ΧΡΟΝΙΚΑ

Ο ακοίμητος φρουρός τής πατρίδος, ό "Ελληνα ς στρατιώ της,
πάνω στα κακοτράχαλα βουνά των συνόρων μας, έτοιμος πάν
τοτε ν* άμυνθή κατά πάσης εξω θεν επ ιβο υ λή ς, καί νά προστατεύση τά ιερά καί απαραβίαστα δικαιώματά μας.
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. Τό Έ θν ο ς ουδέποτε πρέπει νά λησμονήση τόν
θανάσιμου κίνδυνον τόν όποιον διέτρεξε κατά τήν
διάρκειαν τής 4ετοΰς κομμουνιστικής άνταρσίας. "Οχι
διά νά διατηρή είς τήν ψυχήν του μίσος οΐονδήποτε,
άλλά διά νά παραμένη πάντοτε άγρυπνου καί νά έπιδίδεται έν άσφαλεία είς τά έργα τής είρήνης, τήν
δποίαν μέ τόσος θυσίας κατέκτησεν. . . » .

ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ή 3η Σ/βρίου καθιερώθη ώς έπέτειος συντριβής τοΰ Κομμουνιστοσυμμοριτισμοϋ καί ώς ημέρα έορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν τοΰ ’Εφέδρου Πολεμιστοΰ.
Δεκατρία έτη παρήλθον άπδ τήν ιστορικήν έκείνην ημέραν, κατά τήν οποίαν
είς τάς άπροσίτους κορυφάς τοΰ Γράμμου καί τοΰ Β ίτσ ι τά έλληνικά δπλα, διά τής
τελευταίας κλαγγής των, άνήγγειλον εις τό Πανελλήνιον τήν συντριβήν τοΰ κομμουνιστοσυμμοριτισμοϋ καί ότι διεσώθη τό πολυτιμώτερον άγαθόν τής Ε λληνικής φυλής,
ή Ελευθερία.
Ή ημέρα έκείνη έσημείωσε νέον, μέγαν σταθμόν είς τήν Ελληνικήν 'Ιστορίαν.
'Η νίκη των Ελληνικών οπλών υπήρξε σπουδαία καί τεραστίαν άπήχησιν έσχε τό
άγγελμα αυτής άνά τά πέρατα τοΰ κόσμου, καθ’ δσον τής 'Ελλάδος ή νίκη έκείνη
ήτο συγχρόνως καί νίκη των έλευθέρων λαών κατά τής βίας καί τοΰ ολοκληρωτισμού.
Τ ό χαρμόσυνον άγγελμα τής νίκης κατά τών κομμουνιστοσυμμοριτών χαράν
καί άγαλλίασιν, άμα καί αίσθημα άνακουφίσεως, προεκάλεσεν εις τόν 'Ελληνικόν
Λαόν, καθ’ δσον ό άγών υπήρξε τρομερός είς θυσίας.
Μέ βαθεΐαν ευγνωμοσύνην ό 'Ελληνικός Λαός άμέσως έστρεψε τόν νοϋν του
προς τά ήρωϊκά τέκνα του —ζώντας καί νεκρούς—- τά όποια άγωνιζόμενα υπέρ βωμών
καί έστιών, διά τοΰ μόχθου καί τοΰ αίματός των, έδημιούργησαν τόν θρύλον τού
Β ίτσ ι καί τοΰ Γράμμου.
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'Η πατρίς, άποτίουσα φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης εις την μνήμην των ήρώων εκείνων, καθιέρωσε την επέτειον της συντριβής τοϋ Κομμουνιστοσυμμοριτισμοϋ
καί ώ ς ήμέραν έορτής, προς τιμήν τοϋ « ’Εφέδρου Πολεμιστοϋ».
Καθήκον έπιβεβλημένον τόσον διά τούς συγχρόνους δσον καί διά τούς έπιγενομένους ή άπότισις φόρου τιμής εις τόν κύριον συντελεστήν τής Νίκης, τον "Ελληνα
"Εφεδρον πολεμιστήν.
Ό "Ελλην ’Έφεδρος πολεμιστής, πεπροικισμένος έκ καταγωγής μέ σπανίας
πολεμικάς άρετάς, διαιωνίζων μακράν ιστορίαν εθνικών άγώνων ύπάρξεως αύτής
ταύτης τής φυλής του, υπήρξε καί πάλιν ό πρωταγωνιστής τοϋ θριάμβου ύπέρ τής δι-

‘Ο ‘Ελληνικός στρατός πάντα έτοιμος διά τήν προστασίαν τής χώρας έκ τής έξωθεν έπιβουλής.

καιοσύνης καί τής ελευθερίας, διά τής νίκης δέ εκείνης απέδειξε διά μίαν είσέτι φοράν
τήν φυλετικήν του υπεροχήν, ώ ς "Ελληνος έναντι τοϋ Σλαυϊσμοΰ.
Παρά τό γεγονός δτι ό θρίαμβος τής νίκης άπετέλεσε σοβαρόν μάθημα διά
τόν εχθρόν, έν τούτοις δέν πρέπει νά έπαναπαυώμεθα έπί των δαφνών μας, μέ τήν
σκέψιν δτι οδτος έπαυσε νά ύποβλέπη καί νά άνασυγκροτήται διά μίαν ΰπουλον δράσιν κατά τής πατρίδος μας.
Διά τοΰτο ή έπαγρύπνησις δλων μας πρέπει νά είναι συνεχής καί άμείωτος.
'Ο έλοχεύων ΰπουλος εχθρός πρέπει νά παρακολουθήται. Πρέπει νά εΐμεθα έτοιμοι
πάντοτε προς άντιμετώπισιν τοϋ αιφνιδιασμού, διότι αιφνιδιαστικούς έπιδιώκει πάν
το τε νά καταφέρη τά πλήγματα του.
Καί διά νά είμεθα βέβαιοι δτι καί πάλιν θά νικήσωμεν, πρέπει, δπως κατά τούς
θριαμβευτικούς άγώνας άπό τής Ε θν ική ς παλιγγενεσίας μέχρι σήμερον ύπήρξαμεν
ήνωμένοι, νά είμεθα πάντοτε ήνωμένοι ώ ς λαός, μέ πίστιν καί άφοσίωσιν είςτά μεγάλα
τής φυλής ιδανικά Πατρίς - Θρησκεία - Οίκογένεια - ’ Ελευθερία, διότι αΐ έννοιαι αυται, άρρήκτως συνδεδεμέναι μέ τήν ψυχοσύνθεσιν τοϋ "Ελληνος, άποτελοΰν
τό βάθρον έφ’ οδ εδράζεται τό οικοδόμημα ‘ Ελλάς.
Β. ΚΡΥΟΣ
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1. Γενική έννοια τής πειθαρχίας
2. Ή πειθαρχία στις διάφορες εκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής' ήτοι: πειθαρχία στην
οικογένεια, ατό σχολείο, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις οργανώσεις και στίς επιχει
ρήσεις.
α) Πειθαρχία στην οικογένεια,
β) Πειθαρχία ατό σχολείο,
γ) Πειθαρχία στις δημόσιες υπηρεσίες.
* *

*

1 . Γενική έννοια τής πειθαρχίας.
'Η έννοια τής πειθαρχίας είναι εόρυτάτη. ’Από τή στιγμή πού πολλοί άνθρωποι
συγκρότησαν την πρώτη κοινωνική ομάδα, αποφάσισαν δηλαδή να ζήσουν σ’ έναν ώ ρισμένο τόπο μαζί, συνεφώνησαν να συμμορφώνονται, ήτοι να πειθαρχούν προς τις
κοινές άποφάσεις τω ν, πού σήμερα έχουν πάρει τή μορφή των νόμων.
Ή πειθαρχία λοιπόν άποτελεϊ τον ύπέρτατο νόμο της κοινωνίας, χωρίς τον
όποιο δέν μπορεί αυτή να ύπάρξη. 'Ώ σ τ ε σαν γενική μορφή τής πειθαρχίας πρέπει να
θεωρήσουμε τήν ύπακοή καί τή συμμόρφωσι κάθε πολίτου στούς νόμους καί τα κ ελεύσματα του Κράτους.
Ή άπειθαρχία προς τούς κειμένους νόμους τής Πολιτείας αποτελεί άδίκημα,
άποτελεϊ πράξι κολάσιμο.
'Η απειθαρχία προς τούς άγράφους ήθικούς νόμους άποτελεϊ άσέβεια καί έλλειψι
κοινωνικής άγωγής.
Είδικεύοντες δμως τή γενική αυτή έννοια τής πειθαρχίας στα πλαίσια τής κοι
νωνικής άγωγής μπορούμε νά μιλήσουμε για τήν κοινωνική πειχθαρχία καί νά εξη 
γήσουμε δτι « κ ο ι ν ω ν ι κ ή
π ε ι θ α ρ χ ί α ε ί ν α ι ή σ υ ν ε ι δ η τ ή άπό»φασις κάθε
ά ν θ ρ ώ π ο υ π ο ύ ζ ή σέ μ ι α κ ο ι ν ω ν ί α νά κα»νονίζη τις πράξεις
του σύμφωνα
μέ τ ήν ή θ ι κ ή
καί
» τ ο ύ ς νόμους τού Κράτους, έ χ ο ν τ α ς τήν π ε π ο ί θ η σ ι καί
«πιστεύοντας
δτι
αυτό ε ν ι σ χ ύ ε ι τήν
πρόοδό του
καί
ζ ή».
» τ ή ν πρόοδο τής
κοινωνία δπου
Μερικοί θέλησαν νά πουν δτι ή πειθαρχία περιορίζει τήν προσωπικότητα τού
άτόμου καί τόν κάνει νά υποδουλώνεται στον άλλο, πού διατάσσει καί στον όποιον
οφείλει νά ύπακούη.
'Η θεωρία αυτή είναι άντικοινωνική καί άνεπτύχθη άπό τούς άκρως λιμπεριαλιστάς, άπό τούς άκρως φιλελευθέρους, πού ύποστηρίζουν τήν άπόλυτο έλευθερία
τού άτόμου, δηλαδή άπό τούς άναρχικούς των διαφόρων άποχρώσεων.
Κράτος, κοινωνία, οικογένεια, σχολεϊο, έπιχείρησις, στρατός, άστυνομία καί
οίοσδήποτε τέλος οργανισμός δέν μπορεί νά ύπάρξη χωρίς πειθαρχία, γιατί ή πειθαρ
χία είναι μιά ψυχολογική κατάστασι, πού άποτελεϊ τόν συνδετικό κρίκο δλων των
εκδηλώσεων τής κοινωνικής ζωής καί άναπτύσσεται μέ τή διδασκαλία καί τήν έκ παίδευσι.
' Η έννοια λοιπόν τής πειθαρχίας μένει άμετάβλητη καί μόνον ή μορφή της άλλάζει, άνάλογα μέ τούς τομείς δπου έφαρμόζεται καί μέ τις συνθήκες, πού υπάρχουν
σέ κάθε κοινωνική έκδήλωσι»
Παλαιότερα, ή πειθαρχία έπεβάλλετό μέ τό φόβο τής τιμωρίας, σήμερα δμως
οί συνθήκες τής ζω ής καί τής διοικήσεως έπιβάλλουν τήν ΐσχύουσα άρχή τή ς πειθαρ
χίας, πού βασίζεται στήν ορθή εφαρμογή τού πνεύματος τής άμοιβαίας κατανοήσεως
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και συνεργασίας των κατωτέρων μέ τούς άνωτέρους των, των υφισταμένων μέ τούς
προϊσταμένους. 'Όταν λοιπόν γίνεται διδασκαλία και κατανόησις τής ήθικής βάσεως
τής πειθαρχίας, τότε δημιουργεΐται το καταλληλότερο κλίμα για μια ωφέλιμη καί πρό
θυμη πειθαρχική συμπεριφορά τοϋ άτόμου, για το καλό τοϋ συνόλου.

2 . *Η Πειθαρχία στίς διάφορες Εκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής*
ή τοι: πειθαρχία στήν οικογένεια, στο σχολείο, στίς δημόσιες υπηρεσίες,
στίς όργανώσεις καί στίς Επιχειρήσεις.
α) Π ε ι θ α ρ χ ί α σ τ ή ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι α .
Ό ’Απόστολος Παύλος στήν προς Έ φ εσίους επιστολή του καθορίζει κατά
τρόπο πραγματικά θείο καί σοφό τήν οικογενειακή πειθαρχία, γράφοντας προς αύτούς τά εξής : «Α ί γυναίκες νά ύποτάσσεσθε εις τούς άνδρας σα ς,... διότι άνήρ είναι
ή κεφαλή τής γυναικός... Οί άνδρες νά άγαπάτε τάς γυναίκας σας... ώς τά έαυτών σώ 
ματα. .. Ό σ τ ις άγαπά τήν εαυτού γυναίκα, εαυτόν άγαπά, ή δέ γυνή ας σέβεται τον
άνδρα. Τά τέκνα νά ύπακούετε τούς γονείς σας καί οί πατέρες νά μή παροργίζετε
τά τέκνα σας, άλλά νά τά άνατρέφετε έν παιδεία Κυρίου». (Προς Έ φεσίους Ε π ισ τ ο 
λή Κεφ. Ε ., Σ Τ .) .
Πραγματικά ό άνδρας διευθύνει τό σπίτι σάν κεφαλή αυτού, ή δέ γυναίκα, έστω
κι’ αν έχη μεγαλύτερη καμμιά φορά μόρφωσι, πρέπει νά σέβεται καί νά ύποτάσσεται
στον άνδρα.
Βέβαια όταν έχουμε τήν άξίωσι τής πειθαρχίας αύτής τής γυναικός προς τον
άνδρα, εννοούμε ότι καί οί απαιτήσεις τού άνδρός δεν θά ξεφεύγουν άπό τά όρια τής
οικογενειακής έξυπηρετήσεως καί ευτυχίας. Για τί θά ήταν άτοπο ν’ άπαιτήση κανείς
πειθαρχία τής γυναικός σέ παράλογες, πολλές φορές δέ καί Εγκληματικές, άξιώσεις
καί επιδιώξεις τού άνδρός.
Γ ι ’ αυτό άκριβώς ό ’Απόστολος Παύλος λέγει ότι ό άνδρας πρέπει ν’ άγαπά
τή γυναίκα του, όπως άγαπά τον Εαυτόν του καί ή γυναίκα νά σέβεται τον άνδρα της.
"Οταν λοιπόν βασιλεύη μέσα στήν οικογένεια ή άγάπη καί ό σεβασμός προς άλλήλους των συζύγων καί όταν τά παιδιά ύπακούουν στούς γονείς, οί δέ γονείς δέν
παροργίζουν τά παιδιά τους, άλλά τά καθοδηγούν στον ίσιο δρόμο, τότε μπορούμε
νά πούμε ότι τό σπίτι αύτό είναι ευτυχισμένο.
Εΐδικώτερα θεωρώ άναγκαϊο νά έπιστήσω τήν προσοχή των παιδιών στήν ύποχρέωσι πού έχουν νά ύπακούουν στούς γονείς των. Οί γονείς δέν μπορεί παρά ν’ άγαποϋν τά παιδιά τους γιά τά οποία ύπέφεραν καί υποφέρουν μέχρις 0του άποκατασταθούν.
Πολλές φορές τά παιδιά, όταν μεγαλώσουν, παίρνουν άνώτερη θέσι στήν κοι
νωνία, Επιτυγχάνουν άξιώματα, άποκτοΰν πλούτη ή γίνονται διακεκριμένοι Επιστή
μονες. Ό πατέρας καί ή μητέρα, πού τόσα ύπέφεραν νά τούς άναστήσουν, βλέπουν μέ
κρυφή χαρά τήν πρόοδο τών παιδιών τους, έστω κ ι’ αν καμμιά φορά αυτά τούς λη
σμονούν. Γ ι ’ αύτό είναι ύποχρέωσις τών παιδιών νά προσέχουν πάντοτε τούς γονείς
των καί όταν άκόμη άπέκτησαν άξιώματα, δόξα καί πλούτη, νά τούς σέβονται καί νά
τούς συμβουλεύονται, νά κάνουν δέ τό παν γιά νά τούς εόχαριστούν, ώ στε νά τούς ευ
λογούν στά γεράματά τους καί νά τούς δίνουν τις εύχές τους, όταν ευχαριστημένοι θά
κλείνουν γιά πάντα τά μάτια τους.
β) Π ε ι θ α ρ χ ί α σ τ ο σ χ ο λ ε ί ο
'Η Δημοτική καί Μέση έκπαίδευσις είναι Εκείνη πού θά συνειθίση τά παιδιά
στή βασική έννοια τής πειθαρχίας. 'Ο άνθρωπος δέ πού δέν έχει συνηθίσει άπό μικρός
στην πειθαρχία, πού δέν έχει μάθει δηλαδή νά ύπακούη, όταν άργότερα μεγαλώση καί
άναλάβη καί κείνος τις δικές του ευθύνες στή ζωή καί σέ μιά όποιαδήποτε Εργασία,

Ή άγωγή στήν πειθαρχία
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δέν θά μπορέση νά έπιβληθή στους άλλους καί νά ζητήση άπό τούς κατωτέρους του
νά πειθαρχήσουν σ’ αύτόν. Το πόσο άπαραίτητη είναι ή πειθαρχία, σέ όποιαδήποτε
έργασία, θά το καταλάβη κανείς στο σχολείο καί άργότερα, αν είναι άγόρι, στο
στρατό.
Δέν μπορεί νά γίνη τίποτε σωστό, εΐτε στο σχολείο, είτε στο στρατό, αν δέν
πειθαρχούν οί κατώτεροι στις διαταγές των άνωτέρων.
Διαφορετικά μέ τή σύγχυσι πού έπέρχεται καί την άναρχία, μέ τις άνυπακοές
καί τις παραβάσεις των κανονισμών, παραλύουν τά πάντα καί διαλύονται.
Τήν ευθύνη γιά την άνάπτυξι τής πειθαρχίας στο σχολείο την έχουν έξ ολοκλή
ρου οί δάσκαλοι, οί όποιοι πρέπει νά έπιτυγχάνουν μιά πλήρη κατανόησι μεταξύ αύτών
καί των μαθητών, καί όχι στενή οικειότητα, όπως νομίζουν μερικοί νέοι έκπαιδευτικοί.
Πρέπει νά μοχθήσουν οί δάσκαλοι γιά νά πετύχουν τό σεβασμό προς αυτούς
καί όχι τό φόβο τών μαθητών καί προ παντός νά καλλιεργήσουν μιά ψυχική επαφή
μ’ αύτούς. Δέν πρέπει ποτέ νά λησμονούν οί δάσκαλοι ότι μέ τή δικαιοσύνη καί τήν
άγάπη καί γενικά μέ τήν καλή συμπεριφορά τους καί όχι μέ τή μεγάλη αύστηρότητα,
μέ τή σκληρή διοίκησι καί μέ τήν τρομοκρατία θά επιτύχουν τήν έμπιστοσύνη τών
μαθητών προς αύτούς, ή οποία τούς είναι άπαραίτητη γιά νά μπορέσουν νά μποΰν
στά βάθη της παιδικής ψυχής, ν’ άνακαλύψουν τά μυστικά της καί νά θεραπεύσουν
τις άγωνίες της. Πρέπει νά καταπολεμούν τον ύπεροπτικό έγώϊσμό τών παιδιών καί
νά [τά συμβουλεύουν ότι ό προορισμός τού άνθρώπου δέν εκπληρώνεται μέ τήν
περιφρόνησι τών άλλων, άλλά μέ τήν άμοιβαία έμπιστοσύνη, τή φιλία καί τήν άγάπη,
τήν άγάπη τή Χριστιανική, πού δέν περιορίζεται στο στενό οικογενειακό καί φιλικό
κύκλο άλλ’ άγκαλιάζει όλους τούς άνθρώπους, χωρίς διακρίσεις έπαγγέλματος, μορφώσεως, φυλής, θρησκεύματος.
Έ κ τ ο ς αυτού οί δάσκαλοι πρέπει νά παρέχουν τον έαυτό τους υπόδειγμα στούς
μαθητάς των καί στήν κοινωνία, ή όποια άπό αύτούς περιμένει τή διαφώτισι καί τήν
καθοδήγησι. Μέ τό παράδειγμα τους θά κάνουν νά τούς άγαπήσουν τά παιδιά, νά τούς
έκτιμήσουν οί γονείς, καί ν’ άναγνωρίση τις υπηρεσίες τους ή κοινωνία ολόκληρη.
γ) Π ε ι θ α ρ χ ί α σ τ ι ς δ η μ ό σ ι ε ς ' υ π η ρ ε σ ί ε ς .
Οί κανονισμοί όλων τών δημοσίων ύπηρεσιών σέ ιδιαίτερα κεφάλαια άσχολοΰνται μέ τήν πειθαρχία καί τις επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές, γιά κάθε άΛείθεια ή
παράβασι τών κανονισμών.
Καί στις δημόσιες λοιπόν υπηρεσίες, τις λεγόαενες πολιτικές, ή πειθαρχία τών
κατωτέρων προς τούς άνωτέρους είναι άπαραίτητη, άν μή πρωταρχικό στοιχείο γιά
τήν ομαλή λειτουργία αύτών.
Βέβαια ή έκδήλωσις τής πειθαρχίας στις δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες δέν
είναι τόσο εμφανής όσο στις στρατιωτικές, έν τούτοις καί σ’ αύτές έπιβάλλεται έξ
ϊσου αυστηρά, όταν άπό διάφορους λόγους παρατηρεΐται χαλάρωσις. "Αλλως τ ε ό
βαθμός τής πειθαρχικότητος τού ύπαλλήλου μιας δημοσίας υπηρεσίας εχει άμεσο
άντανάκλασι στήν εύρυθμο λειτουργία καί στήν έξαιρετική άπόδοσι αυτής. Οί προϊ
στάμενοι τών δημοσίων ύπηρεσιών θεωρούνται ότι έπέτυχαν πλήρως στο έργο τους,
όταν ή πειθαρχικότης τών ύπ’ αύτούς υπαλλήλων, πρός αύτούς, βρίσκεται σέ υψηλό
σημείο, πού έκδηλώνεται μέ τό σεβασμό καί μέ τήν πιστή έκτέλεσι τού καθήκοντος
των.
(Συνεχίζεται)

ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

TI NA ΠΕΡΙ ΤΟΥ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Τ ΗΣ ΚΛ Ο ΠΗΣ
ΚΑΤΑ

ΤΟΝ

ΠΟΙΝΙΚΟΝ

( ’Ά ρ θ ρ α 3 7 2 - 3 7 9

ΚΩΔΙΚΑ

κ α ί 394 Π . Κ . )
'Υπό Ύπαστυνόμου Α ' χ. Δ . ΝΤΖΙΩΡΑ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

Α' ΒΑ ΣΙΚ Η ΚΛΟΠΗ
V. Τρόποι άψαιρέσεως τον πράγματος.
VI. Ό δόλος ώς υποκειμενικόν στοιχεΐον τον εγκλήματος.
V II. Τετελεαμένον καί άπόπειοα κλοπής.
V III. Ποινή.
*

* *
Α ' ΒΑ ΣΙΚ Η ΚΛΟΠΗ

’Ε π ί τη βάσει παρομοίων σκέψεων έγένετο δεκτόν ότι καί τα εντός του αότοΰ
οΐκου ένδιαιτώμενα άτομα έναποθέσαντα τά άφαιρεθέντα εις τό υπνοδωμάτιόν των,
έπραξαν τετελεσμένην κλοπήν (ή ύφαίρεσιν κατά τά κατωτέρω εκτιθέμενα). Κατά
τινας συνιστα άπόπειραν κλοπής καί οόχί προπαρασκευαστικήν πραξιν ή έκ τή ς ο
ροφής διείσδυσις εις ξένην οικίαν, ή άναβίβασις εις στέγην οικίας, έτι δέ καί ή άπομάκρυνσις του οικιακού κυνός κ.λ.π.
Ά ν τ ι θ έ τ ω ς ό λ ύ σ α ς τ ά δ ε σ μ ά τ ο υ ξ έ ν ο υ κ υ ν ό ς μέ τήν
έλπίδα δτι θά συνελάμβανεν αυτόν άργότερον ή ό λαθραίος είσαγαγών τήν χεϊρα αύτοϋ
είς τό θυλάκιον του έτέρου, έπί σκοπώ κλοπής, δστις καί συλλαμβάνεται έπ ’ αυτό
φωρό) τήν ώραν ταύτην ύπό του ένεδρεύοντος άστυνομικοϋ οργάνου, χαρακτηριστέος
ώς ένοχος απόπειρας κλοπής. Μάλιστα εις τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν πρό
κειται καθαρά άπρόσφορος άπόπειρα κλοπής, έάν ούδέν έντός τοϋ θυλακίου άνεύρη
ό δράστης. Ό εΐρημένος θά τιμωρηθή μέ τήν ποινήν τοϋ έν άποπείρα έγκλήματος,
μειωμένην κατά τό ήμισυ, κατά ρητήν τοϋ νόμου άπαίτησιν (άρθρον 43 παρ. 1 Π .Κ .)
Ή υπηρέτρια έπομένως ή κρύπτουσα πράγματα τής κυρίας της είς χώρον ύπαγόμενον ύπό τήν εξουσίαν της, ώς είναι τό ύπνοδωμάτιόν της, πράττει τετελεσμένην
κλοπήν. Ώ ς είκός, ή μεταγενεστέρα μετακόμισίς των δεν συνιστα δευτέραν κλοπήν.
Τετελεσμένην κλοπήν πράττουν ώσαύτως ό άφαιρών χρηματοκιβώτιον δπερ
εγκαταλείπει είς τήν αυλήν τής έξ ής τό άφήρεσεν οικίας, διότι τό εδρε κενόν, ό έπ ’
αύτοφώρω κλέπτης δστις τρέπεται είς φυγήν μέ τό κλοπιμαίον έστω καί άν τό απόρ
ριψη, ίνα διευκολυνθή κατά τήν φυγήν του.
Βεβαίω ς ώ ς είναι διατετυπωμένη ή έξεταζομένη διάταξις, τά άνωτέρω άπλώς
συνάγονται έκ τοϋ τρόπου τής διατυπώσεως της, άφοΰ δέν γίνεται ρητή έν τω νόμφ
μνεία περί τοϋ πότε είναι τετελεσμένη ή κλοπή καί πότε δχι, ώς συνέβαινε μέ τόν
καταργηθέντα Π .Ν . ρητώς όμιλοϋντα περί τοϋ θέματος (άρθρον 371 παρ. 2 Π .Ν .).
Ή παράλεκψις αΰτη οφείλεται, κατά τήν αίτιολογικήν έ'κθεσιν, είς τό δτι έξ αύτοϋ
τοϋ όρισμοΰ, δστις δίδεται είς τήν πραξιν, συνάγεται δτι τελελεσμένη καθίσταται ή
κλοπή άμα τη άφαιρέσει.
Ή κλοπή είς άρκετάς περιπτώσεις οΰτε άπλή, οδτε στιγμιαία είναι. Ό αυτουρ
γός άφ’ ής έπιληφθή τής έκτελέσεω ς μέχρις δτου άφαιρέση τό πράγμα καί τό περιαγάγη είς τήν ιδίαν αύτοϋ έξουσίαν, προβαίνει είς ένεργείας τινάς, άλλοτε άλλας, συ
νεχείς καί βαθμιαίας, α'ίτινες καθ’ έαυτάς λαμβανόμεναι άποτελοϋν απόπειραν κλοπής.
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VI. 'Ο δόλος ώς υποκειμενικόν στοιχεΐον του έγκλήματος.
’Απαραίτητον υποκειμενικόν στοιχεΐον τοϋ έγκλήματος τής κλοπής είναι ό δόλος,
ή βούλησις ή ή άποδοχή δηλ. τοϋ δράστου, δπως ϊδιοποιηθή παρανόμως ξένον κινητόν
πράγμα, τελοΰν ύπό την κατοχήν έτέρου. ή συγκατοχήν (Α .Π . 329/ 1937, 179/1937,
219/ 1926 Τζιβαννόπουλος, Θέμις ΙΘ σ ελ . 5 5 9 κλπ. "Αν δθεν ουτοςθεωρή τό πράγμα
ώς ’ίδιον ή ώς μή ευρισκόμενον εις τήν κατοχήν έτέρου(πεπλανημένως βεβαίως), έν τή
περιπτώσει ταύτη ή πλανήτου αυτή (συγγνωστή ή άσύγγνωστος) τον ώφελεΐ, δεν είναι
δέ δυνατόν νά χαρακτηρισθή ώ ς ένοχος κλοπής. Ά λ λ ’ έκτος τοϋ σκοποϋ τούτου τής
άφαιρέσεως τ .έ . ξένου κινητού πράγματος, άπαιτεΐται έπί πλέον και ό σκοπός τής παρα
νόμου ίδιοποιήσεως (anim us rem sibi h ab eu d i), δστις πρέπει νά ύφίσταται κατά
τήν στιγμήν τής άφαιρέσεως. Κατά συνέπειαν επομένως μ ε τ α γ ε ν ε σ τ έ ρ α
λ ή ψ ι ς ά π ο φ ά σ ε ω ς προς ΐδιοποίησιν τοϋ πράγματος, δ έ ν σ υ ν ι σ τ ά
κ λ ο π ή ν άλλ’ ύπεξαίρεσιν, ύπό τήν προϋπόθεσιν βεβαίως δτι διά τής πρώτης πράξεω ς, κατά τά κατωτέρω έκτιθέμενα, δέν έπέρχεται ΐδιοποίησις.
Εΐδικώτερον
περί
τής
έ ννοι ας τοϋ δρου
ίδιοποίη σ ι ς : ’Ή δη έρωτάται πώ ς έρμηνεύεται ό δρος «ΐδιοποίησις» ; Ποία ή έννοια τού
του; Μ ήπως διά νά χαρακτηρισθή τις ώς ένοχος κλοπής (άτε ιδιοποιούμενος τό πρά
γμα) πρέπει νά έχη καί πρόθεσιν πλουτισμού ή κέρδους; Ή έπί τοϋ προκειμένου άπάντησις είναι, δτι τοιαύτη πρόθεσις, τούλάχιστον ύπό τήν ΐσχύν τοϋ νέου κώδικος,
δέν άπαιτεΐται. Τόσον άπό τής έπιστημονικής πλευράς δσον καί άπό άπόψεως νομολογικής ή άπάντησις είναι ένιαία. Τοΰτο άλλως τε ρητώς τονίζεται καί ύπό τής αίτιολογικής τοϋ κώδικος έκθέσεως, περί ής κατωτέρω.
Κατά ταϋτα δθεν, έφ’ δσον ή π ρ ό θ ε σ ι ς τ ο ϋ ά δ ι κ ο υ
πλουτι
σ μ ο ύ δέν ά π ο τ ε λ ε ΐ σ τ ο ι χ ε ΐ ο ν ά π α ρ α ί τ η τ ο ν διά τ ήν συγκ ρ ό τ η σ ι ν τ ο ϋ έ γ κ λ ή μ α τ ο ς τ ή ς κ λ ο π ή ς , έπεται δτι κλοπήν διαπράττει καί ό άφαιρών ξένον πράγμα ΐνα τό δωρήση, πωλήση ή άνταλλάξη ή δπως
τώ χρησιμεύση τοΰτο προς τέλεσιν άλλης έγκληματικής πράξεως, ή προκειμένου περί
έγγράφου, δπως δώση τοΰτο εις τήν δημοσιότητα, Ϊνα ικανοποίηση μίση ή άλλους
άθεμίτους σκοπούς του. ’Αλλά καί ό άφαιρών, άφοΰ καταβάλη τήν αξίαν τοϋ κλαπέντος, ένοχος κλοπής καθίσταται, καθ’ δ άφαιρέσας «άνευ τής συγκαταθέσεως τοϋ έχοντος δικαίωμα καί αύτογνωμόνως» (Χ).
"Αν δθεν τις άφαιρέση ποσότητα οίνου, δστις τοϋ είναι άπαραίτητος προς ίκανοποίησιν τών έν τή οικία του διασκεδαζόντων φίλων του, έκ τοϋ βαρελίου τοϋ οΐνοπώλου γείτονός του, άπουσιάζοντος αύτοΰ ή καί παρόντος δντος, άλλάμή συναινοΰντος,
άφήνων έν ταυτω τήν άξίαν τοϋ οΐνου, πράττει κλοπήν. "Αλλο τώρα τό ζήτημα, αν
εις τήν πρώτην περίπτωσιν πεπλανημένως έπίστευσεν δτι δέν ήτο ποτέ δυνατόν νά
μή έπιδοκιμασθή ύπό τοϋ οΐνοπώλου ή πράξις του αδτη. Τών πραγμάτων οΰτως
έχόντων ή πράξις του κριθήσεται κατά τάς περί πλάνης γενικάς άρχάς, ("Αρθρον 31
Π .Κ .)
Έ π ί τή βάσει τών άνωτέρω σκέψεων άγεται τις εις τό συμπέρασμα δτι δ ι απ ρ ά τ τ ε ι κ λ ο π ή ν , ό μ α ν ι ώ δ η ς γ ρ α μ μ α τ ο σ υ λ λ έ κ τ η ς ό ά
φαιρών τά έλλείποντα έκ τής συλλογής του γραμματόσημα, έστω καί αν άφήση είς
τήν θέσιν των τήν βάσει σχετικού καταλόγου πλήρη άξίαν των, ό ά φ α ι ρ ώ ν
ξέ νον π ρ ά γ μ α ΐνα τό έ νε χυρι άση, ό ά φ α ι ρ ώ ν χάρι ν αγα
θ ο ε ρ γ ώ ν ή έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ν σ κ ο π ώ ν ο ύ χ ί δμως καί δ ά φ α ι1. Ό δρος οϋτος άπαντώμενος είς τδν Π .Ν . δέν περιελήφθη είς τόν κώδικα καί τοΰτο διότι «δτι
ή πράξις πρέπει νά τελήται αύτογνωμόνως καί άνευ τής συγκαταθέσεως τοϋ έχοντας δικαίωμα έκφράζεται διά τής φράσεως «ό έκ τής κατοχής έτέρου άφαιρών», ό δ’ έπιλαμβανόμενος τής κατοχής
συναινέσει τοϋ έχοντος δικαίωμα, δέν δύναται βεβαίως νά θεωρηθή άφαιρών έκ τής κατοχής αύτοΰ,
άλλά λαμβάνων παρ’ αύτοϋ», "Ιδε καί Αίτιολογικήν Έ κθεσ ιν Ζαχαροπούλου op. c it, σελ. 355 έπ.
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ρ ώ ν έ γ γ ρ α φ ο ν ί ν α τ ό ά ν α γ ν ώ σ η κ α ί τ ό έ π ι σ τ ρ έ ψ η μετά ή
μή τήν φωτοτύπωσιν του, ώς καί ό άφαιρών δπλον διά νά παρεμποδίση Ιν έγκλημα
(Βουγιούκας op. c it ).
'Οσκοπδς τής παρανόμου
ίδιοποιήσεως
είναι
δυ
ν α τ ό ν ν ά έ κ δ η λ ω θ ή δ ι ά π α ν τ ό ς τ ρ ό π ο υ λ.χ . διά τής άποκρύψεως
τοϋ πράγματος, διά τής χρήσεως ή άναλώσεως αύτοϋ, διά τής άναμίξεως μ ετ’ ίδιων
όμοειδών πραγμάτων, δι’ έπαχθών ή χαριστικών δικαιοπραξιών κλπ.
'Ηΐδιοποίησις
δ έ ο ν νά δ ι α κ ρ ι θ ή τ ή ς ά φ α ι ρ έ σ ε ω ς .
Διότι είναι δυνατή ή άφαίρεσις άνευ σκοπού ίδιοποιήσεως, οπότε δεν υπάρχει κλοπή.
Ουτω δταν τις ώθή άντικείμενον δπερ κρατεί τις μέ αποτέλεσμα νά πέση τοΰτο εις
τον ποταμόν, τον κρημνόν ή τήν θάλασσαν, ή νά θραυσθή κλπ ., ή δταν άνοίγη τό
κιγκλίδωμα κυνηγετικού ζώου.

T ill. Τετελεσμένου καί άπόπειρα κλοπής.
Τό έγκλημα τής κλοπής καθίσταται τετελεσμένου, δταν ό κλέπτης λάβη είς
τήν κατοχήν του τό άφαιρούμενον πράγμα. ’Α ποτελεί δέ άφαίρεσιν ή άρσις τής ξ έ
νης κατοχής καί ή δημιουργία νέας τοιαύτης (1).
'Όσον άφορά έξ άλλου τό ζήτημα περί τοϋ πότε δ η μ ι ο υ ρ γ ε ΐ τ α ι ν έ α
κ α τ ο χ ή κρατεί άμφισβήτησις. ’Ορθότερου είναι νά εΐπωμεν δτι τοιαύτη άποτελεΐ
ή κ α τ ά θ ε τ ι κ ό ν τ ρ ό π ο ν έ ξ ο υ σ ί α σ ι ς τ ο ϋ π ρ ά γ μ α τ ο ς . Τού
του δοθέντος, ούδεμία δύναται νά γεννηθή άμφιβολία, δτι δεν έχει σημασίαν διά τον
χαρακτηρισμόν ώς τετελεσμένης τής κλοπής, τό έάν ό κλέπτης ήδυνήθη νά άποκομίση
ή δχι τό κλαπέν. Ε ίτ ε άπεμακρύνθη, ε ίτε εύρίσκεται είς τήν αυλήν τής οικίας έξ ής
άφήρεσεν άκόμη δέ καί εντός τής τελευταίας ταύτης παραμένων, άποκρύψας έντός
των θυλακίων ή τοϋ χαρτοφύλακός του τά κλοπιμαία, χαρακτηριστέος ώς ένοχος τ ε 
τελεσμένης κλοπής. Καί ό λαβών τό πράγμα, δστις άπομακρυνόμενος έκατέλειψε
αυτό, τετελεσμένην έπραξε κλοπήν.

vm— Ποινή.
Κατά τον ήμέτερον κώδικα, ή κλοπή τιμωρείται βασικώς μέν διά φυλακίσεως
τουλάχιστον τριών μηνών, είς έξαιρετικάς δέ περιπτώσεις καί συγκεκριμένος δταν τό
άντικείμενον αύτής είναι ιδιαιτέρως μεγάλης άξίας, διά φυλακίσεως τουλάχιστον δύο
έτών (άρθρου 3 72 παρ. 1 Π .Κ .).
’Εάν δμως ή κλοπή ή ή ΰπεξαίρεσις έχη ώς άντικείμενον πράγμα εύτελοΰς άξίας,
τότε τιμω ρείται διά χρηματικής ποινής ή διά φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών.
'Η κρίσις περί τή ς ιδιαιτέρως μεγάλης άξίας είναι σχετική προς τά πρόσωπα,
τον τόπον καί τον χρόνον τής πράξεως (αίτιολ. έκθεσις), μή ύποκειμένη είς τον έλεγ
χον τοϋ Α .Π . (Βλ. Α .Π . 71 /1943 Θέμις ΝΔ. σελ. 3 5 3 , co n tra δέ αυτόθι ό Χωραφάς,
καθ’ δν πρόκειται, όρθώς φρονοΰμεν, περί έννοιας νομικής. Σ χ ετικ ώ ς καί ό Τσουκαλάς
έν Ε .Ε .Ν . I σελ. 151 καί 1 5 4 ).
(Συνεχίζεται)

1. Κατά τά παλαιότερα δίκαια, άκολουθοϋντα έν προκειμένω τά έν τώ Ρωμαϊκώ Δικαίω κρα
τούντα, καί ή έπί των κερδδναι απλή ψηλάφισις (ψαϋσις) τοϋ πράγματος, ώς τετελεσμένη έχαρακτηρίζετο κλοπή.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΚΙΤΣΑ

Κ Α Λ Π Α Ζ Ο Ν Τ Α Σ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΜΟΝΑΧΟ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΟΣΛΟ
Σ Τ Ο Κ Χ Ο Λ Μ Η - ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ
'Υ π ό κ . Ν . ΑΡΧΙΜ ΑΝΔΡΙΤΟΥ

Μέ τήν ευκαιρία τοΰ Διεθνούς άντιαλκοολικοΰ Συνεδρίου, πού έγινε στο ’Ό σλο
της Νορβηγίας, μας έδόθη ή ευκαιρία νά καλπάσουμε προς τις βόρειες χώρες καί νά
τις γνωρίσουμε.
’Αναγκαστικά διασχίσαμε μέ το πούλμαν τήν Ελλά δα , τήν Γιουγκοσλαβία,
τήν Αύστρία, τή Δανία, τή Γερμανία, τή Νορβηγία καί τή Σουηδία.
’Έ τ σ ι σαν σέ κινηματογραφική ταινία πήραμε άπό παντού εικόνες, πού, είτε ξ έ
χωρες, εΐτε σέ συνδυασμό άναμεταξύ τους, μάς κάνουν νά καταλάβουμε πολλά καί νά
βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά μέ τά ήθη, τήν κοινωνική σύνθεσι, τόν τρόπο ζωής,
τήν οικονομική συγκρότησι καί γενικά τό πολιτιστικό έπίπεδο των λαών καί τών χ ω 
ρών άπό τις όποιες περάσαμε καί δπου μείναμε γιά λίγο. Τέτοιες εικόνες θά προσπα
θήσω νά παρουσιάσω, δσο μπορώ ρεαλιστικά καί άντικειμενικά, χωρίς προκατάληψι
άπό όποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
Π έ μ π τ η : 2 8 ’Ι ο υ ν ί ο υ 1 9 6 2. ’Αρχή τής εκδρομής. Διασχίζουμε
τή Στερεά Ε λλά δα μέ πρώτο σταθμό τή Θεσσαλονίκη. Τ ις ελληνικές ομορφιές καί τά
άρχαΐα μνημεία τά συναντούμε σέ κάθε μας βήμα, έτσι πού μάς θυμίζουν καί μάς τονί
ζουν τήν τιμή δτι άνέκαθεν ύπήρξαμε καί είμαστε οί θεματοφύλακες ενός πανάρχαιου
πολιτισμού, μέ πνευματικό περιεχόμενο άφθαστο, τονισμένο σέ κάθε έκδήλωσι θεϊκή
καί άνθρώπινη. Χαιρετάμε τό άγέραστο σύμβολο τής Παλλάδος ’Αθηνάς, τήν Ά 
κ ρ ο π ο λ ί μ α ς , καί φτάνοντας στή Θεσσαλία τοποθετούμε μέ τή φαντασία μας,
πάνω στούς θρόνους ποδναι στημένοι στον ’Ό λυμπο, τούς Θεούς μας, έτσι μεγαλοπρε
π είς, δπως ήσαν, μέ τις θείες άρετές καί τά άνθρώπινα έλαττώματά τους, γιατί ήσαν
Θεοί καί "Ανθρωποι. Πανύψηλα βουνά, κάμποι καί θάλασσες, σέ άπειρες εναλλαγές,
μάς δίνουν τήν εικόνα τής υπέροχης έλληνικής φύσης. Ά π ’ δπου περάσουμε κείνο
πού κάνει έντύπωσι είναι ή ζωτικότητα τοΰ Έ λληνος. Παντού γελαστός καί κεφάτος.
Ε ίτε στο χωράφι, είτε στή θάλασσα, εΐτε στήν πολυθόρυβη πόλι βρίσκεται, θά σέ
σάς χαϊδέψη μέ τό βλέμμα του, γεμάτο καλωσύνη καί θά σάς χαιρετήση καλοτυχίζοντάς σας.
Στον απλό "Ελληνα, ό κάθε περαστικός άπό τόν τόπο του, τού φέρνει χαρά, τοΰ
γεμίζει τήν ψυχή άγάπη, πού τήν έκδηλώνει μέ κάθε τρόπο καί καμμιά φρρά πρωτό
γονα, έτσι πού μερικοί ξένοι ή καί "Ελληνες άκόμη, οί όποιοι ζήσανε κάποτε σέ άλλες
χώρες, κάνουν συγκρίσεις, οί όποιες στηρίζονται σέ τεκμήρια υλιστικά ή καί έπίπλαστα, βγάζοντας τό συμπέρασμα δτι, ό άπλός "Ελληνας πολίτης, ό άγρότης μας ή ό
έργάτης μας, είναι ΰποανάπτυκτος. Καί δμως μέσα στις ψυχές τών άνθρώπων αύτών
έχει στήσει τό βασίλειό της ή μεγαλύτερη αρετή, ή οποία υπάρχει σέ κάθε άνθρώπινο
πλάσμα καί πού τοΰ δίνει τό δικαίωμα νά κατατάσσεται στούς άληθινά πολιτισμένους
άνθρώπους. Καί ή άρετή αυτή είναι ή ά γ ά π η , ή άδολη, ή χριστιανική άγάπη.
Αυτός είναι ό ελληνικός λαός.

Ν. ’Αρχιμανδρίτου
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Π α ρ α σ κ ε υ ή : 2 9 ’Ι ο υ ν ί ο υ 1 9 6 2. Χαρμόσυνη για μας τούς "Ε λ 
ληνες ή μέρα αυτή, γιατί γιορτάζει ό βασιλιάς μας. 'Η Θεσσαλονίκη, ντυμένη στά
γιορτινά της, δίνει τήν έντύπωσι μιας μεγάλη σύγχρονης κοσμόπολης. "Ε τσ ι μέσα σέ
μια γιορταστική ατμόσφαιρα διασχίζουμε τη Βόρειο Ε λλά δα καί φτάνουμε στούς
«Εύζώ νους» . Είναι το άκραϊο ελληνικό φυλάκιο, το σημείο εξόδου καί εισόδου
στην Ε λληνική ’Επικράτεια, άπό τή Γιουγκοσλαβία. Ή έμφάνισις τοΰ περιπτέρου
μάς είναι άρίστη. "Ύστερα άπο τον αστυνομικό καί τελωνειακό έλεγχο, πού έγινε
μέ κάθε συντομία άπό τις έλληνικές πρώτα καί τις γιουγκοσλαβικές ύστερα αρχές,
είμαστε έτοιμοι νά περάσουμε άπό τή σοσιαλιστική χώρα του Τίτο.
Διασχίζουμε τή σέρβική Μακεδονία. ’Απέραντοι κάμποι, πλούσια βλάστησι
καί άφθονα νερά τονίζουν τήν ευφορία τούτης της γης. Περνάμε άπό χωριά καί πόλεις,
δπου βλέπει κανείς τήν προσπάθεια πού καταβάλλεται γιά τήν άνοικοδόμησή τους.
Μέ τό σύστημα τής άνεγέρσεως πολυκατοικιών φαίνεται δτι μάλλον σύντομα θά λυθή
τό στεγαστικό πρόβλημα πού υπάρχει στή Γιουγκοσλαβία. Ό φωτισμός τών πόλεων
είναι πολύ καλός καθώς καί ή καθαριότητα. Τό μεσημέρι σταθήκαμε γιά νά φάμε σέ
μιά μεγάλη πόλι. Καθίσαμε στο άριστοκρατικό έστιατόριο «Μακεδονία» δπου οί
σερβιτόροι φορούσαν λευκές μπλούζες καί ό μαιτρ ολόμαυρο κουστούμι. Φάγαμε καλά,
άλλά δταν ήλθε ό λογαριασμός διαπιστώσαμε δτι τό γκαρσόνι είχε φροντίσει ώ στε οί
τιμές νά είναι διπλάσιες άπό κείνες πού έγράφοντο στον κατάλογο. "Ύστερα άπό σχε
τικό έλεγχο φίλου μου, ό οποίος εννοούσε νά μή πιαστούμε κορόϊδα, τά χρήματα έπεστράφησαν. Φυσικά ό ιδιοκτήτης, πού στήν προκειμένη περίπτωσι είναι τό Κράτος,
δέν φταίει σέ τίποτε. Ή άπόπειρα «κλοπής» ανήκε έξ ολοκλήρου στον υπάλληλο,
δηλαδή στο γκαρσόνι.
Τό πρόγραμμά μαςήταν νάδιανυκτερεύσουμε στήν πόλι Κρακούγιεβακ. Είναι μιά
μεγάλη πόλις τής Γιουγκοσλαβίας. Δυστυχώς, δταν φτάσαμε ή ώρα ήταν περασμένες
δέκα τό βράδυ καί τά ξενοδοχεία ύπνου ήταν κλειστά. "Οπου κ ι’ αν κτυπούσαμε δέν
μάς άνοιγαν ή μάς έλεγαν δτι δέν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια. Τό σπουδαίο είναι
δτι καί τό ξενοδοχείο τό όποιο είχ ε κλεισθή έκ τών προτέρων, άρνήθηκε νά μάς δεχθή.
"Οταν ρωτήσαμε πώ ς συμβαίνει αυτό, άφού είχαμε κλείσει γιά τήν ήμέρα αυτή άνάλογα κρεβάτια, μάς άπήντησαν δτι ήλθαν στο μεταξύ Γιουγκοσλάβοι καί τό ξενοδο
χείο είναι γ ι’ αυτούς. "Ε τσ ι αναγκαστήκαμε νά συνεχίσουμε τήν πορεία μας προς τό
Βελιγράδι. ’Αλλά καί έκ εί συναντήσαμε τήν ίδια κατάστασι, ώσπου μετά τά μεσάνυκτα, καταλήξαμε σ’-ένα πρόαστειακό μοτέλ, δπου καί διανυκτερεύσαμε.
Βέβαια ό καθένας θά ζητήση νά μάθη τήν αιτία αυτής τής καταστάσεως. Είναι
άπλή. Τ ά ξενοδοχεία είναι κρατικά καταστήματα (επιχειρήσεις) καί έτσι οί υπάλλη
λοι δέν ένδιαφέρονται σχεδόν καθόλου γιά τά έσοδα. ’Ελλείπει δηλαδή τό ενδιαφέρον
τής ιδιωτικής έπιχειρήσεως. Αυτό άλλως τ ε είναι καί τό βασικό ελάττωμα τών σο
σιαλιστικών συστημάτων καί τό οποίο έχει ώ ς συνέπεια τήν άνακοπή τής οικονομικής
προόδου, δσο κι’ αν φαινομενικά τά έργα πού δημιουργοΰνται μάς δίνουν έντύπωσι
μιάς σχετικής προόδου.
Οί κάτοικοι, άπό τούς οποίους άρκετοί μιλούν τά έλληνικά, προσπαθούν νά φαί
νονται ευχαριστημένοι άπό τή ζωή τους. Σ τις μεγάλες πόλεις ή κίνησις καί ό ρουχι
σμός τών άνθρώπων πού κυκλοφορούν δίνουν τήν έντύπωσι, αν δχι εύμαρείας, τουλά
χιστον ανεκτής ζω ής. Πάντως διερωτάται κανείς π ώ ς μιά χώρα τόσο δμορφη μέ με
γάλο φυσικά πλούτο βρίσκεται στήν άνάγκη ν’ άντιμετωπίζη πρόβλημα διατροφής
καί νά ζητή συνεχώς βοήθεια άπό τ ή ν ’Αμερική ή καί άπό τήν... Σοβιετική Έ ν ω σ ι.
Πού οφείλεται αυτό; Στήν κακή λειτουργία τοΰ σοσιαλιστικού συστήματος ή μή
π ω ς κάπου άλλοΰ καί πού;

ΒΕΛ ΙΓΡΑ Δ Ι - ΓΚΡΑΤΣ
Σ ά β β α τ ο : 3 0 ’Ι ο υ ν ί ο υ

1 9 62.

Διασχίζουμε καί τήν υπόλοιπη χώρα

Καλπάζοντας στα βόρεια

779

τής Γιουγκοσλαβίας καί φτάνουμε στο Ζάγκρεμ. Είναι μια πολύ μεγάλη πόλι, μέ
τεράστιες εργατικές πολυκατοικίες, μέ τις όποιες τό κράτος ελπίζει να λύση τό στε
γαστικό πρόβλημα, πού τόσα χρόνια βασανίζει τη χώρα του Τίτο.
Προχωρούμε προς τά σύνορα τής Αυστρίας καί ύστερα άπό τό σχετικό έλεγχο
μπαίνουμε στη χώρα των μεγάλων ποιητών καί μουσουργών. Δικαιολογημένα. Έ δ ώ ή
σκηνοθεσία άλλάζει άπότομα. Τοπία άσύγκριτης ομορφιάς, άνθρωποι γελαστοί, χωριά
καί πολιτείες μέ χρώμα τελείω ς ξεχωριστό καί προ παντός κάτι σέ σύνολο πού σέ
κάνει να λές «νά ένας τόπος παραδεισένιος». Πράγματι δλοι μας άπολαμβάνουμε τις
άπειρες εικόνες πού περνούν μπροστά μας, καθώς προχωρούμε άνάμεσα άπό τά άπέραντα δάση, τούς δρυμώνες καί τις πλαγιές.
'Η ιδιομορφία τού τόπου αυτού είναι κείνο πού μαγεύει. Καί ή ιδιομορφία αύτή υπάρ
χει στά σπιτάκια, πού τό καθένα κ ι’ δλα μαζί άποτελοΰν κομψοτεχνήματα. Δέν ύπάρχει
εκ εί φτωχόσπιτο- καί τό πιο μικρό άπ’ αύτά συναγωνίζεται τό διπλανό του στο στό
λισμα. Λ ές καί δλοι οί κάτοικοι γιορτάζουν καί προσπαθούν νά παρουσιάσουν τό σπι
τικό τους, πιό δμορφο ό ένας άπό τον άλλον. Τά παράθυρά τους, πού δλα είναι χωρίς
έξώφυλλα, μοιάζουν σάν κάδρα, έτσι πού προβάλλουν γαρνιρισμένα μέ χαριτωμένες
κουρτίνες καί μέ λογιών-λογιών λουλούδια. Καί οί κάτοικοι χαιρετούν γελαστοί καί
χαρούμενοι. 'Ό λες σχεδόν οί πόλεις τούτης τής χώρας είναι χτισμένες έτσι πού νά τις
διασχίζουν ποτάμια. Φυσικό είναι λοιπόν ή βλάστησις, τά λουλούδια, τά γεφύρια
καί τά ιδιόρρυθμα σπίτια, νά τονίζουν σέ κάθε βήμα την άσύγκριτη ομορφιά της. Τή
φύση αυτή την άπολαύσαμε ώρες ολόκληρες, ώσπου νά φτάσουμε στο Γκράτς. ~Ηταν
βράδυ δταν μπήκαμε στην πόλι τήν οποίαν οί Αυστριακοί διατηρούν, δπως ήταν άφ’
δτου έκτίσθη, κατά τό 5 5 0 περίπου, καί δέν επιτρέπουν νά κτίζονται σ’ αύτή νέα μον
τέρνα κτίρια.
Περπατούμε στούς καθαρούς δρόμους καί θαυμάζουμε τήν άρχιτεκτονική αυτής
τή ς πόλεως. Τ ά μέγαρα, δλα σχεδόν στο ίδιο δψος καί στον ίδιο βασικό μεσαιωνικό
ρυθμό, γαρνιρισμένα περίκομψα καί έπιβλητικά. Τά χάλκινα άγάλματα, οί εκκλησίες
καί τά δημόσια καταστήματα τονίζουν τήν ιδιορρυθμία τής πόλεώς. Πριν φτάσουμε
στο Γκράτς σταματήσαμε σ’ ένα μοτέλ καμωμένο στο στύλ τών αυστριακών σπιτιών
δπου φάγαμε καί ήπιαμε μπΰρες σέ διπλό ποτήρι. Εννοείται δτι οί τιμ ές τών φαγητών
είναι σχεδόν διπλάσιες άπό τις Ε λληνικές. Αυτό μάς έκανε νά πεισθούμε δτι ή Ε λ 
λάδα είναι μιά άπό τις φτηνότερες άν δχι ή φτηνότερη χώρα τού κόσμου, δπου οί ξένοι
μπορούν μέ λίγα λεπτά νά ζήσουν περίφημα.

ΓΚΡΑΤΣ-Μ ΟΝΑΧΟ
Κ υ ρ ι α κ ή : ! Ί ο υ λ ί ο υ 1 9 6 2 . Προχωρούμε προς τό Μόναχο. 'Η
διαδρομή μας μέχρι τά σύνορα τής Γερμανίας εξακολουθεί νά είναι μαγευτική. Μπαί
νοντας στή Γερμανία καί συνεχίζοντας τήν πορεία μας προς τά βόρεια, περνάμε άπό
άπέραντα δάση, πού καλύπτουν τεράστιες εκτάσεις στούς κάμπους. Καί αύτό είναι
τό χαρακτηριστικό- δτι τά δάση άπό έλατα καί οί δρυμώνες βρίσκονται έδώ στούς
κάμπους πού τούς διασχίζουν μεγάλοι ποταμοί καί άνάμεσα βλέπει κανείς χτισμένα
χωριά, δχι δπως στο δικό μας ’τόπο μέ τά σπίτια μαζεμένα σ’ ένα χώρο, άλλά
σπαρμένα μέσα σέ συστάδες άπό έλατα καί άλλα δένδρα.
Χαρακτηριστικό είναι τό πράσινο πού καλύπτει καί τήν τελευταία σπιθαμή γής.
'Έ να ς άπέραντος πράσινος τάπητας καλύπτει τις έκτάσεις, δπου δέν υπάρχουν δάση.
Είναι χορτάρι πού άναπτύσσεται δλο τό χρόνο καί πού οί χωρικοί τό κόβουν άπό καιρό
σέ καιρό καί τό σωριάζουν πάνω σέ ειδικά δίχαλα, έτσι πού νά μή μένει στή γή καί σα
πίζει. Αύτοί οί σωροί καθώς στέκονται ορθιοι καί ξεραίνονται πέρνοντας τό ξανθό
χρώμα, φαίνονται σάν στρατιώτες παρατεταγμένοι, έτοιμοι νά πολεμήσουν. Τό πρά
σινο πού έμεϊς κουραζόμαστε νά τό καλλιεργήσουμε καί νά τό συντηρήσουμε είναι
άπλωμένο σ’ δλες τις βόρειες χώρες καί οί άνθρωποι κάνουν τον κόπο μόνο νά τό
κουρεύουν συχνά, παίρνοντας τό χόρτο για τά ζώα τους.'
( συνεχίζεται)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ε Π Α Ι Τ Ε Ι Α
ΕΝΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΝ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
-------------------- 'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ.

ΔΗΜ. Δ . Μ Υ Λ Ω Ν Α -------------------

Πρόσφατο είναι τό κρούσμα μιας ηλικιωμένης κυρίας πού βρέθηκε νά έ'χη
ραμμένο στα ρούχα της έναν ολόκληρο θησαυρό, σέ χαρτονομίσματα των 1000 δραχ
μών καί σέ χρυσές λίρες. Καί άκόμη πιο πρόσφατο τό κρούσμα των Πατρών όπου
ένας ψευτο-καλόγηρος συνελήφθη επί άλητεία καί κατά την έρευναν άνευρέθησαν
στα ένδύματά του 27 κολλαριστά χιλιάρικα.
Καί φυσικά δέν είναι τά μοναδικά αυτά κρούσματα πλουσίων έπαιτών. Τό
φαινόμενον επαναλαμβάνεται κάθε τόσο, έπειτα άπό μιά άστυνομική έρευνα.
Καί γενναται τό ερώτημα : Είναι τόσο προσοδοφόρο τό έπάγγελμα τού
ζητιάνου; Τά άτομα πού τό ασκούν ωθούνται άπό άνάγκη ή συνειδητά διαλέγουν τη
ζητιανιά, ώς ένα μέσον βιοπορισμού;
Δέν είναι δύσκολη ή άπάντησις. Ά π ό τά πανάρχαια χρόνια μιά κατηγορία
άνθρώπων διαλέγει τον άκοπώτερον αύτόν τρόπον ζωής. Χω ρίς φροντίδες καί σκο
τούρες έξασφαλίζουν τά όσα τούς χρειάζονται γιά νά ζήσουν καί νά δημιουργήσουν
ένα σοβαρό κομπόδεμα, πού χαίρονται μετά τό θάνατό τους οΐ κληρονόμοι.
Καί τό φαινόμενο δέν είναι έλληνικόν. Είναι παγκόσμιο. Σ έ όλα τά γεωγρα
φικά πλάτη καί μήκη υπάρχουν επαίτες καί όλα τά Κράτη λαμβάνουν μέτρα περι
στολής ή έξαφανισμοΰ τής έπαιτείας, χωρίς δυστυχώς καί νά τό κατορθώνουν.
Αλλά ας δούμε σέ ποιά κατηγορία μπορεί νά κατατάξουμε την έπαιτεία. Είναι
κοινωνικό φαινόμενον, άποτέλεσμα μιας δυστυχούσης κοινωνίας ; Οΐ ειδικοί καί οί
μελετηταί τού φαινομένου μάς λένε άδίστακτα, όχι. Οί επαίτες εκμεταλλεύονται
κατά κανόνα την πραγματική ή υποθετική δυστυχία. 'Τπάρχει άκόμη μιά κατηγορία
επαιτών πού ωθείται άπό οικονομική άνάγκη. 'Η πλειονότης όμως, οί έκ συστήματος
ζητιάνοι, άσκοΰν την επαιτείαν ώς έπάγγελμα, μιά καί γνώσεις δέν χρειάζονται,
άκούραστον είναι καί πολλά άποφέρει.
Οΐ ειδικοί μάς λένε άκόμη ότι, οίαδήποτε μέτρα καί αν λαμβάνωνται, ή έπαιτεία
είναι ένα δέντρο πού βρίσκει σέ όλες τις έποχές τό κατάλληλο κλίμα καί έδαφος
άνθήσεως. Πάντοτε καί παντού, όσον υπάρχει κόσμος, θά υπάρχουν καί ζητιάνοι.
Ή άφέλεια τών πολλών καί τό ένστικτο νά βοηθήται ό κάθε άναξιοπαθής καί ν’
άνακουφίζεται ή δυστυχία του, είναι οΐ δυο βασικοί λόγοι, πού ή έπαιτεία στηρίζει
την ΰπαρξί της. Διότι, όπως υποστηρίζουν οΐ κοινωνιολόγοι— μελετηταί τού φαινο
μένου—ή έπ α ιτεία εύδοκιμεΐ περισσότερο όχι στις ύποανάπτυκτες χώρες καί
την άθλιότητα, άλλά σέ χώρες πλούσιες καί όπου ύπάρχει εύημερία.
Πολλοί είναι οί τρόποι πού άσκεΐται ή έπαιτεία. Ό πλέον γνωστός είναι ή
συγκέντρωσις έξω άπό τις εκκλησίες. Ά π ό τά πολύ παλιά χρόνια οί έπαΐτες, άνδρες
καί γυναίκες, συγκεντρώνονται στά σκαλιά τής έκκλησίας, σέ δύο σειρές, καί δέ
χονται βουβά την ελεημοσύνη τών πιστών, πού τό θεωρούν ώς καθήκον θρησκευτι
κό νά δώσουν τον όβολό τους, προς άνακούφισι τής δυστυχίας. Δεύτερος έκδηλος
τρόπος είναι τό στρώσιμο σέ μιά πολυσύχναστη διάβασι, κυρίως άναπήρων, γυναικών
μέ μωρά καί καχεκτικών παιδιών, πού μέ εκκλήσεις, «νά συγχωρεθοΰν τά πεθαμένα»,
ή προβολή κάποιου σωματικού ελαττώματος έπιδιώκουν νά επισύρουν τήν προσοχή
τού κοινού καί νά τύχουν ελεημοσύνης. Τρίτη κατηγορία είναι τών ήλικιωμένων κά
π ω ς άνδρών καί γυναικών, πού σέ πλησιάζουν στο δρόμο μέ κάποια συστολή καί σοΰ
ζητούν μιά μικρή βοήθεια. Τετάρτη κατηγορία είναι έκείνων,πού σοΰ προσφέρουν νά

’Επαιτεία

781

άγοράσης ένα κουτί σπίρτα, ένα χεράκι, ή άλλο ευτελές είδος. Π έμπτη κατηγορία είναι
των έπαιτών—έπισκεπτών των οικιών καί καταστημάτων. 01 κεντρικοί δρόμοι της
’Αθήνας καί κυρίως οί εμπορικοί έχουν χωρισθή σέ τομ είς, κάθε δέ τομέα έκμεταλλεύεται μια κατηγορία επαιτών, πού συνήθως ή μία επισκέπτεται τα καταστή
ματα κάθε Τετάρτη καί ή άλλη κάθε Σάββατο. Φυσικά υπάρχουν καί οί «έκτακ
τοι», πού μέ όποιοδήποτε πρόσχημα έκλιπαροΰντή βοήθεια τών καταστηματαρχών,
για να καλύψουν κάποια επείγουσα ανάγκη τους. "Αλλη κατηγορία είναι τών
έπαιτών, είτε τοϋ δρόμου, είτε τών καταστημάτων, πού ζητούν τα «ναΰλα» τους να
πάνε στη μακρυνή συνοικία τους ή καί στην έπαρχία τους. ’Αλλά οι κατηγορίες τών
επαιτών δεν τερματίζονται. Είναι έκατοντάδες άν οχι χιλιάδες καί κάθε έπαίτης
εφευρίσκει καί δικά του συστήματα, πού θά προκαλέση το ένδιαφέρον τών άφελών
καί ή βοήθειά τους θά είναι πλουσία. Τέλος πρέπει νά πούμε λίγα λόγια γιά την κατη
γορία τών μικρών κοριτσιών, πού μέ λίγα λουλούδια γυρίζουν τά διάφορα κέντρα.
Καί δέν έχει περάσει πολύς χρόνος πού συνελήφθη κάποιος πατέρας, πού διέθετε καί
κούρσα καί είχε έκπαιδεύσει τά δύο άνήλικα κοριτσάκια του στο προσοδοφόρου
αύτό έπάγγελμα.
'Η πολιτεία έχει χαρακτηρίσει την έπαιτεία ώς άδίκημα καί έχει θεσπίσει
νόμους, πού τιμωρούν τούς έπαίτας. Δυστυχώς όμως δέν έχει κατορθωθή όχι νά έκ 
λειψη το κοινωνικόν αύτό φαινόμενου άλλά ούτε καί νά μειωθή ό άριθμός τών επαι
τών. Για τί οί έπαϊτες στηρίζονται στήν άφέλεια τών άνθρώπων, τό ένστικτο
τής διαθέσεως τού άτόμου προς άνακούφισι τού δυστυχοΰντος άλλά καί την άνοχή
τών άστυνομικών οργάνων. Οί άστυνομικοί είναι άνθρωποι καί ώς άνθρωποι συγκινοΰνται άπό τήν άνθρώπινη δυστυχία. Δέν είναι εύκολο νά συλλαμβάνουν τον κάθε
επαίτη, νά τον οδηγούν στό τμήμα καί στό Δικαστήριο. ’Έχουν τόν ένδοιασμόν ότι
ένδέχεται νά πρόκειται περί άτόμου έχοντος πράγματι άνάγκην βοήθειας.
Πολλοί, καί δημοσιογράφοι καί κοινωνιολόγοι, γιά νά μελετήσουν τό φαινόμενου
έχουν μεταμορφωθή γιά λίγες μέρες σέ έπαϊτες. Καί τά συμπεράσματα πού άπεκόμισαν ήσαν άποκαρδιωτικά γιά τήν άφέλεια τών άνθρώπων. Καί φυσικά δέν διέθεταν
καί την άνάλογη πείρα, πού είναι άναγκαία γιά νά ύπάρξη μεγαλύτερο εισόδημα.
Τελευταία ένα άνάλογο πείραμα έγινε άπό Αύστριακό δημοσιογράφο στήν Βιέν
νην, όπου τόν τελευταίο καιρό σμήνη έπαιτών έχουν καταλύσει τούς κεντρικούς
δρόμους, τις πλατείες καί τά προαύλια τών έκκλησιών. Τό συμπέρασμα τού πειρά
ματος ήταν ότι, τό λιγώτερο καί χωρίς ούδεμία προσπάθεια, άπό κείνες πού καταβά
λουν οί συστηματικοί ζητιάνοι, έμάζεψε 25 δραχμές σέ μιά ώρα, δηλαδή ένα μηνιαίο
εισόδημα 5 .0 0 0 δρχ. τό μήνα, σέ 8ωρη έργασία. Φυσικά τό εισόδημα αύτό μέ έργασία καί τής Κυριακής, πού θεωρείται ή πλέον άποδοτική ήμέρα, θά ξεπερνοΰσε τις
7 .0 0 0 δρχ. τό μήνα. Καί καταλήγει: « Έ ν α ς διπλωματούχος δημόσιος ύπάλληλος μόλις
εισπράττει 2 .5 0 0 δρχ. τό μήνα, ένας οδηγός αυτοκινήτου μόλις 3 .0 0 0 δρχ. ένώ ένας
άπλός ζητιάνος εισπράττει τά διπλάσια καί μάλιστα άφορολόγητα!»
Δεύτερο συμπέρασμα τών μελετητών τού φαινομένου είναι οτι ή «κυρία π ε
λατεία» τών έπαιτών είναι οί γυναίκες καί μάλιστα όταν συνοδεύουν κάποιο μικρό
παιδάκι. Κατά κανόνα όλες αύτές οί γυναίκες δίνουν στό μικρό ένα κέρμα νά τό δώση
στό ζητιάνο καί έτσι δημιουργούν έναν νέο πελάτη τών έπαιτών. Οί άνδρες είναι
περισσότερο δύσπιστοι, πλήν τών ήλικιωμένων, οί όποιοι ίσω ς φαίνεται μέ τήν
έλεημοσύνη πού δίδουν θέλουν νά έγγράψουν κάποια μικρή ύποθήκη στό βιβλίο
τού Α γ ίο υ Πέτρου.
Τρίτο συμπέρασμα τών έρευνών είναι ότι οί πραγματικά φτωχοί, αύτοί πού
έχουν άνάγκη τής βοήθειας, σπάνια χρησιμοποιούν τήν έπαιτεία γιά νά λύσουν μό
νιμα ή προσωρινά τους οικονομικά προβλήματα. Κατά κανόνα όλοι όσοι άσκούν τήν
έπαιτεία είναι έξ επαγγέλματος ζητιάνοι, έχουν ειδικά έκπαιδευθή στό έπάγγελμα
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αύτό καί άποζοΰν άπό αύτό. Καί φυσικά, έφ’ δσον ώ ς έχει άποδειχθή είναι άρκετά
προσοδοφόρο, προσελκύει διαρκώς καί νέους θιασώτες, οί όποιοι, εκμεταλλευόμενοι
τήν εύπιστία καί άφέλεια τών πολλών, ζοΰν εις βάρος του συνόλου, ώς παρασιτικά
άτομα.
Τό φαινόμενο τής επαιτείας στήν Ε λλά δα είναι, μπορεί να πή κανείς, ένδημικό. Τόσο στήν πρωτεύουσα καί τά άστικά κέντρα, 6σο καί στήν ύπαιθρο, χιλιά
δες ζητιάνοι ή διακονιάριδες, δπως τούς θέλει ή μεγάλη μάζα τοϋ λαοϋ, γυρίζουν
άπό δρόμο σέ δρόμο, άπό έκκλησία σέ εκκλησία, άπό πόλι σέ πόλι καί άπδ χωριό σέ
χωριό καί εκλιπαρούν τήν έλεημοσύνη τών συνανθρώπων τους. Δεν υπάρχουν δυστυ
χ ώ ς στατιστικά στοιχεία τοϋ άριθμοϋ τών έπαιτών, οδτε καί είναι δυνατόν να υπάρξουν
γιατί οί επαίτες κατά τήν άπογραφή δηλοΰν καί μόνιμο κατοικία καί επάγγελμα.
Τ ά μόνα στοιχεία είναι τών καταδικασμένων έπαιτών καί άλητών. Σύμφωνα μέ τά
στοιχεία αύτά, κατά τό τελευταΐον έτος, κατεδικάσθησαν γιά έπαιτεία 2 6 0 άτομα
ήτοι 153 άνδρες καί 107 γυναίκες καί γιά αλητεία 2 3 9 άτομα ήτοι 2 0 8 άνδρες καί 31
γυναίκες διαφόρου ήλικίας. Οί άριθμοί αυτοί είναι φυσικά ένδεικτικοί γιατί ό πρα
γματικός άριθμός είναι κατά πολύ πολλαπλάσιος.
Ά π ό πλευράς άστυνομικής τό κοινωνικόν αύτό φαινόμενο παρουσιάζει ίδιάζουσα μορφή. Ή πολιτεία έχει θεσπίσει νόμους, πού τιμωρούν τήν επαιτεία. 'Η
δικαιοσύνη, δταν προσάγεται ενώπιον, της ό επαίτης, έπιβάλλει τήν προβλεπομένη
ποινή.
Πολλές δμως φορές επικρατεί καί στά δικαστήρια τό αίσθημα τής φιλευσπλαγχνίας καί οί δικασταί δέχονται τις δικαιολογίες τών έπαιτών.
Τ ά άστυνομικά όργανα επίσης πράττουν τό καθήκον τους. Τα κτικές είναι
οί «παγάνες» πού συγκεντρώνουν τούς επαίτες καί άλήτες. Πολλές φορές γεμίζουν
τά κρατητήρια. Δέν είναι δμως δυνατόν ν’ άρνηθοΰμε στο άστυνομικό όργανο τήν έκδήλωσι ένδιαφέροντος προς ένα άναξιοπαθοΰντα συνάνθρωπό του καί νά άπαιτοϋμε
δπως συλλαμβάνη καί όδηγή στο δικαστήριο κάθε άτομο, πού ύπό οίανδήποτε πρόφασι «τείνει τό χέρι». ’Αλλά δπου υπάρχουν έκδηλα τά συμπτώματα τής έπαγγελματικής έπαιτείας τό άστυνομικόν δργανον είναι εκείνο πού οδηγεί τον παραβάτη
τών νόμων στήν Δικαιοσύνη.
Φυσικά τό ιδεωδέστερο θά ήτο τά άστυνομικά όργανα νά συλλαμβάνουν
άνεξαρτήτως δλους εκείνους, πού στηρίζουν τή διαβίωσί τους στήν άφέλεια τών πολ
λών. Αύτό δμως σημαίνει δτι ή πολιτεία, παράλληλα μέ τις φυλακές, έχει καί επαρκή
άναμορφωτήρια καί άσυλα, δπου θά έγκλείωνται οί συλλαμβανόμενοι επαίτες καί
άλήτες. Καί αύτό δέν συμβαίνει όχι μόνο στήν Ε λλά δα άλλά καί σέ πολύ προηγμένα
κράτη, δπως στά Σκανδιναυϊκά καί οΐκονομικώς εύρωστα, δπως τήν ’Α μερική, Γ ερ 
μανία καί άλλου.
Ά λ λ ω σ τ ε , τό επάγγελμα τοϋ έπαίτου προσελκύει όχι μόνον τούς φυγόπονους,
τούς όκνηρούς καί γενικά τούς τεμπέληδες άλλά καί δλους εκείνους πού στερούνται
ειδικών γνώσεων, άλλά θέλουν νά κάμουν τή διπλή ζω ή τού έπαίτου. Για τί πολλοί
είναι όχι μόνον οί έπαίτες πού έχουν δημιουργήσει τρανταχτά κομποδέματα άλλά
καί έκεΐνοι πού ταξιδεύουν γιά άναψυχή καί όταν χρειασθή συνεχίζουν καί στο
ξένο μέρος τό προσοδοφόρον επάγγελμά τους. Καί μάλιστα μέ πολλή μεγαλύτερη
άπόδοσι, γιατί έχουν τή συμπάθεια τών όμοιοεπαγγελματιών τή ς χώρας, τήν άνοχή τους καί τήν ΰποστήριξί τους.
Συμπέρασμα δλων είναι δτι ή έπαιτεία είναι ένα κοινωνικό καρκίνωμα σέ διε
θνή κλίμακα καί δτι ούδέποτε θά έκλειψη. Εύτύχημα είναι δπως μειωθή ό άριθμός
τών έπαγγελματιών επαιτών. Για τί καί ό άριθμός τών άφελών περιορίζεται μέ άντίκτυπο όχι μόνον στά πραγματοποιούμενα κέρδη άλλά πολλές φορές νά στερούνται
τής κοινωνικής άλληλεγγύης έκεΐνοι πού πραγματικά έχουν άνάγκην αύτής.
ΔΗΜ. Δ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

Ο «ΔΩΔΕΚ ΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ»
ΚΑΙ Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ) ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
‘Υπό Ύπαατυνόμου Β ' χ. X . ΣΤΑ Μ Α ΤΗ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Δέν τά κατάφερε στή συντροφική ζωή ό γύφτος. ΤΗταν τύπος διαλεχτός, αταί
ριαστος μέσα στους ομόφυλους γύφτους, («ξεχωριστός μέσα στους ξεχωριστούς».
Νά ή άτομικότητα του άνθρώπου, τοϋ ελεύθερου άνθρώπου, πού διαθέτει όπως θέλει
τό άτομό του και όχι όπως τοΰ επιτάσσουν οί άλλοι. Νομίζουμε π ώ ς δέν άντέχει
έδώ ή θεωρία τοϋ Ζαχαριάδη, πού θέλει τον γύφτο έναν κοινωνικό επαναστάτη νά
γκρεμίζει τά παληά καί νά θέλει «μιά καινούργια άνόρθωση». Τό συμπέρασμα των
Μαρξιστών πού κινά προς τά μπρος» δίχνει τήν άπόλυτη σύγχιση καί ηθελημένη
διαστρέβλωση στο νόημα τοΰ Παλαμικοϋ Γύφτου. Για τί στον «Δωδεκάλογο» δέν
ύπάρχει καμμιά ταξική κοινωνική έπανάσταση. Ό Γύφτος είναι ένας ήρωας, ένας
άνθρωπος πού άρνεΐται τά πάντα γιά νά στήνει τή δική του κοινωνία, πράγμα πού
φανερώνει τό ’Ά τομο στο άποκορύφωμα της δημιουργίας. 'Ο άρνητικός έπαναστατισμός τοΰ Γύφτου είναι νιτσεϊκή άποστροφή, όχι κομμουνιστική, μιά μορφή μη
δενισμού πού γρήγορα μεταβάλλεται σέ θετικό έπαναστατισμό, σέ εθνισμό, όταν,
όπως θά δοΰμε, ό Γύφτος άνασταίνει μέσα του τις μεγαλύτερες ήθικές άξιες καί απο
λυτρώνεται. ’Εντελώς φιλοσοφική καί λυρική ή κίνηση τοΰ Γύφτου καί όχι ταξική
καί κομματική, άνασταίνει μέσα του όσα γκρέμισε : Τήν Π ί σ τ η , τήν Π α τ ρ ί δ α ,
τήν Ά γ ά π η, τήν ’Ι δ έ α κ α ί τ ό α ί σ θ η μ α τ ή ς ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς .
Στο Γύφτο τοΰ δεύτερου καί τοΰ έβδομου λόγου στηρίχτηκαν οί κομμουνισταί
γιά νά θεμελιώσουν τον ιδεαλισμό τοΰ Παλαμά στή Μαρξιστική ιδέα. ((Δέν είναι
τυχαίο τό όνομα τοΰ Γύφτου πού παίρνει, γιατί μέσα στήν εργατιά γύφτοι λέγονται
οί σιδεράδες καί οί μηχανουργοί ( !) , δηλαδή οί πιο βιομηχανικοί εργάτες...» μάς λέ
νε. Δηλαδή ό Γύφτος είναι τό προλεταριάτο 1 Καί όμως ό Παλαμάς μάς παρουσιάζει
τό Γύφτο ν ά π ρ ο σ π α θ ή
ν ά γ ί ν ε ι κ ά π ο τ ε «χαλκιάς»—σιδηρουργός.
Ά ρ α δέν ήταν άπό πριν χαλκιάς. Μάς δείχνει ό Παλαμάς ότι ό Γύφτος δέν τά κατα
φέρνει νά συμβιβαστεί μέ τό πρακτικό καί κοινωνικό έργο καί άντί γιά εργαλεία
φτιάχνει άνωφέλευτα, άχρείαστα, άλλόκοτα καί περιττά όντα. Γίνεται μουσικός
καί «κερνάει τον ήχο», όπως τονίζει ό Παλαμάς. Δέν είναι λοιπόν βιομηχανικός εργά
της, μά είναι ποιητής καί μουσικός. Θά τον δοΰμε άλλωστε στό τέλος τοΰ «Δωδεκαλόγου» νά μένει μόνος «στά πλατειά τής ερημιάς» καί στό άποκορύφωμα τοΰ νιτσεϊσμοΰ καί τοΰ μηδενισμοΰ νά κλείνει ό «Δωδεκάλογος» μέ ξέχωρη νιτσεϊκή
άποστροφή :
Μέσα στούς ξεχωριστούς
ό ξεχωριστός έγώ είμαι.
Μές στής φυλακής τούς
είμαι ό διαλεχτός έγώ
τοΰ φυλακωτή,
τρισωϊμέ καί τρισαλλοί......

διαλεχτούς

Στον Τ ρ ί τ ο λόγο συναντάμε τή σοφία τοΰ Ίη σο ΰ υίοΰ Σειράχ. « Ά γ ά π η»
τιτλοφορείται ό λόγος τοΰτος καί βρίσκουμε πρώτα τήν άγάπη τής γυναίκας, τον
όμνο στον έρωτα: «Μ ή δ ώ ς γ υ ν α ι κ ί τ ή ν ψ υ χ ή ν σ ο υ , έ π ι β ή ν α ι
α υ τ ή ν έ π ί τ ή ν ΐ σ χ ύ ν σ ο υ», είναι ή ρήση τοΰ Ίη σ ο ΰ υίοΰ Σειράχ, πού ό
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Παλαμάς παίρνει σαν κεντρική ιδέα τοϋ λόγου. Καί προχωρεί στήν ομολογία τής
άγνής άγάπης, κάποιας τσιγγάνας άγάπης :
Περδικόστηθη τσιγγάνα,
ώ μαγεύτρα πού μιλεΐς
τα μεσάνυχτα προς τ ’ άστρα
γλώσσα προσταγής,
πού μιλώντας γιγαντεύεις
καί τούς κόσμους ξεπερνάς
καί τ ’ άστέρια σοϋ φορούνε
μια κορώνα ξω τικ ιά ς!
Σφίξε γύρω μου τή ζώνη
των άντρίκειω σου χεριών.
Είμα ι ό μάγος τής άγάπης,
μάγισσα τών άστεριών.
Μάθε με πώ ς να κατέχω
τα γραφτά θνητών κι’ εθνών,
πώ ς τ ’ άπόκρυφα τών κύκλων
καί τών ούρανών.

Μάθε με όλα να διαβάζω
τα υπερκόσμια μυστικά,
στο σκολείο τής άγκαλιάς σου,
μέσα στα φιλιά.
Κ ι’ όλα γύρω μου τα πάντα
παντογνώστρα σέ μηνάν'
μόνο κάτι άκόμα λ ε ί π ε ι .. . .
νά μ ε ! ’Ε γώ κι’ ’Εσύ τό Π αν!
"Υστερα άπό τον ύμνο αύτόν κατηγορεί την άγάπη τής έποχής του, μια άγάπη
συμφεροντολογική καί άπιστη. Πλατειά καί γεμάτη ιδανικά τήν οραματίστηκε ό
γύφτος τήν άγάπη άλλά τήν βρήκε στενή κ ι’ άνάποδη. Γ ι’ αύτό «Μή δώς γυναικί
τήν ψυχήν σου, έπιβήναι αύτήν έπί τήν ΐσχύν σου. . . » Γκρεμίζει λοιπόν τό φ ω τοστέ
φανο τοϋ ιδανικού έρωτα ό ποιητής, γιατί αύτή ή άγάπη δεν τον έμαθε τό γύφτό
του πώ ς νά κατέχει τά γραφτά θνητών κ ι’ έθνών, πώς νά διαβάζει τά υπερκόσμια
μυστικά καί τ ’ άπόκρυφα τών κύκλων σέ σχολειό άγκαλιάς, μέσα στά φιλιά. «’Ε γώ
κι’ ’Εσύ τό Πάν» μεταφράστηκε στο Τ ί π ο τ α , στο μηδενισμό..........
Είπαν πώς ό Παλαμάς δέν υπήρξε ποτέ θαυμαστής τής νιτσεϊκής φιλοσοφίας
καί τού μηδενισμού άλλά θέλησε μόνο νά δώσει σέ μερικά έργα του κάτι άπό τις
ιδέες τοϋ Ν ίτσε. Είπαν άλλοι όμως ότι ό Παλαμάς, όπως καί πολλοί τού Νεοελληνι
κού Παρνασσού, είχ ε σέ μεγάλο βαθμό έπηρεασθή άπό τις φιλοσοφικές ιδέες τοϋ
Ν ίτσε. Ή άλήθεια φαίνεται νά βρίσκεται στήν δεύτερη γνώμη άλλά μέ τούτη τήν
διαφορά : " Ο τ ι ό Π α λ α μ ά ς μ η δ ε ν ί ζ ε ι γ ι ά ν ά π λ ά σ ε ι έ κ ν έ ο υ
κ α ί ό χ ι γ ι ά ν ά ά φ ή σ ε ι κ ε ν ό . Μ έ τό Γύφτο του θέλει νά γκρεμίσει τά
πάντα γιά νά χ τισ τεί ό νέος κόσμος πού οραματίστηκε. Κ ι’ αυτό όμως είναι μιά
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άποκορύφωση έποχική, προσωρινή, άφοΰ γρήγορα πείθεται π ώ ς δ,τι υπάρχει είναι
θετικό και πρέπει μόνο να στηριχτεί για να μεγαλουργήσει.
Τό γκρέμισμα συνεχίζεται καί στον Τ έ τ α ρ τ ο λόγο. Έ δ ώ κρημνίζονται
όλες οί γνωστές θρησκείες μέ τό «Θάνατο των Θεών» για νά κρημνισθοϋν στους άλ
λους λόγους καί οί εΐδωλολατρικοί θεοί. Θά πέσει στο τέλος καί τό Βυζάντιο καί έτσι
δεν θά μείνει τίποτε πλέον άπό τον παληό κόσμο. Τό τ ί π ο τ α τό συναντάμε στο
τέλος τοΰ τετάρτου λόγου μέ τούς στίχους.
Χω ρίς έ'χτρα, χωρίς έρωτα,
ό τεχνίτης ήρθα έδώ
γιά τών ψευτονείρων σου, άνθρωπε,
τό ν α ι νά πλάσω έγ ώ τέρας άγαλμα τό Τίποτε
μ’ δλες τις Θρησκείες τη ς Πλάσης,
Τέρας γιά νά φοβηθής
καί μαζί γιά νά γελά σεις! ! ! . . .
'Ο «Θ ά ν α τ ο ς τ ώ ν Ά ρ χ α ί ω ν»—πού είναι ό τίτλος τοΰ Π έ μ π τ ο υ
λόγου—είναι ποίημα ήρωϊκής φιλοσοφίας. 'Ο μηδενισμός συνεχίζεται μέ τό γκρέ
μισμα τοΰ γύφτου, μέ τη διαφορά πώς ό ποιητής έχει έδώ βαθειά συνείδηση γιά τό
μοναδικό πέρασμα, γιά τό μοναδικό άνθοβόλημα, πού ό κλήρος έταξε στήν ελληνική
φυλή. Σ ω στά έχει λοιπόν εΐπωθή γιά τον Κ ω στή Παλαμά δτι στήν ποίησή του άναφαίνεται ολόκληρος ό ελληνικός κόσμος μέσα άπό τις άπειρες μεταμορφώσεις του.
Πριν προχωρήσουμε στούς στίχους πού θά τον δικαιώσουν άπόλυτα γ ι’ αυτό, θά δοΰμε
ένα μικρό άπόσπασμα άπό τό έργο γνωστοΰ ’Ά γγλου φιλολόγου που θά μάς δώσει
παραστατικά καί θά μάς βοηθήσει νά κατανοήσουμε καλύτερα τη σχέση μέ τον άρχαΐο
έλληνικό κόσμο : «'Η μεγαλοφυία τών Ελλήνων ήταν άναντίρρητα περισσότερο
διανοητική παρά πρακτική, κ ι’ αύτές οί ιδιότητες τής διανοίας πού τούς έκαμαν
υπέροχους στήν ποίηση ήταν οί ίδιες, εκείνες ιδιότητες πού τούς έκαμαν τελειωτικά
νά καρποφορήσουν στά άλλα είδη τής λογοτεχνίας, στήν έπιστήμη, στήν τέχνη καί
στήν πολιτική εξέλιξη. 'Ο κλήρος πού τούς έτυχε στο δράμα τών Ε θνώ ν ήταν νά δημιουργοΰν μορφές κάλλους καί νά άνακαλύπτουν ιδέες πού δέν έπαυαν νά έπενεργοΰν
καί δταν άκόμα είχε διαβή τό σύντομο άνθοβόλημα τής ίδιας των ύπάρξεως, δίνον
τας έτσι μιά παρόρμηση, μιά νέα κατεύθυνση σ’ ολόκληρο τό ρεΰμα τής άνθρώπινης
ζω ή ς. . . »
(Συνεχίζεται)
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ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Έ κ τοϋ ’Αγγλικού περιοδικού «M aster D etective»,___________________
κατά μετάφρασιν Άστυφώλακος κ. Α . ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Συνέχεια καί τέλος)

'Η Ιγχρωμη φωτογραφία, πού παρουσίασαν οΐ άστυνομικοί, έκανε τον συνή
γορο ύπερασπίσεως να έξαγριωθή καί να ισχυρίζεται δτι ή φωτογραφία επηρεάζει
τούς ένορκους. Ά λ λα ή φωτογραφία έγινε άποδεκτή ώς μαρτυρικό στοιχείο. Φαινό
ταν καθαρά δτι ή γυναίκα είχ ε ύποστή στραγγαλισμό. Τα άποτυπώματα των δακτύ
λων ήσαν ευδιάκριτα πάνω στο λαιμό. Ά λ λ ε ς φωτογραφίες έδειχναν επίσης δτι ή
γυναίκα αύτή είχ ε κτυπηθή στο κεφάλι καί στα αυτιά.
'Ο κατηγορούμενος έκρίθη ένοχος καί καταδικάσθηκε σέ 50 έτών κάθειρξι,
γιά άπόπειρα ληστείας καί βιασμού. Μέ την κοινή φωτογραφία θά ήτο άδύνατον νά
φανούν τά σημάδια καί ό έγκληματίας θά διέφευγε την καταδίκη.
Στην φωτογράφησι δμως των δακτυλικών άποτυπωμάτων ή κοινή φωτογραφία
είναι ικανοποιητική. Για τί έδώ δεν χρειάζεται χρωματικός προσδιορισμός γιά τήν
άπόδειξι. Οί γραμμές, οί σπείρες καί οί αύλακώσεις μόνον, είναι άρκετές.
Τ ά δακτυλικά άποτυπώματα κάθε δακτύλου καί άντίχειρος ενός ατόμου δια
φέρουν άφ’ ένός μέν μεταξύ τους, άφ’ έτέρου δέ καί άπό τά δακτυλικά άποτυπώματα
όποιουδήποτε άλλου άτόμου στον κόσμο.
'Η άπίστευτη αύτή διαφορά των δακτυλικών άποτυπωμάτων δημιούργησε τό
μεγαλύτερο κλάδο τής έπιστημονικής άστυνομίας. Μιά έπίσκεψις τού δακτυλοσκοπικοΰ άρχείου τού Έ φ - Μ π ί - Ά ΐ μπορεί νά πείση τον καθένα γιά τή σημασία
τών δακτυλικών άποτυπωμάτων.
Πριν λίγα χρόνια, ή δυσκολία στή χρησιμοποίησι τη ς δακτυλοσκοπίας ώφείλετο κυρίως στή φωτογράφησι άποτυπωμάτων έπ ί άνωμάλου έπιφανείας, δπως
π .χ. οί δύο πλευρές μιας γωνίας.
Γιά νά ύπερπηδηθή ή δυσκολία αύτή έπινοήθηκε άπό μιά φίρμα τής Νέας
'Υόρκης μιά πρωτότυπη συσκευή. 'Η συσκευή αύτή καλείται φωτοσυγκεντρωτής
καί συνίσταται άπό ένα μακρύ, άλλά άπλό έξάρτημα τής συνήθους δημοσιογραφικής
φωτογραφικής μηχανής.
Μέ τή βοήθεια τού έξαρτήματος αύτοΰ μπορεί νά φωτογραφηθοΰν δακτυλικά
άποτυπώματα, τά όποια εύρίσκονται πάνω σέ άνώμαλη έπιφάνεια δπως π .χ. στις
γωνίες μιας πόρτας, στά παράθυρα, στις κοίλες καί κυρτές έπιφάνειες ένός αυτοκι
νήτου ή στις δύο πλευρές ένός χρηματοκιβωτίου. Ό φωτοσυγκεντρωτής πείθει
καί τον πλέον έξυπνο καί στηριζόμενο στις ίκανότητές του άπατεώνα δτι, καί τά
έλάχιστα ίχνη του πού θά βρεθούν στον τόπο τού έγκλήματος, θά ληφθοΰν καί θά
χρησιμοποιηθούν έναντίον του.
Τά ράφια καί τά άρχεϊα τού έργαστηρίου είναι γεμάτα μέ διάφορες μελάνες,
σκόνες, διαλύμματα, μονάδες υπεριωδών άκτίνων, μηχανήματα έλέγχου ναρκωτι
κών, μικρόφωνα καί μαγνητόφωνα παντός μεγέθους.
'Υπάρχει έπίσης καί ό εύφυέστατος «άστυνομικός ρομπότ», πού είναι μιά
συσκευή λειτουργούσα μέ μυστικές άκτϊνες καί ή οποία μπορεί νά δώση τό σήμα
τού συναγερμού, νά χρησιμοποιήση μιά φωτογραφική μηχανή ή ένα μαγνητόφωνο,
ή άκόμη καί νά έξαπολύση δακρυγόνους βόμβες. 'Η συσκευή δημιουργεί ένα άόρατο ήλεκτρονικό πεδίο, στο όποιο δταν είσέλθη κανείς, θά θέση σέ ένέργεια τό
μηχάνημα πού είναι συνδεδεμένο μ’ αυτό.
"Αλλη εταιρία πού άσχολεΐται εΐδικώς μέ τήν δακτυλοσκοπία είναι ή Φάουροτ
Ίνκορπορέϊσιον. 'Η εταιρία ιδρύθηκε άπό τότε πού έστάλη ό πρώτος δολοφόνος
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στην ηλεκτρική καρέκλα, μέ βάσι τήν μαρτυρία των δακτυλικών άποτυπωμάτων.
Την 6η Δεκεμβρίου 1911 ένας κοσμηματοπώλης, όνόματι ’Ισαάκ Φόγκελ,
βρέθηκε δολοφονημένος στη Νέα 'Υόρκη. Τδ πτώ μα του βρέθηκε κτυπημένο καί
καψαλισμένο στο ισόγειο ένός κτιρίου. 'Ο δολοφόνος είχ ε προσπαθήσει νά τό ρίξη
μέσα σ’ ένα φούρνο, άλλά δέν τά κατάφερε.
’Ε κ εί κοντά βρέθηκε μιά τσάντα, ή οποία περιείχε μιά σιγαροθήκη. 'Ο ύπαστυνόμος Τζόζεφ Φαουρότ, της άστυνομίας τής Νέας Ύ όρκης, έξήτασε τή σιγαροθήκη
έπισταμένως. Προσπαθούσε νά διακρίνη τά άσήμαντα έκεΐνα ’ίχνη—τά δακτυλικά
άποτυπώματα—τά όποια μερικοί άπό τους συναδέλφους του έβλεπαν μέ άμφιβολία.
'Ο Φαουρότ είχ ε πάει κατά τό παρελθόν στο Παρίσι γιά νά σπουδάση τις
θεωρίες τοΰ έπιθεωρητοϋ Μπερτιγιόν, ίδρυτοϋ τής επιστημονικής μεθόδου έξακριβώσεω ς τοϋ έγκλήματος καί γιά ένα ώρισμένο χρονικό διάστημα είχ ε έργασθή
μαζί μέ τον διάσημο επιθεωρητή τής Σκότλαν τ Γιάρντ, Χάνρυ, ό όποιος στήν πραγ
ματικότητα ήταν ό εύφευρέτης τής δακτυλοσκοπίας.
’Έ κ τ ο τ ε ό Φαουρότ έπαιρνε τά δακτυλικά άποτυπώματα τών έγκληματιών,
οί όποιοι τον άπασχολοΰσαν καί τά ταξινομούσε σέ άρχεΐο.
— Ποιος μένει στο κτίριο αύτό ; ρώτησε, συνεχίζοντας τήν έξέτασι.
—Ό οδηγός τοϋ άσανσέρ, δύο ένοικοι....
—Έ χ ε ι ίδή κανείς τον οδηγό τοΰ άσανσέρ μετά τό έγκλημα
-Ό χ ι.
— Π ώ ς λέγεται ;
—Τ ζό Ρόμπερτς.
Ό ύπαστύνόμος θυμήθηκε τότε τή σύλληψι ένός Τ ζό Ρόμπερτς πριν μερικούς
μήνες στήν ίδια περιοχή γιά άπόπειρα διαρρήξεως. Τοΰ είχ ε πάρει τά δακτυλικά
άποτυπώματα. Ό Φαουρότ έπέστρεψε στο γραφείο του παίρνοντας μαζί καί τήν
σιγαροθήκη. Τ ής έρριξε δακτυλοσκοπική σκόνη καί έλαβε ένα αποτύπωμα. Μετά
έβγαλε άπό τό άρχεΐο μιά κάρτα μέ τό όνομα τοΰ Τζό Ρόμπερτς. Τό άποτύπωμα
τής κάρτας καί τό άποτύπωμα τής σιγαροθήκης, ήταν όμοια ! ! Ά π ό τή στιγμή
εκείνη ή κατηγορία τής δολοφονίας έπιρρίφθηκε στον οδηγό τοΰ άσανσέρ. Γιά πρώτη
φορά οί ένορκοι παραδέχθηκαν τά δακτυλικά άποτυπώματα, ώς στοιχείο μαρτυρίας.
Ό Ρόμπερτς καταδικάσθηκε σέ θάνατο καί έκτελέσθηκε. Οί θεωρίες τοΰ ύπαστυνόμου
Φάουροτ έγιναν παραδεκτές, μέ άποτέλεσμα νά προαχθή καί νά φθάση μέχρι τοΰ
βαθμοΰ τοΰ Γ ' ύποδιευθυντοΰ τής άστυνομίας τής Νέας 'Υόρκης.
Τό 1932 συναντήθηκε στή Νιού Τζέρσεϋ μέ ένα χημικό, όνόματι Ντονέρο, μέ
τον οποίο συνεβλήθη καί ίδρυσε τήν έταιρία Φαουρότ. Σήμερα τό τμήμα τής δακτυ
λοσκοπίας τής έπιχειρήσεως διευθύνεται άπό τήν κόρη τοΰ Ντονέρο, Κα Μαίρυλιν
Πικάρ, ή οποία είναι άναγνωρισμένη καί ειδικευμένη στήν έπιστήμη τής δακτυλο
σκοπίας, πού γιά νά τήν σπουδάση ταξίδεψε σ’ όλη τήν ’Αμερική, δίδοντας συγχρό
νως εξηγήσεις έπί τής τεχνικής τής δακτυλοσκοπίας στούς άρμοδίους, σχετικώ ς
μέ τήν κατάρτισι τών άρχείων, καί λαμβάνοντας τά δακτυλικά άποτυπώματα βρε
φών σέ νοσοκομεία.
•—«Μπορεί νά ξέρω άρκετά. ’Αλλά υπάρχουν άκόμη πολλά πού δέν τά ξέρω.
Στήν πραγματικότητα δέν έχ ω είδικευθή άκόμη. Σ ’ ένα άεροπορικό δυστύχημα,
τό όλο πού άνευρέθη ήταν ό ώμος ένός άνδρός. ’Αλλά τό ’Έ φ - Μ π ί-Ά ϊ έκανε
μιά πλήρη έξακρίβωσι άπ’ αύτό. Αύτό θά πή πείρα», είπ ε κάποτε.
'Ο σύζυγος τής Μαίρυλιν, Πιέρ Πικάρ, είναι υποδιευθυντής τής έπιχειρήσεως.
Είναι άδύνατος καί μιλά τά άγγλικά μέ γαλλική προφορά. 'Η έπιχείρησιςάσχολείται μέ τήν τελειοποίησι ένός παράξενου μηχανήματος.
Πρόκειται γιά μιά συσκευή πού συνίσταται άπό ένα κύκλωμα τηλεφωτογρα-
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φικής μηχανής. "Οταν τό σύστημα τεθή σέ λειτουργία, μπορεί κανείς να παρατηρήση
πάνω σέ μία οθόνη καί να έλέγξη άπό μεγάλη άπόστασι τούς διαδρόμους μιας
φυλακής, τά τμήματα ενός καταστήματος ή τις βιομηχανικές έγκαταστάσεις.
Ά π ό τό σημείο έλέγχου ο χειριστής του μηχανήματος μπορεί νά ρύθμιση
κατά βούλησι τό πεδίον όράσεως προς όποια κατεύθυνσι καί άπόστασι θέλει. Μπορεί
νά λάβη πανοραμική ή άντεστραμμένη άποψι, ή νά συνδυάση μακρινά τοπία μέ
κοντινά. ’Ακόμη καί μέ ελάχιστο φως είναι δυνατόν νά δοθή μιά εξαιρετική εικόνα
πάνω στήν οθόνη. Ή συσκευή αυτή είναι πράγματι ένας άόρατος οφθαλμός, ικα
νός νά έπιτηρή τά πάντα άπό μεγάλη άπόστασι, μέσα σέ έλάχιστο χρονικό διά
στημα.
Τό έ'δαφος επίσης άποδείχθηκε γόνιμο πεδίο γιά τήν επιστημονική έργασία
του άστυνομικοϋ.
Σ έ μιά κεντρική πολιτεία τής ’Αμερικής ένας οδηγός κτύπησε κάποιον καί
εξαφανίσθηκε. Έ λήφ θη ένα δείγμα εδάφους, άπό τις ρόδες τοϋ αυτοκινήτου τοϋ
ύποπτου καί εστάλη στο εργαστήριο τοϋ ’Έ φ - Μ π ί-Ά ϊ . 'Έ να άλλο δείγμα είχε
ληφθή άπό τον τόπο τοϋ δυστυχήματος καί έστάλη επίσης στο έργαστήριο. ’Ε κ εί
διαπιστώθηκε ότι τά δύο δείγματα ήσαν όμοια καί προήρχοντο άπό τό ’ίδιο μέρος.
Έ ν α άσύνηθες φαινόμενο ήτο ότι καί τά δύο δείγματα περιείχαν μεγάλη ποσό
τητα ψευδαργύρου, χρυσοϋ καί άργύρου.
Τά δείγματα δέν προήρχοντο φυσικά άπό τήν περιοχή τοϋ τόπου τοϋ δυστυ
χήματος, αλλά άπό μία περιοχή 125 περίπου μίλλια μακρυά. Διαπιστώθηκε έπίσης
ότι 6 ύποπτος βρισκόταν στή περιοχή αύτή προ τοϋ έγκλήματος. 'Η μαρτυρία
αυτή δέν ήτο σαφής άπόδειξις, ήτο όμως μιά καλή άρχή.
Τό έδαφος μπορεί νά άποκαλύψη τά μυστικά ένός έγκλήματος κατά διαφόρους
τρόπους. ’Εάν περιέχη άρκετή ποσότητα πηλοΰ, θά σταλή ένα δείγμα στους έπιστήμονας τοϋ Έ φ - Μ π ί- Ά ϊ , όπου θά ύποστή μιά διάφορο θερμική άνάλυσι. ’Ε κ εί δύο
δείγματα εδάφους έξετάζονται γιά νά έξακριβωθή αν περιέχουν τά ίδια συστατικά καί
θερμαίνονται μέχρι 1.000 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι ό ειδικός θά καταλήξη καί θά
προσδιορίση τό είδος τοϋ πηλοϋ πού περιέχεται καί σέ ποιά άναλογία.
Ά λ λ α δείγματα εδάφους ύφίστανται «πλΰσι» άπό ένα ειδικό μηχάνημα, τό
όποιο τά υποβάλλει στήν έπίδρασι υψηλής τάσεως ήχητικών κυμάτων, τά όποια
άπομονώνουν άνεξάρτητα τον ένα κόκκο άπό τον άλλο. 'Η παρουσία ώρισμένων στοι
χείων, σέ μεγάλη ποσότητα εδάφους καί σέ άναλογία μικροτέραν τοϋ 1°/οο·οοοι εχει
πολλές φορές μεγάλη σημασία. 'Ο προσδιορισμός τους έχει γίνει άντικείμενο με
λέτης έπί πολλά χρόνια τώρα άπό τούς τεχνικούς τοϋ ’Έ φ -Μ π ί-Ά ϊ .
Μερικές φορές χρησιμοποιώντας τις άκριβεΐς χημικές άναλογίες των στοιχείων
αυτών, είναι δυνατόν νά προσδιορισθή ένα είδος έδάφους, άκόμη καί σέ άναλογία
1%ο·οοο·

Πολλές φορές άκόμη καί οί νεκροί άποκαλύπτουν τά μυστικά τους, τά όποια
είχαν πάρει γιά πάντα μαζί τους στο τάφο.
Έ π ίσ η ς έχει άνακαλυφθή καί μία άλλη μέθοδος έξακριβώσεως τοϋ χρόνου τοϋ
θανάτου. 'Η μέθοδος αύτή μπορεί νά προσδιορίση επακριβώς τον χρόνον τοϋ θανάτου,
σχεδόν μέσα σέ δύο λεπτά, εάν έχη έπέλθει πριν 3 6 ώρών. Ό Δρ. Λούσβαου, άπό
τό Λος Ά λά μο τοϋ Μεξικοΰ, ό όποιος έργάζεται στο έπιστημονικό έργαστήριο τοϋ
Πανεπιστημίου τής Καλλιφορνίας, έφήρμοσε πρώτος τή μέθοδο αύτή. Μέ ένα ειδικό
θερμόμετρο καθίσταται δυνατόν νά μετρηθή ό ρυθμός μέ τον όποιον έλαττώνεται ή
θερμοκρασία ένός σώματος. Έ τ σ ι προσδιορίζεται πότε τό σώμα ήταν στήν φυσιολογι
κή του θερμοκρασία, οπότε υποτίθεται ότι έπήλθεν ό θάνατος.
Τό σύστημα βασίζεται πάνω στήν άρχή ότι τό άνθρώπινο σώμα χάνει τήν
θερμότητά του, μέ ένα σχεδόν κανονικό ρυθμό, κάθε 4 5 ' λεπτά μετά τό θάνατο. Οί εί-

Τά μυστικά όπλα τοϋ νόμου
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δικοί ύπελόγισαν δτι ή μέση άπώλεια θερμότητος είναι 1,5 βαθμούς Φαρενάϊτ κάθε
ώρα. ’Αντίθετα ό ρυθμός ψύξεως είναι πολλές φορές διάφορος, γιατί έξαρτάται άπό
πολλούς παράγοντας, δπως είναι οί διαστάσεις τοϋ σώματος, τό ντύσιμο, ή θερμο
κρασία του περιβάλλοντος καί άλλες κλιματικές καταστάσεις.
'Η χρησιμοποίησις τοϋ ηλεκτρικού θερμομέτρου εϊναι δυνατόν να προσδιορίση την άπώλεια θερμότητος σέ κάθε περίπτωσι. Δέν άπαιτεΐται ειδική έκπαίδευσις
για τή χρήσι του.
Λαμβάνεται μια σειρά άπό βαθμούς θερμοκρασιών κάθε 1 0 '. Κάθε θερμο
κρασία καταγράφεται άπό ένα μετρητή, μέ τον χρόνο πού έχει ληφθή. "Υστερα
άπό τρεις θερμομετρήσεις, οί τρεις βελόνες τοϋ μετρητού συνδέονται μέ μιά γραμμή,
ή οποία έπεκτείνεται τότε προς τά πίσω, χρονικώς, μέχρις δτου φθάση στούς 3 6 ,7
βαθμούς, πού είναι ή κανονική θερμοκρασία τοϋ σώματος. 'Ο χρόνος κατά τον όποιον
ή γραμμή αύτή θά συναντήση τό σημείο τής φυσιολογικής θερμοκρασίας, θεω ρεί
ται ώς ό χρόνος τοϋ θανάτου.
'Ο Δρ. Λούσβαου έτόνισεν δτι ή έξακρίβωσις κατά προσέγγισιν τοϋ χρόνου
θανάτου, ή οποία βασίζεται στά συνήθη φαινόμενα καί πρακτικά μέσα, μπορεί πολλές
φορές νά όδηγήση στά άντίθετα άποτελέσματα.
Τά συνήθη αύτά φαινόμενα είναι ή δυσκαμψία θανάτου, τό μελάνιασμα, ή
πέψις τοϋ στομάχου, τά ωρολόγια πού έχουν σταματήσει καί οί γνώμες των ειδικών.
’Εάν δμως ό χρόνος τοϋ θανάτου είναι γνωστός, τότε συνδυαζόμενος κατά τήν
νεκροψία μέ ώρισμένα φαινόμενα, μπορεί νά έξακριβωθή ή αιτία τοϋ θανάτου (φυ
σιολογικός θάνατος, δυστύχημα, αύτοκτονία, δολοφονία κ λ π .)
Μέ τέτοιες μεθόδους, δπως αύτή τοϋ Δρος Λούσβαου, ή όποια παραδίδεται
στήν διάθεσι τών υπηρεσιών διώξεως τοϋ έγκλήματος, τά μέσα καί τά δπλα τής άστυνομίας, προς καταπολέμησιν τής έγκληματικότητος, καθίστανται πιο σύγχρονα,
προοδευτικά καί αποτελεσματικά.
— «Προσβλέπομεν μέ αισιοδοξία στο έγγύς μέλλον, δσον άφορά τήν συνεχή
προαγωγή τής επιστημονικής άστυνομίας διά τήν έπίλυσιν τών προβλημάτων έξακριβώσεως καί συλλήψεως τοϋ έγκληματιού», έδήλωσεν ό κ. Χοΰβερ.
Τά λόγια αύτά εϊναι πράγματι προφητικά καί άφήνουν νά διαφαίνεται δτι
συνεχώς κάθε μέρα, υστέρα άπό δσα έξετέθησαν, εϊναι πολύ δύσκολο γιά ένα έγκληματία νά ξεφύγη άπό τή δικαιοσύνη.

Οί αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν εαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝ ΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφ ή.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

0 ΜΑΧΑΡΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΛΘΕ
ΚΑΙ Η ΑΕΞΙΩΣΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ
---------------------- 'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. Σ Π Υ Ρ . ΛΕΩΤΣΑΚΟ Υ--------------------

Θά πρέπει τό χαριτωμένο αύτό επεισόδιο, που άναστάτωσε τον πάλη ο εκείνο
καιρό την ’Αστυνομία καί τη Γενική ’Ασφάλεια, να συνέβη τον δεύτερο ή μάλλον τον
τρίτο χρόνο τής έγκαταστάσεως τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος εις τήν ’Αθήνα. Πάντως,
μετά τήν άνατροπή τής δικτατορίας τοΰ Παγκάλου καί τήν έγκαθίδρυσι δημοκρατικής
Κυβερνήσεως, κατόπιν εκλογών. 'Η ’Αστυνομική Διεύθυνσις τότε έστεγάζετο άκόμη
εις τό πρώτον της οίκημα, εις τήν πρώην οδόν ’Ίω νος καί νϋν Μαρίκας Κοτοπούλη,
μέ ’Αστυνομικόν Διευθυντήν τον σεβαστόν ήδη πρεσβύτην κ. Ίωάννην Καλυβίτην.
'Η Γενική ’Ασφάλεια, ύπό διοικητήν τον μόλις προαχθέντα εις ’Αστυνομικόν Διευ
θυντήν Β '. τά ξεω ς κ. Ά ριστοτέλην Κουτσουμάρην, ήδη δικηγόρον, καί υποδιοικητήν
τον τότε ’Αστυνόμον καί τέω ς ’Αρχηγόν τοΰ Σώματος κ. Θεόδωρον Λεονταρίτην, ήτο
εγκατεστημένη εις ένα τριώροφον κτίριον τής όδοΰ Σατωβριάνδου. Καί έπειδή είς
τήν ύπόθεσιν έπαιξαν ρόλον καί τό τότε Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως καί τό Γ '. ’Α στυ
νομικόν Τμήμα, ενθυμούμαι ότι τό πρώτον ήτο έγκατεστημένον όπισθεν τής Δημαρχίας, είς τήν οδόν Κλεισθένους, μέ διοικητήν τον μακαρίτην Νίκον Κατραμπασάν
καί υποδιοικητήν τον τότε ’Αστυνόμον Β '. κ. Νίκον Τσαούσην, ένώ διοικητής τοΰ
Γ '. ’Αστυνομικού Τμήματος, πού ήτο τότε είς τάς άρχάς τής όδοΰ ’Ακαδημίας, ήτο
ό παμφίλτατός μου, τότε ’Αστυνόμος καί σήμερον Υπουργός τών Συγκοινωνιών
κ. Δημήτριος Βρανόπουλος.
Μά διά νά καταλάβουμε τό πώς έγινε τό επεισόδιο, πού θά άφηγηθοΰμε σ ’ αύτό
τό τεΰχος, πρέπει νά τονίσουμε ότι τήν εποχή εκείνη τής άβασιλεύτου Δημοκρατίας
όλος ό κόσμος έψόφαγε διά τελετές καί διά δεξιώσεις. "Αν έτύχαινε μάλιστα νά έλθη
κανείς ξένος ήγεμών καί έγένοντο παρελάσεις καί επίσημοι ύποδοχαί, ή συμμετοχή
τοΰ πλήθους ήτο άφάνταστος. Ό ενθουσιασμός μέ τό όποιον ύπεδέχθησαν τότε αί Ά θήναι τον φίλον αύτοκράτορα τής ’Αβησσυνίας, αντιβασιλέα άκόμη τήν εποχήν εκείνην,
Χ α ϊλέ Σελασιέ ήτο άνευ προηγουμένου. Αί χειμεριναί δεξιώσεις είς τά μέγαρα ήσαν
άπείρως πολυπληθέστερα', άπό σήμερον διότι καί πλοΰτος περισσότερος υπήρχε καί
δέν ύπήρχεν ό φόβος τής οικονομικής έφορίας νά θεωρή τεκμήριον πλούτου τήν συχνήν
όργάνωσιν δεξιώσεων είς ένα μέγαρον τής άθηναϊκής άριστοκρατίας. Διότι τό τε έσώ ζοντο καί πραγματικοί άριστοκράται καί καλλιμάρμαρα μέγαρα, τά όποια σήμερον
έχουν κατακρημνισθή, διά νά οίκοδομηθοΰν είς τήν θέσιν των πλέον προσοδοφόροι
πολυκατοικίαι. ’Ονειρώδεις επίσης ήσαν αί δεξιώσεις αί όποΐαι έδίδοντο είς τό έπί τής
λεωφόρου Κηφισίας (έπί Δημοκρατίας είχ ε καταργηθή τό παλαιόν καί σημερινόν
όνομα τής λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας) μέγαρον τοΰ ζώντος τότε έξορίστου Πρίγκηπος Νικολάου τής Ελλά δος (νΰν ’Ιταλική πρεσβεία), ό όποιος διά νά κατορθώση
νά ζήση τό ειχεν ένοικιάση είς τήν εταιρίαν τοΰ ξενοδοχείου τής Μεγάλης Βρεττανίας.
Ε ίς τό μέγαρον εκείνο ειχεν έγκατασταθή τό πολυτελέστερον καί άκριβώτερον ξενοδοχεΐον τής Πρωτευούσης, τό «Π τί Παλαί», είς τό οποίον καί έδίδοντο δλαι αί έπίσημοι δεξιώσεις τών δημοκρατικών Κυβερνήσεων, προς τιμήν τών άφικνουμένων είς
τήν Ε λλά δα ξένων έπισήμων. Καί μία τοιαύτη πρόσκλησις, είς μίαν τοιαύτην έπίσημον δεξίωσιν είς τό «Π τί Παλαί», άπετέλει τό δνειρον κάθε κοσμικού καί κάθε κο
σμικής ’Αθηναίας.
’Εκείνο τό βράδυ κάποια υπηρεσιακή σύσκεψις έγίνετο είς τήν Διεύθυνσιν τής
’Αστυνομίας καί ό κ. Καλυβίτης είχ ε καλέση τον διοικητήν καί τον υποδιοικητήν
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τής Γεν. ’Ασφαλείας κ .κ. Κουτσουμάρην καί Λεονταρίτην. Ε ξα ιρ ετική ήσυχία έπ εκράτει τήν έποχήν εκείνην εις την Πρωτεύουσαν, δταν ξαφνικά έλήφθη ένα τηλεφώ
νημα άπό τό ξενοδοχεΐον «Π τί-Π αλαί» εις τον κ. ’Αστυνομικόν Διευθυντήν.
—Κύριε Διευθυντά. Κάτι περίεργο συμβαίνει. ’Αρχίζει καί έρχεται κόσμος.
Ε π ίσ η μ ο ι, μέ φράκα, μέ στολές καί μέ παράσημα καί κυρίες μέ έξώμους έσθήτας.
’Έρχονται, λέει, ώς προσκεκλημένοι τής Κυβερνήσεως, είς τήν δεξίωσι πού δίδει προς
τιμήν τοϋ Μαχαραγιά τής Καπουρτάκας. ’Αλλά κανένας Μαχαραγιάς δέν μένει έδώ
καί καμμία δεξίωσις δέν δίδεται καί ό κόσμος φωνάζει, διότι λέει δτι έχει προσκλή
σεις. ’Έχουν φθάσει ούρά τά αύτοκίνητα. Κάτι πρέπει νά συμβαίνη.
— Γιά πετα χτήτε κ. Κουτσουμάρη καί κ. Λιονταρίτη ώς τό «Π τί-Π α λαί» νά
δήτε. ’Ε γώ ειδοποιώ έν τώ μεταξύ τό Γ ' Τμήμα καί τήν Τροχαία.
’Α μέσω ς, μέ προσωπικά τηλεφωνήματα του κ. Διευθυντοΰ, έξαπεστέλλοντο
έπί τόπου ό κ. Βρανόπουλος, τοϋ Γ '. τμήματος, ό μακαρίτης ό Νίκος ό Κατραμπασάς,
άπό τήν Τροχαία καί ό ύποδιοικητής κ. Νίκος Τσαούσης. Οί διαταγές ήσαν διαταγές.
’Αλλά τό πρόβλημα ήταν πώ ς νά φθάσουν μέ τά ταξί πού έτρόμαξαν νά βρουν καί νά
πάρουν δλοι οί άνωτέρω άστυνομικοί, διότι μολονότι δέν ύπήρχαν τότε παρά έλάχιστα
αύτοκίνητα καί ή κίνησις τών τροχοφόρων ήτο μετριωτάτη εις τήν πρωτεύουσαν, χωρίς
τά σημερινά προβλήματα τής συγκοινωνίας, είχ ε δημιουργηθή μία συμφόρησις, ένα
«μπούκωμα» άνευ προηγουμένου εις τήν λεωφόρον Κηφισίας καί προ τοϋ ύπερπο-,
λυτελοΰς ξενοδοχείου. Τ ά ταξί είχαν έξαφανισθή άπό τούς δρόμους καί άπό τις
«πιάτσες», είχαν καταληφθή δλα., διότι εκατοντάδες ιδιωτικών αύτοκινήτων καί
ταξί είχαν πιάσει ούρά άναμένοντα νά άποβιβάσουν τούς επιβάτες των είς τό « Π τίΠαλαί». Καί δλοι ήσαν βιαστικοί διά νά προλάβουν τήν δεξίωσιν ή οποία θά άρχιζε
τήν 9 .3 0 ' νυκτερινήν. Οί σωφέρ έκορνάριζαν δαιμονιωδώς καί άσκόπως καί έχαλοΰσαν
πραγματικά τον κόσμο, διότι δέν ύπήρχε τήν εποχή έκείνη ή σοφή άστυνομική διάταξις, διά νά άπαγορεύη τό κορνάρισμα.
Πρώτος είχ ε κατορθώσει νά φθάση ό, καί πλησιέστερα είς τό ύπερπολυτελές
ξεναδοχεΐον-άνάκτορον, διοικητής τοϋ Γ '. Τμήματος κ. Μίμης Βρανόπουλος καί
μετά, διασχίζοντας πεζή τήν οδόν Κηφισίας, ό μακαρίτης Νίκος Κατραμπασάς καί ό κ.
Νίκος Τσαούσης. Λίγο πιο υστέρα κατώρθωσαν έπί τέλους νά φθάσουν καί ό διοι
κητής καί ύποδιοικητής τής ’Ασφαλείας κ.κ. Κουτσουμάρης καί Λεονταρίτης.'Μ ά τί
νά πρωτοκάνουν οί άνθρωποι καί σέ ποιόν νά πρωτοδώσουν έξηγήσεις. Νά ό μακα
ρίτης ό Καφαντάρης μέ τήν γυναίκα του, μέ τό φράκο του καί μέ τά παράσημά του
καί τούς μεγαλοσταύρους του. Μόλις πρόλαβαν νά τον σταματήσουν είς τά σκαλάκια,
τά όποια άνέβαινε άσθμαίνοντας.
—Συγγνώμην κ. Πρόεδρε...
—Τ ί τρέχει, παρακαλώ... άπήντησεν ό μακαρίτης.
—Κάποια παρεξήγησις... Ή δεξίωσις ξέρετε δέν πρόκειται νά δοθή. Ό Μαχα
ραγιάς δέν ήλθε... άπήντησαν οί άστυνομικοί, γιά νά είπουν κάποιαν δικαιολογίαν.
—Φίλτατέ μου... Μά φίλτατέ μου... έπρεπε τό τμήμα τής έθιμοτυπίας, πού μάς
έστειλε τήν πρόσκλησι έκ μέρους τής Κυβερνήσεως, νά μάς είδοποιήση γιά τήν άναβολήν, έστω καί τηλεφωνικώς. ’Ό χ ι νά μάς κάνη νά ντυνώμαστε.
—Συγνώμην κ. Πρόεδρε... "Ε χ ετε πρόσκλησι; Ή ρώ τησεν ό κ. Κουτσουμάρης...
—Καί βέβαια κ. Διοικητά. ’Απρόσκλητος θά ήρχόμην φίλτατέ μου ;
Καί ό μακαρίτης ό Καφαντάρης έτόνιζε καί ξαναετόνιζε τό «φίλτατέ μου», τήν
προσφιλή του προσαγόρευσι σέ γνωστούς καί σέ άγνώστους του, σέ φίλους και σέ πο
λιτικούς του άντιπάλους.
— Θά μπορούσα νά δώ τήν πρόσκλησι σας; παρεκάλεσέ ό κ. Κουτσουμάρης.
—Εύχαρίστως φίλτατέ μου. Νά σάς τήν δώσω, έφ’ δσον ή δεξίωσις άνεβλήθη.
Καί ό τότε ’Αρχηγός τών Προοδευτικών Φιλελευθέρων έδωσεν είς τον κ. Διοι-
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κητήν τής Γενικής ’Ασφαλείας τής ’Αστυνομίας Πόλεων ’Αθηνών έντυπον την πρό
κλησήν την οποίαν εϊχ ε λάβη είς τό σπίτι του καί ή οποία, όπως τήν διέσωσα είς την
μνήμην μου, είχ ε περίπου ώ ς εξής :
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ Ν Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ω Ν
ΤΜ Η Μ Α Ε Θ ΙΜ Ο Τ Υ Π ΙΑ Σ
«Κ αθ’ υψηλήν 'Υπουργικήν εντολήν έχω τήν τιμήν νά παρακαλέσω ύμάς όπως
μετά τής άξιοτίμου συζύγου Σας τιμήσετε διά τήν παρουσίας Σας τήν δεξίωσιν τήν
οποίαν δίδει ή Κυβέρνησις τής Ε λληνικής Δημοκρατίας τήν προσεχή Δευτέραν...
τρέχοντος μηνός καί ώραν 9 .3 0 μ.μ. είς τάς αίθούσας τοΰ ξενοδοχείου «Π τί-Π αλαί»
προς τιμήν τής άφιχθείσης Α .Β .Υ . τοΰ Μαχαραγιά τοΰ Καπουρτάλα».
’Ένδυμα έπίσημον ή μεγάλη στολή μετά παρασήμων.
’Εντολή τοΰ κ. Υπουργού
Δ . Καλλιγιάννης
Καί ή υπογραφή ήτο έντυπος καί ή πρόσκλησις δεν είχε καμμίαν σφραγίδα τοΰ
'Υπουργείου των ’Εξωτερικών. 'Ο φάκελλος είχ ε γραμματόσημον, πράγμα πού φυ
σικά δεν θά συνέβαινε αν πραγματικά προήρχετο άπό τό 'Υπουργεΐον καί είχε τήν
σφραγίδα, διά νά σταλή ύπηρεσιακώς μέ τό ταχυδρομείο.
'Ο κ. Κουτσουμάρης μέ τήν πρώτη ματιά πού έρριψε εις τήν πρόσκλησι άντελήφθη
ότι έπρόκειτο περί φάρσας, τήν όποιαν είχαν σκαρώσει άγνωστοι φαρσέρ είς βάρος
τής άθηναϊκής κοινωνίας καί οί όποιοι άπό κάπου άπέναντι θά έχάζευαν καί θά έγελοΰσαν μέ τον κόσμο καί τον κοσμάκη πού κατέφθανε κουρντισμένος στά φράκα καί
στις μεγάλες στολές μέ τά παράσημα τους. Μά νά, μόλις είχε φύγει ό μακαρίτης ό
Καφαντάρης κατέφθασε ό μακαρίτης Παπαναστασίου μ έτή ν άδελφή του κ. Λοπρέστη,
άψογος μέσα στο φράκο του καί στά παράσημά του. Ε ίχ ε είσηγηθή τότε επί Δημοκρα
τίας τήν κατάργησι τών παρασήμων άλλά δέν είσηκούσθη καί είς όλας τάς τελετάς
πρώτος καί καλλίτερος έφερε τήν ταινίαν ένός μεγαλοσταύρου καί τούς άστέρας τών
άλλων μέ τούς οποίους είχε τιμηθή. Μά νά καί ό τότε άρχηγός τοΰ Λαϊκού Κόμματος
μακαρίτης Παναγής Τσαλδάρης μέ τήν άγαπημένην σύντροφόν του τήν κ. Λίναν Τσαλδάρη, τον όποιον έσπευσε νά σταματήση είς τήν είσοδον τοΰ ξενοδοχείου ό μακαρίτης
Κατραμπασάς λέγοντας :
—Συγγνώμην κ. Πρόεδρε.. 'Η δεξίω σις... Ξ έρ ετε... Ά ν εβ λή θη .... Ό Μαχαρα
γιάς δέν ήλθε.
Ε ίς τήν πραγματικότητα δηλαδή ό Μαχαραγιάς ό κακομοίρης δέν έπρόκειτο
νά έλθη καί δέν εϊχεν εκείνη τήν εποχή ούτε σαλέψει κάν άπό τό παραμυθένιο παλάτι
του είς τάς ’Ινδίας. Τον εϊχε φέρει έδώ μόνον ή ψεύτικη πρόσκλησις τών 'Ελλήνων
φαρσέρ, πού ήθελαν νά διασκεδάσουν μέ τήν μανίαν πού είχαν διά τάς δεξιώσεις ή
καλή κοινωνία τών ’Αθηνών. Πλέον άπό τριακόσια άτομα εϊχον κληθή είς τήν δεξίωσιν αύτήν τής Ε λληνικής Κυβερνήσεως, πού δέν έπρόκειτο νά δοθή ποτέ έφ’ όσον
καί ό Μαχαραγιάς τοΰ Καπουρτάλα δέν έπρόκειτο νά έλθη. Καί ή ’Αστυνομία έκεΐνο
τό βράδυ δέν έκανε τίποτε άλλο παρά νά διώχνη τον κόσμο καί τον κοσμάκη, πού εϊχε
πέσει θΰμα τών άπατεώνων έκείνων. Τό ίδιο έκεΐνο βράδυ ήμεΐς οί άστυνομικοί συντάκται έγράφαμε πολύστηλα ολόκληρα διά τήν περίφημη έκείνη φάρσα, ή οποία έ 
καμε κρότο είς τήν προπολεμική ’Αθήνα. "Ολος ό κόσμος έγέλασε μέ τήν καρδιά του
διά τήν φάρσαν έκείνη.
’Εκείνος πού δέν έγελοΰσε καθόλου ήτο ό κ. ’Αριστοτέλης Κουτσουμάρης. Ό
διοικητής τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών τής έποχής εκείνης τό έφυσοΰσε καί δέν
έκρύωνε καί δέν μποροΰσε νά χωνέψη οτι ή γενική ’Ασφάλεια, ή Τροχαία καί τό Γ '.
Τμήμα εϊχον άναγκασθή άπό τούς φαρσέρ νά γίνουν θυρωροί τοΰ ξενοδοχείου καί ν’
άπομακρύνουν τούς επισήμους καί τούς καλεσμένους’ τή ς άθηναϊκής κοινωνίας είς τήν
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δεξίωσι τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, είς την οποίαν δέν ειχον ποτέ κληθή, διότι
δέν έπρόκειτο νά γίνη. Καί έπρεπε να ευρίσκουν καί πρόσχημα ότι δήθεν εϊχεν άναβληθή τό ‘ταξεϊδι τοϋ Μαχαραγιά τοϋ Καπουρτάλα.
— Ποΰ θά μου πάνε οί ά τιμοι..., όσος καιρός καί νά περάση θά τούς άνακαλύψω
θά τούς βρω τούς παλιανθρώπους πού μας έπαιξαν αυτό τό παιχνίδι, έλεγε σέ μένα
έμπιστευτικώ ς ό κ. Κουτσουμάρης, πού μέ έτιμοϋσε μέ την φιλία του.
Καί πράγματι. Ε ίχ ε συγκεντρώσει άπό τούς καλεσμένους άρκετά έντυπα προσ
κλήσεων καί άπό την έπομένην είχε κινητοποιήσει ένα σωρό Ύπαστυνόμους καί ’Α 
στυνόμους τ ή ς ’Ασφαλείας. Ε ίχ ε καταρτίσει άλλας ομάδας διά έρεύνας είς τά χαρτοπω
λεία των ’Αθηνών καί τού Πειραιώς, διά νά άνακαλύψουν άπό ποιον χαρτοπωλεΐον
καί είς ποιους είχε πωληθή τό χαρτί καί άλλας διά νά άνακαλύψουν, άπό τά χρησιμοποιηθέντα στοιχεία, είς ποιον τυπογραφεΐον τών ’Αθηνών ή τοϋ Πειραιώς ειχον έκτυπωθή οί προσκλήσεις καί ποιος ή ποιοι εΤχον δώσει την παραγγελία. "Υστερα άπό
εξ ολοκλήρους μήνας άφοϋ έγιναν έρευναι είς ύπερπεντακόσια χαρτοπωλεία μικρά
καί μεγάλα καί είς άλλα τόσα τυπογραφεία άνεκαλύφθη οτι αί περίφημοι προσκλήσεις
ειχον έκτυπωθή είς ένα μικρόν συνοικιακόν τυπογραφεΐον τοϋ Πειραιώς. 'Ο τυπογρά
φος κληθείς είς τά γραφεία τής Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών ήναγκάσθη νά άποκαλύψη
τούς δράστας. *Ησαν όλοι τους «καλόπαιδα», όπως έλέγοντο τότε τά κακό μαθημένα
παιδιά τής λεγομένης καλής τάξεω ς τών ’Αθηνών, τούς οποίους σήμερον θά άποκαλούσαμεν τεντυμπόϊδες. Τό έκαναν διά νά «σπάσουν πλάκα», γελώντας διότι θά έβλεπαν
τούς στρατηγούς καί τούς ναυάρχους νά κουρντίζουν τάς μεγάλας στολάς τους καί τούς
πρώην πρωθυπουργούς καί βουλευτάς νά κορδώνωνται είς τά φράκα τους καί νά
τρέχουν νά παραστοΰν είς μίαν δεξίωσιν, πού δέν έπρόκειτο νά δοθή, προς τιμήν ένός
Μαχαραγιά, πού δέν θά ήρχετο ποτέ είς την Ελλάδα.
"Οταν ό φίλος κ. Κουτσουμάρης διηλεύκανε την ύπόθεσιν έκείνην ήτο κατενθουσιασμένος. Οί κόποι καί οί μόχθοι τόσων καί τόσων μηνών τής Γενικής Ά σφσλείας
ειχον επί τέλους άνταμειφθή. Ά λ λ ’ όταν έφθασε είς τό σημεΐον τής διαπιστώσεω ς τοϋ άδικήματος άντελήφθη ότι είχε φθάσε; κυριολεκτικώς ό «κόμπος είς τό
χτένι», κατά τήν παροιμία, διότι άδίκημα δέν υπήρχε. Πλαστογραφία δημοσίου έγγράφου δέν ήτο, διότι δέν υπήρχε σφραγίς καί υπογραφή πλαστή καί τό όνομα
τοϋ Δ . Καλλιγιάννη, ώς τμηματάρχου τής έθιμοτυπίας, ήτο άνύπαρκτον. Μ ήπως ήτο
άπάτη; ’Αλλά τό άρθρον 3 9 6 τοϋ τότε άνύπαρκτου Ποινικού Νόμου καθώριζε μέν
ότι «ένοχος άπάτης είναι, όστις θέλων νά βλάψη άλλον ή νά περιποιήση είς εαυτόν
άσυγχώρητον όφελος, παριστά έν γνώσει ψευδή πράγματα ώς άληθή ή παρασιωπά
άθεμίτως πράγματα άληθή καί έντεΰθεν βλάπτει τον άλλον ή ωφελείται ό ’ί διος. . .» ,
άλλά πέραν τοϋ όρισμοΰ τοϋ άορίστου τοϋ άνωτέρω άρθρου υπήρχε τό 3 9 8 άρθρον,
τό όποιον έλεγε ρητώς ότι «ή άπάτη, όταν τό προκΰψαν άσυγχώρητον κέρδος υπερ
βαίνει τήν τιμήν τών έκατόν δραχμών, τιμω ρείται μέ φυλάκισιν». Καί έάν έκάστη
άπάτη ήτο κάτω τών έκατόν δραχμών; ’Εάν ήτο κάτω τών έκατόν δραχμών, ό πα
λαιός Ποινικός Νόμος δέν τήν έτιμωροϋσε.
"Αλλως τε ήτο προφανές ότι οί σκαρώσαντες τήν φάρσαν, μέ τήν οποίαν έγέλασε τότε ολόκληρος ή ’Αθήνα, δέν ειχον περιποιήσει είς εαυτούς άσυγχώρητον
άθέμιτον όφελος. Ειχον βέβαια ζημιώσει τον κόσμον, πού έπλήρωσεν ολίγα δεκά
δραχμα διά ταξί ή διότι έκαυσαν όλίγην βενζίνην τοϋ ιδιοκτήτου αυτοκινήτου των
άλλά δέν έκέρδισαν τίποτε άλλο άπό τά γέλια πού έκαναν όταν άπό τό άπέναντι
σκοτεινόν πεζοδρομίαν άπελάμβαναν τό κούρτισμα τών φράκων, τών στολών καί
τών έξώμων έσθήτων τής έπισήμου καί κοσμικής ’Αθήνας έπί άβασιλεύτου Δημο
κρατίας. 'Η μόνη έκδίκησις τήν οποίαν έλαβε λοιπόν ό κ. Κουτσουμάρης ήτο νά
άπευθύνη είς τούς νέους έκείνους μιάν αύστηροτάτην κατσάδαν καί νά δώση τά ονο
ματεπώνυμά τους είς τον τύπον τής έποχής έκείνης, μαζί μέ τήν άναγγελίαν τής
διαλευκάνσεως τής ύποθέσεως.
ΣΠ . ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

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

ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 'Υπό τοϋ τ . Άνθυπαστυνόμου_______________________________
χ·

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ

ΔΟΥΚΑΚΗ

(συνέχίΐα έκ τοϋ προηγουμένου)

— Κ ε Ρενέ, καλώς ορίσατε άπό τό ταξείδι σας, του είπ ε Γαλλικά καί τό πρό
σωπό της έγινε κατακόκκινο άπό θυμό.
"Υστερα γύρισε καί είπε στον Παρνίδη, μέ τά σπασμένα 'Ελληνικά πού ήξερε.
—’Εσύ ξεμυαλίζης τό Ρενέ καί αυτό θά μοΰ τό πλήρωσής μιά μέρα άκριβά.
Οί κοπέλλες πού είχαν μαζύ τους βρέθηκαν σέ κύσκολη θέση, γιατί δέν ήξεραν
πώς έπρεπε νά φερθούν στη μανιασμένη γυναίκα, ή οποία τούς άπειλοΰσε. Ή μιά
άπό αυτές κάτι πήγε νά πή μά ό Παρνίδης τή συγκράτησε.
—’Εσύ Ρωξάνη δέν πρέπει ν’ άναμειχθής. ’Ε μ είς οί άνδρες θά τακτοποιήσουμε
την υπόθεση.
Ό Ρενέ σηκώθηκε δειλά-δειλά άπό τό κάθισμά του καί μέ λόγια τρυφερά προ
σπάθησε νά δικαιολογηθή. Τ ότε ή Άντελίνα τού είπε.
—’Έ λ α Ρενέ, πάμε νά φύγουμε.
’Εκείνος σαν χαμένος δέν έδωσε άπάντηση, ούτε κουνήθηκε άπό τή θέση του.
'Η Άντελίνα περίμενε λίγο καί όταν κατάλαβε πώς ό Ρενέ άρνιόνταν νά τήν άκολουθήση, έξαλλη άπό θυμό τοϋ είπε.
— Είσαι ένας ψεύτης, ένας τιποτένιος άνθρωπος. ’Ε γ ώ τά είχα δλα ύποψιασθή, πώ ς αυτός ό φίλος σου μιά μέρα θά σέ παρασύρη σέ άλλες γυναίκες. Γεμάτη μί
σος καί μέ δίψα γιά έκδίκηση, χωρίς νά θέλη νά δώση άλλη συνέχεια στη συζήτηση,
προχώρησε προς τή στάση τών ταξί. Μ πήκε στη κούρσα πού τήν περίμενε καί είπε
στο σωφέρ.
—- Π ίσω στο ξενοδοχείο μου.
'Η ώρα ήταν περασμένη καί οί δείκτες τού ρολογιού στο βάθος τού διαδρό
μου τής εισόδου τού μεγάλου ξενοδοχείου έδειχναν 21. Χω ρίς νά χαιρετήση κανό
ναν, σαν άστραπή πέρασε μπρος άπό τό θυρωρείο καί μόνο στο μικρό γκρούμ, πού
καθόταν νυσταγμένος, είπε βιαστικά.
— Μιά μπουκάλα μουροδάφνη στο δωμάτιό μου, σέ παρακαλώ.
Τρεχάτη άνέβηκε τις μαρμάρινες σκάλες, κλείστηκε στήν κάμαρά της, γδύ
θηκε γρήγορα, φόρεσε ένα ολομέταξο φανταχτερό νυχτικό καί ξαπλώθηκε στο βε
λούδινο καναπέ, γιά νά συνέλθη άπό τή συγκίνηση τής άναπάντεχης αύτής περιπέ
τειας. Σ τή κατάσταση πού ήταν δέν θά μπορούσε νά πάη στή δουλειά τηζ καί πήρε
στο τηλέφωνο τό διευθυντή τού «Π εροκέ».
— Είμαι πολύ άδιάθετη τού είπε κι’ έκλεισε τό άκουστικό.
'Ο μικρός γκρούμ χτύπησε τήν πόρτα καί ύστερα μέ προσοχή τοποθέτησε σ’
ένα τραπέζι τον άσημένιο δίσκο, πού κρατούσε στά χέρια του, καί ρώτησε.
— Μ ήπως επιθυμεί τίποτε άλλο ή κυρία;
—"Ο χι εύχαριστώ. 'Ο μικρός γκρούμ τήν καλυνύχτησε κι’ έφυγε, κλείνοντας
άθόρυβα τή πόρτα.
'Η Άντελίνα, ολομόναχη τώρα στο δωμάτιο τών άναμνήσεων, άρπαξε λαί
μαργα τή μπουκάλα τής μαυροδάφνης καί τό κρυστάλινο ποτήρι άπό τό δίσκο κ ι’ άρ
χισε νά πίνη, νά πίνη, μέχρι πού τήν άδειασε.
Μεθυσμένη τώρα άπό τό δυνατό κρασί ή Άντελίνα δέν ήξερε τί έκανε. Πότε
σιγοτραγουδοΰσε καί πότε ξεσποΰσε σέ νευρικό γέλοιο, πού κατέληγε σ ’ ένα παρα-
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πονεμένο βουβό κλάμα. Δεν μπορούσε νά χωνέψη τήν άδικη έγκατάλειψη καί ώ ς
ένοχο θεωρούσε τον Παρνίδη.
— Αυτός είναι τό μεγάλο έμπόδιο της ευτυχίας μου. 'Ω ρκίστηκε νά τον άποσπάση με κάθε τρόπο άπό τα χέρια του.
*
* *
"Οταν γύρισα άπό τό ταξίδι μου τής ’Αλβανίας καί μέχρις δτου τακτοποιήσω
μερικές άλλες υποθέσεις πέρασαν αρκετές μέρες. ’Απερίσπαστος πιά έβαλα μπροστά
τήν υπόθεση του ξένου, τοϋ άνθρώπου μέ τό σημάδι.
Δέν είχα άκόμα κανένα σοβαρό στοιχείο στά χέρια μου, ούτε καί καμμιά
πληροφορία ικανή νά μοϋ άνοιξη τό δρόμο γιά τήν ανακάλυψή του. Έ ν α όνομα καί
τά χαρακτηριστικά του, τά-ρ όνα στοιχεία πού μάς έδωσε ό Διοικητής. Μ’ αύτά
ξεκίνησα ψάχνοντας μεθοδικά στά κέντρα, πού τά θεωρούσα ύποπτα. Πράγμα δύ
σκολο γιά τον άστυνομικό, πού κάνει αναζητήσεις ένός κακοποιού σέ μιά μεγάλη πο
λιτεία σάν τήν άπέραντη ’Αθήνα, γιατί εύκολα μπορεί νά κρυφτή στά σπλάχνα της
άνάμεσα στους τίμιους άνθρώπους. 'Η πείρα όμως μάς έ'χει διδάξει δτι όλοι αυ
τοί οί παράνομοι άνθρωποι μπερδεύονται καί φιλοξενούνται στά κέντρα τού υπόκο
σμου. Γ ι ’ αύτό πάντα, σέ κάθε τέτοια περίπτωση, αυτά είναι ό στόχος μας. ’Έ τ σ ι,
χωρίς άνάπαυλα, πύκνωσα τις έπισκέψεις μου στά κέντρα διασκεδάσεως, στά
καμπαρέ, στά χαρτοπαίγνια.
"Ενα βράδυ ό δρόμος μου μέ έβγαλε στο καζίνο «Διόνυσος». Προχώρησα
στήν αίθουσα άναμονής καί ύστερα πήρα μέ τή σειρά ενα-ενα τά διαμερίσματα,
ψάχνοντας άνάμεσα στους παίκτες μήπως βρω σέ κανέναν άπό αυτούς, τά χαρακτη
ριστικά τού άνθρώπου πού ζητούσα. "Ο πως προχωρούσα στο βάθος τού καζίνου
έφθασα σέ μιά μεγάλη αίθουσα, δπου γύρω άπό ένα μακρόστενο τραπέζι μέ χρω
ματιστά νούμερα, καθόντουσαν λογιών-λογιών άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, νέοι καί
μεσόκοποι. "Ολος αύτός ό κόσμος παρακολουθούσε μέ άγωνία τό διαβολεμένο στρο
βίλισμα τής μπίλιας, πού γύριζε μέσα στο στρογγυλό δίσκο τής ρολίνας. ’Ανά
μεσα στούς παίκτες, πού τά πρόσωπά τους άλλάζουν μορφασμούς δσο γυρίζει ή
μπίλια, πρόσεξα τον γνωστό ναυτικό πράκτορα, Πέτρο Παρνίδη, μέ δύο όμορφες
νεαρές κοπέλλες, νά στέκουν πίσω άπό ένα παίκτη, πού διαρκώς έχανε καί πύύ καμμιά γκριμάτσα τού προσώπου του δέν πρόδιδε τήν κακοτυχία του. Αύτό μοΰ έκανε
έντύπωση καί τον πρόσεξα περισσότερο άπό τούς άλλους, έλέγχοντας τά χαρακτη
ριστικά του. Πρόσωπο εύγενικό, μέ ξανθό περιποιημένο μουστάκι καί μικρό μούσι,
φορούσε γυαλιά φακούς, μέ ολόχρυσο σκελετό καί κοστούμι άπό λευκή σατακρούτα.
Γενικά ή εμφάνισή του παρουσίαζε ξένο άριστοκράτη.
Ό Παρνίδης καί οί δύο κοπέλλες πρέπει νά ήσαν παρέα του, γιατί κουβέντια
ζαν μαζί του καί παρακολουθούσαν μέ ενδιαφέρον τό τολμηρό καί άτσαλο παίξιμό
του, ένώ ό μπαγκιέρης (κρουπιέ) τής ρολίνας, πού έστεκε δρθιος στο κέντρο τού
μακρόστενου τραπεζιού, διαρκώς μάζευε τις πολύχρωμες μάρκες πού έχανε. 'Η συν
τροφιά αυτή τράβηξε τήν προσοχή μου καί αναγκαστικά κάθησα μέχρι τά ξημερώ
ματα, ώς πού σταμάτησε ή μπίλια νά στριφογυρίζη στο δίσκο της. "Οταν τό παιχνί
δι τελείω σε, μιά άφάνταστη οχλαγωγία, σωστό πανδαιμόνιο, ξέσπασε στις αίθουσες
τού καζίνου, άπό τούς παίκτες, πού ετοιμαζόντουσαν νά φύγουν. "Αλλοι άπό αυτούς
σκυθρωποί καί θυμωμένοι μέ τήν κακοτυχία τους καί άλλοι χαρούμενοι καί γελα
στοί, προχωρούσαν γιά νά πάρουν σειρά στο ταμείο καί νά εξαργυρώσουν τις μάρκες
πού κέρδισαν.
"Επρεπε νά μάθω ποιος ήταν αύτός ό ξένος παίκτης, πού είχε μαζύ του ό
Παρνίδης. Πλησίασα κοντά τους γιά ν’ άκούσω τή γλώσσα πού μιλούσε, τό δνομά
του, καί δ,τι άλλο θά έπερνε τό αύτί μου. Μόνον έτσι θά ικανοποιούσα τήν περιέργειά μου. Ξαφνικά ακούω τον Παρνίδη νά τού μιλά γαλλικά καί νά τον ρωτά.
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—’Έ χ α σ ες πολλά κ. Ρενέ;
Ε κ είν ο ς γελαστός τοϋ έδωσε να καταλάβη πώς είναι, μαθημένος σέ τέτοιες
κακοτυχίες.
— Δεν πειράζει. "Οποιος χάνει στα χαρτιά, κερδίζει στήν άγάπη, είπε μέ
χιούμορ ό Παρνίδης καί μέ λεπτότητα πέρασε τό χέρι του στη μέση τής μιας από
τις κοπέλλες πού τον συνώδευαν.
— Ca ne fa it rien τούς είπε· πάμε τώρα γιά ούίσκυ.
Προχώρησαν άγκαλιασμένοι προς τό μπάρ. Στάθηκαν όρθιοι μπροστά στο
μπουφέ κι’ άρχισαν νά πίνουν, μέχρι πού ξημέρωσε γιά καλά.
— Είναι ώρα νά φύγουμε τούς είπε ό Παρνίδης. Ζαλισμένοι όπως ήσαν, μπή
καν σέ μιά γκρίζα κούρσα κι’ έφυγαν γιά τήν ’Αθήνα.
Δέν μπόρεσα νά τούς άκολουθήσω κι’ έμεινα στή θέση μου μέχρις δτου βρω
τήν ευκαιρία νά γυρίσω πίσω μέ το αυτοκίνητο τοϋ καζίνου. Μέ τή σκέψη μου προσ
παθούσα νά βρω τί είδους ρόλο έπαιζε ό Παρνίδης κοντά στον ξένο αύτό παίκτη,
πού δέν ήξερα ποιος ήταν κι άπό ποΰ κρατά ή σκούφια του. Ό Πέτρος ήταν έξυπνο
παιδί, μά λίγο πονηρούτσικος καί καταφερτζής, γ ι’ αυτό μοϋ φάνηκε ύποπτη καί
αινιγματική ή σχέση του μέ τον ξένο πού συνώδευε. 'Ο άνθρωπος αύτός δέν έμοια
ζ ε μέ χαρτοπαίκτη, όπως τον είχα στήν άρχή χαρακτηρίσει. Κάτι άλλο θάπρεπε
νά συμβαίνη μέ τον ξένο αύτό άριστοκράτη. ’Ακόμα καί άπό τή φήμη πού κυκλο
φόρησε εκείνες τις ημέρες στον Πειραιά, πώ ς ό Γέρο Παρνίδης παζάρευε ν’ άγοράση τό χρηματιστήριο των έμπορων, τό καφενείο Ζαγκανά στήν όδό Μακράς Στοάς,
ό νους μου έτρεξε στον ξένο άριστοκράτη τοϋ καζίνου, πού τον είχε διπλαρώσει ό
γυιός του ό Πέτρος.
Θέλεις, σκέφτηκα, νάναι αύτός ό χρηματοδότης τοϋ πατέρα τ ο υ ; "Ο πως
καί νάχαν τά πράγματα ή περίπτωση τοϋ ξένου, μοϋ δημιουργοΰσε πολλά ερωτη
ματικά. Μιά παράξενη προαίσθηση μέ έσπρωξε στο νά θέλω νά μάθω τί κρύβει
ή προσωπικότητά του.
Τό απόγευμα τής ίδιας ήμέρας ό προϊστάμενός μου μέ διέταξε νά κάνω τον
έλεγχο στούς χασομέρηδες, πού θά εΰρισκα στά διάφορα ύποπτα κέντρα τής περι
φέρειας τοϋ λιμανιού. "Ο πως προχωρούσα στούς παραλιακούς δρόμους, κάνοντας
τον έλεγχο στά πρόσωπα έκεΐνα πού θεωρούσα ύποπτα, βρέθηκα στή μεγάλη άρτηρία τής άκτής Μιαούλη, μπροστά στο ναυτικό γραφείο Παρνίδη.
Σταμάτησα καί κάθησα στο πλαϊνό καφενείο νά ξεκουραστώ, ύστερα άπό
δύο ώρες πεζοπορία. Έ τ σ ι βρήκα τήν ευκαιρία νά παρακολουθήσω γιά λίγο τό
γραφείο του. Σ έ κάποια στιγμή άκούω ένα δυνατό φρενάρισμα κ ι’ ένα αυτοκίνητο
νά σταματά άπότομα μπροστά στο πρακτορείο τοϋ Παρνίδη.
ΤΗταν μιά πολυτελέστατη μαύρη καντιλάκ κ ι’ ό επιβάτης της ήταν ό χθεσινοβραδυνός ξένος άριστοκράτης τοϋ καζίνου. Δέν είχε άκόμα προλάβει νά πατήση τό πόδι του στο πεζοδρόμιο καί ό Παρνίδης τσακίστηκε τρέχοντας νά τον ύποδεχτή. Δέν έμειναν πολύ μαζί. Μίλησαν γιά λίγο μεταξύ τους κι’ ύστερα ό ξένος γύ
ρισε καί μπήκε πάλι στο ίδιο αύτοκίνητο πού τον περίμενε. Φεύγοντας, ό Παρνίδης
τον χαιρέτησε μέ μιά βαθειά υπόκλιση, λέγοντάς του γαλλικά.
—"Οπούς είπαμε κ. Ρενέ. Σ τις 9 τό βράδυ στο «Τροκαντερό».
'Η περιέργειά μου γ ι’ αυτόν τον άνθρωπο όλο καί μεγάλωνε. Μιά καί καταπιά
στηκα μαζύ του, άλλοςτρόπος δέν υπήρχε παρά νά συνεχίσω τή παρακολούθησή του.
(Σ υνεχίζεται)
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Δ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

1 . Γενικότητες.
Τ ά πρώτα χρόνια τής έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας στην ’Αθήνα δεν υπήρ
χε ή σημερινή κοσμοπλημμύρα καθώς καί οί άνάγκες μιας σύγχρονης κοσμοπόλεω ς. Παρά ταΰτα δμως ή ’Αθήνα φιλοξενούσε άρκετά στοιχεία τού υποκόσμου,
τά όποια έπρεπε ή νά έπανέλθουν μέ τη θέλησί τους στο δρόμο τής νομιμότητος
ή νά άναγκασθοΰν νά άλλάξουν τρόπο ζωής καί επάγγελμα. νΗτο ή εποχή των νταήδων καί των ντεκέδων. Τήν κατάστασι αύτή ή νέα ’Αστυνομία τήν άντεμετώπισε
ριζοσπαστικά, σύμφωνα μέ τά δεδομένα τής τότε πραγματικότητος καί τις άπόψεις τοΰ νέου θεσμού άστυνομεύσεως.
Τό Δ ' ’Αστυνομικό Τμήμα, τον Σεπτέμβριο περίπου τοΰ 1 925, εγκαταστά
θηκε σέ οίκημα τής οδού Χαλκοκονδύλη, τό όποιο διατήρησε μέχρι τό 1938 περίπου,
οπότε καί μεταστεγάθηκε σέ οίκημα τής οδού Καποδιστρίου.

2 . Α ρχικά καί σημερινά τοπικά δρια τοΰ Τμήματος.
"Υστερα άπό άποφάσεις τοΰ τότε 'Υπουργού ’Εσωτερικών, πού έξεδόθησαν
τον Σεπτέμβριο καί τον ’Οκτώβριο τού 1925, τά άρχικά δρια τοΰ Δ ' ’Αστυνομικού

Τμήματος ήσαν τά ε ξ ή ς : Σωκράτους καί 'Α γ. Κωνσταντίνου— Πλ. Όμονοίας—
Πανεπιστημίου—Θεμιστοκλέους— Π λ.Έ ξα ρχείω ν—Στουρνάρα—Δεληγιάνη—Σ π .Τ ρ ικούπη μέχρι Λεωφ. ’Αλεξάνδρας—κατ’ ευθείαν νοητήν γραμμήν Πεδίον τοΰ’Ά ρ εω ς—
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Χέϋδεν— Π αιωνίου—Σταθμοί Σ Π Α Π καί Λαρίσης—Θ. Δεληγιάννη—'Α γ. Κωνσταν
τίνος—άφετη ρία.
Τ ά σημερινά όρια είναι : Πανεπιστημίου καί Έ μ μ . Μπενάκη—Μπενάκη
(άμφότερες οί πλευρές άνήκουν στο Γ ' Τ μ ήμ α )— Ά ραχώ βης— Πλ. Έ ξαρχείω ν—Σ .
Τρικούπη—Λεωφ. ’Αλεξάνδρας— Πλ. Αίγυπτου—Φερρών— Γ ' Σεπτεμβρίου—Ί ο υ λιανοΰ—Αιβανίου—Χωματιανοϋ—Σταθμός Λαρίσης—Θ. Δεληγιάννη—Δεληγιώργη—
Ζήνωνος— Πειραιώς— Πλ. Όμονοίας—-Πανεπιστημίου—άφετηρία.
Ή περιφέρεια του Δ ' Τμήματος, μέ 16 σκοπιές καί 8 περιπόλους, εχει με
γάλη έμπορική κίνησι. Λέγεται, καί έν προκειμένη) ή πραγματικότης συμφωνεί
άπόλυτα, δτι τό Δ ' Τμήμα είναι «τό Δ ' Τμήμα ’Αθηνών καί πάσης Ε λλά δος». Αυ
τό δέν είναι καθόλου υπερβολή, γιατί σ τ’ άλήθεια ή περιφέρεια του Δ ' Τμήματος
είναι τό «κέντρο διερχομένων» δλων έκείνων, πού για δποιοδήποτε λόγο θά βρεθούν
στην ’Αθήνα. Καί μόνο τό στοιχείο αύτό μας κάνει νά άντιληφθοΰμε τό φόρτο έργασίας πού παρουσιάζεται στο Τμήμα τά ξεω ς καί τό οικείο Παράρτημα ’Ασφαλείας.
Μιά καί μόνη έπίσκεψις στά γραφεία τών άξιωματικών υπηρεσίας μας δίνει ζωντανή
την εικόνα τής πραγματικότητος.
"Ανθρωποι κάθε κοινωνικής τά ξεω ς, ημεδαποί καί άλλοδαποί, πού κυκλοφο
ρούν στο κεντρικό αύτό σημείο τής ’Αθήνας, μέ τις άπαιτήσεις των καί τά προβλήματά των, δίνουν στήν περιφέρεια τού Δ '
Τμήματος μιά ξεχωριστή καί ιδιόρρυθμη
κίνησι. Ή ΰπαρξις στήν περιφέρεια τών
Υ πουργείω ν’Εμπορίου, Βιομηχανίας, Πρό
νοιας, Συγκοινωνιών καί Δημοσίας Τ ά ξεω ς,
τής Γενικής Έ π ο π τεία ς ’Αγορανομίας, τής
Διευθύνσεως ’Αλλοδαπών τής'Τποδιευθύνσεως Τροχαίας ’Αθηνών, τής Γενικής Συνο
μοσπονδίας ’Εργατών Ε λλά δος, τού Μου
σείου, τού Πολυτεχνείου, τών διαφόρων ξ ε
νοδοχείων κάθε κατηγορίας, τών θεάτρων
τών καί κινηματογράφων, ιδίως τών λαϊκών,
σφαιριστηρίων, καμπαρέ καί νάϊτ-κλάμπς,
τού Σταθμού Λαρίσης, τών άφετηριών πολ
λών ύπεραστικών λεωφορειακών γραμμών,
τής Πλ. Όμονοίας, μέ τή γνωστή της κίνησι, καθώς καί άλλων δημοσίων υπηρεσιών
ή μεγάλων ιδιωτικών έπιχειρήσεων, αυξά
νουν σημαντικά τήν συνειθισμένη κίνησι.
Ό μόνιμος πληθυσμός τής περιφέ
ρειας ύπερβαίνει τις 1 0 0 .0 0 0 . Οί κάτοικοι
αυτοί άνήκουν σέ δλες τις κοινωνικές τά
ξεις, τόσο άπό πλευράς πλούτου, δσο καί
άπό πλευράς πνεύματος.

4 . Θέσις καί κατάστασις τοΰ οικήματος.
Σήμερα τό Δ ' Τμήμα στεγάζεται στο επί τής οδού Σωκράτους 5 8 νεόκτιστο
8ώροφο οίκημα, ιδιοκτησίας αδελφών Τρύφωνος. "Αν εξαιρέσουμε τούς τρεις
πρώτους ορόφους, στούς οποίους βρίσκονται τά διάφορα γραφεία τού Τμήματος
τά ξεω ς, τού Παραρτήματος ’Ασφαλείας καί τής Β ' ’Αστυνομικής 'Τποδιευθύνσεως, οί άλλοι όροφοι χρησιμεύουν ως κοιτώνες τών υπαλλήλων. Τό κτίριο είναι έπιβλητικό, διαθέτει άσανσέρ καί παρέχει ικανοποιητικές άνέσεις διαμονής. Έ δ ώ θά
θέλαμε νά έξάρουμε ιδιαίτερα μιά προσπάθεια πού καταβάλλεται έκ μέρους τής
διοικήσεως τοΰ Τμήματος, γιά τήν άψογη άπό κάθε πλευρά έσωτερική διακόσμησι
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τοΰ Τμήματος, καθώς καί για την δημιουργία ιδιαιτέρου χώρου βιβλιοθήκης, κάτι
άγνωστο ώς τώρα σέ άστυνομικές υπηρεσίες, πλήν τής Διευθύνσεως Πειραιώς,
δπου υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα καί γιά την οποία παλαιότερα μιλήσαμε.

4 . ’Αστυνομικά θέματα.
α) Τ ρ ο χ α ί α ς .
Τό κυκλοφοριακδ πρόβλημα παρουσιάζεται έντονο καί τούτο έξ αιτίας των πολ
λών οχημάτων πού κυκλοφορούν, τών στενών δρόμων, άλλά καί τών πολλών
άνθρώπων πού κινούνται στήν περιφέρεια τοΰ Τμήματος. Τα τροχοφόρα ατυχήματα
είναι συχνά καί πολλές φορές σοβαρά. Ή διοίκησις τού Τμήματος, ορθά σκεπτομένη,
διαθέτει ειδικές περιπόλους γιά τον έλεγχο της κυκλοφορίας καί την παράνομη
στάθμευσι τών οχημάτων είδικώτερα. Σ έ γενικές γραμμές, παρά τις φιλότιμες
προσπάθειες τών άστυνομικών τής Τροχαίας καί τού Τμήματος τά ξεω ς, τό κυκλοφοριακό πρόβλημα παραμένει σοβαρό καί χρήζει προσεκτικής μελέτης, γιά τήν οποία,
όποιαδήποτε ύπόδειξις, είναι έξω άπό τήν άρμοδιότητά μας.
β ') Τ ά ξ ε ω ς —Ά σ φ α λ ε ί α ς — Μ ι κ ρ ο π ω λ η τ ώ ν — ’Ε π α ι τ ώ ν .
Τόσο τά θέματα τά ξεω ς δσο καί άσφαλείας, πού παρουσιάζονται στήν περι
φέρεια τού Δ ' Τμήματος είναι καί ποικίλα καί σοβαρά. Δέν χρειάζεται νά τονίσουμε
ξανά τήν ιδιορρυθμία πού παρουσιάζει ή περιφέρεια τοΰ Δ ' Τμήματος, άπό πλευράς
κινήσεως καί συνθέσεως τών μονίμων κατοίκων καί τών άλλων άνθρώπων πού
κυκλοφορούν μέσα σ’ αύτή, γιά νά έπισημάνουμε ιδιαίτερα τά πολλά θέματα τάξεω ς
καί άσφαλείας.
Παντός είδους άδικήματα, παράπονα καί συστάσεις, εργατική νομοθεσία, οίοδομές, άδικήματα ήθών καί γενικώς κάθε μορφής άστυνομικά θέματα άπασχολοΰν
σέ μεγάλη έντασι τό Τμήμα τά ξεω ς καί τό Παράρτημα Ά σφαλείας. Είδικώτερα,
δσον άφορά τά άδικήματα ήθών, είναι γνωστό δτι στήν περιφέρεια τοΰ Δ ' Τμήμα
τος ευδοκιμούν άρκετά οί έπιχειρήσεις τών άσέμνων γυναικών, προαγωγών καί
σωματέμπορων.
Τ ά μέτρα τάξεω ς άπαιτοΰν συχνά σημαντικόν άριθμόν δυνάμεως τοΰ Τμ ή 
ματος καί τούτο είτε λόγω τού Σταθμού Λαρίσης, μέ τις άφιξαναχωρήσεις διαφό
ρων έπισήμων, είτε λόγω τών διαφόρων συγκεντρώσεων κάθε μορφής, πού συχνά
λαμβάνουν χώραν στήν περιφέρειά του.
Σχετικά μέ τούς έπαίτας καί τούς μικροπωλητάς καί έδώ ή κατάστασις παρου
σιάζεται πιο ευχάριστη, σέ σύγκρισι μέ παλαιότερα χρόνια, καί τούτο γιατί τά μέτρα
πού λαμβάνονται είναι ένιαΐα άπ’ δλα τά κεντρικά Τμήματα. Δηλαδή ό μικροπωλητής ή ό έπαίτης γνωρίζει πιά δτι δέν μπορεί, μεταπηδώντας άπό τή μιά περιφέρεια
στήν άλλη, νά σταθή, γιατί καί έκεΐ θά συνάντηση τήν ίδια άπηνή δίωξι. Είναι άλήθεια πώς τό κακό σιγά-σιγά διορθώνεται χάρις τόσο στά ριζοσπαστικά μέτρα τής
υπηρεσίας μας, δσο καί στήν έργατικότητα τών άστυνομικών πού συγκροτούν τις
ομάδες μικροπωλητών στά διάφορα κεντρικά Τμήματα.

5 . Στατιστικά στοιχεία συμβάντων καί ατυχημάτων τοΰ έτους 1961.
Πιστεύουμε δτι ή παράθεσις τών κατωτέρω στατιστικών στοιχείων, τά όποια
άφοροΰν δλο τό έτος 1961 (τό ίδιο θά ίσχύη γιά δλα τά τμ ήμ α τα ), θά συμπληρώση
τήν εικόνα τής δραστηριότητος τοΰ Δ ' ’Αστυνομικού Τμήματος καί δσα έμ εΐς, στή
σύντομη τούτη άφήγησί μας, δέν μπορέσαμε νά θίξουμε.
α ) Διάφορα συμβάντα: Συγκρούσεις καί προσκρούσεις 49, τραυματισμοί
έξ αυτοκινήτων γενικώς 26 3 , τραυματισμοί έκ πτώσεων 4 8 , αιφνίδιοι θάνατοι 23,
άπόπειρες αύτοκτονίας 2 5 , αύτοκτονίες 2, παροχές Α ' Βοηθειών 4 5, ενάρξεις πυρκαϊών 5 καί πυρκαϊές 6.
β ) Διάφορα άδικήματα : Σω ματικές βλάβες γενικώς 4 6 6 , εξυβρίσεις 8 6,
κλοπές καί υφαιρέσεις 2 9 θ , ύπεξαιρέσεις 2 8 , άπάτες 5 5 , έπαιτεΐες-άλητεΐες 2 3 6
καί παράνομες όπλοφορίες 6. Συνολικά έβεβαιώθησαν 7 κακουργήματα, 1 8 4 8 πλημ-
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ΕΓΚΩΜΙΑΖΕΤΩ ΣΕ Ο ΠΕΛΑΣ
ΚΑΙ Ο Υ Χ Ι ΤΟ Σ Ο Ν Σ Τ Ο Μ Α
-------------------------------- 'Υπό 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΙΩ Α Ν . ΡΑ -Ι-Κ Ο Υ----------------------------------

Τ ά έτη παρέρχονται. Ε ις την ράχιν της γηραιάς καί ταλαίπωρου γηΐνης σφαίρας
προστίθενται νέοι ένιαυτοί, νέοι αιώνες. Ή κοινωνία των άνθρώπων όσημέραι
εξελίσσεται καί ή ζωή των θνητών του πλανήτου ημών, καθίσταται περισσότερον
άνετος. Ή ίλιγγιώδης έξέλιξις τοϋ τεχνικού πολιτισμού, άναμφιβόλως, παρέσχεν
άνεκτιμήτους υπηρεσίας διά τ ε τήν πνευματικήν καί υλικήν έξέλιξιν τής άνθρωπίνης
κοινωνίας.
Ό άνθρωπος, ημέρα τή ήμέρα αναζητεί, παντί τρόπω, τήν ευτυχίαν του, ήτις
όμως ώς σκιά τον άκολουθεΐ μέν, ουδέποτε όμως παραμένει έγγύς του διά χρόνοάρκετόν. ’Ανέρχεται τήν άνωφερή τοϋ Γολγοθά οδόν έν πλήρει έπιγνώσει τοϋ σταυ
ρικού θανάτου όστις άναμένει αυτόν. ’Αγωνίζεται, ίδρωκοπά, μοχθεί νυχθημερόν
καί άλλοτε μέν δρέπει ευκόλως τούς καρπούς τών κόπων του, άλλοτε δέ ή. άποτυχία τοϋ άνακόπτει προς στιγμήν τήν δημιουργικήν του έφεσιν. Φέρει έντός του
τό σπέρμα τοϋ καλοΰ καί τοϋ κακοΰ καί μοναδική του έπιδίωξις είναι ή προβολή
τών έργων του καί τών επιτεύξεων του.
’Ανεξαρτήτως τοϋ γεγονότος, ότι ένίοτε ό άνθρωπος έχρησιμοποίησε τήν
άνοδον τοϋ τεχνικοΰ πολιτισμού καί εις έργα καταστροφής καί ολέθρου, έν τούτοις
γεγονός άναμφήριστον είναι, ότι πολλαπλώς ή άνθρωπότης ώφελήθη έκ τή ς συντε
λεσθείσης τεχνικής προόδου. Ό άνθρωπος, τοϋ πανσόφου Θεοΰ τό τελειότερου δη
μιούργημα, διά τών συνεχών κόπων καί μόχθων του, ήδυνήθη νά δημιουργήση,
τώ δντι, έργα τέχνης καί πολιτισμού. Μ έσω άπειρων κινδύνων καί άντιξοοτήτων
διερχόμενος, ουδέποτε όμως λιποψΰχών, συνέθεσε τήν ύπέροχον ιστορίαν τοϋ συγ
χρόνου πολιτισμού, προ τής οποίας κατάπληκτος ίσταται αυτός οδτος ό δημιουργός
τη ς άνθρωπος. 'Ο λοταχώς τό ανθρώπινον πνεύμα, προχωρούν προς τήν τελειότητα,
δαμάζει τά μέχρι χθες άγνωστα καί μυστηριώδη φαινόμενα. 'Η διάσπασις τού
άτόμου, αί πρόοδοι γενικώς τής πυρηνικής φυσικής, ή έξερεύνησις τού άγνώστου
κόσμου τού σύμπαντος, πάντα ταΰτα παρουσιάζουν εναργή τήν εικόνα τής προόδου.
νΑν όμως τοιαύτη καί τοσαύτη είναι ή πρόοδος τού άνθρωπίνου όντος εις τον
τομέα τής τεχνικής έξελίξεω ς, ό άνθρωπος δεν έπαυσε νά είναι άνθρωπος. Ά φ ’ ής
εποχής ούτος ένεφανίσθη επί τής γής, τέλειος παρά τοϋ Θεοΰ δημιουργηθείς, φέρει
μεθ’ εαυτού δλας τάς άνθρωπίνας άδυναμίας καί τά πάθη τοϋ σαρκίου του, λόγιο τής
π τώ σεώ ς του εις τό προπατορικόν κληθέν άμάρτημα. ’Από τής εποχής τής παρα
κοής τής Θείας εντολής, έπαυσε νά είναι τό άνευ παθών καί άτελειών δημιούργημα
μελήματα, 3. 237 πταίσματα, έκ τών οποίων 8 8 2 αυτόφωρα, καί έγένοντο 1 1 .7 2 8
έγγραφοι συστάσεις.
Οί κατά καιρούς διατελέσαντες διοικηταί τοϋ Δ ' ’Αστυνομικού Τμήματος
αξιωματικοί είναι ο ί: κ .κ. Μπερσής I ., Λεκατσάς X ., Μαρουλάκος Κ ., Τσάλης I .,
Κανελλόπουλος Α ., Σαλταμαΰρος I ., Γιαλαμάς Π ., Κουμουράς Γ ., Τσουλοΰφος I.,
Γεωργίου Β ., Ροΰσσος Ε ., Καπιτσόπουλος X ., Τασιγιώργος Κ ., Βούλγαρης Μ .,
Τσιοΰγκος Κ ., οί f Καλαμαράς Γ ., ή Πανταζόπουλος I. καί f Τασιόπουλος Α ., καί
σήμερα ό ’Αστυνόμος Α ' κ. Κάκκος Σπυρίδων.
(ΣντεχΙζβται)
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καί ένεδύθη τον μανδύαν τοϋ καλοΰ καί τοϋ κακοΰ. Κατέστη επιρρεπής προς παν το
αμαρτωλόν καί ή ζωή του διέρχεται μέσω άγαθών καί κακών εκδηλώσεων.
Πολλά καί ποικιλόμορφα είναι, τή άληθεία, τά άνθρώπινα πάθη. 'Ολόκληρος
ή ζωή τοϋ άνθρώπου είναι μία άλυσις κακών έξεων καί ελαττωμάτων, έν ή υπάρ
χουν καί τινες κρίκοι ηθικών ροπών καί άγαθών τούτου πράξεων.
"Εν έκ τών πλέον επικινδύνων άνθρωπίνων ελαττωμάτων είναι, άναντιλέκτως,
ό εγω ισμός, ή υπερηφάνεια. Είναι ή άκατάσχετος άδολεσχία περί τοϋ Έ γ ώ ενός
έκάστου, παρ’ αύτοϋ τοϋ ίδιου ατόμου. Είναι ή τάσις νά έπιδιώκωμεν, ένίοτε ενώπιον
ετέρων, νά περιαυτολογώ μεν καί νά κομπορρημονώμεν. Ά ρεσκόμεθα νά διακηρύττωμεν τά ΰφ’ ήμών έπιτευχθέντα, νά διατυμπανίζωμεν την ιδιαιτέραν πνευματικήν
ήμών κατάρτισιν, νά καυχώμεθα διά τάς επιτυχίας καί, γενικώς εΐπεϊν, νά ύμνώμεν,
ήμεΐς αυτοί, τήν ζωήν ήμών.
Μικροί τ ε καί μεγάλοι, άρρενες καί θήλεις, κατέχονται πολλάκις ύπό τοϋ
φοβερού τούτου έλαττώματος. 'CT παΐς, αν καί είσέτι στερήται λογικής κρίσεως
καί ορθής τών γεγονότων έκτιμήσεω ς, δεν παραλείπει, έν τώ κύκλω τών συνομηλί
κων του, νά διηγηθή έν πάσει λεπτομερεία, ένίοτε δέ καί έν ύπερβολαΐς, τά έν τώ
οίκω του συμβαίνοντα, καυχώμενος πολλάκις διά τήν ύπ’ αύτοϋ κατοχήν ωραίων
καί καινουργών άθυρμάτων, έν άντιθέσει προς τά πεπαλαιωμένα τοιαΰτα τών
άλλων. Αισθάνεται χαράν όταν βλέπη τούς φίλους του νά τον άκούωσι μετά προ
σοχής ή νά θαυμάζωσι τά άθύρματά του.
’Αλλά καί ό έφηβος καί ή νεαρά δεσποινίς, ύπό τών ιδίων διαπνέονται αισθη
μάτων. 'Η ευειδής καί πλούσια νέα, έπιδεικνύει μέ υπερηφάνειαν τά πολυτελή αυτής
ένδύματα, κοσμείται μέ άπαστράπτοντα κοσμήματα, διέρχεται τάς οδούς μέ άναπεπταμένην τήν κεφαλήν καί άφθόνως διανέμει μειδιάματα άλαζονείας καί υπερη
φάνειας. Ά ποστρέφεται τάς πτωχάς καί δυσειδείς φίλας τη ς καί άρέσκεται νά έπιδεικνύη, παντί τρόπω, τά πλούτη της. ’Ε π ιζη τεί τήν συναναστροφήν έκείνων, οίτινες
εύκόλως άπονέμουν αυτή τάς πλέον άπιθάνους χάριτας καί έν μέσω αυτών αύτοεγκωμιάζεται. Τ ά πάντα δι’ αυτήν περικλείονται έντός τοϋ σαθροΰ ’Ε γώ της.
Τό φαινόμενου τής τοιαύτης τών άνθρώπων συμπεριφοράς είναι συνυφασμένον
μέ αυτήν ταύτην τήν ζωήν των καί τήν καθόλου αυτών τάσιν προς πρόοδον καί
άνέλιξιν. Όμολογουμένως, τυγχάνει λίαν άπαραίτητον όπως ύπεραβπίζωμεν τό
Έ γ ώ ήμών, τοΰτο όμως δέον νά γίνηται έντός τών λογικών ορίων. Ά κουσίω ς ένίοτε
καί μακράν πάσης σκέψεως έπιδείξεως ή ύπεροψίας έξιστοροΰμεν τά ιδιαίτερα ήμών
προσόντα καί αίσθανόμεθα εύχαρίστησιν άπαριθμοΰντες τάς προσπάθειας ήμών, διά
τήν κατάκτησιν ή έπιτυχίαν έπιδιώξεώς τίνος.
Ποία όμως είναι ή έπιτετραμμένη συμπεριφορά ήμών έν προκειμένω ; Δυνάμεθα νά καλλιεργώμεν τήν προς τήν υπεροψίαν καί τον αύτοέπαινον τάσιν άκινδύνως ;
Άναντιρρήτως, ή καλλιέργεια τής προμνησθείσης τάσεως ένέχει πολλούς
κινδύνους καί άναγκαΐον είναι όπως άποβάλωμεν, κατά τό δυνατόν, τήν κακήν αυτήν
έξιν. Οίανδήποτε θέσιν καί αν κατέχωμεν έν τή κοινωνία, οΐονδήποτε διακριτικόν
τίτλον καί αν φέρωμεν, όσασδήποτε γνώσεις καί αν έχωμεν, άπαραίτητον άλλά καί
εύγενές είναι όπως άφιέμεθα εις τήν κρίσιν τών άλλων περί ήμών. Ά ς άρκούμεθα
είς τούς κολακευτικούς λόγους, τούς έπαίνους καί τούς διθυράμβους τών άλλων
καί ουδέποτε ήμεΐς αυτοί άς μή παρορμώμεθα εις τοιαύτας περί τοϋ έαυτοϋ ήμών
έκδηλώσεις.
'Ο κακώς έκδηλούμενος έγωισμός, τό ύπεροπτικόν καί άλαζονικόν πνεύμα,
ό φιλαυτισμός καί ή καθ’ οΐονδήποτε τρόπον έκθείασις τοϋ Έ γ ώ ήμών, δεικνύει
άνθρωπον, δστις διά τών τοιούτων ένεργειών έπιδιώκει νά έπιβληθή. 'Ω ς τό χρυσίον
έν μέσω άπειραρίθμων μετάλλων δέν δύναται ν’ άποκρυβή, ουτω καί ή πραγματική
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άξια του ατόμου, αν τοϋτο κέκτηται τοιαύτην, τοϊς πάσι καθίσταται γνωστή, διά τής
εύγενοΰς καί μετά μετριοφροσύνης συμπεριφοράς τούτου.
'Ο σεβόμενος τον εαυτόν του άνθρωπος, ουδέποτε καυχησιολογεί ή αυτοεπαινεΐται, άντιπαθεϊ την έπίδειξιν καί την επιβολήν του, διά μεθόδων άπαδουσών
τή λογική καί τή έντιμότητι. Έ παφ ίετα ι εις τάς ευμενείς υπέρ αύτοΰ κρίσεις των
άλλων, φροντίζει νά έπιβάλληται διά της άψογου καί έχέφρονος διαγωγής του, έπ ιδιώκει νά έπισύρη τον σεβασμόν καί την έκτίμησιν των συνανθρώπων του, διά των
αρίστων έργων του.
'Ο υπερήφανος είναι, ό ά λ α ζ ο ν ι κ ό ς ε κ ε ί ν ο ς
χαρακτήρ,
δστις
συμ περιφέρεται κατά τρόπον υπεροπτικόν
καί
ά γ έ ρ ω χ ο ν έ ν α ν τ ι τ ω ν ά λ λ ω ν δ ι ά π α ν δ, τ ι κ α τ έ χ ε ι , ή τ ο ι :
πλούτον, δόξαν, κ ο ι ν ω ν ι κ ή ν τάξιν, πνεύμα, κ α τ α γ ω γ ή ν
ή θ έ σ ι ν , φ υ σ ι κ ά ή σ ω μ α τ ι κ ά χ α ρ ί σ μ α τ α . Διακρίνεται διά τήν
άφελή καί πάντη άφιλοσόφητον πίστιν του, δτι τά δι’ ά έπαίρεται άγαθά, άποτελοΰν έσαεί κτήμα του, άφθορα καί άμετάθετα, συγχρόνως δέ δτι ταΰτα είναι τής
προσωπικής του ίκανότητος καί άξίας προίξ, ήν δικαιούται νά διαλαλή ή έν όνόματι
αύτής νά άπαιτή άναγνώρισιν, σεβασμόν, υποταγήν των άλλων.
Είναι κενός, κοΰφος καί ανάξιος προσοχής, δοθέντος δτι πάντα τά δι’ ά καυχάται καί κομπορρημονεΐ, εύρίσκονται υπό τήν Θείαν βούλησιν. Χαρακτηριστικόν έν
προκειμένω τό ψαλμικόν λόγιον: «Καθεΐλε δυνάστας από θρόνους καί ΰψωσε τα 
πεινούς, πεινώντας ένέπλησεν άγαθών καί πλουτοΰντας έξαπέστειλε κενούς».
'Όταν ή κοσμική δόξα, ήτις διά τούς επιπόλαιους είναι περίλαμπρον διάδημα
καί τίτλος εύγενείας, σβύση, ό υπερήφανος θά πέση είς άνυποληψίαν, ύπεγείρων
αισθήματα οίκτου. 'Όταν ή φυσική ώραιότης παραχωρήση τήν θέσιν τη ς εις τό διά
τούς πάντας άναπόφευκτον γήρας, μόνον άνάμνησίς τις θά μείνη καί πλέον ούδέν.
Τού έπαιρομένου ή περίπτωσις ομοιάζει άρκούντως τού Αίσωπείου μύθου,
δστις άφορα τήν υπερηφάνειαν τής λυχνίας, λαμβανούσης τό φως έκ τού έν αύτή
ριπτομένου ελαίου ή έξαρτωμένης τής φωτιζούσης διάρκειας της, έκ τού ρεύματος τού
πνέοντος άνέμου.
Περαίνοντες, εύθαρσώς δυνάμεθα νά εϊπωμεν, δτι άξιος τυγχάνει πάσης έκ τιμήσεως καί έμπιστοσύνης ό τήν περιαυτολογίαν καί τήν κομπορρημοσύνην άπεχθανόμενος. Φοβερόν καί έπικίνδυνον τό ελάττωμα τή ς υπερηφάνειας, άλλά καί άντικοινωνικόν, διότι ή περιφρόνησις των άλλων προκαλεΐ τήν άντίδρασιν καί τήν άποστροφήν.
Διακρίνωμεν λοιπόν έν τω βίω ήμών τούς έπιρρέποντας προς τό κομπορρημονεϊν καί ύπερηφανεύεσθαι καί άπέχωμεν τούτων, βέβαιοι δντες, δτι, οΰτω πράττοντες, δφελος μόνον θά άποκομίσωμεν καί ούχί ζημίαν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑ-Ι-ΚΟΣ

ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Γ Ι Ο Υ Γ Κ Ο Σ Λ Α Β Ι Α - Α Υ Σ Τ Ρ Ι Α - ΓΕΡΜΑΝΙ Α
ΓΑΛΛΙ Α
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΙΤΑΛΙ Α
_________________ Τπο Ύπαστυνόμου Β' κ. ΙΩ Α Ν . ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ---------------------------Το ’Α ρχηγείο ’Αστυνομίας Πόλεων, μέ σχετική διαταγή του, έπρογραμμάτισε σειράν εκδρομών, προς έπίσκεψι διαφόρων χωρών τής Ευρώπης. Κανείς δεν
μπορεί νά άμφισβητήση τήν σπουδαιότητα τών εκδρομών αυτών, τόσον άπό άπόψεως ψυχαγωγίας, όσο καί τουριστικής, γιατί δίνουν τήν ευκαιρία έπισκέψεως
τών μεγαλυτέρων καί πλέον πολιτισμένων χωρών τής Ευρώπης, πού κρατούν τα
σκήπτρα κάθε πνευματικής καί τεχνικής έξελίξεω ς.
'Η πρώτη έκδρομή έγινε άπό 3-26/7/62 καί ή επιτυχία τη ς, είμαι βέβαιος,
θά δώση τήν άφορμή καί θά κινήση τό ένδιαφέρον σέ πολλούς άλλους άστυνομικούς
νά πάρουν μέρος σ’ αυτές πού θά πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Έ ξ άλλου ό πολι
τισμός προάγεται μόνο μέ τήν επικοινωνία μεταξύ τών άνθρώπων. Βέβαια υπήρξαν
κατά τήν διάρκεια τής εκδρομής καί μικροεμπόδια, κυρίως κατά τήν έξεύρεσι ξενο
δοχείων. Αύτά όμως ύπερεπηδήθησαν μέ ευκολία, γιά νά μάς άφίσουν γλυκές άναμνήσεις, πού πάντοτε θά μάς άγκαλιάζουν νοσταλγικά, όσο τά χρόνια περνούν. 'Η ζωή
μας είναι έτσι φτιαγμένη, ώ στε πολλές φορές ζοΰμε μέ τήν σκέψι μας περισσότερο
αύτό, πού κάποτε νομίζαμε κουραστικό. Γιά νά γίνη όμως αύτό πρέπει νά περάση
λίγος χρόνος, πού θά μάς δώση τήν ευκαιρία νά σκεφθοΰμε πιο ψύχραιμα, πιο λογικά.
Μιά τόσο μεγάλη έκδρομή, μέ πολλά άτομα, δέν μπορεί νά ίκανοποιήση όλους άπόλυτα. ’’Ηταν κάτι πού γνωρίζαμε, γ ι’ αύτό τίποτα δέν μάς κούρασε ψυχικά ή σωματικά.
Μ έ τήν έκδρομή αύτή περιωδεύσαμε τά περισσότερα κράτη τής Εύρώπης καί
γνωρίσαμε άπό κοντά τήν ζωή τών άνθρώπων καί τήν έξέλιξί τους, σέ όλους τούς
τομείς τής πνευματικής καί τεχνικής άναπτύξεως. Περάσαμε άπό χιλιοτραγουδισμένα ποτάμια, πού γιά τά ήσυχα νερά τους έχουν γραφτεί γλυκειές μελωδίες, πανύ
ψηλα βουνά, γεμάτα δένδρα, πού ορθώνονται σάν γίγαντες στις άτέλειωτες καταπράσινες πεδιάδες. ’Ακούσαμε τή βοήέκατομμυρίων αύτοκινήτων καί ένα σωρό ηλεκτρο
κινήτων τραίνων, τά όποια μέ ταχύτητα διασταυρώνονται άνάμεσα σέ σινιάλα καί
φώτα. Είδαμε δρόμους μεγάλους, φωτισμένους μέ τά πολύχρωμα φώτα τών νυκτε
ρινών κέντρων, πού συγκεντρώνουν τούς μποέμηδες όλου τού κόσμου, γιά νά τούς
χορτάσουν μέ γλυκό κρασί καί περιπέτεια, λίμνες πού τρεμουλιάζουν κάτω άπό τον
καυτό ήλιο καί καθεπτρίζονται στις άκρες τους πελώρια δένδρα. Θαυμάσαμε σειράν
άπό άτέλειωτα μουσεία, γεμάτα ζωγραφιές καί καλοδουλεμένα μάρμαρα. Χόρτασαν
τά μάτια μας άπό μεγάλα πάρκα, ιστορικές πλατείες, μέ δοξασμένα κτίρια ντυμένα
στά γκρίζα γεράματα τους, πανύψηλες έκκλησίες γοτθικού ρυθμού, πού άναζητοΰν
τον μεσαίωνα καί τόσα άλλα ένδιαφέροντα, τά όποια άκόμη κρατούν δεμένη κοντά τους
τήν ψυχή μας. Μακρυά τώρα όλα αύτά τά ζοΰμε μέ τήν φαντασία μας, δυνατά σάν
κάτι δικό μας, πού μάς κάνει περήφανους. Ζοΰμε τούς μεγάλους δρόμους, τά αμά
ξια, τά νυκτερινά κέντρα, τις όπερες, τά βουλεβάρτα, τά χρηματιστήρια, τον θό
ρυβο, τά πολύχρωμα φώτα, τά πλήθη κόσμου πού τρέχουν...
Τά έξοδα, γιά μιά τόσο μεγάλη διαδρομή, ήταν σχετικώ ς μικρά. Στήν πρώτη αύτή
έκδρομή, πού είχα τήν εύτυχία νά συμμετάσχω, πήραν μέρος 3 3 άστυνομικοί. ’Αρ
χηγός ήτο ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β ' κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος, ό όποιος, πάντα
άκούραστος, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια γιά νά γίνη ή έκδρομή μας όσο τον
δυνατόν πιο ευχάριστη καί ξεκούραστη. Τό γεγονός τούτο τό άναγνωρίζουμε όλοι καί
μέ τον άνάλογο σεβασμό έκφράζουμε τις εύχαριστίες μας. ’Επίσης εύχαριστοΰμε

804

I. Γιαννοπούλου

τήν εύγενέστατη Κα Γιαννοπούλου, σύζυγο τοϋ κ. Διευθυντοΰ, ή οποία, μέ τις ξ έ
νες γλώ σσες πού γνωρίζει, μας βοήθησε άφάνταστα σ’ δλη τήν εκδρομή. Τέλος
ευχαριστούμε όλους εκείνους πού προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για τήν πραγματοποίησί της, καί ρύθμισαν κάθε λεπτομέρειά τη ς, χωρίς να άντιληφθοϋμε καλά—κα
λά, πότε τέλειωσαν τόσες διατυπώσεις.
Θά προσπαθήσω να δώσω μία πλήρη περιγραφή τής μεγάλης αυτής περιηγήσεως. Είμαι βέβαιος, δτι ή περιγραφή αυτή θά χρησιμεύση άφ’ ένός μέν σάν οδηγός
γιά κείνους πού στο μέλλον θά έπισκεφθοϋν αυτά τά μέρη, άφ’ ετέρου δέ άπό έγκυκλοπαιδικής πλευράς θά δώση τήν ευκαιρία στούς άγαπητούς αναγνώστες νά γνω
ρίσουν γιά λίγο τά κράτη τά όποια μέ τις ξεχω ριστές ομορφιές τραβούν σάν μαγνή
της τον επισκέπτη.
3 -7 -6 2 . Σ τις 5 τό πρωί όλοι συγκεντρωθήκαμε έξω άπό τό ’Αρχηγείο ’Αστυνο
μίας Πόλεων. ’ Ηταν ένα ζεστό καλοκαιριάτικο ξημέρωμα, άπό κείνα πού άγκαλιάζουν τήν ’Αθήνα στο πρωϊνό της ξύπνημα, κάτω άπό ένα ρόδινο ξεφάντωμα μέ χί
λιες φωτεινές άποχρώσεις, πού ξεπηδοΰν άπό τον 'Υ μ ηττό καί τήν Πεντέλη γιά νά
παιχνιδίσουν στήν καταγάλανη θάλασσα. ’Απέναντι μας, ψηλά πάνω στον ιερό βράχο,
ό Παρθενώνας, άγέρωχος στούς αιώνες, πλημμυρίζει μέ ένα φώς υπερκόσμιο τις
ψυχές όλων τών πολιτισμένων άνθρώπων. "Ενα φώς πού λούζει τόν άνθρωπο μέ
άνώτερες πνευματικές καί ήθικές άξιες καί τού δίνει νόημα, σκοπό. Είναι οί στιγμές
πού ή ψυχή τού ανθρώπου βρίσκεται σέ έξαρσι καί φωτίζεται άπό τό ελληνικό
μεγαλείο.
Τό αυτοκίνητο δέν άργησε νά φθάση. Είναι ένα όλοκαίνουργο πούλμαν ντυμένο
μέ θαλασσί καί λευκό χρώμα. Μιά ανεξήγητη άνυπομονησία σφίγγει τις καρδιές
μας. 'Ο οδηγός, Ρόζης Γεώργιος, ένα λεβεντόπαιδο μέ μεγάλη καρδιά, μάς καλη
μερίζει. Ούτε στιγμή δέν έπαψε νά μάς προσφέρη τις υπηρεσίες του σέ όλη τήν δια
δρομή. Πάντα άκούραστος καί πρόθυμος μάς ώδήγησε μέ ασφάλεια σέ όλο τό μακρυνό αυτό ταξίδι. Τόν ευχαριστούμε θερμά.
Οί αποσκευές τακτοποιήθηκαν γρήγορα καί ό κ. Διευθυντής έδωσε στον καθέ
να μας τις θέσεις τις καθωρισμένες. "Ολα είχαν τελειώ σει σέ λίγα λεπτά. Κάναμε
εύλαβικά τόν σταυρό μας καί άμέσως ξεκινήσαμε. Περνάμε τήν 'Ομόνοια καί άκολουθοΰμε τήν οδόν Α γίου Κων/νου. Μερικές ήλιαχτΐδες ξεπήδησαν πίσω άπό κάτι
μικρά συννεφάκια, γιά νά φιλήσουν'τήν ’Αθήνα στο πρωϊνό της ξύπνημα πού σιγ ά σ·.γά άρχισε νά χάνεται άπό τά μάτια μας. 'Ο άρχηγός τής έκδρομής (έτσι στή συ
νέχεια θά ονομάζουμε τόν κ. Δ/ντή) μάς δίνει μέσα σέ μικρούς φακέλλους τό συνάλ
λαγμα πού δικαιούμεθα σέ δολλάρια καί τις τελευταίες οδηγίες. Σ έ όλους φαίνεται
λίγο γιά τόσες ήμέρες, άλλά ή φωνή τού άρχηγού άπό τό μικρόφωνο μάς καθησυχάζει
καί μάς βεβαιώνει ότι είναι άρκετό. Μαζί μας, έχουμε καί 2 .0 0 0 χιλιάδες ελληνικές
δραχμές πού ό καθένας δικαιούται. ’Έ τ σ ι τό ποσόν είναι κάπως άξιόλογο. Τό πούλμαν
κυριολεκτικώς πετά πάνω στήν άσφαλτο σάν νά θέλη γρήγορα νά μάς φέρη στά
ωραία μέρη πού πρόκειται νά έπισκεφθοΰμε.
'Ο ξεναγός μας, κ. Μαυράκης Νικόλαος, συνεχώς μάς ενημερώνει, άπό ιστο
ρικής πλευράς, γιά τά μέρη πού στο πέρασμά μας βλέπουμε. Περνούμε τήν ’Ελευ
σίνα, πού κατά τήν μυθολογίαν πρώτη καλλιέργησε τό σιτάρι, μέ τήν βοήθεια τής
θεάς Δήμητρας. Κατά τήν μυθολογία, τήν θεά Δήμητρα έβοήθησαν οί κάτοικοι
τής Έ λευσΐνος νά βρή τήν χαμένη κόρη της Περσεφόνη, πού είχ ε κλέψει ό Θεός τού
"Αδου Πλούτων, στά βάθη τής γής. Γιά πολλά χρόνια στήν άρχαιότητα γιόρταζαν
οί κάτοικοι προς τιμήν τής θεάς τά Έλευσίνια μυστήρια, μέ ξεχωριστή μεγαλο
πρέπεια καί μυστικοπάθεια. Περνούμε τήν Θήβα, τήν ιστορική αυτή πόλι, πού έδωσε
άφορμή στούς άρχαίους δραματικούς ποιητάς νά γράψουν άθάνατα δραματικά άριστουργήματα, τά όποια άκόμα συγκινούν τις ψυχές τών άνθρώπων. Στο άριστερό
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μέρος, δπως πηγαίνουμε, βλέπουμε νά καμαρώνη περήφανος ό Λέων τής Χαιρωνείας, σύμβολο τής νίκης των Μακεδόνων κατά των Θηβαίων. 'Ο ουρανός είναι σκε
πασμένος μέ μικρά σκοτεινά σύννεφα, έτοιμα νά δροσίσουν την φλογισμένη, άπό
τήν καλοκαιριάτικη κάψα, γή.
Φθάνοντας στη Λειβαδιά κάναμε μιά μικρή στάσι στην πλατεία καί άπολαύσαμε τά νοστιμότατα σουβλάκια, πού προσφέρουν τά μικρά μαγαζιά. Στη γεμάτη
όμορφα λουλούδια πλατεία διακρίνουμε τό άγαλμα του Λάμπρου Κατσώνη, πού
γεννήθηκε εδώ. Σ έ λίγα λεπτά φύγαμε. Περνούμε ιστορικές τοποθεσίες, πού κρα
τούν όλο τό έλληνικό μεγαλείο. Έ δ ώ είναι ή λεβεντογέννα Ρούμελη μέ τά πανύ
ψηλα βουνά, τις καταπράσινες ραχούλες, τις δροσερές βρυσούλες, πού τις γέμισε δόξα
ή έλληνική λεβεντιά, στο πλάι τού Καραισκάκη καί τού Ό δυσσέα Άνδρούτσου.
Σ έ λίγο άνηφορίζουμε τις έπικίνδυνες στροφές τού Μπράλου καί άντικρίζουμε τήν μεγάλη πεδιάδα, πού τήν διακόπτει ή γέφυρα τής ’Αλαμάνας. Έ δ ώ .κοντά
είναι οί Θερμοπύλες, πού δόξασε ή θυσία τού Λεωνίδα. Τώρα έχει στηθή στο
μέρος αύτό τό μεγαλοπρεπές άγαλμά του, σύμβολο τής πίστεω ς γιά τήν έλευθερία.
Πιο κάτω ή γέφυρα τής ’Αλαμάνας, πού πολέμησε καί θυσιάστηκε ό ήρως τής
νεωτέρας Ε λλά δος, ’Αθανάσιος Διάκος, άντιστάθμισμα τής μεγάλης θυσίας τού
Λεωνίδου. Δυο γενιές πού τις. ενώνει τό ίδιο ψυχικό μεγαλείο, οί ίδιοι σκοποί, τά
ίδια ιδανικά.
Στη Λαμία φθάσαμε κοντά τό μεσημέρι. Καθίσαμε γιά λίγο κάτω άπό τά
πανύψηλα σκιερά πλατάνια καί άπολαύσαμε τούς φημισμένους κουραμπιέδες της.
Κοντά στην πλατεία, μέσα σ ’ ένα στενό δρομάκι, είναι ό τάφος τού ήρωος μέ τό τρα
γικό τέλος, τού ’Αθανασίου Διάκου καί πιο πέρα, σέ μιά μικρή πλατεία, τό άγαλμά
του. ’Αριστερά καθώς προχωρούμε προς τό Δομοκό, βλέπουμε τήν άποξηρανθεΐσα
λίμνη Ξυνιάδα καί σέ μεγάλη έκτασι, κατά τήν πλευρά τής Καρδίτσης—Τρικάλων,
τον Θεσσαλικό κάμπο πού διασχίζουμε μέχρι τήν Λάρισα. 'Η ώρα είναι δύομε τά τό
μεσημέρι. Τό στομάχι διαμαρτύρεται. Καθίσαμε στά ώραϊα εστιατόρια τής πλατείας
καί φάγαμε. Στήν πλατεία, πού περιβάλλεται άπό δροσερά δέντρα, κάναμε μία βόλτα
γιά λίγα λεπτά καί συνεχίσαμε τό ταξίδι μας μέ μεγάλη ορεξι καί κέφι. 'Η διαδρομή
συνεχίζεται στον νέο αύτοκινητόδρομο, πού είναι άπό τούς καλλίτερους τής Ε λ λ ά 
δος, δείγμα τής κρατικής μερίμνης, γιά τήν βελτίωσι τού κρατικού δικτύου τής χ ώ 
ρας. ’Αριστερά μας βρίσκεται ή πεδιάδα τού Τυρνάβου. Τον Πηνειό ποταμό, μέ τά
γάργαρα νερά του καί μέ τήν πλούσια κοιλάδα, διασχίζουμε πολλές φορές. ’Ή δη βρι
σκόμαστε στήν περίφημη κοιλάδα τών Τεμπών πού καταλήγει στήν ιστορική σ τε
νωπό, πού σχηματίζουν οί οροσειρές τού Όλύμπου καί τής ’Ό σση ς. Τό θέαμα μαγευ
τικό. ’Αριστερά μας ό χιλιοτραγουδισμένος "Ολυμπος μέ τις πολλές βρυσούλες, πού
τις χιονισμένες κορυφές του είχαν γιά κατοικία οί θεοί. Τό βουνό πού κρύβει όλη
τήν μεγαλοπρέπεια τής ελληνικής μυθολογίας. Οί κορυφές του, σκεπασμένες σή
μερα μέ μιά χιονάτη πάχνη, προσπαθούν νά κρύψουν άπό τά μάτια τών άνθρώπων
τό υπέροχο μεγαλείο πού δημιούργησε ή έλληνική πίστις καί νά προφυλάξουν τήν
ιδέα πού άνέβασε τον άνθρωπο ψηλά μέχρι τον ουρανό. Στό άντίκρυσμά του ό θεατής
καταλαμβάνεται άπό δέος καί εκστασι. Είναι ή στιγμή πού ό άνθρωπος στέκει εκθαβος μπροστά στό μυστήριο πού καλύπτει τήν ΰπαρξί του καί ζητά νά βρή κάτι τό
άνώτερο, τό δυνατό, νά βρή τον Θεό του.
"Ενα άεράκι δροσερό, μοσχοβολημένο άπό ρετσίνια περνά άπό τό άνοικτό πα
ράθυρο καί μάς χαϊδεύει τό πρόσωπο. Οί στροφές τού δρόμου, σάν φίδι ξαπλωμένο
στήν καταπράσινη πλαγιά, μάς περνούν μέσα άπό χίλιες ομορφιές, πού τό μάτι
άχόρταγα δέχεται. Δέν άργησε, στό βάθος δεξιά, νά φανή ό Θερμαϊκός κόλπος. Τά
καταγάλανα νερά του φτιάχνουν ολόλευκες δαντέλλες στά πόδια τής νύφης τού Βορ
ρά, στό καμάρι τής Μακεδονίας, τής όμορφης Θεσσαλονίκης.
(Συνεχίζεται)
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Νύμφη του Κορινθιακού
Ύπδ Άστυφ. χ. Κ Ω Ν . ΠΡΑΤΤΗ

« ’Εδώ σ’ αύτά τά κάστρα,
πού ή θάλασσα ή χαλάστρα
μέ κλάμματα, μέ γέλια,
τούς σκάβει τά θεμέλια.

’Ε δώ σ’ αύτά τά κάστρα,
πού μόλις βγαΐναν τ ’ άστρα
έκάνανε σιριάνι
άρχόντοι Βενετσιάνοι...»

Αύτύ το παιχνιδιάρικο τραγούδι, το έγραψε ό ποιητής καί ’Ακαδημαϊκός
Γιώργος Ά θάνας, γιά τήν πατρίδα μας, τον πολυτραγουδισμένο Έ π α χ τ ο , τό Λ επάντε τών Βενετσιάνων, τή Ναύπακτο τών άρχαίων.
'Η περίοδος τούτη μέ φέρνει κοντά, πολύ κοντά στο μέρος εκείνο πού γεννήθηκα,
γιατί ό πρωτευουσιάνικος λίβας σ’ άναγκάζει νά ζητάς τό ύγρό στοιχείο καί το πρά
σινο, σάν απολύτρωση. Δεν
ξέρω, ξένε, άν σου δόθηκε ή
ευκαιρία καί άν είχες τήν
τύχη νά ζήσης λίγες στιγ
μές στ’ όμορφο τούτο τοπίο,
πού ή φύση του, σ’ ομορφιά
καί μεγαλείο, είναι αταί
ριαστη καί άσύγκριτη. ’Ε 
κ εί, ό δημιουργός σοΰ δίνει
τήν εντύπωση ότι έδωσε
πιότερη προσοχή καί κου
ράστηκε ξέχωρα, γιά νά
φτιάξη αύτό τό όμορφο μέ
ρος, αύτή τή γαλαζοπράσινη
νύμφη τού Κορινθιακού.
Τήν έπλασε, τήν ζύμωσε,
τήν ανασκάλεψε καί, μέσα
άπ’ αύτή τήν έξωκόσμια ερ
γασία, έφτιαξε τήν χαϊδεμένη, τήν σμαραγδένια Ναύπακτο. Τής χάρισε σπάταλα, θά
μπορούσε νά πή κανείς, όλα τά χρώματα κι’ όλα τά άγαθά, πού σ’ άλλα σημεία τής
δημιουργίας του λείπουν. Πράσινες βουνοπλαγιές, δαντελωτά άκρογιάλια, πεντακά
θαρα καί κρούσταλλα γάργαρα νερά. Κάστρα περήφανα τήν ζώνουν, σάν νά θέλουν νά
τήν περιφρουρήσουν άπό άόρατες επιδρομές. Λόφοι καταπράσινοι στολίζουν τήν πόλι,
σάν μεγάλα διαμάντια. Σπιτάκια κατάλευκα, σκαρφαλωμένα στις πλαγιές τού κά
στρου, πού φτάνουν μέχρι χαμηλά στ’ άκρογιάλι τής Έ ανής, φαντάζουν άπό μακριά
σάν κέντημα όλόσπαρτο, άπό λευκά μαργαριτάρια. ’Ε κ εί οί άνθρωποι, ευγενικοί καί
φιλόξενοι, σοΰ προσφέρουν τήν άνιδιοτελή καί άπό παράδοση φιλοξενία τους.
Κεντράκια απλοϊκά, πεντακάθαρα, κάτω άπό δυσθεώρατα πλατάνια, σοΰ προσ
φέρουν τά αναψυκτικά τους, μέ τό θαυμάσιο φυσικό καί χωνευτικό νερό. Καί δίπλα
εκ εί, τό κύμα πού πλαταγιάζει, σέ κράζει, γιά νά σοΰ προσφέρη τ ’ άπαλό του χάδι,
στά όμορφα καί καταγάλανα νερά του.
’Ε κ εί νοιώθεις ότι τά πάντα σέ κράζουν, ό αγέρας, τά δένδρα, οί λόφοι, οί
κάμποι, οί θάλασσες... "Ολα θέλουν νά σέ περιποιηθοΰν, νά σέ φιλοξενήσουν,
Αύτή είναι ή ωραία Ναύπακτος . Αύτό είναι τό πετράδι τού Κορινθιακού,
πού μέ τό ήλιοβασίλεμα άκτινοβολεί καί λάμπει, σάν νά θέλη νά δείξη ότι είναι τό
πιο λαμπερό, άπ’ όλα τά πετράδια τού κόσμου.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΚΙΤΣΑ

ΔΕΙΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Αύγουστος...Ζοΰμε στην καρδιά τοΰ καλοκαιριού. Οί ’Αθηναίοι ξεχύνονται
καθημερινώς πότε στις άκρογιαλιές τοΰ Σαρωνικοϋ καί πότε στά δροσερά προάστεια
γιά νά δροσιστοϋν από τον άφόρητον καύσωνα, γιά νά άπολαύσουν καί αυτοί τό βουνό
ή τη θάλασσα καί γενικά τη φύσι μέ τό δικό τους τρόπο. ’Έ τ σ ι καί έγώ , μετά τό πέρας
των εξετάσεων, βρέθηκα γιά λίγο σέ μιά ώραιότατη άκρογιαλιά.
'Ό λα τά πράγματα εδώ είναι ονειρώδη. Τά πάντα συνδυάζονται μέ τή φύσι
καί τό πνεύμα τοΰ άνθρώπου βρίσκει την άνάπαυσί του. Για τί, ποιό μάτι άνθρώπου
κουράζεται νά βλέπη τήν πράσινη φυλλωσιά τών δένδρων, τό άπέραντο γα
λάζιο χρώμα της θάλασσας καί τον ολοκάθαρο άνοιχτόχρωμο αττικό ουρανό;
...’Ώ ρ ες ολόκληρες
άγναντεύω τό άπειρο
καθισμένη πάνω σ’ ενα
ογκώδη βράχο, τον ό
ποιον τό κύμα καί ή άρμύρα της θάλασσας κά
νουν απόκρημνο καί
μουντό. 'Έ να ελαφρό
μώβ χρώμα, μέ τό ό
ποιο είναι βαμμένες'οί
πτυχές του, τού δίνει
κάποια μελαγχολία,κα
θώς δεσπόζει άγέρωχος άνάμεσα στούς γύ
ρω βράχους. Παρακο
λουθώ τις εναλλασσό
μενες φάσεις' τής πλανεύτρας θάλασσας. Μέ συνεπαίρνει τό χαδιάρικο σκάσιμο τού φλοίσβου στην άκτή,
καθώς μέ ραντίζει απαλά καί μέ φέρνει κοντά σ’ εναν άλλο κόσμο, στον κόσμο τών
ονείρων καί τής υπέροχης οπτασίας.
Δειλινό... Ό ήλιος άργοπεθαίνοντας νωχελικά άφήνει τις ρόδινες φωτεινές κό
ρες του νά μάς λούζουν άκόμη γιά λίγο μέ τή γλυκειά ζεστασιά τους-καί νά μάς χα
ρίζουν τήν οπτασία της θείας ομορφιάς των. Καθώς γκριζορόδινες πινελιές χαράζουν
έντονα στον όμορφο πίνακα όλη τή ζωντάνια καί τό ταλέντο ενός ζωγράφου, τό ρόδινο
χρώμα είναι τό κύριο φόντο της οπτασίας μου.
Ά ργά-άργά ό ανέφελος ορίζοντας αρχίζει νά παίρνη ενα γλυκό άπαλό ρόδινο
χρώμα, καθώς ό ήλιος βουτάει πίσω άπό τά βουνά. Πού καί πού ξεχωρίζουν σάν ύ
φαλοι στή θάλασσα μερικές βουνοκορφές... Τούτη τήν ώρα νοιώθω τήν ψυχή μου νά
βγαίνη μέσα άπ’ τον σάρκινο μανδύα της καί νά πετάη στά υψη, μακρυά άπό κάθε
γήινη σκέψι...
Καθώς οί σκέψεις μου τρέχουν βιαστικά σέ κόσμους άγνωστους, κάτι ξαφνικά
αποσπά τήν προσοχή μου καί μέ φέρνει στήν πραγματικότητα. ’Ακούω κάτι σάν κ εκελάδημα. Κοιτάζω γύρω μου καί διακρίνω μερικά θαλασσοπούλια, πού μέ τό μαϊ
στράλι της θάλασσας βγήκαν γιά βοσκή. Τ ’ άντικρύζω σάν άπολιθωμένη, φέρνοντας
στο νοϋ μου τούς άγώνες τών ζωντανών τής φύσεως ύπάρξεων, γιά τον επιούσιο.
Καταμαγεμένη άπ’ τή σκηνή τού έργου τής φύσεως π ’ άντικρύζω καί άπ’ τό
παίξιμο τών πρωταγωνιστών... τού ήλιου πού γέρνει απαλά..., τής παιχνιδιάρας
θάλασσας..., τού φλοίσβου πού σκάει νωχελικά..., τών μελαγχολικών γύρω βράχων
καί όλων εκείνων τών ορατών καί άοράτων πού μέ πλαισιώνουν, παίρνω τό δρόμο
τή ς επιστροφής Ή ώρα τοΰ δειλινού πέρασε καί μαζί μ’ αυτή έσβυσαν τής ψυχής
μου οί περιπλανήσεις.
ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Μαθήτρια Γ ' Γυμνασίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΓΥΜΝΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ
'Τ π& Ύπαστυν. Β' χ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

-— Μά δεν νομίζω δτι κ ι’ εδώ είσθε άσφαλής. Κάποιος βρισκόταν στον παρά
θυρο πού βλέπει στην αύλή την ώρα πού έσβυσε το φως. Φοβούμαι π ώ ς ή άστυνομία...
Διέκοψε άπότομα καί στράφηκε πίσω. ’Από το βάθος πρόβαλε ή Νάνσυ
δένοντας στή μέση της τήν ζώνη μιας ρόμπας καί κλείνοντας πίσω της μια πόρτα.
Το όμορφο πρόσωπό της ήταν κατσουφιασμένο. Να ακούσε τάχα τα οσα λέγαμε
άπο τή στιγμή πού μπήκα.
— Νάνσυ, νά σοϋ συστήσω τον κύριο Καρύδη, λογιστή τού «Μ ασσαλιώτις»
καί φίλο τής κυρίας Λεφάκη, είπε ό Ζώ τος αινιγματικά. "Τστερα στράφηκε προς
το μέρος μου πάλι.
—...'Η δεσποινίδα Κλάους καί έγώ είμαστε άρραβωνιασμένοι εδώ καί τρεις
μέρες μόνον, είπε κυττάζοντας έρωτηματικά τό βλέμμα της. Ε ίμ α σ τε...
—Φτάνει ! ! ! Φτάνει ! ! ! ούρλιασε σαν πληγωμένη ύαινα ή Νάνσυ καί κυτ
τάζοντας επίμονα προς τό παράθυρο τής σκάλας. ’Αρκετά δεν είπ ες;
Κάρφωσε υστέρα τό βλέμμα της στά μάτια μου κυττάζοντας παράξενα.
Διάβασα κάτι σαν ειρωνεία στο κύτταγμα έκεΐνο. ’Α μέσω ς όμως τό βλέμμα της
φωτίσθηκε άπό κάποιο γλυκό χαμόγελο. 'Έ να δροσερό γέλιο υστέρα έκανε πιο λα
χταριστό τό στήθος της, καθώς άνεβοκατέβαινε μέ δύναμη πολλές φορές. Προχώ
ρησε μερικά βήματα πρός τό μέρος μου καί έτεινε τό χέρι.
— Χάρηκα πολύ κύριε Καρύδη, είπε βάζοντας όλη της τή δύναμη για νά
φανή ψύχραιμη.
— Τιμή μου νά σας γνωρίσω, πρόφερα σιγά καί μαγνητισμένος πραγματικά
άπό τήν ομορφιά της. ’Έ χ ω άκούσει πολλά γιά σάς...
Μέ κύτταξε μέ τό βλέμμα γεμάτο ειρωνεία. ’Ή ταν φανερό π ώ ς υποδυόταν
κάποιο ρόλο, εκείνη τή στιγμή.
—’Ελπίζω νά μή φοβάστε καί τόσο τούς άστυνομικούς... είπ ε καί στήριξε τό
βλέμμα της άφηρημένα στο παράθυρο πάλι. Νά, αν λόγου χάριν αυτός πού βρίσκεται
άπ’ έξω είναι άστυνομικός, τί θά σκεφθήτε νά κάνετε;
— Θά προσπαθήσω μέ κάθε τρόπο νά άμυνθώ γιά τήν όμορφά σας, είπα
πλησιάζοντας πρός τό μέρος της κι ένώ ό Ζώ τος άπομακρυνόταν γιά νά φέρη μιά
άσημένια σιγαροθήκη.
’Έ κανε πώς δέν ακούσε τήν τελευταία μου φράση καί προχώρησε στον καθρέ
φτη. ’Ίσ ια ξε λίγο τά μαλλιά της καί κατόπιν άνοιξε τό κομοδίνο τής τουαλέττας.
Τράβηξε άπό έκεΐ ένα πράσινο φάκελλο κ ι’ άνάβοντας ένα τσιγάρο μέ πλησίασε.
— Μήπως γνωρίζετε αύτό τό γράψιμο; μοΰ είπε δείχνοντας τό φάκελλο.
— Μά αν δέν άπατώμαι είναι τού Π ιέρ ! ψιθύρισα, ένώ ή καρδιά μου κτυποϋσε
δυνατά.
— Φυσικά, έκανε μέ κάποια άνακούφιση. Ά ς άφήσουμε τό περιεχόμενο νά
τό δήτε άργότερα. ’Ελάτε, καθήστε. Π έστε μου τώρα γιά τό «Π αλαιντιζέ». ’Έ χ ε τ ε
πάει καμμιά φορά έκ εΐ; Πέρασα δυο άλησμόνητα χρόνια έκεΐ μέσα.
’Ένοιωσα τήν έπιθυμία νά άποκαλύψω τήν ταυτότητά μου καί νά τής πώ νά
μ’ άκολουθήση άμέσως στήν ’Ασφάλεια. Τό παρατραβοΰσε τό σχοινί. Ε ίδ ε ότι δέν
έπιασε τό κόλπο τού γραφικού χαρακτήρα καί παρουσίαζε τό «Π αλαιντιζέ»! Ευτυ
χώς πού καί στά δύο ήμουνα κατατοπισμένος κάπως. Τό γράψιμο τού φακέλλου
μου ήταν γνωστό άπό τήν κατάθεση τού Πιέρ καί γιά τό «Π αλαιντιζέ» μοΰ είχε
μιλήσει ή κυρία Κλάουζ.
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— Το <(Π αλαιντιζέ»; είπα παίρνοντας ένα τσιγάρο από τή σιγαροθήκη πού μοϋ
πρότεινε. Μά, φυσικά τό έχω έπισκεφθεί. Είναι στό λιμάνι της Μασσαλίας, κοντά
στήν άποβάθρα καί δίπλα άπ’ την ’Εθνική Τράπεζα της Γαλλίας. "Ομορφο κέν
τρο, μά τήν άλήθεια ! ’Α ξίζει τον κόπο νά θυσιάση κανείς έκατοντάδες γαλλικά φράγ
κα γιά νά περάση έκ εΐ μιά νύχτα άξέχαστη...
— Γίνεται πολύς λόγος γιά κάποια Νινέτ, είπε ρίχνοντας τό σώμα της πιό
άναπαυτικά στον βελούδινο καναπέ. Σάς άρέσει;
—'Ο μολογώ όχι καί τόσο. Είναι μιά δευτέρας κατηγορίας χορεύτρια, μέ
πολύ λιγοστό ταλέντο. Τ ής λείπει όλότελα αυτό πού εσείς οί χορεύτριες λέτε «ταπεραμέντο». Δέν έχει καί αύθορμητισμό. Θαρρεί κανείς πώς είναι δαιμονισμένη όταν
χορεύη τό κάν-κάν... Δηλαδή, τό άπαιτεΐ αυτός ό χορός γιά νά μοιάζη κανείς μέ δαιμονισμένον όταν τον χορεύη, άλλά, πώς νά σάς τό π ώ .,.Α ύτή ή Νινέτ μοϋ φαίνεται
π ώ ς τ ό παρακάνει. Λένε πώς δέν περνάει βραδυά πού νά μή σπάση κι’ ένα της τακούνι.
Κ ι’ ότι φοράει ψεύτικα μπιζοΰ... ’Ακόμα λένε οί τακτικοί θαμώνες του «Παλαιντιζέ» ότι τό στήθος της δέν είναι πραγματικό καί μάλιστα...
Γέλασε μέ τήν καρδιά της μόλις πρόφερα τά τελευταία λόγια. "Ενα γέλιο
κελαρυστό, ζωηρό, παρατεταμένο, πού έκανε πολλές φορές τό σπάνιο στήθος της νά
άνεβοκατεβή καί νά γίνη πιό λαχταριστό άπ’ ό,τι τό περιέγραφαν οί θαμώνες του
«Π ιγκάλς» κι’ άπ’ ο,τι τό είδα στό πάρτυ τής Λεφάκη. Οί αισθήσεις μου άρχισαν νά
θεριεύουν.
— Φαντασθήτε, ξεφώνησε άνάμεσα στά γέλια, πόσο εύκολα θά τήν ξ ε τ ό π ιζ α !!.
"Ω στε έτσι, έ; Καί είχα φοβηθή ότι θά είχα νά κάνω μέ μιά δυναμική άντίπαλο!...
"Ενα δυνατό χτύπημα τοϋ κουδουνιού άναστάτωσε τό δωμάτιο καί τά φώτα
έσβυσαν μονομιάς. 'Ο Ζώ τος πετάχθηκε όρθιος κυττάζοντας μέ τρόμο προς τήν
πόρτα καί ή Νάνσυ σηκώθηκε άρκετά φοβισμένη. ’Έ π νιξα μιά βλαστήμια πού άνέβηκε στό στόμα καί σηκώθηκα ταραγμένος.
— Βάλε τή σιγαροθήκη στή θέση της καί κλείσε γρήγορα, εΐτ^ε ψιθυριστά ή
Νάνσυ στό Ζώτο. Πήγαινε σύντομα!...
Είδα τό άδύνατο χέρι τοϋ Ζώτου νά παίρνη τήν άσημένια σιγαροθήκη άπό
τό κομοδίνο πού βρισκόταν μπροστά μας καί νά κατευθύνεται στή νότια πλευρά
τοϋ σαλονιού. Στή λιγοστή άνταύγεια τοϋ φεγγαριού ξεχώρισα ν’ άνοίγη ένα μικρό
κοίλωμα στή βάση τοϋ τοίχου καί νά τοποθετή εκ εί μέσα τή σιγαροθήκη. Γύρισε
ύστερα κοντά μας καί άνοιξε τό παράθυρο πού έβλεπε στό βορρά.
— Ν’ άνοίξουμε; ψιθύρισε τρομαγμένος άκόμα. Μ ήπως...
Δέν πρόφτασε ν’ άποτελειώση καί τό κουδούνι ξανακτύπησε. Τό σαλόνι παρέ
μενε βυθισμένο στό σκοτάδι. Έ ννοιω σα τότε τό χέρι τής Νάνσυ νά παίρνη τό άποτσίγαρο πού κρατούσα καί νά τό σβύνη γρήγορα στό σταχτοδοχείο. ’Έ σβ υ σε καί τό
δικό της καί παίρνοντας τό σταχτοδοχείο κατευθύνθηκε τρέχοντας στό άτελιέ.
"Ενας ύπόκωφος κρότος άπό χοντρό γυαλί πού έσπαζε άκούστηκε κάτω άπό
τό πάτωμα. "Υστερα γύρισε μέ μιά μικρή φύσιγγα στό χέρι. Τήν πίεσε κάμποσες
φορές καί τό σαλόνι γέμισε άπό ύδρατμούς σπάνιας παριζιάνικης κολώνιας.
Παρακολουθούσα όλες αύτές τις κινήσεις άφωνος άπό τή θέση μου, καί πράγμα
παράξενο, άδύναμος νά μετακινηθώ άπό τήν πολυθρόνα. Τά πάντα έκ εΐ μέσα είχαν
άριστα προβλεφθή καί καταστρωθή γ>ά τήν περίπτωση πού ό κίνδυνος βρισκόταν
κοντά. "Εβλεπα τήν άέρινη σιλουέτα τής Νάνσυ νά πηγαινοέρχεται άθόρυβα μέσα
στό σκοτάδι καί μύριες άνείπωτες επιθυμίες έκαναν τό σώμα μου ν’ άνατριχιάζη.
Βρισκόμουνα χωρίς νά μπορώ νά τό καλοεξηγήσω σέ μιά ευχάριστη κατάσταση πού
πρώτη φορά έγνώριζα. Μιά γλυκειά ήδονή κυριαρχούσε στό είναι μου καί έβλεπα τή
Νάνσυ καί τό Ζώτο σάν τούς πιό άγαπημένους φίλους μου. Έ ν οιω θα τήν έπιθυμία
νά τούς άγκαλιάσω καί τούς δυο καί νά τούς φιλήσω άπό εύγνωμοσύνη, σάν δυο με-
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γάλους εύεργέτες.. .’Ιδίως για τή Νάνσυ έν οιοίθα "ή μεγαλύτερη επιθυμία πού ένοιωσα
ποτέ για τή γυναίκα. Σ τή φαντασία μου άνέβαιναν χίλια δυο άπίθανα πράγματα καί
για λίγες στιγμές νόμιζα δτι δέν υπάρχουν στενοχώριες, βάσανα, καημοί καί πί
κρες, στο κόσμο τούτο. Κανένα ζήτημα δέν μέ βασάνιζε κείνη τή στιγμή. "Ολα τα
προβλήματα κ ι’ δλες οί σκοτούρες είχαν χαθή μέσα σ’ ένα άπέραντο κόσμο γαλήνης
καί ήρεμίας.
’Έβαλα τά δυνατά μου καί συγκεντρώθηκα. ’Ό χ ι. Δέν έπρεπε νά παρασυρθώ
άπ’ τή μέθη πού κυριαρχούσε στις αισθήσεις μου καί νά γίνω παιγνίδι στα χέρια τής
Νάνσυ. "Επρεπε ν’ άντιδράσω μέ κάθε τρόπο καί νά φανώ εκείνος πού έπρεπε νά είμαι
γιά τις στιγμές αύτές. Τό χασίς, πού μέ τόση άγνοια κάπνισα στο τσιγάρο πού μοΰ
πρόσφερε ή Νάνσυ, ήταν ικανό νά μέ κάνη νά παραληρώ άπο άνείπωτη ευτυχία. Ε ίχα
Ε ίχα πέσει θύμα, χωρίς νά το καταλάβω καί δοκίμασα το παναθεματισμένο δηλητή
ριο, κάτω άπο συνέπειες πού ποτέ δέν μπορούσα νά φαντασθώ...
Τό κουδούνι χτύπησε πάλι, δαιμονισμένα άλλά τό δωμάτιο έμενε σκοτεινό άκόμα. 'Ο Ζώ τος μέ τή Νάνσυ παρέμειναν αποχαυνωμένοι σάν δυο μακάβριες σκιές μέσα
στο σκοτάδι. ’Έμοιαζαν μέ δυο άβουλα πλάσματα, πού περίμεναν καρτερικά τό π ε
πρωμένο τους.
-—’Ε σείς τί ιδέα έχ ετε; Ν’ άνοίξουμε; ψιθύρισε ή Νάνσυ, ενώ μέ πλησίαζε τρι
κλίζοντας.
•—Δέν μπορώ νά σάς συμβουλέψω τίποτα, άποκρίθηκα. 'Υπάρχει κανένα στοι
χείο πού θά μάς ένοχοποιήση αν άνοίξουμε αυτή τή στιγμή;
—Μάλλον όχι! Σάς μυρίζει τίποτα;
—Κολώνια μόνον, σπάνια παριζιάνικη «Φουσέρ». Τίποτα άλλο.
Ά κούσθηκε νά χτυπάη πάνι τό κουδούνι δαιμονισμένα. Ή Νάνσυ έτρεξε στο
τραπέζι, πού ήταν κοντά στον καθρέπτη καί σήκωσε ένα γύψινο άγαλματάκι.Τά φώτα
άναψαν στή στιγμή τό τε καί ταυτόχρονα έπαψε καί τό χτύπημα τού κουδουνιού. Πήγε
καί άνοιξε τήν πόρτα. Στο κατώφλι πρόβαλε ή σκιά τού Μένιου.
■
—Τ ί συμβαίνει; ρώτησε τό Μένιο πού στεκόταν μπροστά της καί μέ τό ένα
χέρι στήν τσέπη.
—Μ έ συγχωρεΐτε γιά τήν ένόχληση, άλλά θέλω τον κύριο Πράπα, είπ ε έκεΐνος
κυττάζοντας ειρωνικά προς τό μέρος μου. Είναι άνάγκη νά έρθη ά μ έσ ω ς! Κινδυνεύει
ή γυναίκα μου!..
—Λάθος κύριε, τού άποκρίθηκε. Στον άριθμό δέκα τρία είναι ό γιατρός Πράπας
καί δχι στο είκοσι τρία.
—Συγνώμην, μέ συγχωρεΐτε γιά τήν ένόχληση, τραύλισε μέ συντριβή ό Μένιος.
Μοΰ έδωσαν λάθος τον άριθμό φαίνεται. Λυπούμαι πού σάς ενόχλησα. Εύχαριστώ
πολύ.... Χ α ίρετε...
"Εκανε μιά ύπόκλιση καί βγήκε χαμογελώντας μου άδιόρατα, δίνοντας έτσι νά
καταλάβω δτι πρόσεξε τό νόημα πού τού έκανα νά έχη υπομονή.
Σηκώθηκα καί βάδισα προς τον καθρέπτη πού ήταν τό γύψινο άγαλμα.
—Σάς συγχαίρω δεσποινίς Κλάουζ γιά τήν επινόηση, είπα πιάνοντας τό άγαλμα.
’Έ χ ε τ ε προβλέψει γιά δλα βλέπω.
—Μάλλον τον Πιέρ πρέπει νά συγχαρήτε, άποκρίθηκε. Δική του έπινόηση
είναι δλα δσα υπάρχουν έδώ μέσα. ’Αντέγραψε τό Παρίσι βλέπετε. Πάντως τό κου
δούνι τής πόρτας καί τό άλογάκι αυτό μπορούν νά σώσουν τήν κατάσταση. Ξ έρετε,
σβύνουν τά φώτα μέ τό χτύπημα τού κουδουνιού καί δέν ξανανάβουν αν δέν πατήσω
τό κουμπί πού έχει τό άγαλματάκι...
’Αναποδογύρισα τό άγαλμα. "Ενα κουμπί βρισκόταν κάτω άπ’ τό γύψινο άλο
γο, άνάμεσα στά πόδια του.
Καί π ώ ς συμβαίνει αυτό; ρώτησα.
( Συνεχίζεται)

ΤΟ ΥΡΙΣΤΙΚ Α ΘΕΜΑΤΑ

Μ ΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ Ν Β '

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ Αλφαβητικήν σειράν
Θέωνος.
Πάροδος τής όδοΰ Έ καταίου 1, κοντά στή πλατεία Άβραντινου, τοϋ Ν Κόσμου*
Πήρε τήν ονομασία αυτή προς τιμήν επωνύμων έλλήνων σοφών καί καλλιτεχνών
τής μεταχριστιανικής έποχής.

Θεωρίας.
’Έ τ σ ι ονομάζεται ό περιφερειακός δρόμος τής Ά κροπόλεω ς, από τήν πλευρά
τή ς Πλάκας (Ά έρ η δ ες).
Θεωρία, στήν άρχαία Ε λλά δα , ώνομάζετο ή επίσημη άντιπροσωπεία τών δια
φόρων πόλεων πού έπαιρνε μέρος στίς μεγάλες πανελλήνιες γιορτές. Τ ά 'μέλη τής
«Θεωρίας», δηλ. τής άντιπροσωπείας, έλέγοντο «Θεωροί».

Θηβών.
Πάροδος τής όδοΰ Φειδιππίδου 49, μπροστά στά Νοσοκομεία τών Παίδων
(Γουδί). .
Πρόκειται γιά τή γνωστή πόλι τής Βοιω τίας, ή οποία βρίσκεται στή θέσι τής
άρχαίας πόλεως και έχει 16 χιλιάδες περίπου κατοίκους. Κ τίσθηκε άπό τον Κάδμο,
γυιό τοϋ βασιληά τής Φοινίκης Άγήνορος, κατά τό διάστημα τής περιπλανήσεως του
προς άνεύρεσι τής άρπαγείσης άδελφής του Ευρώπης.
Κατά τούς μυθικούς χρόνους βασίλευε στή Θήβα ή δυναστεία τών Λαβδακιδών.
Στο διάστημα τών ιστορικών χρόνων ήτο αντίπαλος τών ’Αθηνών καί κατά τούς Μ η
δικούς πολέμους σύμμαχος τών Περσών. "Ύστερα άπό τήν ήττα τής Σπάρτης στη
μάχη τών Λεύκτρων (371 π .Χ .) , ό ’Επαμεινώνδας καί ό Πελοπίδας άνέδειξαν τήν
Θήβα ώ ς πρώτην πόλι τής Ε λλά δος. Τό 3 3 6 π .Χ . καταστράφηκε άπό τον Μ. ’Α λέ
ξανδρο καί ξανακτίσθηκε άπό τον Κάσσανδρο (316 π .Χ .) . Τό 1 829, μετά τήν μάχη
τή ς Πέτρας, άπελευθερώθηκε άπό τον Δημήτρΐο 'Υψηλάντη.

Ίωάννου Ράΐκου
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Αί Θήβαι, κέντρο ζωηρής έμπορικής, γεωργικής καί κτηνοτροφικής κινήσεως,
άπέχει από τήν ’Αθήνα 73 χλμ.

Θηναίας.
Πάροδος τής όδοΰ Πλάτωνος 139, στο τέρμα τή ςλ εω φ . γραμμής « ’Ακαδημία
Πλάτωνος».
’Οφείλει την ονομασία στον συνώνυμο δήμο τή ς επαρχίας Πάλης, τοϋ νομοϋ
Κεφαλληνίας, πού βρίσκεται κοντά στο Ληξούρι καί κτίσθηκε μετά τήν προσάρτησι
τή ς Έ πτανήσου στήν Ελλά δα .

Θηραμένους.
Πάροδος τής όδοΰ Προπυλαίων 22, στις υπώρειες τοϋ Φιλοπάππου, άπέναντι
άπό τό Θέατρο Ηρώδου τοϋ Ά ττικ ο ΰ.
Ο Θηραμένης, στρατηγός πολιτικός καί ρήτωρ των ’Αθηνών, γύρω στά τέλη
τοϋ Πελοποννησιακοΰ πολέμου, γεννήθηκε στη Κέα. ’Από τό 4 0 8 -4 0 4 π .Χ . διετέλεσε τριήραρχος. "Οταν ό Λύσσανδρος κατέλαβε τήν ’Αθήνα, έξελέγη τύραννος.
Έ ξ αιτίας διαμάχης του μέ τον Κριτία, άναγκάσθηκε νά πιή τό κώνειο, λέγοντας,
πριν πεθάνει, «Κριτία τώ καλώ».

Θήρας.
’Αρχίζει άπό τήν πλατεία Φ ω κ. Νέγρη καί τελειώνει στις γραμμές τοϋ ήλεκτρικοΰ σιδηροδρόμου.
Πρόκειται γιά τό γνωστό νησί τών Κυκλάδων, τήν Σαντορίνη (έκ τοϋ ΐταλικοϋ
S a n ta Ire n e ), ή οποία εχει 8 χιλ. περίπου κατοίκους καί παράγει σταφύλια, τομά
τες, τήν φημισμένη φάβα κ.ά. γεωργικά προϊόντα. Ε π ειδ ή τό πόσιμο νερό τής νή
σου δεν έπαρκεϊ γιά τις ανάγκες τών κατοίκων, μεταφέρονται άπό τή Σΰρο, μέ
πλωτούς άσκούς άπό πλαστική ΰλη, μεγάλες ποσότητες νεροϋ.
Σαν πρώτοι κάτοικοι τής νήσου, ή οποία ώνομάζετο αρχικά, Καλλίστη, άναφέρονται κατά σειράν οί Κάρες, οί Κρήτες καί οί Φοίνικες. ’Αργότερα τήν εκανε
άποικία ό άπόγονος τοϋ Κάδμου, Θήρας, άπό τον όποιο πήρε καί τή σημερινή ονο
μασία. Τό 1579 κατακτήθηκε άπό τούς Τούρκους, Στή Θήρα, άφθονεΐ ή γνωστή
«Θηραϊκή γή», ήφαιστειακό δηλαδή χώμα, τό όποιον είναι εξαιρετικό οικοδομικό
ύλικό.

Θήρωνος.
Πάροδος τής όδοΰ Φορμίωνος 18, κοντά στο "Ιδρυμα προστασίας ’Αναπήρων
Παίδων (Π αγκράτι).
Ο Θήρων, τύραννος τοϋ Άκράγαντος τής Σικελίας, καταγόμενος άπό τό γ έ
νος τών Εύμενιδών, τό 4 8 8 π .Χ ., όταν ήτο στρατηγός, άνέλαβε τήν έξουσία, ύστερα
άπό πραξικόπημα. Δυο φορές άναδείχθηκε νικητής στούς ’Ολυμπιακούς άγώνες, γιά
τό λόγο δέ αύτόν, ό Πίνδαρος τοϋ άφιέρωσεν ύμνους.

Θησείου.
Πάροδος τής όδοΰ Έ ρμοΰ 121, άπέναντι άπό τον ηλεκτρικό σταθμό τοϋ Θη
σείου.
Πρόκειται γιά τον ναό τοϋ Η φ αίστου καί τής ’Αθήνας, πού κτίσθηκε μεταξύ
τοϋ 4 5 0 -4 4 0 π .Χ . καί βρίσκεται κοντά στον Κεραμικό, στο λόφο τοϋ ’Αγοραίου
Κολωνοϋ. Είναι έξάστηλος περίπτερος σέ δωρικό ρυθμό. Φέρει άνάγλυφες μετόπες
μέ παραστάσεις τών άθλων τοϋ Ηρακλέους καί τοϋ Θ ησέως, καθώς καί δύο ζω ηφόρες, οί όποιες άπεικονίζουν, ή μέν άνατολική, μάχη πού παρακολουθούν θεοί, ή δέ
δυτική, τήν μάχη Λαπιθών καί Κενταύρων.
Ά π ό τά πρώτα χριστιανικά χρόνια τό Θησείο μετατράπηκε σέ χριστιανική

‘Ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς
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εκκλησία, τον καιρό δέ τής Τουρκοκρατίας έτιμάτο ώς ναός τοϋ Αγίου Γεωργίου.
Θ η σέω ς.
Πάροδος τής όδοϋ Κολοκοτρώνη 27, κοντά στον "Αγιο Γεώργιο Καρύτση.
'Ο Θησεύς, γυιός τοϋ βασιληά των ’Αθηνών Α ίγέω ς καί τής Αίθρας, ένατος
κατά σειράν βασιληάς των ’Αθηναίων, είναι ό σημάντικώτερος, μετά τον Ηρακλή,
ήρως τή ς άρχαίας Ελλάδος. 'Ο σπουδαιότερος άπό τούς άθλους του, ήτο ό φόνος
τοϋ Μινώταυρου. Πήρε μέρος στο πόλεμο Ααπιθών καί Κενταύρων, έξεστράτευσεν
εναντίον των ’Αμαζόνων, καί τέλος φονεύθηκε στη Σκϋρο, άπό τον Λυκομήδη. Στον
Θησέα άποδίδεται ή συνένωσις των 12 αυτονόμων πόλεων τής ’Α ττικής, σέ μία,
την ’Αθήνα, ή καθιέρωσις των Παναθηναίων καθώς καί ή ΐδρυσις τής Δημοκρατίας
(Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ πολλές συνοικίες).
Θ όλου.
Πάροδος τής όδοϋ Μνησικλέους 26, κοντά στον "Αγιο Σωτήρα των «Ά έρηδων»
τής Πλάκας.
Θόλος στην άρχαιότητα ώνομάζετο κάθε οικοδομή στην οποία κυριαρχοΰσε
τό κυκλοτερές σχήμα. Θόλοι ΰπήρχον σ’ ολόκληρη την Ε λλά δα , 6πως στην ’Ε π ί
δαυρο, στη Σπάρτη, στούς Δελφούς, στη Πέργαμο, στή Σαμοθράκη, στη Ρώμη
κ.ά. 'Η Θόλος των ’Αθηνών ήτο δημόσιο ίδρυμα στο όποιο παρέμενον καί δειπνού
σαν οί πρυτάνεις. Πρόκειται γιά τό γνωστό «Πρυτανείο», πού βρισκόταν στή Πλάκα.
Θ ο ρ ικ ίω ν .
Πάροδος τής όδοϋ Τριών 'Ιεραρχών 3 1 , στά "Ανω Πετράλωνα.
’Οφείλει τήν ονομασία στούς κατοίκους τοϋ δήμου τής άρχαίας ’Α ττικής,
Θορικοΰ, πού βρισκόταν στά νοτιοανατολικά παράλια αύτής καί πρός βορράν τής
Λαυρεωτικής, κοντά στό σημερινό χωριό, Θορικό Οί Θορίκιοι άνήκον στήν Ά κ α μαντίδα φυλή.
Θ ου κ υ δίδο υ .
Πάροδος τής όδοϋ ’Απόλλωνος 23, πίσω άπό τήν ’Αρχιεπισκοπή ’Αθηνών.
'Ο Θουκυδίδης, ό μεγαλύτερος τών άρχαίων ιστορικών καί ό δημιουργός τής
κριτικής ιστορίας, γεννήθηκε στό δήμο Άλιμοΰντα τής άρχαίας ’Α ττικής, μάλλον
τό 4 7 0 π .Χ . καί πέθανε, πιθανόν, τό 3 9 6 π .Χ .
Τό 4 2 4 π .Χ . διωρίσθηκε άπό τούς ’Αθηναίους στρατηγός. ’Επειδή όμως δέν
μπόρεσε νά διασώση τήν άπειληθεϊσα, άπό τον Βρασίδα τής Σπάρτης, Ά μφ ίπολι,
κατηγορήθηκε επί προδοσία καί ύποβλήθηκε σέ έκουσία εικοσαετή έξορία. Συνέγραψεν ιστορίαν τοϋ Πελοποννησιακοΰ πολέμου (4 3 1 -4 0 4 ), τήν οποίαν όμως άφησε
άσυμπλήρωτη. Τό έργο του διαιρέθηκε, άπό τούς ’Αλεξανδρινούς λογίους, σέ οκτώ
βιβλία, τά όποια, εκτός άπό τά ιστορικά γεγονότα, περιλαμβάνουν επίσης λόγους ή
δημηγορίες πολιτικών, στρατηγών καί πρέσβεων. Σημάντικώτερος όλων τών λό
γων του είναι ό γνωστός « ’Επιτάφιος τοϋ Περικλέους». (Συνώνυμη οδός ύπάρχει
καί σ’ άλλες συνοικίες).
Θ ο ύ ρ ια ς.
Πάροδος τής όδοϋ Μεσογείων 111, άπέναντι άπό τις Σχολές Χωροφυλακής
’Οφείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη άρχαία πόλι τής Μεσσηνίας, πού βρισκό
ταν κοντά στό ποταμό, Πάμισον. "Υστερα άπό τήν εισβολή τοϋ Έπαμεινώνδου στήν
Πελοπόννησο, ή Θουρία προσεχώρησε στήν ’Αχαϊκή Συμπολιτεία καί κατά τό έτος
2 2 0 π .Χ . έκοψε δικά της νομίσματα. Σήμερα κοντά έκεϊ βρίσκεται ή γνωστή συνώνυμη
κωμόπολις τής Μεσσηνίας.
(Συνεχίζεται)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Π ΡΟ Α ΓΩ ΓΑ Ι
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Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

Προήχθη κατ’ εκλογήν, εις τον βαθμόν του Άνθυπαστυνόμου, ό Άρχιφύλαξ
(1 1 .8 1 6 ) κ. Πορικός Νικόλαος, προς πλήρωσιν υφιστάμενης κενής οργανικής θέσεως.
Προήχθησαν εις τον βαθμόν ταυ 'Υπαρχιφύλακος, προς συμπλήρωσιν υφιστα
μένων ισαρίθμων κενών οργανικών θέσεων, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Σιγάλας Νικόλαος,
Ελευθερίου ’Ιωάννης καί Κουμουνδοΰρος Γεώργιος.
* *
*

Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ - Δ ΙΑ Γ Ρ Α Φ Α Ι
Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος, ό ' Υπαστυνόμος Β ' κ. Σχοινής Δ ημήτριος, οί Άρχιφύλακες κ.κ. Νάνης Μιχαήλ καί Κατσαρός Ή λ ία ς καί οί ’Αστυφύλα
κες κ .κ . ΣκλαβοΟνος Λεωνίδας, Σταυριανόπουλος Διονύσιος, ’Αργυρίου Κωνσταντί
νος, Ριτσινιας Βλάσιος, Καρακώτσιος Κωνσταντίνος, Παχύγιαννης Γεώργιος, Ί ω σ η φίδης Κωνσταντίνος, Ε λαφρός Σττυρίδων καί Π ολίτης Κων)νος.
Διεγράφησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους υγείας, οί Άστυφύλακκ .κ . Καρακίτσος Μιλτιάδης καί Άποστολόπουλος Δημήτριος.
Διεγράφησαν τού ’Αστυνομικού Σώ ματος, κριθέντες άκατάλληλοι προς διο
ρισμόν, οί μαθητευόμενοι ’Αστυφύλακες κ .κ. Κιούσης Γεώργιος καί Άντωνάκο,.
’ Ιωάννης.
Άπελύθησαν τού ’Αστυνομικού Σώ ματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Α στυ
φύλακες κ .κ . Παραράς Στυλιανός, Φραγκιαδούλης Μιχαήλ καί Ψύχας Θεόδωρος.
*
* *
Α Μ Ο ΙΒ Α Ι Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
Διά Β . Δ/τος άπενεμήθη ό Σταυρός τών Ά νω τέρων Ταξιαρχών τού Βασιλικού
Τάγματος τού Φοίνικος είς τον τ. Ά στυν. Δ/ντήν Α ' κ. Παπατριανταφύλλου Κων/νον
καί ό Χρυσούς Σταυρός Γεωργίου Α ' είς τούς κάτωθι ’Αστυνόμους Α ' τά ξεω ς : κ.κ.
Καρανάσον Β ., ’Αλεξανδρήν Γ ., Σακελλαρόπουλον Δ ., Μαροΰτσον Α ., Μπλέτσον I .,
Προεστόν Θ ., Άρμύρον Γ ., Δάβην I., Κουτάν X ., Παλούκην Δ ., Άσπραδάκην Μ .,
Κωστόπουλον Π ., Δημητρίου Α ., Κοττικιάν X ., Άγγελάκον Π ., Χουρδάκην Ν .,
Μονόπωλην I. καί Καραματσούκην Ε .
—Δ ι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική άμοιβή
είς τούς ’Αστυφύλακας : κ.κ. Μιχαλόπουλον Ταξιάρχην καί Μπασοΰλον Πέτρον, διότι
οδτοι έργασθέντες άπό κοινού μετ’έξαιρετικοΰ ζήλου, ιδιαιτέρας προσοχής καί εντόνου
παρατηρητικότητας, συνέλαβον έπ ’ αύτοφώρω, άποπειρωμένην τήν άφαίρεσιν πορτο
φολιού έκ τσάντας γυναικός, τήν Καμπίτου Άδριανήν. 'Ω σαύτω ς, διά τή ς αύτής
άποφάσεως, έπηνέθη ό 'Υπαστυνόμος Α ' κ. Τσιπρούδης Ά χιλλεύ ς, διότι ένεργήσας
μετά δεξιοτεχνίας, μεθοδικότητος καί δραστηριότητος, έπέτυχε τήν έξιχνίασιν σωρεί
ας κλοπών πορτοφολίων έκ γυναικείων τσαντών, διαπραχθεισών ύπό τή ς ώ ς άνω
συλληφθείσης κατά διάφορα χρονικά διαστήματα.
—Δ ι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική
καί. υλική άμοιβή είς τούς ’Αστυφύλακας κ .κ. Ζαμπάκην Λάμπρον καί Μπουτσούλην
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Ίωάννην, διότι την 2/5/62, ένεργήσαντες μ ετ’ ιδιαιτέρας προσοχής καί παρατηρητικότητος καί άναπτύξαντες εξαιρετικήν πρωτοβουλίαν καί δραστηριότητα, έπέτυχον
την σύλληψιν των κακοποιών: 1 ) Έλευθεριάδη Γεωργίου καί Κηπιώτη ’Εμμανουήλ,
τοϋ τελευταίου τούτου όπλοφοροϋντος, οίτινες ώμολόγησαν την διάπραξιν δύο κλοπών
καί την άπόπειραν μιας ληστείας.
* *
*
Ε Π ΙΤ Τ Χ Ο Ν Τ Ε Σ Ε ΙΣ Τ Η Ν Σ Χ Ο Λ Η Ν Τ Π Α Σ Τ Τ Ν Ο Μ Ω Ν
Έ κ τών μετασχόντων εις τάς είσαγωγικάς εξετάσεις τής Σχολής Υπαστυνόμων έπέτυχον, κατά σειράν έπιτυχίας, οί κάτωθι 110 (Άνθυπαστυνόμοι 2 , Άρχιφύλακες 106, ’Αστυφύλακες 2 ) , οίτινες την 24ην Σεπτεμβρίου είσάγονται εις την ’Αστυνο
μικήν Σχολήν Υπαστυνόμων Β ', διά διετή έν αύτή έκπαίδευσιν.
1 ) Μιχόπουλος Διονύσιος, 2 ) Σταυρουλάκης Νικόλαος, 3 ) Λύτρας Χρύσανθος
4 ) Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης, 5 ) Νικολακόπουλος Δημήτριος, 6 ) Κοκκινάκης
Νικόλαος, 7 ) Άδαμόπουλος Γεώ ρ ., 8 ) Γκουρβέλος Ά δ ά μ , 9 ) Τζουρμπάκης Γ εώ ρ .,
10) Φειδάς Βασίλ., 11) ’Εξαρχάκος Μ ιχ., 12) Καραγιάννης Χαρ., 13) Στρατηγέας Σπυρ., 1 4 ) Λ επεσιώ της Γεώ ρ γ., 1 5 ) Άνδριτσόπουλος Γ εώ ρ γ., 16) Λιβάνιος
Άνδρέας, 17) Ααμπρόπουλος Μαρίνης, 1 8 ) Μαυραγάνης 'Ηρακλής, 1 9 ) Λιάσκος
Λουκάς, 2 0 ) ’Αναστασίου Κων)νος, 2 1 ) Κάϊλας Λουκάς, 2 2 ) Ά ντίοχος Διονύσιος,
2 3 ) ’Αμπελουργός Γεώ ρ ., 2 4 ) Δημητρέλλος Δημήτριος, 2 5 ) Λάμπρου Κων)τίνος,
2 6 ) Παπαχαραλάμπους ’Ιωάν., 2 7 ) Ούρανός Μιχαήλ, 2 8 ) Μπούσης Θεοφάνης, 2 9 )
.νΐανέλος Παναγιώτης, 3 0 ) Παυλόπουλος Κωνσταντίνος, 3 1 ) Σκούρας Γεώργιος,
3 2 ) Μάρκου Παναγιώτης, 3 3 ) Πολύχρονης Δημήτριος, 3 4 ) Βλάχος ’Αθανάσιος, 3 5 )
γ" ’Ιωνάς ’Ιωάννης, 3 6 ) Τζίφας Παναγιώτης, 3 7 ) Τσαλτάκης Δημήτριος, 3 8 ) Ά γ γ ε λόπουλος Παναγιώτης, 3 9 ) Άντωνόπουλος Κωνσταντίνος, 4 0 ) Συκιώτάκης ’Αντώ
νιος, 4 1 ) Λιάσκας Παντελής, 4 2 ) Μαρίνος Χρήστος, 4 3 ) Καψοκαβάδης ’Αλέξανδρος,
4 4 ) Κοκοβίκας Νικόλαος, 4 5 ) Γιαννοΰκος Δημήτριος, 4 6 ) Ραυτόπουλος ’Απόστο
λος, 4 7 ) Γκουζούλης Κωνσταντίνος, 4 8 ) Παπασπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, 4 9 )
Μουτζουρώνης Κωνσταντίνος, 5 0 ) Βεργανελάκης Γεώργιος, 5 1 ) Πάτσης Νικόλαος,
5 2 ) Κουρής Σπυρίδων, 5 3 ) Κυριακουλάκος ’Ιωάννης, 5 4 ) Χαραλαμπόπουλος ’Αθα
νάσιος, 5 5 ) Πανταζής Χρήστος, 5 6 ) Δίπλας Βασίλειος, 5 7 ) Κουτσοσίμος Εύθύμιος, 5 8 ) Παλαιοδήμος Κωνσταντίνος, 5 9 ) Λύρης Παναγιώτης, 6 0 ) Μιχαλέας Γ εώ ρ 
γιος, 6 1 ) Κανακάρης Κων)νος, 6 2 ) Σβούκας ’Αλέξανδρος, 63) Τσίντζος Κων)νος,
64) Βουλγαρίδης Νικ., 65) Συρΐγος Σ τυλ., 66) Ντζαφέρης Γεώ ρ ., 6 7 ) Κατσαρέας Γ εώ ρ ., 6 8 ) Βασιλείου Δημήτριος, 6 9 ) Μαυροειδής Γεώργιος, 7 0 ) Κορδάτος
Παναγιώτης, 7 1 ) Ά νδριώτης Παναγής, 7 2 ) Μπουγάς Βασίλειος, 7 3 ) Γεωργιακάκης Μιχαήλ, 7 4 ) Γκέκης ’Ιωάννης, 7 5 ) Καρούμπαλης Παντελής, 7 6 ) Παπανδρέου
Νικόλαος, 7 7 ) Σπανέας Στυλιανός, 7 8 ) Μάλλιος Δημήτριος, 7 9 ) Ζιάννης Νικόλαος,
8 0 ) Μαρκουλάκης Γεώργιος, 8 1 ) Τωμαδάκης ’Εμμανουήλ, 8 2 ) Λυδιώτης Δημήτριος,
8 3 ) Άλεξόπουλος Γεώργιος, 8 4 ) Παλλαδινός ’Ιωάννης, 8 5 ) Πορικός Νικόλαος,
8 6 ) Άντωνόπουλος Γεώργιος, 8 7 ) Εύγένης Κλεομένης, 8 8 ) Μηλιώνης Κωνσταντί
νος, 8 9 ) Σπηλιόπουλος Παναγιώτης, 9 0 ) Χριστόπουλος Κωνσταντίνος, 9 1 ) Παπαδάκης Χρήστος, 9 2 ) Κάκκος Χρήστος, 9 3 ) Βασιλόπουλος Γεώργιος, 9 4 ) Βαρούχας Κωνσταντίνος, 9 5 ) Παρίσης Φ ώ τιος, 9 6 ) Μπούγαλης Χαράλαμπος, 9 7 ) Καραθανάσης Κωνσταντίνος, 9 8 ) Σταυρακάκης ’Εμμανουήλ, 9 9 ) Μαυρογιάννης Β α 
σίλειος, 1 0 0 ) Καλπογιάννης Χρήστος, 1 0 1 ) Σαράντης Κλεομένης, 1 0 2 ) Στάμου
Κωνσταντίνος, 1 0 3 ) Παντελάκης Γεώργιος, 1 0 4 ) Κύρκος ’Αναστάσιος, 1 0 5 ) Ά ν τ ω νόπουλος ’Ιωάννης, 1 0 6 ) Ζουριδάκης Στυλιανός, 1 0 7 ) Μπούζαλης Λεωνίδας, 1 0 8 )
Άποστολόπουλος Λεωνίδας, 1 0 9 ) Σπανός Ό δυσσεύς, καί 1 1 0 ) Πάνου Παναγιώτης.
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Ε Π ΙΤ Υ Χ Ο Ν Τ Ε Σ Ε ΙΣ Τ Η Ν Σ Χ Ο Λ Η Ν Α Ρ Χ ΙΦ Τ Λ Α Κ Ω Ν
Έ κ των μετασχόντων εις τάς εΐσαγωγικάς εξετάσεις τής Σχολής Ά ρχιφ υλάκων έπέτυχον, κατά σειράν επιτυχίας, οί κάτωθι 120, οίτινες τήν 27 /9 /62 εϊσάγονται εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν Άρχιφυλάκων, διά θμηνον έν αυτή έκπαίδευσιν:
1 ) Λαγιάκος Παύλος, 2 ) Βετούλης ’Αθανάσιος, 3 ) Ντρέκης Νικόλαος,
4 ) Στέφος Κων/νος, 5 ) Τσακιρίδης Παναγιώτης, 6 ) Τσελίκας Νικόλαος, 7 )
Κύρκος ’Αναστάσιος, 8 ) Λαζανάς Άνδρέας, 9 ) Σκαρβελάκης Μιλτιάδης, 1 0 )
Σαγόνας Βασίλειος, 1 1 ) Σκίτσας Χαράλαμπος, 1 2 ) Κραβαρίτης Δημήτριος, 1 3 )
Μπέλλης Κων/νος, 1 4 ) Χριστοδουλόπουλος Ίω ά ν ., 1 5 ) Κοντοδήμος Γεώργιος, 1 6 )
Πολϋζος ’Αριστείδης, 1 7 ) Γεωργακόπουλος Δημήτρ., 1 8 ) Σταμάτης Παναγιώτης,
1 9 ) Κατσιόλης Παναγιώτης, 2 0 ) Παπαδόπουλος Λεωνίδας, 2 1 ) Σωτηρόπουλος
Σπήλιος, 2 2 ) Φατοϋρος Γεώργιος, 2 3 ) Σκούρτης Γρηγόριος, 2 4 ) Παπαβασιλείου
Γ εώ ρ γ., 2 5 ) Οΐκονομέας Χρήστος, 2 6 ) Λιακόπουλος ’Αθανάσιος, 2 7 ) Γιαννόπουλος
Θεόδωρος, 2 8 ) Σαλτάτος Γεώργιος, 2 9 ) Άθανασάρος Θεόδωρος, 3 0 ) Καραβάς
Ευθύμιος, 3 1 ) Χατζηαργύρης ’Αριστείδης, 3 2 ) Τσικριπής Κων/νος, 3 3 ) Βερνίκας
Θωμάς, 3 4 ) Καλμαντής Ταξιάρχης, 3 5 ) Κωνσταντάρας ’Απόστολος, 3 6 ) Κατσανιάς Δημήτριος, 3 7 ) Γκολφινόπουλος Φ ώ τιος, 3 8 ) Τζιγκουνάκης Μιχαήλ, 3 9 )
Γεωργίου ’Ιωάννης, 4 0 ) Λεκάκος Παύλος, 4 1 ) Ψ εύτης Γεώργιος, 4 2 ) Καραγιάννης
Παναγιώτης, 4 3 ) Φερεσιάδης Γεώργιος, 4 4 ) Κοντοδήμος Δημήτριος, 4 5 ) Γκογκουστάμος ’Αλέξανδρος, 4 6 ) Γούλας Νικόλαος, 4 7 ) Σφυρής Νικόλαος, 4 8 ) Γιαρμίδης
’Αντώνιος, 4 9 ) Πιπεράκης ’Εμμανουήλ, 4 5 0 ) Μπάρλας ’Ιωάννης, 5 1 ) Σπυρόπουλος
Πέτρος, 5 2 ) Πιπερίδης Νικόλαος, 5 3 ) Χατζηλιάς Ντΐνος, 5 4 ) Κούβαρης Μιχαήλ,
5 5 ) Κατσαούνης Χρήστος, 5 6 ) Παπαγεωργίου Σωκράτης, 5 7 ) Λάμπας Ζαχαρίας,
5 8 ) Ά λεξόπουλος Γεώργιος, 5 9 ) Ζησιμόπουλος Χρήστος, 6 0 ) Πέτρου ’Αθανάσιος,
6 1 ) Τσάκας Εύθύμιος, 6 2 ) Γεωργίου Χρήστος, 6 3 ) ΔημουλάςΕύθύμιος, 6 4 ) Πισινάρας Κων/νος, 6 5 ) Άργυρόπουλος Εύστάθιος, 6 6 ) Σταμοβλάσης Εύστάθιος,
6 7 ) Χρυσανθακόπουλος Άνδρέας, 6 8 ) Παπαχρήστου Χρήστος, 6 9 ) Τσιόρτας Θεό
δωρος, 7 0 ) Κακλαμάνης Σωκράτης, 7 1 ) Τσάκας Παναγιώτης, 7 2 ) Κάγκουρας
Παναγιώτης, 7 3 ) Γεω ργω τάς Γεώργιος, 7 4 ) Χουλιάρας Εύριπίδης, 7 5 ) Ά ντω νογιωργάκης Ίω ά ν ., 7 6 ) Ντόκας Χρήστος, 7 7 ) Παξινος Δημήτριος, 7 8 ) Πανέτσος
Παναγιώτης, 7 9 ) Γκάσιος Δημήτριος, 8 0 ) Κώνστας ’Αναστάσιος, 8 1 ) Μελέγος
Φ ώ τιος, 8 2 ) Σταυρόπουλος Άνδρέας, 8 3 ) Μανουράς ’Ιωάννης, 8 4 ) Οικονόμου Λου
κάς, 8 5 ) Εύθυμιόπουλος Κων/νος, 8 6 ) Δημητρούλιας Σταύρος, 8 7 ) Κελέσης Κων/
νος, 8 8 ) Μαγκλάρας Πιέρρος, 8 9 ) Σγουρός Παναγιώτης, 9 0 ) Παπαγεωργακόπουλος
Παναγιώτης, 9 1 ) Καραΐσκος Παναγιώτης, 9 2 ) Άντωνόπουλος Μιχαήλ, 9 3 ) Ραυτόπουλος Γεώργιος, 9 4 ) Μητσοσκούρας 'Ηρακλής, 9 5 ) Σταυρουλάκης Γεώργιος,
9 6 ) Ζουλάκης ’Ιωάννης, 9 7 ) Θεοδωρακόπουλος ’Ιωάννης, 9 8 ) Νταμαρέλος Εύάγγελος
9 9 ) Παναγιωτόπουλος Λεωνίδας, 1 0 0 ) Άντωνόπουλος Γεώργιος, 1 0 1 ) Οίκονομόπουλος Στέφανος, 1 0 2 ) Τόγκας Γεώργιος, 1 0 3 ) Παππάς Κων/νος, 1 0 4 ) Γιαννακούρης Χρήστος, 1 0 5 ) Μπαλής Κων/νος, 1 0 6 ) Μουζακίτης Σπυρίδων, 1 9 7 ) Σ ω 
τηρόπουλος Γεώργιος, 1 0 8 ) Καράμπελας Σπυρίδων, 1 0 9 ) Κιαχτίπης Παναγιώτης,
110) Νίκου Αθανάσιος,
1 1 1 ) Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης, 1 1 2 ) Μαρκάκης
’Αντώνιος, 1 1 3 ) Μαρθαλαμάκης Χαράλαμπος, 1 1 4 ) Ντάλλας Κων/νος, 1 1 5 ) Σκοπλάκης Δήμος, 1 1 6 ) Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, 1 1 7 ) Μπϊκος Δημήτριος, 1 1 8 )
Γρούσπας Γεώργιος, 1 1 9 ) Σαφρύδης Σταύρος καί 1 2 0 ) Τσάτσιος Θωμάς
* *
Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ
κ. Κ/νον Ρ . Αστυφύλακα. Για τί άσχολεισθε μέ ποίησι άπαισιόδοξη; 'Υπάρ
χει χαρά στή ζωή. Βρήτε θέματα καί τραγουδήστε την.
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