό τά
πλέον άσήμαντα μέχρι τά σοβαρά, πού φθάνουν τά δρια τοΰ Ποινικού Νόμου. Φυσι
κά τό κακό εις τον τόπον μας δέν έχει πάρει, άκόμη, άνησυχητική τροπή. Είναι
άρκετό άλλά όχι καί σέ σημεΐον πού νά θέση σέ συναγερμό τήν κοινωνία. Οί άρμόδιοι δμως, άστυνομικοί καί δικαστικοί παράγοντες άνησυχοΰν, διότι αν δέν ληφθοϋν
δραστικώτερα μέτρα τό κακό διά τής μιμήσεως, μπορεί νά παραγίνη καί νά είναι
πολύ άργά νά έξουδετερωθή. Καί ή άνησυχία αύτή των άρμοδίων άστυνομικών καί
δικαστικών, πρέπει νά γίνη άνησυχία καί άλλων άρμοδίων παραγόντων,τών έκπαιδευτικών, τών κοινωνιολόγων καί γενικά δλων εκείνων πού άσχολούνται μέ τά μόνιμα
ή περιοδικά κοινωνικά φαινόμενα.
Τό πρόβλημα τής ροπής τών άνηλίκων προς τήν έγκληματική πραξι, έχει δη
μιουργήσει τεραστίαν άνησυχίαν είς τήν ’Αμερική καί ’Αγγλία, δπου τά τελευταία
χρόνια παρουσιάζονται τά περισσότερα κρούσματα. Πρόσφατον είναι τό γεγονός
μιας όμάδος μαθητών πού ταξίδευαν μέ ένασι δηροδρομικό συρμό καί πού κατά τήν
διάρκειαν τής διαδρομής δέν άφησαν τίποτα όρθιο. Ή ενέργεια αύτή τών μικρών
βανδάλων 12-17 ετών κέντρισε σέ τέτοιο σημεΐον τήν άγγλική κοινή γνώμη, πού
σύσωμος ξεσηκώθηκε καί ζήτησε τήν άμεση λήψι δραστικών μέτρων έπαναφορας
τών «άτάκτων» στο σωστό δρόμο. ’Αποτέλεσμα αύτοΰ ήταν νά έρθουν σέ φώς τά
μέτρα πού λαμβάνονται διά τήν περιστολή τοΰ κακού καί οί άντιδράσεις πού συναν
τιόνται στήν έφαρμογή τους.
Στήν ’Αγγλία έφαρμόζονται τά λεγάμενα «τέστ εύφυίας», πού δείχνουν οχι
μόνον τις πραγματικές ικανότητες τών παιδιών άλλά καί τις έγκληματικές τους
τάσεις καί πού οί ψυχολόγοι τά ώνόμασαν «τέστ ροπής προς τό έγκλημα». Ά λλάτονίζεται-τά τέστ αότά έχουν προκαλέσει τήν άντίδρασι τών γονέων πού έχουν
έλθει σέ σύγκρουσι καί μέ τούς δασκάλους καί τούς ψυχαναλυτάς καί τούς κοινω
νιολόγους. Οί ειδικοί αύτοί ύποστηρίζουν—καί έχουν δίκαιον—δτι ό δάσκαλος είναι
σέ θέσι νά άνακαλύψη συμπτώματα έγκληματικότητος τού παιδιού προτού αύτό
έλθη σέ έπαφή, μέ τήν αστυνομία, νά έπισημάνη αύτά καί σέ συνεργασία ’μέ τούς
γονείς τοΰ παιδιού νά προλάβη τήν έκδήλώσι τών τυχόν έγκληματικών ροπών.
Καί τά συμπτώματα αύτά, πού στά πρώτα παιδικά χρόνια είναι σέ ύπολανθάνουσα
μορφή, δσο τό παιδί μεγαλώνει τόσο γίνονται εμφανέστερα οχι μόνον στο έμπειρο
μάτι τού δασκάλου—ψυχαναλυτοΰ άλλά καί τού κοινού άνθρώπου. Πιστεύεται δτι
ένα παιδί μέ συμπτώματα ροπής εις τήν έγκληματικότητα είς τά 13 του χρόνια
θά έχη τήν πρώτη του έπαφή μέ τήν άστυνομία, εις τά 15 θά βρίσκεται σέ
άναμορφωτικό κατάστημα καί στά 25 του χρόνια θά είναι πλέον ένας κανονι
κός έγκληματίας. Καί ή έξέλιξις αύτή εινε δυνατόν νά άποτραπή, αν ληφθοΰν μέτρα
πολύ ενωρίς.
'Ο δάσκαλος άπό τό Δημοτικό σχολείο, πού πρώτος θά άνακαλύψη τήν έγκλη
ματική ροπή τοΰ παιδιού, φυσικά δέν είναι σέ θέσι νά άντιδράση. Παρακολουθεί
μέ στενοχώρια τήν έξέλιξι. Καί δμως υποστηρίζεται, αν ή παρατήρησις αύτή τού
δασκάλου γίνη δεκτή άπό τούς γονείς τοΰ παιδιού καί άνατεθή ή φροντίδα σέ
ειδικό ψυχολόγο είναι δυνατόν τό παιδί ν’ άπαλλαγή άπό τις έγκληματικές του
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ροπές καί νά έξελιχθή σ’ ένα υγιές κοινωνικόν κύτταρον. Οΐ ειδικοί ψυχολόγοι
τοϋ Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, έπειτα άπο πειράματα, κατέληξαν εις το συμ
πέρασμα δτι άπο τη στενή παρακολούθησι τής συμπεριφοράς των παιδιών εις τδ
σχολείου καί τάς κοινωνικάς τους συναναστροφάς είναι σέ θέσι οχι μόνον νά άνακαλύψουν τις εγκληματικές ροπές τοϋ παιδιού άλλα καί νά προλάβουν την έκδήλωσί τους.
Έ π ί τοϋ σημείου αύτοΰ μάς λένε δτι αί τακτικαί αδικαιολόγητοι άπουσίαι
άπο τό σχολείο, τά έπαναλαμβανόμενα ψέματα, ή σκληρότης στά άλλα παιδιά
ή τά ζώα, ή καταστροφή τής ξένης περιουσίας, είναι συμπτώματα ικανά νά φανε
ρώσουν τήν ροπή τοϋ παιδιοϋ εις τήν εγκληματικότητα. Αί παρατηρήσεις τών ψυ
χολόγων έπεξετάθησαν καί έπί άλλων έκδηλώσεων, πού άφοροΰν τήν προσωπικότητα
τοϋ παιδιοϋ. Τό πολύ φρόνιμο, τό καταπιεσμένο παιδί, αύτό πού κρύβεται στο τε
λευταίο Θρανίο τής τάξεως, τό επαναστατικό παιδί, αύτό πού δέν άνέχεται
καμμίαν νόμιμον άρχή, τό παιδί πού Θέλει διαρκώς νά προβάλλεται, άπετέλεσεν
άντικείμενον έρεύνης καί μελέτης τών έκδηλώσεων, έτσι πού νά καταστή δυνα
τόν νά συνταχθή ένας πίνακας τών στοιχείων πού φανερώνουν τήν «ανώμαλον
συμπεριφοράν».
Παράλληλα μέ τούς "Αγγλους καί οί ’Αμερικανοί άσχολοΰνται μέ τό θέμα
τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων. Οί ’Αμερικανοί ψυχολόγοι, άντίθετα πρός τούς
Ά γγλο υ ς συναδέλφους τους, στηρίζονται, διά τον καθορισμόν τής ροπής τοϋ παιδιοϋ,
εις τήν έγκληματικότητα εις τό σπίτι καί τό κοινωνικόν του περιβάλλον,, αντί τοϋ
σχολείου. Συμπέρασμα τών παρατηρήσεων καί τών Ά γγλ ω ν καί τών ’Αμερικανών
ψυχολόγων ερευνητών είναι δτι, είτε πιστεύομεν δτι τά αίτια τής έγκληματικότητος
τών άνηλίκων εύρίσκονται μέσα στο ίδιο τό άτομο, είτε εις τό κοινωνικόν αύτοΰ
περιβάλλον, είναι προτιμώτερον νά προλάβωμεν τήν έκδήλωσι τής ροπής αντί
μετά τήν έκδήλωσιν της νά λάβωμεν μέτρα θεραπείας τοϋ κακοϋ.
Βασική άρχή είναι δτι αποτελεί σημαντικόν γεγονός ν’ άνακαλύψωμεν τάς
έγκληματικάς τάσεις τοϋ παιδιοϋ προ τής έκδηλώσεώς των, αν θέλωμεν νά τά έμποδίσωμεν νά γίνουν έχθροί τής κοινωνίας.Άν πιστεύσωμεν δτι ή άντικοινωνική συμ
περιφορά τοϋ παιδιοϋ είναι μιά άρρώστεια ψυχική, τότε πρέπει νά άναθέσωμεν είς
τούς ψυχολόγους νά άνακαλύψουν τά αίτια καί νά βροΰν τον τρόπον νά τήν θεραπεύ
σουν. Καί πρός τήν κατεύθυνσι αυτή είναι άπαραίτητη καί άναγκαία ή συνεργασία
καί τών τριών παραγόντων, τής οικογένειας, τοϋ σχολείου καί τής έπιστήμης.. "Ετσι
θά καταστή δυνατόν πολλά παιδιά πού παραστρατούν νά βαδίσουν τον ορθό δρόμο,
νά γίνουν ωφέλιμα καί παραγωγικά γιά τον έαυτό τους, τήν οικογένεια καί τό
κοινωνικόν σύνολον. Καί συνάμα νά ύπάρξη ένα κέρδος κοινωνικόν έκ τής περικοπής
τών δαπανών πού διατίθεται κάθε χρόνο γιά τήν λειτουργίαν άναμορφωτικών καί
σωφρονιστικών καταστημάτων.
Τό θέμα φυσικά ενδιαφέρει καί τήν Ελλάδα μολονότι, ώς έλέχθη, τά κρούσμα
τα τεντυμποϋσμοϋ δέν είναι άνησυχαστικά. Φυσικά δέν είναι δυνατόν τό σύνολον
τών παιδιών νά τεθή υπό ψυχολογικήν παρατήρησι. Ούτε τά μέσα διαθέτομεν ούτε
καί τό ειδικευμένου προσωπικόν. Είναι δμως δυνατόν, εις περιπτώσεις εξαιρετικά
έ'κδηλες, διαπιστούμενες άπό τούς διδασκάλους, νά τίθενται ύπ’ δψιν τών άρμοδίων
διά τήν πρόληψιν τής παιδικής έγκληματικότητος, ώστε σέ συνεργασία καί τών τριών
παραγόντων, οικογένειας, σχολείου, έπιστήμης, τό παιδί νά έπαναφέρεται στό σωστό
δρόμο. Τό ίδιο θά έπρεπε νά γίνεται καί στήν πρώτη έκδήλωσι τής εγκληματικής
ροπής τοϋ ανηλίκου. Δέν νομίζομεν δτι είναι επαρκής ή σύστασις πού γίνεται είς
τούς γονείς, πολλοί τών οποίων υστερούν καί δέν είναι σέ θέσι ν’ άντιληφθοΰν τούς
κινδύνους πού διατρέχει τό παιδί τους αν άφεθή άπροστάτευτο. ’Επίσης πολλές φορές
καί ή έπιβαλλομένη ποινή σέ άναμορφωτικό κατάστημα δέν άποδίδει ικανοποιητικά

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Έ κ τοϋ ’Αγγλικού περιοδικού «Master Detective»,
κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. Α . ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Σ υνέχεια έκ τοϋ προιιγοομένοο)

’Έ τσ ι έτέθη ή βάσις όπως το "Εφ-Μ πί—Ά ϊ εισχώρηση μόνο του στον επι
στημονικό τομέα, για νά μπορέση νά έπιβάλη τό νόμο και να έξιχνιάση τό έγκλημα.
Οί υπηρεσίες διατάχθηκαν νά έλθουν σέ συννενοήσεις μέ τις άρμόδιες κρατικές καί
άλλες αρχές γιά την λήψι σχετικών οδηγιών καί τήν ίδρυσι ένός επιστημονικού
εργαστηρίου . Ό κ. Χοΰβερ έστειλε ένα άξιωματικό στις διάφορες σχολές καί βιομηχανικά έργαστήρια, γιά νά μελετήση τις τελευταίες τεχνικές προόδους καί συσκευές.
Τον ’Απρίλιο τοϋ 1931 ένας υπάλληλος έστάλη νά παρακολούθηση μιά σειρά
μαθημάτων σ’ ένα έπιστημονικό έγκληματολογικό έργαστήριο ένός μεγάλου Πανε
πιστημίου.
Σ τις 14 Σεπτεμβρίου μεταφέρθηκαν τά πρώτα υλικά—ένα μικροσκόπιο, μιά
συσκευή ύπεριωδών άκτίνων καί ένα τραπέζι σχεδιάσεως—σ’ ένα κτίριο τής λεω
φόρου Πενσυλβανίας της Ούάσιγκτων.
’Αλλά τό έργαστήριο λειτούργησε έπίσημα άπό τίς 24 Νοεμβρίου 1934.
Σήμερα τό έργαστήριο αύτό είναι ένα έπιστημονικό θαϋμα άξίας πολλών δισεκατομ
μυρίων , τό όποιον ενεργεί περισσότερες άπό 160.000 έρευνες κάθε χρόνο.
Ή έξέτασις α'ίματος, τριχών, μετάλλων καί δηλητηρίων γίνεται άπό υπαλλή
λους, οί όποιοι έχουν τουλάχιστο ένα πανεπιστημιακό δίπλωμα. Μερικοί είναι διδάτορες τής χημείας, τής φυσικής καί άλλων έπιστημών. "Αλλοι είναι ειδικοί γεωλό
γοι, μηχανικοί, μαθηματικοί καί βιολόγοι. ’Εδώ ή έννοια «τέλειον έγκλημα» είναι
άκαδημαϊκή.
Σ τις 15 Νοεμβρίου 1954 έφονεύθη στό Σήτλ τής Ούάσιγκτων ένα παιδάκι, 5
ετών, άπό ένα οδηγό αύτοκινήτου, ό όποιος έν συνεχεία εξαφανίσθηκε. Κατά τον
χρόνον τοϋ δυστυχήματος έβρεχε καί τό πτώμα τοϋ παιδιού παρέμεινε έκει δπου
κτυπήθηκε περισσότερο άπό μιά ώρα.
Τά ροΰχα τοϋ παιδιοΰ έστάλησαν στό έργαστήριο τοϋ ’Έ φ —Μπί—"Αϊ. ’Από
τήν άνάλυσι προέκυψεν δτι τό χρώμα τοϋ αύτοκινήτου, πού είχε μείνει πάνω στά
ροΰχα τοϋ παιδιοϋ, άποτελεΐτο άπό οκτώ διαφορετικά στρώματα. Τό εξωτερικό
άποτελέσματα. Κάθε παιδί είναι καί ένας ιδιαίτερος κόσμος πού έχει άμεση
άνάγκη τοϋ ψυχαναλυτοΰ, γιά νά μπορέση νά ξεφύγη άπό κρυμμένα έγκληματικά
ένστικτα ή τίς τάσεις πού δημιουργοΰνται άπό τό κοινωνικό του περιβάλλον. Διότι
είναι παρατηρημένον πολλές φορές δτι ύπαίτιος δέν είναι τό παιδί άλλά οί συνθήκες
ύπό τίς όποιες ζή καί άνδροΰται καί πού τό σπρώχνουν, ώς άντίδρασι, σέ πράξεις καί
πού τό ίδιο δέν συμφωνεί. Καί τό παιδί αύτό άθέλητα σπρώχνεται σέ άντικοινωνικές έκδηλώσεις πού άργά ή γρήγορα θά τό ώδηγήσουν εις τό έγκλημα καί θά
τό μεταβάλλουν σ’ έναν εχθρό τοϋ κοινωνικού συνόλου.
Τό έργον τής Αστυνομίας καί τοϋ άστυνομικοΰ οργάνου εις τό σημεΐον αύτό
είναι άσήμαντον. 'Ο άστυνομικός θά έπέμβη, ώς διαπιστωθή κοινωνική παράβασις.
Τό έργον τής ’Αστυνομίας είναι κατασταλτικόν εις τάς περιπτώσεις αύτάς. Ή πρόληψις, ύπό τήν έννοιαν πού έκτίθεται, είναι έργον άλλων παραγόντων μέ τούς
οποίους πρέπει νά συνεργάζεται καί ή ’Αστυνομία μέσα είς τον κύκλον τής άρμοδιότητος της. Διότι καί τό άστυνομικόν δργανον μπορεί κάλλιστα νά προβή σέ
διαπιστώσεις.
ΔΗΜ. Δ. ΜΥΛΩΝΑΣ
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στρώμα άποτελεΐτο άπό ζωηρό πορφυρό μεταλλικό σμάλτο. Τό εργαστήριο κατέ
γραψε τό χρώμα έκάστου στρώματος μέ τή σειρά. Μέ βάσι τό στοιχείο αύτό άνακαλύφθηκε ό έξαφανισθείς οδηγός καί τοϋ επιβλήθηκε ή δέουσα ποινή.
'Η άστυνομία τοϋ Σήτλ έξέφρασε τις ευχαριστίες της καί δήλωσε ότι τό
εργαστήριο άπεκάλυψε καί άπέδειξε εκείνο τό όποιον έθεωρεϊτο άδύνατο.
Τό Νοέμβριο τοϋ 1957 τό εργαστήριο τοϋ Έ φ -Μ π ί-’Ά ϊ γιόρτασε την 25ην
έπέτειό του. ’Αποτέλεσμα τών εργασιών του είναι ή άνακάλυψις άναριθμήτων εγκλη
ματιών, οί όποιοι διαφορετικά θά διέφευγαν την δικαιοσύνη.
'Η έξακρίβωσις τής ταυτότητος τοϋ "Αγγελο Τζών Λά Μάρκα, ό όποιος ήταν
ό άπεχθής άπαγωγεύς τοϋ τέκνου τοϋ Βάϊνμπέργκερ, στις 4 ’Ιουλίου 1956, επιτεύ
χθηκε μέ την έξέτασι τών χειρογράφων σημειωμάτων τών λύτρων, άνάμεσα σέ σχε
δόν δύο έκατομμύρια φακέλλους, άδειες αυτοκινήτων, αναφορές, φορολογικά εντάλ
ματα κ.λ.π. ’Έ τσ ι άναγνωρίσθηκε ό γραφικός χαρακτήρας τοϋ Λά Μάρκα άπό μιά
άναφορά του. Δικάστηκε, καταδικάσθηκε καί εστάλη στην ηλεκτρική καρέκλα στις
φυλακές τοϋ Σ ίγκ —Σ ίγκ, τον ’Ιανουάριο τοϋ 1957.
’Ακόμα πιο σπουδαιότερη υπηρεσία προσφέρεται άπό τό εργαστήριο, στον το
μέα άποδείξεως τής άθωότητος ένός άτόμου. Σέ μιά πρόσφατη περίπτωσι συνελήφθηκε ένα άτομο γιά πλαστογραφία. Ή άστυνομία όμως έπρεπε νά βεβαιωθή άπολύτως γιά τήν ένοχή τοϋ άτόμου τούτου. ’Έστειλε τά πλαστογραφημένα γραμμάτια
μαζί μέ ενα δείγμα γραφικοΰ χαρακτήρος τοϋ κρατουμένου στο εργαστήριό τοϋ
Έ φ -Μ π ί-Ά ϊ.
'Η επιστημονική έξέτασις άπέδειξε δτι δέν ήταν ό ύποπτος εκείνος πού είχε
κάνει τις οπισθογραφήσεις στά γραμμάτια. Τουναντίον, άπό τό άρχεΐο γραφικών
χαρακτήρων, τό έργαστήριο ήταν σέ θέσι νά δώση τό όνομα τοϋ άτόμου, τό όποιον
πράγματι είχε γράψει τις οπισθογραφήσεις.
Τό άτομο τοΰτο ώδηγήθηκε στήν άστυνομία, έξετάσθηκε καί παραδέχθηκε
ότι είχε πλαστογραφήσει τά γραμμάτια. ’Έ τσ ι διαλύθηκε ή κατηγορία έναντίον
ένός άθώου.
Οί έπιστήμονες τοϋ Έ φ - Μ π ί-Ά ϊ κατώρθωσαν νά λύσουν άπειρα προβλήματα.
Μελέτησαν τά διάφορα ε’ίδη μελάνης, τριχών, τήν έπιδιόρθωσι κατεστραμμένων
άριθμών πάνω σέ μέταλλο, τήν προέλευσι μικροσκοπικών τεμαχίων γυαλιοΰ,
χρώματος, βαφής καί φαρμάκων, μέ τήν έφαρμογή τών υπεριωδών άκτίνων, τών
άκτίνων X καί διαφόρων άλλων ηλεκτρονικών μηχανημάτων.
Α λλά τό έργαστήριο συνέβαλε τά μέγιστα καί στο τό τομέα τής έσωτερικής
άσφαλείας μέ τήν χρησιμοποίησι πολύπλοκων ηλεκτρονικών συσκευών, τήν έφαρ
μογή τών ισοτόπων καί άλλων συγχρόνων τεχνικών τελειοποιήσεων.
’Ίσω ς κάποια μέρα νά άποκαλυφθοΰν τά μέσα αύτά καί στο κοινό, γιατί
έπί τοϋ παρόντος θεωροΰνται κρατικά μυστικά.
’Αλλά περιπτώσεις όμως όπως ή κατωτέρω δίδονται στήν δημοσιότητα.
Μιά νύκτα τοϋ Δεκεμβρίου 1958 ένας κάτοικος τής Γκρήηνβιλλ τής Βορείου
Καρολίνας πήγαινε στο σπίτι τής άδελφής τής συζύγου του. Μερικές ώρες άργότερα
βρέθηκε τό πτώμα τής γυναίκας του μέ ένα μαντήλι δεμένο γύρω στο λαιμό, πάνω
στά παγωμένα νερά ένός παραποτάμου τοϋ ποταμοΰ Τάρ.
Ό σύζυγος συνελήφθηκε. Έ πέμενε όμως ότι ή σύζυγός του. εϊχε πέσει τυχαίως άπό τό αύτοκίνητο καί ότι δέν θυμόταν τί έγινε μετά. ’Αλλά ή νεκροψία άπε
κάλυψε ότι τά τραύματά της δέν μπορούσαν νά προκληθοΰν άπό ένα τέτοιο πέσιμο,
πού περιέγραφε ό σύζυγος.
Τό έργαστήριο τοϋ Έ φ - Μ π ί-Ά ϊ άνέλαβε τήν έξιχνίασι τοϋ έγκλήματος. Ά π ε 
κάλυψε ότι τό χώμα άπό τό άριστερό παπούτσι τοϋ ύποπτου ήταν τό ίδιο μέ ένα
δείγμα χώματος πού είχε ληφθή άπό τήν όχθη τοϋ ποταμοΰ, όπου βρέθηκε τό πτώμα.
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Διαπιστώθηκε έπίσης δτι οί τρίχες πού βρέθηκαν στην άριστερή τσέπη τοΰ πανταλο
νιού του καί πάνω στο δεξί παπούτσι τοΰ ύποπτου ή σαν ίδιες μέ τις τρίχες της κε
φαλής τής γυναίκας.
Στο δικαστήριο ό ύποπτος ΐσχυρίσθηκε δτι ήταν άθώος, άλλα οί ένορκοι
τον κατεδίκασαν καί τοΰ έπεβλήθη ή ποινή τής ισοβίου καθείρξεως.
Την 11 Δεκεμβρίου 1957 μία παραγγελία διαμαντιών άξίας 300.000 δολλαρίων
διαμάντια αύτά έκλάπησαν στο Σικάγο.
"Ενα χαρτί, μέσα στο όποιον ήσαν τυλιγμένα μερικά διαμάντια, εστάλη στο
εργαστήριο τοΰ Έ φ -Μ π ί-’Ά ϊ. Έ κ ε ΐ ένας ειδικός άναπαρήγαγε τά γράμματα πού
ήσαν γραμμένα μέ μολύβι καί τά όποια είχαν σβυστή καί άνεγνωρίσθη ό γραφικός
χαρακτήρας τοΰ άποστολέως των διαμαντιών.
Μετά ένας ειδικός τής δακτυλοσκοπίας έξήτασε το χαρτί καί κατώρθωσε νά
άνακαλύψη λανθάνοντα δακτυλικά αποτυπώματα, μέ συνέπεια νά θεωρηθούν ώς
ένοχοι τρεις ύποπτοι.
Τό 1959 στή Νιοΰ Τζέρσεϋ ένας ευφυής επιχειρηματίας τύπωσε ένα ελκυ
στικό διαφημιστικό φυλλάδιο μέ τό όποιο κατώρθωσε νά έξαπατήση ώρισμένους
έμπορους καί νά τούς άποσπάση 23.000 δολλάρια. 'Η ύπόθεσις έφθασε στο εργαστή
ριο τοΰ Έ φ -Μ π ί-’Ά ϊ. 'Ο άπατεώνας είχε δακτυλογραφήσει μέ τή γραφομηχανή
του προσθήκες, τις όποιες τοποθετούσε ανάμεσα στις τοπογραφημένες σειρές των
νομίμων εγγράφων, τά όποια έφωτογράφιζε έν συνεχεία γιά νά καλύψη τό μοντάζ.
Γιά τό άδίκημα αυτό καταδικάσθηκε σέ πέντε ετών φυλάκισι στις φυλακές τής
Νιοΰ Τζέρσεϋ.
Οί ύπηρεσίες τοΰ εργαστηρίου τοΰ Έ φ -Μ π ί-’Ά ϊ προσφέρονται σέ δλους τούς
κ>άδους καί τις κρατικές υπηρεσίες, καθώς έπίσης καί σέ δλες τις τοπικές αρχές.
'Η εργασία παρέχεται δωρεάν, ακόμα καί όταν οί τεχνικοί του καλούνται νά καταθέ
σουν στο δικαστήριο.
Πριν μερικά χρόνια συνεκλήθη μιά συνδιάσκεψις άπό τον ταγματάρχη
Γουίλλιαμ Ντουρέρ, διευθυντή τής άστυνομίας τής Φαίαρφάξ Κάουντυ, γιά νά συζητήση τό θέμα τής χρησιμοποιήσεως τής έγχρώμου φωτογραφίας άντί τής απλής
καί έθεσπίσθη ή
φωτογραφίας. 'Ύστερα άπό πολλές συζητήσεις άποφασίστη:
χρήσις της.^
Σέ μιά πρόσφατη άναφορά τοΰ δελτίου τοΰ ’Έ φ -Μ πί-’Ά ϊ, ό άρχιφύλαξ Κολόμπους περιγράφει πώς ή άπόφασις αύτή δικαιώθηκε, στήν κατωτέρω περίπτωσι
τουλάχιστο.
Μιά άστυνομική περίπολος, καθώς περιπολοΰσε μέσα στήν ήσυχη καλοκαιριά
τικη νύκτα, ακούσε φωνές καί κραυγές πού καλοΰσαν σέ βοήθεια. Οί φωνές προήρχοντο άπό ένα"ξενοδοχείο. Τό άστυνομικό αύτοκίνητο κατευθύνθηκε άμέσως προς τήν
κατεύθυνσι αύτή, οπότε μέσα άπό τό ξενοδοχείο πετάχθηκε μιά γυναίκα τρέχοντας
προς τό μέρος τους. Κλαίγοντας καί μέ λυγμούς διηγήθηκε στούς άστυνομικούς
δτι κάποιος τής επιτέθηκε μέ άνηθίκους σκοπούς. 'Ο έπιτεθείς ήταν ένας μεγαλό
σωμος άνδρας, ό όποιος μόλις είχε έγκαταλείψει τό ξενοδοχείο. Οί άστυνομικοί μπή
καν στο αύτοκίνητο τους καί κατευθύνθηκαν προς τήν κατεύθυνσι πού τούς ύπέδειξε
ή γυναίκα. Σέ λίγα λεπτά είχαν συλλάβει τον άνδρα αύτόν.
Αύτός όμως έπέμενε δτι είχε μέν παραβιάσει τό δωμάτιο τής γυναίκας, άλλά
μόνο γιά νά κλέψη. Άρνήθηκε δτι τής έπιτέθηκε. Τότε έλήφθησαν έγχρωμες φωτο
γραφίες τοΰ δωματίου καί τοΰ θύματος. Στο δικαστήριο, ό ύποπτος έπέμενε στούς
ισχυρισμούς του δτι είχε μπή στο δωμάτιο τής γυναίκας γιά νά κλέψη μόνον.
( συνεχίζεται)

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑI

Ο «ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ”
ΚΑΙ Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ) ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
'Υπό Ύπαατυνόμου Β' χ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ
(Σ υνέχεια έκ του προηγουμένου)

«Τον ποιητήν δέοι, εΐπερ μέλλοι ποιητής είναι, ποιεΐν μύθους, άλλ* ού λόγους».
«Με τό μύθο πήρα νά δουλέψω. 'Ο Γύφτος, τύπος τής φυλής του διαλεχτός,
« μπορούσε νά κράξει σαν τον 'Ηράκλειτο : «Είς έμοί χίλιοι»- όμως αταίριαστος
« μέσα στούς ομόφυλους, ξεχωριστός μέσα στούς ξεχωριστούς, έχει βαθειά τή συνεί« δηση τής άξίας τής συντροφικής ζωής καί δεν τα ταιριάζει μέ τή συντροφιά. Θέλει
« νά δουλέψη σάν τούς άλλους καί δεν δένεται" δοκιμάζει κάθε τέχνη καί κάθε τέ« χνη τού είναι στενή κΓ άνάποδη" στενή κι’ άνάποδη καί ή άγάπη του, πού τόσο
« πλατειά τήν ώνειρεύτηκε. Τέλος, μιά μέρα βρίσκει ένα μυστηριώδικο βιολί, κλη« ρονομιά. άπό κάποιο γέροντα ιερό προφήτη. Παίρνει τό βιολί καί μέ τό παίξιμό
« του βρίσκεται σά νέος άνθρωπος. Στο νοϋ του πρόβαλε - καθώς λέει ό Λεοπάρδης
« στήν « Ά σ π α σ ί α» του - «νέος ουρανός, νέα γή καί μία θεία αχτίδα». Οί άνθρω« ποι άνατρίχιασαν καί θυμώσαν πιο πολύ μέ τό βιολί του- μά τά παιδιά, οί μελ« λούμενοι άνθρωποι, γοητεύονται άπό τό βιολί του- καί τού φτάνει.
«Τέτοιο, άπάνω κάτω τό παραμύθι. 'Η έπική παράδοση φαίρνεται γύρα
« στήν άτσιγγάνικη γεννιά, καθώς πρωτοπαρουσιάζεται στή Θράκη, εκατό χρόνια
« άπάνω κάτω πριν άπό τό πάρσιμο τής Πόλης καί σταίνει τά τσαντήρια της άπό« ξω άπό τήν Πόλη. Στο βάθος τής ζωγραφιάς ξανοίγεται μέ τήν άχνάδα τού όνεί« ρου ή θεοφύλακτη - θεοκατάρατη τότε - μεγάλη πολιτεία, τού «πόθου μας ή γή»,
« καθώς τήν χαιρετάει κάπου ό Μαρκοράς. Χρόνου ώρισμένου Ι δ έ α στο ποίημα
« δέν ύπάρχει. Τό νόημα τού καιρού πού περνάει φαίνεται πώς ούτε κι’ ό "Ομηρος
« καθαρά τό έχει. Δέν πολυσκοτίζονται γιά τέτοια οί έπικοί- άς τού συχωρεθή καί
« τού τραγουδιού μου, γιά ό,τι κρύβει επικό καί γιά δ,τι κρύβει στοχαστικό.’Ανακατώνω,
« φαίνεται, τον ήρωά μου τον ίδιο σέ πράματα καί σέ λυρισμούς, πού κυλάνε άνάμεσά
« τους, χωρίζοντάς τα χρόνια καί καιροί. Μά έγώ δέ διηγούμαι ήσυχα καί κανονικά,
« δπως - δπως κοιτάζω μέ τήν δποια τέχνη μου νά ξεκαθαρίσω δσα βλέπω σάν
« όνειρό. 'Η λυρική σκέψη ξεμυτίζει, θαρρώ, παντού στο ποίημα καί χωριστά καί
«άνάκατα καί στά κύρια μέρη καί στά επεισοδιακά. "Ομως, έκεΐ πού τ ’ άλλα μέρη
« τού έργου πού δέ δένονται καθ’ έαυτό μέ τό παραμύθι μπορεί νά θεωρηθούν έπει« σόδεια τού έργου, αύτά τά επεισόδια μπορείς νά πεις ϊσα - ϊσα πώς εϊναι τά κύ« ρια μέρη τού έργου κι’ δλα τ ’ άλλα άφορμή καί στολίσματα. Α ι σ θ ά ν ο μ α ι
« π ώ ς μέ σ φ ι χ τ ο δ έ ν ε ι κ ά τ ι μέ τ ή ν ψ υ χ ή τ ή ς γ υ φ τ ο υ ρ ι ά ς ·
« δ μ ω ς τ ή γ ύ φ τ ι κ η ζ ω ή μ ο υ τ ή φ ω τ ί ζ ε ι ό Λ ό γ ο ς - καί εϊναι
« ή ποίηση τό υπέρτατο λουλούδι τού λόγου. Κανένα πόθο ξεχωριστό δέν είχα
« νά πάρω κύριο σκοπό τού τραγουδιού μου τό ζωγραφικό ξανάδομα μιας γύφτικης
« ζωής καί πλάσης- τέτοιο μεταχείρισμα τής Τέχνης σά νά μή μ’ άρέσει. Πρόφαση
« κι’ άφορμή τον πήρα τον γύφτο γιά νά ξεχύσω μέ κείνον, μέσα σ’ ένα τόπο ταιριαστό
« μέ τήν ψυχή μου, τις λαχτάρες μου τις διανοητικές- γιά νά ξαναπώ κι’ έγώ τή
« συγκίνηση τού ανθρώπου - κι’ άς εϊναι άδύνατη ή φωνή του - μπροστά σέ κάποια
« προβλήματα τής ζωής, τήν ύποταγή ή τήν εναντίωση- τή συγκίνηση τού πολίτη
« καί τού μελετητή μπροστά σέ κάποια έπεισόδεια τής ιστορίας τού "Εθνους του. . . » .
Αύτά λέει ό ίδιος ό Κωστής Παλαμάς. "Ας προχωρήσουμε τώρα σέ μιά
σύντομη ανάλυση τού έπους του.
Στον Π ρ ώ τ ο λόγο συναντάμε τήν εικόνα τού εθνικού ξεπεσμού. Στον « Έ ρ-
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χ ο μ ο» άν θίγει τό δραμα μέ τδ ζωγράφισμα του καιρού που ζεϊ ό γύφτος, έκατδ
χρόνια πριν πατήσουν οί Τούρκοι τό Βυζάντιο. Κάνει δηλαδή την εμφάνιση ό Γύφτος
στην ’Ανατολή την εποχή πού δύει ό μαισαιωνικός κόσμος καί άνατέλλει ή Α ναγέν
νηση. 'Ο Γύφτος έρχεται στή Θράκη καί μπροστά στήν Κωνσταντινούπολη, μέ νέες
θεωρίες καί μέ νέα σύμβολα, πού τόσο παραστατικά μάς άνέπτυξε παραπάνω ό δη
μιουργός του Κωστής Παλαμάς.
’Εμπνευσμένος άπό τό «Μπράντη» τοϋ "Ιψεν ό Παλαμάς, ζωγραφίζει τον ερ
χομό τής γυφτουριάς μέ τήν κατάρα τοϋ Ίψενικοΰ γύφτου πού πλανιέται πάνω άπό
τον οχλο:
Γιά μάς ό δημόσιος δρόμος, ό κάβος,
τά δάση, τά βράχια. Είμαστε λαός άπό
τυχοδιώκτες πού δλο περπατεΐ. Σπίτια
καί τζάκια γιά τούς άλλους είναι.
Στάθηκαν οί στίχοι τοϋ «Μπράντη» τοϋ ’Ίψεν άφορμή γιά νά δεθή τό δραμα,
μάς εϊπε ό ίδιος ό Παλαμάς στήν άνάλυση τοϋ γύφτου του. Καί νά τό δραμα τώρα
τοϋ Παλαμά, δπως τό πρωταντίκρυσε μέ τόν ερχομό των γύφτων. Στο βάθος ξανοί
γεται ή Πόλη, ζωγραφιά τής χώρας τής καισαρικής άλλά καί ζωγραφιά των νέων
άνθρώπων:
Τ ’ άξεδιάλυτα σκοτάδια
τά χαράζει μιά λιγνή λευκότη
νυχτοφέρνοντας κι’ αυτή"
καί ήτανε τοϋ νοϋ μου ή πρώτη
χαραυγή.
·
Καί ήταν ώρα μελιχρότατη
καί ήτανε χυμένο ολόγυρα
κάτι πιο χαϊδευτικό
κι’ άπό τ ’ άεράκι,
δταν έρχεται γιομάτο άπό τά μπάλσαμα
πρωινά των όλοπράσινων πευκώνων,
> ' τ 9 αερακι*
5 /
κι ? απο
καί ήταν πέρα κάπου σέ μιά γή,
, σέ πηγή λαών καί χρόνων
καί ήτανε στή Θράκη.
Καί ήταν δπου κόσμοι άντίμαχοι
μέ τήν ίδια έρωτόπαθη μανία,
ν’ άγκαλιάσουνε λαχτάριζαν
τήν πανώρια Βοσπορίτισσα, τή μία,
καί κατάλαμπρα ντυμένοι καταστάλαζαν
καί φιλούσανε τά χώματα
πού τά πόδια τής πατούσανσάν άκρίδες πέφταν οί λαοί,
μέλισσες εκεί οί λαοί πετοΰσαν.
Καί ήτανε, ή πανώρια, δυό γιαλών
άφροκύμαντη νεράιδα,
κι’ ήσουν ’Εσύ, Πόλη, ώ Πόλη !
Καί ήτανε τής γής τό περιβόλι
καί ήταν δπου σέ μιά δόξα
τών Έθνώνε ταιριάζουνε οί πόλοι,
καί ήταν δπου άπό τά πέρατα τοϋ κόσμου
βάρβαροι δυσκολοταίριαστοι
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X. Σταμάτη

στη Ρωμαία των Κωνσταντίνων
πολεμούσαν κάτω άπό τό λάβαρο
των Ελλήνων .................................
Καί νά το κούρασμα καί ή σαστισμάρα του μεσαιωνικού κόσμου:
Καί ήταν σαν άπό μακρότατα
καί ήταν σαν άπό μερόνυχτα
κι’ άπό χρόνια πεζοδρόμοικαί σά νάχασαν τό δρόμο τους
καί μαζί μ’ αύτό σά νάχασαν
λίγο λίγο καί τήν έγνοια,
λίγο-λίγο καί τή γνώμη,
κι’ υστέρα καί κάθε μνήμη,
κι’ υστέρα καί κάθ’ ελπίδα
καί πού δεν κρατούσαν πίσω τους
καί πού μήτε ξάνοιγαν εμπρός
μια πατρίδα ..........................................
Καί ήταν οί καιροί πού άτίναχτο
μέγα άστροπελέκι, κάτι
πρωταγρίκητο κι’ ώς τότε κι’ άνιστόρητο,
άπό τήν ’Ά πρη Θάλασσα ώς τό Δούναβη
καί ίσα άπό τά πόδια τοϋ Ευφράτη
κρέμονταν άπάνω άπό τό κόσμο,
κάψαλα καί στάχτη νά τον κάμεικαί λιγοθυμοϋσ’ ή ’Ανατολή,
κι’ έτρεμε καί ή Δύση σάν καλάμι.
Καί ήταν οί καιροί πού ή Πόλη
πόρνη σέ μετάνοιες ξενυχτοϋσε
καί τά χέρια της δεμένα τά κρατούσε
καί καρτέραγ’ ένα μακελάρη.
Καί ξολοθρεμός ό μακελάρης.
Ροΰσοι, Νορμανδοί, Βουλάγροι, Καταλάνοι
κι’ ό Χριστιανομάχος ό Σαρακηνός
κι’ ό Ουγγαρέζος ό τεράστιος καβαλλάρης,
πιο απαλά μπροστά του δείχνοντανκαθεμιά φυλή, κάθε σεισμός.
Καί καρτέραγε τον Τούρκο νά τήν πάρει (1).
Μέ τό Δ ε ύ τ ε ρ ο λόγο ό Γύφτος φτάνει στά περίχωρα της πόλης. 'Ο ποιη
τής έχει δώσει τον τίτλο «Δ ο υ λ ε υ τ ή ς» στο δεύτερο λόγο γιατί ό Γύφτος του
έρχεται εκεί νά δουλέψει. Μά άρνεΐται τή δουλειά γιατί οί όροι πού τού προτείνουν
δεν τον συμφέρουν άλλά καί γιατί αύτός είναι διαλεχτός καί πρέπει μόνος του νά δια
λέξει τή δουλειά πού θά κάμει. Σάν δουλευτής, ό Γύφτος, θά μας πει τά άγαθά τής
δουλειάς του καί μαζί μ’ αυτά καί τίς ιδέες του:
1. Μέ τον τελευταίο στίχο συνοψίζει ό ποιητής δλη τήν παρακμή τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας. «Καί καρτέραγε τον Τούρκο νά τήν πάρει». Δέν μπορούσε νά δοθή καλλίτερα τό
τέλος μιας τόσο ένδοξης εποχής καί τό τέλος μιας παρακμής.
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Χέρι μου, τό σίδερο παράτα,
παψ’ έσύ, σφυρί, τον πόλεμο,
πού πολέμαες μέ τ ’ άμόνΐ"
είμαι ό δουλευτής χαλκιάς
πού άλλα θέλησε καί πού άλλα
κατορθώνει !
Είμαι ό πλάστης ό χαλκιάς
πού δεν πλάθει το σφυρί μου
μητ’ εσέ, καρφί, ούτε σάς
άρματα, σπαθιά, κοντάρια,
μήτε τήν καμπάνα σου έκκλησιά,
άλυσίδες ούτε, ούτε κλειδιά,
μηδέ τά κουδούνια γιά τ ’ άρνιά,
καί γιά τά οργώματα τ ’ αλέτρια,
μήτε γιά το σπίτι τά κλινάρια,
ούτε δρέπανα, ούτε χαλινάρια.
Είμαι ό πλάστης ό χαλκιάς
πού δεν πλάθει τό σφυρί μου
άλλο άπ’ τά πανώρια τ ’ άνωφέλευτα
καί μιά τέχνη πρωτόταίριαστη κι’ άταίριαστη
ή δική μου.
Καί είμαι ό μάγος τής φωτιάς κι’ άπλώνο^ μέσα της
καί τά φίδια καί τά τέρατα τής κλέβω,
καί τό σίδερο κ ι’ άκόμα πιο παράξενα
τά δουλεύω.
Καί είμαι ό σφυροκοπητής
πού σφυροκοπάει άντί σπαθιά
κάποια άφύσικα λουλούδια"
κι’ είμαι ό δαμαστής ό γύφτος
πού γεννάει άπό τή φλόγα
κύκλους, ίσκιους, γρύπες, μάγια,
κάποιες ρηγικές κορώνες.
λάμιες, ξωτικές γοργόνες,
γιά καράβια, γιά σαράγια,
πού δέν είναι πιά ή πού δεν είναι άκόμα"
τ ’ άνωφέλευτα, τ ’ άχρείαστα καί τ ’ άλλόκοτα,
πόύ τούς λείπει πότε πρόσωπο,
πού τούς λείπει πάντα σώμα,
πού τούς λείπει πάντα τ ’ όνομα................

Καί τελειώνει ό δεύτερος λόγος μέ τήν πρωτόγνωρη μελαγχολία τοΰ γύφτου :
Καί όταν ήρθαν καί μέ σκόλασαν
μέ τούς οικοδόμους, οικοδόμο,
καί όταν μοϋ είπαν: «Γύφτε τράβα δρόμο!»
Καί όταν τράβηξα άσυντρόφιαστος
τό δικό μου δρόμο πάλι,
γνώρισα μιά θλίψη μέσα μου,
θλίψη άσώπηστη, μεγάλη!.........
(Συνεχίζεται)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Η ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΑΤΑΑΙΟΞΕΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΑΑΗΦΙΣ
ΤΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΟΥΑΝΤΟΚ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ
-------------------------- Ύ πδ τοΰ Δημοσιογράφου χ· ΣΠΥΡ . ΑΕΩΤΣΑΚΟΥ----------------------------

'Η οικογένεια Δαβάκη δεν έχει προσφέρει εις τό βωμό της Πατρίδος τον ήρωα
της Πίνδου, πού βρήκε τραγικό θάνατο ένώ άπήγετο άπο τούς Φασίστας ώς δμηρος
στην ’Ιταλία, άλλα συνδέεται άμεσώτατα καί μέ δεσμούς αίματος μέ τά Σώματα
’Ασφαλείας, διότι ό άδελφός της σεβαστής δέσποινας, της κ. Δαβάκη, τής μητέρας
τοΰ νϋν ύπουργοΰ, κατεσφάγη άπο ένα διαρρήκτη, ώς ενωμοτάρχης της Χωροφυ
λακής καί διοικητής τής Καταδιώξεως των κακοποιών εις τον Πειραιά. Αύτό συνέβη
εννοείται πριν άκόμη ίδη το φως τής ημέρας ό σημερινός ύφυπουργός, εδώ καί 59
ολόκληρα χρόνια διά την άκρίβειαν. Καί το τραγικό αύτύ έπεισόδιον το ύπενεθύμισα
εγώ εις τον άγαπητόν μας υπουργόν, δταν ό τελευταίος είς μίαν συνάντησίν μας μου
άπεκάλυψεν δτι ήτο συγγενής μας, καθ’ δσον ή μητέρα του ήτο συμπατριώτισσά μου,
το γένος Δημητρίου Οΐκονομίδου, άπο το ωραιότερο χωριό τής ήρωϊκής Μάνης μέ
τις πέντε βρύσες του καί μέ τό παλαιό βενετσιάνικο κάστρο του, την Κελεφά, μέ τον
Ιστορικό ναό τοΰ Α γίου Βασιλείου, κτΐσμα τοΰ 11ου αΐώνος, παρακαλώ. Μά δταν
μοΰ άπεκάλυψε τό δνομα τοΰ έκ τής μητρός πάππου του ένεθυμήθην άμέσως τό δτι
ό μακαρίτης ό μπάρμπα Δημητράκης ό Οΐκονομίδης, ό πάππος του, ήτο πρωτοξάδελφος τοΰ μακαρίτου έπίσης πατέρα μου καί συνεπώς ή μητέρα τοΰ κ. ύπουργοΰ
είναι έξαδέλφη μου, δπως έξάδελφός μου δεύτερος ήτο καί ό άδελφός της, μακαρίτης
Ή λίας Οΐκονομίδης, πού έσφάγη άγριώτατα άπο ένα φοβερό διαρρήκτη Μπουντούρη.
Καί ή τραγωδία εκείνη καθώς κ α ί'ή αυτοθυσία τής «"Ελβας», τοΰ μπουλντώγκ του,
πού ήταν τό πρώτο άστυνομικό σκυλί πού είχαμε εις την Ελλάδα, θά μοΰ μείνη
άξέχαστη, αν καί ήμουνα τότε τεσσάρων ετών μόλις καί αν καί πέρασαν πενήντα
καί έννέα ολόκληρα χρόνια έκτοτε.
Τώ καιρώ έκείνω, αν δέν μέ άπατά ή μνήμη, μόλις θά είχε παραλάβει τήν
έκτέλεσιν άστυνομικών καθηκόντων εις τάς πόλεις ή Χωροφυλακή, ύπό άξιωματικούς
μάλιστα τοΰ στρατεύματος διοικουμένη, διότι ώς έν όνείρω ένθυμοΰμαι εις τον Πει
ραιά, καί είς τήν οδόν Νεώσοικων δπου διεμένομεν, τούς παλαιούς άστυφύλακας
τής Δημοτικής ’Αστυνομίας μέ τά κράνη. Διά να μορφωθοΰν άξιωματικοί τής Χ ω
ροφυλακής κατετάσσοντο εις τό Σώμα κατόπιν διαγωνισμού πτυχιοΰχοι, συγγνώ
μην πτυχιοΰχοι δέν ύπήρχαν τότε διότι όλοι άνεκηρύσσοντο διδάκτορες τής νομικής,
οί όποιοι μετά ώρισμένην θητείαν, προήγοντο εις άνθυπομοιράρχους. Καί ώς ενω
μοτάρχης λοιπόν εις τήν Χωροφυλακήν είχε καταταγή έκεΐνα τά έτη, ό νεαρός Κελεφιώτης έξάδελφός μου Ή λίας Οΐκονομίδης, ό όποιος είχε τοποθετηθή ώς ένωμοτάρχης εις τον Πειραιά. 'Ο Πειραιεύς τότε ήταν, εις τάς άρχάς τοΰ αΐώνος, μία μικρά
πόλις ολίγων χιλιάδων κατοίκων, άφοΰ αί Ά θήναι μόλις καί μετά βίας έφθαναν τάς
εκατόν χιλιάδας κατοίκων. Καί ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς εΐχεν άστυνομικόν τμήμα ένα, καί μόνον ένα, εις ολόκληρον τον Πειραιά καί αυτό τό τμήμα εΐχεν
ύπηρεσίαν Καταδιώξεως, σαν νά έλέγομεν σήμερον ‘Τποδιεύθυνσιν Γενικής ’Ασφα
λείας. Καί αύτήν τήν ύπηρεσίαν διηύθυνε ό μακαρίτης έξάδελφός μου Ή λίας Οΐκο
νομίδης, ό όποιος είχε καταταγή εις τήν Χωροφυλακήν μέ τά καλλίτερα όνειρα.
Ή Καταδίωξις έκείνη τοΰ άστυνομικοΰ τμήματος Πειραιώς έκτος τοΰ προϊστα
μένου ένωμοτάρχου ζήτημα είναι άν είχε καί δύο-τρεϊς χωροφύλακας άκόμη. Καί αυ
τοί έπρεπε νά έπιλαμβάνωνται εΐςόλατά παρουσιαζόμενα ζητήματα άσφαλείας, δηλαδή
διαρρήξεις, κλοπάς, ληστείας, κλοπάς άπο λεμβούχους καί άχθοφόρους άγνώστους
εις τόν λιμένα, δεδομένου δτι δέν ύπήρχε Λιμενική άστυνομία. Ή Πειραϊκή χερσό-
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νήσος άκατοίκητος καί ή Καστέλλα άραιωκατοικημένη ή σαν άντρα χασισοποτών
διαρρηκτών, κλεπτών καί ληστών άκόμα. Καί δμως έντδς ελάχιστων μηνών ό Ή λίας
Οΐκονομίδης κατώρθωσε νά άναπτύξη μίαν δραστηριότητα άπίστευτον καί νά ξεκα
θαρίση τον Πειραιά, άπό τά Λεμονάδικα, την Τρούμπαν καί τά Βούρλα μέχρι τήν
Πειραϊκήν, τήν Πηγάδαν καί τήν Καστέλλαν, άπό δλα τά άποβράσματα της κοινω
νίας πού τήν έλυμαίνοντο προηγουμένως. Σπάνια μέ τήν στολήν του καί τακτικά
μέ πολιτικά καί μέ τό μπαστουνάκι του εις τά χέρια έκανε μόνος του εφόδους καί
συνελάμβανε τούς κακοποιούς, οί όποιοι τον έτρεμαν. Βοηθό του είχε τό πιστό του
μπουλντώγκ, τήν «’Έλβα», ένα εξυπνότατο σκυλί πού έφερμάριζε άπό μακρυά τον
κακοποιό καί τον άλήτη καί όρμώντας πήδαγε επάνω του. Τον άρπαζε άπό τό σβέρκο
καί δεν τόν άφινε άπό τά δόντια της, άν δεν έφθανε ό κύριός της νά δέση τον κακο
ποιό. ΤΗταν καταπληκτική ή διαίσθησις πού είχε τό μπουλντώγκ έκεϊνο νά οσφραί
νεται ποιος είναι ό καλός άνθρωπος καί ό ήσυχος νυκτερινός διαβάτης, τόν όποιον
δεν ένωχλοΰσε ποσώς καί ποιος ό κακούργος τόν όποιον συνελάμβανε. Τοιουτοτρό
πως συχνά ό μακαρίτης ό Οΐκονομίδης, ό όποιος άνεχώρει άπό ενωρίς διά τήν περι
πολίαν του φέρων άρκετά κομμάτια σχοινιών καί χειροπέδας μαζί του καί φυσικά
τό μπαστουνάκι του καί τήν άπαραίτητη «"Ελβα», τό πιστό άστυνομικό σκυλί του,
έπέστρεφε τά χαράματα εις τό τμήμα κουβαλώντας ολόκληρη κουστωδία άπό κρα
τουμένους κλέπτας, χασισοπότας καί κακοποιούς έν γένει, άλλους δεμένους μέ σχοι
νιά καί άλλους, τούς πλέον έπικινδύνους, μέ χειροπέδας. Διηγούνται μάλιστα δτι
μίαν νύκτα, κάπου εις τήν Πειραϊκήν χερσόνησον, έξω άπό ένα σπήλαιον, δύο κακο
ποιοί εϊχον στήσει ένέδραν διά νά ληστεύσουν κανένα διαβάτην. Καί ήτοιμάσθησαν
νά επιτεθούν εναντίον ενός νυκτερινού διαβάτου άλλ’ δταν έπλησίασαν διά νά τόν
κτυπήσουν τόν άνεγνώρισαν καί κατελήφθησαν άπό τρόμον.
— Ρέ ό νωμοτάρχης.-.Έφώναξε ό ένας κακοποιός εις τόν άλλον.
— Τόν πιάσαμε τό λόρδο..,άπήντησε ό δεύτερος.
Προσεπάθησαν νά φύγουν άλλά ό μακαρίτης ό Οΐκονομίδης ώρμησε καί άφοΰ
έκτύπησε τόν ένα μέ τό μπαστούνι του τόν συνέλαβε καί τόν έδεσε, ένώ τόν άλλον
πού είχε τρέξει μερικά μέτρα ώρμησε ή «"Ελβα» ή όποια έχύθηκε έπάνω του τόν
άρπαξε άπό τό σβέρκο καί τόν κράτησε μέχρις δτου έφθασε τό άφεντικό της, γιά νά
δέση κι’ εκείνον.
"Ενας φοβερός καί τρομερός διαρρήκτης καί κακοποιός, πού έδρα τότε εις τόν
Πειραιά καί έλυμαίνετο τάς άποσκευάς τών άφικνουμένων επιβατών πού άπεβιβάζοντο μέ τάς λέμβους άπό πλοία διά νά άνέλθουν εις τάς ’Αθήνας μέ τόν άτμήλατον σιδηρόδρομον, ό όποιος έφθανε μέχρι τό Θησεϊον καί έπεξετάθη μέχρις 'Ομόνοι
ας καί ήλεκτροκινήθη πολύ βραδύτερον, κατά τό 1906 νομίζω, ή τόν τροχιόδρομον,
τόν πολυθρύλητον «κολοσούρτην», πού είχε τήν άφετηρίαν του εις τό καφενεΐον
τοϋ Βρυώνη, εις τό τέρμα της ήδη λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου καί τότε
Σωκράτους, ήταν λέγω ό Μπουντούρης άπό τήν Χαλκίδα καταγόμενος καί συγ
γενής ενός ύπουργοϋ τών Ναυτικών Μπουντούρη. Κανείς, προ του μακαρίτη τοϋ Οίκονομίδη,δέν τολμούσε νά τά βάλη μέ τόν Μπουντούρη, τόν συγγενή τοϋ 'Υπουργού.
"Εκαναν στραβά μάτια γιατί τόν έφοβοΰντο επειδή ήταν γερό μαχαίρι καί τόν
άφιναν νά κλέβη. Μά ό μακαρίτης ό έξάδελφός μου, πού ήταν ένας εξαιρετικά
τίμιος καί ευσυνείδητος άστυνομικός, πού τίποτε δέν μπορούσε νά τόν άναγκάση,
νά παρεκκλίνη άπό τό καθήκον του, δέν τόν είχε άφήσει νά καθήση σέ χλωρό κλαρί,
κατά τήν παροιμία. Μόλις έκαμε μιά κλοπή ή μιά διάρρηξι ό Μπουντούρης, τόν
συνελάμβανε καί τόν άπέστελε εις τήν Εισαγγελία ’Αθηνών. ’Αλλά τά πολιτικά
μέσα ετίθεντο τότε εις ήμερησίαν διάταξιν καί ό Μπουντούρης τήν άλλην ήμέραν
κατώρθωνε νά εύρίσκεται καί πάλιν έξω άπό τάς φυλακάς, διά νά διαπράξη νέαν κλο-
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πήν καί νά συλληφθή καί πάλιν άπό τον άτεγκτον εκείνον διοικητήν τής Καταδιώξεως Πειραιώς τοΰ 1903.
Κύριος οΐδε πόσας φοράς ό μακαρίτης ό Οΐκονομίδης είχε συλλάβει δι’ άπλάς
κλοπάς, διά διαρρήξεις καί διά παρανόμους όπλοφορίας τον Μπουντούρην, διότι ό
φοβερός εκείνος διαρρήκτης έκυκλοφόρει μέ μίαν πελωρίαν χαντζάραν μέσα εις τον
άριστερόν του μανίκι διά νά την σείρη άμέσως, την «ισόβια» όπως την έλεγαν οί
τότε κακοποιοί εις την άργκό τους. Καί ό Μπουντούρης, μένεα πνέων εναντίον τοΰ
πιστού ενωμοτάρχου, είχε καυχηθή σέ άνθρώπους τοΰ ίδιου φυράματος ότι, έφ’ όσον
έννοοΰσε νά τον καθαίρεση άπό βασιλέα τοΰ υποκόσμου τής γείτονος, «θά τον παιρνοϋσε άπό την μία άκρη ώς την άλλη μέ την ισόβια καί ότι θά τοΰ έσχιζε τήν κοιλιά νά
τοΰ δώση νά φάη τά άντερά του». Ποιος όμως έδινε σημασία σέ τέτοιου είδους
απειλές λιοντάρηδων; Καί όμως.
Κάποια Κυριακή απόγευμα, ό μακαρίτης ό Ή λίας ό Οΐκονομίδης δέν είχε
δουλειά καί τράβηξε γιά τό Νέο Φάληρο, πού είχε άρχίσει τότε νά βλέπη δόξες καί
δόξες χάρις εις τό θέατρο πού τοΰ είχε κτίσει ή «Ε ταιρία τοΰ άπ’ ’Αθηνών εις Πει
ραιά Σιδηροδρόμου», πρίν ήλεκτροποιηθή αύτός καί γίνουν Ε .Η .Σ . Ή ίδια Ε τ α ι
ρία είχε κάνει καί ένα κιόσκι στήν πλάζ, όπου έπαιζε μουσική καί υπήρχε καί μία
θαυμασία σιδερένια έξέδρα εις τό μέσον μεταξύ τών άνδρικών καί τών γυναικείων
λουτρών, πού ήσαν έκατέρωθεν αυτής καί πού αί καμπίναι τους έπρόβαλαν αρκετά
μέσα εις τήν θάλασσαν. 'Η έξέδρα τοΰ Παλαιού Φαλήρου ήταν αρκετά μεγάλη καί
πλατειά καί έπροχωροΰσε εις αρκετόν βάθος μέσα εις τήν θάλασσαν, όπου κατήρχετο
κανείς μέ σκάλες διά νά έπιβιβασθή εις βάρκες μέ πανιά καί νά κάνη βαρκάδα,
έσώζετο δέ μέχρι καί τής κατοχής, οπότε άγνωστον διατί τήν κατέρριψαν οί Φασισταί. Λοιπόν ό Οΐκονομίδης όταν έφθασε εις τό Φάληρο κατακουρασμένος τράβηξε
γραμμή διά τήν έξέδραν καί έκάθησε εις ένα πάγκον μέ τά πόδια προς τήν θάλασ
σαν, στηρίζων τάς δύο του χεΐρας επάνω εις τό σιδηροΰν προφυλακτικόν κιγκλίδοιμα καί άκουμβών εκεί τό κεφάλι του διά νά ξεκουρασθή. 'Η «’Έλβα», τό πιστό του
άστυνομικό μπουλντώγκ, τον είχε άκολουθήσει αλλά φαίνεται ότι ήταν ή περίοδος
τοΰ γενετησίου οργασμού της καί άφοΰ έπεσκόπησε ίσως τήν έξέδρα καί δέν είδε
τίποτε τό ύποπτο άφησε τον κύριόν της νά άναπαυθή έκεΐ καί ή ίδια έγύρισε νά
φέρη βόλτες εις τήν πλατεία, διά νά συναντήση προφανώς κανένα σκύλο.
Μά ένώ ό Οΐκονομίδης, άφηρημένος άπό τήν κούρασι, έκάθητο εις τήν έξέδρα,
είχε φθάσει έκεϊ, προφανώς «διά νά κτυπήση κανένα πορτοφόλι», ό περίφημος
Μπουντούρης ό όποιος άθορύβως έπλησίασε τον μέ τά πολιτικά ένωμοτάρχην καί
άνεγνώρισεν άμέσως τον διώκτην του. Τότε ευρε τήν εύκαιρίαν νά τον έκδικηθή,
δι’ όλας τάς διώξεις τάς οποίας είχεν ύποστή. Χωρίς νά χάση καιρόν, ύπό τά ομματα τών έντρομων περιπατητών τής έξέδρας, βγάζει τό μεγάλο άμφίστομο μαχαίρι
του καί άρχίζει νά καταφέρη κατά τοΰ προϊσταμένου τής Καταδιώξεως Πειραιώς,
τοΰ Ή λία Οΐκονομίδου, άλλεπάλληλα πλήγματα. Κατέφερε περισσότερα άπό δε
καπέντε πλήγματα εναντίον του, εις τον λαιμόν, εις τον θώρακα, εις τήν καρδια
κήν χώραν, εις τήν κοιλιακήν χώραν καί τον κατεκρεούργησε κυριολεκτικώς. "Υστερα
ήτοιμάσθη ήσυχα ήσυχα νά φύγη, απειλών τον κόσμον μέ τό καταιματωμένο μα
χαίρι του.
Μά ή «"Ελβα», τό πιστό του σκυλί,πού όπως είπα περιεφέρετο εις τήν πλατείαν
τοΰ Νέου Φαλήρου, προησθάνθη φαίνεται τό φοβερόν κακούργημα πού διεπράττετο
εις τήν έξέδραν μέ θΰμα τον κύριό της καί ένέσκυψεν έκεΐ ώς βολίς.'Ώρμησε καί, όπως
τό είχε διδάξει νά κάμη ό κύριος του, έπήδησε έκ τών όπισθεν εις τήν ράχιν τοΰ
δολοφόνου καί ήρχισε μέ λύσσαν νά τον δαγκώνη εις τον αυχένα. ’Εκείνος έδοκίμασε τότε νά τό κτυπήση μέ τό μαχαίρι του καί, άφοΰ προς στιγμήν κατώρθωσε
νά καταρρίψη άπό τον αυχένα του τό εις αυτόν άναρριχηθέν μπουλντώγκ διά νά σω-

'Η σφαγή τοΰ Διοικητοΰ καταδιώξεως κλπ.
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θή άπό αύτό καί άπό τούς φοβερούς όδόντας του άλλά καί άπό τούς χωροφύλακας
πού θά κατέφθαναν εις τάς κραυγάς του πλήθους νά «πιάσουν τον φονηά», δεν εύρεν
άλλην λύσιν παρά νά πηδήση άπο τήν εξέδραν εις την θάλασσαν, άπο ένα ύψος δη
λαδή δώδεκα καί πλέον μέτρων, νά πάρη μίαν βουτιάν καί νά προσπαθήση νά άπομακρυνθή καί νά βγή κάπου κολυμβώντας. Μά ή «’Έ λβα», το πιστό άστυνομικό σκυ
λί, δεν έδίστασε καθόλου. Βλέποντας τον καταιματωμένο καί κατασφαγμένο άφέντη
της, άψυχο πτώμα πλέον, άφησε ένα φοβερό ούρλιαχτό καί πήδησε εις τήν θάλασσαν.
Κολυμβώντας κατέφθασε τον δολοφόνο, τον ξανάρπαξε μέ τά φοβερά δόντια της
καί δεν τον άφησε, παρά όταν κατέφθασαν μέ μίαν βάρκαν δύο χωροφύλακες καί τον
συνέλαβαν. Καί τότε ήκολούθησε μέ ουρλιαχτά πάντοτε τό πτώμα του άφεντικοϋ
της πού έλάτρευε. Τήν έπομένην ολόκληρος ό Πειραιεύς παρηκολούθει τήν κηδείαν
τοΰ θύματος έκείνου τοΰ καθήκοντος, τοΰ Ή λία Οίκονομίδη. Χιλιάδες κόσμου.'Υπουρ
γοί καί πλήθος άξιωματικών. ’Ακολούθησε τήν κηδεία καί ή «’Έ λβα», πού υστέρα
άπό όλίγας ήμέρας έψόφησε, μή δυναμένη νά άνθέξη τήν φοβεράν σφαγήν τοΰ ά
φέντη της.
Καί μιά άπό τάς πρώτας μου παιδικάς άναμνήσεις είναι τά κλάματα πού
έχυσα διά τον άγαπημένο μου εκείνον έξάδελφον, τόσον όταν έμαθα τό δυστύχημα
πού τό άνήγγειλαν εις τούς γονείς μου, όσο καί τήν άλλην ήμέραν όταν είδα άπό τό
μπαλκόνι τοΰ σπιτιού μας, μικρό παιδάκι, τήν κηδείαν τοΰ πολυκλαύστου Ή λία.
Μά καί σήμερα άκόμη, υστέρα άπό 59 χρόνια, δάκρυα βουρκώνουν τά μάτια μου
καθώς τον θυμάμαι. "Αν ένδιαφέρεσθε καί διά τον δολοφόνο σάς πληροφορώ ότι καί
πάλιν τά μέσα τοΰ έξαδέλφου πολιτευτοΰ έθαυματούργησαν. Διότι οί ένορκοι έδέχθησαν ότι ό δράστης διετέλει εις μετρίαν σύγχυσιν καί ότι ό παθών ήρέθισε καί
παρώρμησε τον άναιρέτην. Καί ό διαρρήκτης Μπουντούρης κατεδικάσθη εις ει
κοσαετή δεσμά, διά νά άποφυλακισθή ύστερα άπό ολίγα έτη μέ χάριν καί νά φύγη
άπό τήν Ελλάδα. Ή οικογένεια Δαβάκη τιμά έως σήμερα τήν μνήμη τής «’Έλβας»
καί οί Δαβάκηδες τά θηλυκά σκυλιά τους τά φωνάζουν μέ τό όνομα τοΰ πιστού
έκείνου άστυνομικοΰ σκυλιοΰ.
ΣΠ ΥΡΟ Σ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

Τά ((ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό απαραίτητος σύντροφος των

άστυνομι-

κώ ν, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτώ ν.

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑ Ϊ ΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
ΤΟΥ ΣΑΝ ΡΕΜΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
-

ΑΝΑΚΛΛΥΦΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 'ϊ π ό τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου________________________
X.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΚΑΚΗ

(σ υνίχϊΐα έκ τοϋ προηγουμένου)

Ό Παρνίδης τον βεβαίωσε πώς θά φροντίση άμέσως γιά όλα, καί έδωσαν ραν
τεβού τδ βράδυ στο «Περοκέ». 'Ο Μπερανζέ έφυγε για τήν ’Αθήνα καί πήγε κατ’
ευθείαν στο ξενοδοχείο «Μινέρβα». 'Η Άντελίνα τον περίμενε ξαπλωμένη στο κρε
βάτι της.
—'Η ρθα χρυσό μου τής εϊπε καί κάθησε στην άκρη τοϋ κρεβατιού. Είδες δεν
άργησα.
’Εκείνη μισοσηκώθηκε καί τοΰ είπε ειρωνικά.
—Δέν άργησες Ρενέ, μά κάτι έχεις, κάτι μοϋ κρύβης. Είναι μήνας σχεδόν πού
ζοΰμε μαζί καί δέν μοϋ άνοιξες τη καρδιά συυ. Ξέρεις πόσο σ’ άγαπώ. "Ελα κοντά
μου καί πές μοϋ τί σοΰ συμβαίνει· σέ βλέπω τόσο ανήσυχο τις τελευταίες μέρες.
Αυτός γέλασε καί τήν άγκάλιασε.
—’Εγώ άνήσυχος! οχι, οχι Άντελίνα μου· οί δουλειές μου μέ άπασχολοϋν
πολύ καί μάλιστα θά λείψω γιά λίγο καιρό· φεύγω γιά τή Μασσαλία. Μην άνησυχής
δμως, θά γυρίσω δσο μπορώ πιο γρήγορα. ’Εκείνη άνοιξε έκπληκτα τά μάτια της.
— Φεύγεις 1...
Ή φωνή της, πού μόλις άκουγόταν, έτρεμε. "Εσκυψε τό ωραίο μελαχροινό
κεφάλι της στον ώμο του κι’ άναλύθηκε σέ δάκρυα.
— Ηρέπει χρυσό μου νά φροντίσω καί γιά τις δουλειές μου. Έ λ α , μη κάνεις
έτσι. Μά ή Άντελίνα ήταν άπαρηγόρητη.
—"Οχι δέν θά φύγης άπό κοντά μου. ’Ορθώθηκε, μισόγυμνη καθώς ήταν, καί
τύλιξε τά γυμνά μπράτσα της στο λαιμό του.
—"Οχι, οχι, δέ θά τό κάνεις αύτό, κι’ έκλαιγε μέ λυγμούς. 'Ο Ρενέ σηκώθηκε,
τήν χάΐδεψε καί τής εϊπε.
— Καλά, καλά θά δοΰμε.
*
* Dc
"Οταν φθάσαμε στά σύνορα τής ’Αλβανίας εϊδα πώς ή καθυστερημένη αυτή
χώρα έμοιαζε σάν ’Ιταλική άποικία. Ά π ό τότε φαίνεται πώς ό Ντοϋσε, ό ’Ιταλός
δικτάτορας, προετοίμαζε τήν προσάρτησή της στήν αυτοκρατορία του. Οί τελωνεια
κοί καί οί άστυνομικοί ήσαν ντυμένοι μέ στολές ’Ιταλικές καί παντού στις πόλεις
είχαν έγκατασταθή υποκαταστήματα ’Ιταλικών Τραπεζών. "Οταν τελειώσαμε μέ
τήν ύπόθεση τοϋ Παπαδοπούλου, δλες οί άλβανικές εφημερίδες έγραφαν μέ χτυπη
τούς τίτλους τή σύλληψή του. Τό τελευταίο βράδυ τής παραμονής μας στήν Κορυτσα,
καθισμένος στήν κεντρική πλατεία έπερνα τό ούζο μου, οπότε μέ πλησιάζει κάποιος,
ρωμηός τήν καταγωγή, πού γεννήθηκε καί μεγάλωσε στήν ’Αλβανία. Λεγόταν
Καραγιώργης, δπως μοϋ συστήθηκε, καί ήταν υπάλληλος τοΰ υποκαταστήματος
μιας ’Ιταλικής Τραπέζης. Τον κάλεσα νά τοΰ προσφέρω ένα οδζο καίκάθήσε δίπλα
μου. ’Ανοίξαμε συζήτηση γιά διάφορα θέματα, γιά τήν Ελλάδα, γιά τήν ειδική έπίσκεψή μου στήν ’Αλβανία κλπ.
—’Εδώ εμείς, μοϋ εϊπε δέν έχουμε μεγάλες μά οδτε καί μικρές καταχρήσεις.
Άλλοΰ, σέ άλλες χώρες, τά πράγματα εϊναι διαφορετικά, Μάθατε τί έγινε στήν ’Ι
ταλία ;

Μεγάλη κατάχρησις εις την Λαϊκήν Τράπεζαν τοϋ Σαν Ρέμο της Ιταλίας

751

Εγώ έκαμα πώς δεν ήξερα.
— Τί έγινε; δεν έχω ιδέα.
— Ναί; ό Διευθυντής τής Τραπέζης στο Σαν Ρέμο τοσκασε μέ 2 1/2 εκατομ
μύρια λιρέττες. "Ομως εμείς πιστεύουμε οτι πρέπει νά βρίσκεται στην Ελλάδα.
’Εγώ χαμογέλασα, τοϋ πρόσφερα τσιγάρο, καί τον άφισα νά συνέχιση.
—'Ο Ρουστάνιο ήταν ένας πολύ καθώς πρέπει κύριος. Προχθές στή Τράπεζα
είχαμε συζήτηση μέ κάποιο φίλο του καί μάς έλεγε πώς είχε χρυσή καρδιά, γεννή
θηκε στή Ρώμη κι’ έχει άριστοκρατικό αίμα στις φλέβες του. Είναι παντρεμένος μέ
μια πολύ έμορφη κόμησα, ύπηρέτησε ώς άξιωματικός στο στρατό καί μάλιστα τραυ
ματίστηκε δύο φορές στον πόλεμο. "Υστερα κανείς δέν ξέρει πώς έμπλεξε· έκανε
πλαστογραφίες καί στο τέλος το μεγάλο κόλπο. Πήρε 2 1/2 έκατομμύρια λιρέττες
καί τοσκασε.
— Καί ό φίλος του τί νομίζει; ποϋ νά βρίσκεται;
— Καί αυτός μάλλον στήν "Ελλάδα πιστεύει πώς κατέφυγε.
Τήν άλλη μέρα ό Γενικός Πρόξενος τής Κορυτσάς μάς είπε πώς μπορούμε νά
επιστρέφουμε στήν Ελλάδα καί ή Πρεσβεία μας στά Τύραννα θά ένεργήση γιά τήν
έκδοση τοϋ Παπαδοπούλου. ’Έ τσι, μετά άπό 4 μέρες, βρισκόμαστε στήν ’Αθήνα.
’Αμέσως άρχισα τίς έρευνές μου γιά ν’ άνακαλύψω τον άνθρωπο μέ τό σημάδι.
'Η Άντελίνα ήταν άπό τίς γυναίκες έκεΐνες πού δέν συγχωρούν εύκολα τούς
εραστές. Είχε δοθεί ολόκληρη στο Ρενέ Μπερανζέ, όνειρα έπλασε στήν άγκαλιά
του, μά τό φλογερό 'Ισπανικό αίμα πού έτρεχε στις φλέβες της δέν θά τήν άφινε
ποτέ ν’ άνεχθή μιά τέτοια έγκατάλειψη. "Υστερα άπό τήν τελευταία συνάντησή τους
ή Άντελίνα είχε κάπως ήσυχάσει, γιατί πίστευε πώς θά κατώρθωνε νά πείση τό
Ρενέ νά μείνη κοντά της.
Κατά βάθος είχε ψυχή παιδιού καί, παρά τό βούρκο πού κυλιόταν δυο χρόνια
τώρα ή καρδιά της έμεινε αγνή, αθώα. Γιά πρώτη φορά, χωρίς κι’ αυτή νά τό καταλάβη, αγάπησε άληθινά. "Ενα πρωί, δταν έκλεισε τό καμπαρέ καί γύρισε στο ξε
νοδοχείο της χαρούμενη, άντί νά βρή τον Ρενέ νά τήν περιμένη, δπως συνήθιζε, ό
θυρωρός τής έδωσε ένά γράμμα του. 'Η Άντελίνα κατάλαβε. Μέ κόπο άνέβηκε
τίς σκάλες καί κλείστηκε στήν κάμαρα της γιά νά τό διαβάση. Μέ χέρια πού τρέμανε
έσχισε τό φάκελλο καί διάβασε.
’
«—’Αγάπη μου, τό ξέρω πώς θά ύποφέρης πού φεύγω άπό κοντά σου μά ήταν
«εντελώς άδύνατον νά μείνω γιά λόγους πού ίσως άργότερα σου έξηγήσω. Μιά ύπό»θεση άνώτερη άπό τή θέλησή μου μ’ άναγκάζει νά φύγω. Σ τ ’ ορκίζομαι θά ήθελα
»νά σ’ είχα γιά πάντα δική μου. Μά ήρθαν άσχημα τά πράγματα. Ά ς ελπίσουμε
»πώς θά συναντηθούμε πολύ-πολύ σύντομα καί θά ζήσουμε ήσυχα κι’ ευτυχισμένα.
Μέ φιλιά
Ρενέ»
Τσαλάκωσε νευρικά μέ τά δάκτυλά της τό γράμμα, γιατί σάν κεραυνός τή
χτύπησε τό άγγελμα τής άναχωρήσεως τού άγαπημένου της. Στήν κάμαρά της
ήσαν δλα, δπως τάφησε χθές τό άπόγευμα, δταν έφυγε γιά τή δουλειά της. Μόνο τό
μικρό βαλιτσάκι τού Ρενέ έλειπε. Απογοητευμένη έπεσε στο ντιβάνι, άφίνοντας τήθλίψη της νά ξεσπάση σ’ ένα δυνατό κλάμα. ’Αργά τό άπόγευμα σηκώθηκε μέ μάτια
ολοκόκκινα καί ένας πόνος τήν έπνιγε. "Ολα γύρω τής θύμιζαν ευτυχισμένες στιγμές.
"Ένοιωσε τήν άνάγκη νά βγή ν’ άναπνεύση. Έ πλυνε τό πρόσωπό της, φόρεσε
βιαστικά ένα ελαφρό ταγιεράκι καί γρήγορα κατέβηκε τίς σκάλες· φώναξε ένα τα
ξί καί είπε στο σωφέρ.
— Πήγαινέ με στό Παλαιό Φάληρο.
"Ηθελε νά ξαναβρή τον έαυτό της. Ε ίχε γίνει ένα ψυχικό κουρέλι άπό τή χα-
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μένη ευτυχία της. Το άμάξι έτρεχε στή λεωφόρο Συγγροΰ, μέ διαβολεμένη γρηγο
ράδα. Τα πελώρια φωτεινά μάτια του φώτιζαν τήν άσφαλτο τοϋ μεγάλου δρόμου.
Πολλά αυτοκίνητα πέρασαν δίπλα τους, μά γιά τήν Άντελίνα τά πάντα ήσαν άδιάφορα. Σέ μιά στιγμή όμως, ΐσως άπό διαίσθηση, πρόσεξε ένα μεγάλο κίτρινο αύτοκίνητο πού τούς προσπέρασε. 'Η καρδιά της πήγε νά σπάση. Τό οδηγούσε ό Μπερανζέ. Μήπως όμως γελάστηκε; έπρεπε νά βεβαιωθή καί είπε στο σωφέρ.
— Σέ παρακαλώ άκολούθησε το κίτρινο αυτοκίνητο, πού τρέχει μπροστά μας.
'Ο σωφέρ άνοιξε ταχύτητα καί σέ λίγο βρισκόταν μερικά μέτρα πίσω του. 'Η Ά ν τε 
λίνα πρόσεξε ότι τά φώτα τοϋ κίτρινου άμαξιοϋ ήσαν σβυστά. ’Ασφαλώς σκέφθηκε,
έχει συντροφιά γυναίκες καί πηγαίνουν γιά διασκέδαση. Ή παρακολούθηση κράτησε
άρκετά χωρίς νά τούς άντιληφθοΰν ενώ το κίτρινο αυτοκίνητο έξακολουθοΰσε το δρό
μο του. Πέρασαν τό Παλαιό Φάληρο, τό Καλαμάκι καί όταν έφθασαν στή Γλυφάδα
τό κίτρινο αυτοκίνητο έλάττωσε ταχύτητα, έστριψε άριστερά σ’ ένα δρομάκο καί
στάθηκε μπροστά σ’ ένα μικρό κλειστό σπίτι, πού έμοιαζε σάν άκατοίκητο. Τότε ή
Άντελίνα είπε στο σωφέρ.
—· Σέ παρακαλώ γρήγορα, σταμάτησε λίγο παρακάτω καί σβήσε τά φώτα σου.
"Ολα γύρω βυθίστηκαν στο σκοτάδι. 'Η Άντελίνα κατέβηκε καί άνάλαφρη,
σάν σκιά ,έτρεξε, κρύφτηκε πίσω άπό ένα μεγάλο πεϋκο καί είδε νά μπαίνουν στο
σπιτάκι ό Μπερανζέ καί ό Παρνίδης.
'Η Άντελίνα ήταν τολμηρή γυναίκα καί δέν δείλιαζε. Προχώρησε άκόμη,
πλησίασε τό κλειστό φωτισμένο παράθυρο καί προσπαθούσε ν’ άκούση. Δέν μπορού
σε νά καταλάβη τίποτα γιατί μιλούσαν ψιθυριστά, ώς πού άναγκάστηκε στο τέλος
νά γυρίση πίσω μέ γρήγορα βήματα, ξεσκίζοντας τις κάλτσες της στά ξερόκλαδα.
Κρύφτηκε πάλι πίσω άπό τό μεγάλο πεύκο καί περίμενε. Σέ λίγο ή πόρτα άνοιξε
καί τρεις άντρες προχωρούσαν στο σημείο πού ήταν σταματημένο τό κίτρινο αυτο
κίνητο.
ΤΗταν ό Ρενέ, ό Παρνίδης κι’ ένας τρίτος, τού οποίου τά χαρακτηριστικά δέν
μπόρεσε ή Άντελίνα νά διακρίνη, άπό τό βαθύ σκοτάδι τής νύχτας. Α κούσε όμως
καθαρά, πριν μποΰν στο αυτοκίνητο, τον Παρνίδη νά λέη στον τρίτο άνθρωπο πού τούς
συνώδευε.
— Μπάρμπα Νικόλα, όπως είπαμε. Αύριο στο «Βυζάντιο» θά συνεννοηθής
μέ τον πατέρα μου γιά τό ταξείδι σου στή Βυρηττό. Τάν καληνύχτησαν, μπήκαν
στο αύτοκίνητο κι’ έφυγαν. Ή Άντελίνα έτρεξε τώρα άκόμα πιο σβέλτα προς τό
αμάξι της καί βλέπει τό σωφέρ νά βηματίζη έξω άπό τό αύτοκίνητο άνήσυχος.
—’Ελάτε κυρία μου νά φύγουμε, τής είπε τρομοκρατημένος.
— Μή φοβάσαι. Τον άνδρα μου παρακολουθώ πού μέ άπατά. Πάμε γρήγορα
μή μάς ξεφύγουν καί θά πληρωθής άκριβά. Τό κίτρινο αύτοκίνητο είχε ξεκινήσει κι’
έτρεχε μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα στή μεγάλη λεωφόρο, όπου άπότομα σταμάτησε
μπροστά στο κέντρο «Τροκαντερό». Τότε ή Άντελίνα είπε στο σωφέρ της.
— Σταμάτησε. Σβΰσε τά φώτα καί περίμενε. Ά π ό έκεΐ παρακολουθούσε.
'Ο Παρνίδης μέ τό Ρενέ κατέβηκαν άπό τό αύτοκίνητο καί προχώρησαν προς τήν
αίθουσα τού κέντρου. ’Εκεί τούς περίμεναν δυο όμορφες κοπέλλες, σ’ ένα άπόμερο
τραπεζάκι. Δέν πρόφθασαν άκόμη καλά-καλά ν’ άλλάξουν δυο λέξεις μεταξύ τους
καί ή Άντελίνα βρέθηκε μπροστά τους. Ό Παρνίδης καί ό Ρενέ έμειναν άναυδοι.
'Η Άντελίνα ψύχραιμα τούς καλησπέρισε.
(Συνεχίζεται)

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΔΕΩΝ
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'Χπό Ύπαστυνόμου Β' κ. ΣΠ. ΠΗΛΟΥ
(Σ υ ν έχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
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III. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ

. . . Βρισκόμαστε μέσα στήν αίθουσα εξετάσεων . . . Τό θέμα έχει δοθή
Μια βαρεία σιωπή κυριαρχεί τριγύρω ...Ε κ α το ν τά δ ες μάτια σπινθηροβολούν . . .
Καρδιές κτυποϋν παράξενα . . .'Ένας χείμαρρος ιδεών, λόγων, φράσεων έχει κατακλύσει τό μυαλό . . . Μια άγωνία συνέχει τον έξεταζόμενο . . .
Μερικοί έχουν άρχίσει νά γράφουν, άλλοι γυρίζουν έδώ κι’ εκεί προσπαθώντας
νά βρουν μιά σανίδα σωτηρίας, τέλος άλλοι έχουν ήδη νικηθή πριν δώσουν τη μάχη . . .
Λένε νά δώσουν λευκή τήν κόλλα τους . . .
’Ανάμεσα σ’ όλους έτούτους νά καί οί φρόνιμοι, οί γνήσιοι αστυνομικοί, οί
θαρραλέοι, αυτοί πού έμαθαν ν’ άναπτύσσουν πρωτοβουλία στις δύσκολες ώρες.
Δεν γράφουν, δεν γυρίζουν έδώ κι’ εκεί τά μάτια τους, δεν νοιώθουν άγωνία. ’Έχουν
συγκεντρωθή γύρω άπ’ τον εαυτό τους καί ψάχνουν . . . Ψάχνουν πρώτα νά δουν
τί λέει τό θέμα, νοερά τό άναπτύσσουν, φτειάχνουν ένα σχέδιο, υστέρα κάνουν τό
σταυρό τους καί μπαίνουν στή μάχη.
"Ολα έτοιμα. Προχωρούν στον πρόλογο.
*0 Πρόλογος ! ! ! Καταθλιπτική έξασκεΐ επάνω μας επίδραση . . . Ή αρχή. . .
«Πώς ν’ αρχίσω ; Πώς ν ’ άρχίσω ;» Ρωτιέται καί ξαναρωτιέται ό εξεταζό
μενος.
Στήν ερώτηση αύτή άφιερώνονται οί έπόμενες γραμμές.
Τί νάναι τάχα ό πρόλογος ;
Ό πρόλογος ; Μά, όχι τίποτε σπουδαίο ... ',0 σκοπός Πύλης ένός Τμήματος.
Τ ί λέει ή Πρακτική Διδασκαλία ; "Οτι ό σκοπός Πύλης είναι ό «οφθαλμός
τοϋ Τμήματος» καί ότι γ ι’ αυτό πρέπει νάναι καθαρός, κανονικά ντυμένος, ευθυτενής,
χαμογελαστός, νηφάλιος, ευγενικός, ώστε νά σχηματίζουν καλή εντύπωση οί εισερ
χόμενοι καί διερχόμενοι πολΐται.
.
Κάτι τέτοιο είναι κ ι’ ό πρόλογος. Ά π ’ αυτόν θά περάση ή ’Επιτροπή στο
εσωτερικό τής σκέψεώς σου γιά νά σέ κρίνη.
Γ ι’ αυτό φτειάχτον ομορφον, λεβέντη, χαρούμενο, επιβλητικό. Καί έφοδίασέ
τον καί μέ όλα τά δημόσια είδη του.
Ό πρόλογος ...
Ή πρώτη γνωριμία μέ τό γραπτό σου.
Γ ι’ αυτό πρέπει νά τόν στολίσης.
Τί νάναι όμως ό πρόλογος ; 'Ορισμός πάνω σ’ αυτόν δέν έχει δοθή. Δέν ξέρω
γιατί, άλλά οί άρμόδιοι δέν τόν καθορίζουν σαφώς.
Ά ς προσπαθήσωμε εμείς νά τοϋ δώσωμε μιά θεωρητική μορφή.
Πρόλογος, λοιπόν, νομίζουμε ότι είναι ό καθορισμός τών ορίων μέσα στά
οποία θά κινηθοΰμε.
Θυμήσου, φίλε μου, τή Γεωγραφία. ΕΛΛΑΣ : όρια. Κεΐται εις τό ... τάδε
σημείο τής γής. Προς νότον συνορεύει μέ ... κ.τ.λ.
Δίνουμε, δηλαδή, μέ τόν πρόλογο τό πλαίσιο μέσα στο όποιο θά ζωγραφίσουμε
τό τοπεΐο μας. Κάνουμε μιά άναγνώριση τοϋ έδάφους. Πολιορκούμε τό οχυρό πριν
έκτεθοϋμε.
Είναι οί πρώτες μας σκέψεις, τις όποιες έν συνεχεία άναπτύσσουμε.
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'0 πρόλογος εϊνοα μια εισαγωγή στο θέμα μας. Μ’ αυτόν ενημερώνουμε τον
αναγνώστη μας πάνω στα ζητήματα γιά τα όποια θά του μιλήσουμε. "Ας φέρουμε
ενα παράδειγμα. Πρόκειται νά άγοράσω ένα σπίτι. Πηγαίνω, λοιπόν, καί βρίσκω
τον ιδιοκτήτη, μου δίνει τα κλειδιά καί πηγαίνω.
Τό σπίτι είναι κλειστό. Ξεκλειδώνω την πόρτα καί την άνοίγω. Α μέσως
μπαίνει μέσα τό πρώτο φως.
Τό μάτι μου συλλαμβάνει μιά εικόνα. Είναι ή πρώτη μου έντύπωση. Αύτός
είναι ό πρόλογος. 'Ύστερα θά μπω μέσα, θά έξετάσω τά δωμάτια, τις πόρτες, τά
παράθυρα, τό φως, τό νερό, τό μπαλκόνι, τούς τοίχους, τά γειτονικά σπίτια. Αύτό
είναι τό κύριο θέμα. Φεύγοντας ξανακλειδώνω καί πηγαίνω νά συναντήσω τον ιδιο
κτήτη γιά νά τοϋ πώ τις έντυπώσεις μου. Αύτός είναι ό έπίλογος.
Μέ τον έπίλογο, λοιπόν, κ α τ α τ ο π ί ζ ω τον άναγνώστη μου πάνω στο
θέμα πού θά άναπτύξω. Τήν ’Επιτροπή δέ των εξετάσεων την βεβαιώνω ένόρκως
δτι κατέχω καλά τό θέμα.
Μέ τον τρόπο αύτό τήν προδιαθέτω ευχάριστα.
Γι’ αυτόν άκριβώς τον λόγον πρέπει νά δώσω μεγάλη προσοχή στον πρόλογό
μου.
Πρέπει νά είμαι σαφής, σύντομος, ζωηρός καί κατηγορηματικός.
Δεν πρέπει νά κουράσω εκείνον πού θά διαβάση τό γραπτό μου καί νά τόν
κάνω νά καταβάλη προσπάθεια γιά νά μπή στο νόημά μου. Πρέπει άμέσως νά τοϋ
δώσω νά καταλάβη τί πρόκειται νά τοϋ πώ.
Είναι σάν νά βγάζω τήν ταυτότητά μου καί τοϋ λέω : «άστυνομικός». ’Αμέσως
καταλαβαίνει καί π ε ί θ ε τ α ι δτι έχει άπέναντί του ένα άστυνομικό.
Μεγάλη έπιτυχία αύτή νά τόν πείσω πριν καλά - καλά τοϋ φέρω τά έπιχειρήματά μου.
Πρέπει έπίσης νά ικανοποιήσω καί τήν περιέργειά του. Γιατί παίρνοντας τό
γραπτό μου στά χέρια του στο νοΰ του φτερουγίζει μιά άπορία :
«Τί, άρά γε, νά γράφη αύτός ;» Πρέπει άμέσως νά τόν κάνω νά καταλάβη
δτι είμαι «μπασμένος γιά καλά στην υπόθεση».
’Επίσης πρέπει νά τόν παρασύρω προς εμένα. Νά τόν πάρω μέ τό μέρος μου.
Καί θά τά καταφέρω μονάχα δταν, μέ λίγες λέξεις, άλλά μέ ζωηρές εικόνες, επιτύχω
νά τόν συγκινήσω.
"Οταν τοϋ άραδειάζω μεγάλες φράσεις, μέ πομπώδεις δυσκολονόητες λέξεις
καί φλυαρώ άκατάπαυστα καί γεμίσω μιά σελίδα ολόκληρη μέ τόν πρόλογό μου,
τόν έκνευρίζω καί τόν κουράζω.
’Ενώ δταν μέ 9 - 10 γραμμές, τοϋ σχεδιάζω μέ ζωηρά χρώματα τήν εικόνα
γιά τήν οποίαν θά τοϋ μιλήσω, τόν ενθουσιάζω καί τόν φέρνω κοντά μου.
'Υπό αύτές τις προϋποθέσεις ό πρόλογος πρέπει :
α) Νά είναι σύντομος. Δέκα γραμμές είναι άρκετές. Οί πάρα πάνω βλάπτουν,
δέν ώφελοϋν.
β) Νά είναι εύκολονόητος. 'Απλές άλήθειες, μικρές εικόνες είναι τό μυστι
κό του.
γ ) Νά είναι φωτεινός. Νά φωτίζη πέντε - έξ κύρια σημεία τοϋ θέματός μου.
δ) Νά είναι εύχάριστος. Πρέπει οί λέξεις πού περιέχει νά είναι καλόηχες
καί ταπεινές μαζί. Δέν πρέπει νά περιέχη λέξεις ή φράσεις μέ ρητορικό στόμφο
καί ύφος άκαταλαβίστικο.
καί ε) Νά είναι καλογραμμένος. Δηλαδή σύμφωνος μέ τήν ορθογραφία καί
τό συντακτικό, άλλά καί μέ τήν καλλιγραφία.
Αύτό τό τελευταίο, λίγοι τό προσέχουν.
Κ ι’ δμως τά ωραία γράμματα δείχνουν νοικοκυρωσύνη καί εύχαριστοΰν.
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Τό ΰφος τοΰ προλόγου πρέπει νά είναι προσωπικό. Νά γράφωμε κάτι δικό
μας, άποκλειστικά δικό μας, κ ι’ όχι νά μασκαρευώμαστε φορώντας ξένα ροϋχα.
‘Η ’Επιτροπή θά μάς άνακαλύψη καί θά μάς τιμωρήση άνάλογα.
Αυτό τό τονίζω ιδιαιτέρως, γιατί υπάρχουν πολλοί φίλοι διαγωνιζόμενοι πού
έχουν έτοιμους μερικούς προλόγους έκ των προτέρων, καί τούς «κολλάνε» σ’ δποιο
θέμα πέση.
Αυτό είναι λάθος, λάθος, λάθος.
Δεν διαγωνίζεται ό Δροσίνης ή ό Μυριβήλης γιά νά παρουσιάζης κείμενά τους.
Διαγωνίζεσαι έσύ. Καί πρέπει νά δείξης τό άνάστημά σου, κι’ όχι νά τρυπώσης κάτω
άπ’ τή σκιά ένός μεγάλου, γιά νά δροσιστής.
Γράφε δ, τι ξέρεις. Ά ν αύτό πού ξέρεις τό γράψης σωστά καί δμορφα θά έπιτύχης. Δέν κάνεις έπίδειξη γνώσεων. ’Α σ κ ε ί σ α ι .
Στον πρόλογό μας πρέπει νά τοποθετήσουμε μερικά σημεία νευραλγικά τοΰ
κυρίως θέματος.
Πρέπει κατ’ άρχήν νά εξηγήσομε καί νά υπογραμμίσουμε τή σημασία, τή
βαρύτητα καί τή σπουδαιότητα τοΰ θέματος πού θ’ άναπτύξωμε, καθορίζοντας τό
περιεχόμενό του.
Πρέπει επίσης νά περιβάλωμε τις γραμμές μας μέ κάποιο κύρος, άναφέροντες
ένα σχετικό ρητό ή κάποιο άπόφθεγμα, ή καί κάποιο μικρό περιστατικό άπό τήν
ιστορία ή τή ζωή. Αύτό δέν είναι άπαραίτητο. Είναι, δμως, δπωσδήποτε χρήσιμο.
Μπορούμε δμως ν’ άρχίσωμε τον πρόλογό μας άπό ένα άντίθετο σημείο. Νά
μεταχειρισθοΰμε δηλαδή τήν εις άτοπον άπαγωγήν.
"Εστω δτι, τό θέμα μας είν α ι: ’Αστυνομία. Μπορούμε ν’ άρχίσωμε τήν έκθεσή
μας υπογραμμίζοντας τί θά συνέβαινεν εάν δέν ύπήρχεν ’Αστυνομία. Είναι κι’ αυ
τός ένας ώραιότατος τρόπος προλόγου.
Πρέπει επίσης άπό τις πρώτες λέξεις τοΰ προλόγου μας νά κερδίσομε τήν προ
σοχή τοΰ άναγνώστη μας. Καί αύτό θά τό έπιτύχωμεν δταν βάλωμε κατά τοΰ στό
χου, μ’ εντυπωσιακό τρόπο.
’Εάν έχωμε κάποιο γνωμικό, ώς θέμα τής έκθέσεώς μας, πρέπει στον πρόλογο
νά τό έξηγήσωμε, παίρνοντας τήν έτυμολογία των λέξεων ή τό γενικό πνεύμα πού
έκφράζουν.
Έ ν πάση περιπτώσει, ό καλός πρόλογος δέν περιέχει μακρές θεωρίες, άλλά
κατά προτίμηση σκηνές, εικόνες, χρώματα, σχήματα, ήχους, εύωδιές κι’ είναι τό
περισσότερο λογοτεχνικό μέρος τής έκθέσεώς.
'Υπάρχει, βέβαια, περίπτωση νά μή βάλωμε καθόλου πρόλογο, άλλά νά μπού
με κατ’ εύθεΐαν στο κυρίως θέμα.
Αύτό θά συμβή κυρίως στις διηγήσεις.
’Αλλά είναι λιγάκι έπικίνδυνο.
Γιατί άπαιτεΐ μεγάλη λογοτεχνική ικανότητα. Πρέπει νά είναι δεινός ό τραυρομάχος γιά ν’ άρπάξη τον ταύρο άπ’ τά κέρατα, μόλις έμφανισθή στήν αρένα.
Γ ι’ αύτό είναι πιο φρόνιμο νά άρχίζωμε μέ τον πρόλογό μας, ώστε ν’ αύξάνωμε τις πιθανότητες έπιτυχίας μας.
’Αλλά, άρκετά είπαμε.
Στο προσεχές Τεύχος των «’Αστυνομικών Χρονικών» θά πάρωμε μερικά άπό
τά πιο έν χρήσει άστυνομικά θέματα καί θά φτειάξουμε μερικούς προλόγους, σύμφωνα
μέ δσα κουβεντιάσαμε μέχρι τώρα.
’Εν τω μεταξύ κάθε φίλος αναγνώστης ήμπορεϊ νά διατυπώση άπορίες ή καί
άντιρρήσεις τις όποιες εύχαρίστως νά δημοσιεύσωμε καί νά συζητήσωμε, ώστε στις
επόμενες έξετάσεις νά εΐμεθα δλοι πιο καλά κατατοπισμένοι.
(Συνεχίζεται)
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'Υπό Δοκίμου 'Υπαστυνόμου κ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΤΣΟΥΡΑΠΑ

'Ημέρες τώρα ή Σχολή μας είχε προγραμματίσει τήν εκδρομήν εις την ’Ε πί
δαυρον. 'Η πολυπόθητη ημέρα τής 7ης ’Ιουνίου ξημέρωνε! Ή τα ν ημέρα τής εκδρο
μής μας. Είναι ή πρώτη εξωσχολική έκδήλωσις τής τάξεώς μας, ώσάν πρόλογος
τής προγραμματισμένης μεγάλης τοιαύτης, ή οποία θά πραγματοποιηθή εις Κων/λιν.
Τό σύριγμα του αξιωματικού υπηρεσίας έδωσεν εις τούς άπό πολύ πριν αφυ
πνισμένους δοκίμους το σύνθημα τής έγέρσεως. Σέ λίγα λεπτά τά πάντα ήταν έτοι
μα. Μά νά σέ λίγο το θρόισμα κάποιας μηχανής διέκοψε τον θόρυβον, ό όποιος
εϊχε καλύψει τό προαύλιο τής Σχολής. Ή τα ν τό θρόισμα τής μηχανής των πούλ
μαν, τά όποια θά μάς μετέφερον εις τήν ’Επίδαυρον.
Ή άκρίβεια καί ή τάξις, ή όποια διέπει τάς έκδηλώσεις τής Σχολής, έ'φεραν
τούς δοκίμους καί τά μέλη των οικογενειών των εις τά πούλμαν. Ή πρώτη στάσις,
έξωθι τού Β. Θεάτρου, πραγματοποιείται διά νά έπιβιβασθοΰν όσοι δεν ήδυνήθησαν
νά προσέλθουν εις τήν Σχολήν. Ή έπιβίβασις πραγματοποιείται ταχέως καί τά
πούλμαν, αύλακώνοντας τούς δρόμους τής ’Αθήνας, άφήνουν όπισθέν τους τήν πολυ
θόρυβη πρωτεύουσα.
Τήν σιγήν, όπου επικρατεί διακόπτει γιά λίγο ό επικεφαλής τού ύπ’ άριθ.
1 πούλμαν Ύπαστυνόμος Α ' κ. Κουβέλης Κων/νος, ό όποιος διά τού μικροφώνου
μάς έξηγεΐ μέ γραφυρότητα τήν αξίαν καί τό ενδιαφέρον, τό όποιον παρουσιάζει ή
Μ ονή τού Δαφνιού.
Ή Μονή αύτή, ή οποία τιμάται εις τό όνομα τής Παναγίας, εϊναι κτισμένη
εις τήν θέσιν άρχαίου ναού, τού ναού τού Δελφινιού ’Απόλλωνος. Έ κτίσθη κατά τον
δον ή 6ον αιώνα μ.χ. Βραδύτερον κατέρρευσεν καί μόλις κατά τό 1050, έπί τής επο
χής τού Βουλγαροκτόνου, άνεκαινίσθη καί πάλιν. Ή ονομασία Δαφνί προήλθεν,
είτε κατά παραφθοράν τού ονόματος Δελφίνου, τού όποιου ή άπήχησις έμεινε εις τούς
κατόπιν αιώνας, ή έκ τού λόγου ότι εις τό μέρος αύτό έφύοντο πολλαί δάφναι.
Διερχόμεθα τον Σκαραμαγκάν καί έν συνεχεία τήν ’Ελευσίνα, ή οποία έξακολουθεΐ νά προσελκύη τήν προσοχή όλων εκείνων, οί όποιοι άσχολοΰνται μέ τήν
άρχαιολογίαν, διότι εϊναι συνδεδεμένη μέ τάς μυστικάς έορτάς, αί όποΐαι έγένοντο
έκεΐ, τά γνωστά ώς Έλευσίνια μυστήρια. Αύτά ίδρύθησαν εις άνάμνησιν τής θεάς
Δήμητρας, ή όποια περιφερομένη προς άνεύρεσιν · τής θυγατρός της Περσεφόνης,
ήλθε είς τήν ’Ελευσίνα καί έφιλοξενήθη άπό τον Βασιλέα Κελεόν, καί διά νά άποδείξη τήν ευγνωμοσύνη της, έχάρισεν εις τον υιόν του Τριπόλεμον τον πρώτον
κόκκον σίτου καί τον έδίδαξε τον τρόπο νά καλλιεργή τήν γήν.
Είς τήν έξοδον τής πόλεως δύο μεγάλαι όδικαί άρτηρίαι χωρίζουν τήν Δυτι
κήν άπό τήν ’Ανατολικήν Ελλάδα. ’Ακολουθώντας τήν άριστεράν λωρίδα φθάνομε
είς τήν «κακιά σκάλα», όπου τό μεγαλεΐον τού Σαρωνικοΰ μάς γοητεύει. ’Αλλά
δέν είναι μόνον αύτό" δειλά δειλά άκούεται κάποιος ψίθυρος τραγουδιού, ό όποιος
άμέσως γενικεύεται διά νά ξέσπάση είς ένα παραλήρημα κεφιού καί χαράς.
Διερχόμεθα τούς Α γίους Θεοδώρους καί φθάνομε είς τό ’Ισθμόν τής Κό
ρινθου. Μένομε έκθαμβοι άπό τό θαυμάσιο αύτό έργο, τό όποιον ήνωσε τον Κοριν
θιακό μέ τον Σαρωνικόν καί έν συνεχεία είσερχόμεθα είς τήν μοντέρναν πόλιν τής
Κορίνθου, διά νά τήν άφήσωμεν καί νά βαδίσωμεν ακόμη άριστερά θέλοντας νά
φθάσωμε είς τήν καρδιάν τής Πελοποννήσου.
Μά νά τά πούλμαν τό έν κατόπιν τού άλλου σταματούν καί άποβιβαζόμεθα.

’Εκδρομή τής Σχολής Ύπαστυνόμων εις τήν Επίδαυρον
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Τί συμβαίνει άραγε; Μήπως καμμιά βλάβη; ’Ό χ ι... Τήν άπάντησιν μάς τήν δίδει ό
καθηγητής της φιλολογίας καί καθηγητής τής Σχολής μας κ. Λουκάς, ό όποιος μάς
δείχνει τήν γήν τήν όποιαν πότισαν μέ το αίμά των οί "Ελληνες, εις τήν πε
ρίφημου εκείνην μάχην των Δερβενακίων καί μέ τήν ταπεινή των θυσίαν έ'δειξαν
τό άνυπέρβλητον μεγαλεΐον τής Φυλής μας.
'Υπερήφανοι διά τα ένδοξα κατορθώματα των προγόνων μας, έπιβιβαζόμεθα
καί πάλιν των αυτοκινήτων καί χωρίς καν να καταλάβωμε φθάνομε είς τάς Μυκήνας.
Αί Μυκήναι είναι ή Πατρίς των ’Ατρειδών, των Βασιλέων των Μυκηνών, τοϋ
Άγαμέμνονος καί τής Κλυταιμνήστρας. 'Ο επισκέπτης τών Μυκηνών έχει πολλά
νά παρατηρήση .καί νά θαυμάση. Δύο λέοντες φυλάσσουν τήν είσοδον τών άνακτόρων. Είσήλθομεν εις τά άνάκτορα καί παρετηρήσαμε τούς Βασιλικούς τάφους, τάς
δεξαμενάς καί ολίγον ύψηλότερον τήν αίθουσαν καί τον θρόνον, όπου έκάθηντο οί βα
σιλείς. Μετ’ ολίγον είσήλθομεν είς τον θολωτόν τάφον, τον λεγόμενον θησαυρόν του
Ά τρέω ς, περίφημον διά τό έκ μονολίθου ύπέρθυρον, ό όποιος άπετέλει τον οίκογενειακόν τάφον τών ’Ατρειδών.
'Η ζέστη όμως, δυνατή όπως είναι, μάς άναγκάζει νά έπανέλθωμεν είς τά
πούλμαν καί διερχόμενοι άπό τό ’Ά ργος φθάνομε είς τό Κεφαλάρι, τό οποίον έχει
όρισθή ως- σταθμός φαγητού καί άναπαύσεως. Πριν όλοι άποβιβασθοϋν, οί
τολμηρότεροι είχαν στήσει τό χορό. Τήν πρώτην θέσιν κατέχει ό Διευθυντής
μας κ. Άρχοντουλάκης, ό οποίος καί σύρει τον χορόν. Τά φαγητά πού μέ τό
σην επιμέλειαν είχεν έτοιμάσει ή Σχολή σερβίρονται τό έν κατόπιν τού άλλου,
ενώ τά όργανα συνεχίζουν νά παίζουν, δίδοντας έτσι μίαν εύχάριστον καί πολιτισμένην ατμόσφαιραν. Ό χορός μετ’ ολίγον γενικεύεται, μά ή πίστα δέν χωρεί πολλούς.
Δεύτερος, τρίτος καί τέταρτος χορός έχει άρχίσει, ένώ ξένοι εκδρομείς πλησιάζουν
διά νά καμαρώσουν τούς εύθύμους δοκίμους. Αύθόρμητα εισέρχονται είς τούς χο
ρούς καί έτσι ή Σχολή, ήνωμένη μέ όλους έκείνους, έδωσε τά δείγματα τού πολιτι
σμού καί τής άγάπης της.
Μέσα όμως είς τό ξεφάντωμα εκείνο, ό χρόνος, πού δέν υπολογίζει κέφι καί
χαρά, έρχεται νά μάς διακόψη καί νά μάς ύπενθυμίση ότι τήν 16ην ώραν ■πρέπει
νά άναχωρήσωμε διά Ναύπλιον. Μάς μένει μιά ώρα καί μπορεί ό κάθε ένας νά τήν
διαθέση όπως θέλη. Μερικοί έξ ήμών κατηυθύνθημεν είς ένα άλλο κέντρον όπου καί
έκεΐ άκούγονταν όργανα. ’Εκεί διεπιστώσαμε ότι ύπήρχαν γνωστές φυσιογνωμίες.
Κάποιος άπό τήν παρέα μας γνωρίζει καλά έναν άπό τήν ξένην παρέα, συνομιλεί
μετ’ αύτοΰ κ,αί μάς βεβαιώνει ότι οί γλετζέδες είναι όλοι αστυνομικοί. Είναι οί
ύπάλληλοι τού ΚΖ' ’Αστυνομικού Τμήματος μετά τών οικογενειών των. Ή χαρά
μας μεγαλώνει. Γίνεται γνωστόν είς όλους ότι είμεθα δόκιμοι ύπαστυνόμοι καί
πρώτος ό Δ/ντής κ. Παρίσης καί έν συνεχεία ό Διοικητής τού Τμήματος κ. Δημητρίου περνούν άπό τά τραπέζια μας καί μάς εύχονται καλή σταδιοδρομία.
’Έ τσ ι οί άστυνομικοί δέν συναντώνται μόνον είς τό προσκλητήριον τού κα
θήκοντος καί τής άντιμετωπίσεως τών κακοποιών, άλλά καί είς τό προσκλητήριον
τής χαράς καί τής άγάπης. Μέ λίγα λόγια δοκιμάζουν παντού καί πάντα τά ίδια
συναισθήματα.
'Π 16η ώρα μάς βρίσκει όλους είς τά πούλμαν. ’Αναχωρούμε διασχίζοντας
τον Άργολικό κάμπο μέ τις ομορφιές του διά τό Παλαμήδι. Τά πούλμαν άγκομαχώντας φθάνουν είς τήν κορυφήν. ’Αλήθεια τί εξαίσιο θέαμα είναι έκεΐνο πού άντικρύζει κανείς άπό έκεΐ έπάνω ! 'Η δροσιά τού Παλαμηδίου μάς παρασύρει μπροστά
στήν φυλακή τού Κολοκοτρώνη. Βλέποντας τό σκοτεινό κελί του άναλογιζόμεθα
τά ήρωϊκά του κατορθώματα καί διερωτώμεθα... διατί. ’Έ πρεπε τάχα ό Κολοκοτρώνης νά φυλακισθή ; Καί ένώ αί σκέψεις μας πλανώνται, τό σύριγμα τού
κοσμήτορος τής Σχολής, ’Αστυνόμου Β' κ. Παπαθανασίου, μάς παρασύρει καί είς
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τά άλλα αξιοθέατα του Παλλαμηδίου, διά νά έπανέλθωμεν εις τα πούλμαν καί να
συνεχίσωμε προς Επίδαυρον. Πρέπει νά φθάσωμε ενωρίς έκεΐ, διότι πολλά έχομε
νά διδαχθούμε...Καί δεν αργήσαμε...
'Η μεγαλοπρέπεια τής περιοχής ξεπερνά κάθε περιγραφή. 'Η τάξις καί ή
έμφάνισις των αρμοδίων οργάνων τάξεως καί ή ρύθμισις τής κυκλοφορίας έν τή
περιοχή είναι παραδειγματική. "Ολα είναι καλοβαλμένα καί είς την πρέπουσαν θέσιν.
Ταχυδρομεΐον, τηλέφωνον, Σταθμός Α' βοηθειών, άναψυκτήρια καί τόσα άλλα. Τί
νά πρωτοθαυμάση κανείς! "Ολα είναι άξια προσοχής. "Ολα μάς προκαλοϋν καί μάς
παρασύρουν. "Ολα μάς όμιλοϋν καί μάς δείχνουν την άγάπην τους. Ή κορωνίς
πάντων τούτων είναι τό άρχαΐον Θέατρον.
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ
Τό Ά ρχαΐον Θέατρον Έπιδαύρου είναι τό καλλίτερον σωζόμενον από όλα τά
θέατρα τής ’Αρχαίας Ελλάδος, τό πιο ωραίο καί άρμονικό καί τό μόνο, τό όποιον
παρουσιάζει κυκλικήν ορχήστραν. Αύτό ήταν τό σχήμα των παλαιών θεάτρων. Λίθινο,
έχει οΐκοδομηθή στη δυτική πλευρά τοϋ Κυνορτύου καί μπορεί νά περιλάβη άνετα
14.000 θεατάς. Τό θέαμα έσχεδιάσθη περί τά μέσα τοΰ 4ου π.χ. αΐώνος, άπό τον
’Αργείο άρχιτέκτονα καί γλύπτην Πολύκλειτον. Τό άνω κοίλο διάζωμα έχει άπότομον κλίσιν καί είναι έν άπό τά μυστικά τής θαυμασίας άκουστικής τοϋ θεάτρου.
'Η διαδρομή, άπό τής σταθμεύσεως τών αυτοκινήτων μέχρι τής εισόδου είς
τό θέατρον, είναι πράγματι μαγευτική. Άναμεμειγμένοι είς τό άνώνυμο πλήθος κα
ταλαμβάνομε τάς όρισθείσας θέσεις μας. ’Εντός ολίγου τό θέατρον έχει ήδη πληρωθή
καί αί χιλιάδες τών θεατών είς τάς κερκίδας άναμένουν έναγωνίως τήν έναρξιν τής
παραστάσεως. "Εχει άρχίσει νά σκοτεινιάζη, όταν μία υπόκωφος μουσική ύπόκρουσις άναγγέλλη τήν έναρξιν τής παραστάσεως. Ταυτοχρόνους κάνει τήν έμφάνισίν
του είς χώρον ό Διόνυσος. Νεκρική σιγή βασιλεύει είς τό θέατρο καί ρίγη συγκινήσεως
διατρέχουν τά κορμιά μας. 'Η συγκίνησίς μας αυτή μεγαλώνει, όταν κατά σύμπτωσιν
άκούεται άπό μακρυά ένας «γκιώνης» νά κλαυθμηρίζη, ώσάν νά προησθάνετο τον
τραγικόν θάνατον τοΰ Πενθέα.
Τό φεγγάρι έχει άρχίσει νά άναβαίνη φωτίζοντας τον Διόνυσο, ό όποιος
άργά καί φοβισμένα έσυρε τά βήματά του. Εικόνα μυστηρίου καί θρησκευτικής
εύλαβείας, πού μάς κάνει νά κρατάμε τήν άναπνοή μας καί πού ποτέ δεν θά σβυσθή
άπό τήν μνήμη μας.
ΤΟ ΕΡΓΟΝ
Ή παράστασις τοϋ έργου άρχίζει!... Νομίζω οτι άξίζει νά σημειωθούν τά
κύρια χαρακτηριστικά τής ύποθέσεως, διά νά δυνηθοΰν οί άναγνώσται, πού δεν
είχαν τήν τύχη νά παρακολουθήσουν τό έργον, νά μορφώσουν γνώμη περί αύτοΰ...
Τό έργον φέρει τίτλον «Βάκχαι».
'Η δράσις είναι είς τήν Θήβα, όπου ζή ό Βασιλιάς Κάδμος καί ό όποιος έχει
παραχωρήσει τήν εξουσία είς τον έγγονό του Πενθέα, υιόν τής κόρης του τής Ά γαύης.
Τά γεγονότα πού έχουν προηγηθή τά άφηγεΐται ό Διόνυσος είς τον πρόλογον καί
ζητεί νά έπιβάλη είς τήν Ελλάδα τήν οργιαστική λατρεία του.
Είς τάς γυναίκας τών Θηβών μεταξύ τών όποιων εύρίσκεται καί ή Ά γαύη, ή
μητέρα τοΰ Πενθέα, έχει έμφυσήσει τήν Βακχική μανία, διά νά τάς τιμωρήση, διότι
ήμφισβήτησαν τούς θεϊκούς γάμους τής Σεμέλης, όταν γέννησε τον Διόνυσο.
'Ο Διόνυσος έχει φθάσει είςτήν Θήβα επικεφαλής ένός θιάσου άπό γυναίκας
τής Λυδίας (τις Βάκχες). Οί Βάκχες χορεύοντας ύμνοΰν τήν τρομερή δύναμι τοΰ
νέου θεοΰ καί καλοΰν τούς Θηβαίους νά μετάσχουν στήν οργιαστική λατρεία του.
Αί σκηναί διαδέχονται ή μία τήν άλλη καί καθηλώνουν τούς θεατάς είς τά
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καθίσματά των, ένώ άδιάκοπα κινούνται τά μανδήλια καί κάθε είδους αντικείμενο,
δυνάμενο να φέρη λίγη δροσιά εις τά πρόσωπά των.
Καί ιδού ό μάντης Τειρεσίας καί ό Κάδμος, ντυμένος βακχικά, άποφασίζουν
νά μεταβοΰν εις τον Κιθαιρώνα καί νά τελέσουν τά θρησκευτικά έργα τοϋ Διονύσου,
άλλ’ εμποδίζονται απ’ τον Πενθέα. Έ ν τώ μεταξύ ένας υπηρέτης φέρνει τον Διό
νυσο χειροδεμένο. «Αυτός ό ξανθός νέος δεν έφερε άντίστασι στούς άνθρώπους τοϋ
Πενθέα πού πήγαν νά τον πιάσουν. Συνάμα, τά δεσμά πού, κατά διαταγή τοϋ Πενθέα
είχαν βάλει στις Βάκχες, λύθηκαν μοναχά τους. Οί πόρτες της φυλακής άνοιξαν χω 
ρίς νά τις άγγίξη άνθρώποϋ χέρι, οί Βάκχες λάκησαν».
'Ο διάλογος μεταξύ Πενθέα καί Διονύσου στέλνει τον Διόνυσο εις τήν φυλακήν...
'Ο χορός των Βακχών έπικρίνει τήν Θήβα, πού δεν θέλει νά παραδεχθή τό νέο θεό...
'Η θεϊκή έμφάνισις τοϋ Διονύσου κάμνει τις Βάκχες νά τρέμουν καί νά πέφτουν
κατά γής. 'Η γή τρέμει, ή σκεπή τοϋ παλατιού τραντάζεται, μιά φλόγα άναπηδα
άπό τον τάφον τής Σεμέλης πού βρίσκεται μπροστά τους. Καί ένώ ό Διόνυσος διη
γείται πώς ξεγέλασε τον Πενθέα, σαστισμένος τον βλέπει καί πάλι μπροστά του.
'Ο Πενθέας άποφασίζει νά καταφύγη εις τά δπλα, πείθεται 6μως άπό ένα βοσκό,
πού παρακολούθησε τις Βάκχες καί τά μυστήριά τους πάνω στά βουνά, νά κατασκοπεύση τις Βάκχες καί τά μυστήριά τους.
Τό άθλιο τέλος του τό άφηγεΐται, λίγο πιο ύστερα, ένας μαντατοφόρος. Οί
Βάκχες τή προτροπή τοϋ θεοΰ κατασπαράζουν τον Πενθέα... Εις τήν παραζάλη
του άναγνωρίζει μέσα εις τις Βάκχες τήν μητέρα του, τήν Ά γάυη καί τήν ικε
τεύει τοϋ κάκου νά τοϋ χαρίση'τή ζωή...
"Ενα σύντομο χορικό ύμνεΐ τό Βάκχο...Μ ετ’ ολίγον κάνει τήν έμφάνισί της
ή Ά γαύη, σφίγγοντας εις τήν άγκαλιά της τό κεφάλι τοϋ γιοΰ της, πού τό παίρνει
γιά σκοτωμένο λιονταρόπουλο καί καλεΐ τούς Θηβαίους νά γιορτάσουν μαζί της,
γιά τό άνέλπιστο θήραμα.
Ό Κάδμος έπαναφέρει τήν Ά γα ύη, οπότε, αυτή συντετριμμένη γιά τό κακό
πού τήν βρήκε οδύρεται γιά τήν φρικτή μοίρα της καί πίπτει κατά γής κλαίουσα
γοερά.
Ό Διόνυσος,'μετά ταϋτα,έμφανιζόμενος μέ τήν άληθινή θεϊκή μορφή του απο
καλύπτει σέ δλους τό νόημα των έργων του... Θέλησε νά τιμωρήση δχι μόνον τον
Πενθέα, άλλά καί δλους δσοι εΐχον κακολογήσει τήν μητέρα του καί ήρνήθησαν νά
τον άναγνωρίσουν ώς θεό.
Αυτό .είναι καί τό τέλος τοϋ έργου. Οί θεαταί μαγευμένοι άπό τήν άπόδοσιν
δλων των ερμηνευτών ξεσποΰν εις ένα διαρκές καί παρατεταμένο χειροκρότημα καί
τούς άναγκάζουν νά έπανεμφανισθοΰν κατ’ έπανάληψιν εις τήν σκηνήν.
Συγκινημένοι, άφήνομε τον ιερό αυτό χώρον. Κατηφορίζοντας φθάνομε εις
τά αύτοκίνητα πού μάς περιμένουν. Εισερχόμενοι εις αυτά κανείς, μά κανείς μας δέν
όμιλεΐ. "Ολων ό νοΰς πέτα μακρυά... Εύρίσκεται δυόμισυ χιλιάδες χρόνια πίσω...
είς τήν ’Αρχαία Θήβα.., !
Ή άπομάκρυνσις άπό τον χώρον έκεΐνο μάς επαναφέρει καί πάλι τό κέφι, τό
όποιον συνεχίζεται μέχρι τά μεσάνυχτα, οπότε επιστρέφουμε είς τήν Σχολήν.
Καί ό άπολογισμός ;
Έγνωρίσθημεν καλλίτερα μεταξύ μας. Ά πεκτήθη μεγαλυτέρα ψυχική επαφή
μεταξύ ήμών καί τής Διοικήσεως τής Σχολής. Έ ζήσαμε τήν ομορφιά τής ύπαίθρου
καί ξαναζωντανέψαμε είς τή μνήμη μας τούς θρύλους καί τό μεγαλείου τής Φυ
λής μας.
"Ας έλπίσωμε δτι ή νέα μας μεγάλη έκδρομή θά μάς διδάξη άκόμη περισσό
τερα.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ύπο *Υπ«στυν6μου Α' χ. I . ΡΑ·Ι·ΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών Α θηνώ ν κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Θ εοφράστου.
Πάροδος τής οδού Έρατοσθένους 12, κοντά στήν'Ά γιο Σπυρίδωνα Παγκρατίου.
'Ο Θεόφραστος, μαθητής καί φίλος τοϋ Άριστοτέλους, σχολάρχης τής Περι
πατητικής Σχολής, γεννήθηκε στήν Έρεσσό τής Λέσβου τδ 372 π.Χ. Τδ πραγματικό
του ονομα ήτο Τύρταμος, πλήν ώνομάσθηκε, άπδ τδν ’Αριστοτέλη, Θεόφραστος, έξ
αιτίας τής μεγάλης του εύγλωττίας. Τδ μεγαλύτερο μέρος τής ζωής του τδ πέρασε
στήν Αθήνα. Διεκρίνετο για τήν δύναμι τοϋ πνεύματός του, τήν παρατηρητικότητα,
τήν κρίσι καί τήν όρθοφροσύνη του.
Τδ έργο του είναι σημαντικώτατο, γιατί προσεπάθησε νά έμβαθύνη καί νά
συμπλήρωσή τις αριστοτελικές μελέτες .’Ασχολήθηκε μέ τήν λογική, τήν μεταφυσική,
τήν ήθική. τήν ρητορική κ.ά. Σημαντικές προσέφερεν υπηρεσίες στις φυσικές έπιστήμες καί θεωρείται ώς πατέρας τής Βοτανικής. ’Απδ τδν Διογένη τδν Λαέρτιο,
διασώθηκε κατάλογος των έργων τοϋ Θεοφράστου, τά όποια άνέρχονται σέ 240
περίπου. Πέθανε τδ 287, σέ ήλικία 85 χρόνων.
Θεοχάρη Π υρ π ολη τοΰ .
Βρίσκεται στήν εκκλησία καί τήν πλατεία τοϋ Α γίου ’Αρτεμίου.
'Ο Θεοχάρης Γεώργιος, ό Πυρπολητής, κατήγετο άπδ τήν "Υδρα καί πήρε μέρος
σέ πολλές ναυμαχίες ώς κυβερνήτης πυρπολικοϋ. Τδν Αύγουστο τοϋ 1824 ένέπρησε,
κοντά στδν Γέροντα, τουρκική φρεγάτα.
Θ ερ α πειώ ν.
Πάροδος τής όδοΰ Βοσπόρου 4, στά Σεπόλια, κοντά στή στάσι «8».
Τά Θεραπειά, ωραιότατο προάστιο τής Κωνσταντινουπόλεως, βρίσκεται στήν
ευρωπαϊκή ακτή τοϋ ’Ά νω Βοσπόρου. Παλαιότερα ώνομάζοντο, Φαρμακίας ή Φαρμακεύς, έπειδή, κατά τήν παράδοσι, ή Μήδεια, τδν καιρό τής Άργοναυτικής έκστρατείας, είχεν άποθέσει έκεϊ τδ κιβώτιο των φαρμάκων της. Τήν ονομασία «Θεραπειά»,
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πήρε άπό τον πατριάρχη ’Αττικόν, τον πρεσβύτερον, λόγω τοϋ ύγιεινοτάτου κλίμα
τός του. Σήμερα είναι έδρα τοϋ Μητροπολίτου Δέρκων καί άποτελεΐ κέντρο θερινής
διαμονής διαφόρων έπισήμων καί πλουσίων τής Κωνσταντινουπόλεως.
Θ ερειανοΰ.
Πάροδος τής όδοϋ Άρμένη Βραΐλα 4 (Λεωφ. ’Αλεξάνδρας 23), πιο πάνω άπό
τό Πεδίον τοϋ "Αρεως.
'Ο Θερειανός Διονύσιος, φιλόλογος έκ Κερκύρας (1834-1897), άπό τό 1861
μέχρι τοϋ 1883 έξέδιδε στην Τεργέστη, μαζί μέ τον Θ. Λιβαδά την έβδομαδιαία φι
λολογική καί πολιτική έπιθεώρησι «Κλειώ». Έδημοσίευσε διάφορα φιλοσοφικά
καί φιλολογικά έ'ργα.
Θερίσου ή Θ ερίσσου.
Πάροδος τής όδοϋ Άνδρεοπούλου, στο Γαλάτσι. (4η στάσις τής Λεωφ. Γα
λατσίου).
Τό Θέρισον είναι κοινότης τής έπαρχίας Κυδωνιάς, τοϋ νομοΰ Χανίων. Στο χω 
ριό αυτό τήν ΙΟην Μαρτίου 1905, συγκεντρώθηκαν 500 περίπου ένοπλοι Κρήτες,
υπό τούς : Ελευθέριο Βενιζέλο, Κωνσταντίνο Μάνο καί Κωνσταντίνο Φούμη καί
έπαναστατήσαντες κατά τοϋ άρμοστοΰ τής Κρήτης, πρίγκιπος Γεωργίου, κήρυξαν
τήν ένωσι τής Κρήτης μετά τής Ελλάδος.
Θ ερ μ οπ υ λώ ν.
Πάροδος τής όδοϋ Πειραιώς 68, στον Κεραμεικό.
Πρόκειται γιά τον περίφημο στενωπό, πού βρίσκεται μεταξύ των Ν.Α. υπω
ρειών τοϋ Καλλιδρόμου καί τοϋ Μαλιακοϋ κόλπου, οπού τον Σεπτέμβριο τοϋ 480 π.Χ.
ό βασιληάς τής Σπάρτης Λεωνίδας, μαζί μέ τούς 300 μαχητές του έγραψε τήν πιο
χρυσή σελίδα τής έλληνικής ιστορίας, άγωνιζόμενος έναντίον μυριάδων Περσών.
’Αλλά καί άργότερα οί Θερμοπύλες, λόγω τής στρατηγικής των θέσεως, έπέδρασαν
σημαντικά στις τύχες τής Ελλάδος. ’Ονομάσθηκαν «Θερμοπύλαι», άπό τις θερμές
πηγές πού βρίσκονται έκεϊ κοντά.
'Η θυσία τοϋ Λεωνίδα καί τών 300 μαχητών του, φώτισε τήν άνθρωπότητα ο
λόκληρη καί δίδαξε πόσον «γλυκύς είναι ό υπέρ Πατρίδος θάνατος». Οί αιώνες άτενίζουν τις Θερμοπύλες ώς τό άκτινοβόλο σημείο άπό τό όποιο έξεπέμφθη τό ιδεώδες
τής έλευθερίας καί επαναλαμβάνουν τούς στίχους τοϋ ποιητοϋ : «Τών έν Θερμοπύλαις
θανόντων ευκλεής μέν ά τύχα, καλός δ’ ό πότμος, βωμός δ’ ό τάφος, προ γόνων δέ
μναστις, ό δ’ οίκτος έπαινος. Έντάφιον δέ τοιούτων οΰτ’ εύρώς ούθ’ ό πανδαμάτωρ
άμαυρώσει χρόνος. ’Ανδρών δ’ άγαθών όδε σηκός οίκέταν ευδοξίαν Ελλάδος εΐλετο».
Δηλαδή : «’Ώ , πόσον ένδοξη ή τύχη αύτών πού έπεσαν στις Θερμοπύλες. 'Ο τάφος
των είναι βωμός. Θά δώσουμε σ’ αυτούς μνήμη άΐδιον. Οΰτε ή μούχλα, οΰτε ό παν
δαμάτωρ χρόνος θά εξαλείψουν ποτέ τον έπιτάφιον τούτον τών άνδρείων. Τά υποχθό
νια δώματα, όπου αύτοί άναπαύονται, περιέχουν τό κλέος τής Ελλάδος». ('Οδοί μέ τήν
ϊδια ονομασία υπάρχουν καί σ’ άλλες συνοικίες. Περισσότερα, σχετικά μέ τήν μάχη
τών Θερμοπυλών, βλέπε «’Αστυνομικά Χρονικά» τεύχος 53, σελίε 2567, τόμος Γ '1955).
Θ ερρικλειδώ ν.
Πάροδος τής όδοϋ Τριών Ιεραρχών 121, κοντά στήν εκκλησία «Τρεις Ίεράρχαι».
’Οφείλει τήν ονομασία σέ συνώνυμη φατρία τών αρχαίων ’Αθηνών.
Θ έσπιδος.
Πάροδος τής όδοϋ Άδριανοϋ 142, κοντά στο φανάρι τοϋ Διογένους (Πλάκα).
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'Ο Θέσπις, δραματικός ποιητής, γεννήθηκε στήν ’Ικαρία, τον 6ον π.Χ . αιώνα
καί άνήκε στήν Αΐγηίδα φυλή των άρχαίων ’Αθηνών. Θεωρείται ώς δημιουργός καί
θεμελιωτής της δραματικής τέχνης καί ώς ό πρώτος πού είσήγαγε τον υποκριτήν,
τήν χρήσιν τοϋ προσωπείου καί τοϋ ψιμυθίου, τον πρόλογο καί τήν ρήσι.
Θ εσ π ιέω ν.
Πάροδος τής όδοΰ Θερμοπυλών 8 6 ,κοντά στήπλατεία Ράμνες(’Ελαιοτριβείων)
τοϋ Μεταξουργείου.
Οί Θεσπιεΐς, κάτοικοι τής άρχαίας Βοιωτικής πόλεως, Θέσπια, διακρίθηκαν
στή μάχη τών Θερμοπυλών, όπου 700 περίπου σκοτώθηκαν μαζί μέ τον Λεωνίδα.
(Ή άρχαία πόλις Θέσπια ή Θέσπεια ή Θεσπιαί βρισκόταν κοντά στο χωριό τής επαρ
χίας Θηβών, τό Έρημόκαστρο ή Θεσπιαί, όπως λέγεται σήμερα).
Θ εσπρω τέω ς.
Πάροδος τής όδοΰ ’Ιουστινιανού 29, κοντά στο Λόφο τοϋ Στρέφη, προς τήν
πλευρά τής Λεωφ. ’Αλεξάνδρας.
'Ο Θεσπρωτεύς ’Ιωσήφ, δάσκαλος άπό τήν ’Ή πειρο, ήτο άπό τά δρώντα μέλη
τής Φιλικής Ε ταιρείας καί προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες γιά τήν διάδοσι τών ιδεών
τής ’Εθνικής έξεγέρσεως.
Θ εσπρω τίας.
Πάροδος τής Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 235, πίσω άπό τον Σταθμό Λαρίσης
(Πλατεία Γ. Πανταζοπούλου).
Πρόκειται γιά τον γνωστό νομό τής ’Ηπείρου, πού πήρε τήν ονομασία αύτή
άπό τον Πελασγό ήγεμόνα, Θεσπρωτόν, ό όποιος έκτισε τήν πρώτη πόλι στή περιοχή,
τήν ’Έφυρα. Ή Θεσπρωτία, χώρα κατά τό πλεΐστον ορεινή, έχει γύρω στις 55 χ ι
λιάδες κατοίκους.
Θ εσσαλονίκης.
Πάροδος τής όδοΰ Ήρακλειδών 55, στά Πετράλωνα, κατά μήκος τών γραμ
μών τοϋ Ήλεκτρικοΰ Σιδηροδρόμου.
Πρόκειται γιά τήν πρωτεύουσα τής Β. Ελλάδος, τήν δεύτερη πόλι τής Ελλάδος,
ή οποία οφείλει τήν ονομασία της στήν κόρη τοϋ βασιληά τής Μακεδονίας Φιλίππου,
τήν Θεσσαλονίκη.
Ή Θεσσαλονίκη, άπό τά παλιά χρόνια, υπήρξε σημαντικό κέντρο τοϋ Ε λλη νι
σμού, παρά τις περιπέτειές της. Τό 1917, υστέρα άπό μεγάλη πυρκαιά, ή παλιά Θεσ
σαλονίκη ύπέστη μεγάλες καταστροφές. Σήμερα έξακολουθεΐ νά είναι μιά άπό τις
πλέον εμπορικές πόλεις τής Ελλάδος, έχει 250.000 περίπου κατοίκους καί δίκαια άποκαλεϊται «νύμφη τοϋ Θερμαϊκού».
Θ εσσαλοΰ.
Πάροδος τής όδοΰ 'Ιπποκράτους 166, κοντά στή στάσι «Αασκάρεως».
’Οφείλει τήν ονομασία στον επώνυμο ηρώα καί βασιληα τής Θεσσαλίας, δ ό
ποιος, κατά μιά παράδοσι, ήτο γυιός τοϋ Α'ίμονος. ’Από τ ’ όνομα αότοΰ, προηγουμέ
νως, ή Θεσσαλία ώνομάζετο Αίμονία. Ό Θεσσαλός κατήγετο άπό τήν Θεσπρωτία.
Θ έτιδος.
Πάροδος τής όδοΰ Διοχάρους 3, πίσω άπό τό ξενοδοχείο «Χίλτον».
Ή Θέτις, κατά τή μυθολογία, κόρη τοΰ Νηρέως, γυναίκα τοϋ Πηλέως καί μη
τέρα τοΰ Άχιλλέω ς, ήτο ή ώραιότερη καί ή ευφυέστερη τών Νηρηΐδων. Ώ ς άγαθοποιός
καί ευεργετική θεά παρέσχε υπηρεσίες σέ θεούς καί άνθρώπους. Τον γυιό της, προσπά
θησε νά τόν καταστήση άθάνατο, βάζοντάς τον στή φωτιά,
(Συνεχίζεται)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΓΥΜΝΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ
'Υπό Ύπαστυν. Β’ χ· X. ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Ά π ό τό μέρος πού στεκόμουνα φαινόταν καλά ή κεντρική πλατεία τοϋ Παλαιού
Φαλήρου. Λίγο πιο δεξιά άπό έκεϊ είχε πιαστή ό Γιαννόπουλος ένα πρωινό τού Νοέμ
βρη τοϋ 1943. Τρεις ώρες πριν άπό τή σύλληψη έκείνη, μιά τρομακτική έκρηξη είχε
συγκλονίσει τό λιμάνι τού Πειραιώς καί δύο πετρελαιοκίνητα τού Χίτλερ έξαποστέλονταν γιά πάντα στο βυθό. Πρωταγωνιστής τού σαμποτάζ εκείνου ήταν ό Γιαννόπουλος, πού νέος άστυφύλακας τότε, είχε διαγραφή εικονικά άπό τήν ’Αστυνομία
γιά νά καταταγή σέ ομάδα άντιστάσεως. Μιά εβδομάδα ύστερα άπό τή σύλληψη με
ταφερόταν στο στρατόπεδο τοϋ Άουσβιτς, γιά νά δραπετεύση άπό έκεϊ πενήντα
μέρες πριν οΐ σύμμαχοι καταλάβουν τό Βερολίνο ............................................................
Σκούπισα τον ιδρώτα πού μοϋφεραν οί σκέψεις αυτές καί κύτταξα τό ρολόγι
μου. Πλησίαζε έντεκα ή ώρα καί τό παράθυρο πού πρόβαλε ή Νάνσυ πριν άπό
λίγο παρέμεινε φωτισμένο άκόμα. Τά άλλα δύο παράθυρα ήταν σκοτεινά πλέον καί
ό Μένιος πάσχιζε τώρα ν’ άπαλλαγή άπό μιά φλύαρη γεροντοκόρη, πού πέρασε κατά
τύχη τήν ώρα έκείνη άπό τό μέρος πού στεκόμαστε.
"Εμεναν δέκα λεπτά άκόμα ώσπου νά περάση τό όριο πού μούταξε ό ’Αστυ
νόμος. "Επειτα ήμουνα έλεύθερος νά ένεργήσω τή σύλληψη, δτι δήποτε ώρα έκρινα
κατάλληλη γιά δράση. Πάντως, γιά πολλούς λόγους έπρεπε νά συλλάβω τό καλλι
τεχνικό ζευγάρι πριν άπό τά μεσάνυχτα.
— Είμαι περίεργος νά δώ τί θά καταθέσουν αύριο οί Λάβδηδες, είπε ό Μέ
νιος πλησιάζοντας γιά ν’ άνάψη κι’ άλλο τσιγάρο.
— Σέ βασανίζει αυτό; άποκρίθηκα. Νομίζεις δτι μπορούν τώρα νά άποσιωπήσουν τίποτα, άφοΰ δλα τά στοιχεία είναι έναντίον τους ; Τ ί μπορούν νά άρνηθοΰν ;
Τό άντρο τού άριθμοΰ δώδεκα τής οδού Β . . . ή μήπως τό υπόγειο τής Καλλιθέας
καί τό σπίτι τού Βοτανικού ; Θαρρείς πώς θά ποΰν δτι τό «Μασσαλιώτις» δέν μετέ
φερε ναρκωτικά ;
— Σωστά, δέν μπορούν νά άρνηθοΰν τίποτα τώρα, είπε σκεφτικός. "Εχω μιά
ιδέα δμως: Νομίζω δτι αν πηγαίναμε άπόψε στο «Πίγκαλς» θά μαθαίναμε πράγματα
πού ίσως μας ένδιαφέρουν π ο λ ύ .........
— Γιατί τό λές αύτό ; Ε πειδή άπόψε κάνει τό ντεμποΰτο της ή νέα χορεύτρια
πού άντικατέστησε τή Νάνσυ ; Νά είσαι βέβαιος φίλε μου δτι δέν θά γίνη τίποτα.
Ά ν ύπάρξη έστω κάτι, νομίζω δτι θά τακτοποιηθή άπό τήν ’Ασφάλεια Πειραιώς.
— Ναί, άλλά άπόψε θά μαζευτούν πάλι οί έξέχουσες προσωπικότητες τοϋ Πει
ραιώτικου υπόκοσμου. Κάτι μοΰ λέει δτι άνάμεσα σ’ αύτούς θά βρίσκωνται καί άλλοι
γνωστοί τού Πουλίδη. Νομίζετε δηλαδή δτι θά λείψη άπόψε ή κοσμική έκείνη κυρία
μέ τά μαύρα, άφοΰ δέν έλειψε ποτέ άπό τις μεγάλες ήμέρες τού «Πίγκαλς» δπως
κατέθεσε ό Πουλίδης ; Δέν θά πρέπει νά δούμε τήν παρέα της ;
— Μήν άνησυχής. Γι’ αυτήν τήν κυρία θά κατεβή άπόψε ό κύριος Κρόμας.
Ά ν χρειασθή θά τήν πάη ώς τό «Πίγκαλς». Δέν περιμένω δμως καί μεγάλα πράγμα
τα. Είμαι βέβαιος πώ ς πρόκειται γιά κάποια έκκεντρική γυναίκα πού δέν κάνει τί
ποτα άλλο άπό τό νά μαζεύη αύτόγραφα ξένων καί δικών μας χορευτών, πού άνεβαίνουν γιά πρώτη φορά στο παλκοσένικο τού «Πίγκαλς». Λένε πώς ήταν κι’, αυτή
χορεύτρια τού «Πίγκαλς» κάποτε, άλλά έπαψε νά χορεύη άπό τότε πού ό παρτεναίρ
της έσπασε τό πόδι του πέφτοντας άπό τή σκηνή. Τήν συνέδεε μαζί του ένας μεγάλος
έρωτας, άκουσα, γιατί άποπειράθηκε ν’ αΰτοκτονήση όταν έκεϊνος έπαθε γάγκραινα
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καί πέθανε. Νοσηροί ρομαντισμοί, έ
Λένε λοιπόν, ότι άπό τότε πηγαίνει τακτικά
στις νέες εμφανίσεις κατάμονη. 'Υπάρχει όμως ή πληροφορία ότι αύτή κατευθύνει
τις ενέργειες των κοριτσιών μέ τις φωτογραφίες. 'Ό τι έχει άναλάβει κάποιο σοβαρό
πόστο στή διάρθρωση της σπείρας, κατάλαβες ; Αύτή κατευθύνει τήν Έ φ η , την ’Α 
λίκη καί ίσως τις ένέργειες της Ρίτας. Φυσικά, ό Πουλίδης άποσιώπησε μέ τέχνη
αύτό τό στοιχείο στήν κατάθεση πού έδωσε, άλλα αύτό συμπεραίνεται έκτος άπό τις
πληροφορίες καί άπό κάτι υπονοούμενα τής ’Αλίκης. Τό ΐδιο βγαίνει καί άπό τή μαρ
τυρία κάποιου πού έκβιάσθηκε μέ τις φωτογραφίες άπό τήν ΐδια τήν ’Έφη. Συμβαί
νει μάλιστα νά είναι έμπορος τό θύμα καί πολύ φίλος μου, άλλα υπάρχουν λόγοι
να παραμένη άνώνυμος προς τό παρόν. "Οπως καί νάναι θά μάς πή ή Νάνσυ καί γ ι’
αυτήν, αν φυσικά θελήση ν’ άνοιξη τό στόμα της. Κι’ αν δεν κάνη καμμιά άπόπειρα
πού θά μάς στοιχίση άκριβά...
— Λέτε νά φτάση μέχρι αύτό τό σημείο ;
— Ξέρω κι έγώ ; Φοβούμαι. Οί γυναίκες είναι πολύ ευαίσθητες καί κάποτε
άποτολμάνε τήν τελευταία στιγμή πράγματα πού ούτε φαντάζεται κανένας άπό πρίν.
Θυμάμαι κάποια πού αύτοκτόνησε μόλις οί άστυνομικοί χτύπησαν τήν πόρτα της.
Καί ό λόγος ; Γιά νά μή διασυρθή ή υπόληψή της, έπειδή μπλέχθηκε σέ κάποια υπό
θεση κλεπταποδοχής. Γιά τή Νάνσυ όμως δέν πολυφοβάμαι τέτοιο πράγμα. Είναι άρκετά ψύχραιμη καί εκτός αυτου είναι γυναίκα που εχει γνωρίσει —
τη5, r.
ί,ωη κι άπ τίς
δυο πλευρές. ’Έ χει «φάει τή ζωή μέ τό κουτάλι . . . » ’Έ τσ ι δέν λέει ό ’Αστυνόμος ;
— Μάλιστα. ’Αλλά τί νά κάνη τώρα ό ’Αστυνόμος ; 'Οπωσδήποτε θά έκανε
τήν έφοδο στο σπίτι τοϋ-'Άη Σώστη καί . . .
— Καί οπωσδήποτε δέν θά έρθη γιά τή σύλληψη τής Νάνσυ καί τού Ζώτου,
είπα βλέποντας τό ένα παραθυρόφυλλο τής Νάνσυ νά μισανοίγη. 'Η ώρα είναι έντεκα
καί τέταρτο. Πάμε λοιπόν!
Οί λιγοστοί γλεντζέδες τής άποκριάς είχαν χαθή άπό τούς δρόμους τήν ώρα
εκείνη καί μιά γλυκειά σιωπή βασίλευε παντού. 'Ο τελευταίος διαβάτης άπό τό μέρος
πού στεκόμαστε ήταν μιά άνάλαφρη πεταλούδα τού άγοραίου έρωτα, πού πέρασε
λίγες στιγμές ύστερα άπό τή φλύαρη γεροντοκόρη. Κάποια κιθάρα άκουγόταν δια
κόσια μέτρα μακρυά μας καί δυο τρεις βραχνιασμένες φωνές άνέπεμπαν δέηση στή
γυναίκα τής μακρυνής εποχής.
Πρωίαν σέ είδον
μαλλιά ξεπλεγμένα
στούς ώμους ριγμένα
Ή μικρή σιδερένια πόρτα πού ώδηγοΰσε στον κήπο άνοιξε μ’ ένα διαπερα
στικό τρίξιμο καί δυο ακόμα γάτοι έτρεξαν νά έγκαταλείψουν τό έρωτικό τους τέτ
α τέτ καί νά πηδήσουν μέ σπάνια μεγαλοπρέπεια τον μαντρότοιχο μέ τίς γαζίες.
Κατεβήκαμε δυο τσιμεντένια σκαλιά καί ύστερα άπό είκοσι μέτρα άνάμεσα σέ πορτοκαλλιές καί λεμονιές άνεβήκαμε τά μαρμάρινα σκαλοπάτια προς τήν είσοδο τού
σπιτιού.
— Σοΰ έπαναλαμβάνω νά μή χάσης τήν ψυχραιμία σου, ψυθύρισα στο Μένιο
πού μ’ άκολουθοΰσε άνυπόμονος νά πάρη τέλος ή υπόθεση. Πρόσεξε λοιπόν καί μή
κάνης τίποτα πού δέν θά πρέπει. "Ο,τι κι’ άν συμβή μή βιαστής νά...
Σσστ. ’Έκανε ό Μένιος κυττάζοντας μέσα άπ’ τό παράθυρο πού έβλεπε στή
σκάλα. Κυττάξτε.
Στάθηκα καί κύτταξα. Τό θέαμα πού παρουσιαζόταν άνάμενα άπό τίς δυο
κουρτίνες μέ καθήλωσε...’Ένοιωσα τά μάτια μου ν’ άνοίγουν άσυνήθιστα.

Γυμνό μοντέλο
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— Νά το «γυμνό μοντέλο» ψιθύρισε μέ θαυμασμό ό Μένιος πιάνοντας τό
χέρι μου. ’Έ χετε δη καλύτερη σκηνή;
Τό θέαμα ήταν πραγματικά καταπληκτικό. 'Ολόγυμνη ή Νάνσυ βρισκόταν
καθισμένη σ’ ένα μικρό άνάκλιντρο, χαμογελώντας μέ τό ΐδιο εκείνο χαμόγελο
του πίνακα πού έδωσε στο Ζώτο, στο πάρτυ τής Λεφάκη. 'Ο ψηλός άλαβάστρινος
λαιμός της ήταν γυρμένος νωχελικά προς τα πίσω καί τά πλούσια μαλλιά της φάντα
ζαν σαν τό χρυσάφι, καθώς κρέμονταν προς τό πάτωμα. Τά μακρυά της χέρια
στηρίζονταν πλάι στο άνάκλιντρο καί τό πλούσιο γυμνό της στήθος παρουσίαζε μιά
άλλη ’Αφροδίτη, σέ δεύτερη έκδοση. Δυο τέλεια πόδια, προωρισμένα μόνο γιά τό
παλκοσένικο καί τά άνδρικά μάτια, ήταν τοποθετημένα έτσι ώστε νά κρύβουν με
ρικά άπό έκεΐνα πού τό άραχνοΰφαντο φύλλο τής συκής άφηνε άκάλυπτα.
Τρία μέτρα μακρυά της βρισκόταν ό Ζώτος. ’Όρθιος καί μέ τά μάτια κομμένα
τραβούσε κάθετες καί οριζόντιες γραμμές πάνω σ’ ένα μεγάλο μουσαμά, ένω- βαθειές ρυτίδες τού αύλάκωναν τό πρόσωπο. Ζωγράφιζε άργά κυττάζοντας γιά πολλή
ώρα τό μοντέλο του. "Υστερα άφηνε τά πινέλα καί τις μπογιές καί’καθόταν κοντά
στη Νάνσυ κρατώντας τό κεφάλι μέ τά δυό του χέρια καί καπνίζοντας άδιάκοπα.
Βρισκόταν στην άρχή τού πίνακα άκόμα καί τό πρότυπο έδειχνε πώς κάτι τό πιο
δυναμικό καί τό άνώτερο άπό τό έργο τού Βότσικα θεμελιωνόταν.
—-Είναι τέλειο έργαστήριο ζωγραφικής! Ψιθύρισε ό Μένιος. Τό φανταζό
σαστε ποτέ δτι έχει καί δεύτερο έργαστήριο ό Ζώτος;
— Δέν τό άπέκλεια...
— Πάντως εκείνο τής Κυψέλης είναι πολύ άνώτερο. ’Εκεί έχει μεγάλη πολυ
τέλεια. Αυτό φαίνεται φτωχικό.
— Κάθισε έδώ καί πρόσεχε κάθε ύποπτη κίνηση. Έ γ ώ θά μπω μέσα. Ά ν
δής τίποτα τό ύποπτο προσπάθησε νά μέ εΐδοποιήσης...
Λέγοντας αύτά προχώρησα καί πίεσα δυό φορές τό κουμπί πού βρισκόταν
στό δεξιό μέρος τής πόρτας. Τά φώτα έσβυσαν άπότομα καί ολόκληρο τό σπίτι
βυθίστηκε στό σκοτάδι. 'Ένας μικρός θόρυβος άκούστηκε άπό μέσα, ένω τά βήματα
τού Μένιου άπομακρύνονταν γρήγορα προς τό δρόμο.
’Έμεινα άκίνητος καί χαϊδεύοντας τό «γκόλτς» μέ τη μεγαλύτερη λατρεία πού
ένοιωσα ποτέ γ ι’ αύτό. Τίποτε δέν σάλευε στό σπίτι; Ούτε καί τά βήματα τού Μένιου
ξανακούστηκαν νά γυρίζουν. «Μά γιατί έφυγε ό Μένιος;» σκεπτόμουνα μουδιασμέ
νος. «'Υπήρχε τόσο σοβαρός λόγος νά μ’ έγκαταλείψη;»
Σήκωσα τό χέρι μου καί πίεσα ξανά τό κουμπί. Τά φώτα άναψαν άπότομα
τότε καί ή φωνή τού Ζώτου άκούστηκε βραχνή.
— Τί διάβολο έπαθε πάλι αύτό τό κουδούνι! Θά μάς κάψη τήν άσφάλεια!...
’Ακούστηκαν έλαφρά βήματα νά πλησιάζουν στήν πόρτα. 'Ύστερα, ένα μι
κρό παραθυράκι άνοιξε καί πρόβαλε τό κεφάλι τού Ζώτου.
— Ποιόν ζητάτε; ρώτησε σμίγοντας τά φρύδια.
— Κάτι τό έπεΐγον άπό τήν κυρία Λεφάκη, πρόφερα κυττάζοντας γύρω μου
σάν ύποπτος δήθεν μά στήν πραγματικότητα άνήσυχος γιά τό Μένιο.
— Πώς είπατε; ρώτησε μισοκλείνοντας τά μάτια. Κάτι τό έπεΐγον άπό τήν
κυρία Λεφάκη;... Μ ήπως!... ’Αλλά περάστε μέσα. 'Ορίστε.
— Ευχαριστώ, είπα μπαίνοντας. Είμαι ό Γιώργος Καρύδης, λογιστής στό
« Μασσαλιώτις «...
—’Ά , Καθήστε... Λοιπόν;
— Παρά λίγο νά συλληφθώ τό άπόγευμα άπό τήν άστυνομία. ’Έμεινα άπό
χθές στής κυρίας Λεφάκη καί τή στιγμή πού έβγαινα σήμερα τό άπόγευμα μέ πλη
σίασαν δύο άτομα καί μου ζήτησαν ταυτότητα. Τδβαλα στά πόδια καί κατώρθωσα
νά ξεφύγω. Τηλεφώνησα κατόπιν στήν κυρία Λεφάκη καί αυτή μου έδωσε τή διεύ
θυνσή σας.
(Συνεχίζεται)
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Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Ε ΙΣ ΑΡΧΙΦΤΛΑΚΩΝ
Δ ι’ άποφάσεως του κ. Άρχηγοϋ οί όρκισθέντες την 4-7-62, 108 Άρχιφύλακες,
έτοποθετήθησαν ώς κάτωθι. :
I. Ε ί ς ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν
’Α θ η ν ώ ν : οί κ.κ. 1)
Άναγνωστάκης Κ., 2) Άναστασόπουλος Κ., 3) Άνδρουτσόπουλος Π ., 4) Ά ντω νόπουλος X ., 5) Ά στερής Β ., 6) Βασιλακόπουλος Γ ., 7) Βασιλόπουλος Θεόδ., 8)
Βλαχάκης ’Ιωάν., 9) Βούτσινος Κωνστ., 10) Γαλανόπουλος Γεωργ., 11) Γαβράς
Θωμ., 12) Γαπκιάδης Μιχ., 13) Γεωργούσης Ή λίας, 14) Γιαννακάκος Βασ., 15)
Γλυμής Εύθ., 16) Γλύπτης Μαργαρ., 17) Θεοδωρόπουλος Γιαννϊκος, 18) Καλύβας
’Ιωάν., 19) Καλογερόπουλος Ά θαν., 20) Καραντώνης Ά θαν., 21) Κατσαρός ’Ηλ.,
22) Κατσέρης Πάνος, 23) Κατσίφης Γεώργιος, 24) Κόρακας Εύάγγ., 25) Κρικέλας
Κων., 26) Κώτσης Εύστ., 27) Κωστόπουλος Κων., 28) Λαμπαδιάρης Ά ν τ., 29)
Λιακέας Ή λ ., 30) Λιακόπουλος Δημήτρ., 31) Λιακόπουλος Χρηστός, 32) Λοϋκος
Γεώργ., 33) Λουμάνης Σπυρ., 34) Μανασάκης Μάριος, 35) Μανουράς Βασιλ.,
36) Μανταλιάς Θεοφ., 37) Μιχόπουλος Διον., 38) Μοναχογυιός Βασιλ., 39) Μπαϊρακτάρης Έ παμειν., 40) Μπαλάσκας Νικόλ., 41) Μπιρμπίλης Γεώργ., 42) Μπουρόνης Δημήτρ., 43) Νίτσιος Βασίλ., 44) Νταλάκας Κων., 45) Νταμάνης Ά ριστοτ.,
46) Ντζίμας Κων., 47) Παναγιωτόπουλος Παναγ., 48) Παπαδόπουλος Νικόλ., 49)
Παρασκευόπουλος Ά πόσ τ., 50) Παύλος Χαράλ., 51) Πιλάτος Δημήτρ., 52) Πολυζωγόπουλος Εύθύμ., 53) Ρήγας Άνδρέας, 54) Ρϊζος Σπυρ., 55) Σακελλαρόπουλος Γρηγ., 56) Σαρδέλλης Ά πόσ τ., 75) Σινόπουλος Ά γ γ ., 58) Σιώζιος Χρηστός,
59) Σκλάβος Δημήτρ., 60) Σκλατινιώτης Σπυρ., 61) Σολωμός Διον., 62) Σ πανογιάννης Ά θαν., 63) Σταθάτος Παναγ., 64) Σταυρόπουλος Σωτήρ., 65) Τασάκος
Κων., 66) Τριανταφυλλόπουλος Ά ναστ., 67) Τσακόπουλος Γεώργ., 68) Τσατάλας
Κων., 69) Τσέλιος Χρήστ., 70) Τσιρώνης Ά γ γ ., 71) Τσούνης Σωτήρ., 72) Τσοΰμπρος Γεώργ., 73) Φεράκης ’Ιωάν., 74) Χούγιας Γεώργ., 75) Χρυσαΐτης Θεοφ.,
76) Ήλιόπουλος Δημήτρ.
II. Ε ι ς ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν Π ε ι ρ α ι ώ ς : οί κ.κ. 1)
’Αναστασίου Κων., 2) Γιαννόπουλος Αύγερ., 3) Γαλανός Κων., 4) Δημόπουλος
Διον., 5 ) Δημητράκος Γεωργ., 6) Δελόπουλος Ά θαν., 7) Διαμαντάκος Χαρ.,
8) Κωστόπουλος Γεώργ., 9) Κάντας Σπυρ., 10) Καραγιάννης Παν., 11) Καραΐσκος Νικόλαος, 12) Κάτσος Γεώργ., 13) Κάτσος Παν., 14) Μουσούλης Θεόδ.,
15) Μουσούλης Θωμάς, 16) Μπούκας Διον., 17) Μαργαρίτης Νικόλ., 18) Μαρκαντές Πέτρ., 19) Παπασπηλίου ’Ιωάν., 20) Σερέτης Ά λέξ., 21) Σαπουντζής Δημ.
καί 22) Σταθόπουλος Φρειδερίκος.
III. Ε ι ς ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν Π α τ ρ ώ ν : οί κ.κ. 1)
Δικόπουλος ’Ιωάν., 2) Δρακοπαναγιωτάκης Δημήτρ., 3) Μπαμπίλης Δημήτρ.,
4 ) Προσαλάντες Βασίλειος, 5) Πολύζος Βασίλ., 6) Πάσχος Γεώργ., 7) Σουρανάκης
Έ μμαν. καί 8) Τσινταράκης Εύάγγ.
VI. Ε ι ς ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν Κ ε ρ κ ύ ρ α ς : οί κ.κ.
1) Κουτσαύτης Γεώργ., καί 2) Νικολέας Παναγ.
*
ΔΙΟ ΡΙΣΜ Ο Ι
Δ ι’ άποφάσεως του κ. Άρχηγοϋ ώνομάσθησαν τακτικοί ’Αστυφύλακες οί άχρι
τοΰδε κάτωθι μαθητευόμενοι, τοΰ 197 έκπαιδευτικοϋ τμήματος της Σχολής ’Αστυ
φυλάκων:
1) Άποστολόπουλος Θ., 2) Κωσταντάρας Α ., 3 ) Πέτρου Α ., 4) Τζιγκουνάκης Μ., 5) Έξαρχάκος Θ., 6) Παπακωνσταντίνου Κ., 7) Καπετανάκης Κ., 8)
Ή λιάδης Π ., 9) Χατζηαργύρης Α., 10) Κουρούπης Α., 11) Καζάνης Γ., 12)
Πηγουνάκης Ε ., 13) Σταμάτης Π ., 14) Ζήσης Λ ., 15) Φερεσιάδης Γ ., 16) Φω-
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τεινός Γ., 17) Λουρίδας Γ., 18) Άντωνογιωργάκης I., 19) Καραθανάσης Γ., 20)
Δάνεσης Τ ., 21) Φουρλας Β, 22) Κουρετζής I., 23) Λαζαρής Α., 24) Ζιώγας Λ.,
25) Μπουντάς Θ., 26) Τσικριπης Κ ., 27) Νίκας Α ., 28) Σκούρας Β ., 29) Δερνίκας Θ., 30) Κίτσος I., 31) Σβανας Θ., 32) Χαρίτου Κ., 33) Κούτρας Σ .,
34) Χουλιάρας Ε ., 35) Καββαθάς Σ ., 36) Τσιλέκας Κ., 37) Τσιτούρας Ν.,
38) Κωστάκης I., 39) Γκομούζας I., 40) Λαμπρόπουλος Γ., 41) Άποκορίτης
Α ., 42) Μπενέτος Κ., 43) Παπαθεοδώρου X ., 44) 'Ηγουμενόπουλος Δ., 45)
Ράπτης Δ ., 46) Νικολάου Γ., 47) ’Αλεξίου Α., 48) Κωσταντόπουλος Π ., 49)
Παπακωστόπουλος Γ., 50) Άποστολόπουλος Δ., 51) Καρκάνης Κ., 52) Ψαρράς Σ ., 53) Γκανούρης L , 54) Τσιφτσης X ., 55) Φλέγγας Α., 56) Μαυροειδάκος
Α ., 57) Βλάχος Γ., 58) Κακιούζης Π ., 59) Ζαμπάκης Λ ., 60) Σορβάνης Α., 61)
Τριανταφύλλης Γ., 62) Εύθυμιόπουλος Κ., 63) Πανέτσος Π ., 64) Φουρλας Α.,
65) Παπαχρήστος X ., 66) Καραμέτης Α ., 67) Σαρλής Σ ., 68) Μπάϊμπος X.,
69) Ζαρναβέλης Κ., 70) Παπαδάκης X., 71) Παπαδριανός Π., 72) Σταυρόπουλος
Α., 73) Παναγιωτόπουλος Δ., 74) Τσικνής Σ ., 75) Κριτσώνης Γ., 76) Γιδαράκος
Κ., 77) Κοκκινάκης I., 78) Ζαγγογιάννης Γ., 79) Σκουφίτσας Δ., 80) Γιαννόπουλος Κ., 81) Τσακνάκης I., 82)Κ ϋ ρκ οςΔ ., 83) Παφίλης X ., 84) Παπαντζήμας
Π ., 85) Τριάντος Ε ., 86) Μπότης Θ., 87) Τσιάμης Β., 88) Καλούσης Ε., 89)
Μουρατίδης Η ., 90) Άσημόπουλος Γ ., 91) Άναγνωστόπουλος Β., 92) Σδράλλης
Γ ., 93) Γιαννακούρης X ., 94) Παπακωνσταντίνου Ε ., 95) Λάμπου Δ., 96) ’Α
θανασίου Θ., 97) Γιαννακόπουλος Ε ., 98) Δερμιτζάκης Α., 99) Καλλιανέζος Σ.,
100) Άνδρέϊκος Κ., 101) Θεοδωρόπουλος Γ ., 102) Βαφείδης Π ., 103) Πολίτης
Δ., 104) Γκουντόπουλος Β., 105) "Ανθής Γ., 106) Άδαμαντόπουλος Π ., 107)
Λιώρης Σ ., 108) Ζελιαναϊος Γ ., 109) Παπαρούπας Ε ., 110) Κακαράντζας Ε.,
111) Τσιάμης Δ., 112) Τσαγκαρούλης Ε ., 113) Τσαμαντάνης Γ., 114) ’Ανδριανάκης Ε ., 115) Χομορίτης Κ., 116) Μακρής Ν., 117) Δεμέστιχας Γ., 118)
Ζαχαρίας Δ., 119) Ψαρουδάκης Σ ., 120) Γιωτάκης Β., 121) Σκληβανίτης X.,
122) Έλευθεριανός Γ., 123) Τσιανάκας Ν., 124) ’Αβραμόπουλος Τ., 125) Κατσιώρχης Φ., 126) Ζησιμόπουλος X ., 127) Στασινόπουλος Ζ., 128) Ρεβύθης
Ν., 129) Παυλόπουλος X ., 130) Ρήγας Π ., 311) Σταυρακάκης Γ. καί 132)
Παπαβασιλείου Α.
*
* *
Κ ΙΝ ΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦ ΙΚΑ Ι ΠΡΟΒΟΛ ΑΙ ΑΣΤΤΝΟΜ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ Α ΡΧ Η ΓΕΙΟ Υ
Το ’Αστυνομικόν Κινηματογραφικόν Συνεργεϊον ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας
Πόλεων θά έπισκεφθή την πόλιν των Πατρών την 16ην Αύγούστου έ.Ι. προκειμένου
να πραγματοποιήση σειράν κινηματογραφικών προβολών έπί έξαήμερον.
Έ ν συνεχεία θά έπισκεφθή τάς άκολούθους συνοικίας τών ’Αθηνών καί του
Πειραιώς προς προβολήν ταινιών.
Την Παρασκευήν, 24-8-62, τήν Πλατείαν ’Ανεξαρτησίας Καισαριανής.
Τό Σάββατον, 25-8-62, τον Βύρωνα (τέρμα 'Αγίας Σοφίας).
Τήν Δευτέραν, 27-8-62, τό Περιστέριον (Δημητρακοπούλου 9).
Τήν Τρίτην, 28-8-62, τά Καμίνια Πειραιώς (Βαλτετσίου-Δωδεκαννήσου)
Τήν Τετάρτην, 29-8-62, τό Γκαζοχώριον ('Α γίου Πολυκάρπου-Στρυμόνα).
Τήν Πέμπτην, 30-8-62, τήν Πλατείαν Κέντρου Γαρδένια (Ζωγράφου) καί
τήν Παρασκευήν, 31-8-62, τό Κερατσίνιον (Πλατείαν Εύγενείας).
*
* *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟ Μ ΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Τά ραδιοφωνικά προγράμματα τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων συνεχί-
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ζονται κάθε Σάββατον, άπό τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν ’Ενόπλων Δυνάμεων Ε λ λ ά 
δος, μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν καί έν μέσω εύμενεστάτων καί ένθουσιωδών σχολίων
χιλιάδων άκροατών, οΐ όποιοι σπεύδουν νά έκδηλώσουν τον θαυμασμόν των διά πο
λυαρίθμων επιστολών καί συγχαρητηρίων τηλεφωνημάτων, καθώς καί διά δημοσιεύ
σεων εις τον τύπον
Τά μεταδοθέντα κατά μήνα’Ιούλιον ραδιοφωνικά προγράμματα περιελάμβανον:
α) 3 0 ’Ι ο υ ν ί ο υ 1 9 6 2
1) ’Επιστολήν φοιτητικής όμάδος άπό τήν Θεσσαλονίκην, 2) Τήν δράσιν τής
’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς κατά τήν κατοχήν, 3) Κινηματογραφικόν Δελτίον ’Αστυνομίας Πόλεων, 4) Φιλικάς συμβουλάς προς τούς οδηγούς αυτοκινήτων.
5) ’Απόσπασμα τοϋ ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας, άναφερόμενον εις τάς κομμουνιστικάς θηριωδίας κατά τήν διάρκειαν τοϋ έρυθροϋ ξενοκίνητου κινήματος καί 6) ένα
έλαφρόν ποικίλου μουσικόν πρόγραμμα μετά πολυαρίθμων ήχητικών καί μουσικών έφφέ.
β ) 7 ’Ι ο υ λ ί ο υ 1 9 6 2.
1) Τό πεντάλεπτου τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 2) Τό έβδομαδιαϊον πρόγραμ
μα Κινήσεως τοϋ Άστυνομικοϋ Κινηματογραφικοΰ Συνεργείου ’Αρχηγείου Ά στυνμίας Πόλεων, 3) Συμβουλάς προς τούς νέους, 4) ’Εργατικόν πεντάλεπτου, «Οί
"Ελληνες έργάται καί οί "Ελληνες ’Αστυνομικοί», 5) Συντροφιά μέ τούς "Ελληνας
φοιτητάς, «Σχέσεις ’Αστυνομίας καί φοιτητών», 6) ’Απόσπασμα τοϋ ήμερολογίου
τής ’Αστυνομίας, ήθικοκοινωνικοΰ περιεχομένου, άναφερομένου εις τούς νέους καί
7) Τραγούδια τοϋ Μωρηά καί τής Ρούμελης.
γ ) 1 4 ’Ι ο υ λ ί ο υ 1 9 6 2.
1) ’Αστυνομία καί Κοινωνία, 2 ) ' Ο εκπολιτιστικός ρόλος τ ο ϋ ’Αστυνομικού
Σώματος, 3) 'Η ’Αστυνομία ώς Σ ώ μα.’Ασφαλείας, 4) Τό Τακτικόν Κινηματογρα
φικόν Πεντάλεπτου, 5) Συνέχεια τής'Ιστορίας τής ’Αστυνομίας καί 6) Καί τό μου
σικόν άλμπουμ τής εκπομπής.
δ) 2 1 ’Ι ο υ λ ί ο υ 1 9 6 2.
1) ’Ανακοινώσεις γραφείου επικοινωνίας μέ τό κοινόν ’Αρχηγείου ’Αστυνο
μίας Πόλεων, 2) Συνεργασίαν άκροατών, 3) 'Η ’Αστυνομία Πόλεων κατά τον συμ
μοριτοπόλεμον, 4) Τό Κινηματογραφικόν Δελτίου τής έβδομάδος, 5) Τό πεντάλεπτου
ένημερώσεως τής κοινής γνώμης. 6) «Βοηθήστε μας στήν πρόληψη τών κλοπών», 7)
Τό τακτικόν άπόσπασμα τοϋ ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας, χριστιανικού καί κοι
νωνικού περιεχομένου καί 8) Τραγούδια τού βουνού, τού κάμπου καί τών νησιών μας
ε) 28 ’Ι ο υ λ ί ο υ 1 9 6 2.
1) Εικόνες καί σκίτσα άπό τήν κίνησιν τού ’Αστυνομικού Κινηματογραφικού
Συνεργείου, 2) ’Αστυνομία Πόλεων καί Ελληνικός Λαός. 3) Εβδομαδιαίου πρό
γραμμα ’Αστυνομικών προβολών, 4) 'Η ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς εξαρ
θρώνει τούς παρανόμους μηχανισμούς τού Κ.Κ .Ε, 5) 'Η ’Αστυνομική Διεύθυνσις
Πειραιώς διακρίνεται καί προσθέτει νέας έπιτυχίας είς τήν δίωξιν τού κοινού έγκλήματος, 6) Τό πεντάλεπτου τής έπικοινωνίας Κοινού καί ’Αστυνομίας, 7) «Τί
πρέπει νά κάμη ένας πολίτης όταν βρεθή πρώτος στον τόπο ένός έγκλήματος», 8)
Τό τακτικόν άπόσπασμα τού ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας, άναφερόμενον εις τήν
πίστιν καί τήν ελπίδα αί όποΐαι πρέπει νά διακρίνουν κάθε άνθρωπον, 9) "Ενα μου
σικό ταξείδι είς δλην τήν Ελλάδα καί 10) Μουσικούς αντιλάλους άπό τό χθές.
*
*

*

ΕΥΧΑΙ Ε ΙΣ Τ Ο Τ Σ ΕΟ ΡΤΑ ΖΟ Ν ΤΑ Σ
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται Χρόνια Πολλά, επί τή ονομαστική των
εορτή, είς τον Άστυυ. Δ/ντήν Α' κ. Καραμπούλην Παναγιώτην, εις τούς Άστυν.
Δ /ντάς Β' κ.κ. Λυκούσην Παναγιώτην καί Άναγνωστόπουλον Παναγιώτην ώς
καί είς άπαντας τούς κ.κ. άξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.
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