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Β' ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΚΛΟΠΗΣ
III.  Κλοπή χρήσεως.

“Αρθρον 374α Q).
1. 'Ο έκ τής κατοχής έτερον άφαιρών ξένον μεταφορικόν μέσον επί τώ απο

κλειστικού σκοπώ, δπως ποιήσηται χρήσιν αντον επί βραχντάτω χρονικώ διαστή- 
ματι,(~) τιμωρείται διά φνλακίσεως μέχρις ενός έτους,έφ’δσον ή πράξις δεν επισύ
ρει βαρντέραν ποινήν κατ’ άλλην διάταξιν.

2. Ή  ποινική δίωξις χωρεϊ μόνον επί έγκλήσει.
3. 'Ηδιάταξις τον άρθρου 379 έχει εφαρμογήν καί επί τοϋ αδικήματος (3) τής 

παραγράφου 1 τον παρόντος άρθρου άπαιτουμένης δμως προς τή άποδόσει τοϋ πράγ
ματος καί τής εντελούς ίκανοποιήσεως τοϋ ζημιωθέντος.

Ή  διάταξις συνεπληρώθη υπό τοϋ άρθρου 3 τοϋ ν.δ. 4000-23/10/59 «περί 
καταστολής άξιοποίνων τινών πράξεων» ώς κάτωθι.

1. «”'Αν ή έν άρθρω 374α τοϋ Ποιν. Κωδικός πράξις ώς έκ τοϋ τόπου, τοϋ χρό
νου καί των έν γένει περιστάσεων, μαρτυρεί ΐδιάζουσαν θρασύτητα τοϋ υπαιτίου 
καί προκλητικότητα έναντι της Κοινωνίας, τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον

1. "Αρθρον Ι.ν. 3681-24/2/57 «περί τροποποιήσεως ποινικών τινών διατάξεων».
2. Τίς γραμματικός κανών ύπηγόρευσε τήν διατύπωσή «έπί βραχυτάτω χρονικώ διαστήματι», 

άντί της ορθής,φρονοϋμεν,τοιαύτης «έπί βραχύτατον χρονικόν διάστημα;»' Περαιτέρω διατί έν τώ 
άρθρω δέν έτέθη τίτλος κατ’ άντίθεσιν πρός την γενικήν περί τούτου κρατούσαν αρχήν τού Ποιν. 
Κώδικος; Ή  έλλειψις τίτλου έμφανίζει τήν διάταξιν ώς διακεκριμένην κλοπήν (κακούργημα) ή ει
δικήν μορφήν ταύτης. ’Αφού, έν πάση περιπτώσει, δέν έδόθη τίτλος, διατί δέν έδίδετο ώς άριθμός 
άρθρου τηςδιατάξεως 373α;

3. Ό  Ποιν. Κώδιξ, όρθώς πράττων, ούδαμοϋ χρησιμοποιεί τόν δρον «άδίκημα». Άδοκίμως 
δθεν ό συντάκτης τοϋ ν. 3681 /57 περιέλαβεν αυτόν εις τό κείμενόν του. Ά ντ’ αυτού έδει να τεθή 
ή λέξις «έγκλήματος».
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τριών μηνών, έάν κατ’ άλλην διάταξιν ή πράξις δεν τιμωρείται βαρύτερον. 2. At δια
τάξεις τών παραγράφων 2 καί 3 τοϋ άρθρου 374α τοϋ Ποιν. Κωδικός δεν έχουσιν έν 
προκειμένω έφαρμογήν» (1).

I. 'Η  διάταξις είναι νέα. Πριν ή τεθη αΰτη εις ΐσχύν έδημιουργήθησαν αμφι
σβητήσεις περί τοϋ έάν ή κλοπή χρήσεως συνίστα κλοπήν ήτοι πράξιν ποινικώς κο
λάσιμον (2) . Προς άρσιν λοιπδν τών επί τοϋ θέματος άμφισβητήσεων, άλλά καί προς 
άντιμετώπισιν αύτοΰ έθεσπίσθη ή έν λόγ<ρ διάταξις διά τοϋ ν. 3681 /57.

II. Κατά το γράμμα τοϋ νόμου υλικόν άντικείμενον τοϋ έγκλήματος είναι παν 
ξένον (έν 6λ<ρ καί οόχί έν μέρει ώς συμβαίνει έπί τής κλοπής) μεταφορικόν μέσον. 
"Οθεν καί τά ζώα δέον νά προστατεύωνται άφοΰ καί ταΰτα είναι μεταφορικά μέσα, 
χρησιμοποιούμενα μάλιστα έν εύρυτάτη κλίμακι ιδία εις την έπαρχίαν καί δη την άπο- 
μεμακρυσμένην τοιαύτην. Έν τούτοις ή ratio legis καί ή occasio αύτοϋ (δοθεϊσα 
άφορμή) διαφαινόμεναι είς τήν άνωτέρω εισηγητικήν τοϋ νόμου εκθεσιν, όδηγοΰν εις 
τελείως άντίθετον συμπέρασμα.

’Αλλά καί άλλα έρμηνευτικά προβλήματα γεννώνται έν προκειμένω. Περιλαμ
βάνονται μεταξύ τών μεταφορικών μέσων λ.χ. τά χειραμάξια τών νηπίων, ή άλλα 
χειραμάξια ειδικής κατασκευής, οϊα τά χρησιμοποιούμενα υπό τών πελατών τών 
«λαϊκών αγορών» προς μεταφοράν τών ύπ’ αύτών άγοραζομένων ειδών καί εΐτι άλλο, 
άφοΰ καί ταΰτα είναι μεταφορικά μέσα καί δη μηχανικώς κινούμενα, ώς ορίζει ή ει
σηγητική τοϋ νόμου εκθεσις;

Περαιτέρω γενναται τό έρώτημα- έάν το' πράγμα καταστραφή είς χεΐρας τοϋ 
δράστου έξαλείφεται τό άξιόποινον διά τής έντελοΰς ίκανοποιήσεως τοϋ ζημιωθέντος; 
Φρονοΰμεν ναι παρ’ οτι, καί έν προκειμένω ή διατύπωσις τοϋ νόμου δεν μάς οδηγεί 
άναμφισβητήτως είς τοιοΰτον συμπέρασμα.

III. 'Ο νόμος χρησιμοποιεί τον όρον «ίνα ποιήσηται χρήσιν αύτοΰ». Τοΰτο 
σημαίνει ότι τό μεταφορικόν μέσον δέον νά χρησιμοποιηθή κατά τον προορισμόν 
αύτοΰ. "Οθεν ή προς έτερον σκοπόν άφαίρεσις, λ.χ. ίνα κοιμηθή ό δράστης έντός 
αύτοΰ δεν συνιστά άξιόποινον πράξιν. (Τούσης-Γεωργίου op. cit. σελ. 763).

'Υποθέσωμεν, περαιτέρω, ότι ό δράστης άφαιρεΐ ούχί ίνα «ποιήσηται χρήσιν 
τοΰ μεταφορικοΰ μέσου», άλλ’ίνα διασκεδάση απλώς μέ τήν άνησυχίαν καί τήν κι- 
νητοποίησιν τών λοιπών, ή τής άρχής, διά τής μεταφοράς καί άποκρύψεως τοΰ άφαι- 
ρεθέντος μέσου. Έρωτάται έν προκειμένω- ύφίσταται κλοπή χρήσεως; ’Ασφαλώς 
όχι μέ βάσιν τά άνωτέρω έκτεθέντα. Εϊμεθα επομένως υποχρεωμένοι νά άναζη- 
τήσωμεν άλλην διάταξιν έν τώ Κώδικι, προς κολασμόν τοΰ τοιούτου δράστου. Αλλά 
τοιαύτη, πέραν τών υπό τών άρθρων 389 καί 416 (πταισματική) Π.Κ. προβλεπομέ-

1. Τό κείμενον τοϋ νεαροΰ νόμου (ν.δ. 4000/59) θά ήτο νομοτεχνικώς άρτιον αν διετυποΰτο 
ώς κάτωθι :

«4. «"Αν ή έν παραγρ. 1 πραξις....... βαρύτερον».
5. Αί διατάξεις τών παραγρ. 2 καί 3 τοΰ παρόντος δεν έχουσιν έφαρμογήν είς τάς περιπτώσεις 

της παραγράφου 4».
2. Τινές,όρθώς φρονοΰμεν, βασιζόμενοι είς τήν ιστορικήν έρμηνείαν έδιδον αποφατικήν λύσιν. 

Διότι καθ’ά τονίζεται έν τη αίτιολογική έκθέσει τοΰ Κώδικος άπό σκοποΰ δέν περιελήφθη τοιαύτη 
διάταξις έν αύτω «καθ’ όσον τό γεγονός τοΰτο, της άφαιρέσεως δηλ. ένός άκατίου ή μιας κλίμακος 
κλπ. προς στιγμιαίαν χρήσιν, είναι τοσοΰτον σπάνιον καί τόσον έστερημένον γενικωτέρας σημασίας 
ώστε άβλαβώς δύναται νά λείψη σχετική διάταξις έκ τοΰ Ποιν. Νόμου, άρκούσης της άστικής ΰπο- 
χρεώσεως τοΰ υπαιτίου πρός άνόρθωσιν πάσης έντεΰθεν ζημίας» (Ζαχαρόπουλος op. cit. σελ.363).

"Αλλοι, μέ βάσιν τήν περί τελολογικής έρμηνείας διδασκαλίαν τοΰ Καθηγητοΰ Χωραφα καθ’ 
ήν «ώς ίδιοποίησις ξένου κινητοΰ πράγματος νοητέα όχι μόνον ή έξουσίασις αύτής ταύτης τής ΰλης 
τοΰ πράγματος, άλλά καί ή τοιαύτη είς τήν περιουσίαν τοΰ δράστου ένσωμάτωσις τοΰ πράγματος, 
ώστε νά έχη ούτος τάς δυνατότητας τής οικονομικής αύτοΰ έκμεταλλεύσεως» (Χωραφα Ποιν. Δικ. 
1956 σελ. 50) έδέχθησαν ΰπαρξιν κλοπής καί είς τήν προκειμένην περίπτωσιν. (Σχετικώς τό ύπ’ 
άριθ. 285/55 Βούλ. Πλημμ. Πατρών καί αύτόθι σχόλιον Ζαγκαρόλα, notv. Χρ. Ε. σελ. 306).
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νων,είς άς δμως ή υπαγωγή τής ύπδ κρίσιν περιπτώσεως είναι, λίαν άμφίβολος, φρο- 
νοϋμεν δτι δέν υπάρχει.

IV. Έ κ πάντων των άνωτέρω συνάγεται δτι ό νόμος ύπήρξεν άτελής, ώς μοί 
έδει άφοΰ δίς συνεπληρώθησαν αΐ προκείμεναι διατάξεις του Κώδικος, πλεΐστα δι’ 
δσα έρμηνευτικά ζητήματα θά έμφανισθώσιν έν τη πράξει, κατά την έφαρμογήν αύτοΰ.

V. Κατά τό άρθρον 5 τοϋ ν.δ. 4000/59 οί έφηβοι (ηλικίας δμως 15-17 έτών) 
οί τελοϋντες την πράξιν κατά τρόπον μαρτυροϋντα ίδιάζουσαν θρασύτητα ή προκλη
τικότητα έναντι τής Κοινωνίαςί1) υποβάλλονται πάντοτε εις τον κατ’άρθρον 127 τοϋ 
Κώδικος μή δυνάμενον νά ή έλάσσονα των 6 μηνών ποιν. σωφρονισμόν, έν ούδεμια 
δέ περιπτώσει εις άναμορφωτικά μέτρα περί ών ή παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 126 
Π.Κ., είς ά δύναται νά ύποβληθώσιν οί συνήθεις έγκληματίαι τής ήλικίας ταύτης.

Διά των άρθρων 6 καί 7 τοϋ ίδιου νόμου ώρίσθη δτι ό έπ’ αύτοφώρω καταλαμ
βανόμενος δράστης ίδιαζούσης θρασύτητος καί προκλητικότητος δικάζεται κατά την 
διαδικασίαν των άρθρων 417 καί έπ. Κώδικος Ποιν. Δικονομίας, δέν έπιτρέπεται 
δέ ή μετατροπή τής κατ’ αύτοΰ καταγιγνωσκομένης ποινής, ώς καί ή ύφ’ δρον άνα- 
στολή τής έκτελέσεως ταύτης.

Τέλος τό άρθρον 8 τοϋ ίδιου νόμου ορίζει δτι αί κατά των καθ’ ά άνωτέρω 
ίδιαζούσης φύσεως δραστών έπιβαλλόμεναι ποιναί έκτελοΰνται είς φυλακάς κειμένας 
έκτος τής περιφερείας τής τέως διοικήσεως πρωτευούσης.

IV. Κλοπή νομής.
Καθ’ ά τυγχάνει γνωστόν έκ τών γενικών άρχών τοϋ άστικοΰ δικαίου ή νομή 

ορίζεται ώς ή έπί τοϋ πράγματος (φυσική) έξουσίασις ή κατοχή ή άσκουμένη ψυχή 
δεσπόζοντος.

Σχετικώς όμιλεΐ τό άρθρον 974 Α.Κ. καθ’ δ ώς νομεύς χαρακτηρίζεται ό άπο- 
κτήσας τήν φυσικήν έξουσίαν έπί τοϋ πράγματος, ήν άσκεΐ διανοία κυρίου."Οθεν 
ό άφαιρών ίδιον άντικείμενον έκ τών χειρών τοϋ κατόχου αύτοΰ, ώς είναι λ.χ. ό 
ένεχυροϋχος δανειστής, ό μισθωτής, ό κατά παράκλησιν λαβών κλπ. δέν είναι δυνα
τόν νά χαρακτηρισθή ώς κλέπτης, καθ’ δσον έν τή περιπτώσει ταύτη, άφαιρείται 
έκ τής κατοχής έτέρου πράγμα, άλλά τοΰτο δέν είναι ξένον ούτε έν δλ<ρ ούτε έν μέρει, 
ώς απαιτεί ό νόμος. Δι’ δ, διά τάς τοιαύτας πράξεις, μέ βάσιν ιδία τό υποκειμενικόν 
στοιχεϊον τοϋ δράστου, δέον νά άναζητήται ύπό τών άνακριτικών υπαλλήλων έτε
ρος νομικός χαρακτηρισμός, ώς λ.χ. είναι ή αύτοδικία.

V. Κλοπή πραγμάτων ευτελούς αξίας.
Τό άρθρον 693 τοϋ προϊσχύσαντος Π.Ν. ήμών έτιμώρει ώς πταίσματα τάς 

άφαιρέσεις, αίτινες άνεφέροντο είς άντικείμενα άξίας κάτω τών 500 δραχμών. 
Τήν διάταξιν ταύτην κατήργησε τό άρθρον 7 τοϋ ν.δ. 1441 τής 22 Μαίου—18 ’Ιου
νίου 1942. ·

'Ο νέος Κώδιξ δέν χαρακτηρίζει τήν τοιαύτην κλοπήν ώς πταίσμα. Καί τοΰτο 
έπί τή σκέψει δτι, ώς τονίζεται ύπό τής αίτιολογικής αύτοΰ έκθέσεως (Αίτιολ. 
’Έκθ. Σχεδ. 1933 σελ. 559) «πταισματικαί παραβάσεις είναι παραπτώματα άστυ- 
νομικής κυρίως φύσεως, τά όποια, χωρίς προσβολήν ιδιωτικών δικαιωμάτων, δη- 
μιουργοΰσι κινδύνους καί άταξίαν, έν φ ή κλοπή, δσον δήποτε μικρόν καί άν είναι 
τό άντικείμενον αύτής ένέχει προσβολήν τοΰ δικαιώματος τής ιδιοκτησίας, καί ώς 
έκ τούτου δέν έχει θέσιν μεταξύ τών πταισμάτων».

Οΰτως ό νέος Κώδιξ γνωρίζει κλοπάς καί υπεξαιρέσεις εύτελοΰς άξίας.
Σχετικώς όμιλεΐ τό άρθρον 377 έχον ώς έξής :

1. Κατά τήν εισηγητικήν ξκθεσιν ίδιάζουσα θρασύτης καί προκλητικότης είναι ή ((έκτροπη είς 
πράξεις έκδηλούσας θρασύτητα, έπίμονον προκλητικότητα, καί βιαιότητα, άντικειμένας είς τό γε
νικώς έξαίρετον ήθος της έλληνικής νεολαίας καί τάς παραδόσεις της έλληνικής Κοινωνίας καί άπο- 
τελούσας θλιβεράν άπομίμησιν ξένων προτύπων».
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Άρθρον 377.
Κλοπαί καί υπεξαιρέσεις εντελούς αξίας.

1. ’Εάν ή κλοπή ή ή ύπεξαίρεσις έχη άντικείμενον πράγμα εντελούς αξίας, 
τιμωρείται διά χρηματικής ποινής ή διά φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών. Έάν δ5 ή 
πράξις έτελέσθη εξ άνάγκης προς άμεσον χρήσιν ή άνάλωσιν τοϋ κλαπέντος ή νπε- 
ξαιρεθέντος, το δικαστήριον δνναται νά κρίνη την πράξιν ατιμώρηταν.

2. 'Η  ποινική δίωξις εις τάς περιπτώσεις τον άρθρου τούτου χωρεϊ μόνον επί 
έγκλήσει.

Ώ ς συνάγεται έκ τοϋ κειμένου τής άνωτέρω διατάξεως, αυτή περιορίζεται 
εις τάς πράξεις, τάς έχούσας άντικείμενον εύτελοΰς άξίας. Ποιον είναι τοΰτο δεν 
ορίζεται ύπδ τοϋ νόμου άλλ’ άφίεται εις τήν κρίσιν τοϋ δικαστοΰ τής ουσίας. 'Ως 
εΐκός είς τά εύτελοΰς άξίας πράγματα περιλαμβάνονται καί τά τοιαΰτα άνευ άξίας. 
Καί ό άνακριτικός υπάλληλος άσφαλώς έ'χει δικαίωμα νά χαρακτηρίση τό πράγμα 
ώς εύτελοΰς άξίας, άφοΰ δεν άποφαίνεται ούτω περί τοϋ κ α τ ’ ο ύ σ ί α ν  β ά σ ι 
μου ,  τής πράξεως, δι’ δπερ ούδέν έχει δικαίωμα, άλλά περί τ ο ΰ ν ό μ ω τοιαύτης 
β ά σ ι μ ο υ .

Ή  δέ άνάγκη είς ήν άναφέρεται ή β' περίπτωσις τοϋ νόμου συνίσταται είς 
τήν οικονομικήν στενοχώριαν καί άνεπάρκειαν τοϋ δράστου, τήν μή έξικνουμένην 
μέχρι τοϋ σημείου, ώστε νά ύφίσταται άμεσος διά τον υπαίτιον κίνδυνος συνεπεία 
ταύτης. "Αν ύφίσταται τοιοΰτος κίνδυνος έφαρμογήν θά έ'χη ή διάταξις τοϋ άρθρου 
25 Π.Κ. καί ούχί ή παρούσα, οπότε ή πράξις δεν παραμένει άπλώς άτιμώρητος, 
άλλά δέν είναι καν άδικος. Πότε συμβαίνει τοΰτο είναι ζήτημα άναγόμενον είς τήν 
κρίσιν τοϋ δικαστοΰ.

Είς τήν περίπτωσιν τής άνάγκης άπαιτεΐται δπως ή ίδιοποίησις γίνεται προς τον 
σκοπόν άμέσου χρήσεως ή άναλώσεως τοΰ πράγματος, ούτως ώστε νά κρίνεται επιει
κώς ό θέλων νά ίκανοποιήση άνάγκην τής στιγμής, ούχί δέ ό άποβλέπων είς έξασφά- 
λισιν των άναγκών τοΰ μέλλοντος (Αίτ. Έ κθ. op. cit. σελ. 572).

Ό  νόμος δέν ορίζει τό άντικείμενον τής άνάγκης. "Ωστε δύναται νά είναι τοΰτο 
φαγητόν, ποτόν, ένδύματα, καύσιμος ΰλη κλπ., πλήν, εύτελοΰς άξίας.

Ούδεμία άμφιβολία ύφίσταται δτι ή διάταξις θά τύχη εφαρμογής καί δταν ή 
άφαίρεσις γίνεται προς κάλυψιν άνάγκης τρίτου (ώς λ.χ. δταν ή νήστις επί ήμέρας 
γαλουχοΰσα μήτηρ άφαιρή κυτίον γάλακτος, ίνα τό δώση είς τό τέκνον της), 
ούτινος ό ύπαίτιος φέρει τό βάρος τής διατροφής.

'Ως είκός καί έν προκειμένη άπαιτεΐται δόλος τοΰ δράστου. "Αν ούτος, δέν είχε 
πράγματι άνάγκην ώς κερδίσας μέγα λαχεΐον πράγμα δπερ ήγνόει, προστατεύεται 
ύπό τής προκειμένης διατάξεως.

Τί ρητέον έν τελεί, δταν ό δράστης πεπλανημένως ύπολαβών τό πράγμα ώς 
εύτελοΰς άξίας, έν ώ τοΰτο ήτο μεγάλης άξίας, άφήρεσεν αύτό ;

Τήν άπάντησιν είς τό έρώτημα μάς δίδει τό άρθρον 30 § 2 Π.Κ. καθ’ δ «Δέν 
καταλογίζονται είς τον πράξαντα τά κατά νόμον έπαυξάνοντα τό άξιόποινον τής 
πράξεως περιστατικά, άν ούτος διετέλει έν άγνοια αύτών» (ήγνόει τήν ΰπαρξίν των).

"Οθεν, ό τοιοΰτος δράστης διωκτέος έπί τή βάσει τής παρούσης διατάξεως καί 
ούχί τής τοΰ άρθρου 372 Π.Κ.

(Συνεχίζεται)
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Ι ΧΝΗ Τ Ο Υ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ
Κατά μετάφρχσίν έκ τοΰ ’Αγγλικού, 
υπό Άρχιφύλακος κ. Κ Ω Ν . ΛΑΨΑΝΗ

Είναι γεγονός δτι δοκιμάζεται άπό μεγάλην άνησυχίαν καί στενοχώριαν ό 
άστυνομικός εκείνος, δστις έχει έπιφορτισθή μέ την διερεύνησιν ένός έγκλήματος, 
του οποίου δ δράστης παραμένει έπ’ άρκετόν χρόνον άγνωστος, πλήν δμως εις πολ- 
λάς περιπτώσεις ή άνησυχία αύτή είναι δικαιολογημένη καί έπιβεβλημένη, θά ήδύ- 
νατό τις να είπη. Τό κακόν είναι άκόμη μεγαλύτερον εις τήν περίπτωσιν καθ’ ήν 
ό άστυνομικός είναι βέβαιος κατά 99 ο /ο περί της ταυτότητος τοΰ δράστου καί 
άκόμη νά μήν δύναται νά τον συλλάβη. Είναι πολλαί αί περιπτώσεις κατά τάς οποίας 
εύρέθην εις τήν δύσκολον αύτήν θέσιν καί μάλιστα νά τό γνωρίζη καί ό ύποπτος δρά
στης, δτι παρακολουθείται.

Κάθε φόνος άποτελεϊ ένα νέον καί διαφορετικόν πρόβλημα, μία δέ επιτυχής 
διερεύνησις σημαίνει κοπιώδη εργασίαν, έπιτηδειότητα καί υπομονήν. Πολύ ολίγοι 
δολοφόνοι διαφεύγουν τήν σύλληψιν, διότι αύτά τά ίδια τά πτώματα των θυμάτων 
έχουν τήν συνήθειαν, θά ήδύνατό τις νά είπη, νά ομιλούν περί των δολοφόνων καί 
έν πτώμα ήμπορεϊ πάρα πολλά νά είπη, καταλλήλως έξεταζόμενον.

Οί δολοφόνοι οί όποιοι συνήθως διαφεύγουν τήν άνακάλυψίν των καί οί όποιοι 
προκαλοΰν μεγάλην άνησυχίαν είναι εκείνοι οί όποιοι κινούνται άπό σεξουαλικά 
αίτια. 'Ο λόγος είναι άπλοϋς. Τά έγκλήματα μέ σεξουαλικά αίτια συνήθως ή μάλλον 
κατά 90 ο /ο δεν προπαρασκευάζοντας άλλά διαπράττονται είς μίαν στιγμήν έξάψεως, 
υπάρχουν δέ έλάχισται πιθανότητες άνακαλύψεως καί συλλήψεως τοΰ δράστου, 
έκτος έάν καταληφθή έπ’ αύτοφώρω ή άφήση κάποιο ίχνος εις τον τόπον τοΰ έγκλή
ματος. Προσφάτως είχομεν πάρα πολλά σεξουαλικά έγκλήματα, μέ δράστας νεαράς 
ήλικίας, οί όποιοι ουδέποτε έθεάθησαν είτε προ είτε μετά τό έγκλημα. Αύτοί δέ οί 
σεξουαλικοί έγκληματίαι φαίνεται νά έχουν έξαιρετικήν τύχην είς τό νά μή άφήνουν 
κάποιο ίχνος είς τον τόπον τοΰ έγκλήματος, τό όποιον θά ήδύνατο νά όδηγήση εις 
τήν άνακάλυψίν των, ένώ έπί πλέον φαίνονται έξαιρετικά ικανοί είς τό νά άποφεύ- 
γουν τήν υποψίαν των άστυνομικών. 'Η  γνώμη οίουδήποτε άστυνομικοϋ ’είναι δτι 
έλάχισται πιθανότητες υπάρχουν διά τήν σύλληψιν ένός, έστω καί νεαρού, σεξουα
λικού έγκληματίου, παρά τό γεγονός δτι τελευταίως πάρα πολλαί συλλήψεις προσώ
πων έχουν γίνει είς τήν χώραν, σχετικώς μέ σεξουαλικά έγκλήματα.

Εύτυχώς δμως δτι τά έγκλήματα αύτά είς τήν άναλογία των είναι ολίγα. Σπα- 
νίως οί έγκληματίαι αύτοί άντιλαμβάνονται τον μέγαν άστυνομικόν μηχανισμόν,ό όποιος 
τίθεται είς ένέργειαν, άφ’ ής στιγμής άποκαλυφθή εν έγκλημά των, μέ άποτέλεσμα 
άργά ή γρήγορα τήν σύλληψιν των. Τό ευρύ έπίσης κοινόν, διά τοΰ κινηματογράφου 
καί τοΰ τύπου, σχηματίζει μίαν συγκεχυμένην εικόνα περί των μεθόδων ένεργείας 
των άστυνομικών καί τής πνευματικής αύτών ίκανότητος. Κατά κανόνα οί πλεΐστοι 
άστυνομικοί τής ’Ασφαλείας οδτε υπεράνθρωποι βεβαίως είναι ούτε δμως καί κοινοί 
άστυφύλακες τής σκοπιάς, οί όποιοι βασίζονται περισσότερον είς τήν τύχην ή είς 
τήν πληροφορίαν τοΰ πληροφοριοδότου, διά τήν έπιτυχίαν των.

'Η  διερεύνησις ένός έγκλήματος άπαιτεϊ πράγματι έπιστημονικάς γνώσεις 
καί δέν δύναται νά βασίζεται κανείς είς τήν τύχην, διότι τό παραμικρόν σφάλμα 
τών διεξαγόντων τήν άνάκρισιν είναι δυνατόν νά γίνη άντικείμενον μεγάλης έκμεταλ- 
λεύσεως έκ μέρους τής ύπερασπίσεως. Είναι άπαραίτητον δθεν νά έτικεττάρεται 
πάν άποδεικτικόν στοιχεΐον, νά σημειοϋται έπακριβώς τό σημεΐον έκεΐνο τοΰ τό
που τοΰ έγκλήματος, είς τό όποιον άνευρέθη, ως έπίσης καί τό δνομα τοΰ εύρόντος
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άστυνομικοΰ. 'Ο άναλαβών την διερεύνησιν ένός έγκλήματος αστυνομικός, δέον εις 
• τό τέλος τής άνακρίσεως, ήτις είναι δυνατόν νά διαρκέση πολλούς μήνας, να συντάξη 

μίαν λεπτομερή άναφοράν, περιέχουσαν πασαν λεπτομέρειαν σχετικώς μέ τό υπό 
διερεύνησιν έγκλημα.

Ό  άστυνομικός ό όποιος άντιμετωπίζει περίπτωσιν αιφνίδιου θανάτου δέον 
κατά κανόνα νά υποπτεύεται τό χειρότερον, ήτοι δολοφονίαν. 'Τπάρχουν περιπτώ
σεις κατά τάς όποιας διάφοροι συνθήκαι δημιουργούν την κυριαρχούσαν έντύπωσιν 
ότι πρόκειται περί αυτοκτονίας ή ατυχήματος. Αύταί αί περιπτώσεις δέον νά 
έξετάζωνται μετά μεγαλυτέρας σχολαστικότητος. Δέον νά έχωμεν ύπ’ όψει μας 
ότι ό δολοφόνος πιθανόν νά είχεν αρκετόν χρόνον εις τήν διάθεσίν του καί εύνοϊ- 
κάς συνθήκας, εις τρόπον ώστε νά έχη τακτοποιήσει τά πράγματα εις τον τόπον τού 
έγκλήματος κατά τρόπον άπατηλόν διά τούς άστυνομικούς. Κατά κύριον λοιπόν 
λόγον πρέπει νά έρευνηθοΰν τά έξής : 1) 'Η  αιτία ή προκαλέσασα τον θάνατον, 2) 
Έάν ήτο δυνατόν τό ίδιον τό θύμα νά προκαλέση τάς κακώσεις τού σώματός του, 
3) Έάν ύπάρχουν σημεία πάλης καί 4) Πού εύρίσκεται τό όπλον ή τό οίονδήποτε 
οργανον, διά τού οποίου προεκλήθησαν αί κακώσεις.

Έάν εις τον τόπον τού έγκλήματος ύπάρχουν έμφανή σημεία πάλης, είναι 
δυνατόν έξ αρχής νά ύποθέσωμεν τήν άνάμιξιν έτέρου προσώπου. Εντός ένός δωμα
τίου τά σημεία πάλης συνίστανται κυρίως εις κηλΐδας αίματος, τρίχας κεφαλής, 
αναποδογυρισμένα έπιπλα, τσαλακώματα εις τούς τάπητας καί σημεία όπλων καί 
κακώσεις προκληθεΐσαι ύπ’ αυτού τούτου τού θύματος άμυνομένου Είναι δέ δυνατόν 
άπό τά σημεία πάλης νά έξακριβωθή, έάν τό δεχθέν τήν έπίθεσιν πρόσωπον ύπεχώ- 
ρησεν, ως έπίσης καί ή πορεία των κινήσεών του. Πολλάκις αί κηλΐδες αίματος υπο
βοηθούν εις τήν άναπαράστασιν τού έγκλήματος. Πολλάκις τό θύμα δεν περιέρχεται 
αμέσως εις κατάστασιν άναισθησίας, καθώς δέ κινείται έντός τού δωματίου, έν τή 
προσπαθείς του όπως άντιμετωπίση τήν έπίθεσιν, θίγει διά των χειρών του διάφορα 
έπιπλα καί αφήνει έπ’ αυτών κηλΐδας αίματος. Έπίσης τό σχήμα των κηλίδων αί
ματος έπί τού τοίχου μας διευκολύνει νά έξακριβώσωμεν άπό ποίον μέρος κατεφέρθη 
τό κτύπημα κατά τού θύματος.

Κατά τήν έξέτασιν τού τόπου τού έγκλήματος, πάντοτε άναζητούνται κηλΐδες 
αίματος εις τάς θύρας,είς τό τηλέφωνον, τά ένδύματα καί τάς κουρτίνας. Αί κηλΐδες 
αίματος πολλάκις δεικνύουν εις πόσην έκτασιν ήνοίχθη ένα συρτάρι, ή έάν αί θύραι 
ένός ιματιοφυλακίου ήνοίχθησαν κατά τήν διάρκειαν τής πάλης. Έπίσης πιθανόν 
νά άνευρεθή καί άποτύπωμα ποδός έπί έπιφανείας κεκαλυμμένης δι* αίματος. Συνή
θως έν τοιοΰτον άποτύπωμα είναι κάπως συγκεχυμένον, ώς πρός τό σχήμα του, έν 
τούτοις όμως είναι δυνατόν νά έξακριβωθή έάν άνήκη εις τον δράστην ή είς τό θύμα.

'Η θέσις ώσαύτως των έπίπλων δίδει μίαν εικόνα περί τής πορείας, τήν οποίαν 
τό θύμα ήκολούθησεν, έν τή προσπάθεια του όπως διαφύγη ή περί τής πορείας τού 
δράστου κατά τήν άπομάκρυνσίν του. Τά έπιπλα πίπτοντα λαμβάνουν θέσιν άνάλο- 
γον των κινήσεων τού άτόμου, τού προκαλούντος τήν πτώσιν των. 'Υπάρχουν 
βεβαίως καί περιπτώσεις καθ’ άς ό δράστης προ τής άπομακρύνσεώς του τακτοποιεί 
τα έπιπλα είς τήν κανονικήν των θέσιν, είς τάς περιπτώσεις όμως αύτάς κάποιο 
δακτυλικόν άποτύπωμα θά άφήση έπ’ αυτών.

Είς τάς περιπτώσεις τού είς ανοικτόν χώρον καί κατά τρόπον βίαιον προκα- 
λουμένου φόνου, τά σημεία πάλης είναι άσθενέστερα, είναι όμως δυνατόν νά εύρεθοϋν 
αποκεκομμενοι κλάδοι δένδρου ή πατημένα φύλλα καί άποτυπώματα ποδών είς 
μέρη σπανίως συχναζόμενα. Έπίσης δυνατόν νά άνευρεθούν κηλΐδες αίματος έπί 
τής χλόης και τρίχες κεφαλής κεκολλημέναι είς θάμνους καί κλάδους δένδρων.

’Ίχνη είναι δυνατόν νά εύρεθοϋν είς διάφορα μέρη. Πολλάκις κάτι είναι 
δυνατόν νά προκύψη άπό τήν θέσιν τών κουρτινών ή άπό τήν ημερομηνίαν τών έντό5
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του γραμματοκιβωτίου επιστολών περί του έάν αδται άκολουθοϋν την έντός των 
κεκανονισμένων χρονικών ορίων διαδικασίαν διανομής των ώς έπίσης έάν μία επι
στολή έγράφη υπό τοϋ θύματος ή έτέρου προσώπου. Είναι άκόμη δυνατόν να εύρε- 
θοϋν ενδύματα ή άλλα αντικείμενα μή άνήκοντα εις τούς ένοικοΰντας ή τό φώς νά 
εύρεθή άνημμένον κατά την άνακάλυψιν τοϋ έγκλήματος. 'Ένας έλεγχος εις τό 
ώρολόγιον (μετρητήν) τοϋ ήλεκτρικοΰ ή τοΰ φωταερίου ήμπορεΐ νά κατάδειξη έπί 
πόσον χρόνον τό θΰμα εύρίσκεται έντός τοΰ δωματίου άπό τοΰ θανάτου του. Πάντοτε 
ένθυμοΰμαι τον διάσημον άστυνομικόν Sir Bernard Spilsbury, ό όποιος μόλις έφθανεν 
εις τό δωμάτιον τοΰ έγκλήματος διέτασσε τούς πάντας νά μείνουν ακίνητοι και έπί 
ολίγα λεπτά της ώρας προσεπάθει διά τής όσφρήσεως νά άντιληφθή τυχόν ίδιά- 
ζουσαν οσμήν. Θά ήδύνατο π.χ. νά άντιληφθή τήν οσμήν τοΰ φωταερίου, τής πυρί- 
τιδος, καπνοΰ, άλκοόλ, άρώματος κ.τ.λ.,άλλά δλα αύτά έξαφανίζονται ταχέως καί, 
αν δεν γίνουν άμέσως άντιληπτά, χάνονται διά παντός.

Τά παντός είδους ωρολόγια τοίχου καί χειρός καί ιδίως τά ωρολόγια - έγερ- 
τήρια δέον νά έξετάζωνται έπιμελώς. Μετά άπό μίαν διασκέδασιν εις μίαν οικίαν 
άναζητοΰνται φιάλαι οινοπνευματωδών ποτών, ποτήρια διαφόρων ειδών έπί τών 
οποίων δυνατόν νά άνευρεθοΰν δακτυλικά άποτυπώματα. Τά ύπολλείμματα σιγα- 
ρέττων, τά σπίρτα, ώς έπίσης καί ύπολλείμματα καπνοΰ πίπας είναι δυνατόν νά υπο
βοηθήσουν τό έ'ργον τής άνακρίσεως.

Οί έγκληματίαι πολλάκις, καί κατά περιπτώσεις άκόμη κατά τάς όποιας 
προπαρασκευάζουν έπιμελώς τό έγκλημα καί προσπαθοΰν νά άποφύγουν τυχόν 
ίχνη, διαπράττουν πολλά μικροσφάλματα. Ένθυμοΰμαι περιπτώσεις κατά τάς ό
ποιας οΐ κακοποιοί άσυναισθήτως άπέρριψαν έφημερίδας μέ τήν διεύθυνσίν των άνα- 
γεγραμμένην έπ’αύτών ή άπέρριψαν ένα χαρτάκι μέ σημείωσιν έπ’ αύτοΰ, τό όποιον 
ώδήγησεν εις τήν άνακάλυψιν των.Έπίσης κατά τήν μετάβασίν των εις τό άποχωρητή- 
ριον καί τό λουτρόν αφήνουν διάφορα ίχνη καί ιδίως εις τήν κουζίναν. Οί κακοποιοί 
έχουν ώρισμένας συνήθειας, τάς όποιας δεν ήμποροΰν νά άποβάλουν, δταν π.χ. πηγαί
νουν εις τον νιπτήρα διά νά πλυθοΰν βγάζουν τό δακτυλίδι των, τό όποιον κατά τήν 
άποχώρησίν των πολλάς φοράς ξεχνοΰν εις τον νιπτήρα. Συνήθως, είναι δυνατόν νά 
λεχθή μετά βεβαιότητος, έάν τό θΰμα μόνον του έξεδόθη ή τό έξέδοσεν δ κακοποιός. 
Αύτό κυρίως συμβαίνει μέ τάς γυναίκας, άλλά είναι δυνατόν νά έξακριβωθή ή σειρά
κατά τήν όποιαν εν πρόσωπον άποβάλλει τά ροΰχα του ή τά ροΰχα της άναλόγως άν 
πρόκειται περί άνδρός ή γυναικός.Έπίσης είναι δυνατόν, άπό τήν θέσιν εις τήν οποί
αν εύρέθη εν έκαστον ένδυμα νά λεχθή έάν τά ένδύματα άπεβλήθησαν κατά τον Α' 
ή τον Β' τρόπον. Ωσαύτως αί συνήθειαι τοΰ θύματος είναι δυνατόν νά άποκαλύψουν 
συγκεκριμένας ένεργείας τοΰ κακοποιοΰ.

Πράγματι παν έπάγγελμα έχει έκεΐνο τό όποιον ημείς οί αστυνομικοί τής 
’Ασφαλείας όνομάζομεν έπαγγελματικόν γνώρισμα. Δι’ αύτοΰ είναι δυνατόν, μετά 
μεγάλης βεβαιότητος, νά καθορισθή τό έπάγγελμα τοΰ δράστου καί τοΰ θύματος. 
Έ π ί παραδείγματι ένας ράπτης φέρει έμφανή τά σημεία εις τον άριστερόν δείκτην 
τής χειρός του, πού τοΰ προκαλεί ή βελόνη. "Ενας ύποδηματοποιός φέρει στρογγυλά 
άνοίγματα είς τούς έμπροσθίους όδόντας του, άπό τό συνεχές δάγκωμα τοΰ σπάγ- 
γου, έπίσης φέρει διάφορα σημεία είς τον δνυχα τοΰ άριστεροΰ άντίχειρος. Οί φωτο
γράφοι, πολλάκις δέ καί οί χημικοί, έχουν δνυχας ευθραύστους καί άποχρωματισμέ- 
νους. Οί οικοδόμοι έχουν μίαν σκληρότητα είς τήν δεξιάν χεΐρα, τήν οποίαν προκαλεί 
τό μυστρί, ένώ τό δέρμα τής άριστερας χειρός είναι λεπτόν άπό τό πιάσιμο τών τούβ- 
βλων. Οί άνθρακωρύχοι φέρουν μικροτεμάχια άνθρακος έμπηγμένα έντός τοΰ δέρ
ματος.

Τά ώρολόγια έπίσης πολλάκις φέρουν ίχνη άναγνωρίσεως, φέροντα άπ αυ
τών σημεία έκ τής τελευταίας των έπιδιορθώσεως. Κατά τον ίδιον τρόπον μία έξέ-
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τασις των όδόντων ή μπορεί νά άποδώση πολλά. Οί περισσότεροι οδοντίατροι κρα
τούν εκμαγεία των όδόντων όλων των πελατών των. Ενθυμούμαι καλώς δτι εις την 
ύπόθεσιν Christil άπεκαλύψαμεν την ταυτότητα ένός έκ τών πολλών θυμάτων άπό 
τό σφράγισμα τών όδόντων τοϋ θύματος. ’Ακόμη καί έλλείποντες όδόντες διευκο
λύνουν εις τήν έξακρίβωσιν της ταυτότητος τοϋ προσώπου.

"Ολα αυτά τά ίχνη καταλήγουν εις τήν Σκότλαντ Γιάρντ, όπου οί πεπειραμένον 
άστυνομικοί ήμποροΰν νά εκτιμήσουν τήν άξίαν των. Μεταξύ τών πεπειραμένοι 
αυτών άστυνομικών είναι καί οί τοϋ Δακτυλοσκοπικοΰ Τμήματος. Παντός προσώπου, 
δπερ συλλαμβάνεται δι’εν έγκλημα, λαμβάνονται τά δακτυλικά άποτυπώματα, τά ό
ποια άποστέλλονται εις τήν Σκότλαντ Γιάρντ καί δταν ό κατηγορούμενος τυγχάνη 
γνωστός (σεσημασμένος) ό φάκελός του διαβιβάζεται εις τον έπιληφθέντα της ύπο- 
θέσεως άστυνομικόν τής ’Ασφαλείας.

'Η  δακτυλοσκοπία είναι λεπτοτάτη εργασία καί άπαιτεΐ τούς πλέον πεπειρα
μένους καί ειδικευμένους άστυνομικούς ύπαλλήλους. Λόγω δέ τής λεπτότητος τής 
έργασίας αύτής κανείς αστυνομικός τοϋ Δακτυλοσκοπικοΰ Τμήματος δεν δύναται νά 
καταθέση ένώπιον τοϋ Δικαστηρίου, σχετικώς μέ.δακτυλικά άποτυπώματα, εάν δεν 
έχη υπηρετήσει έπί επτά τούλάχιστον έτη εις τό Τμήμα αύτό τής Δακτυλοσκοπίας.

Παραλλήλως προς τήν άνάπτυξιν τής τέχνης τής λήψεως τών δακτυλικών άπο- 
τυπωμάτων, άνεπτύχθη καί ή τέχνη τής άνευρέσεως αύτών εις τον τόπον τοϋ έγκλή- 
ματος. "Οταν εύρίσκεται έν δακτυλικόν άποτύπωμα φωτογραφίζεται καί έν συνεχεία 
συγκρίνεται προς τό τυχόν ύπάρχον εις τό Έγκληματολογικόν ’Αρχείον. Άποτυ
πώματα άνευρίσκονται είς παντός είδους έπιφανείας. 'Η  έπιστήμη τής εγκλη
ματολογίας δεν άρκείται είς τήν άνεύρεσιν δακτυλικών μόνον αποτυπωμάτων, 
δεδομένου δτι πολλοί έγκληματίαι έχουν έκτελεσθή άποκαλυφθείσης τής ένοχής των 
έκ τοϋ άποτυπώματος μέρους τής παλάμης των,τό όποιον άφησαν είς τον τόπον τοϋ 
έγκλήματος.'Ένας κακοποιός κάποτε ύπεβλήθη είς πραγματικόν μαρτύριον διά νά ήμ- 
πορέση νά άποφύγη τήν σύλληψίν του έκ τών δακτυλικών του άποτυπωμάτων. Ούτος 
άπέβαλε τό δέρμα τών δακτύλων του, διά νά άπαλλαγή άπό τάς θηλοειδείς γραμμάς. 
Αύτό τον ωφέλησε μόνον δι’ έν χρονικόν διάστημα, διότι κατόπιν τό δέρμα άποκατε- 
στάθη καί πάλιν είς τήν φυσικήν του κατάστασιν μέ τάς θηλοειδείς έπ’ αύτοΰ γραμμάς 
καί είς τό αύτό σχήμα, ώς καί προ τής καταστροφής τοϋ δέρματος. 'Η  ταλαιπωρία 
λοιπόν είς τήν όποιαν ύπεβλήθη ό κακοποιός καί ή όποια έκράτησεν άρκετούς μήνας, 
άπεδείχθη τελείως ματαία.

Πριν άφήσω τό θέμα τών δακτυλικών άποτυπωμάτων, θεωρώ σκόπιμον νά ση
μειώσω δτι τά δακτυλικά άποτυπώματα τοϋ προσώπου,τό όποιον άποδεικνύεται άθώος 
ή άθώα άναλόγως αν πρόκειται περί άνδρός ή γυναικός, καταστρέφονται. Είς μίαν 
πρόσφατον συνταρακτικήν ύπόθεσιν χιλιάδες πολιτών έσπευσαν νά δώσουν τά δακτυ
λικά των άποτυπώματα. Έν τώ μεταξύ συνελήφθη ό νεαρός έγκληματίας, οπότε οί 
χιλιάδες τών δακτυλικών άποτυπωμάτων τών άθώων πολιτών κατεστράφησαν δη
μοσίως.

Μετά τοϋ Δακτυλοσκοπικοΰ Τμήματος στενώς συνεργάζεται καί τό Φωτογρα
φικόν Τμήμα, ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ διάσημου ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ τής Μητρο- 
πολιτικής ’Αστυνομίας Πέρσυ Λώ, ό όποιος έχει έπιτύχει πολλάς τελειοποιήσεις είς 
τά φωτογραφικά μέσα. Είς παν σοβαρόν έγκλημα θά ίδήτε είτε αύτόν τον ίδιον 
είτε ένα άπό τούς άνθρώπους του νά λαμβάνη φωτογραφίας διά νά άπεικονίση τον τό
πον τοϋ έγκλήματος. Είναι δέ έλάχισται αί περιπτώσεις μεγάλων έγκλημάτων κατα 
τήν τελευταίαν εικοσαετίαν,καθ’άς ό Πέρσυ Λώ δέν έχει έπιληφθή είς τον τομέα του καί 
δέν έχει λάβει τάς άπαραιτήτους φωτογραφίας είς τον τόπον τοϋ έγκλήματος, ένώ 
σχεδόν πάντοτε ένώπιον τών Δικαστηρίων χρησιμοποιούνται αί φωτογραφίαι του,
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διά νά άντιληφθοΰν οί ένορκοι την κατάστασιν, ή όποια ύπήρχεν εις τον τόπον τοϋ 
έγκλήματος, άμα τη άφίξει των αστυνομικών.

Δέον νά τονισθή δτι πλεΐστα δσα ίχνη τοϋ έγκλήματος φθείρονται ή έξαφανίζον- 
ται ή άλλοιοΰνται ευκόλως, διά τής φωτογραφικής όμως μηχανής καθίστανται αναλ
λοίωτα. Πλεΐστα όσα έγκλήματα έχουν εΰρει την λύσιν των διά τής φωτογραφικής 
μηχανής τοϋ Πέρσυ Λώ.

'Όλαι αί περιπτώσεις τής παραχαράξεως καί πλαστογραφίας καταλήγουν 
προς διερεύνησιν εις τό Φωτογραφικόν Τμήμα. Πλεΐσται όσαι περιπτώσεις παραχαρά
ξεως γραμματοσήμων, άσφαλιστικών ένσήμων, κουπονίων άγοράς ένδυμάτων, κυρίως 
δέ κατά τήν διάρκειαν τοϋ πολέμου, άπησχόλησαν τό Γραφεΐον τοϋ Πέρσυ Λώ. 
Πλεΐσται τραπεζιτικαί έπιταγαί κλεπτόμεναι έκ τών γραμματοκιβωτίων καί παρου- 
σιαζόμεναι εις τάς Τραπέζας, προς έξαργύρωσιν, έξετάζονται διά τοϋ μικροσκοπίου 
καί τών ύπεριωδών άκτίνων, ένώ τό πλαστόν γραπτόν κείμενον αποκαλύπτεται διά 
τών υπερύθρων άκτίνων. Πλεΐστοι όσοι πλαστογράφοι,οί όποιοι έθεώρουν τούς εαυ
τούς των άσφαλεΐς, συνελήφθησαν άποκαλυφθέντες διά τών ώς άνω μέσων. ’Ακόμη 
δέ καί άποτεφρωμένα τεμάχια γραπτού κειμένου, εύρεθέντα εις τον τόπον τοϋ έγκλή
ματος καταλλήλως συλλεγέντα καί φωτογραφηθέντα, άπεκάλυψαν τό πλήρες κείμενον, 
πράγμα τό όποιον προ έτών έθεωρεΐτο δυσκολώτατον.

Πλησίον τοϋ Φωτογραφικού Τμήματος εύρίσκεται καί τό Έγκληματολογικόν 
Έργαστήριον, έν έκ τών πλέον συγχρονισμένων εις όλον τον κόσμον. 'Η  δραστηριό- 
της του έχει λάβει τεραστίαν έκτασιν, ιδίως κατά τά τελευταία έτη, όσον άφορά εις 
έγκλήματα σοβαρά καί προ πάντων προκειμένου περί δολοφονιών.Εις πάσαν περίπτώσιν 
δολοφονίας,τά ένδύματα τοϋ θύματος,πολλάκις δέ τάπητες,παραπετάσματα καί ώρισμέ- 
να τεμάχια έπίπλων στέλλονται εις τόΈγκληματολογικόνΈργαστήριον προς έξέτασιν. 
Συνήθης είναι ή χρήσις τής ήλεκτρικής σκούπας εις τον τόπον τοϋ έγκλήματος τής 
οποίας τό περιεχόμενον, προερχόμενον άπό τον καθαρισμόν ταπήτων, έξετάζεται διά 
χημικών αναλύσεων εις τό Έγκληματολογικόν Έργαστήριον. Είναι δέ καταπληκτικόν 
τό άποτέλεσμα τών χημικών αυτών άναλύσεων. Τά διάφορα είδη ρουχισμού φέρουν 
έπ’ αύτών σκόνην όλων τών ειδών καί διάφορα άλλα μικροσκοπικά τεμάχια διαφόρων 
ύλών, τά όποια είναι άόρατα διά γυμνοΰ οφθαλμού, ένώ ύπό τό μικροσκόπιον είναι 
ευδιάκριτα. Τό ρεβέρ τού πανταλονιού ένός άνδρός συλλέγει καί Ινες σκόνης πάσης 
προελεύσεως, αί όποΐαι διευκολύνουν τον έπιστήμονα έρευνητήν νά καθορίση έπα- 
κριβώς τά μέρη εις τά όποια έχει ό κακοποιός μεταβή, πολλάκις δέ νά καθορίση καί 
τάς ένεργείας άκόμη τού κακοποιού. Εις τό Έγκληματολογικόν Έργαστήριον ύπάρ- 
χει τέλειον σύστημα έλέγχου τής σκόνης τών διαφόρων ίνών,ξύλων καί μετάλλων, 
τών οποίων έντός έλαχίστου χρόνου ό άρμόδιος ύπάλληλος καθορίζει τον τύπον εις 
τον όποιον άνήκουν.

Υπήρξαν πλεΐσται όσαι περιπτώσεις έγκλημάτων, εις τά όποια οί χημικοί 
άνεΰρον κηλΐδας αίματος, τάς όποιας ημείς οί άστυνομικοί δέν ήδυνήθημεν νά άνεύ- 
ρωμεν. Οί κακοποιοί διά νά άποφύγουν τήν άνακάλυψίν των πλύνουν τά ένδύματά των, 
όχι μίαν, άλλά πολλάς φοράς μέ διάλυσιν σάπωνος καί άμμωνίας, πλήν όμως καί εις 
αυτήν άκόμη τήν περίπτώσιν οί χημικοί κατορθώνουν νά άνεύρουν ΐχνη αίματος. 
Αί έξετάσεις τάς οποίας ένεργοΰν οί χημικοί είναι λεπτομερέστατα'.. Τά μέρη τών 
ένδυμάτων εις τά όποια δυνατόν νά εύρεθοΰν διάφορα ΐχνη είναι πολλά καί ποικίλα, ό
πως π.χ. τό έσωτερικόν τής κορδέλλας τού καπέλου, τό έσωτερικόν τών μανσεττών 
τών ύποκαμίσων, ώς έπίσης καί τών κολλάρων, τό έσωτερικόν καί έξωτερικόν μέρος 
τών πέττων τού σακκακίου, τά θυλάκια καί τά πέττα αύτών.

Σήμερον οί κακοποιοί κατέχονται πράγματι ύπό φόβου έξ αιτίας τού Έγκλημα- 
τολογικοϋ Εργαστηρίου. Οί διαρρήκται πολλάκις, εύρισκόμενοι έντός τής οικίας τού 
θύματος καί κατεχόμενοι ύπό τού αισθήματος τής πείνης, λαμβάνουν ό,τιδήποτε τό
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φαγώσιμου π.χ. εν μήλον, £ν τεμάχιον τυροϋ, τδ τρώγουν έν μέρει καί τδ υπόλοιπον 
εγκαταλείπουν εκεί. Οί επιστήμονες έρευνηταί κατασκευάζουν Ιν εκμαγείου καί 
επιτυγχάνουν ομοίωμα τοϋ δηχθέντος μήλου ή τεμαχίου τυροϋ, κατόπιν εις τον συλ- 
ληφθέντα ύποπτον προσφέρεται Ιν μήλον, τδ όποιον ούτος δάκνει. Ή  δήξις αυτή 
συγκρίνεται πρδς την δήξιν, την οποίαν φέρει τδ ομοίωμα τοϋ μήλου (έκ πλαστικής 
όλης), οπότε άποδεικνύεται εάν τδ αύτδ πρόσωπον έχη δήξει καί τα δύο μήλα.

Πολλάκις επίσης ανακαλύπτεται ό δράστης ένδς εγκλήματος έκτων μικροτεμα- 
χίωντοΰ δέρματόςτου, των ευρισκομένων έντδς των ονύχων τοϋ θύματος.'Όπωςσυνή
θως συμβαίνει εις τά εγκλήματα βιασμού,τδ θύμα άγωνίζεται άμυνόμενον καί προκαλεΐ 
εις τδ πρόσωπον τοϋ δράστου άμυχάς καί εκδοράς, οπότε εις τούς όνυχας τοϋ θύματος 
θά άνευρεθοΰν μικροτεμάχια δέρματος τοϋ δράστου ώς επίσης καί αίμα, τοϋ οποίου 
έξακριβοΰται ή όμάς εις την οποίαν άνήκει. ’Επίσης τρίχες άνευρίσκονται επί τοϋ δρά
στου, αί όποϊαι συγκρίνονται μέ τάς τοιαύτας τοϋ θύματος καί έξακριβοΰται μετά βε- 
βαιότητος ότι προέρχονται άπδ τδ θΰμα, παρά τδ γεγονδς ότι άπδ τής διαπράξεως τοϋ 
έγκλήματος έ'χει παρέλθει άρκετδς χρόνος καί μήνες άκόμη. Τδ ’ίδιο συμβαίνει καί μέ 
τάς ϊνας (μαλλίνας ή βαμβακεράς) ή τάς ΐνας τάς προερχομένας άπδ τούς διαφόρους 
τάπητας.

Τδ Έγκληματολογικδν Έργαστήριον άσχολεϊται επίσης καί μέ τάς διαφόρους 
περιπτώσεις τής φαρμακείας καί των δηλητηριάσεων γενικώς. Εις κάθε περίπτωσιν 
εκταφής πτώματος ό George Salter, άνώτατος άξιωματικδς τής Σκότλαντ Γιάρντ,ό 
όποιος είναι ό σύνδεσμος τής Σκότλαντ Γιάρντ μετά των επιστημόνων, παρακολουθεί 
την εκταφήν καί παραλαμβάνει άπδ τδν παθολόγον ίατρδν τά τεμάχια εκείνα τοϋ 
πτώματος τά όποια πρόκειται νά έξετασθοΰν διά χημικών άναλύσεων. Είς τδ Έγκλη- 
ματολογικδν Έργαστήριον υπάρχουν τά παντδς ε’ίδους δηλητήρια καί διά συγκρίσεως 
καθορίζεται τδ επί τοϋ πτώματος άνευρεθέν δηλητήριου.

Ή  επιστήμη τής Τοξικολογίας διαρκώς άναπτύσσεται. Μέ τήν παρατηρουμένην 
άξιοσημείωτον πρόοδον είς άνακάλυψιν όλονέν καί νέων φαρμάκων, οΐ επιστήμονες 
άστυνομικοί δέον νά εξετάζουν κάθε νέον φάρμακου ένημερούμενοι ώς πρδς τάς έπε- 
νεργείας αύτοϋ καί έπαγρυπνοΰντες διά τήν άνακάλυψιν τών τρομερών μεθόδων τών 
έφαρμοζομένων ύπδ τών δηλητηριαστών.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονιχήν καί έγκυκλοπαιδικήν ϋλην τω ν, κατέ
στησαν ό απαραίτητος σύντροφος τών αστυνομι
κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.
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Άπό τδ Γερμανικόν περιοδικόν «Kriminalistik», 
“κατά μετάφρ. Άστυφύλακος κ. Α . ΒΟΓΙΑΤΖΗ-

Τήν 1 ’Ιανουάριου 1956 άναφέρθηκε στήν άστυνομία ή έξαφάνισις μιας 36έτιδος 
ψυχοπαθούς γυναίκας. Οί άναζητήσεις, οί όποιες έγιναν σ’ ολόκληρη τήν περιοχή, 
άπέβησαν αναποτελεσματικές. Έξητάσθησαν πτώματα τά όποια βρέθηκαν καί πού 
άνήκαν σέ περιπλανώμενες καί χωρίς μόνιμο κατάλυμμα γυναίκες σέ όλα τά σημεία 
κόμβων συγκοινωνιών, κλπ., άλλά τ ’ άποτελέσματα ήταν αρνητικά. Τά άτομα, τά 
όποια κατά τον τελευταίο καιρό προ της έξαφανίσεώς της, έ'ρχονταν σ’ επαφή μαζί 
της καί τήν έ'βλεπαν, δεν μπόρεσαν νά δώσουν πληροφορίες περί της πιθανής δια
μονής τής έξαφανισθείσης. Παρόλον ότι οί αναζητήσεις συνεχίζονταν άδιάκοπες καί 
στά περίχωρα τής πόλεως—ιδίως δέ στή γειτονική δασώδη περιοχή, τήν οποίαν είχαν 
έρευνήσει μέ έπισταμένη προσοχή πολλές φορές οί αστυνομικοί—έν τούτοις ή έξα- 
φάνισις τής γυναικός παρέμεινε άνεξιχνίαστη.

Στις 9 Αύγούστου 1957, ήτοι 19 μήνες άργότερα, βρέθηκε στή γειτονική δα
σώδη περιοχή, μέσα σ’ ένα άπόκρημνο μονοπάτι, ένα άποσκελετωμένο άνθρώπινο 
κρανίο. Οί άστυνομικοί πού ειδοποιήθηκαν, έφρούρησαν τό χώρο μέχρις ότου έφθα- 
σεν επί τόπου ό ιατροδικαστής, ό όποιος άποφάνθηκε ότι τό κρανίον (του όποιου 
έ'λειπε ή κάτω σιαγών), άνήκε σέ γυναίκα μέσης ηλικίας.

Κατ’ άρχάς οί άστυνομικοί κατέληξαν στήν εκδοχή ότι κάποιος φοιτητής, θά 
είχε πάρει άπό τό νεκροτομείο κρυφά τό κρανίο αύτό,γιά ατομικές του μελέτες, καί 
γιά νά μην πέση άργότερα σέ δυσμένεια στο Πανεπιστήμιο, τό πέταξε μέσα στο 
γειτονικό δάσος. ’Επειδή τό κρανίο παρουσίαζε έξωτερικώς άσυνήθεις άσβεστιάσεις 
σέ ώρισμένα σημεία—πράγμα πού είναι σπάνιο σέ έπεξειργασμένα γιά στούντιο 
κρανία—ήταν άναγκαία ή περαιτέρω έξέτασίς του άπό τον ιατροδικαστή.

Τήν έπομένη ημέρα ό ιατροδικαστής άποφάνθηκε ότι δέν έπρόκειτο περί κρα
νίου προερχομένου άπό στούντιο καί ότι, κατά πάσαν πιθανότητα, τό πτώμα στο όποιο 
άνήκε, θά έ'πρεπε νά βρίσκεται κάπου έκεΐ πλησίον όπου βρέθηκε καί τό κρανίο. 
’Αμέσως ένεργήθηκε μιά έπισταμένη έρευνα στο δάσος καί ιδίως κοντά στο σημείο 
του πρώτου εύρήματος μέ τήν βοήθεια ενός άστυνομικοϋ σκύλου. "Εδωσαν στο σκυλί 
νά μυριστή τό κρανίο καί σέ άπόστασι 40 μέτρων περίπου, σέ μιά άπότομη καί 
άπόκρημνή τοποθεσία, βρέθηκε ένα τελείως άποσκελετωμένο πτώμα (χωρίς κεφάλι).

Τό σημείο αυτό, αν καί ήταν άπότομο, έκαλύπτετο άπό θάμνους καί άπό μι
κρά πεϋκα. Τό άποσκελετωμένο πτώμα, τό όποιο επίσης παρουσίαζε άσβεστιάσεις, 
έκειτο μέσα σέ μιά πυκνή συστάδα πεύκων, γερμένο προς τή δεξιά πλευρά, λοξά 
προς τήν άπότομη πλευρά του δάσους. Τό κεφάλι, έκτος τής κάτω σιαγόνος, έλειπε. 
Τά δόντια τής σιαγόνος ήταν όλα γερά καί άσπρα καί έδειχναν ότι άνήκαν μάλλον 
σέ νεαρό πρόσωπο. Τά γόνατα ήταν κεκαμμένα ύπό έλαφράν γωνίαν καί τό άριστερό 
σκέλος κάπως τραβηγμένο, ώστε τό άριστερό πόδι ήταν πιο ψηλά άπό τό δεξί. Είχε 
έπέλθει πλήρης σήψις καί άποσκελέτωσις τοϋ πτώματος. Τά ρούχα, λόγω τής σήψεως, 
ήταν τελείως κατεστραμμένα, μπορούσε όμως νά διακρίνη κανείς τον βασικό χρωμα
τισμό τους πολύ καλά. Μιά χρυσή αλυσίδα ήταν γύρω στο λαιμό τού σκελετού. 
Τά κόκκινα, ψηλά μέχρι τούς άστραγάλους, υποδήματα, γνωστά ώς «Σουηδικές 
μπότες», μέ τά κορδόνια δεμένα στά πλάγια καί πορώδεις κρέπ σόλες, διετηροΰντο 
άρκετά καλά. Σέ άπόστασι κάπου 60-80 έκατοστομέτρων βρισκόταν μιά γυναικεία 
τσάντα. Παρόλον ότι τό περιεχόμενο τής τσάντας ήταν τελείως καταφαγωμένο άπ’ 
τά μυρμήγκια, βρέθηκε σ’ αυτή μέσα ένα σκουριασμένο κλειδί, τό όποιο άργότερα 
έπαιξε σπουδαίο ρόλο στήν έξακρίβωσι τής ταυτότητος τού πτώματος.

'Η  διαμόρφωσις τού έδάφους ήταν τέτοια, ώστε έδειχνε ότι τό πτώμα πού βρέ
θηκε έκεΐ, είχε σπρωχθή μέ δύναμι καί είχε ριφθή μέσα στή συστάδα τών δέντρων.
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’Επίσης καί ή θέσις τοϋ πτώματος αύτό μαρτυρούσε. Τό κρανίο πού είχε βρεθή την 
προηγούμενη ημέρα στο μονοπάτι., πιθανόν, λόγω τής δυνατής βροχής πού είχε πέσει 
τή νύκτα, να είχε παρασυρθή καί να είχε κατρακυλίσει στο άπότομο έκεΐνο μέρος 
μέχρι τοϋ μονοπατιού.

Ό  χώρος φωτογραφήθηκε καί έλήφθη σχεδιάγραμμα άπο τούς ειδικευμένους 
εις τοΰτο άστυνομικούς. 'Ο ιατροδικαστής έκλήθη έκ νέου να έξετάση το σκελετό 
καί το χώρο. Αυτός άποφάνθηκε ότι το πτώμα εύρίσκετο εκεί έπί πολύ χρόνο, ίσως 
περισσότερο άπο ένα χρόνο. Προς διαπίστωσι τών αιτίων τοϋ θανάτου μεταφέρ
θηκε ό σκελετός μαζί μέ ενα παχύ στρώμα χώμα, πού ήταν κάτω άπο τον σκελετό, 
στο νεκροτομείο για ιατροδικαστική έξέτασι. Δηλητήρια όπως είναι το άρσενικο ή 
το υδροκυάνιο, άφήνουν τα ύπολείμματά τους πάνω στο σκελετό καί στή γή για πο
λύ χρονικό διάστημα. ’Άλλα ναρκωτικά φάρμακα δεν ήμποροΰν να άναλυθοϋν ύστερα 
από τόσο χρόνο. Γι’ αύτό ενα παχύ στρώμα γής, πού βρίσκεται κάτω άπο ενα πτώμα, 
είναι άπαραίτητο για τήν ιατροδικαστική έξέτασι, γιατί έκτος άπο τήν άνάλυσί του 
προς έξακρίβωσιν εάν πρόκειται περί δηλητηριάσεως, μπορεί νά καθορισθή ή αιτία 
θανάτου καί σέ πτώματα άτόμων πού έφονεύθησαν μέ πυροβόλο όπλο.

'Η  περιοχή έρευνήθηκε ξανά γιά τήν άνακάλυψι ιχνών ή στοιχείων πού μαρ
τυρούσαν τή διάπραξι φόνου. 'Η  ερευνά όμως δέν έφερε κανένα άποτέλεσμα.

Μετά πρόχειρη έξέτασι, ό ιατροδικαστής έδήλωσε ότι έπρόκειτο γιά τή νεαρά 
ψυχοπαθή γυναίκα ήλικίας 36 έτών, τής οποίας ή έξαφάνισις είχε άναφερθή στήν 
τοπική άστυνομία τήν 1 ’Ιανουάριου 1956, γιατί ή περιγραφή τής ένδυμασίας πού 
δόθηκε τότε, ταίριαζε μέ τά ύπολείμματα τών ένδυμάτων πού είχαν βρεθή πάνω στο 
σκελετωμένο πτώμα. Καί ώς έκ τούτου, κατά πάσαν πιθανότητα, τό πτώμα αυτό 
άνήκε στή γυναίκα πού είχεν έξαφανισθή τότε.

Τήν Ιην ’Ιανουάριου 1956—ημέρα τής έξαφανίσεώς της—ή γυναίκα αύτή ήταν 
στο σπίτι τής έξαδέλφης της, όπου καί κατοικούσε. ’Από εκεί είχε πάρει τό κλειδί, 
είχε πή ότι θά πήγαινε στον κινηματογράφο καί είχεν άναχωρήσει. Γιά τήν έξακρί- 
βωσι τής ταυτότητος τοϋ πτώματος, ή μάρτυς αύτή-ή έξαδέλφη-εΐχε μεγίστη σπου- 
δαιότητα. 'Όταν προσεκλήθη άνεγνώρισε τά ύπολλείμματα τών ένδυμάτων πού είχαν 
μεταφερθή στο νεκροτομείο, τήν καδένα καί κυρίως τό κλειδί τοϋ σπιτιοΰ, πού βρέ
θηκε μέσα στή τσάντα (γιατί είχε κι’ αύτή στήν κατοχή της ένα δεύτερο όμοιο κλει
δί). Ή  μάρτυς δήλωσε έπίσης ότι, ή έξαφανισθεΐσα έλεγε πολλές φορές ότι θά αύτο- 
κτονοΰσε. Ά π ’ όλα αύτά έβγαινε τό συμπέρασμα ότι ή έξαφανισθεΐσα, συνεπεία τής 
ψυχοπάθειας της, έπεδίωκε νά αύτοκτονήση χρησιμοποιώντας ναρκωτικά. ’Από τήν 
λεπτομερή ίατροδικατικήν έξέτασι τοϋ πτώματος καί άπο τις άναλύσεις τοϋ χώ
ματος τοϋ δάσους, δέν προέκυψεν άλλη αιτία θανάτου.

'Η  περίπτωσις αύτή δείχνει γιά μιά άκόμη φορά, πόσο σπουδαία είναι ή λεπτο
μερής περιγραφή καί άπεικόνισις άνευρεθέντων μικροαντικειμένων (κλειδιά, κοσμή
ματα, εισιτήρια κινηματογράφου κλπ.) κατά τή δήλωσι σέ περίπτωσιν έξαφανίσεώς 
άτόμου, γιατί τά άντικείμενα αύτά όδηγοΰν άργότερα στήνέξακρίβωσι τής ταυτότητος.

’Επειδή τό αποσκελετωμένο πτώμα βρέθηκε πολύ κοντά στήν πόλι, καί μέσα σέ 
μιά περιοχή πού χρησιμοποιείται άπο πολλούς γιά περίπατο, άλλοι δέ τήν έπισκέ- 
πτονται γιά νά μαζέψουν μανιτάρια καί μοΰρα, δημιουργεΐται ή έρώτησις γιατί τό πτώ
μα δέν έγινε άντιληπτό ένωρίτερα, λόγω τής δυσοσμίας πού προήρχετο άπο τή σήψις.

'Η έπιστημονική ιατροδικαστικήέξέτασις άπέδειξεν ότι,σέ περίπτωσι θανάτου 
ένός άνθρώπου κατά τήν περίοδο τοϋ χειμώνος, λόγω τοϋ ψύχους, προκαλεΐται μιά 
έσωτερική σήψις καί έτσι ή δυσοσμία δέν είναι ισχυρή. ’Επακολουθεί μία μουμιο- 
ποίησις τοϋ πτώματος, λόγω τής οποίας ή έξωτερική σήψις έμποδίζεται. Μετά 
πάροδο μηνών συντελεΐται ή πλήρης σήψις καί άποσκελέτωσις, χωρίς νά είναι αι
σθητή ή δυσοσμία.
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X. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΚΑΚΗ (Συνέχίΐα U τοϋ προηγουμένου)

Γεννήθηκε στη Νίκαια τής Γαλλίας τό 1898, έργο στασιάρχης καί μέ άριθμό 
διαβατηρίου του 525, πού του είχε έκδόσει ή Νομαρχία τής Νίκαιας.

Μ’ αυτά τά στοιχεία πού βρήκα καί δπως ερεύνησα τα διεθνή δελτία καταζητού
μενων τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, ό Ρενέ Μπερανζέ δεν είχε 
τίποτε εις βάρος του, ήταν λευκός σαν άγγελος. Το γεγονός αύτο δεν στάθηκε ικανό 
νά μου άνατρέψη την πρωταρχική μου σκέψι πώς ό άνθρωπος αυτός ήταν ύποπτος.

’Έτσι τον είχα καταδικάσει στη συνείδησί μου καί γι’ αυτό έπίμονα ζητούσα νά 
διαλύσω τό πυκνό σκοτάδι πού σκέπαζε την προσωπικότητα τοϋ ξένου άριστοκράτη.

Τό άπόγευμα τής άλλης ημέρας πήγα σ’ ενα κέντρο, στο Καλαμάκι, δπου θά 
εδρισκα τον Παρνίδη καί την παρέα του, δπως είχα πληροφορηθή.

Μπήκα άπό τήν πίσω πόρτα τοϋ Κέντρου έρριξα μιά ματιά στή σάλα, κι’ δταν 
είδα πώς ό Παρνίδης μέ τήν παρέα του δέν ήσαν μέσα προχώρησα προς τον μπουφέ.

—Γιά σου κύρ Γιώργη, είπα στο διευθυντή τοϋ κέντρου πού έτυχε νά είναι γνω
στός μου.

’Εκείνος χαμογέλασε μόλις μέ είδε καί μέ ρώτησε.
—Γιατί εδώ στή γειτονιά μας Κε Δουκάκη; Σίγουρα κάτι μυρίστηκες.
—’Ό χ ι ! είμαι περαστικός καί μπήκα νά σέ δώ.
—Καλά έκανες μοΰ είπε καί μοΰ πρόσφερε ούζο μέ διάφορους μεζέδες. ’Έτσι δπως 

κουβέντιαζα μαζί, μάς διακόπτει τό κουδούνισμα τοϋ τηλεφώνου.
Ό  κύρ Γιώργης πήρε τό άκουστικό κι’ άφοΰ άκουσε τον συνομιλητή τής άλλης 

άκρης τοϋ σύρματος, φώναξε ένα γκαρσόνι τοϋ κέντρου καί τοϋ είπε.
—Ειδοποίησε σέ παρακαλώ τον κ. Παρνίδη, τον ζητούν στο τηλέφωνο. Τό γκαρ

σόνι σήκωσε τούς ώμους σαν νάλεγε πώς δέν τον ξέρει.
—’Έχεις δίκαιο, τοϋ είπε ό κύρ Γιώργης καί τοϋ δείχνει τό τελευταίο σεπαρέ. 

’Εκεί θά τον ζητήσης' είναι ό ένας άπό τήν παρέα.
Τό γκαρσόνι τσακίστηκε νά τρέξη τό γρηγορότερο. Ό  Παρνίδης μέ μεγάλα 

βήματα διέσχισε τήν αίθουσα τοϋ κέντρου, ενώ έγώ μέ τρόπο έστριψα τήν πλάτη 
μου καί πλησίασα κάπως προς τό τηλέφωνο. Έ τσ ι θά μποροΰσά ν’ άκούσω καλύ
τερα τή συνδιάλεξι πού θά έκανε. Ό  Παρνίδης έδωσε ραντεβού σέ κάποιον μπάρ
μπα Νικόλα.

—Θά σέ περιμένω έδώ τοϋ είπε καί κατέβασε τό άκουστικό.
"Υστερα άπό λίγη ώρα βλέπω ένα μεσόκοπο άνδρα, μέτριου άναστήματος, κα

λοντυμένο νά πλησιάζη τον μπουφέ καί νά λέη στον διευθυντή τοϋ κέντρου.
—Τον κ. Παρνίδη σάς παρακαλώ.
—Μάλιστα, τοϋ άπήντησε ό κύρ Γιώργης καί τοϋ δείχνει τό τελευταίο σεπαρέ. 

Εκείνος βιαστικός προχώρησε προς τό μέρος πού τοϋ έδειξε, έσπρωξε τή μισόκλει- 
στη πόρτα καί μπήκε μέσα.

Αυτός λοιπόν είναι ό μπάρμπα Νικόλας, πού περιμένει ό Παρνίδης σκέφθηκα, 
καί δπως πρόσεξα ή φυσιογνωμία του κάτι μοΰ θύμισε. Άνεγνώρισα τό γνωστό 
’Αλαμίδα άπό τήν Κωνσταντινούπολι, ένα μούτρο σκοτεινό πού άναμιγνυόταν σέ 
σαράφικες δουλειές, στήν ’Αθήνα. Ό  πολύξερος αύτός τυχοδιώχτης έλεγε πώς ήταν
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ένας άριστος έκτιμητής σέ πολύτιμα πετράδια και χρυσαφικά, μά στην πραγματικό
τητα δέν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας κατεργάρης κλεπταποδόχος.

Μ’ αύτό τον τρόπο βόλευε χρόνια τη κατάστασι ό Άλαμίδας κι’ έτσι τά οικο
νομούσε μια χαρά μέ κάτι τέτοια έξυπνα κόλπα.

'Η  συνάντησί του μέ τον Παρνίδη καί τον Μπερανζέ μου φάνηκε παράξενη καί 
άνεξήγητη γιατί όπως ήξερα ό Άλαμίδας έχωνε παντού τη μύτη του σέ κάθε είδους 
βρώμικες υποθέσεις. Πολλά πέρασαν άπό τήν σκέψι μου· λαθρεμπόριο, ναρκωτικά, 
κατασκοπεία καί ένω σωρό άλλα άδικήματα, χωρίς νά είμαι σέ θέσι νά βγάλω ένα 
θετικό συμπέρασμα.

Τώρα, άν είχαν μεταξύ τους ύποπτες συναλλαγές μοϋ ήταν άγνωστο καί 
όπως ήταν φυσικό ήταν δυσκολώτερο ακόμα νά μαντέψω τό είδος τής συνεργασίας 
των άπό τήν πρώτη έπαφή πού διεπίστωσα. Πάντως όπως κι’ άν είχαν τά πρά
γματα σκέφθηκα νά βάλω τον Άλαμίδα σέ παρακολούθησή Ήταν ό μόνος τρόπος 
νά τούς ξεσκεπάσω.

"Ετσι, όπως περίμενα, σέ κάποια στιγμή ή πόρτα τού σεπαρέ άνοιξε καί βλέπω 
νά συνοδεύουν τον Άλαμίδα ό Παρνίδης καί ό Μπερανζέ. "Οπως ήξερα ό Άλαμί
δας ήταν πονηρός καί έπρεπε νά τον προσέξω στήν παρακολούθησι, καί γιαυτό 
τούς άφισα νά προσπεράσουν καί όταν έφτασαν στήν στάσι των λεωφορείων, τότε 
ξεκίνησα. ’Εκεί ό Παρνίδης καί ό Μπερανζέ τον καληνύχτησαν καί ξαναγύρισαν στο 
κέντρο, ένώ ό Άλαμίδας άνέβηκε στο λεωφορείο πού μόλις στάθμευσε κείνη τή στιγμή. 
Μέ γρήγορα βήματα, σχεδόν έτρεξα γιά νά προλάβω τό αύτοκίνητο, κατάφερα νά 
μπω πριν ξεκινήση, καί κρύφτηκα πίσω άπό τούς επιβάτες γιά νά μη δώσω στόχο, 
κι’ έτσι παρακολουθούσα άνετα κάθε κίνησί του.

"Οταν φτάσαμε στο τέρμα, ό Άλαμίδας κατέβηκε άπό τό λεωφορείο, πήρε ένα 
στενό δρομάκο προς τήν πευκόφυτο περιοχή τής Γλυφάδας καί μπήκε σ’ ένα ερημι
κό σπιτάκι πού έμοιαζε σαν άκατοίκητο καί πού ίσως νάήταν τό σπίτι του. Κρύφτηκα 
άνάμεσα στά πεύκα καί περίμενα. Πέρασε αρκετή ώρα, άλλά κανένας δέν βγήκε άπό 
τό σπιτάκι, πού ήταν τώρα ολοσκότεινο- έτσι άναγκάστηκα νά φύγω γιατί ή ώρα ήταν 
άρκετά προχωρημένη.

Ή ταν περασμένα μεσάνυχτα όταν ξαναγύρισα στο κέντρο. 'Ο Παρνίδης καί ό 
Μπερανζέ είχαν φύγει κι’ έτσι άναγκάστηκα νά επιστρέφω στον Πειραιά.

Τό πρωί περίμενα τον άστυνόμο στο γραφείο, τού έδωσα τό δελτίο μου γιά 
τή χθεσινή παρακολούθησι καί τού άνέφερα προφορικώς τήν ύποπτη συνάντησί των 
Παρνίδη καί Μπερανζέ πού είχαν μέ τον Άλαμίδα.

—Νά συνέχισης μοΰ είπε ό Διοικητής καί πρόσεχε : Φαίνεται πώς κάτι θά πε- 
τύχουμε στο τέλος, κι έφυγα γιά τήν παρακολούθηση τής γκαρσονιέρας στο Πασα
λιμάνι.

29 ’Ιουλίου 1927, ώρα 10 πρωινή.
"Ετσι όπως έκανα τις βόλτες μου στο παραλιακό πεζοδρόμιο, κάτω άπό τό 

καλοκαιριάτικο λιοπύρι, κάποια στιγμή βλέπω νά βγαίνουν άπό τήν γκαρσονιέρα 
ό γέρο Παρνίδης, ό γυιός του Πέτρος καί ξωπίσω τους ό Μπερανζέ. Καί οί τρεις 
προχώρησαν πεζή προς τήν πλατεία, ύστερα άριστερά τής μεγάλης λεωφόρου Βασ. 
Γεωργίου Α' μέ κατεύθυνσι προς τό λιμάνι. Ή ταν ή πρώτη φορά πού έβλεπα τον 
Μπερανζέ νά περπατά σέ δρόμο χωρίς νά έχη στή διάθεσί του αύτοκίνητο. "Οπως 
προχωρούσαν καί τούς παρακολουθούσα μέ προφύλαξι, άπό μακρινή άπόστασι 
παρετήρησα μέ κατάπληξι στο Μπερανζέ κάτι τό παράξενο. Τό βάδισμά του δέν 
ήταν φυσιολογικό, κάπως παρέσερνε τό δεξιό του πόδι- ό νοΰς μου άμέσως έκανε 
φτερά καί πήγε στον ’Ιταλό καταχραστή. Ποιά διαβολική σύμπτωσι! σκέφτηκα. 
Μεγάλη όμως ή άντίθεσι μέ τά στοιχεία καί τά χαρακτηριστικά τού Γάλλου βιο-
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μηχάνου πού παρακολουθώ, κι’ έτσι έμεινα μόνο μέ τον στιγμιαίο ένθουσιασμό καί 
τή φευγαλαία έντύπωσι. "Υστερα άπό λίγη πεζοπορία έφτασαν καί οί τρεις στύ 
δρόμο βπου βρισκόταν τό ρεστωράν «’Άριστον».

Ό  γέρο Παρνίδης προχώρησε προς τό μπουφέ, ένώ ό γυιός του ό Πέτρος 
καί'ό Μπερανζέ κάθισαν σ’ ένα γωνιακό τραπέζι της μεγάλης αιθούσης τοϋ κέντρου.

Γιά μένα ήταν επικίνδυνο νά προχωρήσω κι’ έτσι προτίμησα να μείνω έξω καί 
να περιφέρωμαι στο άπέναντι πεζοδρόμιο τής Λαϊκής Τραπέζης. "Ετσι δπως έκανα 
τις βόλτες μου, άντιλαμβάνομαι κάποιον νά μπαίνη βιαστικός στο ρεστωράν καί νά 
πλησιάζη στο τραπέζι τους. 'Ηταν ό Αλαμίδας, πού κάτι μίλησε μαζί τους κι’ 
δστερα τούς πήρε κι’ έφυγαν.

Προχώρησαν καί οι τρεις προς τήν οδό Τσαμαδοϋ, μπήκαν στον ήλεκτρικό 
σταθμό, κατευθύνθηκαν προς τήν πλατ-φόρμ καί πήραν τήν άμαξοστοιχία πού ήταν 
έτοιμη γιά άναχώρησι. Θά τούς έχανα αν δεν έτρεχα, καί μόλις πρόλαβα νά πηδή
σω στο τελευταίο βαγόνι τοϋ συρμοΰ πού ξεκινούσε. "Οταν φθάσαμε στον ύπόγειο 
σταθμό τής Όμονοίας, ό Παρνίδης, ό Μπερανζέ κι’ ό ’Αλαμίδας βγήκαν άπό τήν 
άμαξοστοιχία, άνέβηκαν τά σκαλοπάτια τοϋ σταθμοΰ, διέσχισαν τή πολυσύχναστη 
πλατεία καί τράβηξαν πεζή τό δεξιό πεζοδρόμιο τής όδοϋ Σταδίου μέ κατεύθυνσι 
προς τήν πλατεία Συντάγματος.

’Από τήν ώρα πού ξεκινήσανε άπό τον Πειραιά εϊχα κάποια παράξενη προαίσθη- 
σι πώς κάτι τό σπουδαίο θά πετύχαινα άπό τή παρακολούθησί τους τήν ήμέρα εκεί
νη. "Οπως προχωρούσαν λοιπόν ανάμεσα στήν άνθρωποθάλασσα πού άνεβοκατέβαινε 
τή μεγάλη άρτηρία, αυτοί μπροστά κι’ έγώ ξωπίσω τους, κάποιος γνωστός μου μέ 
είδε σ’ ένα σταυροδρόμι καί μέ σταμάτησε.

—Γιώργο, θέλω νά σοΰ μιλήσω.
—Μή μέ παραξηγήσης είμαι βιαστικός τοϋ είπα καί τράβηξα τό δρόμο μου.
"Οταν χωρίσαμε, μέσα σ’ αυτά τά λίγα δευτερόλεπτα πού καθυστέρησα, διέφυ

γαν τής προσοχής μου καί τούς έχασα άπό τά μάτια μου. Μέ τήν γκάφα αυτή, πού 
έπαθα έξ αιτίας τοϋ φίλου μου πήγα νά σκάσω άπό τό κακό μου. Σάν τρελλός έτρε
χα πάνω - κάτω τό πεζοδρόμιο έκεΐ άκριβώς πού τούς έχασα, ψάχνοντας νά τούς 
βρώ άνάμεσα στούς διαβάτες.

Τά μάτια μου θόλωσαν νά κοιτάζω τούς περαστικούς κι’ δσο δέν τούς εΰρισκα 
έκάκιζα τον έαυτόν μου γιά τήν άναπάντεχη άτυχία μου.

Δέν πιστεύω νά τούς κατάπιε ή γή είπα μέ τό νοΰ μου, κάπου έδώ κοντά σέ 
κάποιο κατάστημα πρέπει νά έχουν μπή.

Άρχισα νά ψάχνω στά γύρω μαγαζιά τοϋ μεγάλου δρόμου* δταν πίσω άπό 
τήν κρυστάλλινη πόρτα ένός χρυσοχοείου βλέπω νά στέκωνται δρθιοι ό Μπερανζέ καί ή 
παρέα του. ’Εκείνη τή στιγμή μοϋ φάνηκε πώς έπεσαν άπό τον ούρανό καί γιά νά 
βεβαιωθώ πώς δέν γελάστηκα, πλησίασα πιο κοντά οπότε βεβαιώθηκα δτι πραγμα
τικά ήσαν τά πρόσωπα πού ήθελα. Τότε έρριξα μιά γρήγορη ματιά στήν έπιγραφή 
τοϋ καταστήματος.

—Χρυσοχοείου Α. ’Αναστασίου, έγραφαν τά μεγάλα κόκκινα φανταχτερά 
γράμματα. Τί νά ζητούσαν έκεΐ μέσα; σίγουρα κάποιο καινούργιο κόλπο θά σκαρώ
νει ό πονηρός ’Αλαμίδας, σκέφτηκα. Κρύφτηκα πίσω άπό ένα περίπτερο πού ήταν 
στο ΐδιο πεζοδρόμιο καί άκριβώς άπέναντι στήν πόρτα τοϋ χρυσοχοείου καί περίμενα. 
Άπό έκεΐ παρακολουθούσα τήν κάθε τους κίνησι χωρίς νά γίνωμαι άντιληπτός.

(Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Εις την άρχαίαν Ελλάδα, ή διαφθορά, ή συζυγική απιστία, ό έταιρισμός κατόπιν 
καί τελευταία ή πορνεία, μέ παραλλήλους άκολασίας τον λεσβιασμόν καί την παιδε
ραστίαν ήσαν εις την ήμερησίαν διάταξιν. "Οπως κατά την ’Ιουδαϊκήν θρησκείαν ή 
πρώτη άπιστος ύπήρξεν ή προμήτωρ Εύα,τοιουτοτρόπως καί είς τήν άρχαίαν Ελλά
δα ή πρώτη άπιστος ήτο ή ’Αφροδίτη καί ό πρώτος άπατημένος σύζυγος ό δυστυχής 
σύζυγός της ό "Ηφαιστος. 'Ο νεφεληγερέτης Ζευς έξ άλλου ήτο πρότυπον άπιστου 
συζύγου καί ή δυστυχισμένη "Ηρα τά πάντα έμηχανεύετο διά νά τον έπαναφέρη εις 
τήν ευθείαν οδόν καί νά έξολοθρεύση τάς έρωμένας του συζύγου της. "Ολοι αύτοί οΐ 
μϋθοι τής Θεογονίας των αρχαίων προγόνων μας θέλουν νά μάς δείξουν δτι ή συζυγι
κή άπιστία ήτο κάτι τό οχι καί σπάνιον καί μεταξύ των άνδρών καί μεταξύ των γυναι
κών συζύγων. 'Η  ’Αφροδίτη ήτο ή θεά τοϋ ελευθέρου έρωτος κατ’ άρχάς καί κατήντη- 
σεν σύν τώ χρόνω προστάτις τοϋ εταιρισμού καί της πορνείας. 'Ο Γανιμίδης έθεωρεΐ- 
το προστάτης τών διεφθαρμένων νέων καί έφημίζετο ώς παρακοιμώμενος τοϋ Διός.

Οί αρχαίοι μϋθοι μάς δίδουν ενα σωρόν παραδείγματα συζυγικών άπιστιών μέ 
πρώτον άπατηθέντα σύζυγον τον Βασιλέα τής Σπάρτης Μενέλαον καί πρώτην άπι
στον σύζυγον τήν ώραίαν Ελένην. 'Ο μΰθος τοϋ Οίδίποδος καί αί οίδιπόδιοι μίξεις 
μάς άποκαλύπτουν δτι ύπήρχον κρούσματα αιμομιξίας, ενώ τά παραδείγματα τοϋ 
έταιρισμοΰ άρχίζοντας άπό τήν Χρυσιίδα καί Βρυσιίδα καί τής παρά φύσιν άσελγείας 
μάς δίδουν τό μέτρον τής διαφθοράς άπό τούς μυθικούς καί προϊστορικούς άκόμη χρό
νους.

Άλλ’ ας άφήσωμεν τήν θεογονίαν καί τήν μυθολογίαν καί ας έλθωμεν εις τούς 
πραγματικώς ιστορικούς χρόνους. Είναι ίστορικώς έξηκριβωμένον δτι ή διαφθορά 
είς τήν άρχαίαν Ελλάδα ήλθεν άπό τήν ’Ιωνίαν ή οποία τήν έκληρονόμησε άπό τούς 
διεφθαρμένους Πέρσας, Άσσυρίους καί Βαβυλωνίους.'Ο έλεύθερος Ιρως έθεωρήθη 
ώς συνυφασμένος μέ τήν φύσιν τοϋ άνθρώπου καί ή Άστάρτη τής Βαβυλωνιακής καί 
Άσσυριακής καί Φοινικικής Θρησκείας μετωνομάσθη είς Άφροδίτην καί διεδραμά- 
τισε τον ρόλον τής προαγωγοΰ καί τής προστάτιδος τής διαφθοράς, τοϋ εταιρισμού 
καί τής πορνείας. Είς τήν άρχαίαν Σπάρτην πάντως ήσαν αύστηρότατα τά ήθη καί δέν 
συνεχωρεΐτο ούτε ή άπιστία.'Η παλλακία ήτο άγνωστος. Άντιθέτως δμως είς δλας 
τάς άλλας άρχαίας πόλεις τής Ελλάδος άπό τής συζυγικής άπιστίας έφθάσαμεν είς 
τον έταιρισμόν καί κατηντήσαμεν είς τήν πορνείαν. Τον όρον εταίρα καί έταιρισμόν 
πρώτος χρησιμοποιεί ό πατήρ τής'Ιστορίας'Ηρόδοτος καί έκτοτε καθιεροΰται πλέον 
ή λέξις. 'Ο 'Ησύχιος, ό Ευστάθιος καί ό Άθήναιος εϊχον έγκύψει είς τά ζητήματα 
τών πορνείων καί μάς διέσωσαν καί τά ονόματα τών διαφόρων κατηγοριών τών πορνών. 
’Αναφέρουν ύπερτριάκοντα ονόματα καί κατηγορίας έκ τών οποίων σημειώνω τά τής 
«χαμαιτύπης» τής κοινής γυναικός δηλαδή τών πορνείων καί έξ αυτών τά έντελώς 
λαϊκά ώνομάσθησαν χαμαιτυπεία, ονομασίαν τήν οποίαν διέσωσαν καί σήμερον άκόμη. 
Αί ώραιότεραι καί άνωτέρας κλάσεως τρόφιμοι έκαλοΰντο «κορίσκαι» έκ τοϋ κόρη, 
ένώ αί περιφερόμεναι τάς νύκτας είς τούς δρόμους προς άγραν πελατών έπωνομά- 
ζοντο «πόρναι αί σποδηλαΰραι». ’Επίσης έλέγοντο καί «πανδοσίαι» ώς δίδουσαι είς 
πάντας τούς αίτοΰντας τό σώμα των, «σταταί» έκ τοϋ δτι ϊσταντο είς πάντας δηλα
δή «στεκόντουσαν», δηλαδή μαχλίδες, ποδίσκαι, πορνεύτριαι καί χαμεταιρίδες.

Είδικώς διά τάς ’Αθήνας παρατηροΰμεν δτι έπί Δράκοντος μέ τούς αυστηρούς
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του νόμους έτέθησαν φραγμοί εις τήν άνηθικότητα οί όποιοι, καί ήτόνησαν όταν ήτό- 
νησαν καί οί Δρακόντειοι νόμοι. Τήν αύστηρότητα των ηθών διεδέχθη ή έκλυσις καί 
αί πρώται «χαμαιτύπαι» καί «κορίσκαι» ήσαν ώραΐαι νέαι έλθοϋσαι άπό τήν ’Ιωνίαν. 
Είχον κάμει όρκον πίστεως εις τήν προστάτριαν τοϋ ελευθέρου έρωτος θεάν Άφροδί- 
την νά έκδίδωνται καί έξεδίδοντο άντί ευτελούς ποσού κατ’ άρχάς. Άλλ’ή εκλυσις 
των ήθών έπροχώρησε μέχρι τοιούτου σημείου διότι φαίνεται ότι καί έγγαμοι γυναί
κες Άθηναΐαι, φημιζόμεναι κατ’ άρχάς διά τά άγνά των ήθη καί διά τήν συζυγικήν 
των πίστιν ήρχισαν κρύφα έκδιδόμεναι εις άγαμους ή έγγάμους έραστάς. Καί τό κα
κόν αύτό φαίνεται ότι είχε τόσον παραγίνει ώστε ό Σόλων ήναγκάσθη νά λάβη αυστη
ρότατα μέτρα έναντίον των άνδρών έκείνων, οί όποιοι συνήπτον σχέσεις άθεμίτους μέ 
έγγάμους γυναίκας τάς οποίας καί διέφθειρον καί έξ άλλου νά περιορίση τάς κοινάς 
γυναίκας εις τά χαμαιτυπεία κανονίσας καί ειδικόν μάλιστα τέλος δι’ αυτά τό καλούμε
νου πορνικόν τέλος. Καί έκ του πορνικού αύτοϋ τέλους,έπειδή κατ’ άρχάς έθεωρήθη ώς 
αισχρόν νά εισέρχεται εις τό κοινόν δημόσιον ταμεΐον,έκτίσθη ιερόν τής Πανδήμου ’Α
φροδίτης. Οί άρχαϊοι συγγραφείς μάλιστα μάς διέσωσαν καί τήν τιμήν των δημοσίων 
έκείνων χαμαιτυπείων τά όποια ώνομάζοντο καί «οικήματα» δηλαδή «σπίτια»,όπως 
θά έλέγομεν σήμερον, «κοσαυρεΐα» διότι έδέχοντο κοσαύρας,δηλαδή κοινάς γυναίκας, 
«πορνεία» καί «έργαστήρια», όπως τά άπεκάλει εις τούς λόγους του ό Δημοσθένης. 
Τό τίμημα λοιπόν ήτο εις οβολός,ήτοι τό έκτον τής άττικής δραχμής. ’Εκτός όμως 
των «οικημάτων»,δηλαδή των δημοσίων πορνείων,υπήρξαν βραδύτερου καί τά ιδιω
τικά διευθυνόμενα άπό τούς πορνοβοσκούς καί τάς μαστροπούς,τό έπάγγελμα των ο
ποίων έθεωρεϊτο αισχρόν. Οί πορνοβοσκοί καί αί μαστροποί δέν ήσαν ’Αθηναίοι 
άλλ’άπελεύθεροι, δηλαδή άπελευθερωθέντες δούλοι, καί δέν είχον τά δικαιώματα των 
άλλων πολιτών. ’Εδικαιούντο όμως νά άγοράζουν ευειδείς δούλας αίτινες ήσαν κτή
ματά των υποκείμενα εις άγοραπωλησίαν καί αί όποΐαι έξεδίδοντο δι’ αυτούς. 'Η 
σωματεμπορία δηλαδή υπήρχε καί τότε μέ δλην της τήν σημασίαν.

Έκτος τής Σπάρτης όλαι σχεδόν αί πόλεις τής άρχαιότητος εϊχον τά χαμαιτυπεία 
των καί τά πορνικά τέλη ένοικιάζοντο εις δημοπρασίαν εις τούς πλειοδοτούν,τας,οΐτι- 
νες έγένοντο καί οί έκμεταλλευταί τών γυναικών αί όποΐαι έξεδίδοντο δι’ αύτούς. 
Εις τήν Κόρινθον κατά τήν έποχήν τών Περσικών πολέμων τό έπίσημον κρατικόν 
διαφθορείου ήτο έξάρτημα τού εις τό Κράνειον ιερού τής ’Αφροδίτης Μελανίδος καί 
διαιτώντο εις αύτό ύπερχίλιαι τρόφιμοι άποκαλούμεναι ίερόδουλοι. Καί έ'κτοτε παρέ- 
μεινεν ή λέξις αυτή μέχρι τής σήμερον προς χαρακτηρισμόν τών έκδιδομένων έπί χρή- 
μασι γυναικών.

Καί διά νά ποικίλλω τήν μελέτην μου αυτήν καί μέ ένα άνέκδοτον σχετικόν μέ 
τήν λέξιν ίερόδουλος, θά τό άφηγηθώ όπως μοΰ τό διηγήθησαν.

Ή  σκηνή εις τό υποκατάστημα μιας τραπέζης εις μίαν συνοικίαν τών ’Αθηνών. 
"Ενα καλό καί άγνό κοριτσάκι έχει έπιτύχει εις τον σχετικόν διαγωνισμόν μόλις έτε- 
λείωσε τό γυμνάσιου καί διορίζεται εις τήν τράπεζαν έκείνην. Τοποθετείται εις τό 
υποκατάστημά μας καί άναλαμβάνει υπηρεσίαν εις τό Ταμιευτήριου. Μανθάνει τήν 
έργασίαν της καί όλοι οί άλλοι υπάλληλοι τήν θαυμάζουν διά τήν έργατικότητά της 
καί τήν ευσυνειδησίαν της. ’Έξαφνα μίαν ήμέραν ένα άπό τά γνωστά «κορίτσια» τών 
σπιτιών παρουσιάζεται εις τό γκισέ τής νεαράς υπαλλήλου καί ζητεί νά κάμη τήν πρώ- 
την του κατάθεσιν καί νά βγάλη έπί τέλους καί ένα βιβλιάριο τραπέζης έκτος άπό τό 
συνηθισμένο βιβλιάριο υγείας πού σέρνει πάντα μαζί της. Δίνει τό όνομα καί τό έπί- 
θετον εις τήν υπάλληλον ή οποία τυπικά τήν έρωτά :

—’Έχετε έπάγγελμα νά δηλώσετε ;
—Πώς ; Είμαι ίερόδουλος, άπαντά έκείνη.
Καί τό άθώο κοριτσάκι πού γιά πρώτη φορά άκουγε τή λέξι.
—Καί σέ ποιά έκκλησία υπηρετείτε ;
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Καί οί άρρενες συνάδελφοί της έσκασαν τα γέλια. Γιατί δεν ήξερε καί ένόμισε ότι 
ίερόδουλος ήταν ή νεωκόρος καμμιάς εκκλησίας !

Άλλ’ ας έπανέλθωμεν εις τάς ίεροδούλους τής άρχαιότητος.
Έκτος των δημοσίων διαφθορείων εις τάς διαφόρους πόλεις όπου «πας τις μι

κρού κέρματος πριάσθαι τήν ήδονήν», όπου δηλαδή ό καθ’ένας μέ μικρόν κέρμα, τον 
οβολόν, καθώς εΐπομεν, ήδύνατο να άγοράση τήν ήδονήν μιας ίεροδούλου καί των ι
διωτικών των πορνοβοσκών καί μαστροπών, ύπήρχον άκόμη, προς θεραπείαν τοϋ 
έφημέρου έρωτος καί τα καπηλεία τα όποια επαιζον τον ρόλον τών σημερινών κα
φωδείων καί τών καφέ μπαρ. Διότι καί τότε όπως καί σήμερον έκεΐ έσύχναζον ψάλ- 
τριαι, όρχηστρίδες καί αύλητρίδες καί δοϋλαι αί όποιαι εΐχον άραχνοϋφάντους χιτώνας 
ώστε νά διαφαίνωνται τα κάλλη των καί έξεδίδοντο άναφανδόν.Σήμερον εις τά λαϊκά 
καφωδεία μέ τάς καλλιτέχνιδας τής κακής ώρας καί εις τά καφέ μπάρ μέ τις γκαρσό- 
νες τό ίδιον δέν γίνεται ; Αί αύλητρίδες, όρχηστρίδες καί ψάλτριαι ένοικιάζοντο άπό 
τούς μαστροπούς εις τούς θέλοντας νά παραθέσουν συμπόσια καί έ'τερπον τούς συν
δαιτυμόνας όχι μόνον μέ τά άσματά των καί μέ τούς χορούς των,άλλά καί μέ τά κάλλη 
των. Διότι έξεδίδοντο έλευθέρως καί ειχον μάλιστα καί σωματεία προς διεκδίκησιν 
τών δικαιωμάτων των.

Άλλά τέλος,καθώς καί άνωτέρω εΐπον, είχομεν καί εις τήν άρχαιότητα τό «τρο- 
τουάρ», τό πεζοδρόμιο τής παλαιας έποχής. Αί σποδηλαϋραι έγύριζαν εις τάς άγυιάς 
καί τάς ρύμας φορτωμέναι μέ κοσμήματα, μέ άραχνοϋφάντους χιτώνας, μυρίζουσαι 
μακρόθεν άπό βαρύτατα άρώματα καί ήγρευον πελάτας. Έφοροϋσαν μάλιστα ειδικά 
σανδάλια εις τά όποια ύπήρχεν ή έπιγραφή «Άκολούθει μοι». Μά έκτος αύτών τών 
λαϊκών γυναίων τών διαφθορείων καί τού δρόμου, είχομεν καί τάς εταίρας αί όποίαι 
έπαιξαν σπουδαΐον ρόλον είς τήν ιστορίαν τοϋ έλευθέρου έρωτος κατά τήν άρχαιότητα 
καί πολλαί άκόμη έπαιξαν σπουδαΐον ρόλον καί εις τήν ιστορίαν άκόμη. Άλλά περί 
εταιρών καί έταιρ,σμοΰ είς τό έπόμενον.

(Συνεχίζεται)

Οί άστυνομικοι πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στον έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 
πνευματική τροφή.
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Κ Α Λ Π Α Ζ Ο Ν Τ Α Σ  Σ Τ Α  Β Ο Ρ Ε Ι Α
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Σ Τ Ο Κ Χ Ο Λ Μ Η  - Β Ι Ε Ν Ν Η -  Α Θ Η Ν Α

‘Υπό χ .  Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

ΓΚΟΤΕΜΠΟΡΓΚ-ΟΣΛΟ
Σ ά β β α τ ο ,  7 ’Ι ο υ λ ί ο υ  1 9 6  2. Καλπάζουμε προς τή βορειότερη περιο

χή. Περνούμε τά σύνορα καί μπαίνουμε στο νορβηγικό έδαφος ,μέ προορισμό τό "Ο
σλο. 'Η ίδια σκηνοθεσία παντού. Δάση ωραία, χωριουδάκια μέ ξύλινα σπίτια καί ά
φθονα νερά πού σχηματίζουν τά περίφημα φιόρδ.

Καθώς πλησιάζουμε στο "Οσλο προβάλλουν τά τεράστια φιόρδ γαρνιρισμένα μέ 
άπειρα νησάκια κατάφυτα πού περιβάλλουν την πρωτεύουσα|σέ μήκος 160 χιλιομέ
τρων, έτσι πού νομίζει κανείς δτι ή πόλις είναι κτισμένη πάνω σ’ένα μεγάλο νησί.

Τό ’Όσλο είναι ό πρώτος σταθμός τής όργανώσεως ύπό τον τίτλο «1Ι.Α.Σ.» 
(Πανελλήνιος Άντιαλκοολική Σταυροφορία) πού ανήκει στη διεθνή όργάνωσι άντι- 
αλκοολικοϋ άγώνος, μέ κέντρο τή Σουηδία. Έδώ έγινε τό ετήσιο διεθνές συνέδριό 
της καί γιά τό σκοπό αυτό συγκεντρώθηκαν 1.000 περίπου μέλη αντιπροσωπειών 
άπό όλα τά κράτη.

'Η  έναρξις τοϋ συνεδρίου έγινε μέ μεγάλη έπισημότητα σέ μιά τεράστια αίθουσα 
διακοσμημένη πλουσιώτατα. Τις έπόμενες ήμέρες έξελέγη τό διεθνές διοικητικό 
συμβούλιο τής όργανώσεως καί ,ή Ελλάς έτιμήθηκε μέ τήν έκλογή ώς μέλους, τής 
δεσποινίδος Ελένης Δέρβου, άδελφής τής άείμνηστης Θάλειας Ποταμιάνου,ή οποία 
πρώτη έκήρυξε στην Ελλάδα τή σταυροφορία κατά του αλκοολισμού.

Μείναμε στο "Οσλο πέντε μέρες κι’ έτσι μάς δόθηκε ή ευκαιρία νά δούμε πολ
λές εικόνες άπό τή ζωή, τά έθιμα καί τή κίνησι τής πρωτευούσης αύτής τοϋ νορβηγι
κού κράτους τού οποίου πρώτοι κάτοικοι ήταν οι Βίκιγκς.

Μερ ικές άπό τις εικόνες αυτές πού θά σάς παρουσιάσω σέ μεγάλη συντομία είναι 
οί άκόλουθες.

α) Τ ό  Δ η μ α ρ χ ε ί ο .  Τό ’Όσλο είναι μιά πολύ ωραία μεγάλη πόλις μέ επι
βλητικά κτίρια καί μέ κήπους καταπράσινους. Τό μέγαρο όμως πού προβάλλει άμέσως 
στο λιμάνι μεγαλόπρεπο καί επιβλητικό είναι τό Δημαρχείο. Άποτελείται άπό ένα 
τεράστιο συγκρότημα σέ ώραιότατο εξωτερικό ρυθμό, μέ επιβλητική πρόσοψι καί 
είσοδο. Τό μέγαρο είναι διακοσμημένο άπό όλες τις πλευρές μέ πλήθος χάλκινων 
αγαλμάτων σέ διάφορες συνθέσεις κυρίως τής οικογενειακής καί εργατικής ζωής 
καί σέ ωραιότατα συμπλέγματα άετών, πού πετοΰν πάνω άπό πελώρια συντριβάνια. 
Καί τό ρολόγι τής εισόδου, άριστούργημα σέ τέχνη κατά τή σήμανσι τών ώρών παί
ζει ολόκληρη μουσική σύνθεσι. Τό εσωτερικό τοϋ κτιρίου μέ τεράστιες αίθουσες είναι 
διακοσμημένο σέ όλη τήν έκτασι τών τοίχων. Τά θέματα είναι παρμένα άπό τή ζωή 
τών Νορβηγών καί άπό τήν ιστορία. Πάντοτε όμως τονίζεται μέ διάφορες συνθέσεις 
ή ήρεμη οικογενειακή ζωή. Σέ πολλές άλλες αίθουσες είναι εκτεθειμένα ιστορικά 
άντικείμενα καί έργα τέχνης, έτσι πού τό δημαρχιακό μέγαρο άποτελεΐ ταυ-
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τόχρονα καί μουσείο της πόλεως καί γι’ αύτό δλοι όσοι φτάνουν στη σκανδιναυική 
αύτή πρωτεύουσα άπαραίτητα θά έπισκεφθοΰν το άξιόλογο αύτό κτίριο.

β) Ά ν θ ό κ η π ο ι - π ά ρ κ α .  Θά νόμιζε κανείς δτι στά βόρεια αύτά κλίματα 
θά υπήρχε μόνο πράσινο χωρίς άνθη. Καί δμως ό δήμος καί οί κάτοικοι κατορθώνουν 
τώρα τό καλοκαίρι πού έδώ μοιάζει σάν τή δική μας μεσογειακή άνοιξι, νά φτειά- 
χνουν πάνω στο άπέραντο πράσινο ωραιότατες συνθέσεις άπό τριαντάφυλλα, άπό βι- 
γκόνιες, άπό άγήρατο καί άπό λογής λογής λουλούδια πού λόγω του δροσερού κλί
ματος άναπτύσσονται καταπληκτικά έτσι πού νά προκαλοϋν έντύπωσι.

Βέβαια γιά νά συντηρηθούν αύτά τά λουλούδια χρειάζονται τεράστια άνθοκήπια 
καί είδαμε πολλά άπό αύτά νά καλύπτουν στρέμματα ολόκληρα.

γ) Δ η μ ο τ ι κ ό  π ά ρ κ ο .  Εύτυχώς οί μέρες πού μείναμε στο ’Όσλο ήσαν ή- 
λιόλουστες καί μάς δόθηκε ή εύκαιρία νά έπισκεφθοΰμε τό δημοτικό πάρκο. Τερά
στιο σέ έ'κτασι (25πλάσιο τού δικού μας Βασιλικού Κήπου) είναι ιδιόρρυθμο γιατί ή 
περισσότερη έκτασις είναι καταπράσινη μέ γκαζόν πού άνάμεσά του σχηματίζονται 
δενδροστοιχίες μέ φιλύρες καί άλλα δένδρα. Αύτό γίνεται γιατί θέλουν ν’ άπολαμβά- 
νουν τον ήλιο πού σπανίζει έδώ. ’Έτσι τή μέρα πού έπισκεφθήκαμε τον κήπο χιλιάδες 
άνθρωποι πάσης κατηγορίας έκαναν ήλιοθεραπεία μέ τά μαγιό τους ξαπλωμένοι πάνω 
στά χόρτα. ’Άλλοι πάλι κολυμπούσαν σέ μεγάλες ώραιότατες πισίνες. Φυσικά μέσα 
στο πάρκο υπάρχουν καί κέντρα γιά την έξυπηρέτησι τού κοινού .

δ) ’Α γ ά λ μ α τ α .  Είναι πλημμυρισμένο τό ’Όσλο μέ άγάλματα έτσι πού 
είναι άδύνατο νά τά μνημονεύση κανείς δλα. Έντύπωσι κάνουν εκείνα πού είναι το
ποθετημένα στην πλατεία τού λιμένος, πού ταυτόχρονα είναι καί πλατεία τού Δη
μαρχείου. Είναι λαξευμένα σέ ειδικό μάρμαρο (άσβεστόλιθο) χρώματος γκρί-μαύρου 
καί παρουσιάζουν σχεδόν στο σύνολό τους γυναίκες γυμνές σέ ύπερμεγέθεις διάφορες 
στάσεις καί έκφράσεις. Στο κέντρο πάνω σέ συντριβάνι είναι δυο μητέρες πού κρα
τούν σέ κύκλο ένα άγόρι κι’ ένα κορίτσι. Αύτά είναι χάλκινα.

Σ ’ δλη την πλατεία καί τούς χώρους δπου υπάρχουν μικρά πάρκα έχουν στηθή 
άγάλματα. ’Αλλά πλημμύρα πραγματική σέ άγάλματα χάλκινα υπάρχει στο δημοτι
κό πάρκο. Δεξιά κι’άριστερά, στούς δύο παράλληλους διαδρόμους τής εισόδου, υπάρ
χουν δεκάδες άγαλμάτων πού παριστάνουν δλα γυμνούς άνδρες ή καί γυναίκες σέ 
στάσεις, οί όποιες προκαλοϋν κατάπληξι γιά την τολμηρότητά τους. Οί συνθέσεις 
είναι παρμένες δλες άπό την οικογενειακή ζωή. Σύζυγοι άγκαλιασμένοι, νέοι ερωτευ
μένοι, άλλοι σέ συμπλέγματα πολύ τολμηρά, πατέρας πού δέρνει τό γυιό του, πα- 
ποΰς μέ τό έγγόνι, γέρος άνδρας πού άρπάζει νέα κοπέλα ενώ εκείνη άμύνεται καί τον 
σπρώχνει άπό τά μαλλιά μέ άγωνιώδη έκφρασι κλπ. κλπ. Γενικώς στά άγάλματα 
αύτά άπό καλλιτεχνικής πλευράς τονίζεται, σέ χονδροειδή μπορεί νά πή κανείς σχή
ματα, τό ρωμαλέο τού άνδρα,τό αισθησιακό τής γυναίκας, άλλοτε σέ έκρηξι σεξουα
λική καί άλλοτε σέ πόθο, ελπίδα ή πόνο γιά κάτι πού περιμένει καθισμένη δίπλα στον 
άνδρα.

Στο μέσο τών πάρκων προβάλλει καί ό περίφημος οβελίσκος ύψους 25 μέτρων 
περίπου μέ τις 121 γλυπτές παραστάσεις γύρω. Λένε οί ξεναγοί πώς ό οβελίσκος 
άπεικονίζει τον άγώνα τού άνθρώπου νά φτάση στο τέλειο. Γι’ αύτό τά γλυπτά άρ- 
χίζουν άπό κάτω νά έκφράζουν πρόσωπα πού παριστάνουν θλίψι, άγωνία καί προσ
πάθεια άπολύτρωσης καί δσο άνεβαίνουν ψηλά ξεκαθαρίζει ή νίκη ώστε στην κορυ
φή βλέπει κανείς χαρούμενα γλυπτά νεαρών κοριτσιών μέ μιά άνάτασι προς τον ούρανό, 
σά μιά εύχαριστία, μιά προσευχή προς τό θείο.

ε) Τ ό ύ γ  ρ ό σ τ ο ι χ ε ί ο .  Σ’ όλες τις σκανδιναυικές χώρες καί πιο πολύ 
στη Νορβηγία έχει θεοποιηθή τό υγρό στοιχείο. Έκτος βέβαια άπό τά φιόρδ πού άπο- 
τελοΰν τό χαρακτηριστικό στοιχείο τής Νορβηγίας καί δίνουν ιδιαίτερο τόνο στην 
πρωτεύουσα καί στά προάστιά της, προκαλώντας καί την οργιώδη βλάστησι έτσι 
πού τά πάντα νά προβάλλουν σέ ποικίλες άποχρώσεις τού πρασίνου, έχουν παντού
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δημιουργήσει καλλιτεχνικούς πίδακες άπόλυτα ιδιόρρυθμους. Άλλου βλέπει κανείς 
να πετιέται το νερό ψηλά σά να κοχλάζη άπο τή γη* άλλου άπο πανύψηλα και τερά
στια γλυπτά συγκροτήματα χύνονται τόννοι ολόκληροι νερού συνεχώς καί σχηματί
ζουν σχήματα άφάνταστα πρωτότυπα- άλλου (όπως στο πάρκο) βγαίνουν άπο κάθε 
γωνία καί κάθε σημείο νερά σέ πλατείες γλώσσες πού νομίζει κανείς ότι ένα τεράστιο 
καμπυλωτο κρύσταλλο βγαίνει άπο τή γη καί χάνεται στή γη. Δέν είναι, σάς λένε, 
διακοσμητικά όλα αύτά, οί λίμνες, τά συντριβάνια, οΐ καταρράκτες καί τά άφρισμένα 
σχήματα, είναι ή έκδήλωσις λατρείας προς το ύγρο στοιχείο, την πηγή τού πλούτου 
τής χώρας, το πνεύμα τού νερού.

στ) 'Ο ή λ ι ο ς  τ ο ύ  μ ε σ ο ν υ κ τ ί ο υ .  Βρεθήκαμε στή Νορβηγία τήν 
εποχή πού ή ή μέρα κρατάει 23 ώρες καί στή μία ώρα πού μεσολαβεί μεταξύ 
τής 1.30—2 π.μ. γίνεται ή δύσις καί ή άνατολή τού ήλιου. Τήν ώρα δηλαδή αύτή 
ό ούρανός παρουσιάζει τήν άνταύγειαν τής δύσης τών ήλιου, κατόπιν σκοτεινιάζει 
γιά λίγο καί άμέσως προβάλλει το φώς, ξημερώνοντας. Πραγματικά χάσαμε το 
μπούσουλα, γιατί στις 12 τά μεσάνυχτα άκόμη ήταν μέρα καί μεΐς οί μεσογειακοί 
δέν μπορούσαμε νά το πιστέψουμε.

ζ) Μ ο υ σ ε ί α .  Ναυτικός λαός οί Νορβηγοί έδημιούργησαν ένα μουσείο μέ 
τρεις μεγάλες αίθουσες στο προάστειο Bugdou, όπου είναι χτισμένες οί ώραιότερες 
βίλλες. ’Εκεί παρουσιάζουν καί σχεδίες τών Βίκιγκς καί διάφορα χάλκινα καί ξύλινα 
κατειργασμένα άντικείμενα πού μαρτυρούν ότι άνεπτύχθη κάποιος πολιτισμός στούς 
προϊστορικούς κατοίκους τών χωρών αύτών.

Σέ άλλη αίθουσα παρουσιάζουν αύτούσια τήν περίφημο σχεδία «κόν-τίκι» 
γιά τήν οποία έδώ καί λίγα χρόνια έγινε πολύς λόγος στον επιστημονικό κόσμο. 
Μέ τήν πρωτόγονη αύτή σχεδία μιά ομάδα Νορβηγών μέ επί κεφαλής καθηγητή 
Πανεπιστημίου κατώρθωσε νά ταξιδέψη άπο τον Καναδά στή Νορβηγία κι’ έτσι 
άπόδειξε ότι κατά τά παληά χρόνια έγίνετο έπικοινωνία μεταξύ τών κατοίκων 
τής ’Αμερικής καί τής Νορβηγίας, πράγμα πού μέχρι τότε ώς ύπόθεσις μόνον ετί
θετο λόγω τής ταυτότητος έθίμων καί ευρημάτων στις χώρες αύτές.

Πραγματικώς ή έπίδειξις τής σχεδίας αύτής γίνεται κατά τρόπο πανορα- 
ματικό καί εντυπωσιακό.

Τέλος παρουσιάζουν τό πλοίο τού περιφήμου έξερευνητοΰ τού Βορείου Πόλου 
Άμούνδσεν πού μέ τό κατόρθωμά του αυτό προκάλεσε τό ένδιαφέρον όλου τού 
κόσμου.

η) ’Α σ τ υ ν ο μ ί α .  Στούς δρόμους κυκλοφορούν ελάχιστοι άστυφύλακες. 
Έντύπωσι όμως κάνει ότι κυκλοφορεί μέσα στούς κεντρικούς δρόμους καί έφιππος 
περιπολία άπο δύο άστυνομικούς. Καί αν παρατηρήσουν καμμιά παράβασι κατεβαί
νει άπο τό άλογό του ό ένας καί ένεργεί τά κατά νόμον. Νομίζω ότι μάλλον ώς 
διακοσμητικό στοιχείο κυκλοφορεί ή περίπολος αύτή γιατί τά σύγχρονα μέσα κάθε 
άλλο παρά εύνοοΰν τήν έφιππο τήρησι τής τάξεως.

θ) Γ α ρ ί δ ε ς .  "Οπως εμείς έχουμε τον πασατέμπο, οί Νορβηγοί έχουν τις 
γαρίδες. Στο λιμάνι υπάρχουν βάρκες, οπού οί ψαράδες πουλάνε βρασμένες γαρίδες. 
Άνδρες, γυναίκες καί παιδιά άγοράζουν μιά σακκούλα γαρίδες, ξαπλώνουν στο 
γκαζόν καί τρώνε τού καλού καιρού. 'Η  άλήθεια είναι οτι δέν βρίκαμε καθόλου 
άσχημο τό έθιμο, μέ τή διαφορά ότι εμείς τις φάγαμε τις γαρίδες σέ ένα κέντρο 
μέ τή βοήθεια ψωμιού πού άγοράσαμε άπο κατάστημα καί μπύρας, ή όποια στοι
χίζει 13 δραχμές τό ποτήρι.

ι) Τ ό ν ε ρ ό — ν ε ρ ά κ ι. Οί Σκανδιναυοί δέν πίνουν νερό. Είδαμε καί πάθαμε 
παρακαλώντας νά μάς δώσουν ένα ποτηράκι νερό. Καί ξέρετε πού μάς έστελναν 
συνήθως νά τό πάρουμε; Στήν τουαλέτα. Τί νά κάνουμε; Ά ν  θέλαμε ας μή πίναμε 
νεράκι. Αυτοί πίνουν μπύρα καί άλλα ποτά (όσοι άγαποΰν τό άλκοόλ) ή γάλα καί 
χυμούς φρούτων (όσοι άνήκουν στήν άντιαλκοολική όργάνωσι). 'Η  άλήθεια είναι
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δτι υπάρχουν πολλοί άλκοολικοί. ’Ίσως αύτο νά οφείλεται στο ότι ό χειμώνας καλύ
πτει τούς περισσότερους μήνες κ’ έτσι αύτοί μένοντας στά σπίτια τους άτέλειωτες 
ώρες το ρίχνουν στο ποτό.

ια) Λ α ϊ κ ο ί  χ ο ρ ο ί .  Μας ξενάγησαν στην ορεινή περιοχή. Έ κεΐ στην 
πλατεία ένός χωριού δόθηκε μια γιορτή προς τιμή μας καί χόρεψαν νέοι καί νέες μέ 
τοπικές ένδυμασίες μέ τή συνοδεία βιολιού καί τραγουδιού. Πραγματικά οί χοροί 
αύτοί ήταν υπέροχοι καί θύμιζαν καντρίλιες, βάλς καί άλλους ωραιότατους χορούς.

Αύτές τις εικόνες δίνω σάν δείγμα άπό τό Νορβηγία.
Δέν πρέπει δμως νά παραλείψω καί μιά εικόνα πού έδωσε ζωή καί χαρά στούς 

κατοίκους τού ’Όσλο. Πρόκειται γιά μιά παρέλασι τής έλληνικής σημαίας πλαι
σιωμένης μ’ ένα τσολιά καί τέσσερες κοπέλλες ντυμένες μέ ωραιότατες τοπικές έλλη- 
ληνικές ενδυμασίες/Ηταν μιά πετυχημένη σκέψις τής δεσποινίδος Ελένης Δέρβου, 
άδελφής τής άείμνηστης Θάλειας Ποταμιάνου.'Ο Δήμος διέθεσε τή μουσική καί μέσα 
σέ μιά ατμόσφαιρα λατρείας γιά τήν Ελλάδα ό κόσμος χειροκροτούσε τήν άντιπρο- 
σωπευτική αύτή ομάδα τής Έλληνικής λεβεντιάς καί χάρης. ’Αλλά ό τσολιάς πού 
δέν ήταν άλλος παρά ό όδηγος τού πούλμαν Ντΐνος καί οί κοπέλλες, βρήκαν το 
μπελά τους. Τούς έ'πνιξαν κυριολεκτικής άνδρες, γυναίκες, νέοι καί νέες, πού 
ζητούσαν αύτόγραφα, έτσι πού τά κορίτσια μας ύπόφεραν κυριολεκτικά.

Τήν έπομένη οί εφημερίδες στήν πρώτη σελίδα δημοσίευαν τήν φωτογταφία 
τής όμάδος νά παρελαύνη μέ τήν έλληνκή σημαία καί μέ πολύ κολακευτικά σχόλια.

Ή  ί'δια ομάδα έκανε τήν έμφάνισί της μέ Ελληνικούς χορούς στο κογκρέσσο 
τής διεθνούς άντιαλκοολικής όργανώσεως, δπου δόθηκε μιά γιορτή μέ συμμετοχή 
των μελών δλων των άντιπροσωπειών.

’Έτσι έκλεισε ή παραμονή μας στο ’Όσλο.
ΟΣΛΟ-ΟΡΕΜΠΡΟ-ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
Π α ρ α σ κ ε υ ή ,  13  ’Ι ο υ λ ί ο υ  1 9 6  2. Προχωρούμε διαρκώς ανάμεσα 

άπο δασωμένες μέ έλατα καί φιλύρες έκτάσεις σπαρμένες μέ λίμνες καί μέ ποτάμια 
πού περνούν άνάμεσά τους. I Ιροορισμός-μας ή πρωτεύουσα τής Σουηδίας Στοκχόλμη. 
’Επειδή δμως ή άπόστασις είναι μεγάλη μείναμε στήν πόλι ’Όρεμπρο. Μιά πόλι 
78.000 κατοίκων χτισμένη σέ τεράστια εκτασι μέ χτίρια παλαιά καί νέα άπόλυτα 
συγχρονισμένα καί μέ πολλές πολυκατοικίες. Έ κεΐ μιά ομάδα Σουηδών τής άντιαλ- 
κοολικής έταιρείας μάς προσέφερε καφέ μέ γλυκίσματα σ’ ένα πρωτότυπο χτίσμα 
πού έγινε μόλις πέρισυ. Εϊναι μιά' τεράστια σέ σχήμα μανιταριού, υδαταποθήκη, 
κυκλική,διαμέτρου 10,5μ., ύψους 58μ. χτισμένο στο κέντρο τής πόλεως καί διαμέτρου 
στο έπάνω μέρος 45,5 μέτρων. Έ τσ ι το νερό άφού διυλισθή στέλνεται μέ μεγάλη 
πίεσι στήν πόλι. Έπάνω στήν πλάτ-φόρμ άνεβαίνει κανείς μέ άσανσέρ καί κάθεται 
σ’ ένα πολυτελέστατο κυριολεκτικά κυκλικό κέντρο μέ εξώστες άπ’ δπου άπολαμ- 
βάνει τήν υπέροχη θέα τής πόλεως καί ολόγυρα τούς κάμπους. Άπο έδώ ό ξεναγός 
μάς έδειξε τά πάντα. Το βράδυ ό κύριος Πέτερσον, μηχανικός ένος έργοστασίου 
χαρτοποιίας, μάς έδεξιώθη στο διαμέρισμά του, πού βρίσκεται σέ μιά πολυκατοικία. 
’Έτσι γνωρίσαμε καί πώς ζοΰν οί μέσοι Σουηδοί μέ τήν οίκογένειά τους.'Η πολυκα
τοικία δπου το διαμέρισμα τοΰ.κ. Πέτερσον ήταν χτισμένη μαζί μέ άλλες σέ μιά 
άπλόχωρη έκτασι καί είχε τόσο χώρο, ώστε νά μή στερούνται τίποτε άπο δσα μπο
ρούν νά χρειασθούν στήν οικογένεια. Εϊχε τή γυναίκα του,τήν κόρη του καί το γυιό 
του πού ήταν άρραβωνιασμένος. Τηλεόρασις, πιάνο, ραδιόφωνο, κιθάρα, μαντολίνο, 
βιολί, κουζίνα μοντέρνα καί γενικώς μοντέρνα καί ώραιότατη έπίπλωσις μέ πολλά 
άνθη σέ κρεμαστές γλάστρες μέσα στο σπίτι. Μετά το γεύμα μάς έπρόβαλαν κινη
ματογραφική ταινία διορκείας 1 ώρας έγχρωμη, παρμένη στήν Ελλάδα.’Ηταν ocpt— 
στουργηματική, γιατί έκτος άπο τις άρχαιότητες εϊχε καί εικόνες άπο τή ζωή καί 
τή φύσι τής χώρας μας.

(Συνεχίζεται)
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ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
•Ττγ6 Ύπαστυνόμου Β' κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ 

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Καί νά οί γύφτοι στερνολείψανα 
,μιάς αρχοντιάς πδχει πεθάνει· 
καί ξεχωρίζουν άπ’ τον άλλο 
γυμνοκουρελιασμένονε δχλο, 
κι’ άστράφτουνε στον ήλιο οί όψεις τους, 
λεπίδες καλοακονισμένες, 
κι’ άπ’ τ ’ άλύγιστα κορμιά τους 
κάποιες ματιές., κάποια σαλέματα 
ξέρουν άκόμα νά οδηγούν, 
ξέρουν άκόμα νά προστάζουν

Κι’ ήρθαν κι’ οί γύφτοι οί διαβασμένοι 
κι’ οί σκεφτικοί κι’ οί βυθισμένοι 
στ’ άξήγητου τό ξήγημα, ήρθαν 
κι’ ήρθαν κι’ οί γύφτοι οί χτυπημένοι 
άπό τήν πέτρα τής μελέτης, 
κι’ οί μαντευτάδες κι’ οί άστρολόγοι, 
κι’ οί γητευτές κι οί ρουχολόγοι, 
κι’ οί ξηγητάδες των ονείρων

Κι’ ήρθαν κι’ οί γύφτοι πού γνωρίζουν 
των πλανητών τά κατατόπια, 
κι’ δλα τά μυστικά των άστρων· 
καί πού μιλάνε μέ τ’ άστέρια 
καί πού θωρώντας τα μαντεύουν 
ζωές, άγάπες, μοίρες, χάρους.
Κι’ ήρθαν οί γύφτοι δσοι μερεύουν 
τά φίδια μέ τά έφτά κεφάλια, 
πού χίλιους θάνατους σκορπίζουν 
κι’ ήρθαν οί γύφτοι μέ τά φίδια 
πού τά μερεύουν καί χορεύουν

καί πού βραχιόλια πλέκοντας τα 
σφιχταγκαλιάζονται μέ κείνα.

Γύφτοι σοφοί καί γύφτοι μάγοι, 
φτάνει νά θέλανε, μπορούσαν 
σέ κάθε τόπο νά ριζώσουν, 
σε κάθε γένος νά φαντάξουν 
καρδιές καί γνώμες νά ύποτάξουν.
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'Ο ύμνος της γυφτουριάς δεν σταματάει έδώ. ’Έρχονται ακόμα οί καλαθοπλέ
κτες κι’ οί άλογοπραγματευτάδες, οί πεταλωτήδες καί οί ξυλοκόποι, οί σκαφτιάδες 
καί χίλιοι άλλοι μέ διάφορα έπαγγέλματα καί κάθε λογής γνώση.

Μά τό πανηγύρι δεν έ'χει πάρει την πνοή πού του πρέπει. Του λείπει το πραγ- 
ματιλό στολίδι, οί γύφτισσες, πού δεν άργοΰν να φτάσουν:

Γύφτισσες ήρθανε ντυμένες 
φανταχτερά γιορτής φουστάνια, 
γύφτισσες ήρθαν καί κρεμάνε 
χοντρά γυαλιστερά γιορντάνια· 
μέ κόκκινα φορέματα ήρθαν, 
μέ κίτρινα μακρυά μαντήλια· 
ώ λάγνα μάτια, ώ κόρφοι, ώ χείλια!

Κι’ ήρθαν άνθοστεφανωμένες
μ’ όλα τά λούλουδα του Μάη,
κι’ άνθια κρατώντας καί στά χέρια,
ντέλφια χτυπάνε καί κουδούνια
καί κύκλους πλέκουν καί χορεύουν
καί τραγουδούν το Μάη, το Μάη ...................

Κι’ άξαφνα, μέσα στήν οχλοβοή τού πανηγυριού, έρχεται ό Άποκρισάρης 
τού Βασιληά. Τούς λέει το μαντάτο: Ν’ άφήσουνε τή διακονιάρικη ζωή τους καί θά 
τούς δώση ό Ρήγας τόπο νά χτίσουνε το Γυφτόκαστρο καί νά βρούνε τέλος έκεϊ 
μιά πατρίδα...

Μά καλλίτερα θά μάς τά πει ό ποιητής μέ τή σειρά :

Καί μέσα στή σιωπή κι’ άπο ένα πέτρινο 
πατάρι
άκούγεται το βροντολάλημα 
τού Άποκρισάρη:
—Γύφτοι, ό Βασιληάς προστάζει 
ό θεοφύλακτος· έμπρός!
Σώνει πιά τό πλάνεμά σας 
κι’ ό παραδαρμός.
Σάς προσμένει τό μεγάλο Πενταδάκτυλο 
κι’ οί κορφές του πού λαμποκοπούνε, 
καί τά τρίσβαθα γκρεμά· 
καί τού Μαλεβού τά πλάγια 
τά κοκκινωπά.

Σάς προσμένει ή Λακοδαιμονιά
γιά νά τή μεστώσετε πού είν’ άδεια-
τά τραχώνια είναι γιά σάς καί τά λαγκάδια,
τού Μόριά ή καρδιά,
σπαρταράει γιά σέ καί τής άξίζεις,
Γυφτουριά!
Σύρ’ έκεϊ καί χτίσε τό Γυφτόκαστρο, 
τό προστάζει ό Βασιλιάς·
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κι’ άναπάψου μέσ’ στον κόρφο μιας πατρίδας 
καί στον ’ίσκιο μιας φωλιάς...

’Εδώ ό ποιητής παίρνει την άρνηση μέ τό Γύφτο του, μια άρνηση πού τόσο 
παρεξηγήθηκε. "Ομως, ή άρνηση αυτή κάθε άλλο παρά τήν άποψη των καιροσκο
πούν εκδηλώνει. Θά τον δούμε τον ποιητή νά λαμβάνει θέση πολεμικής στον Άπο- 
κρισάρη τοϋ Βασιληά, μιά θέση αντίθετη προς τον ίδιο τον εαυτό του, άφοΰ αύτός, 
ό Γύφτος άποκρίνεται. *0 λόγος του είναι διθύραμβος τής γύφτικης γενηάς καί εξι
στορεί τά πάθη της άπό τήν πατρίδα της τήν Ίντιάνικη ώς τήν ’Αφρική καί τή 
Θράκη. Θά κραυγάσει ό Γύφτος, δταν σηκωθή ν’ άποκριθή, πώς οί γύφτοι είναι 
τό μοιρόγραφτο γένος πού θά σκοτώσει τίς πατρίδες, ή γενηά πού θά συντρίψη 
τις αλυσίδες «ότι κι’άν είναι, άπό διαμάντια ή άπό σίδερο». Σάν γύφτος,θά άπαντήσει 
όταν τοϋ προσφέρουν μιά πατρίδα: «Γιούχα καί πάντα γιούχα των πατρίδων», οχι 
όμως γιατί είναι τάχα διεθνιστής, όπως τον παρουσιάζουν οί Μαρξισταί, μά γιατί 
είναι τό "Ατομο στήν άποκορύφωσή του, είναι ό Γύφτος, ό καθολικός άρνητής. 
Καί σάν γύφτος, είναι άδύνατο νά στερηθή τήν «πλανεύτρα» ζωή του καί νά μπει 
σέ ώργανωμένη κοινωνία. Φυσικά, θά μετανοιώσει στο τέλος καί θά άναστήσει 
όλες τίς ήθικές άξιες πού κατέρριψε ώς τώρα.

Νά ό Γύφτος στήν άντίθεση σ’ ότι ό Άποκρισάρης τοϋ Βασιλιά άνεκοίνωσε 
σ’ όλη τή γυφτουριά:

Μά δεν πρόφτασε τό λόγο ν’ άποσώσει 
καί τό λόγο παίρνω έγώ- 
κι’ άπ’ τό ΰψος άλλης πέτρας 
προς τ’ άδέρφια μεγαλόστομα μιλώ.
Μέσα μου ό θυμός είναι σάν όρνιο 
καί σά θάλασσα. Εΐν’ ό λογισμός· 
δέν κρατιέται μέσα μου ένας κόσμος, 
άπ’ τών περασμένων τά όνειρα 
κι’ άπό τοϋ μελλόμενου τά δράματα, 
μεστός κόσμος μυστικός.
—Γύφτε λαέ, άκουσέ με, τό πρωτόσταλτο είμαι 
σημάδι άπό τήν πλάση πού θάρθεϊ, 
κι’ υστέρα κι’ άπό ποιούς καιρούς καί χρόνια πόσα! 
"Ενας έγώ καί ζώ γιά χίλιους.
Γύφτε λαέ, άκουσέ με, δέ σοϋ μίλησε 
προφήτης σου ποτέ σάν τή δική μου γλώσσα.

Ποιος είναι αύτός πού πύργους χτίζει στον άέρα 
μέ τή φωνή τοϋ κράχτη καί μοιράζει μας 
βασιλικά τά κάστρα κι’ άπρεπων έλπίδων 
ίσκιους μπροστά στά μάτια μας σαλεύει; 
είμαστ’ έμεΐς οί άπάτριδοι κι’ οί άγιάτρευτοι- 
γιούχα καί πάντα γιούχα τών πατρίδων!

Είμαστ’ έμεΐς οί άθάνατοι άπολίτιστοι· 
κι’ οί πολιτείες λημέρια τών άκάθαρτων 
κι’ οί πολιτείες ταμπούρια τών κιοτήδων 
στή στρούγγα λυσσομάνημα καί φαγωμός
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λύκων, σκυλιών, προβάτων καί τσοπάνηδων. 
Γιούχα καί πάλε γιούχα των πατρίδων!

'Η  μάντρα εΐν’ ό άφίλιωτος οχτρός μας, 
τήν πλατωσιά του κόσμου τή στενεύει, 
στριγγλόχορτα φυτρώνουν καί γοργόνια 
βλαστόμανώντας κάτω άπό τον ίσκιο της· 
τοϋ δολερού άναγάλλιασμα τα μαραζώνει 
τα ξεφτέρια του νοΰ καί τής καρδιάς τ’ άη

(δόνια.

"Οσα βουνά κι’ άν άνεβήτε,
άπ’ τις κορφές τους θ’ άγναντεΰτε άλλες κορφές
ψηλότερες, μιάν άλλη πλάση ξελογιάστρα’
καί στην κορφή νά φτάστε τήν κατάψηλη,
πάλε θά καταλάβετε πώς βρίσκεστε
σάν πρώτα κάτω άπ’ όλα τ’ άστρα.
'Ο Νόμος, όταν άπ’ τή γνώμη τοϋ σοφοΰ 
δεν δίνεται σάν κάτι τι θεόσταλτο, 
στραγγαλιστής καί πνιχτής είναι ό νόμος· 
πνοή τοϋ νόμου πού τά πάντα κυβερνά, 
μέσα μας εΐν’ εμάς ό νόμος άητομάτης.
Νόμος εμάς, νυχτόημερα καί πάντα, ό

(δρόμος.

Ποιος είσαι πού μάς σπρώχνεις προς τό
(κάρφωμα.

πού άνάξιους θά μάς έκανε νά πίνουμε, 
καθώς τώρα τον πίνουμε, τον ήλιο;
Ή  κούπα μας κρατιέται πάντα ολόγιομη· 
κι’ άν έχουμε πατρίδα, φτάνει αύτή ώς έκεϊ 
πού φτάνει καί τοϋ ήλιου τό βασίλειο...

Περιφέρονται υστέρα οι γύφτοι του σ’ όλη τή γη. Περνάνε άπό τήν "Ιντια στο 
’Ιράν, στήν Ταυρίδα, γυρίζουν στήν ’Αφρική, ξανάρχονται στήν ’Ασία, στήν Πόλη, 
καί σκορπάνε στήν Εύρώπη. Πάντα πεζοπόροι οί ομόφυλοι τοϋ Γύφτου, οραματί
ζονται, παρ’ όλο πού τούς «ταπεινώσαν όλες οί ταπείνωσες», πού ρούφησαν «όλους 
τούς καημούς κι’ όλους τούς τρόμους», πού φεύγουν «μέ τό γλύστρημα τών άγριόγα- 
των καί μέ τής νυχτερίδας τό παράδαρμα, μέ τήν γληγοράδα τής άκρίδας καί μέ τή 
καταφρόνια τήν άσώπαστη...». Παρ’ όλα αύτά :
"Αν μάς έλεγες : Γύφτοι, θά γυρίσετε 
στήν πρώτη σας κοιτίδα τήν ξεχειλιστή 
άπ’τή ζωή, πού δίχως μετρημό διαβαίνει 
καί σύνορα δέν έχει, άνάκατα όλη της, 
άπ’ τά βουνά ώς τά χόρτα, ολα γιγάντικα 
κι’ όλα έ'να ξάφνιασμα σά νά τά δένει,

ή πρώτη πατρίδα σάς προσμένει εκεί 
νά σάς δώσει τή δόξα τήν άπάντεχη, 
δοσμένη σέ σοφούς καί ήρώους, ώ σκηνίτες,
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θρονιά μαχαραγιάδων να σάς στήσει 
καί να σάς προσκυνήσει φωτοστέφανο 
μέ τούς πανάγιους ασκητές καί τούς προφήτες, 

καί τότε θά κράζαμε : «Δέ θέλουμε, 
το πανηγύρι μη χαλάς· γιορτάζουμε 
τύ συντριμό των αλυσίδων, 
δ,τι κι’ αν είναι, άπο διαμάντια ή άπο σίδερα- 
οί τρανοί λυτρωμένοι είμαστε έμεΐς.
Γιούχα καί πάντα γιούχα των πατρίδων!»

Κι’ άν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο
καί σε γκρεμό κατρακυλήσαμε
πού πιο βαθύ καμμιά φυλή δεν είδε ως τώρα,
είναι γιατί μέ των καιρών το πλήρωμα
δμοια βαθύ έν άνέβασμα μάς μέλλεται
προς ύψη ούρανοφόρα...

Αποκρίνεται κι’ άλλα πολλά ό Γύφτος γιά τή γενηά του καί τις ιδέες του στον 
Άποκρισάρη τοϋ Βασιλιά. Κι’ ό ποιητής έπανέρχεται, γιά νά μάς δώσει τό τέλος στο 
«Πανηγύρι τής Κακάβας» :

Κι’ άκοΰσαν καί τούς δυο τούς κράχτες * 
τον πρώτο άδιάφορα τον είδαν 
καί ξαφνιάστηκαν άπ’ το δεύτερο

καί κάτι τι σά νά αίσθανθήκαν 
καί τίποτα δέν κατάλαβαν" 
μονάχα άγώνας τούς ταράζει,

σάν τον άγώνα δταν ξυπνώντας 
νά ξαναβροΰμε πολεμάμε 
κάποιο δνειρο μισοχαμένο 
π’ δλο το πιάνεις κι’ δλο φεύγει.
Καί καθώς δταν παύει ό άνεμος 
το δάσος νά ταρακουνάει, 
ξεσπάει το σύγνεφο, πού πρόσμενε, 
στο δάσος καί τό βροχοδέρνει,

• έτσι δταν σώπασαν τ’ άντίμαχα
τά λόγια τά ρητορεμένα, 
τ’ Άποκρισάρη άπο τή μιά 
καί τά δικά μου από τήν άλλη, 
ξανάρχισε, άμυαλο, πολύβοο, 
μέσ’ στο μαγιάτικο λιοπύρι, 
τό Πανηγύρι τής Κακάβας, 
τής γυφτουριάς τό πανηγύρι...

Τίποτα δέν κατάλαβε κανένας άπο τούς άδελφούς του Γύφτου. Δύσκολος στο 
νόημα ό Άποκρισάρης, δύσκολος ό Γύφτος, άν καί κατώρθωσε νά τούς ξαφνιάσει... 
Καί μόλις σώπασαν, ξανάρχισε άμυαλο, πολύβοο, τής γυφτουριάς τό πανηγύρι. Νομί
ζουμε πώς περισσότερο παραστατική καί πιο συμαζεμένη παραβολή γιά τήν άδιαφο- 
ρία τών λαών καί τών άτόμων στούς λόγους τών σοφών των, δέν μπορεί νά υπάρξει. 
’Ή  δτι στήν ψυχή τών άνθρώπων είναι βαθειά χαραγμένο εκείνο πού έχουν γιά πιστεύω 
τους καί τίποτα δέν μπορεί νά τούς άλλάξει δ,τι άποτελεϊ γι’ αύτούς τό ιδανικό. "Η 
τέλος, πώς ό άνθρωπος ακολουθεί πιστά τή μοίρα του, αδύναμος ν’ άντιδράσει καί ν’
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άκολουθήσει εκείνο πού οί άλλοι τού προτείνουν, δσο κι’άν το βρίσκει σωστό καί άναγ- 
καϊο. Θαρρούμε πώς το πρώτο είναι το νόημα τού Παλαμά. Γεγονός είναι πάντως δτι 
τό "Ατομο στην άποκορύφωσή του, βρίσκει μόνο του τό δρόμο πού πρέπει ν’ άκολου- 
θήσει στο «Δωδεκάλογο». Γι’ αυτό ό Γύφτος μετανοιώνει προς τό τέλος καί άνασταί- 
νει τίς αιώνιες ήθικές αξίες, δπως θά δούμε, βρίσκοντας ταυτόχρονα καί τό δρόμο του.

Μέ τον " Ο γ δ ο ο  λόγο, ό ποιητής μαστιγώνει την κακή πλευρά των Βυζαντι
νών Αύτοκρατόρων καί τού γλεντόκοπου λαού μιας παρηκμασμένης έποχής. Λέγεται 
«Προφητικός» ό λόγος τούτος καί ό Γύφτος προειδοποιεί γιά τά δεινά πού ακολου
θούν τήν κακή διαχείρηση τών κοινών άπό τούς άφρονες κυβερνήτες. Σέ παρέκταση 
αιτιολογεί τήν πτώση τής Αυτοκρατορίας σέ διαφθορά, πού βρίσκει άπό τήν έποχή 
πού Ιπαψαν οί ζωντανοί άγώνες τών Βυζαντινών μέ τήν κατάργηση τών ’Ακριτών. 
Νά ή γνώμη τού Πέτρου Βλαστού, τού έπιφανούς κριτικού τής έποχής τού Κωστή Πα
λαμά, γιά τον «Προφητικό» λόγο, δσο κι’ αν έχουμε σοβαρές αντιρρήσεις σ’ δσα 
καταμαρτυρεί στούς Παλαιολόγους :

«...Καί νά έρχεται ό Προφήτης. "Ερχεται καί πάει στήν Πόλη, τή μαγική χώρα 
» τής αμαρτίας, στον Τσίρκο τον τεράστιο πού κύκλο χάσκει γεμάτος είδωλα καί ά- 
» γάλματα, παλατιανούς χρυσοφόρετους κι’ όχλους φωνακλάδικους, Βένετους καί 
» Πράσινους, μεγαλείο καί ξεδιαντροπιά.

«Καί φτάνει τό μαντάτο πώς πλάκωσαν οί ’Αγαρηνοί. Πώς οί Τούρκοι τσα- 
» λαπάτησαν τό χώμα τών Ελλήνων. Μά ό γυνάικούλης ό λαός κι’ ό χαροκόπος βα- 
» σιλιάς δέ θένε ν’ άκούσουν τήν πολεμική κραυγή πού σηκώνουν οί ’Ακρίτες, οί 
» στερνοί λεβέντες, παραριγμένοι κι’ άχρηστοι, περιγελά ένός κόσμου πού σάπισε κι’ 
» ένός "Εθνους πού κάλλια τό έχει νά καταντήσει σκλάβος παρά ν’άκολουθήσει τούς 
» δικούς του ήρώους. Κι’ άπάνω άπό τό Ρήγα καί τον όχλο καί τον Τσίρκο τον άπέ- 
» ραντο καί τή χώρα τήν παράλυτη, άκούεται νά βογγά ή προφητική φωνή τού έρη- 
» μίτη. Τό κράξιμό του τό βραχνό προλογά τήν καταραμένη μοίρα τής Πόλης καί δέν 
» κλαίει μονάχα τό χάσιμο τής χώρας, μά ξεπερνώντας τά μελλούμενα βλέπει τήν ψυ- 
» χή της νά κυλιέται σάν κληρονομιά θανατικού καί νά μολαίνει ολάκερη τήν άκόλουθη 
» ζωή τής Ρωμηοσύνης...

«Δέ θυμάμαι νά έχω διαβάσει ποτέ μου τίποτα πού νά μέ συγκίνησε τόσο πι- 
» κρά, τόσο θυμώδικα, τόσο δίκαια, σάν τά λόγια εκείνα τού Προφήτη. Μ’ ένα λυρι- 
» σμό βιβλικό πλανιέται ή κατάρα του καί δέρνει. Καί νοιώθεις δλη τήν καταφρόνια 
» καί τήν ντροτρή τού ξεπεσμού νά καίει, νά μαρτυρά, νά στηθοκοπιέται. "Αν τέτοια 
» λόγια δέν μπορούνε νά ξυπνήσουνε τή Ρωμηοσύνη,τότε κάλλια ν’άποκοιμηθεΐ γιά 
» πάντα, κάλια νά σβηστεΐ όλότελα «τό πανάθλιο σκέλεθρό της» άπό τού καιρού τή 
» μνήμη...».

Καί τώρα ό λόγος στον ποιητή, στον Κωστή Παλαμά, μήπως κι’ οί κριτικοί 
καί όλοι οί σχολιαστές κάνουν λάθη στις κρίσεις τους σ’ δλες τίς έποχές. "Αλλωστε τό 
είπαμε : 'Ο Παλαμάς στο βάθος του παραμένει ένας ά γ ν ω σ τ ο ς  γιά τούς πολ
λούς.

(Συνεχίζεται)
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ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -
----------------------Ύπό τοϋ Ύπαστυνόμου Α' χ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ· Ι· ΚΟΥ----------------------

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΣΤ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

1. Γενικότητες.
Μιλώντας γιά τά Τμήματα πού ώς τώρα άναφέραμε στή συνέχεια τήςκαμπά- 

νιας μας, προσπαθήσαμε, σέ γενικές γραμμές, να δώσουμε μια μικρή εικόνα τής 
αστυνομικής δραστηριότητας των καί των θεμάτων πού τά άπασχολοΰν. Επειδή 
δεν έ'χουμε στή διάθεσί μας άρκετό χώρο, όπως καί τότε έτσι καί σήμερα θά περιο- 
ρισθοΰμε σέ γενικότητες, ξεχωριστά γιά τό ΣΤ' ’Αστυνομικό Τμήμα, θά μπορού
σαμε νά γράψουμε πάρα πολλά.

’Από τά πρώτα χρόνια τής έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας στήν ’Αθήνα, τό 
ΣΤ' ’Αστυνομικό Τμήμα τάξεως καί τό μετέπειτα συσταθέν οικείο Παράρτημα 
’Ασφαλείας παρουσίαζαν τήν μεγαλύτερη αστυνομική κίνησι καί τούτο άφ’ ένός 
λόγω τής θέσεως πού βρίσκονταν, άφ’ ετέρου δέ λόγω τής τότε ψυχοσυνθέσεως τών 
κατοίκων. Σήμερα, είναι άλήθεια, τά πράγματα έχουν άλλάξει εντελώς. Ή  πλατεία 
’Γυρρή καί τά άλλα γνωστά «στέκια» τής έποχής έκείνης, μέ τούς τύπους τών άν- 
θρώπων πού ζοΰσαν μιά δική τους έποχή, σήμερα είναι τόποι έμπορικής δραστηριό- 
τητος. Ή  έποχή εκείνη πέρασε καί μαζί της τελείωσαν καί τά βάσανα τής ’Αστυ
νομίας, τά σχετικά μέ τήν άστυνόμευσι τής περιοχής.

Τό ΣΤ' ’Αστυνομικόν Τμήμα συστήθηκε τον Φεβρουάριο τού 1926, δυο μήνες 
περίπου μετά τή σύστασι τού Ε' Τμήματος καί εγκαταστάθηκε σέ οίκημα τής όδοΰ 
Πλαταιών. ’Αργότερα μεταστεγάσθηκε σέ οίκημα τής οδού Κολοκυνθοϋς'καί μετά 
άπό τον πόλεμο τού 1940 στο οίκημα πού σήμερα στεγάζεται.

2 . Α ρ χ ικ ά  καί σημερινά όρια τοϋ τμήματος.
Τά άρχικά όρια τής περιφερείας τού ΣΤ ' Τμήματος ήσαν : Πλατ. Όμονοίας—■ 

'Αγίου Κωνσταντίνου—Θ. Δεληγιάννη—μέχρι συναντήσεώς της μέ τήν σιδηροδρομι
κή γραμμή Σ.Π.Α.Π.·—Ά γ. Γεωργίου—Άγ.Γεωργίου καί Διογένους—Ευθανασίας 
— Ποτισίας—γραμμή Σ.Π .Α.Π .—νοητή γραμμή μέσω τών άγρών μέχρι τοϋ σταθμού 
τού Φόρου τών διοδίων—οδός Πειραιώς—Γέφυρα ’Ιλισού καί γραμμή Σ.Π.Α.Π. 
—Ρέμμα ’Ιλισού μέχρι τής οδού Ριζεύσκι—παρυφαί δάσους Βασιλίσσης Σοφίας 
—Ναός Αγίου Δημητρίου—Ά π. Παύλου—ανατολικά κιγκλιδώματα κήπου Θησείου 
—Άσωμάτων καί Έρμοϋ—Άσωμάτων—Πειραιώς—δεξιά μέχρι άφετηρίας.

Τά σημερινά όρια είναι : Πλ. Όμονοίας—Πειραιώς—Ζήνωνος—Δεληγιώργη 
—Δεληγιάννη—’Ανδρομάχης—Λένορμαν—Παλαμηδίου— Σ. Πάτση—Λεωφ. ’Αθη
νών—Αεωφ. Κωνσταντινουπόλεως—Ιερά οδός—Πειραιώς·—Άσωμάτων— Μελιδώ- 
νη—Έρμοϋ—’Αθήνας μέχρι άφετηρίας.

Ή  περιφέρεια τού ΣΤ' ’Αστυνομικού Τμήματος παρουσιάζει σημαντική έμπο- 
ρική κίνησι καί ιδίως στο βόρειο - άνατολικό καί κεντρικό αυτής τμήμα. Αίγο-πολύ 
όλοι γνωρίζουμε τό τμήμα αύτό τής μεγάλης έμπορικής κινήσεως, πού βρίσκεται 
μεταξύ τών οδών ’Αθήνας—Έρμοϋ—Πειραιώς—Κολοκυνθοΰς—Πλ. Μεταξουρ
γείου—Ά γ. Κωνσταντίνου μέχρι Όμονοίας, γιατί δέν ύπάρχει ’Αθηναίος ή άλλος 
επισκέπτης τής Πρωτευούσης πού νά μή πέρασε άπό τον λαβύρινθο αύτό τής άγο- 
ραστικής κινήσεως. Χωρίς νά ύπερβάλλουμε, μπορούμε νά πούμε ότι ή παρατηρου- 
μένη κίνησις στον τομέα πού άναφέραμε ξεπερνάει όποιαδήποτε άλλη κίνησι Άστυ-
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νομικού Τμήματος των ’Αθηνών. Τά 'Υπουργεία Δικαιοσύνης και ’Εργασίας, το 
’Εργατικό Κέντρο, τά κεντρικά ’Ιατρεία τοϋ Ϊ.Κ.Α. (Πειραιώς) καί οί άλλες δημό

σιες υπηρεσίες καί ή ά- 
φθονία τών ιδιωτικών ε
πιχειρήσεων,αυξάνουν ση
μαντικά την κίνησι πού 
παρατηρεΐται.

3 . Θέσις καί κατά- 
στασις τοϋ οικήματος.

Το ΣΤ' ’Αστυνομικόν 
Τμήμα στεγάζεται στο 
επί τής όδοϋ Κραναοΰ ά- 
ριθ. 3 τριώροφο οίκημα, 
ιδιοκτησίας τής Γαλλίδος 
’Ισαβέλλας Καζεζύστ. Στο 
υπόγειο βρίσκονται τά 
κρατητήρια, τό έστιατό- 
ριο,τό κουρείο καί τό κα
φενείο, ένώ στο ισόγειο 
τά γραφεία τοϋ Τμήμα
τος καί τοϋ οικείου Πα
ραρτήματος ’Ασφαλείας. 
’Άν έξαιρέσουμε μερικά 
δωμάτια τοϋ Α' ορόφου, 
πού στεγάζουν τά γρα
φεία τής Δ' ’Αστυνομι
κής Ύποδιευθύνσεως, ό
λοι οί άλλοι χώροι χρη
σιμεύουν ώς κοιτώνες τών 
άστυνομικών.

Τό κτίριο, καίτοι όχι
άπόλυτα σύγχρονο, παρέχει σέ γενικές γραμμές τις λογικές άνέσεις μιας πολιτισμέ
νης διαβιώσεως.

4 . ’Αστυνομικά θέματα.
α) Τ ρ ο χ α ί α ς .

Τό παρουσιαζόμενο στην περιφέρεια τοϋ ΣΤ' ’Αστυνομικοΰ)Τμήματος κυκλοφοριακό 
πρόβλημα είναι όξύτατο καί τοΰτο γιατί έχει άφ’ ένός μέν μικρούς καί δαιδαλώδεις 
δρόμους, άφ’ ετέρου δέ γιατί συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο άριθμό κυκλοφορούντων 
οχημάτων, δικύκλων ή τρικύκλων, ιδίως δημοσίας χρήσεως. Ή  όπωραγορά τής ό- 
δοΰ ’Αθήνας, τά πολυάριθμα πρακτορεία φορτηγών αύτοκινήτων, ό κόσμος πού κυ
κλοφορεί έξ αιτίας τής έμπορικότητος τοϋ τμήματος αύτοΰ, όλα αύτά δημιουργούν 
πολυποίκιλα θέματα τροχαίας κινήσεως, τά όποια όμως, χάρις στις φιλότιμες προ
σπάθειες τών άστυνομικών, άντιμετωπίζονται, κατά τό δυνατόν, μέ επιτυχία.

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  — ’Ε π α ι τ ώ ν .
Νομίζουμε πώς τό νά τονίσουμε ξεχωριστά τό καθένα τά διάφορα προβλήματα 

τάξεως καί άσφαλείας πού άπασχολοϋν τόσο το Τμήμα τάξεως οσο καί τό οικείο 
Παράρτημα, υστέρα άπό τά όσα έξεθέσαμε, θά άπαιτοϋσε πολύ χώρο, άλλά καί 
κατ’ ούσίαν θά ήτο περιττό. Μιά καί μόνη έπίσκεψις στά γραφεία τών άξιωματικών 
υπηρεσίας Τμήματος καί Παραρτήματος, άλλά καί ταυτόχρονα στο κεντρικώτερο
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καί έμπορικώτερο τμήμα τής περιφέρειας είναι ικανή νά δώση στον καθένα ζωντανή 
τήν εικόνα τής πραγματίκότητος. ’Εντελώς ξεχωριστά άπασχολοϋν τό Τμήμα αύτό 
οΐ κάθε είδους μικροδιαφορές αστικής φύσεως. Παράλληλα οί μικροκλοπές, οί απά
τες, οί υπεξαιρέσεις, οί έκβιάσεις, τα αδι
κήματα κατά των ήθών καί άσεμνων γυναι
κών καί σέ γενικές γραμμές κάθε είδους 
άδικήματα είναι στην ήμερησία διάταξι.

Γράψαμε άλλοτε καί έπ’ εύκαιρία ε
παναλαμβάνουμε καί τώρα ότι κατά τήν 
γνώμη μας οί άξιωματικοί υπηρεσίας τών 
κεντρικών Τμημάτων καί Παραρτημά
των πρέπει νά είναι άπό κάθε πλευρά άρ
τια καταρτισμένοι,γιατί μόνο έτσι θά μπο
ρέσουν νά άνταπεξέλθουν μέ έπιτυχία στά 
πολλαπλά καθήκοντά τους. Συμπληρώ
νοντας, καί μιλώντας είδικώτερα γιά τούς 
άξιωματικούς υπηρεσίας, κάνουμε τή 
σκέψι ότι θά πρέπει, λόγω τής φύσεως 
τών παρουσιαζομένων περιπτώσεων, αυ
τοί νά είναι οπωσδήποτε άξιωματικοί, για
τί, κατά τεκμήριο τούλάχιστο, καί περισ
σότερα γνωρίζουν,άλλά καί μεγαλύτερη έπι- 
βολή μπορούν νά άσκήσουν μέ τό βαθμό 
του.

Σχετικά μέ τό θέμα τών μέτρων τά- 
ξεως, αύτό δέν παρουσιάζεται έδώ σέ έν
τονο βαθμό, σέ σύγκρισι μέ άλλα Τμήμα
τα γιά τά όποια μιλήσαμε.

Τό θέμα τών μικροπωλητών άπασχολεΐ ζωηρά τό Τμήμα όπως επίσης καί τό 
τών επαιτών σέ μικρότερο όμως βαθμό. Μπορούμε σάν άστυνομικοί νά νοιώθουμε 
ίκανοποίησι γιά τή θέσι στήν οποία βρίσκονται τόσο τό θέμαμ ικροπωλητών όσο καί 
τών έπαιτών, έξ αιτίας τών μέτρων πού έλήφθησαν καί καθημερινώς λαμβάνονται.

5. Στατιστικά στοιχεία συμβάντων καί αδικημάτων τοΰ έτους 1961.
α) Συμβάντων : Αιφνίδιοι θάνατοι 5, συγκρούσεις—προσκρούσεις 75, τραυ

ματισμοί έξ αυτοκινήτων 110, άπόπειρες αύτοκτονίας 11, αύτοκτονίες 4, άπασχολή- 
σεις πυροσβεστικής υπηρεσίας 20, ενάρξεις πυρκαϊών, 15, πυρκαϊές 9 καί παροχές 
Α' Βοηθειών 35.

β) ’Αδικημάτων : ’Αποπλανήσεις εις βαθμόν κακουργήματος 7, σωματικές 
βλάβες γενικώς 301, εξυβρίσεις 115, κλοπές—υφαιρέσεις 252, άπάτες 28, επαιτείες 
—άλητείες 94, έργατικής νομοθεσίας 67, παιγνίων 23, άφροδισίων νοσημάτων 125, 
λειτουργία καταστημάτων 194, καί περί αύτοκινήτων 40. Συνολικά έβεβαιώθησαν 
11 κακουργήματα, 1.401 πλημμελήματα, 5.519 πταίσματα έκ τών οποίων 226 
αυτόφωρα καί έγένοντο 6.956 έγγραφοι συστάσεις.

Οί κατά καιρούς διατελέσαντες διοικηταί τού ΣΤ' Τμήματος άξιωματικοί 
είναι οί κ.κ. Γιαννοΰτσος I., Πίτσιος Ε., Μαντζάρας Ν., Κουβαράκης I., Άνα- 
γνωστόπουλος Γ., Τζαμαλούκας I., Πετρόπουλος Π., Γλύκας Ν., ήΛαγκουρέ- 
λης Ν., |  Ταμποΰρλος Δ., Θειακός Δ., Σερμιέ Γ., Κοντογιώργος Γ., Παπατριαν- 
ταφύλλου Κ., Βασιλάκος Δ., Μώρος Δ., Κιτσοπανίδης Α., Παπασταθόπουλος Β., 
καί σήμερα ό ’Αστυνόμος Α' κ. Μπούρας Ήλίας.

(Συνεχίζεται)
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ΕΛΒΕΤΙΑ -  ΙΤΑΛΙΑ
---------------------’Υπό Ύπαστυνόμου Β' κ. ΙΩ Α Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ_________________

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

’Αφήνοντας τό Ζάγκρεμμ μέ τίς καλύτερες εντυπώσεις, συνεχίσαμε τήν δια
δρομή μας μέσα άπό ώραΐα τοπία, παραπλεύρως τοϋ ποταμού Ντράβα. Στο 
Βαρατζήν, πού φθάσαμε τήν 13ην ώραν βλέπουμε τούς κατοίκους νά κυκλοφο
ρούν μέ ποδήλατα πού είναι πάμπολλα εδώ σέ άντίθεσι μέ τα αύτοκίνητα πού είναι 
έλάχιστα. Το κρύο είναι δυνατό. 'Ένας πού κάθεται κοντά μου κρυώνει. Μέ σκουντά 
μέ το χέρι του καί μού λέγει: «κοίτα φίλε μου κρύο καί νά σκεφτής ότι 
αύτή τή στιγμή οί ’Αθηναίοι ψήνονται στην άμμουδιά τής Βουλιαγμένης». Τήν 14 
45' ώραν περάσαμε τήν πόλι Μάριμπορ πού είναι ή δεύτερη πόλις τής Σλοβε
νίας καί άνώτερο πνευματικό καί οικονομικό κέντρο τού βορείου μέρους τής Γιουγ
κοσλαβίας. Σέ μια ώρα άπό εδώ φθάσαμε στα σύνορα. Απέναντι μας σέ μικρή 
άπόστασι ή Αύστρία. 'Ο τελευταίος γιουγκοσλαβικός έλεγχος τέλειωσε γρήγορα 
καί σέ λίγο λεπτά άφήσαμε τήν Γιουγκοσλαβία γιά νά σταματήσωμε στό συνο
ριακό φυλάκιο τών Αύστριακών.

'Ο τελωνειακός έλεγχος έδώ είναι εντελώς τυπικός. Γι’ αυτό καί δέν άργοΰμε πολύ.
Πανύψηλα όλοπράσινα έλατα ορθώνονται στό πέρασμά μας καμαρωτά σάν 

μαρμαρωμένοι στρατιώτες, φρουροί άκοίμητοι τών μεγαλοπρεπών Αύστριακών 
’Άλπεων, πού άγέρωχες διαβαίνουν τούς αιώνες καί προκαλοΰν τον θαυμασμό τού 
ξένου. Οί κάτοικοι ντυμένοι μέ τίς γραφικές πολύχρωμες άμφιέσεις τών Τυρολέ- 
ζων μοιάζουν μέ μικρές μαριονέτες πού τρέχουν σέ καταπράσινο λιβάδι, ένώ τά μικρά 
σπίτια μακρυάτό ένα άπο τό άλλο, μέ τήν χαρακτηριστική κατασκευή τους πού ή στέγη 
καταλήγει σέ ένα πολύ οξύ σχήμα, διά νά μή κρατούν τό χιόνι, προκαλοΰν ιδιαίτερη 
έντύπωσι καί νομίζεις ότι βλέπεις μιά ζωγραφιά περισσότερο παρά οτι ζής μιά 
πραγματικότητα. Στό δρόμο σέ μικρές άποστάσεις ύπάρχουν εικονοστάσια μέ 
παραστάσεις άπό τήν Καινή Διαθήκη σέ φυσικό συνήθως μέγεθος, έτσι πού ή γλυ- 
κειά αορφή τού Θεανθρώπου μάς αγκαλιάζει μέ τήν άγάπη του, στό μακρυνό μας 
ταξίδι.

Στό Γκράτς φθάσαμε στις 5 τό απόγευμα. Είναι μιά παλαιοτάτη καί γρα- 
φικοτάτη πόλις στις δύο όχθες τού ποταμού Μούρ καί περιβάλλεται άπό τίς δασώ
δεις Στυρικές Άλπεις. Μιά μικρή παραφυάδα τών Άλπεων σχηματίζει μέσα στήν 
πόλι τήν άκρόπολι αυτής, τό Σλόσμπεγκ, πού ήσαν παληά σημαντικό φρούριο. ’Α
νεβήκαμε στήν κορυφή πού έχει ύψος 471 μέτρα μέ ένα μικρό τραινάκι (τελεφερίκ) 
καί θαυμάσαμε άπό κεΐ ψηλά τήν ομορφιά τής πόλεως σέ όλη της τήν έκτασι. Τό 
Γκράτς έχει όνομαστό πανεπιστήμιο, στό όποιο φοιτούν πολλοί "Ελληνες σπου- 
δασταί, καί τεράστια βιβλιοθήκη. Ό ταν φύγαμε είχε άρχίσει νά νυχτώνη. Ήσαν με
σάνυχτα όταν μπήκαμε στήν Βιέννη.

6-7-62. Ή  Βιέννη είναι μία άπό τίς άρχαιότερες πόλεις τής Εύρώπης, πρω
τεύουσα τής Δημοκρατίας τής Αύστρίας. Κτισμένη σέ ύψος 167 μέτρων άπό τήν επι
φάνεια τής θαλάσσης, περιβάλλεται άπό λόφους καί χωρίζεται άπό τήν μεγάλη 
διώρυγα τού Δούναβη πού δέχεται τά νερά καί άλλων μικροποταμών.

Είναι ή πλουσιώτερη άπό όλες τίς πόλεις τού κόσμου σέ πνευματικά ίδρύματφι, 
άκαδημίες, πινακοθήκες, μουσεία, πού άντιπροσωπεύουν όλες τίς εποχές. )

Είναι μουσείο τής άρχιτεκτονικής καί γενικώς τής τέχνης καί άναγνωρίζε-ται 
σέ όλο τον κόσμο γιά πατρίδα τού βάλς καί τής όπερας.
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Στις 9 τό πρω'ι ξεκινήσαμε γιάνά γνωρίσουμε άπό κοντά την πόλι. 'Ο καιρός είναι 
ωραίος καί ένας λαμπρός ήλιος φωτίζει τά πελώρια μεγαλοπρεπή κτίρια πού παρου
σιάζουν όλη την αρχοντιά τους πίσω άπό τά γκρίζα γεράματά τους. Μένουμε όλοι 
γοητευμένοι άπό τούς μεγάλους δρόμους πού τούς χωρίζουν μεγάλες νησίδες μέ δυο 
σειρές άπό πανύψηλα δένδρα καί την παραδειγματική καθαριότητα καί ησυχία πού 
προκαλε’ΐ άμέσως έντύπωσι. Επισκεπτόμαστε στήν πλατεία Μάξιμπλαν την αναμνη
στική έκκλησία Βοτιβκίρχε γοτθικού ρυθμού πού έχει δύο εικονοστάσια υψους 
έκατόν μέτρων. Περνάμε άπό τό Δημαρχείο, ένα μεγάλο κτίριο γοτθικού ρυθμού καί 
άκριβώς άπέναντι βλέπουμε τό αύτοκρατορικό θέατρο πού έξωτερικώς στολίζουν 
ωραία άγάλματα ,ένώ έσωτερικώς άφάνταστη πολυτέλεια. Στο τμήμα τούτο τού δρό
μου υπάρχει καί ό λεγόμενος λαϊκός παράδεισος, όπου παρατηρούμε τά άγάλματα με
γάλων μουσικοσυνθετών, όπως των Στράους, Λάννερ κλπ. Βαδίζουμε στήν 
περίφημη λεωφόρο Φράντζαρικ πού γιά τά ώραΐα κτίριά της αποτελεί τό ωραιότερο 
τμήμα τής Βιέννης. Σ ’ αύτή είναι τό μέγαρο τής Δικαιοσύνης ρυθμού άναγεννήσεως 
καί τό Βουλευτήριο ελληνικού ρυθμού πού στολίζεται μέ πολλές σειρές άγάλματα 
όμοια μέ τις Καρυάτιδες, τής Άκροπόλεως των ’Αθηνών.

Πιο κάτω στο κέντρο τής παληάς πόλης σπουδαιότερο κτίριο είναι τά αύτοκρα- 
,τορικά άλλοτε άνάκτορα τού οίκου τών 'Αψβούργων πού άποτελούνται άπό μεγά
λο άριθμό κτιρίων διαφόρων εποχών. Στο κέντρο τής πόλης (αν καί είναι δύσκολο νά 
καθορίση τούτο ό επισκέπτης γιατί όλη ή πόλις παρουσιάζει δψι κέντρου) επισκεπτό
μαστε τό σημαντικώτερο ιστορικό μνημείο, τον καθεδρικό ναό τού 'Αγίου Στεφάνου 
γοτθικού ρυθμού, πού θεωρείται άπό τά άριστα μνημεία τής γερμανικής άρχιτεκτο- 
τικής σέ σχήμα λατινικού σταυρού καί πού γιά τήν άνέγερσί του χρειάστηκαν 250 
χρόνια.

Στο κέντρο τής πόλης άξιο παρατηρήσεως είναι τό σημείο τής Θείας Ευχαρι
στίας μέ πολλά άγάλματα καί πιο πέρα τό άγαλμα τής ’Αθήνας σέ όλη τού τή μεγα
λοπρέπεια, πού είναι άντίγραφο τού περιφήμου άγάλματος τής παρθένου ’Αθήνας τής 
Άκροπόλεως ’Αθηνών. Τό άπόγευμα έπισκεφτήκαμε τά άνάκτορα τού οίκου τών 
Αψβούργων, τό Σέμπρουν, πού βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα τής πόλης. Μπήκαμε 
μέσα στά άνάκτορα, πού κρύβουν τόση πολυτέλεια καί πλούτο καί πού γνώρισαν η
μέρες δόξης καί άφαντάστου μεγαλείου τήν εποχή τών αύτοκρατόρων. Τά άνάκτορα 
έχουν 1441 δωμάτια καί φέρουν άκόμα τήν πλούσια διακόσμησι καί τήν αύτή έπί- 
πλωσι, όπως τήν εποχή τής δόξης τους. Μέσα άπό όλα τά διαμερίσματα ξεχωριστή 
θέσι κατέχει μιά μεγάλη σάλλα άφθαστη σέ μεγαλοπρέπεια καί χρώμα, όπου συναντή
θηκε τελευταία ό Πρόεδρος τής ’Αμερικής Κέννεντυ μετά τού Ρώσου Κροΰτσεφ. 
Τό βράδυ όλοι πήγαμε στή φημισμένο Λούνα-Πάρκ, πού παρέχει κάθε είδους ψυχα
γωγία καί κάναμε ένα γύρο μέ τή μεγαλύτερη στον κόσμο ρόδα. ’Αργά μέ τό μικρό 
βαποράκι, διασχίσαμε τον χιλιοτραγουδισμένο Δούναβι σ’ ένα θαυμάσιο περίπατο καί 
άκούσαμε στούς ήσυχους παφλασμούς του ένα σωρό γλυκιές μελωδίες στο ρυθμό 
τού βάλς.

7-7-62. Κατά τό μεσημέρι έπισκεφτήκαμε τήν μονή τών Καπουτσίνων. Στο 
κάτω μέρος τής Μονής σ’ ένα μεγάλο διάδρομο είναι οί τάφοι τών αύτοκρατόρων τού 
οίκου τών Αψβούργων στολισμένοι μέ μυθώδη πολυτέλεια. Συνέχεια κάναμε μιά 
μικρή έκδρομή στο ωραιότερο προάστιο τής Βιέννης, τό Κάλεμπεργκ, πού βρίσκεται 
σέ λόφο ΰψους 480 μέτρων. 'Ο δρόμος μικρός καί ανηφορικός, μέσα άπό πολλές 
ταβέρνες πού προσφέρουν τήν μπύρα σέ μεγάλα ποτήρια τού ένός κιλού, σοΰ θυμίζει 
Πλάκα. Στο δρόμο μας βλέπουμε τό σπίτι τού μεγαλυτέρου μουσικού τών αιώνων, τού 
Μπετόβεν, ένα παληό χαμηλό κτίριο μέ κοκκινωπό χρώμα καί τό δωμάτιο πού έζησε 
ό μεγάλος μουσουργός. Άπό τήν κορυφή τού Κάλεμπεργκ τό θέαμα τής Βιέννης είναι 
ώραιότατο καί φαντασμαγορικό κατά τήν δύσι τού ήλιου. ’Απέναντι μας είναι τά
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σύνορα της Τσεχοσλοβακίας σέ άπόστασι 14 μιλίων. Κατεβαίνοντας άπό το λόφο 
περνούμε άπό τό σπίτι τοΰ μουσικοσυνθέτου Σοϋμπερ, καί άπό την ταβέρνα πού περ
νούσε τις ελεύθερες ώρες του. Σέ λίγο πάλι στήν πόλι. Στούς κεντρικούς δρόμους 
ή ρύθμισις τής τροχαίας γίνεται άπό αστυφύλακες καθισμένους σέ ψηλές εξέδρες. 
Πάντως, έκεΐνο πού μάς κάνει έντύπωσι είναι ή σοβαρότης τους, ή προθυμία, ή 
άξιοπρεπής έμφάνισις καί ή εύγένειά τους. Μέ χαμόγελο μάς χαιρετούν στρατιωτικά 
όταν τούς ρωτάμε κάτι καί μέ τον ίδιο τρόπο όταν φεύγουμε άπό κοντά τους. Είναι 
χαρακτηριστική ή ευγένεια των Βιεννέζων. Τό «ευχαριστώ» καίτό «παρακαλώ» είναι 
ή αρχή καί τό τέλος σέ κάθε ομιλία.

8- 7-62 . Τό πρωί στις 7.30' άφήσαμε τήν Βιέννη μέ τις καλύτερες άναμνήσεις. 
Ή  διαδρομή άπό έδώκαί πέρα είναι τόσο μαγευτική πού μόνο ή φαντασία τοΰ άνθρω
πον δύναται νά τήν συλλάβη. Ή  Αυστρία καί ή Γερμανία έχουν τούς καλύτερους 
αυτοκινητοδρόμους τής Ευρώπης μέ πλάτος 30 μέτρων περίπου. Είναι ίσιοι σέ 
μεγάλη άπόστασι καί μπορούν τα αυτοκίνητα νά τρέχουν μέ μεγάλη ταχύτητα. 
Στήν πόλι Λίντς πού είναι πρωτεύουσα τής "Ανω Αυστρίας φθάσαμε στις 10.45'. 
Σταματήσαμε γιά λίγο καί έπισκεφθήκαμε τό μητροπολιτικό ναό της, μέ τό όνομαστό 
κωδωνοστάσιο υψους 135 μέτρων. Σέ λίγη ώρα μετά τό Λίντς περνούμε τήν ώραιο- 
τάτη κωμόπολι Βέλς πού είναι πνιγμένη άπό όμορφα λουλούδια καί θαυμάζουμε 
πιο κάτω τήν ήσυχη λίμνη Βαλερσί. Τό πούλμαν δέν άργησε νά μάς φέρη τις μεσημ
βρινές ώρες στήν θαυμάσια πόλη Σάλσμπουργκ. "Ολο έδώ τό τοπίο είναι ένα χάρμα 
φυσικής ομορφιάς. Μέσα στήν πόλι πού τήν κατέστησε διάσημη ή μουσική της παρά- 
δοσις καί οί Άλπεις πού είναι κέντρο χειμερινών σπόρ, άξιόλογο μνημείο είν.αι ό 
μητροπολιτικός ναός μέ τά δύο κωδωνοστάσια ύψους 79 μέτρων. Φεύγοντας 
περνούμε μέσα άπό ένα σωρό φυσικές ομορφιές, πού χορταίνουν τό μάτι. Στις 
4.15' τό άπόγευμα φθάσαμε στά σύνορα. Έδώ ό έλεγχος είναι πάλι τυπικός γι’ 
αυτό καί δέν άργοΰμε νά περάσουμε στήν Γερμανία. "Ενας συνάδελφος συγκεντρώνει 
όλα τά αυστριακά νομίσματα πού έχουμε καί τά άλλάζει μέ γερμανικά. Αύτό γίνεται 
κάθε φορά πού μπαίνουμε σέ κάθε νέο κράτος. Σέ λίγο- είμαστε έτοιμοι καί ξεκινούμε 
γιά τό Μόναχο. 'Η  διαδρομή στον μεγάλο αυτοκινητόδρομο είναι θαυμασία μέσα 
άπό άπέραντα δάση ελάτων. Στο Μόναχο φθάσαμε στις 7.30' τό άπόγευμα καί 
έγκατασταθήκαμε κοντά στο κέντρο. Λίγα λεπτά τής ώρας πιο κάτω είναι ό κεν
τρικός σιδηροδρομικός σταθμός, ένας άπό τούς μεγαλύτερους τής Ευρώπης. Γύρω 
άπό τό σταθμό είναι τό κέντρο τής πόλης, μέ τό μεγαλύτερα καί πλουσιώτερα κατα
στήματα. Τό βράδυ άπολαύσαμε στήν βασιλική μπυραρία τοΰ Μονάχου, πού άλλοτε 
ήταν κέντρο συγκεντρώσεως τοΰ Χίτλερ καί τών συνεργατών του, τήν φημισμένη 
Βαυαρική μαύρη μπύρα, μέσα σέ μεγάλα ποτήρια πού χωράνε ένα κιλό καί πού 
ορθά ένας ’Αστυνόμος τά ώνόμασε κουβάδες.

9- 7-62. Τό Μόναχο βρίσκεται έπί τού ύψιπέδου τής Βαυαρίας σέ ύψος 520 
μέτρων. Άλλοτε ήταν πρωτεύουσα τοΰ Βαυαρικού Κράτους καί προ τοΰ Β' παγκο
σμίου πολέμου έθεωρεΐτο μια άπό τις μεγαλύτερες πόλεις τοΰ κόσμου γιά τά 
άρχιτεκτονικά μνημεία, πάρκα, μουσεία, βιβλιοθήκες καί τεχνικά ιδρύματα, 
πού πολλά άπό αύτά καταστράφηκαν κατά τον τελευταίο πόλεμο. Στο κέντρο τής 
πόλης ξεχωριστή θέσι κατέχει τό Δημαρχείο, ένα κτίριο γοτθικού ρυθμού καί ένα 
σωρό άγάλματα. Εκείνο όμως πού γιά μάς τούς "Ελληνας έχει ξεχωριστή σημα
σία είναι τά προπύλαια, σέ έλληνικό ρυθμό, κατά σχέδιο τοΰ Κλέντσε (1846— 
1862). Στήν έσωτερική πλευρά αυτών άπάνω στον τοίχο είναι γραμμέν ελληνικά 
μέ χρυσά γράμματα τά ονόματα τών ηρώων τού άγώνος 1821 καί άλλα.

(Συνεχίζεται)
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Παιδικαί Κατασκηνώσεις ’Αστυνομίας 
Πόλεων εις "Αγιον Άνδρέαν ’Αττικής

'Υπό ’Αστυνόμου Β' χ. Ν . ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Την 8ην Σεπτεμβρίου 1962, ημέραν Σάββατον καί άπό 18.30'·—21.30' ώρας, 
έτελέσθη έορτή έν Ά γίω  Άνδρέα ’Αττικής επί τή λήξει τής εκεί λειτουργησάσης 
παιδικής κατασκηνώσεως του ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων. Παρέστησαν ό Υ 
πουργός Συγκοινωνιών κ. Δημ. Βρανόπουλος μετά τής συζύγου του, ό Γενικός Δι
ευθυντής Γ. Δ. Α. Π. παρά τφ 'Υπουργείω ’Εσωτερικών, ’Αστυνομικός Διευθυν
τής Α' κ. Θωμάς Νούσιας ώς έκπρόσωπος του 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών κ. Δ. 
Δαβάκη, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Δημοσθένης Χανδρινός ώς έκπρόσωπος 
του κ. ’Αρχηγού 
τού Σώματος, ό 
’ Αστ υ ν ο μ ι κ ό ς 
Διευθυντής Πει
ραιώς κ. Νικό
λαος Νικητάκης, 
ό τ. ’Αστυνομι
κός Διευθυντής 
Α' κ. Νικόλαος 
’ Αρχιμανδρίτης, 
ό ’Αστυνομικός 
Διευθυντής Β' κ.
Κ. Τουζένης ώς 
έκπρόσωπος τού 
’ Αστ υ ν ο μ ι κ ο ύ 
Διευθυντοΰ’Αθη- 
νών κ.Ευαγγέλου 
Καραμπέτσου, ό 
κ. Βρ. Άλεξού- 
λης υπάλληλος 
Ύπ. ’Εσωτερι
κών, αί κυρίαι 
Μάνια Γερανέα 
καί ’Ισμήνη Πα-
πατέστα ώς άντιπρόσωποι τού Ο.Κ.Φ.Α. Ό  ταγματάρχης Ε.Β.Χ. κ. Βραδής μετά τής 
οικογένειας του. Οί μοίραρχοι κ.κ. Κουλούρης καί Σιώπος μετά τών συζύγων των ώς 
εκπρόσωποι τής γειτονικής κατασκηνώσεως τής Ε.Β.Χ., τρεις άξιωματικοί τήςΕ.Β.Α. 
ώς εκπρόσωποι τής γειτονικής οικογενειακής έξοχής τής Ε.Β.Α., εκπρόσωποι ό
λων τών γειτονικών παιδικών κατασκηνώσεων. Ό  μηχανικός τού Δήμου Πειραιώς 
κ. Οΐκονομάκης Γεώργιος μετά τής οικογένειας του. Οί άστυνόμοι κ.κ. Προεστός 
Θεόδωρος, Μπρικόλας Πολύκαρπος μετά τών οικογενειών των, γονείς καί συγγενείς 
τών κατασκηνωτριών καί στελεχών. Ό  κ. Χαριλ. Προκοπίδης, διευθυντής τού ’Α
ναμορφωτικού Καταστήματος ’Ανηλίκων μετά τής συζύγου του καί πολλά άτομα τής 
Πειραϊκής καί ’Αθηναϊκής κοινωνίας.

Τό πρόγραμμα τής έορτής υπήρξε πλουσιώτατον. Έπαίχθησαν σκέτς, άπηγ- 
γέλθησαν ποιήματα, έτραγουδήθησαν τραγούδια καί έχορεύθησαν χοροί μέ τόσην 
επιτυχίαν, ώστε τό πολυπληθές καί εκλεκτόν άκροατήριον νά καταχειροκροτήσω

Ό  Υπουργός τών Συγκοινωνιών κ. Δημ. Βρανόπουλος καί οί 
Αστυνομικοί Διευθυνταί Α’ κ. κ. θ  Νούσιας, Γεν. Διευθυντής 
Γ.Δ. Α. Π., Νικ. Νικητάκης, Διευθυντής ’Αστυνομίας Πειραιώς καί 
Δ. Χανδρινός, Διευθυντής Γραφείων Α.Α.Π., παρακολουθούν τό καλ
λιτεχνικόν πρόγραμμα τής Παιδικής ’Αστυνομικής Κατασκηνώσεως.
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καί συγχαρώ θερμώς τά στελέχη, τούς έκτελεστάς καί πάντας τούς καθ’οίονδήποτε 
τρόπον έργασθέντας διά την έπιτυχίαν τής έορτής.

'Όλα άνεξαιρέτως τά παιδιά άπέδοσαν άριστα. Ιδιαιτέρως δμως διεκρίθησαν 
οί κατασκηνώτριες : Σούλα Μιχαλίτση, Βιβή Γκόρου, Κούλα Κάσση, Ιωάννα Λεμ- 
πέση, εις το σκέτς <(Ό απατεώνας», Σούλα Μιχαλίτση, Μίλκα Κωττάκη, Βιβή 
Γκόρου, Ρίτσα Άθανασοπούλου, ’Ιωάννα Λεμπέση, Μαρία Παυλάκου, εις το σκέτς 
«Ό  Μήτρος δικάζεται», Ελένη ’Αναστασίου στην άπαγγελία τοΰ ποιήματος «Τ’ 
άστρο στήν ’Ανατολή», Άννα Δήμου, Ελένη Σιδέρη, Βιβή Γκόρου, Σούλα Μι
χαλίτση, Ντίνα Δεμπεγιώτου, ’Ιωάννα Λεμπέση, Μαρία Παυλάκου, Κική Βαρότση, 
Κωστούλα Γκίκα, εις τό σκέτς «Νά γιατρός — Νά μάλαμα», Σούλα Μιχαλίτση, Βιβή 
Γκόρου, Ελένη Σιδέρη, Μαρία Παπαρρηγοπούλου, Κούλα Κάσση, Κική Βαρότση, 
Καίτη Κατσίγερα μέ άφηγήτριαν τήν δεσποινίδα Ελένην Άρβανιτάκη εις τά κατά 
διασκευήν ποιήματα «Βράχος καί κϋμα» τοΰ Βαλαωρίτη, «Ματρόζος» του Στρατήγη 
καί «Σαμουήλ». Ωσαύτως διεκρίθησαν οί κατασκηνώτριες Βάσω Νικολακοπούλου, 
Ελένη Τριανταφυλλοπούλου, Λαμπρινή Κωνσταντέλλου, ’Ιωάννα Λεμπέση καί 
Χρυσούλα Μελετοπούλου εις τήν άπαγγελίαν, άντιστοίχως, των ποιημάτων «Κορι
τσάκι—Ποντικάκι», «Μάννα», «Γλωσσοΰ», «Ζωγραφιά άπ’ τή φύση», «Τοΰ ψαρά 
το παιδάκι».

’Επίσης έξαιρετικήν έπιτυχίαν έσημείωσαν οί κατασκηνώτριες εις τούς έλλη- 
νικούς εθνικούς χορούς ύπό τήν καθοδήγησιν τής Σούλας Μιχαλίτση. ’Αλλά καί ή 
παιδική χορωδία τής άστυνομικής κατασκηνώσεως ύπό τήν διεύθυνσιν τής δεσποι- 
νίδος 'Ελένης Άρβανιτάκη άφήκε τάς καλυτέρας των εντυπώσεων.

Μετά τό πέρας τοΰ καλλιτεχνικού προγράμματος, έπλησίασεν εις τό μικρό- 
φωνον ό ’Αρχηγός τής κατασκηνώσεως, ’Αστυνόμος Β' κ. Νικόλαος Άθανασόπουλος, 
ό όποιος είπε τά εξής :

«Σεβαστοί μοι κύριε Γενικέ Διευθυντά, κύριοι ’Αστυνομικοί Διευθυνταί,
’Αξιότιμοι Κυρίαι καί Κύριοι,
Σάς άπευθύνω έξ ονόματος δλων των κατασκηνωτών—κατασκηνωτριών καί 

στελεχών τής ύπ’ έμέ κατασκηνώσεως θερμάς καί εγκαρδίους ευχαριστίας διά τήν 
εύγενή καλωσύνην σας νά τιμήσητε τήν σημερινήν μας έορτήν έπί τή λήξει τής έφε- 
τεινής κατασκηνωτικής περιόδου.

Ή  συμπαράστασις τοιούτου εκλεκτού καί πολυπληθούς άκροατηρίου ενθαρ
ρύνει καί τροφοδοτεί μέ ήθικάς δυνάμεις δλους εκείνους, οί όποιοι άσχολοΰνται μέ 
τήν υψηλήν άποστολήν ύπηρετήσεως τών παιδικών κατασκηνώσεων, ώστε νά συνε- 
χίσουν λίαν άποτελεσματικώς τό κοινωφελές τούτο έργον καί νά έδραιώσωσιν 
άκόμη περισσότερον τήν έμπιστοσύνην τών γονέων καί κηδεμόνων τών φιλοξενου- 
μένων παιδιών εις τάς κατασκηνώσεις.

Ά ς  μοί έπιτραπή έπί τή ευκαιρία νά εκθέσω μέ δύο λόγια μόνον, ποιον υπήρξε 
τό έργον τής κατασκηνώσεως ήμών, ή οποία λειτουργεί άπό τετραετίας εις Άγιον 
Άνδρέαν ’Αττικής.

Μέ τήν βοήθειαν τού A. Α. Πόλεων καί τήν συμπαράστασιν τών Υπουργείων 
’Εσωτερικών, Κοινωνικής Προνοίας καί 'Υφυπουργείου Οικονομικών, λειτουργεί άπό 
τού έτους 1959 εις Άγιον Άνδρέαν ’Αττικής ύπό τήν επωνυμίαν «Παιδική Κατα- 
σκήνωσις ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων».

Αύτη όργανοΰται κατ’ έτος κατόπιν κοινής άποφάσεως τών κ.κ. 'Υπουργών 
Κοινωνικής Προνοίας καί ’Εσωτερικών.

Διά τής άποφάσεως ταύτης παρέχεται τό δικαίωμα εις τό Άρχηγεΐον ’Αστυ
νομίας Πόλεων δπως όργανώνη παιδικήν εξοχήν εις τήν ύπέροχον φυσικήν καί 
υγιεινήν τοποθεσίαν περιοχής Αγίου Άνδρέου ’Αττικής, προς άποστολήν τών
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τέκνων των αστυνομικών υπαλλήλων των ’Αστυνομικών Διευθύνσεων Άθηνών-Πει- 
ραιώς.

Δίδεται ουτω ή ευκαιρία είς τούς γονείς άστυνομικούς παντός βαθμού νά άπο- 
στείλωσι τα τέκνα των ηλικίας 7—-14 έτών νά παραθερίσωσιν επί 21 ήμέρας.

Κατά το έτος 1959, κατά το όποιον έλειτούργησε διά πρώτην φοράν ή κατασκή
νωσές μας εις "Αγιον Άνδρέαν, έφιλοξενήθησαν κατά τάς τρεις κατασκηνωτικάς 
περιόδους 333 παιδιά άρρενα καί θήλεα. Τό έτος 1960, 424 παιδιά, τό έτος 1961, 
417 καί τό λήγον έτος 517 παιδιά άμφοτέρων τών φύλων.

'Η  κατ’ έτος βελτιουμένη διαβίωσις τών κατασκηνωτών ηυξησεν, όπως ήκού- 
σατε, σημαντικώς τον άριθμόν προσελεύσεως τούτων. Δείγμα απολύτου εμπιστοσύ
νης τών γονέων προς τήν κατασκήνωσιν. Καί όταν λέγωμεν κατασκήνωσιν έννοοϋμεν 
πεπειραμένην, δεδοκιμασμένην καί χρηστήν ήγεσίαν. Πλαισίωσιν τών παιδιών ύπό 
ικανών, τιμίων, ηθικών, χριστιανικών αρχών καί υψηλού έθνικοΰ φρονήματος ατόμων.

Ή  ήγεσία, τό διαχειριστικόν προσωπικόν καί τό προσωπικόν φρουρήσεως καί 
έπιτηρήσεως τής κατασκηνώσεως, προέρχονται έξ υπαλλήλων τού ’Αστυνομικού 
Σώματος. 'Η  πλαισίωσις τών παιδιών έπιτυγχάνεται ύπό τέκνων άστυνομικών 
ύπαλλήλων έκ τών έχόντων τά προσόντα, ήτοι ήλικίαν 16—22 έτών, εγκυκλοπαιδικήν 
μόρφωσιν, γραμματικάς γνώσεις Δ' τάξεως έξαταξίου Γυμνασίου τούλάχιστον 
καί έκπαίδευσιν είς τήν Σχολήν Έκπαιδεύσεως Στελεχών τού Υπουργείου Κοι
νωνικής Προνοίας.

Ή  ήγεσία καί τά στελέχη τής κατασκηνώσεως εργάζονται νυχθημερόν νά πλη- 
ρώσωσι τήν ψυχήν τού παιδιού μέ χαράν, νά περιφρουρήσωσι τήν σωματικήν του 
ύγείαν καί νά πλουτίσωσι τούτο μέ ωραία, εύγενή, έθνικά καί κοινωνικά συναισθή
ματα, ώστε νά έπανέλθη τούτο είς τούς γονείς του καθ’ όλα ύγιές καί αισιόδοξου, 
πρόθυμον νά έργασθή δημιουργικώς διά τό μέλλον του, τήν κοινωνίαν καί τήν 
εθνικήν πρόοδον.

Ό  σκοπός λοιπόν τής σημερινής μας έορτής δέν είναι ή έπίδειξις, άλλ’ ή παρου- 
σίασις τής όλης εργασίας τής κατασκηνώσεως κατά τήν όποιαν έπετεύχθη ή καλλιέρ
γεια εύγενών συναισθημάτων ήθικής σκοπιμότητος καί πατριωτικής έξάρσεως. 
’Επίσης έπετεύχθη ή πνευματική καλλιέργεια, ή άνακάλυψις ταλέντων, ή έμψύ- 
χωσις τής πειθαρχίας, ή ύπακοή καί ό σεβασμός, ή άγάπη προς τήν πρόοδον έν τώ 
πλαισίω τών ύγιών κοινωνικών, θρησκευτικών καί εθνικών ιδεωδών.

Τελευτών αισθάνομαι ιδιαιτέραν ύποχρέωσιν νά άπευθύνω εύχαριστίας είς τούς 
έξοχωτάτους Υπουργούς Κοινωνικής Προνοίας καί Οικονομικών κ.κ. Α. Στρατόν 
καί Δ. Άλιπράντην διά τήν χορηγηθεΐσαν οικονομικήν ένίσχυσιν.

Έπίσης'εύχαριστοΰμεν τόν έξοχώτατον 'Υφυπουργόν ’Εσωτερικών κ. Δ. Δαβά- 
κην, δστις εκπροσωπείται ύπό τού Γενικού Διευθυντοΰ Γ.Δ.Α.Π. κ. Θωμά Νούσια, 
διά τήν ήθικήν συμπαράστασιν καί τό ενδιαφέρον του όπως λειτουργήση άπροσκό- 
πτως ή παιδική κατασκήνωσις.

Εύχαριστούμεν ωσαύτως τόν Δήμαρχον Πειραιώς κ. Παύλον Ντεντιδάκην, 
όστις πάντοτε συμπαρίσταται παραχωρών λίαν ευχαρίστως καί προθύμως υλικά 
μέσα καί προσωπικόν άκόμη διά τήν επιτυχίαν τού μεγάλου έργου μας.

Ώφείλω ώσαύτως νά ευχαριστήσω έκ τής θέσεως ταύτης καί έξ ονόματος 
όλων τών κατασκηνωτών — κατασκηνωτριών, τών γονέων καί κηδεμόνων αυτών 
τής ύπ’ έμέ κατασκηνώσεως τόν σεβαστόν ’Αρχηγόν τού ’Αστυνομικού Σώματος 
κ. Θεόδωρον Ρακιντζήν, έκπροσωπούμενον ύπό τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ κ. Δη
μοσθένους Χανδρινοΰ, ό όποιος κατά τά δύο τελευταία έτη λειτουργίας τής κατασκη
νώσεως συνέβαλε τά μέγιστα διά τήν άρτιωτέραν καί πληρεστέραν όργάνωσιν ταύτης. 
Έξεύρεσιν καί διάθεσιν τού άπαιτηθέντος χρηματικού ποσού προς άντιμετώπισιν
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δλων των έξόδων διά τήν άρίστην λειτουργίαν της κατασκηνώσεως, ίδίι$ι δέ έφαρμο- 
γής διαιτολογίου έξαιρετικοϋ, άφθονου καί πλουσίου εις θερμίδας.

’Επίσης θά μοί έπιτρέψητε νά ευχαριστήσω καί δημοσία τδν'Υπαστυνόμον κ. 
Σπϋρον Πηλόν,γνωστόν τοΐς πάσιν άπό τάς έκπομπάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων έκ 
τοϋ Ραδιοφωνικού Στάθμου ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τάς προβολάς ταινιών προς 
ψυχαγωγίαν των κατοίκων των διαφόρων συνοικιών ’Αθηνών—Πειραιώς.

Ουτος, ώς ειδικός εις τον καλλιτεχνικόν καί ψυχαγωγικόν τομέα, συνέβαλε κατά 
πολύ διά τήν έπιτυχίαν της έορτής μας.

’Επίσης έπιτρέψατέ μοι νά απευθύνω θερμάς ευχαριστίας καί συγχαρητήρια είς 
τήν δεσποινίδα ’Ιωάνναν ’Ακριβού, θυγατέρα τέως ’Αστυνομικού Διευθυντσΰ, ή οποία 
εΐργάσθη μετ’ άφοσιώσεως, εύσυνειδήτως, άόκνως καί στοργικώς, καθ’δλον τό διάστη
μα τών δύο τελευταίων περιόδων, καθ’ας διετέλεσεν ύπαρχηγός, δίδουσα πρώτη τό 
καλόν παράδειγμα είς τά λοιπά στελέχη. Λόγω δέ τής μορφώσεως, καθ’ δ άπόφοι- 
τος τής Παντείου Σχολής καί τής Σχολής Έκπαιδεύσεως Στελεχών 'Υπουργείου 
Κοινωνικής Προνοίας, άνέλαβε προσωπικώς τήν όργάνωσιν καί διδασκαλίαν τής 
σημερινής έορτής είς τον τομέα τής καλλιτεχνικής έμφανίσεως καί καλής άποδόσε- 
ως έκάστου μέρους.

Θά ήτο παράλειψις καί μάλιστα αισθητή έάν δέν άπηύθυνα έκ τής θέσεως ταύτης 
τάς άπειρους ευχαριστίας καί τά συγχαρητήριά μου προς δλαΐ τά στελέχη, τό άστυ- 
νομικόν καί ιδιωτικόν προσωπικόν τής κατασκηνώσεως, διά τάς μετ’ άφοσιώσεως, 
εύσυνειδησίας, φιλοτιμίας καί προθυμίας, παρασχεθείσας υπηρεσίας των καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν λειτουργίας τής κατασκηνώσεως.

Χαιρετίζω έγκαρδίως δλους τούς παρισταμένους άξιοτίμους κυρίας καί κυρίους 
καί τά αγαπητά μας παιδιά καί εύχομαι είς δλους όλοψύχως ύγείαν, χαράν, μακρο- 
ημέρευσιν.

Ζήτω ή Ελλάς
Ζήτω ό Βασιλεύς».
Έν συνεχεία ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ 'Υπαστυ- 

νόμου Α' κ. Δημητρίου Μπουκουβάλα έπαιάνισε τον ’Εθνικόν "Υμνον καί άκολούθως 
είς τούς προσκεκλημένους προσεφέρθησαν είς τά προς τοϋτο διασκευασθέντα κυλι
κεία διάφορα άναψυκτικά καί εδέσματα.

Ν. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

*Υπ& Ύπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ 
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
I

’ Ιάκχου.
Πάροδος της Ίερας Όδοϋ 31, πίσω άπδ τδ εργοστάσιο τοϋ ’Αεριόφωτος .
Ό  "Ιακχος, γυιός τοϋ Διός καί της Δήμητρας, άδελφός καί μνηστήρ της Περ- 

σεφόνης, ήτο τοπικός θεός τής Έλευσΐνος. Δευτερεύουσα θεότης των Έλευσινίων 
μυστηρίων, προς τιμήν της οποίας έτελειτο στήν ’Αθήνα πομπή, τήν οποία άπει- 
κονίζει ό ’Αριστοφάνης στούς «Βατράχους» του.

Ίακωβάτων.
Πάροδος της όδοϋ Πατησίων 289, στάσις Αγίου Λουκά.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη Κεφαλλωνίτικη οικογένεια, ή όποια 

είναι κλάδος τής παλαιας άριστοκρατικής οικογένειας των Τυπάλδων καί τής 
όποιας οί αδελφοί Γεώργιος, Νικόλαος καί Χαράλαμπος προσέφεραν πολύτιμες ύ- 
πηρεσίες 'γιά τήν ένωσι τής Έπτανήσου.

Ία κ ω β ίδο υ .
Πάροδος τής όδοϋ Πατησίων 321, μετά τό εργοστάσιο Κλωναρίδου.
*0 Γεώργιος Ίακωβίδης, ζωγράφος καί γλύπτης, γεννήθηκε στα Χύδηρα τής 

Λέσβου τό 1853 καί πέθανε στήν ’Αθήνα τό 1932. Τό 1900, ευρισκόμενος στο Μό
ναχο, διωρίσθη έ'φορος τής νεοσυσταθείσης Πινακοθήκης ’Αθηνών, θέσι τήν οποία 
διατήρησε μέχρι τό 1919. Διετέλεσε καθηγητής τής Σχολής Καλών Τεχνών καί 
διευθυντής αύτής άπό τό 1910. Τό 1926 έξελέγη ’Ακαδημαϊκός. Διακρίθηκε στήν 
προσωπογραφία καί παιδογραφία, άφησε περί τούς 200 πίνακες καί τιμήθηκε μέ 
πολλά βραβεία.

Ίαλέμου.
Πάροδος τής όδοϋ 'Ηρακλείου 26, στή Ριζόπολι.
'Ο Όδυσσεύς Ίάλεμος, δημοσιογράφος άπό τήν Λέσβο, άγωνίσθηκε σφοδρά 

κατά τοϋ "Οθωνος, ' μετά" τών ’άδελφών Δεληγιώργη, Γ. Γενναδίου καί Κ. Πα
ράσχου. Τό 1863 έξελέγη στήν Έθνοσυνέλευσι_πληρεξούσιος_τών Σμυρναίων. 'Ως
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δημοσιογράφος άγωνίσθηκε γιά τά Ελληνικά δίκαια καί ιδίως για την υπόδουλη 
τότε Μακεδονία. Πέθανε στην ’Αθήνα τό 1899.

Ίαξάρχου.
Πάροδος της όδοϋ Παραπαμίσου 8, κοντά στή πλατεία Κύπρου, των Κουπονίων.
Ίαξάρτης, ώνομάζετο στην άρχαιότητα ό σημερινός ποταμός τής δυτικής 

Περσίας, Σύρ—Ντάρια. Την εποχή του Κύρου, του πρεσβυτέρού, άπετέλει τό τε
λευταίο σύνορο τοΰ Περσικού Κράτους. Κοντά σ’ αυτόν ό Μ. ’Αλέξανδρος διεξή- 
γαγε διάφορες πολεμικές έπιχειρήσεις.

’ Ιαπετοϋ.
Πάροδος τής όδοϋ Κρίσσης 46, κοντά στόν 'Άγιο ’Αθανάσιο τής Κυψέλης.
Ό  Ίαπετός, γυιός τοΰ Ούρανοΰ καί τής Γαίας, πατήρ των Άτλαντος, Προ- 

μηθέως, Έπιμηθέως καί Μενοιτίου, έθεωρεΐτο, προ τής έπικρατήσεως των ’Ολυμ
πίων θεών, ώς αρχών τοΰ κόσμου καί πατήρ θεών καί άνθρώπων.

Μαζί μέ τον Κρόνο, ήσαν οί ισχυρότεροι τών Τιτάνων. 'Όταν ό Ζευς ένίκησε 
τούς Τιτάνες, έρριξε στά Τάρταρα μαζί μ’ αυτούς καί τον Ίαπετό.

Ίασίου.
Πάροδος τής όδοϋ Ίωάννου Γενναδίου 12, στή Μονή Πετράκη.
Τό Ίάσιον, πόλις τής Ρουμανίας, ήτο άλλοτε πρωτεύουσα τής ήγεμονίας τής 

Μολδαβίας καί σήμερα τοΰ συνωνύμου νομοΰ. Περισσότερον άπό τό Βουκουρέστιον, 
τό Ίάσιον ύπήρξε κέντρο σημαντικό τής Ελληνικής παιδείας, άλλά καί τής προπα- 
ρασκευής τής μεγάλης έξεγέρσεως τοΰ 1821. Στο ’Ιάσιο, τον Φεβρουάριο τοΰ 1821, 
ό ’Αλέξανδρος 'Υψηλάντης έδημοσίευσε τήν γνωστή προκήρυξι ,μέ τήν οποία έκή- 
ρυξε τήν έπανάστασι.

Ίάσονος.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αγησιλάου 28, κοντά στο ΙΚΑ τής όδοΰ Πειραιώς.
'Ο Ίάσων, ό γνωστός άρχηγός τής Άργοναυτικής έκστρατείας, ήτο γυιός τοΰ 

βασιληά τής Ίωλκοΰ, Αϊσωνος καί τής Άλκιμήδης καί μαθητής τοΰ κενταύρου 
Χείρωνος. Κατόπιν επιταγής τοΰ σφετεριστοΰ τοΰ θρόνου τοΰ πατρός του, Πελίου, 
άρπαξε άπό τήν Κολχίδα τό χρυσόμαλλο δέρας, βοηθούμενος άπό τήν Μήδεια, 
μέ τήν οποίαν άργότερα εγκαταστάθηκε στήν Κόρινθο. Ό  Ίάσων έ'γινε πανελλή
νιος ήρως καί ό κατ’ εξοχήν τύπος τοΰ τολμηροΰ "Ελληνος θαλασσοπόρου. Λέγεται 
ότι σκοτώθηκε άπό μιά δοκό τής «Άργοΰς», πού έπεσε στο κεφάλι του. (Συνώ
νυμοι οδοί υπάρχουν καί σ’ άλλες συνοικίες).

Ίατρίδου.
Πάροδος τής όδοΰ Δεινοκράτους 75, πίσω άπό τήν Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.
Ό  Ίατρίδης Κωνσταντίνος,άγωνιστής άπό τό Καρπενήσι, πολέμησε ώς άξιωμα- 

τικός ύπό τούς Γιολδασαίους καί έπεσε μαχόμενος στήν έξοδο τοΰ Μεσολογγίου.
’ Ιβάν.
Πάροδος τής όδοΰ Αύλώνος 77, κοντά στήν «Παιδική χαρά» τών Σεπολίων.
Πρόκειται γιά τό γνωστό, άπό τόν Έλληνοϊταλικό πόλεμο, όρος τής ’Αλβα

νίας, όπου τό 1940 συνήφθησαν σκληρές μάχες.
Ίβήρω ν.
Πάροδος τής όδοΰ Λευκωσίας 21, κοντά στόν Ά γιο  Άνδρέα, πού βρίσκεται 

άριστερά καί μετά τήν πλατεία ’Αμερικής (’Αγάμων).
’Οφείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη Μονήν τοΰ Αγίου "Ορους, πού βρί

σκεται κοντά στή θέσι τών αρχαίων Κλεωνών. Ή  Μονή αύτή ιδρύθηκε μεταξύ 
τών ετών 961—985 άπό μοναχούς τής Ίβηρίας (Γεωργίας) τοΰ Καυκάσου. Άπό 
τό 1357 περιήλθε στήν δικαιοδοσία τών Ελλήνων μοναχών. Διατηρεί πλουσίαν 
βιβλιοθήκην ή όποια περιέχει 1.500 περίπου χειρόγραφα έλληνικά, λατινικά, γεωρ- 
γιανά κ.ά. Τό 1961 ειχε^/113 μοναχούς.
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’ Ιβύκου.
Πάροδος της όδοΰ Έρατοσθένους 6, άπέναντι από τον "Αγιο Σπυρίδωνα Παγ

κρατίου .
Ό  "Ιβυκος, "Ελλην λυρικός ποιητής άπό τό Ρήγιον τής Κάτω ’Ιταλίας, ήκμασε 

κατά τον 6ον π.Χ. αιώνα. Για τον "Ιβυκον υπάρχει άρκετά γνωστή παράδοσις, 
σύμφωνα μέ τήν οποία σκοτώθηκε άπό ληστάς, οί όποιοι άπεκαλύφθησαν στήν 
Κόρινθο έξ αιτίας σμήνους γεράνων, τούς οποίους ό "Ιβυκος είχεν έπικαλεσθή ώς 
μάρτυρες, πριν πεθάνει. (Συνώνυμη οδός υπάρχει και στήν "Ανω Δάφνη, Κοντά 
στήν εκκλησία τής Ζωοδόχου Πηγής).

Ίγγλέση.
Πάροδος τής όδοΰ Καλλιρρόης 25, κοντά στον "Αγιο Παντελήμονα ’Ιλισού.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη Κεφαλλωνίτικη οικογένεια, τής οποίας 

πολλά μέλη διεκρίθησαν στήν έπανάστασι του 1821, δύο δέ σκοτώθηκαν προ των 
’Αθηνών.

’ Ιγνατίου "Αρτης.
Πάροδος τής όδοΰ Φιλολάου 121, κοντά στήν εκκλησία τοΰ Αγίου ’Αρτεμίου.
Ό  ’Ιγνάτιος, μητροπολίτης "Αρτης καί Ναυπάκτου καί πρόεδρος τής έκκλη- 

σίας τής Ούγγροβλαχίας, γεννήθηκε στή Μυτιλήνη τό 1765 καί προσέφερε πολύτι
μες υπηρεσίες γιά τήν άπελευθέρωσι τής Ελλάδος, τό 1821. Πέθανε τό 1828.

Ίδομενέως.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αλόπης 50, κοντά στήν 'Αγία Αικατερίνη τών Κάτω Πε- 

τραλώνων.
'Ο Ίδομενεύς, βασιληάς τής Κρήτης καί γυιός τοΰ Δευκαλίωνος, πήρε μέρος, 

ώς άρχηγός τών Κρητών, στήν εκστρατεία εναντίον τής Τροίας καί άναδείχθηκε 
σ’ ενα άπό τούς σπουδαιοτέρους ήρωας αυτής. (Συνώνυμη οδός υπάρχει καί στά 
Σφαγεία, κοντά στήν εκκλησία τοΰ ’Εσταυρωμένου).

'Ιερας 'Οδοΰ.
Πάροδος τής όδοΰ Πειραιώς 96, στήν Λαχαναγορά.
Ή  οδός αυτή έφερεν έκατέρωθεν, κατά τήν άρχαιότητα, ναούς, βωμούς, αγάλ

ματα, πολυτελή μνημεία, έρμαϊκές στήλες κ.ά. ’Από αυτή διήρχοντο οί πομπές, 
κατά τίς έορτές τών Έλευσινίων μυστηρίων. Κοντά στήν 'Ιερά 'Οδό βρέθηκαν 
πολλοί τάφοι ύπομυκηναϊκοί, πρωτογεωμετρικοί καί τών γεωμετρικών χρόνων.

'Ιερεμίου Πατριάρχου.
Πάροδος τής Λεωφόρου ’Αλεξάνδρας 117, μετά τό τέρμα 'Ιπποκράτους.
Πήρε τήν ονομασία αυτή προς τιμήν τεσσάρων συνωνύμων Πατριαρχών τής 

Κωνσταντινουπόλεως, οί όποιοι προσέφερον πολλές υπηρεσίες στούς υποδούλους 
'Έλληνες, κατά τήν διάρκεια τοΰ Τουρκικοΰ ζυγοΰ τών τετρακοσίων χρόνων.

'Ιεροθέου.
Πάροδος τής όδοΰ Νικηφόρου 17, πιο κάτω άπό τό Βασιλικό Θέατρο.
Κατά παλαιά παράδοσι, ό 'Ιερόθεος, ’Αθηναίος τήν καταγωγή, διετέλεσε 

πρώτος έπίσκοπος τών ’Αθηνών. Αύτός έμύησε στον χριστιανισμό τον Διονύσιο τον 
’Αρεοπαγίτη, τόν όποιον καί χειροτόνησε διάδοχόν του στήν έπισκοπή. "Εζησε 
μάλλον κατά τόν 4ον αιώνα καί ή έκκλησία γιορτάζει τήν μνήμη του τήν 4 ’Οκτωβρίου.

'Ιεροσολύμων.
Πάροδος τής όδοΰ 'Αγίου Μελετίου 80, κοντά στή διασταύρωσι τών οδών Ά γ. 

Μελετίου—Γ' Σεπτεμβρίου.
Πρόκειται γιά τήν γνωστή 'Ιερουσαλήμ ή τά 'Ιεροσόλυμα, ή όποια βρίσκεται 

στο κέντρο τής πρώην Παλαιστίνης καί άπό τοΰ 1948 είναι διηρημένη μεταξύ 
’Ισραήλ καί ’Ιορδανίας. Τό μέν μέρος τής πόλεως πού βρίσκεται στο ’Ισραήλ άπό 
τίς αρχές τοΰ 1960 είναι πρωτεύουσα αύτοΰ, τό δέ στήν ’Ιορδανία έχει γύρω στίς
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50 χιλιάδες κατοίκους καί βρίσκονται σ’ αυτό δ "Αγιος Τάφος καί άλλα κτίσματα 
τοϋ Χριστιανισμού.

Τά 'Ιεροσόλυμα, πόλις ιερή τοϋ Χριστιανισμού, υπήρξε κέντρο καί εστία του 
γιατί σ’ αυτή έδίδαξε τό πρώτο, σε ήλικία 12 χρόνων, δ Χριστός, έκεϊ μαρτύρησε, 
σταυρώθηκε καί άναστήθηκε. Στή πόλι αύτή συνεστήθη, ύστερα άπδ τήν Άνάστασι, 
ή πρώτη χριστιανική κοινότης καί ’Εκκλησία καί από έκεΐ διαδόθηκε δ Χριστιανι
σμός άνά τον κόσμον. Χίλια περίπου χρόνια υπήρξε πρωτεύουσα τοϋ Εβραϊκού 
κράτους καί για δυο χιλιάδες μετέπειτα χρόνια τό σύμβολο τής εθνικής καί θρη
σκευτικής του ένότητος καί τής εθνικής του άποκαταστάσεως.

'Ιεροϋ Λόχου.
Πάροδος τής όδοΰ Στρατηλάτου Κωνσταντίνου 34, απέναντι άπό τό Καλυκο

ποιείο «Μαλτσινιώτη», στον 'Τμηττό.
Μέ τήν ονομασία αύτή είναι κυρίως γνωστά στήν ιστορία τρία στρατιωτικά 

σώματα. Τό πρώτο συγκροτήθηκε άπό τον ’Επαμεινώνδα καί τον Γοργίδα, μέ 300 
νέους Θηβαίους, γιά τον έναντίον τών Λακεδαιμονίων άγώνα. Στή μάχη τής Χαιρω- 
νείας (338 π .Χ .), σκοτώθηκαν δλοι οί ιερολοχίτες πολεμώντας κατά τοϋ Φιλίππου 
τής Μακεδονίας. Προς τιμή των στήθηκε, πάνω στον Τύμβο των, δ λίθινος Λέων 
τής Χαιρωνείας.

Τό δεύτερο, συγκροτήθηκε τον Μάρτιο τοϋ 1821 στήν Φωξάνη τής Μολδαβίας 
άπό τον Αλέξανδρο 'Υψηλάντη, μέ 500 περίπου σπουδαστάς καί άλλους έθελοντάς. 
Οί ιερολοχίτες αυτοί, πλήν ελάχιστων, σκοτώθηκαν στή μάχη τοϋ Δραγατσανίου.

Τό τρίτο είναι γνωστή Ελληνική στρατιωτική μονάς τής Μ. ’Ανατολής ή 
ή όποια συγκροτήθηκε τή 1942, άπό στρατιωτικούς δλων τών δπλων καί Σωμάτων, 
καί χρησιμοποιήθηκε σέ έπιχειρήσεις τοϋ Αιγαίου. (Συνώνυμη δδός υπάρχει στο 
Περιστέρι).

'Ιεροφαντών.
Πάροδος τής Ίεράς 'Οδοΰ 19, πίσω άπό τήν Λαχαναγορά τής δδοΰ Πειραιώς.
Οί Ίεροφάνται ήσαν οί ’Αρχιερείς τών Έλευσινίων Μυστηρίων καί άνήκον 

πάντοτε στο γένος τών Εύμολπιδών. Άναλαμβάνοντες τά καθήκοντά των, κατέ- 
θετον τό δνομά των καί παρέμενον «άνώνυμοί τε καί ούκέτι όνομαστοί ώς άν 'Ιερώ
νυμοι γεγεννημένοι», (Λουκιανού «Λεξιφάνης»10), μιμούμενοι τούς έλευσινίους 
θεούς, τών δποίων τά ονόματα δέν άνεφέροντο στις ιεροτελεστίες, άλλά άπεκαλοΰντο 
απλώς «δ Θεός», «ή Θεά».

Ίέρωνος.
Πάροδος τής δδοΰ Ζηνοδότου, κοντά στο τέρμα τών τρόλλεϋ Παγκρατίου.
Πήρε τήν ονομασία προς τιμήν δύο συνωνύμων τυράννων τών Συρακουσών, 

ήτοι τοϋ Α' (477-467), δ όποιος ήτο αδελφός τοϋ Γέλωνος καί έπροστάτευσε τήν 
ελληνική φιλοσοφία καί τις καλές τέχνες καί τοϋ Β' (306—215) π.Χ.) δ όποιος, 
καταγόμενος άπό επιφανή οικογένεια, συγκρότησε ισχυρόν στρατόν καί νίκησε 
τούς Μαμερτίνους, ώχύρωσε τήν πόλι, καί θέσπισε νόμους (leges Hieronicae).

(Συνεχίζεται)
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Γ Υ Μ Ν Ο  Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο
«Υπό Ύπαστυν. Β' χ. X. ΣΤΑΜΑΤΗ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

"Υστερα άπδ άναζήτηση μισής ώρας μέ τδ Μένιο, κατάλαβα πόσο είχα γελαστή 
ΤΗταν ή τρίτη παγίδα πού έπεφτα μέσα στις τέσσερις ήμέρες κι’ αισθανόμουνα 
αρκετά μειωμένος. Σαν κινηματογραφική ταινία πέρασαν κείνη τη στιγμή άπδ τδ 
μυαλό μου όλα όσα συνέβησαν άπδ τήν ώρα πού μέ πυροβολούσαν, ενώ σήκωνα 
τή Ντόρα. "Εμεινα συλλογισμένος σταθμίζοντας τά ύπέρ καί τά κατά, καί τδ συμπέ
ρασμα πού κατέληξα ήταν ότι οί έπιτυχίες ήταν άρκετές, αλλά καί οι παγίδες έπί- 
σης άρκετές καί σημαντικές. ’Ιδίως αυτή ή τελευταία πού μου έστησε ή Νάνσυ, 
ήταν πολύ έπιτυχημένη...

—Μοϋ φαίνεται πώς χάνουμε καιρό, διέκοψε τούς συλλογισμούς μου ό Μένιος.
—"Εχεις δίκιο, άποκρίθηκα. Πρέπει νά κινηθούμε. ’Αλλά πώς ; 'Ο ένας 

πρέπει νά μείνη οπωσδήποτε εδώ.
—Λέω νά.....
—’Ό χι! ψιθύρισα σάν τρελλός! ’Ό χι! Μήν λές τίποτα! Μείνε εδώ καί πρόσεχε 

όσο μπορείς. Μήν άπομακρυνθής πριν έρθω ή πριν σε ειδοποιήσω μέ ιδιόχειρο 
σημείωμα.

** *
«Τίποτα δέν έχασες... θά τήν βρής οπωσδήποτε αύτή τή σατανική καλλονή» 

άκουγα διαρκώς μιά φωνή νά μοΰ ψιθυρίζη όπως έτρεχα μέ όλη μου τή δύναμη 
πρδς τήν παραλιακή λεωφόρο. «’Έπρεπε νά φύγη γιά νά μάθης άκόμα πιδ πολλά. 
"Επρεπε, ναί, έπρεπε!...».

"Εφτασα στδ «Φλοίσβο» καί πήδησα σ’ ένα ταξί. Σέ οχτώ λεπτά βρισκόμουνα 
στδν "Αη Σωστή. "Εδιωξα τδ ταξί καί πήγα κατ’ εύθεϊαν στήν όδδ Κύπρου άριθ. 
183. Τίποτα δέν σάλευε. Τά πάντα κοιμόντουσαν σ’ ένα βαθύ λήθαργο.

-—Παρακαλώ δ κύριος ; ακόυσα πίσω μου μιά σιγανή γυναικεία φωνή, τή 
στιγμή πού διάβαινα σύρριζα τδ μαντρότοιχο τού αριθμού 183.

Στράφηκα πίσω. Μιά σκιά σάλεψε κάτω άπδ ένα πυκνδ αγιόκλημα.’Ανέπνευσα 
μέ άνακούφιση.

—"Ελα Κάτια, ψιθύρισα. Τί έγινε ;
—Σας τήν έσκασε, έ; είπε βγάζοντας τδ κεφάλι της άπ’ τδ'/ τοίχο. Μήν άνη- 

συχής. Είναι επάνω εδώ κι’ ένα τέταρτο...
Ευχαρίστησα μ’ όλη τή δύναμη τής ψυχής μου τδ Θεδ κι’ έδωσα τδ χέρι στήν 

Κάτια γιά νά πηδήση έξω.
—Πού είναι ό ’Αστυνόμος ; Πώς βρίσκεστε τέτοια ώρα έδώ ; τή ρώτησα. 

Είναι κανένας άλλος επάνω ;
—"Οχι. Μάς έφυγαν όλοι γιά τήν ’Αθήνα. Δηλαδή, άφήσαμε νά πιστέψουν ότι 

μάς ξέφυγαν. 'Η  κυρία Λεφάκη έκαμε νόημα στδν ’Αστυνόμο νά μή τούς συλλά- 
βουμε άκόμα.

—Καλά! Καί ποιοι είναι ; ΤΗταν έδώ ό Άργύρης ;
—Ναί! Ό  Άργύρης μαζί μ’ένα άλλο άτομο. "Ενα άτομο πού βάζω στοίχημα 

ότι άπ’ αύτδ έξαρτώνται όλα!
—Δηλαδή ;
—Δηλαδή φαίνεται πώς υπάρχει τριανδρία στδ άρχηγεϊο τής σπείρας. Ά π ’ 

0,τι καταλαβαίνω, αύτδς δ τρίτος είναι δ πραγματικός εγκέφαλος.
—Είσαι σίγουρη πώς έφυγαν γιά τήν ’Αθήνα ;
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—Βεβαίως. Γιατί ;
—Νομίζω δτι μας έκαναν επίσκεψη πριν μιάμιση ώρα. Ήρθαν καί πήραν τό 

αυτοκίνητο τοϋ Ζώτου απ’ τό Φάληρο.
—To Fiat ; Μά κάτι σχετικό έγραφε τό σημείωμα πού έδωσε ή Λεφάκη στον 

’Αστυνόμο. Δεν πρόφτασα να τό διαβάσω δλο....
-—Για πάψε. Μοϋ φαίνεται πώς κατεβαίνει... Νάτην!! ’Αλλά ποιος είναι αυ

τός έκεΐ στη γωνιά ;
—Είναι ό Σωτηρίου. Την παρακαλουθεϊ άπό την ώρα πού ήρθε εδώ. 'Ο Αστυ

νόμος τοϋ έδωσε έντολή νά συλλάβη όποιοδήποτε άτομο μπή σ’ αύτό τό σπίτι.
—Ναί, άλλά αύτή θά τήν συλλάβω έγώ ! είπα νοιώθοντας τα δόντια μου νά 

τρίζουν. ’Έλα μαζί μου.
Ή  Νάνσυ βάδιζε μέ τά χέρια στις τσέπες τοϋ παλτού της. Είχε άνασηκωμένο 

τό γιακά καί γύριζε διαρκώς τό ξανθό της κεφάλι πότε δεξιά καί πότε αριστερά. 
'Ηταν φανερό πώς άνησυχοϋσε. Βγήκε στο δρόμο καί προχώρησε προς τό μέρος 
μας μέ βιαστικά μικρά βήματα.

—Θά κάνουμε πώς δεν τήν προσέχουμε, ψιθύρισα στην Κάτια. ’Έλα, προχώρησε 
σά νά μη συμβαίνη τίποτα. Καί νά μή μιλήσης καθόλου.

Προχωρήσαμε μερικά βήματα ώσπου συναντηθήκαμε. Ή  Νάνσυ έκαμε νά 
προσπεράση άδιάφορη τότε. ’Απ’ τή στάση της κατάλαβα πώς δεν μέ είχε άναγνω- 
ρίσει.

—’Ανησύχησα πολύ γιά τήν εξαφάνισή σας!.....  είπα μπαίνοντας μπροστά της
καί κόβοντας έτσι τό δρόμο της.

Έβγαλε μιά πνιγμένη φωνή καί σταμάτησε τρομαγμένη. Σήκωσε τό κεφάλι 
καί μάς κοίταξε καλά καί τούς δύο στο λιγοστό φώς τοϋ ήλεκτρικοΰ. "Υστερα 
ένας δυνατός λυγμός τήν τράνταξε καί ζήτησε τρικλίζοντας νά στηριχθή στον τοίχο. 
’Έβαλε κατόπιν τά χέρια μπροστά στά μάτια κι’ αναλύθηκε σέ λυγμούς.

—’Ελάτε, ήσυχάστε, τής είπα πιάνοντας τό μέτωπο. Κλαΐνε ποτέ οί όμορφες 
χορεύτριες ; Καί μάλιστα ένα «Γυμνό μοντέλο» τοϋ δικοΰ σας άναστήματος ;

—Δέν έφυγα γι’ αύτό πού νομίζετε, ψιθύρισε μέ άναφυλλητά. ’’Οχι. ’Ήθελα 
νάρθω μόνη μου νά παραδοθώ.... νά καταθέσω δσα ξέρω. Δέν ήθελα νά πιστέψετε 
δτι ή Νάνσυ Κλάουζ μπορεί νά νικηθή εύκολα....

—Δέν πειράζει δεσποινίς. Θά δώσουμε στή δημοσιότητα δτι παρουσιασθήκατε 
«αύθορμήτως». Έ τσ ι θά σώσετε τό γόητρό σας καί θά μείνετε περήφανη, έστω 
καί γιά τήν καλή σας πρόθεση νά παραδοθήτε.

Οί λυγμοί τής τράνταξαν πιο πολύ τό στήθος. ’Έκανα νόημα στήν Κάτια νά 
τήν πιάση άπό τό χέρι καί νά προχωρήσουν. "Υστερα πήγα κοντά στον Σωτηρίου 
καί τοϋ εϊπα νά συνέχιση τήν παρακολούθηση τοϋ σπιτιού μέχρι νά πάρη νεώτερη 
έντολή. Πήρα κατόπιν τό ίδιο ταξί πού μ’ έφερε έκεΐ καί σέ λίγο τρέχαμε πάλι προς 
τό Παλαιό Φάληρο.Αύτή τή φορά ό ταξιτζής δέν μέ κοίταξε σκυθρωπός δπως πρώτα. 
Ή  παρουσία δύο δμορφων νέων γυναικών στο ταξί του καί τό ικανοποιημένο ύφος 
μου τον έκαναν νά χαμογελάη, δείχνοντας τά χαλασμένα δόντια του καί κοιτάζον
τας μέ πυρετό τέσσερα σπάνια πόδια μέσα άπό τον καθρέφτη του.

Ή ταν τρεις καί μισή δταν σταμάτησε τό αυτοκίνητο έξω άπό τό άτελιέ τοϋ 
Ζώτου. 'Ο Μένιος βρισκόταν σέ έγκάρδια συζήτηση μέ έναν άρτεργάτη,πού πήγαινε 
νύχτα—νύχτα στήν δουλειά του κι’ οί γρΰλοι συνέχιζαν απεγνωσμένα τό μονότονο 
τραγούδι τους.

—Γειά σου Μένιο !! φώναξε ή Κάτια ένώ σταματούσαμε μπροστά στον αστυφύ
λακα.
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Τά μάτια τοΰ Μένιου πέταξαν σπίθες μόλις κοίταξε μέσα στο ταξί.
—Κ α .. .  .καλώς τους!! κατώρθωσε νά άρθρώση άπό τή χαρά του. Γιά ποϋ τό 

βάλατε ; φώναξε υστέρα τρίβοντας τά χέρια του.
—'Ως έδώ, άποκρίθηκε ή Κάτια. Γνωρίζεστε μέ τήν δεσποινίδα άπ’ έδώ ;
—Περιττεύουν άγαπητή μου οί συστάσεις, πετάχθηκε ή Νάνσυ πειραγμένη. 

Τόν γνωρίζω άπό τό «Πίγκαλς» έδώ καί τρεις ήμέρες. "Αλλο ζήτημα τώρα αν 
άπόψε θέλησε νά μου παρουσιασθή σάν ένας άφωσιωμένος σύζυγος, πού κινδυνεύει ή 
γυναίκα του επάνω στή γέννα....

—Δηλαδή, πώς τόν γνωρίσατε στο «Πίγκαλς» ; ρώτησα πειραγμένος εγώ 
τώρα.

—'Υποτιμάτε φίλε μου τήν πονηριά του Μάνου. Καί δεν λογαριάζετε, μου 
φαίνεται, δύο φωτογραφικές μηχανές πού.....

—Καλά, καλά! τήν διέκοψα. Γιά νέο μάς τό λέτε κι’ αύτό ;
Κάτι πήγαινε νά σπάση μέσα μου ύστερα άπό αύτή τή νέα άποκάλυψη. Τό 

ράπισμα έπεφτε βαρύ τώρα, άλλά έ'πρεπε νά προσποιηθώ πώς ήξερα κι’ αυτή τή 
λεπτομέρεια γιά νά σώσω λίγη άξιοπρέπεια. Εκείνη τή στιγμή άνακάλυπτα δτι 
ό Σπΰρος Λάβδας μάθαινε τήν ιδιότητά μας καί κατόπιν έβαζε τήν Έ φη καί τήν 
’Αλίκη νά μάς άποθανατίζουν μέ τις φωτογραφίες. ’Έτσι θά μάς είχαν βάλει σέ φω
τογραφικό πάνθεον δλους δσους πηγαίναμε στο «Πίγκαλς» γιά παρακολούθηση.

— Καί δμως θά άμφιβάλετε γι’ αύτά πού καμώνεστε πώς γνωρίζετε, είπε ή 
σατανική χορεύτρια σέ λίγο μέ τό βλέμμα της καρφωμένο στο δικό μου. "Αν πραγμα
τικά άμφιβάλετε άγαπητέ μου, δέν έχετε παρά νά δήτε αυτόν.

"Ανοιξε τήν τσάντα της καί μούδωσε ένα χαρτόνι διπλωμένο σέ πολλά κομμάτια. 
Τό ξεδίπλωσα καί τά μάτια μου άλλοιθώρησαν. Καί τί δέν υπήρχε έκεϊ μέσαί Ή  
φωτογραφία τοΰ ’Αστυνόμου Βελιου, τοΰ Ύποδιευθυντοΰ Κρόμα, τοΰ μακαρίτη Γιαν- 
νόπουλου, τοΰ Μένιου καί ή δική μου, φάνταζαν στήν πρώτη σειρά. Τόν 'Υποδιευ
θυντή τόν είχαν πάρει τή στιγμή πού δρασκέλιζε τό κατώφλι τοΰ «Πίγκαλς», τόν 
’Αστυνόμο δταν μετροΰσε τά λεφτά γιά νά πληρώση τό λογαριασμό, εμένα τή στιγμή 
πού τηλεφωνούσα ώς δικηγόρος Παπαδημητρίου, τό Μένιο δταν χόρευε μέ μιά μαύ
ρη Σουδανέζα, τό Γιαννόπουλο δταν κουβέντιαζε μέ τόν διευθυντή τοΰ κέντρου. Πίσω 
άπ’ αυτές τις φωτογραφίες βρίσκονταν άλλες, μέ διάφορες στάσεις στο πάρτυ της 
Λεφάκη. 'Ο ’Αστυνόμος φάνταζε έκεϊ ώς άραψ ήγεμών, έγώ καθόμουνα άμέριμνος 
ανάμεσα .στο πλήθος πού γλεντούσε. "Εφριξα! Τό αίμα ανέβηκε ζεστό στο κεφάλι 
μου καί τά νεΰρά μου τά ένοιωσα νά φουσκώνουν.

—-"Εχουμε κι’ άλλες «συλλογές», πρόφερε ή Νάνσυ μέ σκληρή φωνή τώρα, 
βλέποντας τή μάχη πού γινόταν μέσα μου. 'Υπάρχει καί μιά ανέκδοτη «συλλογή» 
πού τήν έχει ό Μάνος κλειδωμένη κάπου στο σπίτι τής Νεάπολης. ’Αλλά αύτή θά 
τήν δήτε δταν θά έχετε άρκετό καιρό διαθέσιμο.,...

Τής έδωσα τό χαρτόνι μέ τις φωτογραφίες καί άνοιξα τήν πόρτα τοΰ ταξί 
άναστατωμένος.

—Τί γίνεται μέ τό Ζώτο; ρώτησα τόν Μένιο.
—’Εξακολουθεί νά ροχαλίζη. Τίποτα δέν φαίνεται νά ταράζη τόν ύπνο του.
Δέν είχα καιρό γιά χάσιμο. Μπήκα γρήγορα στο σπίτι καί ξύπνησα τόν Ζώτο. 

Τόν άφησα νά ντυθή καί άφοΰ τόν έβαλα στο αυτοκίνητο, είπα στο Μένιο νά παραμεί- 
νη έκεϊ μέχρι νά τοΰ στείλω άντικαταστάτη. "Υστερα πήρα τό ζευγάρι τοΰ παλκο- 
σένικου καί τής μακέττας, μαζί μέ τήν Κάτια, καί έφυγα δσο μποροΰσα γρηγορώ- 
τερα γιά τήν ’Ασφάλεια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.
Στις άκτές του Σαρωνικοΰ έβλεπες το πιο πικάντικο θέαμα εκείνες τις ήμέρες. 

Τά μπάνια είχαν άρχίσει πλέον καί κάθε λογής κόσμος άπολάμβανε τήν άμμουδιά 
καί τό χάδι τοϋ αττικού ήλιου. Δροσερές κοπέλλες μέ μπρούντζινα κορμιά καί άλλες 
μέ τό χρώμα τοΰ γάλακτος άκόμα,κυλιόντουσαν στην άμμουδιά καί πάλευαν μέ τον 
έρωτα. Τό μωσαϊκό πού άντίκρυζες ήταν άπό τά περισσότερο σπάνια θεάματα κάί 
τίποτα δέν σ’ έκανε νά αισθάνεσαι άσχημα όταν θ’ άποφάσιζες νά κάνης έρωτα μ’ 
ένα γυμνό κορμί.

Ή  γυναίκα πού μουδωσε τό εισιτήριο στον ’Άλιμο μέ ρώτησε σμίγοντας τά 
φρύδια:

—Γιατί δέν άφίσατε ελεύθερη τήν άδελφή μου; Ώ ς πότε τέλος πάντων θά τήν 
κρατάτε έτσι; Μά είναι δυνατόν ποτέ νά έζησε αύτό τό κορίτσι μιά τέτοια ιστορία; 
Πώς μπορεί νά πιστέψη κανείς ότι αύτό τό άβουλο πλάσμα έγινε μιά τόσο μεγάλη 
εγκληματίας;

-—’Έχω δουλειά δεσποινίς. Κρατήστε αύτό τό δακτυλίδι καί αύτό τό ρολόι καί 
άφήστέ με νά δροσιστώ λιγάκι. Τά λέμε άλλη ώρα αυτά.

’Αγρίεψε:
—Ή  άδελφή μου, φίλε μου, πρέπει νά μείνη ελεύθερη τό γρηγορώτερο. Τ’άκοΰ- 

. τε; Ή  Μίνα είναι θύμα τής φαντασίας της μόνο καί τίποτα άλλο!
Προχώρησα προς τις καμπίνες χωρίς νά τής άπαντήσω. Γδύθηκα.καί πήγα 

νά βουτήξω στή θάλασσα. Ξαφνικά όμως ρίγησα. Κάτω άπό μιά μεγάλη όμπρέλλα 
ή Κάτια καί ή Μαίρη φιλιόνταν παθητικά μέ δυο άνδρες πού είχαν περάσει τά τριάντα!

Έφριξα. Τό αίμα άνέβηκε στο κεφάλι μου καί ένοιωσα τήν έπιθυμία νά πνίξω 
τήν ίδια στιγμή τήν Μαίρη.Τέτοια ξετσιπωσιά δέν τήν περίμενα. «Γυναίκες!! Γυναί
κες!! Πάντοτε οί ίδιες! Πάντοτε έλαφρόμυαλες, έπιπόλαιες καί άστατες!!» 
σκέφθηκα πληγωμένος.

’Έδωσα μιά βουτιά καί βγήκα άρκετά μακρυά τους. Κατευθύνθηκα τσακισμέ
νος στήν έξέδρα καί άρχισα νά σκαρφαλώνω, όταν άκουσα μιά φωνή νά μέ καλή.

—Κύριε Σκαλιώτη ! Χ ά! χά! χά ! ’Άν θέλετε παραβγαίνουμε στή βουτιά!
Σήκωσα τό κεφάλι μου καί παρέμεινα άναυδος.ΤΗταν ό Άργύρης! Πλάι του 

στεκόταν μιά κοπελλίτσα είκοσι χρονών περίπου. Μέ κοιτούσαν κι’ οί δυό τους 
ξεκαρδισμένοι στά γέλια.

—Είστε περίφημος στά μακροβούτια! είπε ή κοπέλλα ένώ ό Άργύρης μοΰ 
έδινε τό χέρι του ν’ άνεβώ. Μά γιατί τρέμετε;ΤΩ ! Θεέ μου! Μά εσείς είστε πολύ 
κίτρινος!—

—Είναι τό πρώτο μου μπάνιο δεσποινίς. Κι’ έπειτα, δέν ξέρω μά μοΰ φαίνεται 
πολύ κρύα ή θάλασσα άκόμα.

—’Έλα Βασούλα! βιάστηκε ό Άργύρης. Πέσε γιατί καί σύ μοΰ φαίνεται πώς 
κρυώνεις. Καί φέρε τό κανώ προς τά έδώ γιά νά μπώ κι εγώ. Κύριε Σκαλιώτη, ή 
δεσποινίς είναι δεινή στήν κωπηλασία! Νά σάς συστήσω όμως: Βάσω Άγάθου, 
άρίστη φοιτήτρια τής Χημείας 1 Βασούλα, ό πιο άγαπημένος φίλος μου άπ’ έδώ: 
Ό  κύριος Σκαλιώτης, ύφασματέμπορος.

Δώσαμε τά χέρια.
—·ΤΩ! Χάρηκα πολύ δεσποινίς! κατώρθωσα νά άρθρώσω.
’Έδωσε μιά βουτιά καί χάθηκε σάν δελφίνι.
—Χά! χά! χά! γέλασε πάλι ό Άργύρης μέ τό ύφος πού πήρα. Χά! χά! χά! μά 

γιατί άνοίγετε έτσι τά μάτια σας;
Τον κοίταξα αυστηρά.
—Είσαι στά καλά σου; τον ρώτησα κάπως προσβλημένος. Πώς τήν είπες τήν 

κοπέλλα;
(Συνεχίζεται)
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Την πρωίαν της 10/9/1962, ό 'Υπαρχιφύλαξ της Διευθύνσεως ’Αλλοδαπών 
κ. Άνδρέας Μαστοράκος, ευρισκόμενος έν διατεταγμένη υπηρεσία εις Δήλον, διέ- 
σωσεν έκ βεβαίου πνιγμού τον υίόν τοϋ "Αγγλου περιηγητοϋ κ. Arthur Pearge, 
Ρόζερ, τον όποιον μέ προφανή κίνδυνον της ζωής του και ύπό τα όμματα έκατον- 
τάδων άγωνιωδώς παρακολουθούντων την προσπάθειάν του άτόμων,ώς έπί τό πολύ 
άλλοδαπών, άνέσυρεν έκ της λίαν τεταραγμένης θαλάσσης, εις ήν έρρίφθη μετά 
των ένδυμάτων του. 'Η  έξαίρετος καί πλήρης αύτοθυσίας αυτή πράξις του έν λόγω 
'Υπαρχιφύλακος προΰκάλεσεν τα ευμενέστατα ύπέρ τοϋ ίδιου καί τοϋ ’Αστυνομικού 
Σώματος σχόλια τοϋ τε κοινού καί τοϋ τύπου.

'Ο διασωθείς καί ό πατήρ του, πλήρεις χαράς, εσπευσαν προς έπίσκεψιν τοϋ 
κ. ’Αρχηγού της ’Αστυνομίας, προς όν έξέφρασαν τήν άπειρον ευγνωμοσύνην των 
καί τον ηύχαρίστησαν θερμότατα διά τήν άνωτέρω πράξιν τοϋ είρημένου άστυ- 
νομικοΰ.

’Επί πλέον ό Ροταριανός 'Όμιλος ’Αθηνών,άπέστειλε προς τον κ.’Αρχηγόν τής 
’Αστυνομίας τήν κατωτέρω δημοσιευομένην έπιστολήν :

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΩ 1928

Κριεζώτου 3 Άθήναι, τηλ. 623.150 
18 Σεπτεμβρίου 1962

Προς τον
Άρχηγεύοντα τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
’Αστυνομικόν Διευθυντήν ’Αθηνών 
Κύριον Εύάγγελον Καραμπέτσον 
’ Ε ν τ α ϋ θ α

Φίλτατε Κύριε Διευθυντά καί Ροταριανέ Συνάδελφε,
Ή  υπέροχος πράξις αύτοθυσίας καί άλτρουι'σμοΰ τοϋ 'Υπαρχιφύλακος Άνδρέου 

Μαστοράκου έχει συγκινήσει βαθύτατα τούς Ροταριανούς τών ’Αθηνών.
Διά τηλεγραφήματος μας σάς κατεστήσαμεν γνωστόν ότι προτιθέμεθα νά όργα- 

νώσωμεν ειδικήν πανηγυρικήν συνεστίασιν διά νά έξάρωμεν τήν έξαίρετον αύτήν πρά
ξιν καί νά τιμήσωμεν τον άνδρα,δστις διεκινδύνευσε τήν ζωήν του προκειμένου νά 
διάσωση συνάνθρωπόν του, πράξιν ή οποία λαμπρύνει τό Σώμα τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων.

Εις τήν συνεστίασιν θά κληθοϋν δπως παραστοΰν ό κ. 'Υφυπουργός τών ’Ε
σωτερικών, συνάδελφοι 'Υπαρχιφύλακος Μαστοράκου καί άντιπρόσωποι τοϋ τύπου. 
Θά παρακληθοϋν ωσαύτως νά παραστοΰν άνώτατα στελέχη τής ’Αστυνομίας.

Διαδηλοΰντες, άπαξ έτι, τήν συγκίνησίν μας διά τήν ηρωικήν αύτήν πράξιν 
καί έκφράζοντες τά θερμότατα συγχαρητήριά μας προς 'Υμάς διότι συγκαταλέγετε 
είς τήν δύναμίν σας άνδρας τοιούτων άνωτέρων ψυχικών χαρισμάτων, διατελοΰμεν

Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων 
Α. Μαχαίρας 

Πρόεδρος 
** *

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη έπαινος είς 
τούς : 1) ’Αστυνόμον Α' κ. Παναγιωτόπουλον Νικόλαον καί 2) ’Αστυνόμον Β' 
κ. Μπϊκον Ίωάννην. 'Ωσαύτως άπενεμήθη ηθική καί υλική άμοιβή εις τούς κάτωθι
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άστυνομικούς ύπαλλήλους : 1) Ύπαστυνόμον Α' κ. Φασούλκαν Γεώργιον, 2) Άρ- 
χιφύλακα κ.’Αρώνην Κωνσταντίνον καί 3) ’Αστυφύλακας κ.κ. Παπαδάτον Άνδρέαν, 
Βασιλόπουλον Κωνσταντίνον, Δρούκαν Ίωάννην καί Κωνσταντινόπουλον ’Απόστο
λον, διότι οί άνωτέρω κατά μήνα ’Ιούνιον έ.ε., έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, 
προθυμίας, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών, ύπό την άμε
σον πάντοτε έπίβλεψιν καί δεξιάν καθοδήγησιν του πρώτου καί δευτέρου των προ- 
αναφερομένων (Διοικητοϋ καί 'Υποδιοικητοϋ) έπέτυχον την άνακάλυψιν καί σύλλη- 
ψιν σπείρας έμπορων καί ποιουμένων χρήσιν ινδικής καννάβεως.

—Διά διαταγής του κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, άπενεμήθη έπαινος εις τούς : 
1) ’Αστυνόμον Β' κ. Γιαννακόπουλον ’Ελευθέριον, 2) Ύπαστυνόμον Α' κ. Πιπερό- 
πουλον Νικόλαον, 3) Άρχιφύλακα κ.Παρίσην Φώτιον καί 4) ’Αστυφύλακας : κ.κ. 
Άναγνωστόπουλον Γεώργιον, Τζανετάκην Νικόλαον, Τσαγκαράκην ’Εμμανουήλ 
καί Σταθόπουλον Βασίλειον, διότι άπαντες οί άνωτέρω ύπό την έπιδεξίαν κατεύ- 
θυνσιν καί έποπτείαν του πρώτου, προϊσταμένου τής Υπηρεσίας ’Αναζητήσεων 
τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς—-’Αστυνόμου Β' κ. Γιαννακο- 
πούλου ’Ελευθερίου—είργάσθησαν μετά ζήλου, δραστηριότητος, πέραν τών κεκα- 
νονισμένων ωρών καί έπέτυχον την άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοϋ επικινδύνου καί 
σεσημασμένου διαρρήκτου Παπαντωνίου Ίωάννου τοϋ ’Ισιδώρου.

** *
ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

—Ώ ς προς τάς προγραμματισθείσας έκδρομάς εξωτερικού, καθίσταται γνω
στόν ότι υπεβλήθη ήδη εις τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων πρότασις τοϋ Πρα
κτορείου Ταξιδίων του άναλαμβάνοντος, έφ’ όσον ήθελεν έπέλθει συμφωνία έπί τών 
γενικών όρων, τάς έκδρομάς τοϋ Α.Α.Π. μέ προκαταβολήν τοϋ 1/3 τής δαπάνης 
καί τών 2/3, μετά την έπάνοδον, εις 12 δεκαπενθημέρους δόσεις.

Ή  προβλεπομένη δαπάνη συμμετοχής δεν θά εϊναι άνωτέρα έκ τοϋ λόγου τής 
καταβολής ταύτης τμηματικώς.

Οϊκοθεν νοείται ότι έφ’ οσον ήθελον ύποβληθή εύνοϊκώτεραι προσφοραί, θά 
έξετασθοΰν αύται μετά προσοχής. Προς τοϋτο θέλει συνεχισθή ή προσπάθεια τοϋ 
’Αρχηγείου Α. Π. .

Οίαδήποτε συμφωνία μεθ’ οίουδήποτε Πρακτορείου προϋποθέτει την πλήρη 
έξασφάλισιν έκ τών προτέρων τών ξενοδοχείων ύπνου κλπ.

Ή  χρησιμοποίησις τών ξενώνων είναι έφικτή καί με τιμάς κατά πολύ κατω- 
τέρας τών ξενοδοχείων, ούχ’ ήττον όμως προϋποθέτει έν πολλοΐς ιδιότητα σπουδα- 
στοΰ καί ομαδικήν διανυκτέρευσιν εις τάς μεγάλας αίθούσας τών διατιθεμένων ξενώ
νων. Πάντως συνεχίζεται ή μελέτη καί τοϋ θέματος τούτου.

Οί ένδιαφερόμενοι, δι’ έκάστην άπορίαν των, δύνανται νά άπευθύνωνται εις 
τό Γραφεΐον Μελετών τοϋ Α.Α.Π. (τηλέφωνον 529-848).

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ : Άνθούλαν Δ. Οικονόμου. 'Η  ληφθεϊσα μελέτη σας
«’Αντίο καλοκαίρι» είναι άξια συγχαρητηρίων, πλήν ή δημοσίευσίς της καθίσταται 
άνέφικτος, λόγω μή καθιερώσεως εισέτι εις τό περιοδικόν ειδικής πρός τοϋτο 
σελίδος.
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τής ’Αστυνομίας Πόλεων από 

τό Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


