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ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
•Υπό χ . Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

2. Ή πειθαρχία στις διάφορες εκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής, ήτοι: πειθαρχία στην
οικογένεια, στο σχολείο, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις όργανώσεις και στις επιχει
ρήσεις.
δ) Πειθαρχία στις διάφορες οργανώσεις,
ε) Πειθαρχία στις επιχειρήσεις.
3. 'Π πειθαρχία στο Στρατό καί γενικά στις ενόπλους δυνάμεις τής Χώρας.
4. Ή πειθαρχία στην Αστυνομία.

δ) Π ε ι θ α ρ χ ί α

στις

διάφορες

οργανώσεις.

Ή πειθαρχία άποτελεϊ ουσιώδη παράγοντα καί στις διάφορες οργανώσεις, ή
τοι στα πολιτικά κόμματα, στά σωματεία, στούς συλλόγους κλπ.
Σ ’ δλες αυτές τις οργανώσεις, είτε διοικοΰνται άπό ενα άρχηγό, είτε άπό συλ
λογικά όργανα, δηλαδή άπό συμβούλια, έπιβάλλεται, μέ τά καταστατικά, πειθαρχία
των μελών προς τά διοικοϋντα αύτά όργανα καί προς τις άποφάσεις των. Ά π ό τό
βαθμό δέ τής πειθαρχικότητος των μελών έξαρτάται, κατά πρώτο λόγο, ή επιτυχία τών
σκοπών αυτών. Σ τις οργανώσεις φυσικά αυτές οί κυρώσεις πού επιβάλλονται, σέ περίπτωσι απειθαρχίας, είναι συνήθως ή άποπομπή άπό αυτές. Σέ ώρισμένες όμως ορ
γανώσεις, δπως είναι τό κομμουνιστικό κόμμα καί άλλοι φασιστικοί οργανισμοί, ή
άπειθαρχία τιμωρείται μέ βαρειές ποινές, πού πολλές φορές άφοροϋν καί αυτή τή ζωή
τών άπειθάρχων μελών τους.
ε) Π ε ι θ α ρ χ ί α σ τ ι ς έ π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς .
Θά νόμιζε κανείς δτι ή έννοια της πειθαρχίας δέν έχει μεγάλη σχέσι μέ τήν όργάνωσι καί τή λειτουργία τών διαφόρων (ιδιωτικών) επιχειρήσεων. Καί δμως στις
έπιχειρήσεις αυτές ή πειθαρχία έπιβάλλεται κατά τρόπο εξαιρετικά αύστηρό.
Πραγματικά οί πάντες γνωρίζουν πόση αΰστηρότης επικρατεί στις διάφορες
επιχειρήσεις (τραπεζιτικές, έμπορικές κλπ.) στο ζήτημα τής ώρας άναλήψεως υ 7τ η ρεσίας καί στή λεπτομερειακή έκτέλεσι τών εντολών τών προϊσταμένων.
Σ τις επιχειρήσεις αυτές υπάρχουν τά αυτόματα μηχανικά μέσα (ωρολόγια)
ελέγχου τής ώρας έργασίας κάθε ύπαλλήλου. ’Επίσης κάθε ενέργεια κατωτέρου υπαλ
λήλου, μέχρι καί του δακτυλογράφου, ελέγχεται κατά τρόπο αυστηρότατο* γιά κάθε
δέ παρατυπία ή άμέλεια έπιβάλλονται πολύ αυστηρές ποινές, πού έπιδροΰν στή στα
διοδρομία τών υπαλλήλων.
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3 . *Η πειθαρχία στο Στρατό και γενικά στις ένόπλους δυνάμεις τής
Χ ώ ρ α ς.
’Ά ν γιά όλες τις κρατικές υπηρεσίες καί τις διάφορες οργανώσεις καί επιχειρή
σεις ή πειθαρχία άποτελή δρον απαραίτητον τής λειτουργίας αύτών, γιά τδ στρατό
καί γενικά γιά τις ένοπλες δυνάμεις της Χώρας άποτελεΐ κατάστασιν ανάγκης. 'Η
πειθαρχία στο στρατό, δηλαδή ή προθυμία καί ή τυφλή ύπακοή του κατωτέρου προς
τον άνώτερον, άποτελεΐ τήν ιδιότητα εκείνη, χωρίς τήν οποία δεν ήμπορεΐ νά ύπάρξη
στρατός.
'Ο στρατιωτικός κανονισμός καθορίζει τήν έννοια τής πειθαρχίας ώς «ά π ε ρ ι όρ ι σ τ ό ν υ π ο τ α γ ή ν ήν ο φ ε ί λ ε ι ό κ α τ ώ τ ε ρ ο ς π ρ ο ς π ά ν τ α
ά ν ώ τ ε ρ ό ν τ ο υ ε ι ς π α ν δ, τ ι ά φ ο ρ ά τ ή ν έ κ π λ ή ρ ω σ ι ν τ ω ν
κ α θ ε σ τ ώ τ ω - ν Ν ό μ ω ν κ α ί Δ ι α τ ά ξ ε ω ν έν γ έ ν ε ι τ ή ς υ π η 
ρ ε σ ί α ς».
'Η φύσις τής στρατιωτικής υπηρεσίας άπαιτεΐ τήν άπεριόριστη υποταγή παν
τός κατωτέρου εις πάντα άνώτερον, γιά νά είναι έτσι δυνατή ή έπιτυχία τοϋ έκάστοτε
έπιδιωκομένου σκοπού εις πάσαν έπιχείρησιν έναντίον τοϋ έχθροϋ.
Τό πνεύμα τής πειθαρχίας υπεισέρχεται σέ κάθε λειτουργία καί σέ κάθε λεπτο
μέρεια τοϋ στρατιωτικού οργανισμού καί έγκαθιστά τήν τάξι καί τήν άκρίβεια, χωρίς
νά έπιτρέπη τίποτε τό αυθαίρετο καί τό άκανόνιστο, τίποτε τό άμελημένο καί πά
ρεργο, άλλά ρυθμίζει τά πάντα συστηματικά, μέ άκριβόλογη έπιμέλεια καί σοβαρό
τητα, ώστε τό σύνολο νά παρουσιάζη τήν εικόνα μιας μηχανής πού λειτουργεί τέλεια.
’Έ τσ ι ή στρατιωτική πειθαρχία άποτελεΐ πειθαρχίαν άνάγκης καί πολλές φορές
καταναγκασμού καί είναι έξαιρετικά σχολαστική καί αυστηρή.
Παρά ταΰτα σήμερα δέν βασίζεται, δπως έγένετο παλαιότερα, στο φόβο γιά
τήν τιμωρία, άλλά στο πνεύμα τής άμοιβαίας κατανοήσεως καί συνεργασίας μέσω
δλων των βαθμών, άπό τού στρατιώτου δηλαδή μέχρι καί τού ’Αρχηγού.
Μέ τον τρόπο αυτό έπιβολής τής πειθαρχίας στο στρατό έπιτυγχάνεται ή πρό
θυμη υποταγή παντός κατωτέρου στον άνώτερό του, γιά τό γενικό καλό καί τήν έπι
τυχία τού έπιδιωκομένου έκάστοτε σκοπού.
4 . 'Η Π ειθαρχία στήν ’Α σ τυνομία.
’Αφού, δπως άναφέραμε προηγουμένως, ή πειθαρχία άποτελεΐ βασικό δρο λει
τουργίας γιά κάθε κρατική υπηρεσία, πολύ περισσότερο άποτελεΐ δρον άναγκαΐο γιά
τή λειτουργία τής ’Αστυνομίας, πού άσκεΐ έκτελεστικά καθήκοντα καί γ ι’ αύτό είναι
περιττό νά τονίσουμε τήν άξια της. Σ τις άστυνομικές σχολές άποδίδεται μεγάλη
σημασία στο αίσθημα τής πειθαρχίας καί οί μαθηταί πού άπό χαρακτήρος δέν μπο
ρούν νά πειθαρχήσουν, κρίνονται άκατάλληλοι γιά τήν ’Αστυνομία Πόλεων.
’Εδώ, έκτος άπό τον αυστηρό ορισμό περί πειθαρχίας, πού δίνουν οί στρατιωτι
κοί κανονισμοί, θά ήθελα νά υπενθυμίσω στά όργανα τής ’Αστυνομίας δτι ή πειθαρ
χία στο Σώμα αύτό έχει βαθύτερη καί ούσιαστικώτερη έννοια καί πρέπει νά διέπεται
άπό κάποιο άνώτερο πνεύμα, γιατί οί σχέσεις τού άξιωματικοΰ ’Αστυνομίας προς τον
άστυφύλακα, δέν είναι άπόλυτα όμοιες προς τις σχέσεις τού άξιωματικοΰ τοΰ στρατού
προς τό στρατιώτη. Είναι κάτι παραπάνω. Είναι σχέσεις πειθαρχημένης συνεργασίας,
άλληλεγγύης καί άλληλοσεβασμοΰ.
Στήν ’Αστυνομία ό άστυφύλακας, σέ ώρισμένες περιπτώσεις, θά παρακολουθήση, θά παρατηρήση, θά μορφώση γνώμη, θ’ άναπτύξη πρωτοβουλία, θά συλλάβη
σχέδιο, τό όποιο μέ τον προσήκοντα σεβασμό θά θέση ύπ’ δψι τοΰ άξιωματικοΰ
του, καί κείνος, δταν τό βρή καλό, θά τό δεχθή καί θά τό έφαρμόση.
’Αναγκαστικά, έτσι ό άξιωματικός συνεργάζεται μέ τον άστυφύλακα καί δου
λεύει τις δύσκολες υποθέσεις μαζί του, μαζί κινδυνεύει, μαζί άπογοητεύεται, μαζί

'Η άγωγή στήν πειθαρχία
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σκέπτεται για νά βρή λύσεις σέ διάφορα αινίγματα, μαζί τέλος ένθουσιάζεται σέ κάθε
επιτυχία. 'Η πειθαρχία λοιπόν στήν ’Αστυνομία είναι έννοια μέ ευρύτατο περιεχόμε
νο, πού περιλαμβάνει τήν άλληλεγγύη καί τή συνεργασία μεταξύ των άξιωματικών
καί των άστυφυλάκων.
’Έχοντας αότά ύπ’ όψι τους οί άξιωματικοί, άλλα καί οί άστυφύλακες, θά κα
τορθώσουν νά έμφανίζωνται καί τυπικά ώργανωμένοι σέ πειθαρχημένο σύνολο, άλλά
καί ούσιαστικά συγκροτημένοι σέ επιστημονική υπηρεσία, πού θά μπορή ν’ αντι
μετώπιση τά δύσκολα προβλήματα γιά τήν τάξι, καθώς καί τήν πρόληψι καί τήν
καταστολή τοΰ έγκλήματος.
Μέ μιά τέτοια άντίληψι περί πειθαρχίας πρέπει νά είναι βέβαιοι καί οί αξιωμα
τικοί τής ’Αστυνομίας καί οί άστυφύλακες δτι θ’ άποτελοϋν ένα σύνολο υπηρεσιακό
πολύ προωδευμένο, πού θά μπορή νά κινήται δχι μέ τό φόβο του κατωτέρου προς τον
άνώτερο, άλλά μέ σεβασμό, μέ πνευματικό περιεχόμενο, μέ άλληλεγγύη καί άγάπη,
δπως άρμόζει σέ υπηρεσία, πού πολλές φορές ζητεί αύτοθυσίες του άνωτέρου γιά
τον κατώτερο καί του κατωτέρου γιά τούς προϊσταμένους του.
Πάντως δέν κρίνουμε άσκοπο ν’ άναφέρουμε μερικές βασικές άρχές πάνω στις
όποιες στηρίζεται ή άνάπτυξις καί ή διατήρησις τής πειθαρχίας στήν ’Αστυνομία,
άλλά καί γενικώτερα σ’ δλες τις υπηρεσίες σ’ ένα υψηλό έπίπεδο.
Οί άρχές αύτές άφοροϋν κυρίως τούς βαθμοφόρους ή προϊσταμένους υπηρεσιών
καί μονάδων καί είναι οί άκόλουθες :
α) Γιά νά σέβωνται τό βαθμοφόρο οί κατώτεροί του, πρέπει αυτός νά έχη καί νά
διοική μέ τις άρετές, τις οποίες οφείλει νά καλλιεργήση στήν ψυχή τοΰ κατωτέρου.
Δέν ήμπορεΐ δηλαδή νά όμιλή γιά σεβασμό των κατωτέρων προς τούς άνωτέρους
δταν αύτός ό ίδιος άποδεικνύεται άσεβής προς τούς άνωτέρους του. Δέν ήμπορεΐ νά
όμιλή περί εύγενοϋς συμπεριφοράς των κατωτέρων προς τούς πολίτας δταν αύτός ό
ίδιος συμπεριφέρεται τραχέως καί πιεστικώς προς τούς ίδιους τούς υφισταμένους του,
προς τούς οποίους έν τούτοις οφείλει καί πρέπει νά φέρεται πατρικώτατα. Δέν ήμπο
ρεΐ μ’ ένα λόγο νά γίνεται ό «δάσκαλος πού δίδασκε καί νόμο δέν έκράτει», δπως λέει
πολύ σοφά ή λαϊκή παροιμία.
β) Πρέπει ό βαθμοφόρος δχι μόνο νά γνωρίζη τις ικανότητες των κατωτέρων
του, άλλά καί νά τις άναγνωρίζη. Δυστυχώς υπάρχουν μερικοί βαθμοφόροι, ένίοτε
μάλιστα άνώτεροι, οί όποιοι κατέχονται άπό ένα αίσθημα ύπερτάτου εγωισμού καί
δέν άναγνωρίζουν ή σπανιώτατα άναγνωρίζουν τις ικανότητες καί υπηρεσίες, άκόμη καί τις έξαιρετικές, τις όποιες προσφέρουν ώρισμένοι κατώτεροί τους. ’Έ τσ ι δη
μιουργούν ένα αίσθημα πικρίας καί άπογοητεύσεως σ’ αύτούς σέ τρόπο ώστε σιγάσιγά τούς άναγκάζουν ν’ άπομακρυνθοΰν άπό τή λογική άντίληψη τής πειθαρχίας, ώς
σεβασμού κάί κατανοήσεως μεταξύ δλων.
γ ) ’Απαιτείται άπό μέρους τοΰ βαθμοφόρου γνώσις τών προβλημάτων καί τών
άναγκών τών υφισταμένων του. Μέ τον τρόπο αύτό καλλιεργείται ή ψυχική έπαφή
μεταξύ των καί ό κατώτερος άπευθύνεται γιά τά ζητήματά του προς τον άνώτερό
του, δπως άπευθύνεται ό γυιός προς τον πατέρα, μέ τήν πεποίθησι δτι θά βρή κατανόησι καί θά πετύχη τήν έπίλυσι τών προβλημάτων του.
δ) 'Η συναίσθησις άπό μέρους τών βαθμοφόρων, τής εύθύνης αύτών ώς βαθ
μοφόρων έπί τού άποτελέσματος τής καλής συμπεριφοράς των καί τοΰ παραδείγμα
τος αύτών.
Πλεΐστα πειθαρχικά παραπτώματα τών κατωτέρων οφείλονται οχι στήν έκ
προθέσεως κακή συμφεριφορά τοΰ κατωτέρου, άλλά στήν έλλειψι κατανοήσεως τής
θέσεως τοΰ βαθμοφόρου ώς προϊσταμένου. Τό παράδειγμα έξ άλλου τοΰ βαθμοφόρου
άσκεΐ άναλόγως καλή ή κακή ψυχολογική έπίδρασι στούς κατωτέρους.
Κάθε βαθμοφόρος πρέπει νά ξεύρη δτι οί κατώτεροί του δέν θά τον σέβωνται άν
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και αυτός δέν έκδηλώνη σεβασμό στους ίεραρχικώς άνωτέρους του καί δέν έκτελή
τις διαταγές των, όπως άσφαλώς θά εχη τήν άπαίτησι να έκτελοϋν οί υφιστάμενοι
τις δικές του.
'Η πειθαρχία δέν άπαιτεϊ μόνον ύπακοή των κατωτέρων, άλλα καί συναίσθησι
της θέσεως τοϋ βαθμοφόρου ώς Διοικητοϋ Τμήματος ή 'Υπηρεσίας. ’Αποτυχία στην
άσκησι τής έξουσίας ή κακομεταχείρισή αυτής, είναι δυνατό νά παραλύση την πει
θαρχία καί νά τήν άντικαταστήση μέ τήν άπείθαρχη πλέον συμπεριφορά παντού καί
πάντοτε. Έ άν οί άστυφύλακες δέν πιστεύουν ότι ό άξιωματικός των είναι άξιος νά
τούς διοικήση, δέν θά κατορθώση νά τούς άναγκάση ή νά τούς πείση νά τον υπακού
σουν. Είναι άποδεδειγμένο ότι, όπου παρουσιάζεται χαλαρότης καί κακή διοίκησις
άναπόφευκτα έξαφανίζεται καί ή πειθαρχία.
ε) 'Η δημιουργία στούς κατωτέρους πνεύματος ύπερηφανείας γιά τον έαυτόν
τους καί γιά τήν υπηρεσία τους. Κάθε κατώτερος είναι υπερήφανος γιά τις έπιτυχίες
του, άλλά καί γιά τήν έπιτυχία τής υπηρεσίας του.
Ή ύπερηφάνεια αυτή (δικαιολογημένη καί φυσική καθ’ όλα) καί ή πειθαρχία
είναι στενώτατα συνδεδεμένες. ’Εάν ό άστυφύλακας έχη τήν υπερηφάνεια αυτή, άσυναίσθητα υπακούει, γιατί πιστεύει πώς έκεϊνο πού πρέπει νά κάνη είναι ορθό. Γ ι’
αυτό οί άξιωματικοί πού διοικούν υπηρεσίες πρέπει νά φροντίζουν νά κάνουν ύπερήφανη τήν υπηρεσία τους, ώστε κάθε κατώτερος νά θεωρή τιμή του νά ύπηρετή στήν
υπηρεσία αύτή.
στ) Συνεχής έπίβλεψις καί έπιτυχία έξόχως καλής συμπεριφοράς των άστυνομικών καί τής άκριβοϋς έκτελέσεως τής υπηρεσίας των.
'Η πειθαρχία έξαρτάται καί άπό τήν προσπάθεια πού καταβάλλεται γιά τό ζωη
ρό χαιρετισμό, γιά τήν καλορραμμένη στολή, γιά τήν καθαριότητα καί τήν ευπρεπή
έμφάνισι τοϋ άστυνομικοϋ, γιά τήν καλή συντήρησι των δημοσίων ειδών καί γενικά
γιά τήν άκριβή έκτέλεσι τού καθήκοντος.
'Ο χαιρετισμός άποτελεϊ μιά ύποχρέωσι καί είναι έκδήλωσις σεβασμού τού κα
τωτέρου προς τον άνώτερο, ό όποιος οφείλει όχι μόνον ν’ άπαιτή αύτήν τήν έκδήλωσι,
άλλά πρόθυμα καί ορθά νά τήν άνταποδίδη. Χαλαρότης στο ζήτημα τού χαιρετισμού
θά όδηγήση σύντομα στήν άπώλεια τού άμοιβαίου σεβασμού μέσα στήν υπηρεσία.
Ό Διοικητής τού Τμήματος ή τής 'Υπηρεσίας, οφείλει νά έπιβλέπη γιά τήν
καλή συντήρησι των στολών. Δέν πρέπει ν’ άνέχεται άκαταστασία καί Ιλλειψι καθαριότητος στο ζήτημα τούτο. "Οταν στον άστυνομικό, άπό τήν έποχή πού είναι δόκι
μος στή σχολή, γίνη συνήθεια νά διατηρή καθαρή καί καλή τή στολή του, αυτό θά συντελέση στήν καλή έκτέλεσι καί τών άλλων ύποχρεώσεών του.
'Η άπόλυτη καθαριότης καί ή εύπρέπεια τών θαλάμων καί τών κοινοχρήστων
χώρων τού Τμήματος ή τής 'Υπηρεσίας αυξάνει τό ήθικό καί ό άστυφύλαξ μέ αυτές
τις συνθήκες άναγκάζεται νά σεβασθή τό περιβάλλον μέσα στο όποιο ζή.
Καί μόνη ή κανονικότης καί ή καθαριότης τής ενδυμασίας καί ό τρόπος τού βα
δίσματος καί τού χαιρετισμού, προδίδει μιά καλά πειθαρχημένη αστυνομική υπηρεσία.
Τήν υπηρεσία αύτή δέν ήμπορεΐ παρά νά τήν διέπη ή τάξις καί ή άκρίβεια τόσο στήν
εσωτερική της λειτουργία όσο καί κατά τήν έξωτερική της έμφάνισι.
Ή άκριβής καί ταχεία έκτέλεσις τών διαταγών, ή τήρησις τών διατασσομένων,
ή κανονικότης σ’ όλα, ή έλλειψις άδιαφορίας, άμελείας καί έπιπολαιότητος, ή άξιοπρέπεια τής παραστάσεως, ή πρόθυμος καί ζωηρή έκδήλωσις τής συμμορφώσεως
προς τις διαταγές τοϋ άνωτέρου, άποτελοΰν τά βασικά γεγονότα, γνωρίσματα ενός
πειθαρχημένου Τμήματος ή 'Υπηρεσίας.
ζ) Ά νάπτυξις τής πειθαρχίας μέ άμοιβαία έμπιστοσύνη κατά τήν έκπαίδευσι
στις σχολές.
Ό έκπαιδευτής άξιωματικός δέν πρέπει ν’ άνέχεται στή τμήμα του, κατά τήν
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έκπαίδευσι στη σχολή, δόκιμο ό όποιος δεν θά γνωρίζη τον προορισμό του ώς άστυνομικοΰ.
'Ο δόκιμος άστυνομικός πρέπει άσφαλώς νά μάθη άπό τις πρώτες μέρες τον
προορισμό του καθώς καί την αναγκαιότητα της πειθαρχίας. 'Ο έκπαιδευτής θά
πρέπει νά βεβαιώνεται γ ι’ αυτό καθώς καί σέ ποιά θέματα τής έκπαιδεύσεως υστε
ρούν οί δόκιμοι.
'Η τάσις προς τήν ύπακοή είναι άπόρροια τής λογικής καί ένισχύεται μέ τη συν
ήθεια καί την έκπαίδευσι. 'Η ύπακοή προέρχεται άπό τη συνήθεια καί ή συνήθεια
άναπτύσσεται μέ τήν έκπαίδευσι. Γ ι’ αυτό άκριβώς πρέπει ή έκπαίδευσις νά γίνεται
μέ συνεχείς ασκήσεις άκριβείας κατά τις όποιες οί δόκιμρι καταβάλλουν τήν άπαιτουμένη προσπάθεια καί στο πλαίσιο των συναδέλφων των, ύπακούουν στά παραγγέλ
ματα πρόθυμα.
η ) Παροχή άμοιβών καί έπιβολή ποινών μέ δικαιοσύνη καί άμεροληψία.
'Η παροχή ήθικών άμοιβών καί ή έπιβολή ποινών μέ δικαιοσύνη καί άμεροληψία
παίζουν μεγάλο ρόλο στήν άνάπτυξι τής πειθαρχίας.
Οί ήθικές άμοιβές είναι έξαιρετικά άποτελεσματικές γιά τήν πειθαρχία έφ’ όσον
παρέχονται μέ δικαιοσύνη, γιατί άλλως τή βλάπτουν άνυπολόγιστα.
’Ασφαλώς ή καλύτερη πειθαρχία είναι ή ένσυνείδητη, κατά τήν όποια ό άστυνο
μικός έκτελεϊ τήν υπηρεσία του γιατί πιστεύει ότι τοϋτο έπιτάσσει τό καθήκον.
'Η πειθαρχία λοιπόν πρέπει νά βασίζεται κατά πρώτο λόγο στήν καλή διοίκησι
καί στήν έκπαίδευσι καί δευτερευόντως, γιά τούς άδιορθώτους, στο φόβο τής ποινής.
'Ο έπιδιωκόμενος δέ γενικά τύπος τής πειθαρχίας πρέπει νά είναι έκεϊνος πού
βασίζεται στήν έκουσία ύπακοή κατά τήν όποια οί ιδιότητες τής πρωτοβουλίας καί
τής εύφευρετικότητος έμπνέονται άπό τήν κατανόησι του σκοπού καί τήν πίστι προς
τό σκοπό καί άπό τήν άφοσίωσι προς τό διοικητή καί τήν ύπηρεσία.
Ν. Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Η Σ

ΟΙ αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτότους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφ ή .

ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

TI NA ΠΕΡΙ ΤΟΥ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ ΤΗΣ Κ Λ Ο Π ΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ KQAIKA
( ’Άρθρα 3 7 2 -3 7 9 καί 394 Π . Κ . )
Ύπο Ύπαστυνόμου Α' κ. Δ ■ ΝΤΖΙΩΡΑ
(Συνέχεια έχ τοϋ προηγουμένου)
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

Β ' ΙΔ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Α Ε ΙΔ Η Κ Λ Ο Π Η Σ
I. Τυμβωρνχία.
II. Διακεκριμένη κλοπή.
*
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Β' ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΚΛΟΠΗΣ

I . Τ υμ βω ρ υχία .
Περί ταύτης όμιλεΐ το άρθρον 373 Π.Κ. έχον ώς έξης :
"Αρθρον 373.
'Ω ς υπαίτιος κλοπής τιμω ρείται και δστις, έπί σκοπώ παρανόμου περιουσια
κής ώφελείας εαυτόν ή τρίτον, τυμβωρύχων νεκροσυλήση.
'Η παρούσα διάταξις άναφέρεται εις την άφαίρεσιν των έν τοϊς τάφοις μετά τοϋ
νεκρού έναποτεθέντων πραγμάτων, οΐον ενδυμάτων, κοσμημάτων κλπ.
'Η νεκροσυλία δέον να γίνη διά τυμβωρυχίας. 'Η άπο τοϋ φερέτρου, προ της
ταφής τοϋ νεκροΰ, άφαίρεσις πραγμάτων τιμωρείται κατά το άρθρον 372.
Κατά ταΰτα έπομένως, διά την συγκρότησιν τοϋ προκειμένου εγκλήματος,
άπαιτοϋνται τά κάτωθι στοιχεία: α) τ υ μ β ω ρ υ χ ί α , ήτοι ορυξις τοϋ τάφου
προς σύλησιν αύτοϋ, δηλ. προς άφαίρεσιν των μετά τοϋ νεκροϋ συνταφέντων καί β)
ά φ α ί ρ ε σ ι ς τ ω ν τ ο ι ο ύ τ ω ν ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ώ ν . "Αν 8θεν έλλείπη το
εν των στοιχείων τούτων, νεκροσυλία δέν ύφίσταται. 'Ο άνορύσσων οϋτω τάφον ίνα
άσελγήση έπί τοϋ πτώματος δέν παρέβη την διάταξιν τοϋ άρθρου 373 Π.Κ. ’Εάν κατά
ταΰτα ό έλλην δικαστής εκαλείτο νά δικάση τον περίφημον γάλλον λοχίαν B ertran
(1870) ή τον όμοπάτριόν του χωρικόν Adrisson, οΐτινες, φανατικοί νεκρόφιλοιοντες(1)
έξέθαπτον γυναίκας, ας παρηκολούθουν κατά την ταφήν των καί συνουσιάζοντο μετ’
αυτών, προς ίκανοποίησιν τοϋ βδελυροϋ καί επαράτου αύτοϋ διαστρόφου πάθους των,
δέν έπρεπε νά καταδικάση αυτούς έπί τυμβωρυχία. Πλήν, οί είρημένοι δέν θά διέφευγον τής τιμωρίας, άτε παραβάντες τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 201 Π.Κ.
Τί ρητέον όμως, άν τις λάβη «ύτογνωμόνως άντικείμενα έκ των υπαρχόντων
έν τώ τάφω, όταν το άνοιγμα τοϋ τάφου έγινεν έντολή συγγενών τοϋ ένταφιασθέντος;
Κατά το ύπ’ άριθ. 319/34 βούλευμα τοϋ έφετείου Αιγαίου, ό τοιοΰτος δράστης
έχαρακτηρίσθη ώς τυμβωρύχος (2) έπί τή κάτωθι αιτιολογία : «Λογίζεται πραχθεΐσα
έν προκειμένη) ή πραξις τής νεκροσυλίας(τυμβωρυχίας), καίτοι τό άνοιγμα τοϋ τάφου
εϊχε γίνει τή έντολή τοϋ μηνυτοΰ πατρός τής θανούσης, έφ’ οσον προέκυψεν, οτι ό
κατηγορούμενος άνοίγων τον τάφον είχε λάβει αύτογνωμόνως, έπί σκοπώ ίδιοποιήσεω ς,τάέν αύτώ εύρεθέντα άντικείμενα, πριν ή περισυλλεγοΰν καί άνακομισθοϋν έκεΐθεν τά λείψανα τοϋ νεκροΰ».
1. "Ιδε Κάτσα op. cit. σελ. 34.
2. Τό έφετεϊον βεβαίως έκλήθη νά έκδώση άπόφασιν όπό τήν Ισχύν τοϋ Π. Ν., άλλα
τοϋτο δέν έχει σημασίαν, διότι καί ή παλαιά διάταξις είναι παρομοία της σήμερον Ισχυούσης.
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'Η άπόφασις είναι ίσως σύμφωνος προς τάς απόψεις της άντεγκληματικής
πολιτικής. Φρονοΰμεν όμως ότι ή αιτιολογία της, ούδένα δύναται να πείση. Διότι,
καθ’ ά άνωτέρω, τοιαΰτα άντικείμενα είναι άδέσποτα, μή άνήκοντα εϊς τούς κληρο
νόμους τής θανούσης. ’Ακριβώς δέ, διά τήν άντιμετώπισιν τής περιπτώσεως ταύτης,
έχει θεσπισθή τό έν λόγω άδίκημα. Έλλείποντος δθεν εις τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν τοϋ α' στοιχείου τοϋ προς πραγμάτωσιν τοϋ εγκλήματος άπαιτουμένου (άνόρυξις τάφου), δεν ύφίσταται τό άδίκημα. "Αλλως τε καί έξομοίωσις τοϋ άνοίγοντος
τάφον διά νά συλήση αυτόν, μέ τον έργάτην, τον κατ’ έντολήν άνασκάπτοντα αυτόν,
δεν είναι δικαία. Περαιτέρω ή διάταξις τοϋ νόμου είναι σαφής, σαφεστάτη. Θά ήδύνατο δθεν νά υποστήριξή τις ότι επί τοϋ προκειμένου ύφίσταται κενόν εις τήν νομο
θεσίαν, πρός άντιμετώπισιν δέ των ούτως ένεργούντων δραστών, άπαραίτητος ή
θέσπισις ιδιωνύμου εγκλήματος.
I I . Διακεκριμένη κ λοπ ή .
Κατά τό άρθρον 374 τοϋ Κώδικος ή κλοπή εις τινας περιπτώσεις χαρα
κτηρίζεται ώς κακούργημα καί τιμωρείται διά καθείρξεως μέχρι 10 έτών. ’Ε πί
τοϋ θέματος ό νέος Κώδιξ, κατ’ άντίθεσιν πρός τόν Π .Ν ., δστις διήρει τάς διακεκριμένας κλοπάς εις δύο κατηγορίας, έξ ών αί μέν έτιμωροΰντο έλαφρότερον διά τής
ποινής τής ειρκτής, αί δέ βαρύτερον διά τής τοιαύτης τών πρόσκαιρων δεσμών, δια
κρίνει εν μόνον είδος διακεκριμένων κλοπών, άς καί τιμωρεί δι’ ένιαίας ποινής, ήτοι
διά καθείρξεως μέχρι δέκα έτών. Τό άρθρον 374 έχει ώς κάτωθι :
"Αρθρον 374.
Διακεκριμένοι περιπτώσεις κλοπής.
'Η κλοπή τιμω ρείται διά καθείρξεως μέχρι δέκα έτώ ν: α) ’Εάν πράγμα
άψιερωμένον εις τήν θρησκευτικήν λατρείαν άφηρέθη έκ τόπον προωρισμένου πρός
ταύτην. β ) ’Εάν κλοπή πράγμα επιστημονικής, καλλιτεχνικής ή ιστορικής σημα
σίας, ευρισκόμενον έν συλλογή έκτεθειμένη εις κοινήν θέσιν ή έν δημοσία) οίκήματι
ή έν αλλω δημοσίω τόπω. γ ) ’Εάν ή κλοπή γίνη εις πράγματα μεταφερόμενα δι’
οίουδήποτε μέσον έξνπηρετοϋντος τήν δημοσίαν συγκοινωνίαν ή τοποθετημένα εις
χώρους προωρισμένους υπό τών διεξαγόντων τάς μεταφοράς πρός τοποθέτησιν τών
πρός μεταφοράν πραγμάτων ή εις πράγματα φερόμενα υπό ταξειδιώτου. δ) ’Εάν ή
κλοπή έτελέσθη υπό πλειόνων ηνωμένων πρός διάπραξιν κλοπών ή ληστειών, ε)
’Εάν ή πράξις έτελέσθη υπό προσώπου διαπράττοντος κατ’ έπάγγελμα ή κατά
συνήθειαν κλοπάς ή ληστείας, σ τ) ’Εάν αί περιστάσεις, νφ’ ας έτελέσθη ή πράξις,
μαρτυρούν ότι ό υπαίτιος εΐνε ιδιαιτέρως έπικίνδννος.
Κατά τήν προκειμένην διάταξιν αί περιπτώσεις τής διακεκριμένης κλοπής
είναι αί κάτωθι έξ, αίτινες καί τιμωρούνται διά καθείρξεως μέχρι δέκα έτών.
Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς π ρ ώ τ η . ’Εάν άφηρέθη πράγμα άφιερωμένον είς τήν
θρησκευτικήν λατρείαν, έκ τόπου προωρισμένου πρός ταύτην.
Ή § αυτή άποδίδει τήν § 1 τοϋ άντιστοίχου άρθρου τοϋ Π.Ν. Ή διάταξις όμιλεΐ
περί τόπου άφιερωμένου εις τήν θείαν λατρείαν καί τοΰτο, διότι ένδέχεται νά ύπάρξη
τοιοϋτος μή δυνάμενος νά χαρακτηρισθή ώς οικοδομή. ’Εξ άλλου, γενική ούσα αδτη,
δέν περιλαμβάνει μόνον τάς έκκλησίας τής έπικρατούσης θρησκείας, άλλ’ έν γένει
τούς τόπους λατρείας πάσης θρησκείας, ώς έκκλησίας, τεμένη, έντευκτηρίους οίκους
κλπ. (Χ) "Οσον άφορα τώρα τό ποιοι τόποι είναι άφιερωμένοι είς τήν θείαν λατρείαν,
τοϋτο είναι ζήτημα άναγόμενον είς τήν κρίσιν τοϋ έκάστοτε καλουμένου νά άποφαν1. ’Ίδε σχετικώς έν Κωστη, Τόμος Γ ', σελ. 50 έπ. ’Επίσης Α. Π . 211/1898, Θέμις I
σελ. 148, 515/1959 Α. Π. Ε. τ. γ. σελ. 352, καθ’ όν ή θρησκεία δύναται νά ή οίαδήποτε έκ
τών γνωστών έν Έλλάδι καί άνεκτών παρά τοϋ Συντάγματος.
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θή δικαστοΰ, όστις καί θά λύση τούτο έπί τη βάσει των κανόνων τοϋ θρησκεύματος,
ούτινος έν προκειμένω παρεβιάσθη ό τόπος λατρείας. Είναι δέ άδιάφορον, αν τό άφαιρεθέν πράγμα ^χρησίμευε προς άμεσον ή έμμεσον έξυπηρέτησιν της θείας λατρείας.
’Αρκεί ότι αυτή εγινεν έπί πραγμάτων συνιστώντων τό άντικείμενον ή τό οργανον
θρησκευτικών πράξεων. Ουτω καί τά οπωσδήποτε άναγκαϊα διά την τέλεσιν της λα
τρείας (ιδία διαφόρων μυστηρίων) πράγματα, ώς λ.χ. κανδήλαι, κολυμβήθραι, δι
σκοπότηρα, 'Α γία Τράπεζα κλπ. άντικείμενον διακεκριμένης κλοπής καθίστανται.
Πολλώ μάλλον αι άγιαι εικόνες, αίτινες άμέσως χρησιμεύουν εις την θείαν λατρείαν.
Ούχί όμως καί τά έν αύταϊς άφιερώματα. Δεν είναι επομένως τοιαΰτα, ούτε τά χρή
ματα τά έκ τοϋ «παγκαριού» άφαιρούμενα, τά κιβωτίδια τά χρησιμοποιούμενα προς
διενέργειαν έράνων μετά τοϋ περιεχομένου των, ούτε τά καθίσματα, τά «στασίδια»,
οί τάπητες κλπ., άτε μη οντα απαραίτητα διά την τέλεσιν τής θείας λατρείας. Ά μ φισβήτησις κρατεί ώς προς τά έκκλησιαστικά βιβλία. Τέλος, δεν έχει σημασίαν τό
έάν ό δράστης άφήρεσε τό πράγμα διά τής εισόδου του εις τον ναόν ή έπέτυχε τοΰτο
χωρίς νά είσέλθη έντός αύτοΰ, οϋτε πάλιν αν άπεκόμισε τό πράγμα έξ αύτοϋ. Εις την
τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν, κατά τά άνωτέρω έκτιθέμενα, ή πράξις δυνατόν νά ή
τετελεσμένη καί προ τής άπομακρύνσεως τοϋ δράστου εκ τοϋ έξ ού άφήρεσε τόπου.
Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς δ ε υ τ έ ρ α . ’Εάν κλαπή πράγμα έπιστημονικής, καλλιτεχνι
κής ή ιστορικής σημασίας, ευρισκόμενον έν συλλογή έκτεθειμένη εις κοινήν θέαν ή έν
δημοσίω οΐκήματι ή έν άλλο) δημοσίω τόπω.
Καί ή διάταξις αΰτη αποτελεί έπανάληψιν παλαιάς έν τώ Π.Ν. διαλαμβανομένης. Στοιχεία τοϋ χαρακτηρισμού τής περιπτώσεως ταύτης είναι ή άφαίρεσις ά)
πράγματος έχοντος έπιστημονικήν, καλλιτεχνικήν ή ιστορικήν σημασίαν (]) καί β)
πράγματος έκτεθειμένου εις κοινήν θέαν ή δημόσιον οίκημα ή άλλον δημόσιον τόπον.
Έλλείποντος λοιπόν τοϋ έτέρου των στοιχείων τούτων, διακεκριμένη κλοπή δεν ύφίσταται. Κατά συνέπειαν ό έκ δημοσίου τόπου (Βιβλιοθήκης, Μουσείου κ λ π .)
άφαιρών πράγμα μή έ'χον τοιαύτην αξίαν, ώς λ.χ. είναι τά ευτελή τοϋ κοινού έμπορίου ή έ'χον τοιαύτην άξίαν μή έκτεθειμένον όμως εις κοινήν θέαν, ώς π.χ. ό έκ τής
οικίας έτέρου κλέπτων άγαλμάτιον ιστορικής άξίας, όπερ είχεν άνεύρει ό τελευταίος
τήν προηγουμένην έντός τοϋ κτήματός του, δέν πράττει διακεκριμένην, άλλ’ απλήν
κλοπήν. Οόδεμία έξ άλλου άμφιβολία, ότι ό έκ δημοσίου τόπου άφαιρών πράγμα ά
ξίας, ύπολαμβάνον τοΰτο ώς τοιοϋτον ευτελούς άξίας, θέλει κριθή έπί τή βάσει τών
γενικών περί πλάνης άρχών, θά τιμωρηθή δέ ώς ένοχος απλής κλοπής κατά τήν ρητήν
έπιταγήν τοϋ νόμου καθ’ ήν: «δέν καταλογίζονται εις τον πράξαντα τά κατά νόμον
έπαυξάνοντα τό άξιόποινον τής πράξεως περιστατικά, αν οδτος διετέλει έν άγνοια
αύτών». (’Άρθρον 30 § 2 Π .Κ .).
'Η ΐδιάζουσα τοιαύτη ποινική μεταχείρισις κατά τήν αίτιολογικήν έκθεσιν ο
φείλεται, άφ’ ένός μέν εις τό ότι τοιούτου είδους πράγματα θά είναι πολύτιμα, λαμβανομένου μάλιστα ύπ’ όψιν ότι ή έξαφάνισίς των δύναται ένίοτε νά φθάση καί μέχρις
έθνικής άπωλείας, άφ’ έτέρου δέ, εις τό ότι ή εις κοινήν θέαν έκθεσις αύτών άποτελεϊ
τρόπον τινα παρακατάθεσιν αυτών εις χεϊρας τοϋ κοινοΰ, μέ άποτέλεσμα ό καταχρώμενος αύτής νά είναι άξιος βαρυτέρας τιμωρίας.
Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς τ ρ ί τ η . Έ άν ή κλοπή γίνη εις πράγματα μεταφερόμενα
δι’ οίουδήποτε μέσου έξυπηρετοΰντος τήν δημοσίαν συγκοινωνίαν ή τοποθετημένα εις
χώρους προωρισμένους, υπό τών διεξαγόντων τάς μεταφοράς, προς τοποθέτησιν τών
προς μεταφοράν πραγμάτων ή εις πράγματα φερόμενα υπό ταξιδιώτου, δηλ. προσώπου
1. Πράγματα σημασίας έπιστημονικής (συλλογή έκ γεωλογικών, αστρονομικών, φυτικών,
ζωολογικών ή έντομολογικών δειγμάτων ) καλλιτεχνικής (συλλογή γραμματοσήμων, πινάκων
ζωγραφικής) ιστορικής (συλλογή αΰτογράφων μεγάλου άνδρός, σημαιών πολεμικής έποποιΐας,
όπλων διαφόρων έποχών κλπ.). Βουγιούκας op. cit. σελ. 66.
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άπό τον τόπον της διαμονής του διά νά μεταβή αλλαχού καί χρησιμοποιοΰντος οίονδήποτε μέσον συγκοινωνίας έστω καί ιδιωτικής.
Ή αυστηρά έν προκειμένω ποινική μεταχείρισις δικαιολογείται έκ τής σκέψεως
ότι : «cxcp’ ένός μέν είναι τις έκ των πραγμάτων ήναγκασμένος νά μεταχειρισθή τά
ρηθέντα μέσα συγκοινωνίας καί νά έμπιστευθή εις αύτά πράγματα, άφ’ ετέρου δέ,
ότι ή ταχύτης μεθ’ ής ή κυκλοφορία διεξάγεται καί τό πλήθος των μεταφερομένων
πραγμάτων καί τό σύνολον των όρων ύφ’ ους ή μεταφορά καί τά ταξίδια έκτελοϋνται,
καθιστώσιν άνέφικτον την διαρκή καί ενδελεχή προσοχήν έπί ένός έκάστου πράγμα
τος» (1) .
Χαρακτηριστικόν έν προκειμένω στοιχεΐον είναι ή άφαίρεσις πράγματος άνήκοντος είς ταξιδιωτικάς άποσκευάς ή μεταφερομένου δι’ οίουδήποτε μέσου έξυπηρετοϋντος τήν δημοσίαν συγκοινωνίαν. Ούδεμία δθεν άμφιβολία, ότι καί ό έκ χειραμαξίου ή έξ υποζυγίου άφαιρών πράττει διακεκριμένην κλοπήν, εάν ταϋτα εξυπηρε
τούν τήν δημοσίαν συγκοινωνίαν. Ούχί όμως καί ό έκ του αυτοκινήτου, ούτινος ό
οδηγός είσήλθεν είς τό θέατρον, ίνα παρακολουθήση τήν θεατρικήν παράστασιν. Πε
ριπτώσεις ούχί σπάνιαι παρ’ ήμίν, ιδία τελευταίως, καθ’ ας ό αριθμός τοιούτων κρου
σμάτων όλοέν καί αυξάνει.
'Ωσαύτως είς τήν προκειμένην περίπτωσιν δεν υπάγονται τά αντικείμενα, δι’ ά
δεν υπάρχει πρόθεσις μεταφοράς, άλλά τά όποια άποτελοϋν παρακολουθήματα τοϋ
φέροντος ταϋτα, οΐον ό πίλος, ή όμβρέλλα, τό έπανωφόριον κλπ. αύτοΰ (Τσουκαλάς,
Ποιν. Νόμος, ειδικόν μέρος, σελ. 66).
Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς τ ε τ ά ρ τ η . ’Εάν ή κλοπή έτελέσθη υπό πολλών ήνωμένων προς διάπραξιν κλοπών ή ληστειών.
Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς π έ μ π τ η . ’Εάν ή πράξις έτελέσθη ύπό προσώπου διαπράττοντος κατ’ έπάγγελμα ή κατά συνήθειαν κλοπάς ή ληστείας.
'Η πρώτη περίπτωσις άφορά τάς σπείρας κλεπτών, οίτινες ένοϋνται προς διάπραξιν κλοπών ή ληστειών μή ώρισμένων όμως έκ τών προτέρων. Κατά ταϋτα ή
διάταξις αυτή προσομοιάζει μέ τήν συμμορίαν (άρθρον 187 Π .Κ .) μέ τήν διαφοράν,
ότι διά νά χαρακτηρισθή τις ώς συμμορίτης θά πρέπει νά ένωθή μετ’ άλλων προς
τέλεσιν πολλών μή ιδία ώρισμένων έγκλημάτων, γένους ή είδους τινός, ένώ έπί τοϋ
προκειμένου θά πρέπει νά τελεσθή μία τουλάχιστον κλοπή ή ληστεία, ύπό τών τής
σπείρας μελών.
'Η έτέρα περίπτωσις άφορά τούς καθ’ έξιν ή κατ’ έπάγγελμα κλέπτας ή ληστάς. 'Ω ς καθ’ έξιν χαρακτηριστέος ό έγκληματίας έκεΐνος όστις έκ συνήθειας, έκ
διαθέσεως ούτως είπείν ,έκ τών ένδον ύπαγορευομένης, ρέπει προς τό έγκλημα, μή
δυνάμενος νά σωφρονισθή, κατ’ έπάγγελμα δέ ό δι’ έπανειλημμένης τελέσεως έγ
κλημάτων έπιδιώκων τον κατ’ αύτόν τον τρόπον πορισμόν εισοδήματος.
Κατά τον Καθηγητήν κ. Γαρδίκαν πάς πλειστάκις ύπότροπος δέν είναι καί καθ’
έξιν έγκληματίας. Διότι έπανειλημμέναι ύποτροπαί δυνατόν νά όφείλωνται είς έπανειλημμένας τυχαίας έπιδράσεις έξωτερικών παραγόντων, ούχί δέ είς τραχυτέραν
άντικοινωνικήν διάθεσιν ή τό άβελτίωτον τοϋ δράστου ( 2).
Δέν άπαιτείται καί καταδίκη έπί κλοπή ή ληστεία. ’Αρκεί ή διάπραξις τοιού
των κατ’ έπάγγελμα ή κατά συνήθειαν. 'Η άπόδειξις τών διαπραχθέντων έγκλημά
των δύναται νά γίνη διά παντός άποδεικτικοΰ μέσου. Τά στοιχεία δέ ύφίστανται
καί αν αί προηγούμεναι πράξεις είναι ανεπίδεκτοι τιμωρίας ώς π.χ. παραγεγραμμέναι,
έν τη αλλοδαπή διαπραχθεΐσαι κλπ.
1. Τδε σχετικώς αίτιολ. έκθεσιν είς Ζαχαρόπουλον op. cit. σελ. 360.
2. ’Ίδε πλείονα εις λεπτομερή τοϋ θέματος άνάπτυξιν ύπό Γαρδίκα Σωφρονιστική 1955 σελ.
539 έπ.
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Τοϋτο τονίζεται, ρητώς καί ύπό τής αΐτιολογικής τοϋ Κώδικος έκθέσεως, ήτις
άναφέρει τα έξης :
« Ό κατ’ έπάγγελμα ή κατά συνήθειαν κλέπτης είναι ιδιαζόντως έπικίνδυνος
έγκληματίας καί διά τήν περί τό κλέπτειν έπιτηδειότητα τήν οποίαν διά τής έξεως
άποκτα, άλλά κυρίως διά τήν σταθερότητα τής εγκληματικής βουλήσεως. Έ φ ’ οσον
δέ ως στοιχεΐον άναγράφεται ή διάπραξις κλοπών καί ούχί ή επί ταύταις καταδίκη,
είναι πρόδηλον, ότι ή υπαρξις αύτοϋ δύναται νά άποδεικνύηται ού μόνον διά καταδικαστικών άποφάσεων, άλλά καί παντί τρόπω, υπάρχει δέ ή περίπτωσις τής διακεκριμέ
νης κλοπής καί όταν αί προηγούμεναι πράξεις είναι άνεπίδεκτοι τιμωρίας, καθ’ δ
παραγεγραμμέναι π .χ ., ή διεπράχθησαν έν τή άλλοδαπή» (Ζαχαρόπουλος σελ. 361).
'Η «κατά συνήθειαν ή κατ’ έπάγγελμα τέλεσις» είναι έννοια νομική καί ύπόκειται εις τον έλεγχον τοϋ Α .Π . (Α .Π . 494/1949).
Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς έ κ τ η . Έ άν αί περιπτώσεις, ΰφ’ ας έτελέσθη ή πράξις,
μαρτυροΰσιν ότι ό υπαίτιος είναι ιδιαιτέρως έπικίνδυνος.
Τις όμως ό ιδιαιτέρως έπικίνδυνος; Δεν είσερχόμεθα είς λεπτομέρειας. 'Απλώς
όμως τονίζομεν, ότι λόγω τής εύρύτητος, μεθ’ ής είναι διατετυπωμένη ή διάταξις,
εύρύ διανοίγεται πεδίον, διά τήν δικαιοπλαστικήν τοϋ ποινικοΰ δικαστοΰ έξουσίαν.
Πάντως δεν δύναται νά προκύψη άμφιβολία, ότι ό άποδεικνύων ιδιαιτέραν δύναμιν
τής έγκληματικής αύτοϋ βουλήσεως, ώς π.χ. ό τελών τήν πράξιν διά κατανικήσεως
σπουδαίων τεχνικών υλικών έμποδίων (διάρρηξις οροφής καί κάθοδος διά σχοινιού)
ή ό διαθετών τεχνικάς καί έπιστημονικάς ίσως προς τοϋτο γνώσεις (διάρρηξις
χρηματοκιβωτίου διά βολταϊκοΰ τόξου), ώς έπίσης καί ό κακοήθη καί δόλια μέσα
χρησιμοποιών ή ό έφωδιασμένος μέ όπλα προς κατανίκησιν προσωπικής τυχόν Αντι
στάσεως, χαρακτηριστέοι ώς ιδιαιτέρως έπικίνδυνοι. Εύκαιριακώς άναφέρομεν τήν
περίπτωσιν τοϋ γνωστοΰ εις τούς παλαιοτέρους συναδέλφους κακοποιοΰ Σταύρου
Ζουμέα. Εΐσήλθεν είς οίκημα τής όδοΰ Μητροπόλεως διά νά καταλήξη εις κατάστημα
τής όδοΰ Έρμοΰ (μεθ’ ήμέρας νομίζω), τό χρηματοκιβώτιον τοϋ οποίου παρεβίασεν.
Κλασσική περίπτωσις ιδιαιτέρως έπικινδύνου δράστου (*).
(Συνεχίζεται)

1. 'Ο Α.Π. έδέχθη δτι ή δι’ άντικλεϊδος καί άλλων διαρρηκτικών έργαλείων πραχθεΐσα κλο
πή είς κεντρικώτατον των ’Αθηνών μέρος, καί δή κατά τάς μεσημβρινάς ώρας, είναι ικανά δπως
προσδώσωσιν είς τούς δράστας τον χαρακτήρα τοϋ ιδιαιτέρως επικινδύνου (Α.Π. 340/1954, Ποιν.
Χρ. Ε ' σελ. 25 καί 3/1957, notv. Χρ. Ζ. σελ. 139).
Έπίσης ύπό τοϋ Α.Π. έγένετο δεκτόν δτι όρθώς έκρίθη ώς ιδιαιτέρως επικίνδυνος ό δράστης
«δστις ένώ πρότερον είχε καταδικασθή πεντάκις έπί κλοπή, τετράκις έπί πλαστογραφία καί άπαξ
έπί άποδράσει διέπραξεν έν μια νυκτί διά πολλών μερικωτέρων πράξεων κλοπάς διά ρήξεως, ιδιαι
τέρως μεγάλης άξίας μιας έκάστης τούτων, κατά ένδεκα προσώπων» (Α.Π. 397/1952 Ποιν. Χρ.
Β. σελ. 505).
Τέλος ύπό τοϋ ίδιου τοϋ Α.Π. έγένετο δεκτόν δτι «ό τρόπος της συλλήψεως άπό κοινού τοϋ
έγκληματικοΰ σχεδίου ύπό τών παραπεμπομένων κατηγορουμένων, ή άδίστακτος άπό κοινοΰ έπί
μακράν σειράν ετών κατ’ εξακολούθησιν έκτέλεσις τούτου, τό ήθικόν πρόσωπον τοϋ Ο.Λ.Π., κατά
τής περιουσίας τοϋ οποίου έστρέφετο ή άξιόποινος ένέργεια τούτων καί τέλος ή ίδιότης των, ώς άνωτέρων ύπαλλήλων τοϋ Ο.Λ.Π., κατά τής περιουσίας τοϋ όποιου άπό κοινοΰ μετ’ άδηφάγου βου
λή αίας έστράφησαν, ώς καί ή άχαλίνωτος ιδιοτέλεια αυτών, μαρτυροΰσιν δτι ουτοι είναι ιδιαιτέ
ρως επικίνδυνοι» (Α.Π. 404/1953, Ποιν. Χρ. Δ. σελ. 31).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
--------------------------' Γπο τοΰ Δημοσιογράφου χ. ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΩΤΣΑΚΟΥ--------------------------

I . Ε ισ α γ ω γ ή .
'Οσάκις ή 'Υπηρεσία Ελέγχου ’Ηθών τής Γ ενικής’Ασφαλείας ’Αθηνών άνακαλύπτει κανέν μυστικόν καί άριστοκρατικόνδιαφθορεϊον λειτουργούν εις πολυτελή διαμε
ρίσματα κεντρικών πολυκατοικιών καί έπιπλωμένον πολυτελέστατα καί μέ τηλέφωνον,
μέ το όποιον κλείνονται τα διάφορα ραντεβού άπό τούς πελάτας καί καλείται τό σάρκινον λευκόν εμπόρευμα να προσέλθη την προσδιωρισμένην ώραν, οί συνάδελφοί μου, οί
άρθρογραφοΰντες είς τα ήμερησίας εφημερίδας τών ’Αθηνών, άντί νά σχολιάσουν
όπως πρέπει την άστυνομικήν επιτυχίαν καί νά συλλογισθοϋν πόσους κόπους καί πά
σας νυχθημερόν παρακολουθήσεις καί τί δυσχερείας παρουσιάζει έκάστοτε μία τοιαύτη
άνακάλυψις, ρίπτουν κραυγάς διαμαρτυρίας. Διαρρηγνύουν τα ίμάτιά των διά τό
«κατάντημα τής σημερινής κοινωνίας», τονίζουν τήν σημερινήν φοβεράν έ'κλυσιν τών
ηθών καί υποστηρίζουν ούτε ολίγον οΰτε πολύ ότι άλλοτε αυτά δέν συνέβαιναν, οτι
τον «παλαιόν καλόν καιρόν» δέν ύπήρχον μυστικά διαφθορεία καί ότι τά ήθη ήσαν άγνότερα καί καλύτερα άλλοτε, άπό ότι είναι σήμερον. Ή παρούσα λοιπόν μελέτη, πόρρω
άπέχουσα, άπό τού νά ύποστηρίζη ότι δέν πρέπει νά λαμβάνωνται ύπό τής Πολιτείας
μέτρα προς περιφρούρησιν τών ήθών καί προς προστασίαν τής νεολαίας, θά έξετάση
άναλυτικώς τήν διαφθοράν καί τά πορνεία διά μέσου τών αιώνων καί τών διαφόρων
χωρών καί θά άναπτύξη τά μέτρα τά όποια λαμβάνει σήμερον ή Πολιτεία προς περιφρούρησιν τής δημοσίας υγείας καί προς παρεμπόδισιν τής έξαπλώσεως τών άφροδισίων νοσημάτων. Διότι δυστυχώς ένώ τά άφροδίσια έσημείωσαν ουσιώδη κάμψιν
προ ετών μέ τήν άνακάλυψιν τών σουλφαμιδών καί τών άντιβιοτικών, εφθασαν καί
πάλιν είς τήν προτέραν έ'ντασιν, λόγω έθισμοΰ ίσως τών μικροβίων είς τά φάρ
μακα ταϋτα.
II . Ή διαφθορά καί τά πορνεία είς τούς αρχαίους λα ού ς.
Ή διαφθορά τών ήθών, ή άκολασία καί ή πορνεία είναι δυστυχώς πληγαί όλων
τών αιώνων καί όλων τών χωρών. Ή λέξις πορνεία άλλως τε παράγεται άπό τό έλληνικον ρήμα π έ ρ ν η μ ι τό όποιον σημαίνει πωλώ, διότι αί κοιναί γυναίκες προσέφερον προς πώλησιν τον ίδιον τον εαυτόν τω ν .Ή διαφθορά,ή άπιστία, είναι τόσον παλαιά
όσον καί ό‘κόσμος. Αύτή ή Γένεσις μάς άποκαλύπτει ότι ή προμήτωρ τού άνθρωπίνου
γένους Ευα παρέβη πρώτη τήν περί τον γάμον πίστιν καί ήπάτησε τον πρωτόπλαστον
Ά δά μ μέ τον όφιν. "Αν κανείς λάβη τον κόπον καί άναγνώση όλα τά βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης θά εύρη δεκάδας αν μή εκατοντάδας περιπτώσεων άπιστιών, αιμο
μιξιών, άρσενοκοιτιών καί φοβεράς τιμωρίας τών υπευθύνων. Τόση μάλιστα ήτο ή
διάδοσις τής άρσενοκοιτίας είς τά Σόδομα καί τά Γόμορα ώστε έπεκράτησεν όπως
ή παιδεραστία λέγεται καί Σοδομισμός. Μάλιστα ή Γένεσις (ΙΘ'. 4-9) μάς άποκαλύπτει ότι Σοδομϊται έπετέθησαν κατά τής οικίας τού δυστυχούς Λότ καί έπέμεναν νά
άρπάσουν τούς έκεϊ δύο καταφυγόντας ώραίους νεανίσκους, οί όποιοι ήσαν ’Ά γγελοι
Κυρίου, διά νά διασκεδάσουν μετ’ αυτών. Μάτην ό Λότ τούς προσέφερεν άντ’ αυτών
τάς παρθένους θυγατέρας του διότι έκεΐνοι έπέμενον καί τότε οί Ά γγελο ι τον ειδο
ποίησαν νά φύγη μετά τής γυναικός του, τών τέκνων καί θυγατέρων του καί τών
συζύγων των, διότι ό Θεός θά κατέκαιε τά Σόδομα καί τά Γόμορα, διά τάς άκολασίας
τών κατοίκων των.
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Οί ’Ιουδαίοι φαίνεται δτι εΐχον τελείως διαφθαρή εις τήν Αίγυπτον καί δι’ αύτδ
ό Μωϋσής κατ’ άρχάς καί ό Άαρών κατόπιν προσεπάθησαν μέ τάς νουθεσίας των καί
μέ τα θρησκευτικά των βιβλία, μέ τά όποια τούς έπροίκισαν καί τα όποια πραγματικώς ή σαν Θεόπνευστα, νά θέσουν τάς πρώτας σοφάς διατάξεις προς κολασμόν τής άνηθικότητος καί προς παρεμπόδισιν τής μεταδόσεως των αφροδισίων παθών. Διό
τι ή βλενόρροια ήτο γνωστή εκτοτε ώς άφροδισία νόσος άφοΰ καί οί ’Αρχαίοι "Ελ
ληνες έλεγον ότι καί αυτός ό Ζεύς άκόμη είχε προσβληθή καί «οΰρεσκεν έχίδνας».
Τό Λευϊτικόν λοιπόν των Εβραίων εις τό ΙΕ ' κεφάλαιον ορίζει ότι «Άνδρί, φ αν
γένηται ρύσις έκ τοϋ σώματος αύτοΰ, ή ρύσις αύτοϋ ακάθαρτος έστί...πάσαι αί ήμέραι ρύσεως αύτοϋ άκαθαρσία έστί- πάσα κοίτη έφ’ ής κοιμηθή έπ’ αυτή ό γονορρυής,
άκάθαρτος έστί, καί παν σκεύος έφ’ φ αν καθήση ό γονορρυής άκάθαρτον έ'σει».
(Λευϊτικόν ΙΕ '. 2-4). ’Αλλ’ έκτος τής Θείας έντολής «ού μοιχεύσης» τό αύτό Λευϊτικόν ορίζει: «Καί προς τήν γυναίκα τοϋ πλησίον σου ού δώσης κοίτην σπέρματός σου,
έκμιανθήναι προς αύτήν καί άπό τοϋ σπέρματός σου ού δώσης λατρεύειν άρχοντι καί
ού βεβη>ώσης τό όνομα τό "Α γιον έγώ Κύριος καί μετά άρσενος ού κοιμηθήση κοί
την γυναικείαν, βδελυρόν γάρ έστί καί προς παν τετράπουν ού δώσης τήν κοίτην σου
εις σπερματισμόν, έκμιανθήναι προς αύτό, καί γυνή ού στήσεται προς παν τετράπουν,
βιβασθήναι, μυσαρόν γάρ έστί». (Λευϊτικόν ΙΗ '. 20-23).
Καί έπειδή φαίνεται ότι αί μοιχεΐαι, αί παιδεραστίαι, αί κτηνοβασίαι, αί προς
τον Αύνάν θυσίαι ήσαν κάτι τό συνηθισμένον μεταξύ των ’Ισραηλιτών, πού μετέβαιναν νά κατακτήσουν ή μάλλον νά άνακτήσουν τήν Γήν τών Πατέρων των,τό αύτό Λευϊτικόν ορίζει δι’ ολα αύτά τά άδικήματα καί τάς ποινάς, ή μάλλον τήν ποινήν. Διότι
είναι μία. Ό θάνατος. Καί ορίζει λοιπόν :
«"Ανθρωπος δς αν μοιχεύσηται γυναίκα άνδρός, ή αν μοιχεύσηται γυναίκα τοϋ
πλησίον, θανάτω θανατούσθωσαν, ό μοιχεύων καί ή μοιχευομένη». ’Επακολουθεί
παρομοία ποινή καί διά τον πλησιάζοντα τήν σύζυγον τοϋ πατρός του, δευτέραν ύποθέτω, ή τήν νύμφην του καί συνεχίζει διά τήν παιδεραστίαν: «δς άν κοιμηθή μετά
άρσενος κοίτην γυναικείαν, βδέλυγμα έποίησαν άμφότεροι θανάτω θανατούσθωσαν,
ένοχος έστί καί δς άν δώ κοιτασίαν αύτοΰ έν τετράποδι θανάτω'θανατούσθω καί τό
τετράπουν άποκτενείτε. Καί γυνή ήτις προσελεύσεται προς πάν κτήνος βιβασθήναι
αύτήν έπ’ αύτής άποκτανείτε τήν γυναίκα καί τό κτήνος. Θανάτω θανατούσθωσαν.
"Ενοχοι έστίν». (Λευϊτικόν Κ '. 10-16). Περαιτέρω τό Λευϊτικόν έπιζητεί τήν έξόντωσιν τών μάντεων τούς όποιους άποκαλεί έγγαστριμύθους καί τών «έπαοιδών»
προφανώς δηλαδή γυναικών, αί όποίαι παρακολουθοΰσαι τά στρατεύματα καί τέρπουσαι μέ τά άσματά των, προέβαινον εις βακχικά οργιά, διότι εις τό αύτό κεφάλαιον
ορίζει ότι καί «άνήρ ή γυνή δς άν γένηται αύτών έγγαστρίμυθος ή έπαοιδός θανάτω
θανατούθωσαν άμφότεροι. Λίθοις λιθοβολείτε. "Ενοχοι έστί».
Μέ τοιαΰτα δρακόντεια μέσα ό Μωϋσής καί οί πρώτοι Ε β ρ α ίο ι’Αρχιερείς ήθελον
νά πατάξουν τήν τότε άφάνταστον έ'κλυσιν τών ήθών, ένώ αί πλεΐσται σημεριναί παρα
βάσεις δικάζονται άπό τά Μονομελή Πλημμελειοδικεία. Μία έπί πλέον άπόδειξις ότι
τά σημερινά ήθη είναι εις πολύ καλύτερον σημεΐον άπό τήν άρχαίαν έκείνην έποχήν
τών ’Αρχιερέων τοϋ ’Ισραήλ καί τής έξόδου τοϋ λαοϋ των άπό τήν Αίγυπτον, άπό
όπου εΐχον προφανώς φιλοδωρηθή μέ τήν γονόρροιαν όπως μεταφράζουν τήν γνωστήν
άφροδισίαν νόσον οί Έβδομήκοντα Πατέρες. Καί φυσικά τά πρώτα βιβλικά έκείνα
έτη, όπου υπήρχε διαφθορά εις πολύ μεγαλύτερον σημείον άπό σήμερον, δέν ύπήρχον
εις τούς Εβραίους έπίσημα διαφθορεία, άφοΰ όχι μόνον ό εταιρισμός, άλλά καί αύτή
ή άπιστία καί ή μοιχεία έτιμωροϋντο διά θανατικής ποινής. Σύν τώ χρόνω όμως ή
αύστηρότης αύτή έλειψε καί κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους ό εταιρισμός πλέον ήτο
έπάγγελμα εις τήν 'Ιερουσαλήμ. Ά πόδειξις καί ή πόρνη τοϋ Εύαγγελίου ή όποια
έφθασε μετανοοϋσα δέ τό μΰρον της, διά νά άλείψη τούς πόδας τοϋ Θεανθρώπου, ό
όποιος τήν συνεχώρησε καί τήν έδέχθη εις μετάνοιαν.
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Ά λ λ ’ άπό τούς άρχαίους συγγραφείς προκύπτει δτι ή καταγωγή τής πορνείας
χάνεται εις τά βάθη των αιώνων. Ό 'Ηρόδοτος μάς άποκαλύπτει δτι πορνεία ύπήρχον
εις την Άρχαίαν Βαβυλώνα. Κατά τον Βάκωνα ύπήρχον διαφθορεία εις δλας τάς άνατολικάς χώρας καί συνωδεύοντο μέ κάποιαν θρησκευτικότητα. Οί Βαβυλώνιοι, οί
Άσσύριοι, οί Τύριοι, οί Σιδώνιοι καί οί πρώτοι κάτοικοι τής Κύπρου είχον ώς πρώτας
έταίρας τάς ίερείας καί τάς τροφίμους τών ναών τής Άστάρτης. ’Εκεί προσήγοντο
παιδίσκαι καί έχαναν εις τά άδυτα του ναοϋ δ,τι πολυτιμότερου είχον, τό όποιον έθυσίαζον είς τήν θεάν. Κατ’ άλλους συγγραφείς εις την Βαβυλώνα αί νέαι παρθένοι έξεδίδοντο είς τον πρώτον τυχόντα, άντί μικράς άμοιβής, διότι έπίστευον δτι διά του
τρόπου αύτοϋ θά είχον ευνουν τήν θεάν Άστάρτην είς δλον των τον βίον. Είς τήν
άρχαίαν Λυδίαν καί είς τούς Αιθίοπας ή πορνεία τών νέων γυναικών έθεωρεϊτο επι
βεβλημένη τά δέ πορνικά δικαιώματα άπετέλουν τήν προίκα τών γυναικών, όταν
αύται ένυμφεύοντο.Έάν αί άπό πόρνης καθιστάμεναι έγγαμοιήλλασσον καί νοοτροπίαν
δεν μάς είναι γνωστόν άπό τούς συγγραφείς. Παρομοία νοοτροπία ήτο καί ή τών άρχαίων Κελτών. Είς τήν Κίναν καί τήν ’Ιαπωνίαν ή πορνεία ήτο κάτι τό εντελώς φυ
σικόν καί αί πόρναι έκυκλοφόρουν έλευθέρως καί έξεδίδοντο είς τά τεϊοποτεία. Είς τά
τελευταία άλλως τε, είς τήν ’Ιαπωνίαν, άνεπτύχθη σύν τφ χρόνω καί ό θεσμός τής
γκέισας.
Αί γκέϊσαι ήσαν καί είναι, διότι ό θεσμός των ισχύει άκόμη, καίτοι βαθμηδόν
τείνει νά έκλειψη, κάτι άνάλογον μέ τάς έλληνίδας έταίρας περί τών οποίων θά
άσχοληθώμεν είς τήν συνέχειαν τής έρεύνης μας. Αί γκέϊσαι ήσαν κόραι π τω 
χών ’Ιαπώνων. Οί γονείς των, μή δυνάμενοι νά τάς συντηρήσουν, άπό μικράς
ήλικίας τάς έξεχώρουν είς άνδρας ή γυναίκας αί όποΐαι άνελάμβανον νά τάς διδάξουν
τον άφ’ ύψηλοϋ εταιρισμόν. Δηλαδή τάς έδίδασκον πώς νά διασκεδάζουν οχι μόνον τό
σώμα άλλά καί τό πνεύμα καί δλας τάς αισθήσεις τού είς τό τεϊποτεΐον συχνάζοντος
πελάτου, τραγουδοϋσαι μέ τήν συνοδείαν τού «σαμουσέν» τό όποιον καί έπαιζον, χορεύουσαι διά νά τέρψουν τήν άκοήν καί τήν δρασιν τού πρόσκαιρου φίλου» καί διασκεδάζουσαι καί τέρπουσαι αυτόν μέ τάς ιστορίας των καί μέ τήν φιλοσοφίαν των. Είς
τάς περισσοτέρας πόλεις τής ’Ιαπωνίας αί κοινάί πόρναι καί αί γκέϊσαι έμενον είς
ιδιαιτέρας συνοικίας, όνομαστή δέ ήτο ή Γιοσιβάρα τού Τόκιο, τήν οποίαν είχον ύμνήσει διάφοροι Ευρωπαίοι συγγραφείς, πού τήν έπεσκέφθησαν.
Είς τάς ’Ινδίας ύπήρχον επίσης καί πόρναι καί πορνεία. ’Επίσης καί έκεϊ ύπήρχεν έταιρισμός άνωτέρας ποιότητος, τον όποιον μετήρχοντο αί ίεραί χορεύτρια', τών
διαφόρων ναών, αί μπαγιαντέραι.
’Επίσης είς τούς άρχαίους λαούς, παράλληλα μέ τήν πορνείαν, ήτο διαδεδομένη
άρκούντως καί ή παιδεραστία. 'Υπάρχουν μαρτυρίαι δτι αυτή έκαλλιεργεΐτο καί είς
τήν Αίγυπτον καί είς τήν Τυρρηνικήν καί είς τήν Κελτικήν καί είς τήν Φοινίκην καί
είς τήν Περσίαν. ’Ακόμη άναφέρεται δτι έπεκράτει καί μεταξύ τών Βαβυλωνίων, τών
’Ασσυριών, τών Περσών, τών Σινών καί τών ’Ιαπώνων. Τό Ίσλάμ τυπικώς τήν
άπηγόρευσε άλλά σιωπηρώς τήν ήνέχθη καί δι’ αυτό δχι μόνον έπεκράτησε, ώστε οί
διεφθαρμένοι καί διεστραμμένοι πάμπλουτοι άρχοντες παραλλήλως μέ τά γυναικεία
χαρέμια νά έχουν καί χαρέμια άπό γανυμίδας, άλλά έξυμνήθη ώς θεσμός άπό διεφθαρ
μένους ποιητάς τόσον "Αραβας, δσον Πέρσας καί Τούρκους.
Ή άκολασία καί ή διαφθορά λοιπόν δέν είναι κάτι τό τρωτόν καί τό έπιλήψιμον
τής παρούσης γενεάς μόνον άλλ’ δπως εϊπομεν δλων τών άνθρώπων καί δλων τών
φυλών. "Ισως μάλιστα σήμερον νά έχουν σημαντικώς περιορισθή μέ τήν γνώσιν τών
κινδύνων έκ τών άφροδισίων νοσημάτων, μέ τήν έν γένει πρόοδον τού άνθρώπου καί
μέ τό φιλελεύθερον πνεύμα, πού επικρατεί είς τον ελεύθερον Κόσμον.
Είς τό προσεχές θά άσχοληθώμεν μέ τήν διαφθοράν καί τά διαφθορεία είς τήν
Άρχαίαν Ελλάδα καί τήν Ρώμην καθώς καί είς τον μεσαίωνα.
(Συτεχίζεται)

ΛΟΓΟΤΕΧΝQCAI ΜΕΛΕΤΑΙ

Ο «ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ»
ΚΑΙ Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ) ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
'Υπό ‘Τπαστυνόμου

Β ' χ. X .

ΣΤΑ Μ Α ΤΗ

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Σ ’ ολόκληρο τό ρεΰμα τής άνθρώπινης ζωής, ένα μεγάλο πέρασμα ήρωισμοΰ
καί πνευματικότητας των Ελλήνων βρίσκεται στο «Θάνατο των ’Αρχαίων» τοϋ
πέμπτου λόγου.
Μάς λέγει ό Παλαμάς ότι :
'Όπου πάμε, θάβρουμε πατρίδες
καί θά πλάσουμε, άπό τό Βόσπορο
χαϊδευτά συνεβγαλμένοι ώς τον Ά δρία
θά φωλιάσουμε στή Βενετία,
θά ξαναρριζώσουμε στή Ρώμη,
θά μάς άγκαλιάσει ή Φλωρεντία.
Τ ’ ’Ά λπεια τά βουνά θά δρασκελίσουμε,
θά ξαφνίσουμε τά ρέματα τοϋ Ρήνου,
στοϋ βορριά θ’ άστροχαράξουμε τά σκότη,
θά χυθοϋμε σά μαγιάπριλα τοϋ νοΰόπου τόποι, όπου γεράματα, θά σπείρουμε
μιάν Ελλάδα καί μιά νιότη.
Καί πλανήτες μέ δικό μας φως,
τό δικό μας φως θά ρίξουμε
όπου θάμπωμα καί βράδυασμα στή φύση'
κ ι’ ό άσκητής θά φιλιωθή μέ τή ζωή
καί τό γάλα τής χαράς ξανά θά πιεις
νηστευτή κι’ ένα κρασί θά σέ μεθύσει. . .

Τοϋ οικοδόμου θά τοϋ δείξουμε ρυθμούς,
νόμους τοϋ σοφού' σ’ έμάς θά τρέξουν
όμοια κυβερνήτες καί τεχνίτες,
πύργοι θά ύψωθοΰν καί πολιτείες
καί παντοΰ ξανά θά στυλωθούν
των καλών καί των ωραίων οί δικιοκρίτες.
’Αλλοΰ άνοίγουν οί πόρτες τής Πόλης, μιάς «πόθου γής», γιατί καί ό Βυ
ζαντινός κόσμος θανατώνεται εδώ:
Καί οί τριπλές οί πόρτες οί χρυσές
καί οί χαλκένιες πόρτες τρίξανε
τρίξιμο σά νά βογγήξαν
καί χωρίς κανένα γγίξιμο,
σάμπως μαγεμένες διάπλατες
άπό μόνες τους άνοιξαν...........
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’Ανοίγουν στη συνέχεια οί πόρτες της Πόλης, για νά βγουν οί σοφοί μέ τά
ραβδιά των προσκυνητάδων καί τά ταξιδιωτικά ταγάρια, οΐ Βυζαντινοί λόγιοι, πού
φεύγουν άπό τήν Πόλη κρατώντας της Ελλάδας τά χειρόγραφα καί «βαρειά σταμνιά
γιομάτα μέ τη στάχτη των προγόνων». "Οταν ό γύφτος τούς σταματάει γιά νά ρω
τήσει ποιούς θησαυρούς κουβαλάνε μαζί τους στις ξενητιές, έκεϊνοι άπολογοϋνται
πώ ς παίρνουν τούς ’Α θ ά ν α τ ο υ ς , τούς ' Ω ρ α ί ο υ ς , τη Σ ο φ ί α , τό Ρ υ θ μ ό ,
τήν ’Α θ ή ν α καί τον ’Ό λ υ μ π ο . Πάνε νά σώσουν τούς άτίμητους αυτούς θησαυ
ρούς σέ άλλες χώρες. ’Αλλά ό Γύφτος τοϋ Παλαμά, σκυμένος πάνω στά γυρίσματα
των καιρών, έχει μάθει πώς τίποτα δέν ξαναγυρίζει ποτέ άκέραιο. Καί φωνάζει
μέ ορμή ορφική πώς άδικα ξενητεύονται καί άδικα στήνουνε τά είδωλα γ ι’ άνωφέλευτο προσκύνημα :
Μά ή Ελλάδα μιά καί αγύριστη·
πάει καί νά τήν κ λ α ϊς!!.....
Γίνεται φανερό πώς άπό έδώ ξεκίνησαν οί άπειρες παρεξηγήσεις γιά τό κοντα
ροχτύπημα τής άρχαιοπληξίας άπό τον Παλαμά. Γεγονός είναι ότι ό Παλαμάς είχε
ώς ιδανικό τήν άτομικότητα τοϋ άνθρώπου, τήν Ικανότητα τοϋ άτόμου νά δημιουργεί
καί νά σκέπτεται όπως αισθάνεται, τήν άλήθεια όπως τήν βλέπει καί οχι όπως τοϋ
τήν δείχνουν έργα πρωτινών. ’Ή θελε ό Παλαμάς νά δημιουργούν καί νά ήγοΰνται οί
"Ελληνες οί νεώτεροι στούς άλλους λαούς, ό χ ι γ ι α τ ί ε ί χ α ν π ρ ο γ ό ν ο υ ς ,
μ ά γ ι α τ ί ή τ α ν α υ τ ο ί " Ε λ λ η ν ε ς . Πίστευε ότι χωρίς προγονοπληξία
μπορούμε νά κάνουμε περισσότερα. Καί τούτο, γιατί, όπως έλεγε τακτικά, οί άρχαϊοι
"Ελληνες έγιναν εκείνοι πού έγιναν έ π ε ι δ ή δ έ ν ε ί χ α ν π ρ ο γ ό ν ο υ ς . ’Ιδα
νικοί οί άρχαϊοι μας πρόγονοι, πνευματικοί ήγήτορες ολόκληρης τής οικουμένης,
άφησαν λαμπρά παραδείγματα προς μίμηση γιά τούς άπογόνους. Μά εμείς, κατά
τήν παλαμική φιλοσοφία, πρέπει νά έχουμε αυτούς ώς οδηγούς, άλλά νά μή πάψουμε
νά δημιουργοΰμε ώς αύτοτελής σύγχρονος λαός, νά μήν έπαναπαυώμαστε σ’ δ,τι,
αύτοί έκαμαν. Καί τούτο, έπαναλαμβάνουμε, γιατί εκείνοι έδημιούργησαν τον άθάνατο πολιτισμό χ ω ρ ί ς π ρ ο γ ό ν ο υ ς τ ό σ ο φ ω τ ε ι ν ο ύ ς . Επομένως, άν
πρόκειται νά θαυμάζουμε τον πολιτισμό τών άρχαίων καί ν’ άδρανοΰμε, γιατί έχουμε
τέτοιους θησαυρούς, τότε καλύτερα νά «θανατωθούν» οί άρχαϊοι. ’Α ρκεί'νά περι
σώσουμε άπ’ αυτούς εκείνα πού χωρίς τήν παρουσία τους είμαστε κοινοί άνθρωποι:
Τ ή ν ’Α θ α ν α σ ί α , τ ή ν ' Ω ρ α ι ό τ η τ α , τ ή Σ ο φ ί α , τ ό Ρ υ θ μ ό ,
τ ή ν ’Α θ ή ν α κ α ί τ ο ν ’Ό λ υ μ π ο . . . Κάπου εκεί νομίζουμε πώς βρίσκε
ται ή παλαμική ιδέα μέ τό λόγο τού θανάτου τών θεών. Καί μάς φαίνεται όμοιο κά
πως μέ τό - πρόσταγμα «σύν ’Αθηνά καί χεΐρα κίνει». ’Άλλωστε, άν λάβουμε ύπ’
δψει ότι ό Παλαμάς τόνιζε πάντοτε πώς «καί τήν μεγάλην χάριν ή,νεωτέρα ποίησις
χρεωστεϊ εις τό ότι συχνά λούεται μέσα εις τά θαυματοποιά νερά τής ελληνικής άρχαιότητος...», διαλύεται κάθε παρεξήγηση.
Στον ' Έ κ τ ο λόγο, πού ό τίτλος του είναι « Γ ύ ρ ω σ έ μ ι ά φ ω τ ι ά»,
ό Γύφτος συνεχίζει τις περιπλανήσεις τής ιδέας. Δοκιμάζει άκόμα επαγγέλματα,
δοκιμάζει νά κάμει κι’ άλλους ν’ άσπασθοΰν τις γνώμες του. Ά π ό παντού όμως
διώχνεται, άπό παντού άκούει νά τον περιγελάνε:
Κ ι’ έτσι άπαρνητής μέ τό περίγελο,
κι’ έτσι χαλαστής μέ τή βλαστήμια,
κι’ έτσι ενός θειαφότοπου μιά λάβα,
τό δροσό μιάς πιστής νοιώθω μέσα μου
κι’ ώνειρεύτηκα νά ζήσω στό πλευρό τους·
μά κι’ αύτοί μοΰ κράξαν «Γύφτε, τράβα!»
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Χρ. Σταμάτη: 'Ο «Δωδεκάλογος του Γύφτου»

"Ας μέ διώξαν. Τούς δοξάζω. Έ γ ώ είμαι
γλώσσα τής ωραίας άλήθειας,
δέ μέ σέρνει έκδίκηση λαοπλάνα·
και γιά τούτο σήμερα μπροστά σας,
έτσι, μέ γρικάτε νά χτυπώ
μιαν άργή καί σά νεκρώσιμη καμπάνα.
'Η ιδέα παίρνει διαστάσεις στον " Ε β δ ο μ ο λόγο, πού είναι το θρυλικό
« Π α ν η γ ύ ρ ι τ ή ς Κ α κ ά β α ς » . Ή κεντρική ιδέα τού λόγου τούτου συνοψί
ζεται στούς στίχους τού φιλοσόφου Μ. Γκυγιώ: «Ε μ πρός! Θέλω γιά πατρίδα τον
άπέραντο ροδοκοκκινισμένο ορίζοντα. Ζηλεύω έγώ κ ι’ Ιχω γιά τζάκι μου μονάκριβο μιά ταξιδεύτρα τού ήλιου άχτίδα».
Στο «Πανηγύρι τής Κακάβας» βρίσκουμε τούς γύφτους όλου τού κόσμου μα
ζεμένους κοντά στοΰ Ρωμανού την πύλη. ’Έχουν ερθειγιά νά γιορτάσουν το τρίμηνο
πανηγύρι τής γυφτουριάς. 'Ο ποιητής μας περιγράφει τις διάφορες φυλές μέ τις
παρδαλές φορεσιές καί τις πολύτροπες τέχνες, τούς γύφτους τούς σοφούς καί τούς
γύφτους τούς δυνατούς:
(Σ υνεχίζετα ι

Παροράματα προηγουμένου τ ε ύ χ ο υ ς :
EEs τήν μελέτην τοϋ κ. X. Σταμάτη διά τον Παλαμαν, του τεύχους 223, παρελείφθη
λόγω τυπογραφικής άβλεψίας ολόκληρος φρασις, πού κάμνει δυσνόητου τήν σχετ.κήν παράγρα
φον. 'Ο αναγνώστης, άντί τοϋ λανθασμένου «Τό συμπέρασμα των Μαρξιστών πού κινα πρύς τά
μπρός δείχνει τήν άπόλυτη σύγχυση κλπ.» πρέπει νά διαβάση τό έξης ορθόν : «Τό συμπέρασμα
των Μαρξιστών δτι «ή σύγκρουση των αντιθέσεων, η πάλη στη φύση και στην κοινωνία, εϊνε
ή δύναμη πού κινά προς τά μπρός» δείχνει τήν άπόλυτη σύγχυση κλπ.».

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΚΙΤΣΑ

ΚΑΛ ΠΑΖΟ Ν ΤΑΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΜΟΝΑΧΟ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΟΣΛΟ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ
Ύ πό χ . Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Πριν φτάσουμε στο Μόναχο σταματήσαμε στο Σάλτσμπουργκ για νά φάμε.
'Η πόλις αύτή είναι άρκετά μεγάλη καί έχει τό δικό της χαρακτηριστικό χρώμα.
Συνεχίζοντας την πορεία μας φτάνουμε στο Μόναχο, την πατρίδα τοϋ πρώτου βασιλιά
των Ελλήνων, τοϋ ’Όθωνος. Πόλις τεράστια μέ έξαιρετικά φαρδεϊς δρόμους πού διευ
κολύνουν άφάνταστα την κυκλοφορία. 'Η ώρα είναι 10 μ.μ. καί τά πάντα είναι φω
τισμένα. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε νά μείνουμε στήν πόλι, γιατί όλατά ξενοδοχεία
είχαν γεμίσει καί έτσι διανυκτερεύσαμε σ’ ένα προαστιακό μοτέλ, για νά συνεχίσουμε
τήν πορεία μας τά ξημερώματα. ’Αλλά τό Μόναχο θά τό έπισκεφθοΰμε κατά την επι
στροφή μας.
ΜΟΝΑΧΟ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΚΑΣΣΕΛ
Δ ε υ τ έ ρ α , 2 ’Ι ο υ λ ί ο υ 1 9 6 2. Ξεκινώντας άπό τό Μόναχο γιά τό
Κάσσελ χάνουμε τό ιδιόρρυθμο σέ ώραιότητα τοπίο τής Βαυαρίας καί άντικρύζουμε
πλούσιους δασωμένους κάμπους μέ άφθονο νερό καί μέ σπίτια σέ γερμανικό στύλ.
Έ ντύπω σι κάνει δτι όλοι οί δρόμοι είναι κατακάθαροι καί ότι σέ μικρές άποστάσεις
υπάρχουν τηλέφωνα, ώστε ό καθένας πού θά τοϋ συμβή δυστύχημα νά μπορή νά ζητήση βοήθεια. Συνεχίζοντας τήν πορεία μας σταματήσαμε γιά λίγο στη Νυρεμβέργη,
τήν οποία οί Γερμανοί διατηρούν όπως ήταν, ώς τουριστική πόλι. Είναι πραγματικά
μιά ωραιότατη πόλις μέ οικοδομές στο δικό τους στύλ. Τό βράδυ φτάνουμε στήν πόλι
Κάσσελ. Πρόκειται γιά μιά άρκετά ώραία καί σύγχρονη πόλι μέ τεράστια πολυώρο
φα μέγαρα καί μέ όλο τό σύγχρονο έξοπλισμό. Διανυκτερεύσαμε σ’ ένα πολύ ώραϊο
σύγχρονο ξενοδοχείο.
ΚΑΣΣΕΛ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ
Τ ρ ί τ η , 3 ’Ι ο υ λ ί ο υ 1 9 6 2. Φεύγοντας άπό τό Κάσσελ καί καλπάζον
τας προς τά βόρεια προχωρούμε προς τό 'Αμβούργο, τό έμπορικώτατο αυτό λιμάνι
τής Γερμανίας. Φτάσαμε ένωρίς τό μεσημέρι κι’ έτσι μάς δόθηκε ή ευκαιρία νά γυ
ρίσουμε στήν πόλι καί νά τή δούμε. Είναι μιά μεγάλη πόλις πλούσια πού τή διασχί
ζει καί τήν κυκλώνει ό ποταμός Έ λβ ας, ό όποιος τον περασμένο χειμώνα πλημ
μύρισε καί κάλυψε τεράστιες έκτάσεις προκαλώντας μεγάλες ζημίες. ’Από τό ’Α μ 
βούργο θά προχωρήσουμε προς τά σύνορα τής Δανιμαρκίας, στήν οποία θά φτάσου
με μέ τό φέρυ-μπόουτ.
ΑΜΒΟΥΡΓΟ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
Τ ε τ ά ρ τ η , 4 ’Ι ο υ λ ί ο υ 1 9 6 2. Φεύγοντας άπό τό 'Αμβούργο φτάνουμ2
στήν παραλιακή πόλι Γκρόσενμποντ, όπου μάς περιμένει τό τεράστιο φέρυ-μπόουτ
γιά νά μάς μεταφέρη στήν άπέναντι παραλία τής Δανιμαρκίας, στήν πόλι Γκέντσερ
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Ν. ’Αρχιμανδρίτου

Πριν άπό τό δικό μας πούλμαν μπήκε στο φέρυ-μπόουτ ένα τραίνο μέ δέκα βαγόνια
’Έ τσ ι έμεΐς ήμασταν τελευταίοι. Περάσαμε στα σαλόνια καί στις τραπεζαρίες, όπου
σέ τιμές μάλλον μεγάλες προσφέρονται τα πάντα. Ά π ό έτοιμα φαγητά μέ τις περί
φημες γαρνιτούρες τής Κοπεγχάγης μέχρι παγωτά όμοια προς τής «ΕΒΓΑ» (πύ
ραυλοι, καλαμάκι κ λ π .). Ταξιδεύοντας μέ τό φέρυ-μπόουτ τρεις ώρες φτάσαμε στη
Γκέντσερ καί άπό έκεΐ θά προχωρήσουμε μέ τό πούλμαν προς στήν Κοπεγχάγη.
’Εδώ τό φόντο άλλάζει. 'Τπάρχει βέβαια τό πράσινο παντού, σάν ένα άπέραντο δά
σος μέ τάπητα άπό χορτάρι (γκαζόν), άλλά τά σπίτια μικρά καί μεγάλα είναι σχεδόν
όλα ξύλινα καί αυτό κάνει έντύπωσι σέ μάς πού είμαστε συνηθισμένοι στά πέτρινα
κτίσματα. Διασχίζουμε την κάτω Δανιμαρκία καί προχωρούμε προς τήν πρωτεύουσα
όπου καί φτάσαμε τό άπόγευμα. Τήν Κοπεγχάγη τήν άποκαλοΰν Παρίσι ή ’Αθήνα
τού Βορρά. 'Ό π ω ς μάς είπε ό Δανέζος ξεναγός μας, ή Κοπεγχάγη είναι ωραία σάν
την ’Αθήνα, μά τής λείπει ή Άκρόπολις.
Πραγματικά ή πόλις αύτή είναι ή ώραιότερη άπ’ όσες είδαμε. ’Έ χει σ’ όλη
τήν τεράστια έκτασί της ένα ρυθμό χαρούμενο, πού τον τηρεί μέχρι τήν άκρότατη συν
οικία. Δρόμους πολύ ωραίους, κτίρια σέ άρχοντικό καί έπιβλητικό στύλ καί δημόσια
κτίρια πού είναι άριστουργήματα. Τά άνάκτορα, τό δημαρχείο, τά δημόσια κτίρια,
οι εκκλησίες καί τά άφθονα νερά πού τρέχουν παντού είτε σέ συντριβάνια είτε σέ πο
ταμάκια ξεκουράζουν. Προσπάθησα καί ζήτησα άπό τή συντροφιά μου νά δοΰν μήπως
υπάρχει πουθενά κανένα κτίριο φτωχικό, κάτι σάν χάλασμα, σάν παλιατζούρα πού
λέμε, μά δέν συναντήσαμε κανένα. Παρεκάλεσα έπίσης όλους νά μοΰ δείξουν έναν άν
θρωπο κακομοιριασμένο, μά στάθηκε άδύνατο νά βρεθή έστω καί ένας. Καί διερωτηθήκαμε : Δέν υπάρχει έδώ φτωχός; Έ τ σ ι φαίνεται, δέν θά υπάρχουν φτωχοί, μά ούτε
καί πολύ πλούσιοι. 'Η σύνθεση τής κοινωνίας παρουσιάζεται καθαρή λαϊκοαστική,
σέ τρόπο πού οί πάντες έργάζονται συνεχώς άπό τις 7.30 τό πρωί μέχρι τις 5 τό άπό
γευμα καί ύστερα διασκεδάζουν μέ τον τρόπο τους. Τό μέρος δέ πού συγκεντρώνει
τον περισσότερο κόσμο, όλων τών κατηγοριών, δηλαδή άπό τά παιδάκια μέχρι τούς
ήλικιωμένους, είναι τό περίφημο «Τιβολί». Πρόκειται γιά έναν τεράστιο κήπο, πέντε
φορές μεγαλύτερο άπ’ τό δικό μας Βασιλικό Κήπο, πού βρίσκεται στο κέντρο τής
πόλεως, δηλαδή δίπλα άπό τό σιδηροδρομικό σταθμοί1).
Ή είσοδος στο «Τιβολί» στοιχίζει δυο κορώνες, δηλαδή δέκα ελληνικές δραχμές.
Στον τεράστιο αυτό χώρο ύπάρχουν τά πάντα γιά μικρούς καί μεγάλους, γιά όλα τά
βαλάντια, γιά όλα τά γούστα, γιά όλες τις άνθρώπινες ιδιοτροπίες. Παιγνίδια τύπου
«Λούνα Πάρκ» σέ άφθαστο όμως γούστο, χορευτικά κέντρα, έστιατόρια όπου εφαρμό
ζεται τό αύτοσερβίρισμα, ποτάμια καί λίμνες μέ γόνδολες, τραινάκια πού κυκλοφο
ρούν μέσα στούς δρόμους, θέατρο, βαριετέ, ένα θαυμάσιο κέντρο παγόδα άφθαστης
ομορφιάς καί ένα άλλο κέντρο αληθινό άραβούργημα πού όπως είπε κάποιος μήτε ό
Μόλας δέν μπορούσε νά τό κεντήση, παρουσιάζοντας τό παλάτι τού πασσά. Παντού
σχεδόν περιποιούνται καί σερβίρουν καί έξυπηρετοΰν τούς έπισκέπτες κοπέλλες ω
ραιότατες, χαρούμενες καί όμορφοντυμένες. ’Εννοείται ότι παντού όπου βρεθής κι’
οπού σταθής πληρώνεις. Πληρώνεις άδιάκοπα, έτσι πού αν ξανοιχτής θά φύγης μέ
άδειο τό πορτοφόλι. ’Έ τσι κι έμεΐς δοκιμάσαμε άρκετά άπό τά εκθέματα, άλλά προ
τιμήσαμε νά γλεντήσουμε σάν άπλοι πολίτες, θαυμάζοντας τά άριστουργήματα στούς
κήπους, στά περίπτερα, στά εκθέματα καί σ’ δ,τι μπορεί νά φαντασθή ό άνθρωπος
καμωμένο γιά νά διασκεδάση τό συνάνθρωπό του μέ τό...άζημίωτο.
Ό τ α ν βραδυάση, δηλαδή μετά τήν 11η νυκτερινή καί άνάψουν τά άπειρα καίποι1. Έ κ εΐ ό σταθμός δέν είναι στήν παρυφή τής πόλεως, 8πως γίνεται σέ μας, άλλά στο
κέντρο. ’Εννοείται δτι οί γραμμές όλες είναι υπόγειες. Ό σταθμός διαθέτει τά πάντα: κέντρα,
καφετηρίες, πρατήρια φρούτων κ.λ.π.

Καλπάζοντας στά βόρεια
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κίλα φώτα τοΰ «Τιβολί» παρουσιάζεται ονειρώδες θέαμα, πού άναγκάζει δλο το κόσμο
πού κυκλοφορεί εκεί μέσα να μή θέλη να φύγη.
’Έ τσ ι περνούν οί Δανιμαρκέζοι κι έτσι περάσαμε καί μεΐς μια μέρα καί μια νύ
χτα. Έσημείωσα όμως καί μερικές άλλες εικόνες άπό τήν πρωτεύουσα αύτήτοϋ Βορρά.
α) Οί άστυνομικοί έχουν μπλε στολές μέ μιά τεράστια σπάθα κρεμασμένη άπό
τή μέση τους, σαν τούς παληούς άξιωματικούς τοΰ ιππικού. Τώρα τι δουλειά έχει ή
σπάθα στη μέση τών άστυνομικών είναι γιά μάς αίνιγμα. Ε πίσ η ς οί αστυνομικοί
πού κυκλοφορούν είναι έλάχιστοι.
β) 'Η κυκλοφορία τών πάσης φύσεως οχημάτων έπιτρέπεται σ’ δλους τούς
δρόμους κεντρικούς καί μή. Θά νόμιζε κανείς δτι αύτο έγκυμονεΐ κινδύνους. Καί δμως
τά πάντα πηγαίνουν καλά γιατί έχει γίνει συνείδησις τών οδηγών δτι οφείλουν νά
εξυπηρετούν πάντοτε το διαβάτη. ’Έ τσ ι, έκεΐ πού δέν υπάρχουν φωτεινά σήματα, ό
οδηγός δταν ίδή καί έναν έστω διαβάτη πού θέλει νά περάση το δρόμο, σταματά.
Φαίνεται δτι μιά άρχή κυριαρχεί εδώ « δ τ ι τ ά π ά ν τ α γ ί ν ο ν τ α ι γ ι ά
τ ή ν έ ξ υ π η ρ έ τ η σ ι τ ο ύ π ο λ ί τ ο υ». Αύτή ή άρχή φαίνεται πιο έντονα
δταν βλέπη κανείς δτι στις πλατείες ή στούς πιο άπόκεντρους δρόμους άκόμα, σέ
μικρές δέ άποστάσεις, έχουν τοποθετηθή ειδικές σιδερένιες βάσεις γιά ν’ άφήνουν έκεΐ
τά ποδήλατα εκείνοι πού τά χρησιμοποιούν, οί όποιοι άνήκουν σέ κάθε κατηγορία
πολιτών (μαθητές, νοικοκυρές, έμποροι, εργατικοί κ λ π .). Καί μάλιστα τά ποδήλατα
δέν έχουν αριθμό. Μοΰ έκανε δέ έντύπωσι δτι σέ ώρισμένες θέσεις υπήρχαν ποδήλατα
πού φαίνεται δτι ήσαν έγκαταλελειμμένα άπο πολύ καιρό γιατί ήσαν σκουριασμένα καί
μέ λάστιχα σαπισμένα. Καί δμως κανείς δέν τά πείραζε καί μένανε έκεΐ περιμένοντας
τον ιδιοκτήτη.
γ ) Περίπτερα δέν ύπάρχουν πουθενά. 'Υπάρχουν δμως μικρές καντίνες, είτε
κινητές είτε μόνιμες σέ δλους τούς δρόμους, δπου προσφέρονται άναψυκτικά, παγω 
τά καί κυρίως λουκάνικα. Βλέπει κανείς κυρίους καί κυρίες πού φορούν δλες σχεδόν
πανταλόνια, μέ μεγάλη άφέλεια νά σταματούν καί ν’ άγοράζουν ένα-δυό λουκάνικα
(μήκους 0,20 τοΰ μέτρου έκαστον). Τά λουκάνικα μπαίνουν πάνω σ’ ένα λαδόχαρτο,
ρίχνουν μιά ειδική σάλτσα στο λαδόχαρτο, δίνουν καί ένα ψωμάκι καί κάθονται Ο ρ
θιοι έκεΐ τρώγοντας ήσυχα-ήσυχα.
δ) Τό νερό έδώ στις βόρειες χώρες, ένώ τρέχει άφθονο παντού, είναι σπάνιο εί
δος στά κέντρα. Είδαμε καί πάθαμε κάθε φορά πού ζητήσαμε νερό. Μάς κοιτούσαν
περίεργα καί διηρωτώντα προφανώς, τί άνθρωποι είμαστε πού. ζητούσαμε νερό. Καί
άλλοτε μάς έδιναν, άλλοτε ήταν άδύνατο νά βρούμε ένα ποτηράκι νεράκι. Τώρα
ποιοι είναι περίεργοι έμεΐς ή έκεΐνοι; Καί διερωτήθηκα συχνά, τί είδους άντιαλκοολικό άγώνα θέλουν νά κάνουν άφοΰ δέν πίνουν καθόλου νεράκι. Είναι κι’ αύτό ένα
άπό τά μυστήρια πού συναντήσαμε.
ε) 'Η Κοπεγχάγη είναι μιά πόλι 550 περίπου έτών, φτειαγμένη μέ ιιεγάλη φρον
τίδα ώστε .στο σύνολό της ν’ άποτελή ένα άριστούργημα συγχρόνου πόλεως μέ δλες
τις ανέσεις καί ευκολίες καί μέ ζωή χαρούμενη, πού φαίνεται δτι κάνει τούς κατοί
κους της ευτυχισμένους. Δέν παρουσιάζει βέβαια τά κλασσικά άριστουργήματα
καί τις άρχαιότητες τής ’Αθήνας καί τό μόνο πού δείχνουν μέ ύπερηφάνεια στούς
ξένους οί κάτοικοι τής Κοπεγχάγης είναι ή περίφημη Γοργόνα. 'Ένα χάλκινο άγαλμα
πολύ ώραΐο μιάς γυναίκας, γοργόνας, καθισμένης πάνω σ’ ένα βράχο μέσα στην παρα
λία νά κοιτάζη θλιμμένη κάπως προς τό πέλαγος, περιμένοντας τούς θαλλασσινούς.
Είναι πράγματι ώραία σύνθεση στην απλότητα καί τήν έννοιά της.
στ) Έ δώ υπάρχει καί τό V ibrotor, τό ξεκουραστήρι νά πούμε. Δηλαδή δταν
άπό τό περπάτημα κουρασθήτε πηγαίνετε στο σταθμό καί άνεβαίνετε σ’ ένα αυτό
ματο μηχάνημα, ρίχνοντας δυο δραχμές. Τό μηχάνημα λειτουργεί τότε έπί πέντε
λεπτά. Τ ί κάνει; Χιλιάδες παλμικές κινήσεις, ένα είδος μασάζ ήλεκτρικό στά πόδια,
έτσι πού πράγματι ξεκουράζεται κανείς καί αισθάνεται μεγάλη άνακούφισι.
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ζ) Περνώντας άπό τά άνάκτορα είδαμε τήν πριγκίπισσα ν’ άσκήται στην ιππα
σία μέ τό άλογό της σέ μιά πλατεία (ιπποδρόμιο) πού ήταν έξω άπό το κτίριο καί
διάφοροι διαβάτες παρακολουθούσαν τις άσκήσεις. Φαίνεται δτι οι πρίγκιπες εδώ
κυκλοφορούν στην πόλι σάν άπλοι άνθρωποι όμοιοι μέ όλους.
η) Πήγαμε σ’ έναν άπό τούς κήπους καί μείναμε καταγοητευμένοι άπό τη
σύνθεσι των χρωμάτων, γιατί εδώ είναι άνοιξι. Χιλιάδες τριανταφυλλιές σέ συνδυ
ασμούς άριστουργηματικούς προβάλλουν. Σχέδια στη χλόη άπό βιγκόνιες μέ άνθη
πού έμοιαζαν μέ καμέλιες έδιναν τήν έντύπωσι λουλουδένιου κεντήματος. Καί τά συντριβάνια μέ μαρμαρένια τεράστια συμπλέγματα άλογων άφηνιασμένων ή άλλοΰ χάλ
κινων παρθένων σέ στάσεις λατρείας τής φύσεως έτόνιζαν περισσότερο τό άριστουργηματικό αύτό σύνολο πράσινου, χρωμάτων, νερών καί άγαλμάτων.
θ) Περηφανεύονται οί Δανέζοι για τά έτοιμα φαγητά τους. Πράγματι οί βιτρίνες τών καταστημάτων έτοιμων φαγητών παρουσιάζουν τήν πιο ενδιαφέρουσα εικόνα.
’Απειρία φαγητών (γαρίδες, λουκάνικα, αύγά, κρέατα, σαλάτες κ λ π .) προβάλλουν
γαρνιρισμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε νά νομίζη κανείς ότι είναι κεντήματα. Καί οί
άνθρωποι μπαίνουν μέσα, είτε γιά νά φάνε, είτε γιά νά πάρουν μερίδες σέ ωραία κουτάκια γιά τό σπίτι τους. Φαίνεται οτι ελάχιστοι θά μαγειρεύουν στά σπίτια τους γιατί
οί πελάτες στά καταστήματα αύτά είναι τόσοι, πού διερωτάται κανείς αν μπαίνει
κατσαρόλα στο σπίτι. Καί όταν άκόμα κλείνουν τά μαγαζιά υπάρχουν τά αυτόματα
μηχανήματα στά όποια είναι έκτεθειμένα σέ άτομικές μερίδες όλα τά φαγητά. "Ετσι
ρίχνετε μέσα τό νόμισμα πού γράφει γιά κάθε φαγητό, πατάτε τό κουμπί καί άμέσως
σέρνετε στο κάτω μέρος ένα συρτάρι άπ’ όπου παίρνετε τό φαγητό σας καί τό τρώτε
χωρίς νά προκαλέσετε έντύπωσι στούς διαβάτες. Στήν Κοπεγχάγη μείναμε δύο μέ
ρες κι’ έτσι μάς δόθηκε ευκαιρία νά τήν γνωρίσουμε κάπως καλύτερα.
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΓΚΟΤΕΜΠΟΡΓΚ
Π α ρ α σ κ ε υ ή , 6 Ι ο υ λ ί ο υ 1 9 6 2. Προχωρώντας άπό τήν Κοπεγχάγη
φτάνουμε στήν παραλία όπου παίρνουμε ένα μικρό φέρυ-μπόουτ καί υστέρα άπό 20
λεπτά άποβιβαζόμαστε στο σουηδικό έδαφος μέ προορισμό μας τή δεύτερη σέ μέγεθος
πόλι της Σουηδίας, τό Γκότεμποργκ. ’Εδώ ή σκηνοθεσία άλλάζει. 'Η Σουηδία, όπως
είναι γνωστό, παράγει άφθονη ξυλεία. "Ετσι σάν πρώτο οικοδομικό ύλικό χρησι
μοποιείται τό ξύλο. Τά σπίτια λοιπόν, ιδίως στά χωριά, καί τις μικρές πόλεις, είναι
όλα σχεδόν καμωμένα άπό ξύλο σέ ωραιότατα σχέδια, έτσι πού δίνουν τό ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό γνώρισμα. 'Η φύσις πλουσιωτάτη σέ βλάστησι καί σέ ύγρό-στοιχείο,
όχι όμως στήν πυκνότητα καί τή χάρι τής Αύστρίας, άκόμη καί τής Δανιμαρκίας.
Στήν Γκότεμποργκ φτάσαμε μέ βροχή τό βραδάκι καί μείναμε σ’ ένα πολυτελέστατο
ξενοδοχείο.
Είναι ένα καινούργιο 12ώροφο ξενοδοχείο πού άνήκει στούς φοιτητές. Δηλαδή
τό Κράτος έδωσε δάνειο στο φοιτητικό σύλλογο καί έκτίσθη τό ξενοδοχείο αύτό,
άπόλυτα συγχρονισμένο. Τό προσωπικό άποτελείται άπό φοιτητές καί φοιτήτριες πού
θέλουν νά έργασθοΰν επί πληρωμή. ’Έ τσ ι οί άποροι φοιτηταί βρίσκουν δουλειά καί
μπορούν νά σπουδάζουν, ταυτόχρονα δέ άπό τά είσοδήματά τους έξυπηρετεΐται τό
δάνειο καί σχηματίζεται ένα κεφάλαιο γιά σκοπούς πού εξυπηρετούν τούς φοιτητάς.
Ή πόλις, όπως τήν είδαμε άφ’ ύψηλοΰ, είναι άρκετά μεγάλη καί πνιγμένη στο πράσι
νο μέ κατακάθαρους δρόμους καί σπίτια καλοφτειαγμένα.
’Αξιοσημείωτο είναι ότι οί κάτοικοι τής Γκότεμποργκ είναι εξαιρετικά φιλέλ
ληνες καί στό- πανεπιστήμιό τους ίδρυσαν έδρα τής νεοελληνικής γλώσσης. Πρόκει
ται νά τοποθετηθή Έ λλην καθηγητής ό όποιος θά διδάσκη έκεΐ τή νεοελληνική γλώσ
σα καί τά ήθη καί έθιμα τών Ελλήνων. Δυστυχώς λόγω τής βροχής δέν μπορέσαμε
νά έπισκεφθοΰμε τις διάφορες συνοικίες καί τά άξιοθέατα τής πόλεως.
(Συνεχίζεται)

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

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

ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΑΛΗΦΙΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -

______________________ 'Υπό τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου___________________________
χ . ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΚΑΚΗ
(Συνέχ«α έκ τού προηγουμένου)

ΤΗταν σούρουπο δταν ξεκίνησα μέ τδ παραλιακό τραμ τοϋ Παλαιού Φαλήρου
για νά φτάσω νωρίτερα άπό κείνους στο «Τροκαντερό», κέντρο άπδ τά πιο μοντέρνα,
πού άφισε εποχή στο τόπο μας. ~Ηταν κτισμένο ανάμεσα στα βράχια τής παραλίας,
μέ τή φαντασμαγορική εξέδρα του στολισμένη μέ πολύχρωμες ήλεκτρικές γιρλάν
τες, πού άντανακλοΰσαν στην ήσυχη γαλάζια θάλασσα τοϋ Σαρωνικοΰ. Τά βράδυα
τραβοΰσε στο καλύτερο κόσμο τής Πρωτεύουσας. 'Υπουργούς, διπλωμάτας, βιομηχάνους καί άλλους άριστοκράτας, πού ήθελαν νά ξεσκάσουν άπό τό καλοκαιριάτικο
λιοπύρι τής ’Αθήνας.
Ε ίχε νυχτώσει γιά καλά δταν έ'φτασα στο κέντρο. Κάθησα σ’ ένα απόμερο
τραπέζι τής έξέδρας καί περίμενα τούς άνθρώπους πού ήθελα. "Ετσι, όπως έ'παιρνα
τή γρανίτα μου καί παρακολουθούσα τά ζευγάρια πού χόρευαν μέ τήν συνοδεία μιας
άμερικανικής τζάζ, βλέπω τις δύο κοπέλλες πού είχα δή τό προηγούμενο βράδυ
στο καζίνο, νά προχωρούν προς τό μέρος μου. Πλάι μου ήταν ενα τραπέζι άδειανό.
Κάθησαν σ’ αύτό καί περίμεναν. Σέ λίγο τις ακόυσα νά λένε.
— Πέτρο, εδώ είμαστε, ένώ εκείνος έψαχνε άνάμεσα στις διάφορες παρέες
νά τις βρή. Μόλις τις είδε προχώρησε μέ γρήγορα βήματα προς τό τραπέζι τους,
τις καλησπέρισε καλότροπα καί κάθησε άνάμεσά τους.
— Παγωμένες σαμπάνιες καί φροΰτα εϊπε ό Παρνίδης στο γκαρσόνι πού περίμενε νά πάρη διαταγές.
Στο μεταξύ οί δύο κοπέλλες, δπως ακόυα, διαρκώς ρωτούσαν τον Παρνίδη
γιά τό Γάλλο φίλο του.
— Πέτρο μάς γέλασε, τού έλεγαν.
— Αύτό είναι άδύνατον, άπάντησε. Κάτι άλλο πρέπει νά συμβαίνει, γιατί, δπως
ξέρω, ό Ρενέ είναι συνεπής στά ραντεβού του καί μάλιστα δταν ξέρη πώς θά έχη
συντροφιά όμορφες κοπέλλες, σάν καί σάς.
’Εκείνες γέλασαν μέ τό κοπλιμέντο πού τούς έκανε ό Παρνίδης καί τσούγ
κρισαν τά ποτήρια τους στήν ύγειά τού ξένου πού περίμεναν. 'Η σαμπάνια καί τά
διάφορα ποτά πού σερβίριζε κάθε τόσο τό γκαρσόνι είχαν ανάψει τό κέφι τους καί
άρχισαν νά σιγοτραγουδοΰν.
"Ετσι, δπως τούς παρακολουθούσα, βλέποντας τή σπατάλη πού έκανε ό Παρ
νίδης, είπα μέ τό νοΰ μου.
— Σάν πολύ ξανοίγεσαι Πέτρο καί δέν ξέρω τί είδους λαχείο νάναι αύτό
πού κέρδισες. Πολύ φοβάμαι πώς θά είναι ό ξένος πού συναναστρέφεσαι.
Κάποια στιγμή, δπως κοίταζα προς τήν είσοδο τού κέντρου, βλέπω νά
μπαίνη μιά γυναίκα πού μοΰ έκανε μεγάλη έντύπωσι. ~Ηταν μιά σωστή νεράιδα,
μιά σπάνια μελαχροινή ομορφιά. "Ολων τά βλέμματα έπεσαν πάνω της μέ θαυμα
σμό. Φορούσε ένα μεταξωτό ελαφρό παλτό, πού σκέπαζε ένα μακρύ φόρεμα χορού
λαμέ. 'Η ώραία αύτή γυναίκα μέ σιγανά βήματα προχώρησε στήν εξέδρα κοιτάζον
τας ολόγυρα σάν νά ζητούσε νά βρή κάποιον άνάμεσα στις διάφορες παρέες.
Σάν μαγνήτης μέ τράβηξε ή ομορφιά της καί μέ ζήλεια παρακολουθούσα νά δώ τον
τυχερό πού θά συντρόφευε αύτό τό ζωντανό άγγελο. "Ετσι δπως προχωρούσε τήν
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βλέπω νά έρχεται προς τό μέρος μου. Στο μεταξύ άλλαξε κατεύθυνσή καί τράβηξε
προς το πλαϊνό μου τραπέζι έκεΐ πού καθόταν ό Παρνίδης, πού μόλις την είδε ξα
φνιάστηκε, σηκώθηκε άπό το κάθισμά του καί μέ μπερδεμένα λόγια τής είπε.
—Άντελίνα πώς βρέθηκες εδώ;
Ε κείνη τον κοίταξε μέ περιφρόνησι καί μέ έκδηλο μίσος τον ρώτησε.
—Ό Ρενέ πού είναι κ. Πέτρο;
Ό Παρνίδης προσπάθησε στην άρχή νά δικαιολογηθή μά δέν τά κατάφερε. Ή
όμορφη γυναίκα έπέμενε νά μάθη.
—-Έ γ ώ δέν έχω καμμιά σχέσι μαζί του, τής έλεγε ξηρά καί άδιάφορα, καί
καθώς καταλαβαίνεις, έδώ, το μέρος δέν είναι κατάλληλο γιά τέτοια συζήτησι.
Ή Άντελίνα μέ νευρικότητα καί μέ τόνο έπιτακτικό του έδωσε την άπάντησι.
—Τά ξέρω όλα κ. Πέτρο καί έπιμένω νά μάθω τό λόγο πού τον κρύβεις άπό
μένα, ένώ πριν άπό λίγες ώρες ήσαστε μαζί στο γραφείο σας.
Ό Παρνίδης άλλάζοντας ΰφος, τής είπε θυμωμένα.
-—Άντελίνα πρέπει νά σταματήση αύτή ή ιστορία, νά πολιορκής εμένα γιά έναν
άλλον πού δέν σέ θέλει.
Αύτός ήταν ένας τρόπος νά τήν διώξη τό γρηγορώτερο γιά νά μην έκτεθή. Ή
Άντελίνα ΰστερα άπό τά πικρόχολα λόγια του Παρνίδη έχασε τη ψυχραιμία της καί
άρχισε νά τον άπειλή.
—Θά μου τό πληρώσης αύτό τοϋ είπε καί χωρίς νά δώση άλλη συνέχεια στην συζήτησι έφυγε. 'Η μιά άπό τής δυο κοπέλλες τής παρέας τοϋ Παρνίδη όταν έφυγε ή
Άντελίνα τον ρώτησε.
—Ποιά ήταν αυτή Πέτρο;
—Κάποια 'Ισπανίδα χορεύτρια τής είπε άδιάφορα, έργάζεται στο «Περοκέ» καί
άπό τότε πού γνωρίστηκε μέ τό Ρενέ είναι τρελλή μαζί του.
—Πολύ άστείο συμπλήρωσε ή άλλη καί έχυσε σάν οχιά τό δηλητήριο άπό ζή
λεια. Γιά τά λεπτά του, Πέτρο.
’Έ τσι έμαθα ποιά ήταν ή όμορφη κοπέλλα καί όπως κατάλαβα άπό τή συζήτησι
πού έκανε μέ τον Παρνίδη ό σύνδεσμός της μέ τον ξένο δέν ήταν άλλο παρά μιά
περιπέτεια ερωτική.
Μετά άπό λίγη ώρα, φάνηκε επί τέλους ό ξένος πού περίμεναν, στην είσοδο τοϋ
κέντρου, ψάχνοντας νά δή σέ πιο σημείο τής έξέδρας βρίσκεται ή παρέα του. 'Ο
Παρνίδης, πού τον είδε άπό μακριά τον φώναξε.
—Κε Ρενέ, έδώ είμαστε. Ταυτοχρόνος οί δυο κοπέλλες χαρούμενες έτρεξαν
τον πήραν άγκαζέ καί τον κάθησαν πλάϊ τους.
—Γιατί άργησες κ. Ρενέ; τον ρώτησε ό Παρνίδης.
—’Έ χεις δίκιο- έγώ θά έρχόμουν στην ώρα μου μά κάτι τό άπρόοπτο μοΰ συνέβη.
Μιά συνάντησι πού δέ τήν περίμενα. "Οπως έρχόμουνα είδα ξαφνικά στο δρόμο μου
τήν Άντελίνα. Δέν ήθελα νά συναντηθώ μαζί της, κρύφτηκα άνάμεσα στ’ αυτοκίνητα
πού ήταν σταματημένα έξω άπό τό κέντρο κι’ έτσι τά κατάφερα νά μή μέ δή.
Στήν άρχή σκέφτηκα νά γυρίσω πίσω, μά πάλι μετάνοιωσα, προχώρησα λίγα
μέτρα άπό κεΐ πού βρισκόμουνα καί μπήκα στο άπέναντι καφενείο. Έ κ εΐ κάθησα
σ’ ένα τραπέζι καί περίμενα ώσπου είδα τήν Άντελίνα νά βγαίνη άπό τό κέντρο, νά
παίρνη ένα ταξί άπό τή πιάτσα καί νά φεύγη.
—Δαιμονισμένη γυναίκα ή Άντελίνα είπε ό Παρνίδης στο φίλο του, καί άρχισε
νά τοϋ διηγήται τό έπεισόδιο πού έγινε μεταξύ τους.
'Ο ξένος παρακολουθούσε μέ κάποια νευρικότητα τήν άφήγησι καί όταν άκουσε
τις άπειλές πού έξεστόμισε ή Άντελίνα, είπε στον Παρνίδη.
—'Η Άντελίνα άρχισε νά γίνεται έπικίνδυνη καί μάλιστα ΰστερα άπό τήν έπιμονή της νά μέ παρακολουθή, μέ κάνει νά τήν ύποπτεύωμαι.
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—Δεν φαντάζομαι να τής είπες τίποτε; ρώτησε ό Παρνίδης κάπως άνήσυχα.
—’Ό χ ι για όνομα τοϋ Θεοΰ! ήταν ή άπάντησι τοϋ ξένου καί τό πρόσωπο του
όπως είδα είχε πάρει τό χρώμα ένός πεθαμένου.
—"Οσο καί νά προσπάθησα νά μπω στο νόημα τής τελευταίας στιχομυθίας
πού άκουγα στάθηκε κάπως άδύνατο νά δώσω θετική εξήγηση, παρ’ ολο πού άφινε
νά ένοηθή κάτι τό ύποπτο. Ώ ς τόσο ή ώρα ήταν άρκετά προχωρημένη καί τό κέντρο
άρχισε σιγά-σιγά ν’ άδειάζη άπό τούς διαφόρους γλεντζέδες.
—Είναι ώρα νά φύγουμε, άκουσα νά λένε οί δυο κοπέλλες στον Παρνίδη. 'Ο ξένος
δέν έφερε άντίρρησι, φώναξε τό γκαρσόνι, πλήρωσε τούς λογαριασμούς καί υστέρα
σηκώθηκαν κι’ έφυγαν άγκαλιασμένοι προς τη στάσι των αυτοκινήτων.
Οί σωφέρ έτρεξαν όλοι μαζί ποιος θά προλάβη νά πάρη τήν εΰθυμη παρέα που
πλησίαζε στην πιάτσα τους, μά εκείνοι στο μεταξύ μπήκαν στη κούρσα πού τούς περίμενε κι’ έ'φυγαν.
’Εγώ τούς πήρα άμέσως στο κατόπιν μπαίνοντας στο πρώτο άμάξι τής πιατσας
κι’ είπα στο σωφέρ.
— Παρακολούθησε σέ παρακαλώ τό αυτοκίνητο πού τρέχει μπροστά μας μέ
σβυστά τά εσωτερικά του φώτα. ’Εκείνος συμμορφώθηκε μέ τήν εντολή πού τοϋ έ
δωσα, χωρίς νά ξέρη ποιος είμαι καί τί ζητώ άπό τούς επιβάτες τής κούρσας πού προ
χωρούσε στή μεγάλη παραλιακή λεωφόρο. 'Ύστερα άπό άρκετή διαδρομή φθάσαμε
στον Πειραιά. Τό αυτοκίνητο πού παρακολουθούσα έκανε τό κύκλο τής Καστέλλας
καί όταν περάσαμε τήν Πλατεία ’Αλεξάνδρας τό βλέπω νά στρίβη δεξιά ένα δρόμο.
’Εκεί ή .κούρσα σταμάτησε μπροστά σ’ ένα καινούργιο τριώροφο σπίτι, στην όδό
Μεσσηνίας, άφισε τούς έπιβάτες κι’ έφυγε. Έ γ ώ , σκόπιμα, μέ τό δικό μου αύτοκινητό
προσπέρασα καί σέ λίγη άπόστασι είπα στο σωφέρ νά σταματήση. Κατέβηκα καί με
γρήγορα βήματα πέρασα στο άπέναντι παραλιακό πεζοδρόμιο, σιγοσφυρίζοντας σάν
άμέριμνος ξενύχτης καί παρακολουθώντας τον Παρνίδη καί τό παρέα του, πού είχαν
πιάσει ψιλή κουβέντα μπροστά στο καινούργιο τριώροφο σπίτι.
"Οπως είδα μπήκε πρώτος ό ξένος στο ισόγειο, άναψε τά φώτα, άκολούθησαν ό
Παρνίδης καί οί δύο κοπέλλες καί υστέρα ή πόρτα έκλεισε πίσω τους άθόρυβα.
Μετά άπό κάμποση ώρα, όπως έκανα τις βόλτες μου στο άπέναντι πεζοδρόμιο
καί παρακολουθούσα τό ισόγειο, βλέπω νά βγαίνη ό Παρνίδης καί οί δύο κοπέλλες.
Τούς άφησα νά προχωρήσουν καί όταν έφτασαν στήν οδόν II Μεραρχίας χωρίστηκαν.
Οί δύο κοπέλλες προχώρησαν προς τον παραλιακό δρόμο καί όταν έφτασαν στήν
οδόν Χαριλάου Τρικούπη τις είδα νά μπαίνουν σ’ ένα υπόγειο, κοντά σ τ ή ’Γαλλική
σχολή.
'Ό πω ς έμαθα άργότερα άπό τη γειτονιά, οί δύο αύτές κοπέλλες ήσαν άδελφές
γεννημένες στήν Κωνσταντινούπολή ’Από τις πληροφορίες πού πήρα ή Έρμιόνη καί
ή Κάτια Δαβιλοπούλου, όπως τις έλεγαν, ήταν γνωστές γιά τον έλεύθερο βίο τους.
Τήν άλλη μέρα άπό πολύ πρωί πήγα στήν όδό Μεσσηνίας γιά νά μάθω τίνος ήταν
τό σπίτι πού μπήκε ό ξένος καί γιά νά συνεχίσω τη παρακολούθη'σί του.
’Έ τσ ι όπως άνεβοκατέβαινα τό δρόμο περιμένοντας τήν έξοδο τοϋ ξένου, μιά
κοπέλλα άπό τό άντικρυνό παράθυρο μέ ρώτησε.
—Ζητάτε κανέναν κύριε ;
—Ν α ί! κάποιον έμπορο καί τής είπα ένα ονομα πού μοϋ ήρθε κείνη τήν ώρα στο
νοΰ.
Ή κοπέλλα σκέφθηκε γιά λίγο καί υστέρα μοϋ είπε πώς δέν ξέρει ένα τέτοιο
ονομα στή γειτονιά.
Καί βέβαια είχε δίκιο νά μή τό ξέρη άφοΰ ήταν ένα όνομα φανταστικό. Τό εν
διαφέρον τής κοπέλλας νά μέ διευκολύνη φαινόταν άθώο, ίσως όμως νά τής άρεσε καί ή
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κουβέντα κι’ έτσι, άρχισε χωρίς νά τή ρωτήσω νά μου κατονομάζη έναν-έναν τούς
ΐδιοκτήτας καί ένοικιαστάς τής γειτονιάς.
’Εγώ τήν άφησα καί προχώρησε χωρίς νά τής δώσω νά καταλάβη ποιο άπό ολα
τά σπίτια μ’ ένδιέφερε.
—Έ δώ κάθεται ό τάδε, εκεί 6 δείνα μοϋ έλεγε, μέχρι πού έφθασε στο γωνιακό
καινούργιο σπίτι.
—’Απέναντι στοϋ κ. Σεραφείμ καί μοϋ δείχνει το ισόγειο,ήλθε ένας νέος ένοικιαστής μά αυτός είναι Γάλλος όπως έμαθα.
Προσποιήθηκα, γιά νά μη πονηρευτή, πώς ΐσως έκανα λάθος στο δρόμο καί
άσφαλώς έμεινε ή κοπέλλα μ’ αυτή τήν έντύπωσι όταν έφυγα.
Είναι άλήθεια πώς στάθηκα τυχερός στήν περίπτωσι τοϋ ιδιοκτήτου τοϋ σπι
τιού πού είχε νοικιάσει ό ξένος.
'Ο κ. Σεραφείμ ήταν γνωστός μου μά περισσότερο σύνδεσμο είχα μέ το γυιό του.
'Ο Νάσος Σεραφείμ ήταν καλόκαρδος νέος, άριστοκράτης καί γλεντζές πού τοϋ
άρεσαν πολύ οί αστυνομικές περιπέτειες. Αύτος θά μέ βοηθούσε γιά νά μάθω 6,τι ή
θελα. Τήν ’ίδια μέρα συναντήθηκα μαζί του.
—Νάσο σέ χρειάζομαι, τοϋ εϊπα.
—Σέ τί μπορώ νά σέ βοηθήσω; μοϋ άπήντησε πρόθυμα ό φίλος μου.
—Δέν θέλω μεγάλα πράγματα- θέλω νά μοϋ πής σέ ποιόν έχετε νοικιάσει το
ισόγειο τοϋ σπιτιοϋ σας, στο Πασαλιμάνι.
—Μυρίστηκες τίποτε γ ι’ αύτον τον γλεντζέ άριστοκράτη;
—’Ό χ ι, Νάσο, σαν αστυνομικός έχω τή περιέργεια νά μάθω τί είδους άνθρωπος
είναι αύτός πού χαλά τόσα χρήματα άπερίσκεπτα.
—Μή παρεξηγής τή σπατάλη του, συνέχισε ό φίλος μου, είναι πολύ πλούσιος,
έργοστασιάρχης άπό τή Νίκαια τής Γαλλίας καί τον λένε Ρενέ Μπερανζέ.
Μετά τις πληροφορίες τοϋ φίλου μου Νάσου πήγα γραμμή γιά τήν 'Υπηρεσία
Διαβατηρίων στο λιμάνι. ’Εκεί άσχολήθηκα μέ τον έλεγχο των βιβλίων άφίξεως άλ
λο δαπών.
Κατέβασα όλα τά βιβλία πού βρήκα στο άρχεΐο καί άρχισα νά ξεφυλλίζω προ
σεκτικά μιά-μιά τίς σελίδες τους. Παρά τό σχολαστικό έλεγχο πού έκανα πουθενά
δέ βρήκα γραμμένο τό όνομα τοϋ άνθρώπου πού ζητούσα.
’Έ τσ ι άναγκάστηκα νά καταφύγω στο Κέντρο Γενικής Διευθύνσεως ’Αθηνών,
στήν όδό ’Ηπείρου. 'Η 'Υπηρεσία αυτή μαζί μέ άλλες υποχρεώσεις πού είχε, ήταν
πάντα ένημερωμένη γιά κάθε κίνησι τών ξένων κι’ έτσι οπωσδήποτε σέ κάποιο
βιβλίο θά εϋρισκα περασμένο τονομά του. Μ’ αυτή τήν προοπτική ξεκίνησα, κι’ όλο
τό άπόγευμα τής ιδίας ημέρας μέχρις άργά τή νύχτα ανεβοκατέβαζα άπό τό άρχεΐο
τά δελτία κι’ έκανα τον έλεγχο ώς πού σταμάτησα σ’ ένα δελτίο άπό τήν Είδομένη
τής 10 ’Ιουνίου 1927 μέ τό όνομα τοϋ ξένου Ρενέ Μπερανζέ, όπως μοϋ τό έδωσε ό
φίλος μου Νάσος.
Κράτησα ύπό σημείωσι στο καρνέ μου μαζί μέ τό όνομα καί τά παρακάτω άπαραίτητα στοιχεία πού άνέφερε τό δελτίο του.
(Συνεχίζεται)
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ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑ TIJ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΑΕΩΝ
________________ 'Υπό ’Αστυνόμου Β' χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΡΥΟΥ-------------------------

Δύο έτη, μόνον, εΐχον παρέλθει άπό τής άπελευθερώσεως και τής καταστολής
του εθνοκτόνου κινήματος των άναρχοκομμουνιστών οτε καί πάλιν, έν έτει 1946,
έκινήθησαν προς δράσιν οί έπιβουλευόμενοι την άνεξαρτησίαν τής Ελληνικής πατρίδος.
*Η ’Αστυνομία Πόλεων τεταγμένη έκ καθήκοντος διά την παρακολούθησιν των
παρανόμως καί άντεθνικώς δρώντων, έγκαίρως διεπίστωσε την έξυφαινομένην νέαν
άνατρεπτικήν δράσιν των άναρχοκομμουνιστών καί ουτω, κατά τάς άρχάς ’Ιανουά
ριου 1947, ή Ύποδιεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, ή οποία ειχεν έπωμισθή
τό μεγαλύτερον ποσοστόν ευθύνης διά τε την πρόληψιν καί καταστολήν πάσης έκνόμου ένεργείας, άπεφάσισε την σύστασιν άξιομάχου 'Υπηρεσίας παρ’ αύτή προς άντιμετώπισιν ενδεχομένων ανατρεπτικών εκδηλώσεων.
'Η συσταθεΐσα 'Υπηρεσία άπετελέσθη έξ άξιωματικών καί κατωτέρων, προκριθέντων κατόπιν έπισταμένης επιλογής άπ’ άπόψεως γνώσεων καί ικανοτήτων,
έδόθη δέ εις την 'Υπηρεσίαν ταύτην ό τίτλος «Υ π η ρ εσ ία ΕΙδικών ’Α ναζητή
σ ε ω ν » . 'Η δύναμις τής νεοσυστάτου 'Υπηρεσίας έξωπλίσθη, έκτος τών άτομικών
περιστρόφων καί δι’ αυτομάτων άραβίδων «Τόμσον», ή κίνησις δέ τών άνδρών άνά την
περιοχήν τής Πρωτευούσης, ένθα έξεδηλοϋτοήδράσις των, έπραγματοποιεΐτο διά τών
κοινών φορτηγών αυτοκινήτων τής Μηχανοκινήτου 'Υποδιευθύνσεως ’Αθηνών.
Οί διοικοΰντες δμως τήν 'Υπηρεσίαν, έχοντες ύπ’ όψιν των τό πρόσφατον τότε
παρελθόν τής ενόπλου δράσεως τών κομμουνιστών δεν έκριναν ώς έπαρκή καί κατάλ
ληλον τον χορηγηθέντα οπλισμόν καί τά χρησιμοποιούμενα οχήματα, δι’ δν λόγον
κατηύθυναν τάς ένεργείας των προς άπόκτησιν μέσων συγχρόνων καί πλέον άποτελεσματικών εις αυτόματα δπλα καί μεταφορικά μέσα.
Αί καταβληθεΐσαι προσπάθεια', έστέφθησαν ύπό επιτυχίας, διότι άμέσως έξευρέθη τό άπαιτούμενον υλικόν, αλλά καί πάλιν οί διοικοΰντες συνήντησαν δυσχερείας,
διότι τό μεγαλύτερον μέρος τοϋ ύλικοΰ τούτου ήτο, χρησιμοποιήσιμου μέν, άλλά
παλαιόν καί ή παραμονή του επί μακρόν έν άποσυνδέσει εις υπαιθρίους άποθήκας δεν
έπέτρεπεν άμεσον χρησιμοποίησιν.
’Ενώ ή δράσις τής νέας'Υπηρεσίας συνεχίζετο διά τών άρχικώς διατεθέντων μέ
σων, έμπειροτέχναι άστυνομικοί υπάλληλοι αυτής είργάζοντο νυχθημερόν διά τήν
έπισκευήν καί συναρμολόγησιν τών παραχωρηθέν^ων μέσων.
'Η ένθουσιώδης προσπάθεια διοικούντων καί υφισταμένων έσχεν ώς άποτέλεσμα τήν σύντομον άξιολόγησιν τοΰ παραληφθέντος ύλικοΰ καί τοιουτοτρόπως εις
έλάχιστον χρονικόν διάστημα έκινήθησαν 15 τεθωρακισμένα καί 20 τρίκυκλα ταχυ
κίνητα οχήματα μετά συσκευών άσυρμάτου καί πλήρως έξωπλισμένα διά ταχυβόλων,
μυδραλλίων, πολυβόλων, αύτομάτων άραβίδων, πίατ, χειροβομβίδων, καπνογόνων
κλπ.
Διά τήν χρησιμοποίησιν τών μέσων τούτων άπητήθη έκπαίδευσις τών υπάλλη
λων, ήτις έπραγματοποιήθη παρ’ άξιωματικών τοΰ Σώματος Τεθωρακισμένων τοΰ
Στρατοΰ.
Περατωθείσης τής έκπαιδεύσεως καί πραγματοποιηθείσης τής τελικής άσκησεως
εις τήν τακτικήν, ή 'Υπηρεσία αΰτη μετωνομάσθη «Τ εθω ρακισμένη’Ίλη ’Ε φ ό δ ο υ » .
'Η Τεθωρακισμένη ’Ίλη ’Εφόδου διά τών ταχυκινήτων οχημάτων καί τοΰ παντοειδοΰς όπλισμοΰ της παρουσίαζε δύναμιν ύπολογισθεΐσαν, κατά στρατιωτικήν εκτίμησιν, εις ισην ή καί ύπερτέραν τής δυνάμεως πυρός Μεραρχίας. 'I I 'Υπηρεσία αυτή
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άνέλαβε τους δυναμικούς τομείς άστυνομικής δράσεως, ή άρμοδιότης αυτής δμως δεν
περιωρίσθη έντός των ορίων της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, άλλ’ έπεξετάθη
σχεδόν εις ολόκληρον τό λεκανοπέδιου ’Αττικής, λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι ήτο ή
μόνη ισχυρά δύναμις έν τή περιοχή ταύτη, εις εποχήν καθ’ ήν ένοπλοι ομάδες άναρχικών έκινοϋντο έπί τής Πάρνηθος.
Ά φ ’ ής στιγμής ή περιοχή ’Αθηνών καί προαστίων, έν μέρει, ύπήχθη υπό τον
έλεγχον τής Τεθωρακισμένης ’Ίλης ’Εφόδου τής ’Αστυνομίας Πόλεων περιωρίσθησαν
ή έξέλιπον αί σποραδικώς έπιχειρούμεναι έκδηλώσεις τών άναρχοκομμουνιστών,
προσέτι δέ άνεπτερώθη τό ήθικόν καί ένισχύθη τό αίσθημα άσφαλείας τών έθνικοφρόνων πολιτών.
Άποστολαί έξαιρετικής σημασίας, πλέον τών συνήθων καθηκόντων, έτι δέ ή
λήψις μέτρων ’Ασφαλείας εις πολλάς περιπτώσεις κατά τάς μετακινήσεις τών Α.Α.
Μ.Μ. τών Βασιλέων έξω τής Πρωτευούσης, άπετέλουν άποστολήν τής 'Υπηρεσίας
ταύτης, κατά τήν περίοδον έκείνην. Εις μίαν τοιαύτην άποστολήν, έν έτει 1948, ή
Τεθωρακισμένη ’Ίλη ’Εφόδου κατόπιν διαταγής άνέλαβε τήν προστασίαν τής άμαξοστοιχίας, ής έπέβαινεν ή Α.Μ. ό Βασιλεύς κατευθυνόμένος έκ Χαλκίδος προς ’Αθή
νας, άπό Μαλακάσης καί έντεϋθεν. 'Όταν ή Τεθωρακισμένη ’Ίλη έφθασεν εις Μαλακάσαν σφοδρά μάχη διεξήγετο εγγύς τής κωμοπόλεως μεταξύ έθνικών δυνάμεων καί
κομμουνιστών.
’Ε πί τή έμφανίσει τής "Ιλης αί καθηλωμέναι έθνικαί μονάδες άπηύθυναν έκκλησιν ένισχύσεως δι’ έπιθέσεως έκ τών πλαγίων προς κατάληψιν τών ύψωμάτων, άτινα
κατεΐχεν ό έχθρός.
’Επειδή ή πρότασις αυτή ειχεν άμεσον σχέσιν μέ τήν άποστολήν τής ’Ίλης εις
τήν περιοχήν έκείνην, έκινήθη είς ουλαμός έκ πέντε (5) τεθωρακισμένων οχημάτων
καί διά καταλλήλου προσπελάσεως άπεδίωξε τούς κομμουνιστάς προς Ώρωπόν καί
παρέδωκε τήν περιοχήν είς τάς Έθνικάς μονάδας. Οί άργότερον συλληφθέντες αιχ
μάλωτοι ώμολόγησαν ότι ή παρουσία τής Τεθωρακισμένης ’Ίλης καί τά πυρά τών
βαρέων όπλων της τούς ήνάγκασεν είς άτακτον φυγήν.
’Αποφασιστική έπίσης ύπήρξεν ή άποστολή τμήματος τής Τεθωρακισμένης ’Ί 
λης ’Εφόδου είς Πάτρας, άπό 20 ’Ιουλίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 1948.
Κατά τήν έποχήν έκείνην ή πόλις τών Πατρών, έλλείψει ’Εθνικών Στρατιωτικών
Δυνάμεων, έπροστατεύετο μόνον ύπό τής έκεΐσε δυνάμεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
οί δέ άναρχοκομμουνισταί μέ έπί κεφαλής τον Πέρδικαν, έπεδίωκον νά προσβάλωσι
τάς Πάτρας μέ άντικειμενικόν σκοπόν τήν κατάληψιν τμήματος τής πόλεως, έστω
καί προς στιγμήν, δι’ έντυπωσιακούς λόγους άφ’ ένός καί άφ’ ετέρου προς άντιπερισπασμόν τών είς Γράμμον καί Βίτσι μαχομένων ’Εθνικών Δυνάμεων.
Είς Πάτρας άπεστάλησαν 2 ούλαμοί, δυνάμεως 8 τεθωρακισμένων καί 6 τρικύκλων οχημάτων ύπό πλήρη έπάνδρωσιν καί έξοπλισμόν. 'Η δύναμις αυτή καταυλισθεΐσα είς τό Δημόσιον Γυμνάσιον 'Υψηλών 'Αλωνίων έκινεΐτο έντός καί πέριξ τής
πόλεως ήμέραν τε καί νύκτα, αί περιπολίαι δ’ αύται περιώρισαν τάς σημειουμένας
έπιθετικάς κρούσεις τοΰ έχθροϋ. Δύο έπιθετικαί κρούσεις κατά περιοχών τών Πα
τρών, τόν μήνα Αύγουστον 1948, άντεμετωπίσθησαν διά τών τεθωρακισμένων τής
’Αστυνομίας Πόλεων χωρίς ό έχθρός νά έπιτύχη τόν άντικειμενικόν του σκοπόν.
Τά τεθωρακισμένα άπεχώρησαν έκ Πατρών τόν μήνα Σεπτέμβριον 1948, άφοϋ
παρέδωκαν τήν περιοχήν είς τήν IX Μεραρχίαν Πεζικού, ήτις άνέλαβε τήν έκκαθάρισιν τής Πελοποννήσου.
Μετά τήν συντριβήν τών κομμουνιστών έν ΙΙελοποννήσο), ό αίχμαλωτισθείς άρχηγός των καπετάν-Πέρδικας έξεταζόμενος έγγράφως κατέθεσεν ότι θά κατελάμβανε
τήν πόλιν τών Πατρών, άλλά τό σχέδιόν του άνετράπη έκ τής παρουσίας τής Τεθω
ρακισμένης ’Ίλης ’Εφόδου, τό άξιόμαχον τής όποιας σοβαρώς ύπελόγισε κατά τήν
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Προ ενός μηνός περίπου, ήτοι την 14ην Αύγούστου 1962, έκλεισαν πανηγυρικά
τρία χρόνια άπό της ημέρας που τά πρώτα άσυρματοφόρα περιπολικά αυτοκίνητα καί
μοτοσυκλέττες άρχισαν νά διασχίζουν περήφανα τούς άθηναϊκούς δρόμους. Τό
γεγονός έπισημάνθηκε άπό τον τύπον τής Χώρας μας καί σχολιάσθηκε πληροφο
ριακά καί χρονογραφικά άπό πολλές εφημερίδες, χωρίς ωστόσο νά του δοθή ή
έμπρέπουσα θέσις καί χωρίς νά λείψουν ώρισμένες άνακρίβειες.
Πρέπει ευθύς έξ άρχής νά τονίσουμε στο κατατοπιστικό τούτο σημείωμα
ότι, κατά την γνώμην μας, τό μεγαλύτερον ίσως επίτευγμα τής ήγεσίας τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, κατά την 40ετίαν πού διέρρευσεν, είναι ή δημιουργία τής Υ π η 
ρεσίας ’Αμέσου Δράσεως· δημιουργία μιας 'Υπηρεσίας έκ των πραγμάτων επιτα
κτικής καί επιβεβλημένης καί ολως άπαραιτήτου διά την έμπέδωσιν τής τάξεως
καί άσφαλείας εις τον κατ’ έξοχήν αιώνα τής ταχύτητος πού διανύομεν. Καί δεν
δύνανται νά έχουν διαφορετικά τά πράγματα, αν σκεφθοϋμε ποία ήτο ή προ τής
14ης Αύγούστου 1959 κατάστασις εις την άστυνόμευσιν τής Πρωτευούσης καί ποία
παρουσιάζεται έκτοτε καί μέχρι σήμερον, πλέον δέ συγκεκριμένως, ποία ή δυνατότης προλήψεως καί καταστολής τού έγκλήματος προ τριετίας καί ποία αυτή κατά
την διαρρεύσασαν τριετίαν καί εις τό μέλλον, μέ τήν πολύτιμον συμπαράστασιν τού
φορέως «ταχύτης» : Τ ο ύ ά σ υ ρ μ α τ ο φ ό ρ ο υ π ε ρ ι π ο λ ι κ ο ύ α υ τ ο 
κ ι ν ή τ ο υ ’Α μ έ σ ο υ Δ ρ ά σ ε ω ς .
Κύριον χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής τόσον άπαραιτήτου καί πολυτιμοτάτης αυτής 'Υπηρεσίας, ύπήρξεν άπό τής ίδρύσεώς της καί θά παραμένη πάντοτε
ή τ α χ ύ τ η ς . Ταχύτης εις τήν γνωστοποίησιν τής παρανόμου πράξεως ή οίασδήποτε καταστάσεως διά τήν οποίαν άπαιτεΐται ή άμεσος άστυνομική έπέμβασις,
ταχύτης εις τήν μετάβασιν εις τον τόπον τού έγκλήματος ή οίουδήποτε έτέρου σοβα
ρού συμβάντος, ταχύτης εις τάς περαιτέρω άστύνομικάς ένεργείας. Άναλύοντες τά
άνωτέρω καί έχοντες πάντοτε ύπ’. όψει τά προ τής 14ης Αύγρύστου 1959 κρα
τούντα, βλέπομεν ότι :
1)
’Αντί ό πολίτης νά έρευνα εις τον τηλεφωνικόν κατάλογον ή τό σημειωματάριόν του διά νά βρή τον άριθμόν τού Άστυν. Τμνιματος, προς έπίκλησιν τής Ά σ τυέπίθεσιν έναντίον τών Πατρών, άπό τής τοποθεσίας Μαρούδα, τήν νύκτα τής 28ης
Αύγούστου 1948.
Διαρκούσης τής περιόδου έκείνης καί άποδειχθείσης τής άξίας τών τεθωρακι
σμένων οχημάτων καί τών μέσων έπικοινωνιών, συνεστήθησαν παρόμοιαι 'Υπηρεσίαι
τόσον εις τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πειραιώς, όσον καί εις τήν τοιαύτην τών
Πατρών.
'Η συγκρότησις τών τεθωρακισμένων 'Υπηρεσιών παρά τή ’Αστυνομία Πόλεων
άπήτησε τον έξοπλισμόν διά συσκευών άσυρμάτων επικοινωνιών καί άλλων συγχρό
νων μέσων, άγνώστων μέχρι τότε εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, τά μέσα δέ ταύτα
άπήτησαν τήν είδίκευσιν τών χειριστών άστυνομικών υπαλλήλων, οΐτινες μετέπειτα
έχρησιμοποιήθησαν διά τήν συγκρότησιν καί έξέλιξιν τής λειτουργούσης σήμερον
'Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών καί ’Αμέσου Δράσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
ΒΑ Σ. ΚΡΥΟ Σ
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νομίας, εύρίσκων δέ τον άριθμόν νά άναμένη πολλάκις όπως παρέλθη τό εφιαλτικόν
«βούϊσμα» καί έπιτύχη την σύνδεσίν του, εύχερώς ενθυμείται τον άριθμδν «100»
άνά πάσαν στιγμήν καί ευχερέστατα τον λαμβάνει, χάρις εις τδ τηλεφωνικόν Κέντρον ’Αμέσου Δράσεως.
2) ’Αντί 6 πολίτης νά άναμένη την μετάβασιν τοϋ πεζού άστυνομικοϋ επί
χρόνον άνάλογον προς την άπόστασιν τοϋ σημείου ένθα απαιτείται ή άστυνομική
παρουσία, βλέπει τούς έκπροσώπους τοϋ Νόμου καταφθάνοντας τό πολύ εντός
2—3 λεπτών καί είς οΐονδήποτε σημεϊον των Ά στυν. Δ/νσεων ’Αθηνών Πειραιώς.
3) ’Ενώ χωρίς την ’Άμεσον Δρασιν αί περαιτέρω άστυνομικαί ένέργειαι
άπήτουν χρόνον ικανόν όπως άχθοϋν είς πέρας, νΰν πραγματοποιούνται έντός ελά
χιστου χρονικού διαστήματος. Π .χ. συλλαμβάνεται πάραυτα ό έγκληματίας, καταδιωκόμενος διά τοϋ περιπολικού ή μή, μεταφέρεται ό τραυματισθείς ή τό θύμα
γενικώς τής παρανόμου πράξεως ή οίασδήποτε καταστάσεως είς τον Σταθμόν Α'
Βοηθειών διά τών περιπολικών αυτοκινήτων, μεταδίδονται πληροφορίαι τάχιστα
διά τού άσυρμάτου είς τάς λοιπάς άστυνομικάς ύπηρεσίας κλπ. κλπ. Τό κυριώτερον
όμως είναι ότι ή ταχυτάτη παρουσία ικανού άριθμοΰ αστυνομικών είς τον τόπον τού
έγκλήματος ή οίουδήποτε ετέρου συμβάντος, ως καί ή συναίσθησις ταχυτάτης
περαιτέρω δράσεως, άποθαρρύνουν τούς έγκληματίας άφ’ ένός καί ένθαρρύνουν τά
μέγιστα άφ’ έτέρου τούς φιλήσυχους πολίτας. Είς τά ανωτέρω πρέπει νά προστεθή
ότι ή ταχυτάτη επίσης παρουσία προανακριτικοΰ υπαλλήλου είς τον τόπον τού έγκλή
ματος—άφοΰ έκάστου περιπολικού έπιβαίνει ώς άρχηγός πληρώματος άρχιφύλαξ—
πολλά τών δικονομικών καί γενικώς νομικών προβλημάτων έπιλύει.
* **
Μια έπισκεψις είς τό άπέρριτον γραφεΐον—κέντρον τής ύπηρεσίας ’Αμέσου
Δράσεως, μάς δίδει την όλην εικόνα τού τεραστίου έργου πού άπό τριετίας έπιτελεΐται τόσον άθορύβως. "Ενας ’Αστυνόμος ώς Διοικητής τής ύπηρεσίας, ένας
Ύπαστυνόμος ή άρχιφύλαξ ώς Ά ξ /κ δ ς 'Υπηρεσίας έκάστου όκταώρου καί ένας
άστυφύλαξ ώς τηλεφωνητής, τό όλον έμψυχον υλικόν τού γραφείου—κέντρου. Ε ρ γ ά 
ζονται άκούραστα έπάνω σέ βιβλία καί είς τον άσύρματον,*"τό πολύτιμον αύτό μέσον
έπικοινωνίας μιας περιοχής ένός έκατομμυρίου καί οκτακόσιων χιλιάδων κατοίκων
περίπου."Αί κλήσεις, μία κατά λεπτόν είς τάς ώρας τής μεγάλης κινήσεως, διαδέ
χονται ή μία τήν άλλην, άκούγονται συνεχώς τά κρυπτογραφικά σήματα τών πλη
ρωμάτων τών περιπολικών, δίδονται ταχύτατα αί όδηγίαι, φώτα έρυθρά καί πράσινα
άναβοσβήνουν.... Καί αύτά καθ’ όλην τήν διάρκειαν τού εικοσιτετραώρου.
"Ενας έπιστημονικός χάρτης μεγάλων διαστάσεων έπί τού άνατολικοϋ τοίχου,
μάς δεικνύει τήν περιοχήν Άθηνών-Πειραιώς μέ κάθε λεπτομέρειαν . Φωτεινά
σήματα έπί τού χάρτου αυτού, τοϋ «φωτεινού έγκεφάλου», όπως άποκαλεΐται,
δεικνύουν τά σημεία οπού εύρίσκονται τά διαρκώς μετακινούμενα περιπολικά.
Τό όλον σύστημα καθοδηγήσεως τών περιπολικών διά τοϋ «φωτεινού έγκεφάλου»
βασίζεται είς τό σύστημα τυφλής όδηγήσεως τών άεροπλάνων. Βλέπομεν λοιπόν
τό α' περιπολικόν νά έγκαταλείπη τήν θέσιν του καί νά τίθεται είς καταδίωξιν λ.χ.
ένός κλέπτου αυτοκινήτου. Τό φώς πού σβήνει είς τον χάρτην μάς ειδοποιεί περί
τούτου, οπότε παρακολουθούμε τον Ά ξ /κ ό ν 'Υπηρεσίας νά δίδη τά σημεία είς τό
περιπολικόν καί τή βοήθεια τού χάρτου νά καθοδηγή τούτο έπακριβώς ποιας διαδρομάς νά άκολουθή διά τήν προσέγγισιν καί σύλληψιν τοϋ δράστου. Ταυτόχρονα,
άκούγεται έπίκλησις προς βοήθειαν γυναικός πού κινδυνεύει άπό τήν άμφίστομον
μάχαιραν τού μεθύσου συζύγου της, οπότε τό πλησιέστερον περιπολικόν λαμβάνει
τήν έντολήν νά κατευθυνθή έκεϊ. ’Ελάχιστα λεπτά καί άλλη φωνή είς τό τηλέφωνον
ειδοποιεί περί συγκρούσεως οχημάτων καί διακοπής τής συγκοινωνίας, διότι οί
οδηγοί έξήλθον καί έρίζουν..... , άλλη φωνή ειδοποιεί ότι άνεφλέγη ή γκαζιέρα τής
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κυρίας δείνα καί έξεδηλώθη πυρκαΐά εις το τάδε σημεΐον, άλλη δτι εις το Οίνομαγειρεϊον του α' συμπλέκονται οί θαμώνες, άλλη δτι ό β' όδηγδς έτραυμάτισεν
άτομον καί έτράπη εις φυγήν, άλλη δτι εις την όδδν γ ' άριθ. δ' ύποπτον άτομον
παρατηρεί την θύραν καί περιεργάζεται τδ κλεΐθρον του καταστήματος, άλλη δτι
εύρίσκεται έν άφασίφ άτομον εις τήν ε' όδδν καί πρδ του άριθμοΰ 10, άλλη δτι διαρ
ρήκτης εθραυσε τδ παράθυρον οικίας καί εύρίσκεται έντδς αυτής κ.λ. κ.λ., δτε καί
δίδονται αί έντολαί καί τα περιπολικά βαίνουν πρδς πάσαν κατεύθυνσιν. Δεν λείπουν
βεβαίως καί αί έπικλήσεις διά ζητήματα τά όποια ουδόλως χρήζουν ά μ έ σ ο υ
άστυνομικής έπεμβάσεως, δπως δεν λείπουν κάποτε—σπανίως ευτυχώς—οί εγκλη
ματικοί «φαρσέρ», ώρισμένοι των οποίων συνελήφθησαν δστερα άπδ εύφυά ενέρ
γειαν των άστυνομικών.
Έ κ των επισήμων ’Αρχείων τής υπηρεσίας ’Αμέσου Δράσεως ’Αστυνομικής
Δ/νσεως ’Αθηνών, συνάγομεν τήν ακόλουθον στατιστικήν τής 3ετίας 14ης Αύγού
στου 1959—14ης Αύγούστου 1962, στατιστικήν ή οποία δεικνύει τήν λαμπράν
άπόδοσιν τής νεοτεύκτου 'Υπηρεσίας καί μάς δίδει τδ μέτρον συγκρίσεως τών
άστυνομικών μας πραγμάτων μέ τήν πρδ τής 14ης Αύγούστου 1959 εποχήν :
α)
1)
2)
3)

Διάφ ορα σ υ μ βά ντα .
’Επεισόδια:
Πυρκαϊαί:
Παροχή Α' Βοηθειών εις άτομα καί μεταφορά αύτών είς Σταθ
μόν Α' Βοηθειών καί Νοσοκομεία διά τών περιπολικών αύτ/των :
4) Λοιπαί παροχαί βοήθειας:
5) Τραυματισμοί έξ αύτοκινήτων : (*·)
6) ’Ανεύρεσις κλαπέντων αύτ /των :

23.226
1.297
2 .2 5 4
41.518
2.780
286

Σ ύ ν ο λ ο ν .......................................................................

71.361

β ) Μηνύσεις διά παραβάσεις τρ οχοφ όρ ω ν.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

'Υπερβολική ταχύτης :
’Εκτυφλωτικά φώτα:
’Επικίνδυνος όδήγησις :
’Άσκοπος χρήσις ήχητικών οργάνων:
’Αντικανονική πορεία:
Διάφοροι άλλαι παραβάσεις:
Σ ύ ν ο λ ο ν .......................................................................

γ ) Συστάσεις (έ γ γ ρ α φ ο ι).
Γενικόν

Σ ύ ν ο λ ο ν ..........................................................

.

10.136
1.302
1.873
1.361
9 - 630
66.873
91.175
172-449
334.985

Πλήν τούτων, έκ τής 'Υπηρεσίας ’Αμέσου Δράσεως Άστυν. Δ/νσεως ’Αθηνών,
έγένοντο 36.823 προτάσεις άφαιρέσεως άδειών κυκλοφορίας αύτοκινήτων διά δια
φόρους παραβάσεις.
Άνάλυσις του Γ ε ν ι κ ο ύ Σ υ ν ό λ ο υ τού άνωτέρω πίνακος στατιστικής,
(1) Οί τραυματισμοί έξ αυτοκινήτων περιλαμβάνονται είς τά «διάφορα συμβάντα» έν τω
ττίνακι τής ’Αμέσου Δράσεως διότι δεν ένεργεΐται παρ’ αύτής προανάκρισις, έκ τής όποιας
προανακρίσεως προκύπτει ώς γνωστόν παρ. άρθρ. 314—315 Π. Κ. ώς έπί τό πλεϊστον διά τήν
Τροχαίαν καί τά Τμήματα Τάξεως.
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μας πληροφορεί δτι κατ’ έτος ή υπηρεσία Άμεσου Δράσεως επιλαμβάνεται, 111.662
περιπτώσεων καί ήμερησίως 306 περιπτώσεων ! Εις τοΰτο δεν συμπεριλαμβάνονται αί 36.823 προτάσεις άφαιρέσεως άδειων αύτ/των διά διαφόρους παραβάσεις,
ώς έπίσης δεν συμπεριλαμβάνονται αΐ παντοειδείς κλήσεις διά τάς οποίας δεν άπαιτεΐται κινητοποίησις της Άμεσου Δράσεως. Νομίζομεν δτι ή μελέτη τοϋ πίνακος
τούτου πείθει καί τον πλέον δύσπιστον περί τοϋ γιγαντιαίου έργου πού έπιτελεΐ
καθ’ ημέραν ή νευραλγικωτάτη αΰτη 'Υπηρεσία τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών.
Φυσικά, δλαι αί προαναφερθεΐσαι παραβάσεις διαβιβάζονται έν συνεχεία εις
τάς λοιπάς Άστυν. 'Υπηρεσίας, άναλόγως τής άρμοδιότητος έκάστης, αί όποΐαι
καί επιλαμβάνονται των προανακρίσεων, καταχωρούν τάς μηνύσεις καί γενικώς
ένεργοϋν δ,τι διά την κάθε περίπτωσιν ένδείκνυται. Τό αύτό ένεργεΐται καί διά τά
διάφορα συμβάντα, πλήν έλαχίστων διά τά όποια δεν άπαιτεΐται άπασχόλησις άλλης
υπηρεσίας. Ά ρ α , τά στοιχεία τοϋ πίνακος στατιστικής πού προαναφέραμε δεν
υπολογίζονται ώς στοιχεία έγκληματικότητος καί γενικώς άστυνομικοϋ ενδιαφέ
ροντος α ύ τ ο τ ε λ ώ ς , άφοϋ συγχωνεύονται μετά τών στοιχείων τών λοιπών
υπηρεσιών, αρμοδίων «κατά τόπον καί καθ’ ύλην» έν τή άστυνομική ορολογία.
*
* *
’Ακοίμητος οφθαλμός τοϋ Νόμου καί καρδία τής δλης άστυνομεύσεως, λογί
ζεται σήμερον ή υπηρεσία ’Αμέσου Δράσεως ’Αθηνών—Πειραιώς. Τό πόσον δύ
σκολα ξεκίνησε ή υπηρεσία αΰτη προ τριετίας καί μέ ποια γλίσχρα μέσα (τρία άσυρματοφόρα αυτοκίνητα καί τρεις μοτοσυκλέττες) είναι γνωστόν είς πάντας τούς
γνωρίζοντας καλώς τά άστυνομικά μας ζητήματα καί προ πάντων εις τούς πρωτερ
γάτας ίδρύσεως τής ’Αμέσου Δράσεως. Πόσος κόπος κατεβλήθη διά την έκπαίδευσιν τών άνδρών καί την τεχνικήν αύτών κατάρτισιν εις δ,τι άφορα τά οχήματα,
άσύρματον, κρυπτογράφησιν καί άποκρυπτογράφησιν, τρόπους δράσεως κ.λ., είναι
έπίσης γνωστόν εις δσους έδημιούργησαν την 'Υπηρεσίαν καί είς δσους πρωταγωνί
στησαν κατά τήν παρελθοΰσαν τριετίαν. Ποιον έργον έπιτελεΐ καί μέ ποιαν αύταπάρνησιν, ποιαν άφοσίωσιν εις τό καθήκον τών άξιωματικών καί κατωτέρων άστυνομικών
υπαλλήλων, είναι γνωστόν είς πάντας τούς πολίτας, έννόμους καί μή. Περί τούτου
μαρτυρούν τά καθημερινά σχόλια τών έφημερίδων έπί τής άστυνομικής ’Αμέσου
Δράσεως, αί συγχαρητήριοι καί ευχαριστήριοι έπιστολαί τών πολιτών, ή έδραίωσις
τοϋ αισθήματος άσφαλείας εις τό κοινόν καί, φεΰ ! ή άποθάρρυνσις τοϋ έγκληματικοΰ καί γενικώς παρανόμου στοιχείου εις τήν σκέψιν λήψεως τοϋ «100» υπό τοϋ
άδικουμένου ή τοϋ καλοΰ Έλληνος πολίτου, είς τήν ήχησιν τής σειρήνας τοϋ περι
πολικού καί πολλώ μάλλον είς τήν θέαν αύτοΰ.
Μετά βεβαιότητος προβλέπεται δτι τό μέλλον τής «’Αμέσου Δράσεως» θά
είναι λαμπρότερον, τής έξόχως λαμπράς συμπληρωθείσης ήδη τριετίας.
X. Σ ΤΑ Μ Α ΤΗ Σ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α Θ Ε Μ Α Τ Α

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑ

ΠΟΛΕΩΝ

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝ Α ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝ ΗΣΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ----------------------- Ύ π ύ τ ο ΰ Ύ π α σ τ υ ν ό μ ο υ Α ' κ . Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Ρ Α · Ι · Κ Ο Υ ---------------------------
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1 . Γ ενικότητες.
’Αφήνοντας γιά λίγο τό κέντρο των ’Αθηνών, θά μιλήσουμε σε τούτη την συνέ
χεια για ένα άπο τά Τμήματα έκεΐνα πού λέγονται : κεντρικά-άπόκεντρα. Μακρυά
άπο την πολυθόρυβη ζωή τοΰ κέντρου, τουλάχιστο γιά σήμερα, βρίσκεται τό Ε ' ’Α 
στυνομικό Τμήμα. Αυτό όμως δεν είναι άπόλυτα άληθές, γιατί ενα μεγάλο μέρος της
νοτιοδυτικής περιφερείας τοΰ Τμήματος παρουσιάζει σημαντική κίνησι.
Είπαμε πιο πάνω, τουλάχιστο γιά σήμερα. Μ’ αύτό θέλουμε νά πούμε ότι όταν
άργότερα γίνη ή μεταφορά
των δικαστηρίων στή Λε
ωφόρο ’Αλεξάνδρας, όπως
Μ
ήδη έχει έξαγγελθή, χωρίς
άμφιβολία ή όλη συνοικία
θά πάρη μιά άλλη μορφή,
άσφαλώς πιο κοσμική καί
θορυβώδη άπο τή σημερινή.
Τό Ε ' ’Αστυνομικόν
Τμήμα, μολονότι κατ’ άρχήν έπρόκειτο νά συσταθή
τά τέλη Νοεμβρίου τού
1925, έν τούτοις, γιά λό
γους υπηρεσιακούς, συστήθηκε καί άρχισε τή λει
τουργία του τήν 7 ’Ιανουά
ριου 1926, έγκατασταθέν
σέέ οίκημα τής οδού Μαύρομ

2, Αρχιχά xal
μερινά τοπικά όρια τοΰ
Τ μήματος.
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Τά όρια τοΰ άρχικά
συσταθέντος Ε ' Τμή ματος
ήσαν τά έξής : Λεωφόρος
’Αλεξάνδρας καί Σπύρου
Τρικούπη-Σπύρου Τρικούπη - ’Αριστερά ΣτουρνάραΔεξιά Άραχώβης μέχρι
τέρματος - ’Αριστερά βό
ρεια πλευρά Λυκαβηττού μέχρι συναντήσεως των οδών Παλιγγενεσίας καί Κόνιαρη—Φυλακές Άβέρωφ—Δεξιά κοίτη 'Υδρορροής—Βορειοδυτικά μέχρι 'Αγίου
Στυλιανού—Βορειοδυτικά κατά νοητήν γραμμήν μέχρι κορυφής τής νοτίας πλευράς
Τουρκοβουνίων—Βορειοδυτικά δάσος Σχολής Εύελπίδων—Πεδίον "Αρεως—"Αγιος
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Ίωάννου Ράΐκου

Χαράλαμπος—Κατά νοητήν εύθεϊαν μέχρι, τέρματος όδοΰ Φερρών—Πεδίον "Αρεως—’Αφετηρία.
Τά. σημερινά δρια τής περιφερείας τοϋ Τμήματος είναι: Σίνα και Σόλωνος—Σόλωνος—Έ μ μ . Μπενάκη—Άραχώβης—Πλατεία Έξαρχείων—Σπόρου Τρικούπη —-Λε
ωφόρος ’Αλεξάνδρας—Μπούσγου—Αόφος Φινοπούλου—Κάλβου—Κυρίλλου Λουκάρεως
•—Νικοτσάρα—Βορεία πλευρά Λυκαβηττού—Φωτίου Πατριάρχου—Σίνα—’Αφετηρία.
'Ό πω ς καί άνωτέρω σημειώσαμε, ή περιφέρεια τοϋ Τμήματος, πλήν ενός μεγά
λου μέρους τής νοτιοδυτικής πλευράς της, δεν παρουσιάζει σημαντική κίνησι εμπο
ρική. Μ’ άλλα λόγια ή παρατηρουμένη κίνησις μπορεί νά θεωρηθή σάν μιά συνηθι
σμένη κίνησις μιας συνοικίας των ’Αθηνών, πού έχει τό πλεονέκτημα νά βρίσκεται
κοντά στο κέντρο τής πόλεως. Τό γεγονός δμως αύτό δεν σημαίνει δτι τόσο τό Τμήμα
Τάξεως, όσο καί τό οικείο Παράρτημα ’Ασφαλείας δεν έχουν φόρτον έργασίας.
Ό πληθυσμός τής περιφερείας υπερβαίνει τις 70.000 καί μπορούμε νά ποϋμε
δτι άνήκει στή λεγομένη άστική τάξι. Λόγω τής ψυχοσυνθέσεως των κατοίκων, πού
είναι άρκετά φιλήσυχοι καί νομοταγείς, ή συνεργασία άστυνομικών καί πολιτών βρί
σκεται σέ εύχάριστο ση
μείο, γεγονός, πού, κάνει
τό άστυνομικό έργο πιο
άνετο, άλλά καί τήν έξυπηρέτησι τών πολιτών
πιο ευχάριστη.
Τήν κίνησι πού πα·
ρατηρεΐται αυξάνουν ση
μαντικά, κατά διαστή
ματα, οί διάφορες πο
δοσφαιρικές συναντήσεις
πού γίνονται στο γήπεδο
τοϋ « Παναθηναϊκού», τό
όποιο καίτοι άνήκει στήν
άρμοδιότητα τοϋ ΙΔ' ’Α 
στυνομικού Τμήματος,
έν τούτοις δημιουργεί
καί γιά τό Ε ' Τμήμα φόρτο έργασίας. Παράλληλα οί δρόμοι Λεωφόρου’Αλεξάνδρας,
Τπποκράτους, Χαρ. Τρικούπη, Σπυρ. Τρικούπη, ’Ασκληπιού καί Ζωοδόχου Πη
γής, μέ τήν παρατηρουμένη τελευταία έντονη κυκλοφορία οχημάτων, αυξάνουν τό
βαθμό τής παρατηρουμένης κινήσεως.
3 . Θέσις καί κατάστασις τοϋ οΙκήματος.
Βλέποντας κανείς άπ’ έξω τό επί τής Λεωφόρου ’Αλεξάνδρας άριθ. 115 σημε
ρινό οίκημα τοϋ Ε ' ’Αστυνομικού Τμήματος, μέ τήν έντυπωσιακή καί έπιβλητική
του έμφάνισι, νομίζει δτι πρόκειται γιά ένα κτίριο νεόκτιστο. Παρά ταΰτα δμως
έχει κατασκευασθή προ Ιδετίας περίπου. Μεμονωμένο καί γωνιακό δπως είναι,
μέ ένα φροντισμένο καί καλαίσθητο μπροστά κηπάριο, σέ προδιαθέτει ευχάριστα
καί αισθάνεσαι τήν επιθυμία, άν έχης τήν δυνατότητα, νά ρίξης μιά ματιά στήν έσωτερική του διαρρύθμισι. Είχαμε τήν ευτυχία νά τύχουμε μιας ξεχωριστής έξυπηρετήσεως στήν άποστολή μας, άπό μέρους τού διοικητου τού Τμήματος ’Αστυνόμου
Α ' κ. Τσατούχα, ό όποιος μέ τήν διακρίνουσα αυτόν ευγένεια καί προθυμία άνέβηκε
μαζί μας μέχρι τό ρετιρέ καί μάς εξήγησε τήν κάθε λεπτομέρεια.
Γενικά πρόκειται γιά ένα οίκημα πού παρέχει τις άπαιτήσεις μιά συγχρόνου
και πολιτισμένης διαβιώσεως. Είναι άλήθεια δτι δέν έπαρκεΐ γιά τις άνάγκες τού
Τμήματος, γ ι’ αύτό δέ μερικοί άστυνομικοί διαμένουν σέ οίκημα τής όδοϋ Ά σκλη-
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πιοΰ καί Βατατζή. Στο υπόγειο βρίσκονται τά κρατητήρια, τό εστιατόριο, τό καφε
νείο καί τό γραφείο ταυτοτήτων, ένώ στο ισόγειο βρίσκονται γενικώς τά γραφεία
τοϋ Τμήματος. Πλήν ώρισμένων δωματίων τοϋ Α' ορόφου, στα όποια στεγάζονται
τά γραφεία τοϋ οικείου Παραρτήματος, όλοι οί άλλοι χώροι τοϋ Α' καί Β' ορόφου
καί τοϋ ρετιρέ χρησιμεύουν ώς κοιτώνες τών άστυνομικών. Σάν βασικό μειονέκτημα
μπορεί νά θεωρηθή τό γεγονός ότι βρίσκεται στην άκρη σχεδόν τής βόρειας πλευράς
τής περιφερείας. "Αν εύρίσκετο σέ κάποιο κεντρικώτερο τής περιφερείας σημείο
θά έξυπηρετοΰσε καλύτερα τούς πολίτας πού καταφεύγουν σ’ αυτό γιά όποιαδήποτε
αιτία, άλλά καί αύτούς τούς ίδιους τούς άστυνομικούς.
4 . ’Α στυνομικά θέματα.
α) Τ ρ ο χ α ί α ς .
Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα δεν παρατηρούνται στην περιφέρεια τοϋ
Τμήματος, χωρίς μ’ αύτό νά ίσχυριζώμαστε ότι καί δεν ύπάρχουν. Τό ότι υπάρχουν
οφείλεται στή μεγάλη κυκλοφορία ώρισμένων δρόμων, άλλά καί στή μή εφαρμογή
τής αύτομάτου σηματοδοτήσεως σέ ώρισμένες βασικές άρτηρίες. Τά τροχοφόρα
άτυχήματα είναι συχνά καί κάποτε σοβαρά. Οί περίπολοι Τροχαίας τοϋ Τμήματος,
παράλληλα προς τις ύπηρεσίες τής Τροχαίας Κινήσεως, συμβάλλουν κι’ αυτές
ούσιαστικά στήν ρύθμισι τής κυκλοφορίας καί γενικά στήν κανονική λειτουργία
αυτής.
β ) Τ ά ξ ε ω ς—’Α σ φ α λ ε ί α ς—Μ ι κ ρ ο π ω λ η τ ώ ν—Έ π α ι τ ώ ν .
Τά θέματα τάξεως καί άσφαλείας άπασχολοΰν άρκετά τόσο τό Τμήμα όσο καί
τό οικείο Παράρτημα Άσφαλείας όχι όμως σέ έντονο βαθμό. Σέ σύγκρισι
μέ άλλα κεντρικά—άπόκεντρα Τμήματα τά θέματα τάξεως καί άσφαλείας άπασχο
λοΰν σοβαρώτερον τό Ε' Τμήμα. Οί λόφοι Στρέφη καί Φινοπούλου, ό Λυκαβηττός,
οί γνωστοί δηλαδή τόποι φιλοξενίας τοϋ άστέγου καί οίκονομικώς άδυνάτου έρωτος,
άπασχολοΰν σοβαρά τούς άστυνομικούς, έξ αιτίας κυρίως τής άδυναμίας πού έχουν
ώρισμένα άνώμαλα άτομα νά ένδιαφέρωνται γιά τό τί κάνουν γύρω τους οί άλλοι.
Οί έκβιασμοί καί οί μικροκλοπές, φαινόμενο άλλωστε σύνηθες σέ τέτοιους τόπους,
δέν λείπουν. Γιά τό λόγο αύτό περίπολοι άπό αστυνομικούς τοϋ Τμήματος καί τοϋ
Παραρτήματος έπιτηροΰν άνελλιπώς, ιδίως τις βραδυνές ώρες, τούς λόφους αύτούς.
Τό θέμα τών μικροπωλητών άπασχολεΐ κάπως έντονα τό Τμήμα, μόνον στή
νοτιοδυτική πλευρά τής περιφερείας του (Σόλωνος—Πλατεία Έξαρχείων κλπ.).
"Οσον άφορά τό θέμα τών έπαιτών, ούσιαστικά δέν υπάρχει τέτοιο θέμα καί τοΰτο
χάρις στά γενικά μέτρα τής 'Υπηρεσίας, άλλά καί τις έπί μέρους φροντίδες τής διοικήσεως του Τμήματος.
5 . Στατιστικά στοιχεία συμ βά ντω ν καί αδικημάτω ν τοΰ έτους 1961.
α) Διάφορα συμβάντα : Συγκρούσεις—προσκρούσεις 10, τραυματισμοί γενι
κώς 25, άπόπειρες αυτοκτονίας 2, ενάρξεις πυρκαιών 3 καί πυρκαϊές 2.
β) Διάφορα άδικήματα : ’Αποπλανήσεις παίδων 8, σωματικές βλάβες γενι
κώς 200, εξυβρίσεις 38, κλοπές 203 καί έπαιτεΐες—άλητείες 25. Γενικώς έβεβαιώθησαν 8 κακουργήματα, 980 πλημμελήματα, 3.147 πταίσματα, έκ τών οποίων 638
αυτόφωρα καί έγένοντο 3.587 έγγραφες συστάσεις.
Οί κατά καιρούς διατελέσαντες διοικηταί τοΰ Ε ' Τμήματος άξιωματικοί είναι
οί : κ.κ. Λιαρομμάτης Γ., Μπερσής I., Ποδότας Κ., Καρακαντάς Σ ., Λεβέντης Δ.,
Γερανέας Γ., Δημόπουλος Π ., ή Μπάρλας Κ., Καθάρειος Α., ’Αρχιμανδρίτης Ν.,
Βενετσάνος Ν., Πουλικάκος Π ., Οικονόμου I., Τασιγιώργος Κ., Κρίντας Δ., Ταμιωλάκης Γ., Διαβάτης Ε., Γάτσης I., Γιαννουλάκος Ε ., Γεωργουλέας Α ., καί
σήμερα ό ’Αστυνόμος Α ' κ. Τσατούχας Γ.
(Συνεχίζεται)
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΙΟ ΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ-ΓΕΡΜ ΑΝ ΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ
-------------------------- Ύπο Ύπαατυνόμου Β' χ. ΙΩ Α Ν . ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-------------------------( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Περάσαμε τή μεγάλη γέφυρα τοϋ ποταμού 'Αλιάκμονα μέ τα θολά νερά του,
καί σέ λίγο μπήκαμε στην κωμόπολι, Γέφυρα. Αύτή βρίσκεται κοντά στον Ά ξιο
ποταμό, τον Βαρδάρη όπως τον λένε, πού γίνεται ορμητικός καί άγριος στο ξεχύλισμά
του. ’Από εδώ περνά καί ή Έ γνατία οδός πού στήν άρχαιότητα συνέδεε την Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία μέ την Μακεδονία,την Θράκη μέχρι την Κωνσταντινούπολι.Στή Θεσσα
λονίκη φθάσαμε νωρίς καί κάναμε μιά μικρή βόλτα μέσα στήν πόλι, πού στολισμένη
μέ κομψά καί μοντέρνα κτίρια, μεγάλους καί καθαρούς δρόμους, φαντάζει σάν άρχόντισσα.
Άφίνουμε τήν Θεσσαλονίκη καί συνεχίζουμε τήν πορεία μας μέσα άπό θερι
σμένα χωράφια πού χρυσώνουν κάτω άπό τό καλοκαιριάτικο λιοπύρι. Κάτι μικρά,
άργυρά, πανάλαφρα συννεφάκια ρίχνουν ίσκιους, καθώς τά αναδεύει ή θερμή αΰρα.
Νοιώθουμε τό χώμα ζωντανό, ζεστό σάν άνθρώπινη σάρκα καί τήν άτμόσφαιρα μπου
κωμένη άπό ένα σωρό μυρωδιές πεύκου καί θυμαριού. 'Ο ήλιος έστελνε τις τελευταίες
άναλαμπές του, όταν σταματήσαμε στο άκριτικό φυλάκιο τών Εύζώνων, κοντά στά
σύνορα. Ή ώρα είναι 19.20'. ’Απέναντι σέ μικρή άπόστασι ή Γιουγκοσλαβία. 'Ο
άρχηγός κατέβηκε άπό τό αύτοκίνητο, γιά νά τακτοποιήση τις διατυπώσεις σχετικώς
μέ τον τελωνειακό έλεγχο. Κατεβήκαμε καί μεΐς σέ λίγο καί πήραμε τον καφέ μας
στο μικρό περίπτερο πού περιβάλλεται άπό δροσερά λουλούδια καί μικρά πεΰκα, πού
γεμίζουν τον άέρα μοσχοβολιά. Στο βάθος άπέραντες πεδιάδες. Είναι ό τελευταίος
σταθμός στήν Ελλάδα καί ή σκέψις αύτή μάς φέρνει μιά ανατριχίλα άνεξήγητη
βλέπω έναν συνάδελφο σκεπτικό νά κάθεται καί νά κρατά στά χέρια του μιά μαργα
ρίτα, άπό τις πολλές πού είναι φυτρωμένες έδώ, καί νά τήν μαδά σιγά-σιγά, ενώ ένας
άλλος μέ σταυρωμένα τά χέρια κοιτάζει μακρυά σάν νά θέλη νά διακρίνη κάτι__
μήπως ή όμορφη ’Αθήνα κρατά τήν σκέψι του;
'Ο ήλιος χάθηκε πίσω άπό τό βουνό καί ένα κόκκινο χρώμα έβαψε τον άπέραντο ουρανό. 'Ο τελωνειακός έλεγχος τελείωσε γρήγορα καί τήν 20ην ώρα άφήσαμε
τήν άγαπημένη μας πατρίδα, περάσαμε μιά μικρή ούδετέρα ζώνη καί μπήκαμε στή
Γιουγκοσλαβία. Πρώτος σταθμός τό Γευγελή. Είχεν άρχίσει νά σκοτεινιάζη καί ένα
ψυχρό άεράκι μάς πάγωνε τά πρόσωπα. Δέν άργησαν νά φανούν οΐ ύπάλληλοι γιά
τό σχετικό έλεγχο. Μάς κάνει κατάπληξι πού μιλούνε Ελληνικά. Μιά άνυπομονησία
έχει καταλάβει όλους μας. Πλησιάζουμε τά παράθυρα τοϋ αύτοκινήτου, γιά νά δοΰμε
καί νά παρατηρήσουμε, ενώ μιά άμηχανία κρατά κλειστά τά στόματά μας. 'Ο άρχηγός
κατέβηκε γιά νά κανονίση τις διατυπώσεις τοϋ έλέγχου μέ τό τελωνείο. Καί μέσα
σ’ αύτή τήν σιωπή πού έχει καταλάβει όλους μας, τό κατωτέρω περιστατικό μάς κάνει
νά γελάσουμε μέ τήν ψυχή μας. Μάς δίνουν νά συμπληρώσουμε κάτι δελτία, πού είναι
γραμμένα στήν Γιουγκοσλαβική γλώσσα. Κανείς δέν γνωρίζει τί νά γράψη καί πού
νά τό γράψη. 'Ο ένας ρωτά τον άλλον. Μάς λέγουν ότι πρέπει νά γράψουμε ό,τι έ
χουμε μαζί μας. Αύτό παρασύρει κάποιον, πού ρωτά σέ τόνο σοβαρό. «Νά γράψω καί
τούς κεφτέδες πού έχω γιά φαγητό;». Αύτό ήταν ικανό νά φαιδρύνη τήν άτμόσφαιρα
καί νά σκορπίση άκράτητο γέλιο. Τό σκοτάδι άρχισε νά πέφτη πυκνό. ’Απέναντι
διακρίνουμε τό Ελληνικό φυλάκιο, πού φωτισμένο ξεχωρίζει στο ψήλωμα καί κάνει
τήν ψυχή μας νά σκιρτήση. Φύγαμε άπό τό Γευγελή στις 20.20', άφοϋ γυρίσαμε τά
ρολόγια μας μία ώρα πίσω.
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Το σκοτάδι χειροπιαστό έχει σκεπάσει την κοιμισμένη φύσι καί μόνο μερικά
φωτάκια ξεχωρίζουν. Μιά νεκρική σιγή άπλώνεται παντοϋ. 'Ο δρόμος δύσβατος, μέσα
άπό βουνά μέ πολλές στροφές καί άνηφοριές. Τό ράδιο τοΰ αυτοκινήτου μάς κρατά
συντροφιά μέ μιά γλυκειά μουσική γιά πολλές ώρες, μέχρι πού φθάσαμε στά Σκόπια,
τήν 0.30' ώρα τής 4-7-62. Στο Ξενοδοχείο τακτοποιηθήκαμε γρήγορα-γρήγορα.
'Ο ύπνος δέν άργησε νά Ιλθη καί σέ λίγο όλοι ξεκουραζόμαστε στήν άγκαλιά του
Μορφέως. ’Έ τσ ι πέρασε ή πρώτη μέρα τής έκδρομής μας.
Τά Σκόπια είναι πόλις τής Νοτιοσλαβίας καί πρωτεύουσα τής Δημοκρατίας
τής Μακεδονίας. Βρίσκεται στήν κοιλάδα τοΰ ποταμού Βαρδάρη (Ά ξιου) καί σέ
άπόστασι 325 χιλιομέτρων άπό τό Βελιγράδι. ’Έ χει πληθυσμό περίπου 150.000 χιλ.
καί είναι πατρίς τοΰ αύτοκράτορος ’Ιουστινιανού. Κατά τον 14ον αιώνα ήταν ή
σπουδαιοτέρα πόλις τής Σερβίας.
Σ τά Σκόπια μπορεί ό επισκέπτης νά θαυμάση τά λαμπρά μωσαϊκά καί τά ει
κονοστάσια, πού ύπάρχουν σέ ιστορικές ’Ορθόδοξες ’Εκκλησίες δπως τοΰ Α γίου
Νικολάου καί τοΰ Σωτήρος, πού είναι οί περισ
σότερο ενδιαφέρουσες.
’Εκείνο πού μάς κάνει
ξεχωριστή έντύπωσι εί
ναι δτι δέν βλέπουμε νά
κυκλοφορούν ιδιωτικά
αυτοκίνητα. Αύτά είναι
ελάχιστα σ’ δλη τήν
Γιουγκοσλαβία γ ι’ αύτό
καί ή Τροχαία είναι σχε
δόν άνύπαρκτη. Σ τις 9
άναχωρήσαμε : 'Η δια
δρομή μέσα στο λεκανο
πέδιο των Σκοπιών είναι
ώραιοτάτη καί ό δρόμος
ομαλός. Τό πράσινο κυ~
,
ΟΙ έκδρομεϊς sis τήν κεντρικήν πλατείαν των Σκοπιών
ριαρχει παντού και στις
Γ
δχθες τοΰ ’Αξιού ορθώνονται άτέλειωτες σειρές άπό λεΰκες. Σέ άπόσταση 30
χιλιομέτρων περνούμε τό Κομάνοβο πού έχει μεγάλη σημασία άπό ιστορικής
πλευράς γιατί εδώ έλαβε χώραν κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους μεγάλη μά
χη μεταξύ Τούρκων καί Σέρβων πού έληξε μέ τήν νίκη τών Σέρβων. 'Ο δρό
μος μας περνά μέσα άπό άπέραντα λειβάδια καί αθέριστα σιτάρια πού κυματί
ζουν μέ τήν πρωινή αύρα. Στούς δρόμους τών χωραφιών άραμπάδες μέ βου
βάλους μεταφέρουν τά προϊόντα. 'Η θέα είναι θαυμασία καθώς άκολουθοΰμε τήν
κατεύθυνσι τοΰ ποταμοΰ Μοράβα πού είναι άπό τούς μεγαλύτερους ποταμούς τής
Γιουγκοσλαβίας. Δεξιά τής Βράνζα, πού συναντάμε σέ λίγο, καί σέ άπόστασι
60 περίπου χιλιομέτρων, εύρίσκεται ή πρωτεύουσα τής Βουλγαρίας, ή Σόφια. Κοντά
είναι τά Βουλγαρικά σύνορα πού τά χωρίζει ή οροσειρά τοΰ Αίμου. Κατά τό μεση
μέρι μπήκαμε στήν πόλι Νίσσα, πού έχει πληθυσμό 40.000 περίπου χιλιάδες
καί εύρίσκεται στήν διασταύρωσι τών ποταμών Νισσάβα καί Μοράβα. 'Ιδρύθη άπό τούς Ρωμαίους καί έχει ιστορικά κτίρια καί ορθοδόξους ναούς μέ ιερά κει
μήλια. Ά ξιον παρατηρήσεως είναι τό φρούριον Καλέ—Κούλα. Μετά τήν Νίσσα
σταματήσαμε πάλι μέσα στον άπέραντο κάμπο. Δίπλα μας άπλώνεται ένα δάσος
μέ πανύψηλες ακακίες πού οί κορυφές τους ενώνονται σ’ ένα θόλο καταπράσινο.
Κάτω άπό αύτές καί ξαπλωμένοι πάνω στο παχύ χορτάρι πήραμε, μέ δρεξι λίγο
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φαγητό άπό την ξηρά τροφή πού είχαμε μαζί μας. Σέ λίγο ξεκινάμε διασχίζοντας
τό εύφορώτατο λεκανοπέδιο πού σχηματίζει ό ποταμός Μοράβας. Σέ άπόστασι
70-80 χιλιομέτρων δεξιά μας είναι τά Ρουμανικά σύνορα. Σ τις 14.30' φθάσαμε
στο Παρασίν πού είναι μιά Οαυμασία κωμόπολις άγκαλιασμένη άπό πολύ πρασι
νάδα καί μεγάλα δένδρα στά όποια άφθονοΰν οί μηλιές. Ό καιρός όμως άλλαξε
καί ό ουρανός άρχισε σιγά-σιγά να σκεπάζεται άπό σκοτεινά μαύρα σύννεφα. Οί
ρόδες τού πούλμαν σάν τρελλές γυρίζουν στην άσφαλτο γιά νά μάς φέρουν σέ λίγες
ώρες στο Βελιγράδι.
Τό Βελιγράδι είναι ή πρωτεύουσα τής Γιουγκοσλαβίας, εύρίσκεται στη συμβο
λή των ποταμών Σάβου καί Δούναβη κ’ έχει 588.000 περίπου κατοίκους. Ή Γιουγ
κοσλαβία είναι όμόσπονδον κράτος, δηλαδή συνένωσις άνεξαρτήτων κρατών, όπως τής
Σερβίας, Μαυροβούνιου, Κροατίας κ.λ.π. Τό όνομα τής πόλεως τού Βελιγραδιού
στή σέρβική σημαίνει «Λευκή Πόλις». Είναι κτισμένη πάνω, σέ λόφο ύψους 146
μέτρων καί άποτελεϊ τον κεντρικό κόμβο σιδηροδρομικών συγκοινωνιών μεταξύ Εύρώπης καί Βαλκανικής. Μπαίνοντας στήν πόλι παρατηρούμε δεξιά μας τις σύγ
χρονες εργατικές πολυκατοικίες, πιο μέσα τά βασιλικά άνάκτορα πού κτίστηκαν τό
1905 καί στήν πλατεία τό Μουσείο. Βλέπουμε τό μνημείο τού Πρίγκιπος Μιχαήλ
Όβρένοβιτς πού στήν εποχή του ή Σερβία έγινε άνεξάρτητος, καί λίγο πιο νότια,
κοντά στο μαγευτικό δασύλλιο Τόπσιντερ, τό δάσος Κοένουτιακ (πάρκο τών ζαρκαδιών) στο όποιο τό 1868 δολοφονήθηκε ό Μιχαήλ Όβρένοβιτς.
Ή ώρα είναι 18.45'. Ό ουρανός σκοτεινός καί τό κρύο τσουχτερό, μερικές
σταγόνες βροχής πού χαδιάρικα παιχνιδίζουν μέ τά πυκνά φυλλώματα τών δένδρων
επιταχύνουν τήν άναχώρησί μας. Περνούμε τον Δούναβη, πού στά θολά νερά του
κινούνται μικρά πλοιάρια. Στο δεξιό μας μέρος είναι τό Πανεπιστήμιο πού άποτετελεΐται άπό ένα συγκρότημα μεγάλων νέων κτιρίων καί πιο κάτω, άριστερά μας,
τό άεροδρόμιο τής πόλεως. Ό δρόμος πού άκολουθοΰμε είναι ίσιος καί μεγάλος
μέσα άπό άτέλειωτες καλλιεργημένες πεδιάδες. Καθίσαμε γιά φαγητό λίγη ώρα σ’
ένα περίπτερο πού βρέθηκε στο δρόμο μας. Ή άπόστασις γιά τό Ζάγκρεμπ είναι
άρκετά μεγάλη. 'Η βροχή έγινε πιο δυνατή καί χοντρές κρυστάλλινες σταγόνες
χτυπούν δυνατά τά τζάμια τού αυτοκινήτου, ένώ άλλες σάν μικρές μπαλαρίνες χορο
πηδούν στήν άσφαλτο σέ ένα θεότρελλο χορό καί λαμπιρίζουν σάν διαμάντια στο
φώς τών προβολέων τού αύτοκινήτου. Στις 3.30' μπήκαμε στο Ζάγκρεμπ, πού
είναι πρωτεύουσα τής Κροατίας καί έχει 420.000 κατοίκους.
5 -7 -6 2 . Τό πρωί μάς ξύπνησε τό τραγούδι τής βροχής πού κλαψιάρικο σάν μοιρολόγι στήν καρδιά τού καλοκαιριού άκουγότανε όλη τήν νύκτα. Πριν νά φύγουμε
έπισκεφθήκαμε τήν πόλη πού τήν ομορφαίνουν μεγάλοι δρόμοι, δροσερά δέντρα καί
ωραία πάρκα μέ άγάλματα. Στον λόφο τού Καπιτόλ εύρίσκεται ό καθεδρικός
ναός καί στήν άνω πόλι ή έκκλησία τού Α γίου Μάρκου. Τό Ζάγκρεμπ έχει φη
μισμένο άρχαιολογικό μουσείο, μέσα στο όποιο φυλάσσονται τά οστά «τού άνθρώπου τού Κραπινιένσις» καί εθνογραφικό, πού γιά τον πλούτο τών συλλογών του
θεωρείται ένα άπό τά καλύτερα τών Βαλκανίων.
(Συνεχίζεται)

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε ΙΣ Ε Ν Ο Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ

Πώς νομισδείσα αύτοκτονία
άπεδείχδη στυγερόν έγκλημα
Τό 1936 ό έγκριτος δικηγόρος τής Κερκύρας κ. Ρ. έπεσκέφθη ένα γνωστόν του
’Αστυνόμον καί του άνεκοίνωσε περίπου τά έξης:
«Χθές τό βράδυ άνευρέθη νεκρά εντός'φρέατος ή πελάτις του κυρία Α ., Ίταλίς
την έθνικότητα καί καθολική τό θρήσκευμα.
Αΰτη ύπανδρεύθη προ ετών τον επίσης ’Ιταλόν καί καθολικόν Β., διατηροϋντα
σαγματοποιεΐον—εις τι προάστιον τής πόλεως ένθα καί διαμένει. ’Ολίγον χρόνον
μετά τον γάμον των, λόγω σκληράς μεταχειρίσεως καί κακής συμπεριφοράς του
συζύγου, τό ζεύγος ήλθεν είς διάστασιν, ήν έπηκολούθησε χωρισμός άπό ατραπέζης καί κοίτης» δεδομένου οτι ή Καθολική έκκλησία δέν επιτρέπει διαζύγιον.
Ή σύζυγος έγκατέστη είς τήν πόλιν τής Κερκύρας, ό δέ σύζυγος έξηκολούθησε
νά έργάζεται καί διαμένη εις τό προάστιον. ’Εκεί ειχεν είς τήν ιδιοκτησίαν του εν
συγκρότημα οίκίσκων μετά κήπου σημαντικής έκτάσεως έντός τοϋ οποίου υπάρχει
καί τό φρέαρ είς δ άνευρέθη νεκρά ή Α. Τούς οίκίσκους ό Β. έχρησιμοποίει διά κατοι
κίαν καί έργαστήριον.
Καθ’ δν χρόνον οί σύζυγοι εύρίσκοντο είς διάστασιν, ό Β. ήνώχλει καί ήπείλει
τήν σύζυγόν του, είχε δέ δημιουργηθή είς τήν Α. ή πεποίθησις δτι ό σύζυγός της
έπεδίωκε τήν έξόντωσίν της, καθ’ 8σον ουτω θά παρείχετο εύχέρεια είς τούτον
νά έ'λθη είς β' γάμον μετά γυναικός, μεθ’ ής εϊχε συνάψει σχέσεις. Προ τετραημέ
ρου ό Β. μετέβη είς τήν κατοικίαν τής συζύγου του προς συνάντησίν της. Τήν έπεισε
νά έπανέλθη είς τήν συζυγικήν έστίαν, κατόπιν κατηγορηματικών διαβεβαιώσεων
καί όρκων οτι ή διαβίωσίς των θά είναι αρμονική.
Τήν έπομένην ή Α ., άφοΰ προηγουμένως συνεζήτησε μέ τον δικηγόρον της κ.
Ρ., οστις μάλιστα έξέφρασε δυσπιστίαν είς τάς υποσχέσεις τοϋ Β. καί τής επέ
στη σε τήν προσοχήν της, έγκατεστάθη είς τήν οικίαν τοϋ συζύγου της. Τό βράδυ
τής μεθεπομένης εύρέθη νεκρά έντός τοϋ φρέατος. Αί άρμόδιαι άρχαί, συνέχισεν ό
κ. Ρ ., άποδίδουν τον θάνατον είς αυτοκτονίαν, αυτός όμως άμφιβάλλει καί νομίζει
οτι, άν δέν πρέπει νά θεωρήται ώς βεβαία ή έκδοχή τοϋ έγκλήματος, πάντως είναι
σοβαρώς συζητητέα καί έξεταστέα. Τέλος παρεκάλεσε τον γνωστόν του ’Αστυνόμον
νά μεταβώσι μαζί επί τόπου». Ό ’Αστυνόμος τοϋ έδήλωσεν οτι δέν έχει άρμοδιότητα. Τέλος όμως έδέχθη κατόπιν επιμονής τοϋ κ. Ρ. Έ κ τής έπιτοπίου έξετάσεως τοϋ ’Αστυνόμου διεπιστώθησαν τά έξής :
Τό φρέαρ είχε διάμετρον δύο μέτρων περίπου, ήτο άνευ στηθαίου καί σχεδόν
πλήρες ϋδατος. Είς δύο-τρία σημεία τής περιμετρικής επιφάνειας τοϋ φρέατος
εϊχον άποσπασθή χόρτα, έ'νδειξις οτι τό θΰμα κατέβαλε προσπάθειας νά σωθή.
Τοΰτο δέν άπετέλει άπόδειξιν, ούδέ ένδειξιν άσφαλή δτι έπρόκειτο περί έγ
κλήματος, δεδομένου οτι άναφέρονται πλεϊσται οσαι περιπτώσεις βεβαίας αυτοκτο
νίας, καθ’ ας οί αύτόχειρες τήν ύστάτην στιγμήν τής ζωής των ένστικτωδώς καταβάλλουσι προσπάθειας διασώσεως.
Είς τον πέριξ τοϋ φρέατος χώρον παρετηρήθησαν πολλά ΐχνη ποδών καί κατε
στραμμένα έκ ποδοπατημάτων φυτά. ’Εκ πρώτης οψεως τά στοιχεία ταΰτα συνίστων
«ΐχνη πάλης», πλήν διεπιστώθη οτι άμα τή άνευρέσει τοϋ πτώματος έντός τοϋ
φρέατος συνεκεντρώθησαν έκεΐ περίοικοι καί περίεργοι, τινές τών οποίων ήσχολήθησαν καί μέ τήν έκφοράν τοϋ πτώματος έκ τοϋ φρέατος καί τήν μεταφοράν του
είς τούς έκεΐ πλησίον οίκίσκους τοϋ Β. Εύλογον λοιπόν ήτο νά παρατηρηθώσιν
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ΐχνη ποδών καί κατεστραμμένα φυτά, χωρίς νά άποκλείεται τινά τούτων να ώφείλοντο εις διεξαχθεΐσαν πάλην, έάν είχε λάβει χώραν τοιαύτη.
Έ τέθη ώς ύπόθεσις διά τάς περαιτέρω ένεργείας δτι τό θϋμα διά την ένδεχομένην περίπτωσιν έγκληματικής ένεργείας θά ήμύνθη εναντίον της προσπάθειας
τοϋ δράστου νά τό ρίψη εις τό φρέαρ.
'Ο Β. ήτο κανονικής σωματικής διαπλάσεως, οΐ οφθαλμοί του δέ ήσαν έντός
βαθειών κογχών.
Μέ βάσιν την ύπόθεσιν ταύτην έξητάσθησαν μετά προσοχής αί χεΐρες, κεφαλή,
λαιμός κλπ. τοϋ Β.
Έ κ τής έξετάσεως τοϋ βραχίονος τής άριστεράς χειρός διεπιστώθη οτι έφερε
πρόσφατον άμυχήν 4-5 έκ. μ. 'Ο Β. δικαιολογούμενος είπεν δτι προχθές άνέβη
εις τό πατάρι καί γρατζουνίστηκε μέ μιά πρόκα. Παρεκλήθη νά άποδείξη σαφώς
καί πρακτικώς τό βάσιμον τοϋ ισχυρισμού του. Δέν τό έπέτυχε, παραλήλλως δέ
ήρξατο διαμαρτυρόμενος έντόνως, δτε εις μίαν στιγμήν καθ’ ήν εϊχον διασταλή
αί κόγχαι τών οφθαλμών του, παρετηρήθη εις μίαν τούτων έκδηλος έκχύμωσις
(μπλαβάδα) πρόσφατος, διά τήν αίτιολόγησιν τής οποίας περιέπεσεν είς άντιφάσεις. Κατέστη σαφές δτι καί ή άμυχή έπί τής χειρός καί ή έκχύμωσις τοϋ οφθαλμού
έπηνέχθησαν ύπό τής Α. έν τή άπεγνωσμένη προσπάθεια της νά άποτρέψη τον άμε
σον κίνδυνον τοϋ πνιγμού της εις τό φρέαρ, είς δ έπεχείρησε καί τελικώς έπέτυχε
νά τήν ρίψη ό σύζυγός της, σκηνοθετήσας έκδοχήν αύτοκτονίας.
'Η ύπόθεσις παρεπέμφθη προς έκδίκασιν ένώπιον τινός τών κακουργιοδικείων
τής ’Ηπείρου, μάλλον τής Πρεβέζης, ύπό τοϋ οποίου καί κατεδικάσθη είς πρόσ
καιρα δεσμά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Μή ξεχνάτε ποτέ, ότι τό προσπέρασμα έχει καί του; κινδύνου; του καί πρέπει νά γίνεται
μέ μεγάλη προσοχή. 'Οταν μάλιστα προσπερνάτε άλλο σταματημένο αυτοκίνητο πού σα;
έμποδίζει νά βλέπετε πρό; τά δεξιά σα;, πρέπει νά ελαττώνετε τελείω; τήν ταχύτητα,
ώστε νά σταματάτε άμέσω; άν παραστή άνάγκη.

Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Α

Θ ΕΜ ΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Θ ράκης.
Πάροδος της όδοϋ Λιοσίων 31, άπέναντι άπ6 τδ Θ' Γυμνάσιο Θηλέων.
Λέγοντας Θράκη δεν θά πρέπει νά έννοοΰμε μόνο τό γνωστό σήμερα τμήμα τής
Ελλάδος, γιατί στήν άρχαιότητα, Θράκη, ώνομάζετο ολόκληρη ή άνατολικά τοΰ Μοράβα καί τοϋ Στρυμόνος μέχρι τοΰ Δουνάβεως έκτεινομένη χώρα τής χερσονήσου
τοϋ Αίμου, ή οποία σήμερα ώνομάζεται Βαλκανική. ’Ακόμη περισσότερο κατά τήν
προομηρική. ομηρική έποχή καί κατά τούς ιστορικούς χρόνους, τά όρια τής Θράκης
ήσαν πολύ μεγαλύτερα, προς όλες τις διευθύνσεις.
Σήμερα ή Θράκη της Ελλάδος περιλαμβάνει τούς νομούς "Εβρου, ϋάνθης καί
Ροδόπης, μέ οκτώ επαρχίες, οκτώ δήμους καί 145 κοινότητες καί εκτείνεται άπό
τον ποταμό Νέστο μέχρι τον ποταμό "Εβρο. Λόγφ τής θέσεώς της έγένετο, κατά
διάφορα χρονικά διαστήματα, θέατρον επιθέσεων καί πολέμων, άπό τήν άρχαιότητα
μέχρι σήμερα.
Θ ρασυβούλου.
Βρίσκεται στούς «Άέρηδες» τής Πλάκας καί είναι πάροδος τής όδοϋ Μνησικλέους 24.
'Ο Θρασύβουλος, ’Αθηναίος πολιτικός καί στρατιωτικός, γυιός τοΰ Λύκου,
έζησε κατά τον Ε '-Δ ' π.Χ . αιώνα. Κατά τον άγώνα έναντίον των μεταρρυθμιστικών
τάσεων των «400», ήτο άρχηγός τής δημοκρατικής μερίδος. Διακρίθηκε σέ πολλές
μάχες, κατά τήν τελευταία φάσι τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου, καί πήρε μέρος στήν
ναυμαχία των Άργιννουσσών. "Οταν οί 300 τύραννοι άνέλαβον τήν αρχή, έξωρίσθηκε
καί κατέφυγε στή Θήβα. ’Από εκεί, μαζί μέ άλλους φυγάδες ’Αθηναίους, εισέβαλε
στήν ’Αθήνα καί παλινώρθωσε τήν δημοκρατία (403 π.Χ .). ’Αργότερα, ευρισκόμενος
στή χώρα των Άσπενδίων, σκοτώθηκε, έντός τής σκηνής του, άπό στρατιώτες τής
χώρας αυτής.
Θ ρα σύλλου.
Πάροδος τής όδοϋ Διον. ’Αρεοπαγίτου 22, άπέναντι άπό τό Σύνταγμα Χωρ/κής
Μακρυγιάννη.
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I. Ράϊκου: ‘Ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς

'Ο Θράσυλλος, γυιός τοϋ συνωνύμου ’Αθηναίου στρατηγού, είναι γνωστός
άπό το μνημείο πού δώρησε στον Διόνυσο, για τήν νίκη του ώς χορηγού, τό 320 π.Χ .
Το μνημείο αυτό ώνομάζετο έκτοτε «Θρασύλλου Μνημεΐον», βρισκόταν πάνω άπό
τό Διονυσιακό Θέατρο ’Αθηνών καί έσώζετο ανέπαφο μέχρι τοϋ 1827, όταν, κατά
τήν πολιορκία τής Άκροπόλεως, ύπέστη ζημίας άπό βομβαρδισμό.
Θ ρ ά σ ω ν ο ς.
Βρίσκεται άριστερά τοϋ Παναθηναϊκού Σταδίου, άπέναντι άπό την οδό Ζάππα.
'Ο Θράσων, αρχαίος χαλκοπλάστης τοϋ Δ' π.Χ . αίώνος, κατήγετο μάλλον
άπό τήν ’Αρκαδία καί είδικεύετο κυρίως στήν κατασκευήν άγαλμάτων ένοπλων
άθλητών.
Θ ρ ια σ ίω ν .
Πάροδος τής όδοΰ Τριών Ιεραρχών 47, στα ’Ά νω Πετράλωνα.
Θριάσιοι ώνομάζοντο οί κάτοικοι τοϋ αρχαίου άττικοΰ δήμου Θρίας ή Θριοΰντος,
πού βρισκόταν στήν άνατολική πεδιάδα τής Έλευσΐνος, εκεί όπου σήμερα είναι
τό άεροδρόμιον Έλευσΐνος. Ά π ό τήν περιοχή αύτή, τήν γνωστή καί ώς «Θριάσιον
Πεδίον» περνούσε ή πομπή τών Έλευσινίων.
Θ υ ά μ ιδ ο ς.
Πάροδος τής όδοΰ Ναυπλίου 4, κοντά στήν πλατεία Πανταζοπούλου, στο
Κολωνό.
Πρόκειται γιά τον γνωστό ποταμό τής ’Ηπείρου τον Καλαμά, όποιος πηγάζει
άπό τις νότιες υπώρειες τοϋ ορούς Νεμέρτσικα (επαρχία Πωγωνίου) καί χύνεται
κοντά στήν 'Ηγουμενίτσα. 'Ο ποταμός αύτός είναι γνωστός άπό τις στρατιωτικές
επιχειρήσεις τοϋ έλληνοϊταλικοΰ πολέμου.
Θ υ α τ ε ίρ ω ν .
Πάροδος τής Λεωφ. Συγγροΰ 203, κοντά στο θεραπευτήριο «Κυανούς Σταυρός».
Τά Θυάτειρα ήτο άρχαία πόλις τής Λυδίας καί βρισκόταν στή σημερινή θέσι
τής τουρκικής πόλεως Ά κ-Χ ισάρ. Μέχρι τις αρχές τοϋ Γ' π.Χ . αίώνος έκαλεΐτο
Πελοπία καί έλέγετο ότι ιδρύθηκε άπό τό γυιό τοϋ Ταντάλου, τον Πέλοπα. Θυάτειρα
ώνομάσθηκε άπό τον Σέλευκον Α ', τον Σικάτορα, ό όποιος έγκατέστησεν εκεί
σημαντικόν άριθμόν Μακεδόνων.
Τά Θυάτειρα ήσαν άπό τις πρώτες έκχριστιανισθεΐσες πόλεις τής Μ. ’Ασίας.
Προς τούς κατοίκους αύτής άπηύθυνε ό ’Ιωάννης τήν γνωστή, στήν Άποκάλυψί
του, έπιστολή. Τον 13ον μ.Χ. αιώνα, τά Θυάτειρα κατελήφθησαν άπό τούς Τούρκους,
κατά δέ τήν Μικρασιατική καταστροφή τοϋ 1922 τό έλληνικό στοιχείο τής πό
λεως ύπέστη ολοσχερή έξόντωσι.
Θ ύσσου.
Πάροδος τής όδοΰ Ίαλέμου 35, στή Ριζόπολι. (Λαμπρινή).
Ή Θύσσος, άρχαία πόλις τής χερσονήσου τοϋ Ά θ ω , βρισκόταν μεταξύ τών
σημερινών μονών Ζωγράφου καί Δοχειαρίου. Υ πήρξε σύμμαχος τών ’Αθηναίων
καί, κατά πάσαν πιθανότητα, καταστράφηκε άπό τόν Φίλιππο σ’ άγνωστη έποχή.
Θ ω μοπούλου.
Πάροδος τής όδοΰ Άρδηττοΰ 26, στο Μέτς.
Ό Θωμόπουλος Θωμάς, γλύπτης, γεννήθηκε στή Σμύρνη τό 1873 καί πέθανε
στήν ’Αθήνα τό 1937. Τό 1921, ύστερα άπό σπουδές στό έξωτερικό, διορίσθηκε
καθηγητής τής γλυπτικής στή Σχολή Καλών Τεχνών. Γιά τήν άρτιότητα καί τήν
τελειότητα τών έ'ργων του τιμήθηκε πολλές φορές μέ διάφορα βραβεία.
(Συνεχίζεται)

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο
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ΓΥΜΝΟ

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

—Τί τά θέλετε αγαπητέ μου... Η λ εκ τρ ο λ ο γίες σπαζοκεφαλιές!.. Πάντως, αν
είμαι έτοιμη δταν κτυπάη το κουδούνι, πατάω άμέσως τό κουμπί του «Κίτσου» και
ανάβουν τά φώτα. 'Ό ταν θέλω να κρύψω κάτι, τό τακτοποιώ καί ύστερα πιέζω τό
κουμπί. Κανονίζω δμως νά πιέζω τό κουμπί, όταν ό επισκέπτης ,πατάη τό κουμπί
του κουδουνιού στήν πόρτα. Καταλάβατε; Για νά μείνη μέ τήν έντύπωση οτι τά φώτα
έ'σβησαν μέ τήν πίεση τού κουμπιού καί ξανάναψαν μέ τήν πίεση έπίσης. Γεγονός
είναι πάντως πώς δταν πιέσατε σείς τό κουμπί στήν πόρτα δέν άντεξα στο φόβο καί
άναψα άμέσως τά φώτα μέ τό κουμπί τού «Κίτσου». Ποζάριζα εκείνη τή στιγμή κι’
έ'τρεξα πανικόβλητη νά πιέσω τό κουμπί γιά ν’ άνάψη τό φώς... Τώρα δμως πού
κτύπησε τό κουδούνι αύτό 6 νεαρός δέν φοβήθηκα. Μπορούσα νά παραμείνω στο σκο
τάδι μαζί σας γιά πολλές ώρες...
■
—Ζήτημα άσφαλείας..., είπα κοιτάζοντας τον «Κίτσο» άπ’ δλες τις πλευρές.
’Αλλά καί κάτι άλλο:’Ίσως, δταν χτύπησα έγώ τά κουδούνι, νά μήν είχατε τίποτα
νά κρύψετε. ’Ενώ τώρα πού χτύπησε ό νεαρός...
—Γελιέστε κύριε. "Αν είσαστε άστυνομικός καί ερευνούσατε τον Ζώτο μόλις
μπήκατε μέσα, θά βρίσκατε στήν τσέπη του μιά φύσιγγα μορφίνης. ’Έ καμε τήν ένεση
πέντε λεπτά πριν μπήτε καί πέταξε τήν φύσιγγα στο υπόγειο, δταν άνάβατε τό τσιγά
ρο πού σας έδωσα. Βλέπετε λοιπόν δτι είναι ζήτημα'έμπιστοσύνης καί δχι ζήτημα ά
σφαλείας τό δτι δέν άναψα άμέσως τό φώς... ’Αλλά βοηθήστε με νά μεταφέρω αύτόν
στο κρεβάτι του. Θεέ μου ! ! Δέν ύποφέρεται πλέον!!..
Γύρισα καί κοίταξα τό Ζώτο. Βρισκόταν πεσμένος άνάσκελα σ’ έναν καναπέ
καί ροχάλιζε άπαίσια, μέ τά μάτια μισόκλειστα. Τό πρόσωπό του ήταν μαυροκίτρινο
καί τά χέρια του έτρεμαν καθώς κρέμονταν στο Λάτωμα.
—"Αν τον άγαπούσατε δέν έπρεπε νά τον άφήσετε νά καταντήση έτσι. Είναι
σωστό έρείπιο, είπα σηκώνοντας τό Ζώτο γιά νά τον μεταφέρω στο κρεβάτι.
Μέ κοίταξε ερευνητικά μέ τά μεγάλα γαλανά της μάτια χωρίς νά άπαντήση.
"Υστερα άναστέναξε βαθειά καί κάθισε κοντά μου σκεπτική.
—Μού δίνετε ένα τσιγάρο; ψιθύρισε χωρίς νά σηκώση τό κεφάλι γιά νά μέ
κοιτάξη.
—Δυστυχώς μού τελείωσαν, είπα βάζοντας τό χέρι στήν τσέπη. Καί τά περί
πτερα έκλεισαν πλέον...
Σηκώθηκε νευρικά καί πήγε στο μέρος πού είχε κρύψει ό Ζώτος τήν άσημένια
σιγαροθήκη. Πίεσε μέ τό παπούτσι της κάτι στή βάση τού τοίχου καί παρου
σιάστηκε ένα μικρό άνοιγμα. "Εβαλε τό χέρι της καί έβγαλε τή σιγαροθήκη. Τήν ά
νοιξε καί παίρνοντας μέ άργές κινήσεις ένα τσιγάρο τόφερε στά χείλη της, τινάζοντας
φιλάρεσκα τό κεφάλι προς τά πίσω.
—"Ω ! Μέ συγχωρεϊτε φώναξα! ένώ μού άπλωνε τό χέρι μέ τή σιγαροθήκη. Ξέχασα δτι στήν καμπαρντίνα μου έχω ένα ολόκληρο πακέττο ! Τό πήρα πριν σωθούν τά
άλλα, μά είμαι τόσο άφηρημένος...
Σηκώθηκα καί πήρα άπό τήν καμπαρντίνα μου τό κουτί μέ τά τσιγάρα.
—-'Ορίστε, τής είπα προτείνοντας τό χέρι. ’Αφήστε τά δικά σας γιά άργότερα.
"Αλλωστε, είναι τόσο σπάνια...
Πήρε τό τσιγάρο κουνώντας τό κεφάλι μέ θλίψη.
—Ναί, πολύ σπάνια... άπάντησε. Καί τώρα πού πιάστηκαν όλοι αύτοί πού
μας τά προμήθευαν...
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Χαρ. Σταμάτη

—Νομίζω ότι δέν θά μείνετε καί τώρα έτσι. Κάποιος θά βρεθή νά σάς άνακουφίζη.
—Δεν υπάρχει τρόπος πλέον. Ό Πιέρ ήταν ή ψυχή όλων μας καί ό Μάνος
σωτήρας μας. Ποιος άλλος τώρα μπορεί νά μάς δώση ;
—Έ γ ώ πάντως σάς υπόσχομαι νά σάς στέλνω τακτικά όταν γυρίσω στή Μασ
σαλία.
■
—’Ό χ ι. Τό καλύτερο είναι νά μέ βοηθήσετε νά ξεφύγω άπ’ αύτό. Δεν θέλω νά
καταντήσω σάν τον Ζώτο, καταλαβαίνετε ; Ούτε σάν τήν Ντόρα.'Όταν σάς γνωρίσω
αύτή τήν Ντόρα θά μοΰ πήτε τί είναι νά καπνίζη κανείς χασίς. 'Όλοι λένε πώς είναι
υστερική, ηλίθια γυναίκα. Κι’ ό Ζώτος τό ίδιο. Τον είδατε άλλωστε. Έ ν α χαμίνι,
ένας ζωντανός νεκρός. "Αχ, μακάρι νά βρισκόταν κάποιος νά μέ τραβήξη άπό τό
χάος αυτό πριν κατατρακυλίσω γιά πάντα κι’ έγώ. Μακάρι νά μπορούσα νά φύγω
άπ’ έδώ. Μά γιατί ; Γιατί νά κρατήσουν τήν «Μασσαλιώτιδα» τώρα πού θέλησα
νά φύγω άπ’ έδώ ; Γιατί τόσο καιρό δεν μπορούσαν νά άνακαλύψουν ότι μετέφερε
ναρκωτικά αύτό τό πλοίο ; Τώρα ξύπνησε τό δαιμόνιο τής άστυνομίας ;
—Φοβούμαι πώς στο «Παλαιντιζέ» θ’ άντιμετωπίζετε τά ίδια καί χειρότερα
άπό δώ, είπα άνάβοντας ένα δεύτερο τσιγάρο. Καί έκεί οί έμποροι ναρκωτικών
οργιάζουν. Κάτι περισσότερο άπό τό «Πίγκαλς» συμβαίνει έκεί, μά .......
—Τό παραδέχομαι, μέ διέκοψε. ’Αλλά έκεί θά ήμουνα άδέσμευτη καί θά μπο
ρούσα νά κινούμαι έλεύθερα. Δέν θά υπήρχαν φόνοι, έκβιασμοί, βρωμοδουλειές πού
θυμίζουν καννίβαλους μόνον....
'Η στιγμή ήταν άρκετά κρίσιμη. «Δέν θά ύπήρχαν φόνοι, έκβιασμοί». Λίγο
άκόμα καί θάμπαινα στο θέμα πού μέ άφοροΰσε : Στο φόνο τού Βότσικα, γιά τον
όποιο υπαινισσόταν ή Νάνσυ λέγοντας «φόνοι, έκβιασμοί».
Δέν είχα έμπιστοσύνη στον εαυτό μου όμω ς.’Εκείνο τό άναθεματισμένο τσι
γάρο μέ τό χασίς πού κάπνισα μοϋ είχε άναστατώσει τό νοϋ καί τις αισθήσεις.
Μέ είχε μεθύσει καί αισθανόμουνα ότι άπό σέ στιγμή σε στιγμή μπορούσα νά πέσω
σέ άσυγχώρητο σφάλμα. Μιά άπερίσκεπτη ένέργεια ή μιά έπιπόλαιη έρώτηση
μπορούσαν νά καταρρίψουν σέ συντρίμια όλα έκεΐνα πού δώδεκα άνθρωποι κατορθώ
σαμε νά άνακαλύψουμε μέσα σέ τέσσερες ημέρες. Έ κτος άπό αύτό, ένας άνδρας
μόνος μέ μιά γυναίκα τόσο όμορφη καί τόσο προκλητική, μέσα σ’ ένα καλοβαλμένο
διαμέρισμα καί μέσα στά μεσάνυχτα, κανείς δέν μπορούσε νά προβλέψη πού μπο
ρούσαν νά φθάσουν. Καί τά χείλη τής όμορφης χορεύτριας τού «Πίγκαλς» ήταν τόσο
ύγρά καί σάρκινα, τό στήθος της σωστός πειρασμός καί οί ψηλές της γάμπες άληθινά μεγαλουργήματα ένός Ροΰμπενς ή ενός Λωτρέκ. Ό παράδεισος ό άληθινός ξα
νοιγόταν μπροστά μου καί ή πρόκληση τού έρωτα μοΰ έρχόταν άπ’ όλες τις μεριές:
’Α π’ τή χλιαρή άτμόσφαιρα, άπ’ τά μεθυστικά άρώματα, άπ’ τή ρόδινη τολμηρή σάρ
κα πού σφάδαζε άνάμεσα σέ δροσερούς δυνατούς χυμούς. Δέν είχα παρά νά σαλέψω
τό μικρό μου δάκτυλο γιά νά τρυγίσω τήν πιο μεγάλη ηδονή.
—"Ο,τι καί νάναι, σάς συνιστώ νά μη ξανασκεφθήτε τό «Παλαιντιζέ», κατώρθωσα νά άρθρώσω μέ τρέμουλο στή φωνή καί σκουπίζοντας τον ιδρώτα μέ τό μαντήλι
μου. 'Υπάρχει μεγάλη διαφθορά κι’ έκεί. Τώρα θά μοΰ έπιτρέψετε νά σάς άφήσω.
Πρέπει νά δώ δύο άπ’ τά «παιδιά» πού θά μέ περιμένουν στο ξενοδοχείο «Άφρικα».
’Έχουμε ραντεβού στις δύο καί μισή γιά νά δούμε πώς καί μέ τί θά μπορέσουμε νά
πάμε ώς τήν Κέρκυρα. Ά π ό κεΐ καί πέρα είναι εύκολο νά μπαρκάρουμε γιά τή
Νάπολη.
’Αναστέναξε. Σηκώθηκε ύστερα καί μέ κοίταξε μέ τό ίδιο ειρωνικό βλέμμα
πού είχε όταν πρωτομπήκα.
—Είναι μακρυά οί φίλοι σας, είπε. Ά ν δέν έχετε άντίρρηση θά μπορούσα νά
σάς πάω μέ τό αυτοκίνητό μου ώς έκεί.

Γυμνό μοντέλο
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—Δέν άξιζε', νά κάμετε τόσο κόπο δεσποινίς. ’Άλλωστε, κινδυνεύουμε πιο πολύ
αν βγούμε μαζί Ιξω. 'Η άστυνομία.....
—Μή φοβάστε, μέ διέκοψε. ’Έχουμε άλλάξει τον αριθμό καί σήμερα βάψαμε
τό αυτοκίνητο πράσινο βαθύ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς δέν είναι εύκολο νά μάς
άναγνωρίσουν οί άστυνομικοί.
■
—-"Οπως θέλετε, άφοΰ επιμένετε. Ά λλα ώσπου νά έτοιμασθήτε θά βγω νά ρίξω
μιά ματιά μήπως παρακολουθούν τό σπίτι. ’Ελπίζω νά μή μάς έχουν κυκλώσει. Τί
λέτε ;
—Δέν πιστεύω κι’ εγώ. Πάντως γιά κάθε ένδεχόμενο ρίξτε μιά ματιά καί γυρί
στε σύντομα. Σέ δέκα λεπτά θά είμαι έτοιμη.
Ντύθηκα την καμπαρντίνα μου καί βγήκα στο δρόμο. Μιά κουκουβάγια μοιρο
λογούσε στο άντικρυνό χαμόσπιτο. Λίγα μέτρα πιο κάτω συνάντησα τό Μένιο.
—Τί θά γίνη ; ψιθύρισε άνυπόμονος μόλις έφτασα κοντά του. Θά τούς πάρουμε
νά φύγουμε ;
—Δυστυχώς Μένιο. Δέν μπορούμε νά κάνουμε τίποτα άπόψε. 'Ο Ζώτος βρί
σκεται ναρκωμένος στο κρεβάτι καί καθώς καταλαβαίνεις δέν μπορούμε νά συλλάβουμε μόνη μιά γυναίκα καί μάλιστα τέτοια ώρα. ’Άλλωστε πρέπει νά κάνη άλλος
τη σύλληψη πλέον καί οχι έγώ. Δέν θά πρέπει νά μάθη ποτέ ή Νάνσυ δτι είμαι άστυνομικός, ύστερα άπό δσα συνέβησαν μάλιστα. Θάπρεπε...
—Μά τί συνέβη ;
—Ά σ τ α τώρα. Θά σοΰ πώ τό πρωί. Θάπρεπε νά έπικοινωνήσω οπωσδήποτε
τώρα μέ τον ’Αστυνόμο άλλά πού νά βρούμε τηλέφωνο έδώ κοντά; Λοιπόν ακούσε:
Τής είπα δτι έχω ραντεβού μέ δυο «παιδιά» τού «Μασσαλιώτις» στις δύο καί μισή
στο ξενοδοχείο «Άφρικα». Προθυμοποιήθηκε νά μέ πάη μέ τό αυτοκίνητό της καί
έμεινα σύμφωνος γιατί έπέμενε. Πάρε λοιπόν ένα ταξί καί μόλις ξεκινήσουμε νά
μάς άκολουθήσης άπό μακρυά. Θά μπούμε στο ξενοδοχείο καί μόλις βγούμε... θά μάς
συλλάβης. Φρόντισε στο μεταξύ νά έχης μαζί σου καί τον Καζάκη, πού βρίσκεται
στο ξενοδοχείο. Νά φανή έτσι πώς είστε δύο άστυνομικοί καί νά δικαιολογήσω τή
δειλία μου δταν παραδοθοΰμε. Κατάλαβες ;
—Κατάλαβα. ’Αλλά μέ ποιο «αυτοκίνητό της» θά σάς πάη ή Νάνσυ ’Ά ν έννοή
τό F ia t τού Ζώτου πού άφήσατε στή μάντρα τού Νίκα μαζί μέ τή «γαλατοΰ»,
έκανε φτερά!! Κάποιος τό πήρε τή στιγμή πού χτυπούσατε τό κουδούνι κι’ έσβησαν
τά φώτα, δταν μπαίναμε στο σ π ίτ ι! Α κόυσα τή μηχανή του κι’ έτρεξα νά δώ. Δέν
πρόφτασα δμως. Είχε γίνει άφαντο προς τήν Ά μφιθέα!..
Άπόμεινα βουβός. Τά πράγματα τώρα περιπλέκονταν σέ πολύ επικίνδυνο βαθμό.
—"Ωστε γ ι’ αύτό έφυγες μόλις πίεσα τό κουδούνι κι’ έσβησαν τά φώτα ! ψιθύρισα
σφίγγοντας τις γροθιές μου. Κι’ έσπαζα τό κεφάλι μου τόσες ώρες γιά νά βρώ τήν
αιτία πού σ’ άνάγκασε νά φύγης έτσι καί νά μ’ άφήσης!.. ’Αλλά τότε τά πράγματα
άλλάζουν. Γιά περίμενε!
Τον άφησα καί γύρισα τρέχοντας στο σπίτι πού βρισκότανε ή Νάνσυ. Ά νοιξα
τήν πόρτα καί κατευθύνθηκα στή σάλα. "Ενα γάντι καί τό κάλυμμα τής πουδριέρας
της βρίσκονταν πεταμένα στο πάτωμα. Πήγα καί άνοιξα άναστατωμένος τό άτελιέ.
Δέν ύπήρχε ή Νάνσυ ούτε έκ εϊ! Προχώρησα κι’ άνοιξα τό ένα δωμάτιο, τό δεύτερο,
τό τρίτο, τον καμπινέ καί τήν κουζίνα φωνάζοντας τό όνομά της. Μοΰ άποκρίθηκε τό ροχαλητό τού Ζώτου καί ό χτύπος πού έκανε τό μεγάλο εκκρεμές τού τοί
χου. Ά νοιξα γρήγορα καί τήν άποθήκη καί άφού ερεύνησα καί τό υπόγειο βγήκα
τρέχοντας στο δρόμο.
(Συνεχίζεται)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΗΝΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1962

Α ) Κατά τον μήνα Αύγουστον έ.έ. καί άπό 1-31 εις ’Αθήνας-Πειραιά-Πάτρας
καί Κέρκυραν :
1. Έξητάσθησαν άπό Ιατρούς τής εκλογής των ο ΐκ ο ι.....................
610
Μέλη
2.
»
εις ’Ιατρεία »
»
»
1.337
»
3. Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάςτής έκλογής των . . .
159
»
4. Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια ........................................................
32 νέα »
5. Έξητάσθησαν εις έξωτερικά ’Ιατρεία τοϋ Ν .Α .Π . καί του Κλά
δου 'Τγείας ’Αθηνών-Πειραιώς..................................................... 3.758
»
’Ή το ι τό Ταμεϊον περιέθαλψεν έν συνόλω

.................................

5.896

»

6. Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των σ υ ν τα γ α ί......... 4.289
’Από οικονομικής πλευράς ό μήν ’Ιούλιος 1962 έχει ώς έξής :
’Έ σ ο δ α τ α κ τ ι κ ά ................................................... Δραχμαί
486.758,30
" Έ σ ο δ α έκ συμμετοχής Δημοσίου ...........................
»
339.649.—
Σ ύ ν ο λ ο ν ’Ε σ ό δ ω ν
Έ ξ ο δ α ........................

826.407,30
1.092.736,70

Β ) Ή καθαρά περιουσία τοϋ Κλάδου 'Υγείας εις καταθέσεις παρά Τραπέζαις,
άπαιτήσεις, έπιπλα κλπ. τήν 30.6.1962 άνήρχετο εις 4.997.190,25 δρχ. Κατωτέρω
παραθέτομεν πίνακα, ΐνα οί ήσφαλισμένοι λάβωσι γνώσιν τών δικαιολογητικών δα
πανών, άτινα διεβιβάσθησαν εις τό 'Υπουργεΐον Κοινωνικής Προνοίας καί τάς Νο
μαρχίας Ά χα ΐα ς καί Κερκύρας, ώς καί τών άποδοθέντων χρημάτων ύπό τών ανωτέ
ρω 'Υπηρεσιών εις τον Κλάδον 'Υγείας άπό τής συστάσεως τοϋ Κλάδου μέχρι καί
τής 30.6.1962, κεχωρισμένως κατά οικονομικά έτη κλπ.

α)α

'Υπηρεσίαι
τοϋ Δημοσίου

έτος

1. Εις 'Υπουργ. Κ. Προνοίας
1960
))
))
))
))
1961
»
»
»
» (α 'έξ .) 1962
Σύνολον
2. Νομαρχία Ά χα ΐα ς
))
))
»
») (α 'έ ξ .)

Σύνολον
Γενικόν Σύνολον

άποδοθέντα

όφειλόμενα

2.086.418,30 1 .7 7 9 .4 2 8 ,4.406.631,15 4 .2 1 4 .9 9 3 ,3.343.361,90 2.649.120,40

306.990,30
191.638,15
694.241,50

9.836.411,35 8.643.541,40 1.192.869,95
1960
1961
1962

Σύνολον
3. Νομαρχία Κερκύρας
))
))
»
» (α' έ ξ .)

διαβιβασθέντα

1960
1961
1962

185.397,65
384.969,50
270.878,—

105.090,85
284.065,55
99.894.—

80.306,80
100.903,95
170.984.—

841.245,15

489.050,40

352.194,75

100.555,15
296.877,75
114.703,05

44.021,70
289.682,30
99.939,80

56.533,45
7.195,45
14.763,25

512.135,95

433.643,80

78.492,15

11.189.792,45 9.566.235,60 1.623.556,85

’Απολογισμός Ταμείου 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων
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Έ κ τοϋ άνωτέρω πίνακος διαπιστοϋται δτι τά διατιθέμενα ποσά δι’ ιατροφαρμα
κευτικήν καί νοσοκομειακήν περίθαλψιν των ήσφαλισμένων άνέρχονται συνεχώς καί
σταθερώς καί κατά τρόπον ΐσοσκελίζοντα τά έσοδα, άτινα παραμένουν σταθερά.
Τό ώς είρηται γεγονός ήρχισε νά άπασχολή σοβαρώς τό Διοικητικόν Συμβούλιον
τοϋ Ταμείου, δπερ μελετά τον τρόπον τής άντιμετωπίσεώς του.
Γ ) 'Ως τυγχάνει γνωστόν, βάσει τοϋ άρθρου 3 § 1 καί 6 τοϋ Ν. Δ /τος 4019/1959
«περί συστάσεως Κλάδου 'Υγείας παρά τώ Ε.Τ.Υ .Α .Π .», ή άσφάλισις άπάντων των
έν ένεργεία άστυνομικών καί διοικητικών υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων διά τά
μέλη τής οικογένειας των είναι υποχρεωτική, πλήν έκείνων, οΐτινες είναι ήσφαλισμένοι άμέσως ή έμμέσως εις Ταμεΐον κυρίας ή επικουρικής άσφαλίσεως κατά τής άσθενείας. Διά τήν άντιμετώπισιν δέ τών δαπανών τοϋ Κλάδου 'Υγείας προβλέπεται,
πλήν άλλων, υπό τοϋ άρθρου 7 παρ. 1 έδάφ. β' ίδιου Ν .Δ/τος καί κράτησις έπί τών
άποδοχών τών μή βαρυνομένων μέ τήν συντήρησιν μέλους οικογένειας 1% , ένώ τών
βαρυνομένων μέ τήν συντήρησιν τοιούτου μέλους 2% . Παρά ταΰτα δμως ικανός άριθμός έν ένεργεία ώς άνω υπαλλήλων, καίτοι δέν συντρέχουσιν αί προϋποθέσεις τής
άσφαλίσεως τών μελών οικογενειών των εις έτερον άσφαλιστικόν οργανισμόν, έν τούτοις διά νά άποφύγωσι τήν έκ 2% έπί τών άποδοχών των κράτησιν έχουσι παραλείψει
νά ύποβάλωσι δήλωσιν διά τούς γονείς ή άγάμους άδελφάς των κυρίως, διαμένοντας
εις τον τόπον τής καταγωγής ή μονίμου κατοικίας των. ’Αποτέλεσμα τής παραλείψεώς των ταύτης είναι νά προσέρχωνται συχνάκις εις τό Ταμεΐον καί νά ζητώσι τήν
έκ τών υστέρων προστασίαν τών ώς άνω μελών τής οικογένειας των. ’Επειδή δέ ή
οποτεδήποτε έναρξις προστασίας παρά τοϋ Ταμείου τών μελών τούτων οικογένειας
τών έν ένεργεία, προϋποθέτει τήν υποχρεωτικήν πληρωμήν τοϋ 2% έπί τών άποδο
χών των άναδρομικώς άπό 1.11.1959 καί έντόκως, δέον νά κατανοήσωσι πάντες δτι
είναι συμφέρον των νά δηλώσωσι τά τοιαΰτα προστατευόμένα μέλη των, δσον τό δυ
νατόν ένωρίτερον, διότι ουτω τό συνολικόν ποσόν τής κρατήσεως είναι όλιγώτερον
καί εύκολώτερον έξοφλεΐται τοϋτο. Συνιστώμεν λοιπόν όπως, οί πληρώνοντες ,1%
μόνον έπί τών άποδοχών των υπέρ τοϋ Κλάδου 'Υγείας καί έφ’ δσον προστατεύουσι
μέλη οικογένειας των, άτινα δέν είναι ήσφαλισμένα εις έτερον ασφαλιστικόν οργανι
σμόν, προσέλθωσι τό ταχύτερον εις Κλάδον 'Υγείας προς τακτοποίησιν τής έκκρεμότητός των.
Ό 'Αρχηγός
Ώ ς Πρόεδρος τοϋ Κλάδον Υ γεία ς
ΘΕΟΔ. Ν. Ρ Α Κ ΙΝ Τ Ζ Η Σ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

<& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων οί ’Αστυφύλακες : κ.κ.
’Αλεξίου ’Ιωάννης, Κουμαρέλας ’Ιωάννης, Μπατσινίλας Κωνσταντίνος, Γαλυφιανάκης ’Εμμανουήλ, Λινάρδος Εύάγγελος καί Τζανέτος ’Ιωάννης.
*
$ *
ΕΚΔΡΟΜ ΑΙ Α ΡΧ Η Γ Ε ΙΟ Υ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Το Α .Α .Π . έκοινοποίησε τήν κατωτέρω διαταγήν προς άπάσας τάς 'Υ πη
ρεσίας του :
I. To Α.Α. Πόλεων άποδίδον μεγάλην σημασίαν εις τον μορφωτικόν έν γένει
σκοπόν δνένέχουσιν αί έκδρομαί γενικώς μελετά διά τό προσεχές έτος καί δή κατά τούς
μήνας Μάϊον, ’Ιούνιον,’Ιούλιον καί Σεπτέμβριον, άναλόγως των δηλώσεων συμμετο
χής, την όργάνωσιν 3-4 έκδρομών είς τάς κυριωτέρας χώρας καί πόλεις τής Δυτι
κής Εύρώπης.
II. 'Η όργάνωσις άπαιτει προεργασίαν πολλών μηνών διά τήν έξασφάλισιν τών
εύνοικωτέρων δυνατοτήτων επιτυχίας. Προς τοϋτο καλεϊ τούς έπιθυμοϋντας συμμετο
χήν νά δη>ώσωσι τοϋτο έγγράφως μέχρι τέλους τοϋ προσεχοΰς μηνός ’Οκτωβρίου.
Τυχόν άνάκλησις τής δηλώσεως δύναται νά γίνη 40 ήμέρας τουλάχιστον προ τής η
μερομηνίας ένάρξεως τής εκδρομής.
ΙΗ. Εις τό τέλος τής παρούσης παρατίθεται πρόγραμμα έκδρομών περιλαμβάνον δύο τοιαύτας : μίαν μέν διαρκείας 26 ήμερών μέ 25 διανυκτερεύσεις έν Ευρώπη,
έτέραν δέ διαρκείας 31 ήμερών, μέ 30 διανυκτερεύσεις έν Εύρώπη. Κατά συνέπειαν
οι δηλοΰντες θά άναφέρωσι καί τήν έκδρομήν τής προτιμήσεώς των.
ΙΥ. 'Η δαπάνη συμμετοχής κατά προσέγγισιν θά άνέρχηται διά μέν τήν πρώτην
έκδρομήν είς ποσόν κυμαινόμενον άπό 3.600-4.000 δραχμ. διά δέ τήν δευτέραν άπό
4.200-4.800. Εις τό ποσόν τοϋτο θά περιλαμβάνονται δλα τά άλλα έξοδα πλήν τοϋ
φαγητοϋ. ’Ή δη καταβάλλονται ένέργειαι χρησιμοποιήσεως τών διαφόρων ξενώνων
οΐτινες ύπάρχουσιν είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Εύρώπης, δτε ή δαπάνη θά περιορισθή σημαντικώς. Τό οριστικόν ποσόν συμμετοχής θέλει γνωστοποιηθή δύο τουλάχι
στον μήνας προ τής ένάρξεως τής έκδρομής.
Υ. Κατά τό τρέχον έτος υπεβλήθη ήμΐν πρότασις έκ μέρους Γραφείου Ταξιδίων άναλήψεως τών έκδρομών τής ’Αστυνομίας μέ προκαταβολήν τοϋ 1 /3 τής δαπά
νης καί τοϋ ύπολοίπου μετά τήν έπάνοδον είς 6 μηνιαίας δόσεις. Δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν άπό τοΰδε, αν ή ώς άνω πρότασις θέλη ύποβληθή καί διά τό έπιόν έτος καί
έν καταφατική περιπτώσει αν θά έπακολουθήση συμφωνία. Τό Α.Α. Πόλεων θέλει,
πάντως, μεριμνήσει διά τήν δσον τό δυνατόν έξασφάλισιν τών εύνοικωτέρων συνθηκών
συμμετοχής.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 25 Δ I ΑΝ ΥΚΤΕΡΕ ΥΣΕΩΝ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ
Ή μ έραι
1η
2α
3η
4η
5η
6η
7η

Λεπτομέρειαι

διαδρομής

ΑΘΗΝΑΙ—ΛΑΜΙΑ—ΛΑΡΙΣΑ—ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΤΖΩΝΟΙ (σύνο
ρα) ΣΚΟΠΙΑ
ΣΚΟΠΙΑ—Ν ΙΣΣΑ —ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ—ΖΑΓΚΡΕΜΠ
ΖΑΓΚΡΕΜΠ—ΓΚΡΑΤΣ—ΟΡΟΣ ΣΕΜΜΕΡΙΓΚ—Β ΙΝ Ε Ρ-Ν Ω Υ ΣΤΑΝΤ—ΒΙΕΝΝΗ. Παραμονή 4ωρος είς ΓΚΡΑΤΣ.
Παραμονή είς ΒΙΕΝΝΗΝ
Παραμονή είς ΒΙΕΝΝΗΝ
Παραμονή είς ΒΙΕΝΝΗΝ
ΒΙΕΝΝΗ—ΛΙΝΤΖ—ΣΑ Λ Τ ΣΜ Π Ο ΪΡΓΚ —ΜΟΝΑΧΟΝ—4ωρος παραμονή είς Σάλτσμπουργκ.

Χ ιλ .
αποστάσεις
670
825
410

440
Αότοκινητόδρομος

Ή μ έραι
8η
9η
10η
11η
12η
13η
14η
15η
16η
17η
18η
19η
20ή
21η
22α
23η
24η
25η
26η

Λεπτομέρειαι

διαδρομής

Χ ιλ .
αποστάσεις

Παραμονή εις ΜΟΝΑΧΟΝ
ΜΟΝΑΧΟΝ—ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ—ΚΑΡΑΣΡΟΤΗ—ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΝ—3ωρος παραμονή εις Στουτγάρδην.
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΝ—ΝΑΝΣΥ—Π Α ΡΙΣΙΟ Ι—3ωρος παραμονή εις
Νανσύ προς έπίσκεψιν της πόλεως.
Παραμονή εις ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
Παραμονή εις ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
Παραμονή εις ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
Π Α ΡΙΣΙΟ Ι—ΦΟΝΤΕΝΕΜΠΛΩ—ΝΤΙΖΟΝ—ΓΕΝΕΥΗ—2ωρος πα
ραμονή είς Ντιζόν προς έπίσκεψιν της πόλεως
Παραμονή εις ΓΕΝΕΥΗΝ ή ΛΩΖΑΝΝΗΝ η ΜΟΝΤΡΕ
ΜΟΝΤΡΕ—Μ ΠΡΙΓΚ (’Ά λπεις) - ΝΤΟΜΟΤΟΣΟΛΑ — ΒΕΡΜΠΑΝΙΑ—ΛΟΚΑΡΝΟ (Λίμνη Μαντζιόρε) — ΛΟΥΓΚΑΝΟ (Λίμνη
Λουγκάνο)—ΚΟΜΟ (Λίμνη Κόμο)—ΜΙΛΑΝΟΝ
Παραμονή εις ΜΙΛΑΝΟΝ
ΜΙΛΑΝΟΝ—Μ Π ΡΕΣΣΙΑ —ΒΕΡΟΝΑ—ΠΑΔΟΒΑ—ΒΕΝΕΤΙΑ. Ή
μικρά άπόστασις έπιτρέπει άνετον έπίσκεψιν των άνωτέρω ένδιαμέσων πόλεων.
Παραμονή είς ΒΕΝΕΤΙΑΝ η ΠΑΔΟΒΑ ή Μ ΕΣΤΡΕ
ΒΕΝΕΤΙΑ—Φ Ε Ρ ΡΑ Ρ Α -Μ Π Ο Λ Ο Ν ΙΑ -Φ Λ Ω Ρ Ε Ν Τ ΙΑ . Ή μικρά άπόστασις έπιτρέπει πολύωρον παραμονήν είς τάς ένδιαμέσους
ώς άνω πόλεις.
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ—ΠΙΖΑ —ΛΙΒΟΡΝΟ—ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ—ΡΩΜΗ
(παραλιακώς)
Παραμονή είς ΡΩΜΗΝ
Παραμονή είς ΡΩΜΗΝ
ΡΩΜΗ—ΝΕΑΠΟΛΙΣ. Ή μικρά άπόστασις έπιτρέπει άναχώρησιν
έκ Ρώμης τάς άπογευματινάς ώρας.
Παραμονή είς ΝΕΑΠΟΛΙΝ
ΝΕΑΠΟΛΙΣ—ΦΟΤΖΙΑ—ΜΠΑΡΙ—ΒΡΙΝΔΗΣΙΟΝ. Έπιβίβασις είς
πορθμεΐον καί έπιστροφή είς ’Αθήνας τάς βραδυνάς ώρας της επομένης.

350
Αύτοκινητόδρομος
450
Αύτοκινητόδρομος

540

410

318
Αυτοκίνητόδρομος

260
400

230
Αύτοκινητόδρομος'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 31 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩ Ν ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ
*Ημέ
ρα ι

ΐη
2α
3η
4η
5η
6η
'Ί

8η
9η

Λεπτομέρειαι

διαδρομής

ΑΘΗΝΑΙ—ΛΑΜΙΑ—ΛΑΡΙΣΑ—ΚΑΤΕΡΙΝΗ—ΕΥΖΩΝΟΙ (σύνορα) ΣΚΟΠΙΑ
ΣΚΟΠΙΑ—ΝΙΣΣΑ—ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ—ΖΑΓΚΡΕΜΠ
ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΓΚΡΑΤΣ-ΟΡΟΣ ΣΕΜΜΕΡΙΓΚ—ΒΙΝΕΡ—ΝΩΥΣΤΑΝΤ—ΒΙΕΝΝΗ—4ωρος παραμονή είς Γκράτς.
Παραμονή είς ΒΙΕΝΝΗΝ
Παραμονή εις ΒΙΕΝΝΗΝ
ΒΙΕΝΝΗ—ΛΙΝΤΖ—ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ—ΜΟΝΑΧΟΝ—4ωρος πα
ραμονή είς Σάλτσμπουργκ.
ΜΟΝΑΧΟΝ—ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ—ΒΑΡΣΜΠΟΥ'ΡΓΚ—ΑΣΣΑΦΕΜΠΟΥΡΓΚ—ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ. Ή μικρά άπόστασις καί^ ή
άρίστη κατάστασις των οδών έπιτρέπει άνετον έπίσκεψιν τών ένδιαμέσων πόλεων.
ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ—ΒΙΣΜΠΑΝΤΕΝ—ΜΑ·Ι·Ν—ΚΟΜΠΛΕΝΤ—
ΒΟΝΝΗ—ΚΟΛΩΝΙΑ—ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ. Ή διαδρομή κατά
τό ήμισυ καί πλέον άκολουθεϊ τον ροϋν τοϋ ποταμού Ρήνου.
Παραμονή είς ΒΟΝΝΗΝ ή ΚΟΛΩΝΙΑΝ η ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ

Χ ιλ .
Αποστάσεις

670
825
410

440
Αυτοκινητό
δρομος
356
Αυτοκινητό
δρομος
310
Αύτοκινητόδρομος

Ή μ έραι
10η
11η

12η
13η
14η
15η
16η
17η
18η
19η
20η
21η
22α
23η
24η
25η
26η
27η
28η
29η
30η
31η

Αεπτομερειαι

διαδρομής

Παραμονή εις ΒΟΝΝΗΝ ή ΚΟΛΩΝΙΑΝ ή Ν ΤΪΣΣΕΛ Ν ΤΟ ΡΦ
ΝΤΤΣΣΕΛΝΤΟΡΦ—ΝΙΜΕΝΓΚΕΝ—ΟΥΤΡΕΧΤΗ—ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ. Ή μικρά άπόστασις καί ή άρίστη κατάστασις τών οδών
έπιτρέπουν άνετον διαδρομήν ώς καί πολύωρον έπίσκεψιν τής πόλεως Ούτρέχτη.
Παραμονή εις ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ή ΧΑΓΗΝ η ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ (αί
πόλεις αύται εύρίσκονται πλησίον ή μία τής άλλης).
ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ—ΑΜΒΕΡΣΑ—ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ. Ή μικρά άπόστασις
επιτρέπει 5ωρον παραμονήν εις τήν πόλιν ’Αμβέρσαν ή άναχώρησιν
έκ Ρότερνταμ τάς άπογευματινάς ώρας.
Παραμονή εις ΒΡΥΞΕΑΛΑΣ
ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ—ΒΑΤΕΡΛΩ—Π Α ΡΙΣΙΟ Ι
Είναι πολλαί αί άρτηρίαι. Θά έκλέξη ό αρχηγός τής εκδρομής έν συνεννοήσει τήν καλυτέραν.Ή άπόστασις επιτρέπει άνετον διαδρομήν.
Παραμονή εις ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
Παραμονή εις ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
Παραμονή εις ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
Π Α ΡΙΣΙΟ Ι—ΦΟΝΤΕΝΕΜΠΛΩ—ΝΤΙΖΟΝ—ΓΕΝΕΥΗ—2ωρος πα
ραμονή εις Ντιζόν προς έπίσκεψιν τής πόλεως.
Παραμονή εις ΓΕΝΕΥΗΝ ή ΛΩΖΑΝΝΗΝ η ΜΟΝΤΡΕ
ΜΟΝΤΡΕ—Μ Π ΡΙΓΚ (” Αλπεις)—ΝΤΟΜΟΤΟΣΟΛΑ—ΒΕΡΜΠΑΝΙΑ—ΛΟΚΑΡΝΟ (λίμνη Ματζιόρε)—ΛΟΥΓΚΑΝΟ (λίμνη
Λουγκάνο)—ΚΟΜΟ (λίμνη Κόμο)—ΜΙΛΑΝΟ
Παραμονή εις ΜΙΛΑΝΟ
ΜΙΛΑΝΟ—ΤΟΡΙΝΟ—ΝΙΚΑΙΑΝ
Παραμονή εις ΝΙΚΑΙΑΝ καί έπίσκεψις τής Γαλλικής Ριβιέρας (ΚΑΝΝΑΙ—ΑΝΤΙΜΠ—ΣΑΙΝ ΡΑΦΑΕΛ—ΣΑΙΝ ΤΡΟ Π ΕΖ κλπ.).
ΝΙΚΑΙΑ—ΓΕΝΟΥΑ—ΣΠ ΕΤΣΙΑ καί έπίσκεψις τής ’Ιταλικής Ριβιέ
ρας (ΣΑΝ ΡΕΜΟ—ΑΛΑΖΙΟ—ΣΑΒΟΝΑ).
ΣΠ ΕΤΣΙΑ —ΠΙΖΑ—ΑΙΒΟΡΝΟ—ΡΩΜΗ (παραλιακώς).
Παραμονή εις ΡΩΜΗΝ
Παραμονή εις ΡΩΜΗΝ
ΡΩΜΗ—ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ή μικρά άπόστασις έπιτρέπει άναχώρησιν
έκ Ρώμης τας άπογευματινάς ώρας.

Χ ιλ .
αποστάσεις
224
Αύτοκινητόδρομος

230
Αύτοκινητόδρομος
300
Αύτοκινητόδρομος

540

410

350

225
450

230
δρομος

Παραμονή εις ΝΕΑΠΟΛΙΝ
ΝΕΑΠΟΛΙΣ—ΦΟΤΖΙΑ—ΜΠΑΡΙ—ΒΡΙΝΔΗΣΙΟΝ Έπιβίβασις
εις Λορθμεΐον καί έπιστροφή εις ’Αθήνας τάς βραδυνάς ώρας τής ε
πομένης.

Οϊκοθεν νοείται οτι αί προγραμματισθεϊσαι ώς άνω δύο διαδρομαί ύπόκεινται εις μεταβολάς,
καί δή κατά τον καθορισμόν των διανυκτερεύσεων εις τάς διαφόρους πόλεις.
ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ :
Αί διαδρομαί έχουν ύπολογισθή κατά τοιοϋτον τρόπον, ώστε νά λαμβάνωσι χώραν πάντοτε
διαρκούσης τής ήμέρας καί ουδέποτε κατά τήν νύκτα, εξαιρέσει Ισως τής διαδρομής ΣΚΟΠΙΩΝ—
ΖΑΓΚΡΕΜΠ, λόγω τής μεγάλης άποστάσεως.
'Ολόκληρον σχεδόν τό οδικόν δίκτυον τής Εύρώπης είναι εις άρίστην κατάστασιν, καί κατά
τόν πλεϊστον αύτοκινητόδρομοι.
’Ε πί των σημειώσεων αιτινες εγκαίρως θά διανεμηθούν εις τούς έκδρομεΐς μερίμ\η τού ’Αρ
χηγείου, θά άναγράφωνται μετά σχολαστικότητος αί αποστάσεις, ώς καί αί τυχόν άνώμαλοι
οδεύσεις, ώστε δεδομένης τής καταστάσεως των οδών καί τής ταχύτητος τού λεωφορείου, νά
δύναται επακριβώς νά ύπολογισθή ή διάρκεια τής διαδρομής άπό πόλεως εις πόλιν.
Τών έκδρομών δύνανται νά μετάσχωσιν εκτός τών άστυνομικών υπαλλήλων καί διοικητικοί
τοιοΰτοι μετά μελών τής οικογένειας των.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
'Η άγωγή στήν πειθαρχία, ύπό κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου (συνέχεια καί τέλος)
ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
Τινά περί τοΰ έγκλήματος τής κλοπής κατά τόν Ποινικόν Κώδικα (άρθρα
372—379 καί 394 Π . Κ . ) , υπό Ύπαστυνόμου Α' κ. Δη μ. Ντζιώρα (συνέχεια)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
‘Η διαφθορά καί τά πορνεία από τήν αρχαιότητα μέχρι τής έποχής μας, ύπό
Δημοσιογράφου κ. Σπύρου Λεωτσάκου ........................................................................
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑΙ Μ ΕΛΕΤΑΙ
*0 «Δωδεκάλογος τοΰ Γύφτου» καί ή κομματική (κομμουνιστική) έπιστράτευση τοΰ Κωστή Π αλαμδ, ύπό Ύπαστυνόμου Β' κ. Χαρ. Σταμάτη (συνέχεια)
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΚ ΙΤΣΑ
Καλπάζοντας στά Βόρεια, ύπό κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου (συνέχεια) .....................
ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Μεγάλη κατάχρησις εις τήν Λαϊκήν Τράπεζαν τοΰ Σάν Ρέμο τής ’Ιταλίας—Ά ν α κάλυψις καί σύλληψις τοΰ δράστου στήν Ε λ λ ά δ α , ύπό τοΰ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γεωργίου Δουκάκη (συνέχεια)............. - ......................................................
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
Τεθωρακισμένα παρά τή ’Αστυνομία Π όλεω ν, ύπό ’Αστυνόμου Β' κ. Βασ. Κρύου
_ΕΠΕΤΕΙΟΙ
14 Αύγουστου 1959 — 14 Αύγούστου 1962 — Τρία χρόνια λαμπρας άποδόσεως
τής 'Υπηρεσίας ’Αμέσου Δράσεως ’Αστυνομίας ’Α θηνών, ύπό Ύπαστυνόμου Β' κ. Χαρ. Σταμάτη ................................................................................................
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
’Αστυνομία Πόλεων—Μία έρευνα γύρω άπό τήν κίνησι καί δραστηριότητα τών
’Αστυνομικών Τμημάτων καί 'Υ πηρεσιώ ν, ύπό Ύπαστυνόμου Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου (συνέχεια) .................................................................................................
ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
’Εκδρομή στο ’Εξωτερικό, ύπό Ύπαστυνόμου Β' κ. ’Ιωάν. Γιαννοπούλου (συνέχεια)
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
Πώς νομισθεΐσα αύτοκτονία άπεδείχθη στυγερόν έ γ κ λ η μ α ......................................
ΤΟ Υ ΡΙΣΤΙΚ Α ΘΕΜΑΤΑ
'Ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους τώ ν Α θ η νώ ν καί τοΰ Πειραιώς, ύπό Ύ πα
στυνόμου Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου (συνέχεια)................... ...........................................
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Τό γυμνό μοντέλο, ύπό Ύπαστυνόμου Β' κ. Χαρ. Σταμάτη (συ έ χ ε ια ).....................
ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
’Απολογισμός μηνός Αύγούστου 1962 ...............................................................................
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Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ ΚΑΙ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ Ι............................................................................
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ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΠΗΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ
ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΓΝΩΜΑΣ ΑΥΤΩΝ
Τό περιοδικόν έκτυποΰται εις τά Τυπογραφικά Καταστήματα ’Α δελφώ ν Γ. ΡΟΔΗ
Κεραμεικοΰ 40 - Ά θή να ι (Τηλ . 522.512)

Κάδε Σάββατο
"Ωρα 12.30'-1 μ. μ
Παρακολουθήτε την

Εκπομπή

τής "Αστυνομίας Πόλεων

από

τό

των

Ραδιοφωνικό

Σταθμό

Ενόπλων Δυνάμεων.

