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ΤΗΣ 28ΜΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Ύπό Ύπαστυνόμου Α' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ρ Α Ι Κ Ο Υ
« Ή μεγαλωσύνη στα έθνη δεν μετριέται
μέ τό στρέμμα. Μέ τής καρδιάς το πύρωμα μετριέται και μέ τό αίμα».
Κ. Παλαμάς

Σ τις στιγμές, πού ή ασυλλόγιστη παλληκαριά παίρνει τή θέση τής λογικής
καί πού ό άνθρωπος, πνιγμένος άπ’ το δίκιο του, ρίχνεται στον άγώνα, άδιαφορώντας για τις θυσίες, στις στιγμές αυτές κερδίζει πάντοτε αυτός πού ξέρει να ζή καί
νά πεθαίνει για την έλευθερία του καί τα ιδανικά τής φυλής του. Καί ύπάρχουν
τέτοιες στιγμές στήν ιστορία των άνθρώπων, δπου τοϋ χρόνου ή σκοτεινή μάζα
τρυπιέται άπο κάποιες λαμπερές ημερομηνίες, πού μοιάζουν στον μουντό ούρανό
σαν φωτεινά αστέρια.
Τέτοια στιγμή ήταν καί ή 28η ’Οκτωβρίου τού 1940 γιά τήν Ελλάδα καί
τούς "Ελληνες. Κείνη τή στιγμή άρχισε νά γίνεται πραγματικότητα, τό παραμύθι,
πού στο πέρασμα τοϋ χρόνου θά μένει ζωντανό καί άνεξάλειπτο στις θύμησες κάθε
πολιτισμένου άνθρώπου.
Σάν παραμύθι, πού δμοιο δέν ακούστηκε σ’ αύτόν τον κόσμο, θ’ άντιλαλεΐ καί θά
κυκλώνει γή καί ούρανό καί θά πυρώνει καρδιά καί νοΰ. Τραγούδια καί παιάνες θά
γεμίζουν πάντα, τούτες τις μέρες, τήν άτμόσφαιρα τοϋ τόπου πού λέγεται Ελλάδα
καί ή περηφάνεια θά γιγαντώνει τήν ψυχή τοϋ κάθε ελεύθερου άνθρώπου.
Μιά μαύρη νύχτα στις 28 ’Οκτωβρίου, θά λέει τό παραμύθι, άμέτρητοι εχθροί,
πού άκουγαν στ’ δνομα φασίστες ’Ιταλοί, χύθηκαν, δπως τά κοράκια, φορτωμένοι
μέ άρματα, βόλια καί κακό, νά πνίξουν στο βαθύ σκοτάδι τήν Ελλάδα. Μιά φούχτα
"Ελληνες, φτωχοί καί ειρηνικοί, γυμνοί άπό βόλια κ ι’ άρματα,, κοιμώντουσαν στά
καλύβια τους καί ονειρεύονταν τή νέα σπορά, τή νέα μέρα καί τον ήλιο. Ξαφνικά δμως
ώρθώθηκαν γυμνοί. ’Αντήχησαν άπ’ άκρη σ’ άκρη οί καμπάνες, άντιλάλησαν τά
φαράγγια, ξύπνησαν των προγόνων οΐ σκιές καί πριν άκόμη ό ήλιος ύψωθή, είχε
φωτίσει πέρα ώς πέρα τή γή ένα « ’Ό χ ι» . Φτειαγμένο άπ’ τό πιο γνήσιο χρυσάφι
τής έλευθερίας καί τής τιμής, στάθηκε άστραποβόλο στά κορφοβούνια. Τά κοράκια
ξαφνιάστηκαν, θαμπώθηκαν στο φως καί μέ κρωγμούς θανατερούς γύρισαν στις
φωλιές τους. ’Άνδρες, γυναίκες καί παιδιά, γέροι καί γρηές, ξεμπρατσώθηκαν.
Τέντωσαν τά στήθη καί ή ιαχή τους έσμιξε μέ τό τρόπαιο τοϋ Μιλτιάδη, μέ τούς τριακοσίους τοϋ Λεωνίδα κι’ άστραψε πιότερο τό « Ό χ ι » . Άντιβόησαν τής ’Ηπείρου
τά βουνά. Τό παραμύθι θέριεψε κι’ έγινε θρΰλος γιά νά κυκλώσει ούρανό καί
γή, γιά νά πυρώσει νοϋ καί καρδιά καί νά γεμίσει περηφάνεια τούς ελεύθερους άνθρώπους.
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I. Ράϊκου

"Οταν ό φασισμός τοΰ Μουσουλίνι παρεβίαζε τά σύνορα τής Ελλάδος, την
ιστορική εκείνη νύχτα τής 28 ’Οκτωβρίου, κανένας δεν πίστευε δτι μέ τη χειρονομία
του εκείνη, υπέγραφε καί τή θανατική καταδίκη του. Κανείς άπ’ τούς άμέτρητους
οπαδούς του δεν φανταζόταν δτι έκείνη ή άψυχη δύναμη των οκτώ έκατομμυρίων
λογχών, τήν οποία τόσο πολύ είχε διαφημίσει ό φανφαρόνος δικτάτορας, θά φυλλορρο
ούσε, σάν τά φύλλα τού φθινοπώρου, μπροστά στήν άνυπέρβλητη, τήν άκατάβλητη
ψυχική δύναμη τοΰ "Ελληνα στρατιώτη.
'Η Ελλάδα άντιστάθηκε στήν έπιδρομή τοΰ φασισμοΰ μ’ένα « Ό χ ι » , λακωνικώτερο κι’ άπ’ αύτό τό «μόλων λαβέ)) τοΰ Λεωνίδα. Τό « Ό χ ι » έκεΐνο έκλεινε μέσα
του τήν ιστορία καί τήν παράδοση τής ελληνικής φυλής, τοΰ λαοΰ πού ξέρει νά ζή
ελεύθερα καί νά πολεμάει λεονταρίσια γιά τήν ελευθερία του, δταν αυτή κινδυνεύει.
Ή 28 ’Οκτωβρίου 1940 είναι ό τρίτος ιστορικός σταθμός τής πλουσιώτατης
σέ ένδοξα κατορθώματα έλληνικής ιστορίας. 'Η 28 ’Οκτωβρίου 1940, μετά τον
Μαραθώνα καί τό 1821, είναι ή άναβίωση τοΰ έλληνικοΰ θαύματος, τό ξαναζωντά
νεμα τής έλληνικής ρώμης.
Στήν άπέραντη πορεία τής ιστορίας των λαών υπάρχουν σταθμοί, μπρος στους
οποίους ό νοΰς τοΰ άνθρώπου στέκει εύλαβικά. Ποιος στ’ αλήθεια θά μπορέσει νά
ξεχάσει ποτέ τό θαμπό πρωινό τοΰ « Ό χ ι » ; Πώς είναι δυνατόν νά λησμονηθή ό χτύ
πος τών έθνικών παλμών, πού προκάλεσαν τά συντρίμμια τής στολισμένης μέ τά
γιορτινά της «'Έλλης» ; Τά συντρίμμια εκείνα πέταξαν άπό τό λιμάνι τής Τήνου
καί σάν ξωτικά πουλιά φτερούγισαν στις καρδιές τών Ελλήνων καί ξύπνησαν,
κι’ έφεραν μπροστά τους ολοζώντανες ήρώων σκιές, τριάντα αιώνων αιματοβαμ
μένης ιστορίας. Τέλος τά γαλάζια ξωτικά πουλιά φώλιασαν στά χαλύβδινα στήθη τών
Ελλήνων γιά νά δώσουν άπάντηση στήν ιταμή τοΰ ψευτοκαίσαρα πρόκληση. Πήρε ό
άγέρας τή φωνή τής Ελλάδος καί οί αιθέρες τήν έφεραν στά πέρατα τής 'Τφηλίου
καί τήν έκαναν σύμβολο, παιάνα θριάμβου, σ’ δλων τά στόματα.
’Εκείνη τή νύχτα ή ανθρωπότητα κράτησε τήν άναπνοή της. Τ ί θά μποροΰσε ν’
άπαντήσει ή φτωχή καί σχεδόν άοπλη Ελλάδα ; ’Αλλά καί τί έπρεπε νά πράξει ;
Ν’ άφήσει τούς επιδρομείς νά περάσουν ανενόχλητοι άπό τά ιερά εδάφη της, νά τούς
στρώσει τή γαλανόλευκη χλαμύδα της γιά ν’ άνεβοΰν στον ιερό της βράχο, χωρίς νά
τούς υπενθυμίσει τήν ιστορία της ; Νά προσκυνήσει καί νά καταντήσει δούλη ή
Ελλάδα; Ό χ ι . Τό « Ό χ ι » τής Ελλάδος τδφεραν οίαίθέρες μακριά στά πέλαγα καί τό
άκουσαν οί έρημοι τ ή ς ’Αφρικής καίοί στέππες τοΰ Βορρά.’Ή ξερε καί ξέρει ή Ελλάδα
δτι δεν είναι απλώς ένας χώρος στον όποιο θρονιάζεται ή ελευθερία, άλλά «'Ιερό
προσκυνητάρι, πού δέν θέλει πατηθή άπό βάρβαρο ποδάρι, παρέξ δταν χαλαστή»,
δπως προφητικώτατα διακήρυξε ό εθνικός μας ποιητής.
Κανείς δέν πίστευε σέ σύγχρονο θαΰμα, πριν ξημερώσει ή 2 8 ’Οκτωβρίου, πού
άνέτειλε γιά νά δείξει στον κάθε άνθρωπο τής γής, δτι σέ τούτο τον τόπο τίποτε δέν
έχει πεθάνει, άπό τον καιρό πού ύψώθηκε ό Παρθενώνας. Κανένα δέν πτόησε τό
πλήθος τών εχθρών. Κατάπληκτοι άκουσαν τό « ’Ό χ ι» οί βάρβαροι, κατάπληκτοι
έμειναν καί οί λαοί τής γής, μπροστά στο θαρραλέο καί περήφανο « ’Ό χ ι» μιας φούχ
τας άνθρώπων, πού διάλεξαν τό δρόμο τοΰ θανάτου γιά τήν έλευθερία. Κι’ ό δρόμος
τοΰ θανάτου έγινε θαΰμα. Τό θαΰμα τών άλβανικών βουνών. Οί άνθρωποι πού ζοΰσαν
σέ τοΰτο τον τόπο, κράτησαν τή σημαία τής πατρίδος τους, κι’ άνοιξαν, κι’ αύτή τή
φορά, τό δρόμο τής ελευθερίας, γιά νά τον ποτίσουν πρώτοι μέ τό αίμα τους, πρώτοι
μέ τά κορμιά τους νά τον στρώσουν, πρώτοι νά τον πλατύνουν μέ τά στήθη τους
καί νά τον φωτίσουν μέ τ ’ άθάνατα ιδανικά τής φυλής τους.
Είναι μεγάλο δώρο τοΰ Θεοΰ τό νά γεννηθή κανείς "Ελληνας. Γ ι’ αύτό πρέπει νά
θεωρεί τον εαυτό του σάν προνομιούχο πλάσμα. Οί 'Έλληνες τοΰ 1940 άναδείχθηκαν
νικηταί καί ήσαν καί θά είναι πάντα νικηταί, έστω κι’ άν βεβηλώθηκε ό ιερός τής
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Τό «'Οχι» της 28ης 'Οκτωβρίου 1940

Άκροπόλεως βράχος, από τίς σημαίες των βαρβάρων καταχτητών. Νοιώθει κανείς
ίλιγγο δταν άναλογίζεται δτι σέ κάθε πελώρια σύγκρουση, πού κρίνει την τύχη τοϋ
κόσμου, μπρος στην άπέραντη θάλασσα των έκατομμυρίων άνθρώπων, στέκει, χιλιά
δες χρόνια τώρα, άγέρωχη καί άρρενωπή ή φούχτα των γενναίων τής ελληνικής γής.
Σέ τέσσερες λέξεις την 28 ’Οκτωβρίου περικλείνετο ή δλη υπόσταση τής ελ
ληνικής φυλής : «"Η Ελλάδα ή στάχτη». "Η Ελλάδα άξια τής δοξασμένης 'ιστορίας
της ή μαύρο άποκαίδι ολοκληρωτικής καταστροφής.
'Η Ευρώπη γονατισμένη, ή Γαλλία παραδομένη. Ξέραμε καλά δταν ξεστομίζαμε
τό « Ό χ ι » δτι βοήθεια δεν είχαμε νά περιμένουμε άπδ κανένα. Κ ι’ δμως, μέσα σ’
αύτή τήν ζοφερή εικόνα τής παγκόσμιας άπογνώσεως, υψώσαμε τον καταπληκτικό
πύραυλο τοϋ ήρωικοϋ μηνύματος : «Λαοί τής γής. Σ τ ’ ονομα τής ελληνικής φυλής,
στ’ δνομα τού άθάνατου Μαραθώνα, σάς προειδοποιούμε νά ελπίζετε. Ή νίκη είναι
δική μας».
'Ο θρύλος τού άήττητου ’Άξονα κουρελιάστηκε στην Πίνδο. Τό πρώτο χα
μόγελο τής νίκης ζέστανε την παγωμένη καρδιά τών σκλαβωμένων λαών. Ή ροή
τής ιστορίας άλλαξε κατεύθυνση. Τό κατόρθωμα στάθηκε τεράστιο ! 'Η σημασία
τού « Ό χ ι » παγκόσμια. Τό άποτέλεσμα κολοσσιαίο. "Οπως πάντα έτσι καί τότε
δέν πολεμήσαμε σάν έμποροι για τό κέρδος, άλλα σάν ήρωες για τή δόξα.
Στο μυαλό τών Ελλήνων δέν χωράει συνθηκολόγηση, άνάμεσα στήν Ελλάδα καί στήν
σκλαβιά. Στή γή μας δέν υπάρχει στέγη γιά τή βία. Ή Ελλάδα δέν μπορεί ποτέ νά
προδώσει τό πιο άξιο καί τό πιο δμορφο παιδί της, τήν έλευθερία.
Σ τις 28 ’Οκτωβρίου 1940, πάνω στις κακοτράχαλες βουνοκορφές τής Πίνδου,
έλαμψε γιά μιά άκόμη φορά, ό γνώριμος ελληνικός πυρσός. Τό « Ό χ ι » τού 1940
θάναι πάντοτε ή άπάντηση στήν μέ όποιοδήποτε μανδύα καλυμένη ώμή βία. Τί
κ ι’ αν γιά τήν έλευθερία μας γεμίζουμε πληγές, ερείπια καί ράκη ; Κάθε πληγή μας
είναι κλέος, κάθε ερείπιο έποποιία, κάθε ράκος, δόξα.
Τέτοιος υπήρξεν ό άγώνας τού 1940 κι’ έτσι οί 'Έλληνες πολέμησαν τον βάρ
βαρο επιδρομέα. Δέν μπορούσαν νά κάνουν διαφορετικά, γιατί αύτή είναι ή μοίρα
τής Ελλάδος. Νά άγωνίζεται γιά τά αιώνια καί άκατάλυτα ιδανικά.
Τίς ιστορικές τούτες ήμέρες ας προσκυνήσουμε εύλαβικά τίς 'ιερές σκιές τών
άγωνιστών τής έλληνικής φυλής καί άκολουθώντας τήν παράδοση τής τρισένδοξης
ιστορίας μας ας φανούμε άντάξιοι εκείνων. Ά ς σταθούμε μέ περηφάνεια μπρός στά
τρόπαια τού 40. Ά ς άφήσουμε τίς σκέψεις μας νά πλανευτούν στούς σκόρπιους
τάφους τής ’Ηπείρου καί σκύβοντας εύλαβικά άς πάρουμε δύναμη καί κουράγιο,
γιατί οί κίνδυνοι ποτέ δέν έπαυσαν νά υπάρχουν. Ά ς κρατήσουμε αλώβητα δ,τι
μέ πολλές θυσίες στή Πίνδο καί στο Γράμμο, διαφυλάξαμε. Ά ν δέν θέλουμε νά
μάς κηλιδώσει ή ιστορία, άς μή μείνουμε ποτέ μέ σταυρωμένα χέρια. Στή φωνή τής
πατρίδος, μέ πλήρη συναίσθηση τής βαρείας κληρονομιάς, άς άναφωνήσουμε τό «άμμες δέ γ ’ έσόμεθα πολλώ κάρρονες», μέ τήν υπόσχεση δτι θά παραδώσουμε τήν Ε λ 
λάδα στούς μεταγενεστέρους «πλείω καί άρείω» καί στήν οποία ένας νέος Μύλλερ
θά ψάλλει : «Χωρίς έλευθερία τί θάσουν, ώ Ελλάς» κι’ ένας "άλλος «χωρίς έσένα
Ε λλάς, τί θάταν πάλι ό κόσμος». Μίαν Ελλάδα σάν έκείνη πού έκανε τον Παλαμά
νά ψάλει μέ τή λύρα του.
«Ελλάδα έσύ, πού δλα τά λέει τ ’ άθάνατο δνομά σου,
πηγή άπό σέ πάντα άναβλύζει κι’ ό ήρωας κι’ ό σοφός.
’Ακόμα καί στο γέρμα σου, στο κατρακύλημά σου
τής 'Ιστορίας είσαι φώς».
ΙΩΑΝ. Ρ Α Ι Κ Ο Σ

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ . Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΕΠ Ι ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

«Την χαραυγήν τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 ή Ελλάς ύπέστη
μίαν αιφνιδιαστικήν επίθεσιν, κατά παράβασιν παντός θείου και αν
θρωπίνου νόμου. ’Αντί νά λιποψυχήση απέναντι τοΰ πανίσχυρου
έχθροΰ, σύσσωμον το ’Έθνος, αδιαφορούν άκόμη και διά τήν τελικήν
έκβασιν του άγώνος, έστάθη άκλόνητον εις τάς όρεινάς επάλξεις τής
ελληνικής γής. Ή πίστις καί τό θάρρος ένίκησαν τήν υλικήν δύναμιν.
Μόνον ότε εις τον ένα εχθρόν προσετέθη καί έτερος, όστις μάλιστα τό
έπληξε έκ των νώτων, έκάμφθη ή υλική του άντοχή, χωρίς όμως νά
καμφθή καί ή ψυχική του άντίστασις. Ήνωμένον τό "Εθνος, πλήν
άσημάντων εξαιρέσεων, άντεμετώπισε δύο γίγαντας καί, διά τής πολυμήνου άντιστάσεώς του, προσέφερε πολυτίμους υπηρεσίας εις τον
αγώνα των ελευθέρων λαών. Μόνον δτε βραδύτερον ό σπόρος τοΰ
διχασμού έρρίφθη άπό βεβήλους χείρας έπηκολούθησαν ήμέραι σκο
τεινοί, τών όποιων ή σκιά άκόμη δεν έσβέσθη.
Έν τή ένότητι πάντοτε ένικήσαμεν άπό τοΰ Μαραθώνος μέχρι
τής Πίνδου. ’Από τήν έξαρσιν ΰπεράνω τών παθών καί άπό τήν θέλησιν νά άντιμετωπίζωμεν άπό κοινού τάς κρισιμωτάτας τών περι
στάσεων, ήντλήσαμεν τήν δύναμιν τής έπιβιώσεώς μας διά μέσου τών
χιλιετηρίδων. Είθε ή άρετή αυτή του "Εθνους, ή όποια άλλοτε λάμπει
καί άλλοτε άτονεϊ, νά άποτελέση εις τό μέλλον τό μόνιμον γνώρισμα
τοΰ έθνικοΰ μας βίου. Είς τον νέον κόσμον, ό όποιος άπλοΰται ενώ
πιον ήμών, ό βίος τών άριθμητικώς μικροτέρων λαών καθίσταται δυσ
χερέστερος. Τήν μεγαλυτέραν δέ έγγύησιν διά τήν άσφάλειαν καί τήν
πρόοδον αύτών άποτελεϊ ή ψυχική των ένότης, ή ένότης άκριβώς
εκείνη, είς τήν όποιαν μάς καλεΐ καί πάλιν σήμερον ή 28η ’Οκτωβρίου
τοΰ 1940».
Κ. Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Λ Η Σ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΩ Ν κ . Δ . ΔΑΒΑΚΗ
ΕΠΙ ΤΕί ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

«Την 28ην ’Οκτωβρίου 1940, εις μίαν εποχήν κατά την οποίαν
ολόκληρος ό ελεύθερος κόσμος διήρχετο την κρισιμωτέραν περίοδον
εις τον αγώνα του κατά του φασισμού, ή Ελλάς έκλήθη διά μίαν α
κόμη φοράν διά νά απόδειξη ότι ϊσταται διά μέσου των αιώνων ώς
τείχος επί τού όποιου θραύεται οΐαδήποτε προσπάθεια των καταλυτών τής ελευθερίας, τού πνεύματος καί των πανανθρώπινων ιδεωδών.
Εις τον ιστορικόν εκείνον συναγερμόν τού Ό χ ι, ό όποιος εδόνησεν άστραπιαίως ολόκληρον τον ελληνικόν χώρον, σόμπας ό ελ
ληνικός λαός ώρθώθη ώς μία ψυχή διά νά γράψη το αθάνατον
έπος τής ’Αλβανίας τού 1940, τό οποίον συνεκλόνισε τήν ανθρω
πότητα ώς φωτεινός σταθμός ανυπερβλήτου μεγαλείου τής νεωτέρας Ελλάδος.
Τά γεγονότα τής εποχής εκείνης είναι γνωστά.
Ή Ελλάς, είς τον άνισον εκείνον αγώνα εξήλθε καί πάλιν
νικητής, διά νά προσφέρη πολυτίμους καί ζωτικάς υπηρεσίας είς
τούς ελευθέρους λαούς τής γής, οι οποίοι έμειναν έκθαμβοι προ τού
θαύματος τής αλβανικής εποποιίας τού 1940.
Είς τήν- δημιουργίαν τού άθλου τούτου τά Σώματα ’Ασφα
λείας δεν έμειναν μακράν. Μέ πλήρη συναίσθησιν τών παραδόσεών
των έστάθησαν τότε άπό τής πρώτης στιγμής είς τάς επάλξεις του
άγώνος διά νά άποδείξουν ότι είναι γνήσια τέκνα τού ελληνι
κού λαού.
Διά τήν προσφοράν των ταύτην, σήμερον, επί τώ'έορτασμώ
τής 22ας έπετείου τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, δράττομαι τής εύκαιρίας διά νά απευθυνθώ προς τούς άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας
καί τού Πυροσβεστικού Σώματος καί νά έκφράσω προς αύτούς τήν
εμπιστοσύνην μου καί νά τούς διαβεβαιώσω ότι παρακολουθώ μέ
πραγματικήν άγαλλίασιν τήν εθνικήν των δρασιν- είς τήν όποιαν
έμπνέονται άπό τήν εποποιίαν τού 1940 κατά τήν άσκησιν τού
σοβαρωτάτου έργου τής προασπίσεως τής ζωής, τής τιμής καί τής
ελευθερίας τών Ελλήνων πολιτών».
ΔΗΜ. Δ Α Β Α Κ Η Σ

ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

TI NA ΠΕΡΙ ΤΟΥ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ ΤΗΣ Κ Λ Ο Π ΗΣ
Κ Α Τ Α Τ ΟΝ

ΠΟΙΝΙΚΟΝ

KQAIKA

("Α ρ θ ρ α 372-379 κ α ί 394 Π. Κ. )
'Χπό ‘Τπαστυνόμου Α’ κ. Δ . ΝΤΖΙΩΡΑ
(Σ υνέχεια έκ τοϋ ύπ’ άριθ. 225 τεύχους καί τέλος)
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε Ι Σ

Β ' ΙΔ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Α Ε ΙΔ Η Κ Λ Ο Π Η Σ
V I. Παρασιώπησις εύρέσεως.
Γ ' Ε ΙΔ ΙΚ Α T IN A Θ ΕΜ ΑΤΑ
I. Άπόδοσις Ιδιοποιηθέντος πράγματος ή ίκανοποίησις τοϋ ζημιωθέντος.
II. Α ποδοχή και διάθεσις προϊόντων κλοπής.
*

*

*

Β' ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΚΛΟΠΗΣ

Τ Ι . Παρασιώπησις εύρέσεω ς.
Καθ’ ά έλέχθη κλοπή δεν δύναται νά ύπάρξη όταν τά ιδιοποιούμενα πράγ
ματα είναι αδέσποτα, άφοϋ ταΰτα εις ούδενός τήν κατοχήν ή κυριότητα άνήκουν.
Ά ντιθέτως, τά άπολωλότα δεν δύνανται νά έκληφθώσιν ώς άδέσποτα, διότι ό κύ
ριος αύτών ενδέχεται νά άναζητήση ταΰτα. Παρά ταΰτα, έπειδή δεν εύρίσκονται
έν τή κατοχή αύτοΰ, δεν δύναται νά γίνη λόγος καί περί άφαιρέσεως έκ τής κα
τοχής ετέρου. "Ινα μή λοιπόν παραμένωσιν ατιμώρητοι τοιοΰτοι δράσται, συνεπεία
τής βασικής άρχής nullum crim en, nulla poena sine lege, ό νόμος χαρακτη
ρίζει ώς ιδιώνυμον έγκλημα τήν παρασιώπησιν εύρέσεως διά τοΰ άρθρου 376 αύ
τοΰ, έχοντος οΰτω :

"Αρθρον 376
Παρασιώπησις εύρέσεως.
"Οστις ευρίσκει πράγμα απολωλός, και δεν αναγγέλλει τήν ενρεσιν εντός δέκα
τεσσάρων ήμερων εις τήν αρχήν ή εις τό κοινόν ή εις τον δικαιούχον, τιμωρείται διά
χρηματικής ποινής. "Αν τό πράγμα είναι ασήμαντου αξίας, τό δικαστήριον δύναται
νά κρίνη τήν πράξιν ατιμώρηταν.
Έ κ τοΰ κειμένου τής προκειμένης διατάξεως συνάγεται δτι ό νόμος αποβλέπει
εις τον μετά τήν άπώλειαν εύρέτην. Δ ι’ δ καί δεν δύναται νά θεωρηθή ώς ένοχος παρασιωπήσεως εύρέσεως, δέον νά κριθή ώς κλέπτης, ό παρατυχών κατά τήν άπώλειαν
δστις καίπερ άντιληφθείς ταύτην δέν ειδοποίησε τον κάτοχον τοΰ πράγματος.
Περαιτέρω, δέον νά τονισθή δτι εις τό παρόν έγκλημα υποπίπτει ό παρασιωπών
άπλώς τήν ευρεσιν ούχί δέ καί ό εύρέτης, δστις ιδιοποιείται τό παρ’ αύτοΰ εΰρεθέν.
Επομένω ς ό ευρών άπολωλός καί κατακρατήσας ή άναλώσας αύτό, ώς καί ό παραχωρήσας τοΰτο εις οίονδήποτε έτερον επί δικαιώματι ιδιοκτησίας, ή άλλως πως
άσκήσας τήν έπ’ αύτοΰ βούλησιν κυριαρχίας του έπί τοΰ πράγματος, κατέστη ύπεξαιρέτης καί ούχί ένοχος παρασιωπήσεως εύρέσεως.
Κατά τήν δευτέραν παράγραφον τοΰ άρθρου 376 Π .Κ .,άν τό πράγμα είναι
άσημάντου άξίας, τό δικαστήριον δύναται νά κρίνη τήν πράξιν άτιμώρητον. Τοΰτο
σημαίνει δτι δύναται νά μείνωσιν άτιμώρητοι καί οί τυχόν συμμέτοχοι τής πράξεως,
καθ’ δσον δέν πρόκειται περί προσωπικού λόγου άπαλλαγής άπό τής ποινής (Τούσης Γεωργίου op. cit. σελ. 771).
Γ' ΕΙΔΙΚΑ TINA ΘΕΜΑΤΑ

I . Ά π ό δ ο σ ις ιδιοποιηθέντος πράγματος ή ίκανοποίησις τοϋ ζη μ ιω θέντος.
Ό Κώδιξ θεωρήσας ώς χρησίμους εις τήν πράξιν προς άποσόβησιν των έκ τοΰ
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εγκλήματος συνεπειών τήν άπόδοσιν του άφαιρεθέντος πράγματος αύτουσίου καί έν
περιπτώσει καταστροφής ή βλάβης αΰτοϋ τήν πλήρη τοϋ παθόντος ίκανοποίησιν,
έθέσπισεν ιδίαν διάταξιν, τήν τοϋ άρθρου 379, δι’ ής τάς ένεργείας ταύτας κρίνει ώς
προσωπικόν λόγον απαλλαγής άπό τής ποινής. 'Η έν λόγω διάταξις έχει ώς κάτωθι :

νΑρθρον 379
Άπόδοσις ίδιοποιηθέντος πράγματος.
Τό αξιόποινον τής κλοπής και ύπεξαιρέσεως εξαλείφεται, έάν ό υπαίτιος, οικεία
βουλήσει και πριν έτι έξετασθή οπωσδήποτε περί τής πράξεώς του υπό τής αρχής,
ενήργησεν, ανευ παρανόμου βλάβης τρίτου τινός, τήν άπόδοσιν τοϋ πράγματος ή τήν
εντελή ίκανοποίησιν τοϋ ζημιωθέντος. Ή μερική μόνον άπόδοσις ή ίκανοποίησις έξαλείφουσι τό αξιόποινον κατά τοϋτο μόνον τό μέρος.
Τα έκ τής διατάξεως του άρθρου 379 συναγόμενα στοιχεία περί των άναγκαίων
προς ϋπαρξιν έμπράκτου μετάνοιας προϋποθέσεων είναι :
α) Τ ό έ κ ο ύ σ ι ο ν κ α ί α υ θ ό ρ μ η τ ο ν ήτοι ή «οικεία βούλησις» κατά τήν
έκφρασιν τοϋ νόμου. Τοϋτο σημαίνει, δτι ή άπόφασις προς παρεμπόδισιν ή ματαίωσιν
τοϋ έκ τής πράξεως άποτελέσματος, πρέπει νά προέρχηται έξ ίδιας τοϋ πράττοντος
βουλήσεως, ούχί δέ έξ άλλου τινός λόγου, άνεξαρτήτου τής βουλήσεως ταύτης, ώς
λ. χ. έκ τής άπειλής τρίτου τινός περί καταγγελίας του. Περαιτέρω δεν έχει σημασίαν,
αν ό δράστης συναισθανόμενος τήν ήν διέπραξεν άδικίαν καί έκ τύψεως τής συνειδήσεως σπεύδη δπως παρεμποδίση τό άποτέλεσμα, έπανορθών οδτω τήν έκ τούτου
άδικίαν ή πράττη τοϋτο έκ φόβου μήπως άποκαλυφθή ή πραξις του καί μόνον έξ
αύτοΰ.
β)*Η β ο ύ λ η σ ι ς τ ο ϋ π ρ ά ξ α ν τ ο ς δ έ ο ν δ π ω ς έ κ δ η λ ω θ ή
πριν ή οδτος έξετασθή ο π ω σ δ ή π ο τ ε περί τής πράξεώ ς
τ ο υ , υ π ό τ ή ς ά ρ χ ή ς . Τοϋτο σημαίνει δτι έμπρακτος μετάνοια, εκδηλωθεί σα μετά τήν ύπό τής άρχής έξέτασιν τοϋ πράξαντος, είναι άπαράδεκτος. Ό νόμος
ουτω καθιεροΐ τεκμήριον δτι ό δράστης μέχρι τοϋ χρονικοϋ τούτου σημείου, δέν
είχε γνώσιν τής άνακαλύψεως τής πράξεώς του καί δτι ή μετάνοιά του ύπήρξεν
αύθόρμητος καί
γ) Τ ό έ κ ο ύ σ ι ο ν κ α ί α υ θ ό ρ μ η τ ο ν δ έ ο ν νά έ κ δ η λ ω θ ή
έ μ π ρ ά κ τ ω ς είτε δηλ. δι’ άντιθέτου ένεργείας σκοπούσης τήν ματαίωσιν τοϋ
μή έπελθόντος είσέτι άποτελέσματος, είτε διά τής κατ’ άλλον τρόπον έπιδιώξεως τής
ίκανοποιήσεως τοϋ παθόντος.
Κατά ταϋτα λοιπόν, διά τήν έξάλειψιν τοϋ άξιοποίνου λόγω έμπράκτου μετά
νοιας, πρέπει αΰτη νά έκδηλωθή πριν ή ό δράστης έξετασθή, οπωσδήποτε ύπό τής
άρχήςΈ ρω τάται δμως : Ποία ή έννοια τής φράσεως «πριν ή ό δράστης έξετασθή
οπωσδήποτε ύπό τής άρχής» ; Τονίζομεν τοϋτο, καθ’ δσον, ού μόνον ύπό τό κράτος
τής ισχύος τοϋ Π .Ν ., δστις διελάμβανεν άνάλογον διάταξιν, αλλά καί ύπό τήν ίσχύν
τοϋ νέου Ποινικού μας Κώδικος, έπαναλαβόντος τήν διάταξιν μέ φραστικάς τινάς
μόνον μεταβολάς, έπί τοϋ θέματος κρατεί άμφισβήτησις, ύφισταμένων πλειόνων τής
μιας άπόψεων.
Κατά τήν πρώτην γνώμην, ύποστηριχθείσαν ύπό τοϋ άειμνήστου Καθηγητοΰ
X. Τζωρτζοπούλου (Χ) ή έμπρακτος μετάνοια λαμβάνεται ύπ’ δψιν καί επομένως δύναται νά έκδηλωθή μέχρι τής έξετάσεως τοϋ δράστου είς άνάκρισιν, ένώπιον τοϋ δι
καστηρίου.
(1) Τζωρτζοπούλου, Έμπρακτος μετάνοια εις Μεγ. 'Ελληνικήν εγκυκλοπαίδειαν τ. 17ος
(1931) σελ. 53.
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Δ. Ντζιώρα

Κατά τήν δευτέραν γνώμην, ήτις ήκολουθεΐτο ύπδ τής παλαιάς μας νομολο
γ ία ς/1), δυνατότης έμπράκτου μετάνοιας υπάρχει μέχρι τής έξετάσεως του δράστου
ΰπδ τής άστυνομίας, έστω καί ώς μάρτυρος επί τής ύποθέσεως, μή άπαιτουμένης
πρότερον τής κατ’ αύτοϋ άπαγγελίας κατηγορίας.
'Η τρίτη τέλος γνώμη δέχεται, ώς δριον έκδηλώσεως τής έμπράκτου μετά
νοιας τον χρόνον έξετάσεως του δράστου ώς κατηγορουμένου καί μόνον, μέ τήν δια
φοράν ότι ή τοιαύτη έξέτασις θέτει τό δριον τοΰ χρόνου τούτου, οχι μόνον δταν γ ί
νεται ύπό δικαστικής ή άστυνομικής άρχής, άλλά καί δταν πρόκειται περί διοικητι
κής τοιαύτης, ένεργούσης διοικητικήν κατά τοΰ δράστου έξέτασιν.
Περαιτέρω δεν έξετάζεται αν ή άρχή ένεργή έγκύρως ή άκύρως, αύτεπαγγέλτως ή κατόπιν παραγγελίας (άρθρον 43 έπ. Κ .Π .Δ .) άρκοϋντος μόνον τοΰ γεγονότος,
δτι ό είρημένος έξητάσθη ώς κατηγορούμενος καί έλαβε γνώσιν τής βαρυνούσης αύτόν
κατηγορίας. ’Ε π ’ αύτοϋ, ύπό τό κράτος τοΰ Κώδικος δεν δύναται νά γεννηθή αμφι
βολία τις, ιδία δέ, δσον άφορα τά ούσιαστικά έγκλήματα, διότι τοΰτο συνάγεται έκ
των λέξεων «ύπαίτιος» καί «οπωσδήποτε», αΐτινες άναφέρονται εις τάς έπί μέρους
είδικάς τοΰ Κώδικος διατάξεις περ έμπράκτου μετάνοιας. «Υπαίτιος» δέ, δεν είναι
δίδεται ή άξιόποινος πραξις, ή ό άναφερόμενος έν τή μηνύσει, έγκλήσει, έκθέσει ή
άναφορα παραπόνων. ’Εάν τις δθεν έξετασθή ώς μάρτυς καί έν συνεχεία έκδηλώση τήν
έμπρακτον μετάνοιαν, αυτή τον ωφελεί. Τήν άποψιν ταύτην ύποστηρίζει ένθέρμως ό
Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ζησιάδης(*), φαίνεται δέ δτι συντάσσονται προς ταύτην καί οί Τούσης — Γεωργίου (op. cit. σελ. 774 § 2). 'Η νομο
λογία μας κυμαίνεται μή άποκρυσταλλωθείσα είσέτι. Τό Πλημμελειοδικεΐον Κόριν
θου διά τοΰ ύπ’ άριθ. 1027/53 βουλεύματος αύτοϋ έδέχθη δτι συνέτρεχον οί δροι
τής έμπράκτου μετάνοιας καί δέν άπήγγειλε κατηγορίαν κατά τής Α.Κ., ήτις ένώπιον τοΰ άνθυπομοιράρχου, δστις ούδεμίαν ήσκησεν έπ’ αύτής πίεσιν καί άπλώς
τήν ήρώτησεν τί γνωρίζει περί τής ύποθέσεως, κλαίουσα, προήλθεν εις τήν αύθόρμηαον
έξομολόγησιν δτι είναι ή δράστις τής κλοπής, μεταγενεστέρως δέ άνευ παρανόμου
βλάβης τρίτου τίνος ένήργησε τήν άπόδοσιν των κλαπέντων.'Ομοίως καί τό Πλημμελιοδικεΐον Καλαμών (466/56 Ποιν. Χρον. Τόμος Ζ ' σελ. 92).
I I . ’Αποδοχή καί διάθεσις προϊόντω ν κλοπ ή ς.
Προς όλοκλήρωσιν τής περί κλοπής παρούσης μελέτης μας, κρίνομεν σκόπιμον
νά παραθέσωμεν καί τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 394 Π.Κ., άναφερομένην εις τήν αποδο
χήν καί τήν διάθεσιν των προϊόντων τοΰ έγκλήματος. Αυτή έχει ώς έξής :

“Αρθρον 394
’Αποδοχή και διάθεσις προϊόντα/ν έγκλήματος.
1. Ό έκ προθέσεως άποκρνπτων, άγοράζων, λαμβάνων ώς ένέχνρον ή άλλως
πως δεχόμενος παρ’ έαντω πράγμα προελθόν έξ αξιοποίνου πράξεως ή μεταβιβάζων
έτέρφ τήν κατοχήν τοιοντου πράγματος ή συνεργεί εις τήν μεταβίβασιν ή οπωσδήποτε
άσφαλίζων έτέρφ τήν κατοχήν αύτοϋ, τιμωρείται διά φνλακίσεως, ανεξαρτήτως τον
αν είναι τιμωρητέος ή ον ό υπαίτιος τον έγκλήματος έξ ου τό πράγμα προέρχεται.
2. Προς τά έξ αξιοποίνου πράξεως προερχόμενα πράγματα έξομοιονται και τό τί
μημα αυτών ώς κ α ίτά δ ι’ αύτής προσπορισθέντα αντικείμενα. 3. Τό άρθρον 72 περ'ι
οίκον έργασίας έχει καί έν προκειμένω εφαρμογήν. 4. ’Εάν ό υπαίτιος έπιχειρή τοιαύτας πράξεις κατ’ έπάγγελμα ή κατά συνήθειαν ή ένήργησεν έξ ιδιοτέλειας ή πρόκειται
(1) Α. Π. 180/1915 θέμ. ΚΕ. σελ. 623, 325/1918 θέμ. Λ. σελ. 152, Έ φ. Κρήτης (Βούλ.)
167/1925 Δικαιοσύνη Γ σελ. 251 κλπ.
(2) Βλέπε σχετικήν έπιστημονικήν άνάπτυξιν τοΰ θέματος «Άπόδοσις τοΰ ίδιοποιηθέντος
πράγματος» εις Ποινικά Χρονικά (Τόμος Β' σελ. 273 έπ .) ύπο Ζησιάδου, Καθηγητοϋ Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης. C ontra’ δμως Γάφος έν σελ. 418 A 1947, δεχόμενος δτι καί δταν τις
έξετασθή ώς μάρτυς δένζχωρεϊ^πλέον έμπρακτος μετάνοια.
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περί πράγματος Ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, επιβάλλεται φυλάκιαις τουλάχιστον ίξ
μηνών.
Ό νόμος τιμωρεί διά της ώς άνω διατάξεώς του τούς κλεπταποδόχους, ήτοι τούς
δεχόμενους προϊόντα έξ άξιοποίνου πράξεως προερχόμενα.
’Αμφισβητήσεις ήγέρθησαν περί του έάν ή πραξις πρέπει νά τιμωρήται μόνον
έπί κακουργημάτων ή πλημμελημάτων ή καί επί πταισμάτων. 'Ο Ποινικός Κώδιξ
περιλαμβάνει όλας τάς διαβαθμίσεις τής πράξεως, διότι ΰφίσταται ό αύτός δικαιολογητικός λόγος, έπί πάντων.
'Η άποδοχή καί διάθεσις προϊόντων τιμωρείται εις βαθμόν πλημμελήματος, καί
δή διά φυλακίσεως μέχρι 5 έτών,ύπό τοΰ τριμελούς δέ πλημμελειοδικείου. ’Αντιθέτως
κλοπή ή ύπεξαίρεσις πραγμάτων εύτελοϋς άξίας διώκεται κατ’ εγκλησιν καί υπάγεται
εις τήν άρμοδιότητα τοϋ μονομελούς πλημμελειοδικείου (άρθρον 377 Π .Κ .). Κατάταΰτα
έπομένως, κατά τον νέον Κώδικα, ό μέν αύτουργός κλοπής ή ύπεξαιρέσεως άντικειμένου εύτελοϋς άξίας θά διωχθή κατ’ εγκλησιν καί θά τιμωρηθή διά χρηματικής ποινής
ή διά φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών, δυνατόν δέ καί νά απαλλαγή αν ή πραξις έτελέσθη
έξ ανάγκης προς άμεσον χρήσιν ή άνάλωσιν τοϋ κλαπέντος, ό δέ κλεπταποδόχος, έ'στω
καί αν προέβη εις τήν πράξιν του (άγοράν κλαπέντος ή ύπεξαιρεθέντος πράγματος εύτελοΰς άξίας) έκ τών αυτών ώς άνώ έλατηρίων κινούμενος, θά διωχθή αΰτεπαγγέλτως
καί θά δικασθή ύπό τοϋ τριμελοΰς πλημμελειοδικείου. Ά λλ’ ή τοιαύτη διάφορος άντιμετώπισις περιπτώσεων έρειδομένων έπί τοϋ αύτοΰ νομικοΰ λόγου, κατεκρίθη. Ό ρ θώς, διότι ή ταυτότης τοϋ νομικοΰ λόγου εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις έπιβάλλει
τήν ιδίαν ποινικήν μεταχείρισιν.
Κατά τον νόμον καί αν ό υπαίτιος δέν είναι τιμωρητέος (λ.χ. έλλείψει συνειδήσεως τώνπραττομένων ή νεαράς ηλικίας),ούδείς λόγος ύπάρχει νά μή τιμωρηθή καί ό
κλεπταποδόχος.
Ό νόμος όμιλεΐ γενικώς περί πράγματος προερχομένου «έξ άξιοποίνου πράξεως».
’Άρα, δυνατόν τοΰτο νά προέρχεται έκ κλοπής ή ύπεξαιρέσεως, άλλά καί έκ ληστείας,
άπάτης, έκβιάσεως κλπ. Τό πράγμα πρέπει νά είναι κινητόν.
Κατά τήν 2αν § τοϋ έξεταζομένου άρθρου προς τά έξ άξιοποίνου πράξεως προερ
χόμενα πράγματα έξομοιοΰνται καί τό τίμημα αυτών, ώς καί τά δι’ αύτών προσπορισθέντα αντικείμενα. Ό ρθώς, διότι άλλως ό κατορθών νά μετατρέψη αύτά εις χρήμα ή
νά τά άνταλλάξη, θά ήδύνατο νά διαθέση τό χρήμα τοϋτο ή τά νέα πράγματα εις τον
κλεπταποδόχον, χωρίς ό τελευταίος νά διατρέχη κίνδυνον διώξεως.
Ό νόμος όρθώς τιμωρεί βαρύτερον τον κλεπταποδόχον, τον κατ’ έπάγγελμα ή
κατά συνήθειαν ή έξ ιδιοτέλειας ένεργοΰντα, ώς καί τον δεχόμενον πράγμα ιδιαιτέρως
μεγάλης άξίας.
’Απαραίτητον υποκειμενικόν στοιχεΐον τοϋ έγκλήματος είναι ό δόλος τοϋ δρά
στου, συνιστάμενος εις τήν γνώσιν αυτοϋ, δτι τό πράγμα είναι προϊόν άξιοποίνου πρά
ξεως. ’Αρκεί δμως προς τέλεσιν τής πράξεως καί ένδεχόμενος δόλος. Τοΰτο σημαίνει,
ώς καί ύπό τής αίτιολογικής έκθέσεως τονίζεται, δτι ή άπαιτουμένη γνώσις τοϋ ύπαιτίου δέν είναι άνάγκη νά περιλαμβάνη καί τό πρόσωπον τοϋ διαπράξαντος τό άδίκημα,
ούτε είναι άνάγκη νά περιέχη σαφή γνώσιν τοϋ διαπραχθέντος αδικήματος ή καν τοϋ
χαρακτήρος αύτοϋ. Διά νά θεωρηθή μάλιστα ύπάρχουσα ή γνώσις'αυτή, θά άρκέση,είς
τάς συνηθεστέρας περιστάσεις, τό περιστατικού δτι έξ ένδειγμάτων ώφειλε καί ήδύνα
το ό άποδοχεύς νά κρίνη περί τής προελεύσεως τών πραγμάτων. Περί πραγμάτων π.χ.
κρυφίως προσφερομένων προς άγοράν ή εις τιμήν έξευτελιστικήν ή παρά προσώπου,
τό όποιον δέν είναι πιθανόν νά άπέκτησε ταΰτα νομίμως, δύναται έκαστος νά συμπεράνη
δτι είναι προϊόντα άδικήματος (Αΐτιολ. εκθεσις, Ζαχαροπούλου op. cit. σελ. 384).
Έ ν τέλει δέον νά σημειωθή δτι πραγματική συρροή μετά τοϋ πρώτου έγκλήματος
είναι ού μόνον νοητή, άλλά καί δυνατή κατά νόμον (Τούσης-Γεωργίου op. cit. σελ. 814
§15).
Δ Η Μ .Ν Τ Ζ Ι Ω Ρ Λ Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΝΕΙΑ
Α Π Ο ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΠ Ο ΧΗ Σ Μ Α Σ
-*Υπδ του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

IV . Έ τα ΐρ α ι— Παρά φ ύ σ ιν έρω ς.
Έ κτος όμως άπδ τήν Λαΐδα την άρχαίαν, διά την οποίαν καί έλέχθη τδ «ού παντδς
πλεΐν εις Κόρινθον», εχομεν καί τήν Λαΐδα την νεωτέραν, τήν έκ Σικελίας, ή οποία
μετήχθη ώς δούλη εις τήν Κόρινθον, ήγοράσθη εκεί άπδ ένα πλούσιον Κορίνθιον καί
έδωρήθη εις τήν σύζυγόν του. Μίαν ήμέραν τήν εΐδεν εκεί ό περίφημος ζωγράφος
Ά πελλής νά λαμβάνη νερδν άπδ μίαν κρήνην καί τόσον έθέλχθη άπδ τδ άνυπέρβλητον
κάλλος της καί άπδ τήν σκηνήν ώστε τήν άπεθανάτισε μέ τούς χρωστήρας του. Τήν
ήγόρασεν άντί μυθώδους ποσού, τήν άπηλευθέρωσε καί τήν κατέστησε φίλην του. 'Η
Λαΐς κατόπιν έξειλίχθη εις μίαν άπδ τάς περιφημοτέρας εταίρας καί έγένετο φίλη
καί τού ρήτορος Δημοσθένους. Κατόπιν κατεκτήθη άπδ ένα Θεσσαλδν καί τδν ήκολούθησεν εις τήν Λάρισαν. "Οταν όμως μετέβη εις τδν εκεί ίερδν ναδν τής ’Αφροδίτης
διά νά προσευχηθή, αί άλλαι έταΐραι κατελήφθησαν ύπδ λύσσης διά τήν ωραιότητά
της καί έκσφενδονίσασαι εναντίον της άνάκλιντρα καί σκίμποδας καί έδρανα τήν
έφόνευσαν. Δηλαδή τήν έσκότωσαν μέ καρεκλιές. Οί Λαρισινοί τής'έκτισαν μεγαλο
πρεπές μαυσωλεΐον εις τον Πηνειόν.
Τέλος εχομεν τήν περίφημον Φρύνην τήν Θεσπιάδα, άποκληθεΐσαν οΰτω διότι
κατήγετο άπδ τάς Θεσπιάς. Αυτής εΐδικώς τής έταίρας έχομεν καί τάς άκριβεΐς χρο
νολογίας γεννήσεως καί θανάτου καί γνωρίζομεν ότι έγεννήθη τδ 365 καί άπέθανε τδ
310 π.Χ . εις ήλικίαν 55 έτών.Τδ πραγματικόν της όνομα ήτο Μνησαρέτη, έπωνομάσθη
δέ Φρύνη διά τδ ωχρόν, ώς έλεφαντοστοϋν, δέρμα αύτής. Κατ’ άρχάς ήτο αύλητρίς,
άλλ’ όταν έφθασεν εις τήν ήβην κατέστη διάσημος καί διά τδ κάλλος τής μορφής καί
διά τάς γραμμάς τοϋ σώματός της,τδ όποιον άπεκλήθη «θειον». Κατήγετο άπδ πτω χοτάτην οικογένειαν άλλά, γενομένη έταίρα, κατεβρόχθισε τόσαςτεράστιας περιουσίας
παμπλούτων, ώστε άπέκτησε θησαυρούς άμυθήτους. Καί όταν ό Μέγας ’Αλέξανδρος
κατέκαυσε τάς Θήβας καί κατεκρήμνισε τά τείχη της, ή Φρύνη προσεφέρθη εις τούς
Θηβαίους νά δώση τά άπαιτούμενα τεράστια ποσά διά τήν άνατείχισιν τής πόλεως,
ύπδ τδν όρον όπως οί Θηβαίοι άναγράψουν εις επιγραφήν επί των τειχών «ά ’Αλέξαν
δρος ό Μακεδών κατέκαυσε Φρύνη ή Έ ταίρα άνετείχισε», άλλ’ οί υπερήφανοι Θηβαίοι
δέν έδέχθησαν τδν άνατειχισμδν τής πόλεώς των δαπάναις μιας έταίρας. 'Η Φρύνη
είχε στοιχηματίσει νά κατακτήση καί νά καταστήση έρμαιόν της τδν περίφημον διά
τήν έγκράτειάν του,άλλά καί διά τήν φιλοσοφίαν του,φιλόσοφον Ξενοκράτην, μαθητήν
τού Πλάτωνος καί τρίτον σχολάρχην τής ’Ακαδημίας του. 'Ο Ξενοκράτης άπεδέχθη
τδ στοίχημα καί ή Φρύνη παρέμεινεν επί ώρας γυμνή μαζί του, χωρίς όμως νάσυμβή
τίποτε. Φυσικά ή Φρύνη έχασε τδ στοίχημα καί, παρηγορουμένη, έλεγε ότι είχε
στοιχηματίσει νά νικήση ένα άνθρωπον καί όχι ένα μαρμάρινον άγαλμα.
Πάντως ή Φρύνη ήτο έκλεκτική, ώς πρδς τούς έραστάς της καί δι’ αύτδ άπέκρουσε τδν δύσμορφον ρήτορα καί σοφιστήν Εύθίαν, ό όποιος διά νά τήν έκδικηθή ήγειρε
κατ’ αύτής γραφήν επί άθεΐα. 'Π Φρύνη παρεπέμφθη εις δίκην εις τδ δικαστήριον
τής 'Ηλιαίας καί τήν ύπεράσπισίν της άνέλαβεν ό όνομαστδς ρήτωρ 'Υπερείδης, ό
όποιος άντιληφθείς, άπδ τά πρόσωπα των δικαστών, των ήλιαστών, ότι ή Φρύνη θά
κατεδικάζετο εις θάνατον, ειχεν τήν έμπνευσιν νά σύρη περί τδ τέλος τής άγορεύσεώς
του τδν χιτώνα τής Φρύνης καί νά άπογυμνώση αύτήν τελείως ενώπιον τού δικαστηρίου
τής'Ηλιαίας λέγων ότι ή Φρύνη δέν ήτο δυνατδν νά είναι άθεος,άφοϋ οί θεοίτήνέπροί-
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κισαν μέ θειον σώμα. Καί τόσον έθέλχθησαν οί Ή λιασταί, ώστε τήν ήθώωσαν πλήρως
της κατηγορίας. 'Ο Ά πελλής τότε τόσον έθέλχθη ώστε μέ πρότυπον τήν Φρύνην έζωγράφησε τήν άναδυομένην Άφροδίτην του. 'Ο Πραξιτέλης πάλιν μέ πρότυπον τό
γυμνόν σώμα της Φρύνης κατεσκεύασε διά τής θείας σμίλης του άγάλματα τής Κνιδίας
’Αφροδίτης καί τής ’Αφροδίτης τής Κώ καί τρίτον χρυσοϋν τό όποιον καί έφιέρωσεν εις
τό μαντεΐον τών Δελφών.’Επίσης έχάρισεν εις τήν Φρύνην καί τον περίφημον «’Έ ρωτά
του».'Ο Παυσανίας μάλιστα μας άποκαλύπτει οτι ό Πραξιτέλης εϊχεν ύποσχεθή εις
τήν Φρύνην να τής χαρίση ένα τών έργων του καί εκείνη θέλουσα να μάθη ποιον ήτο
τό καλύτερον, άνέθεσεν εις ένα τών δούλων της, ενώ εύρίσκετο μέ τον έραστήν της, να
τρέξη νά φωνάξη οτι έξερράγη πυρκαϊά εις τό έργαστήριον του φίλου της. Καί ό Πρα
ξιτέλης έδραμε, λέγων δτι έπρεπε νά σπεύση νά σώση τουλάχιστον τον «"Ερωτα», τον
όποιον μόλις είχε τελειώσει. Ή Φρύνη τότε τον καθησύχασε, του άπεκάλυψε τό τέ
χνασμά της καί του έζήτησενά τής χαρίση τό άγαλμα του «"Ερωτος».Καί όταν ό Πρα
ξιτέλης τής τό έχάρισε αύτή τό προσέφερεν εις τήν πατρίδα της, τάς Θεσπιάς. 'Ο «"Ε
ρως» τοϋ Πραξιτέλους εύρίσκετο εις Θεσπιάς μέχρι τής εποχής του Νέρωνος, ό όποι
ος τό ήρπασε μετά τών άλλων θησαυρών έκ τής Ελλάδος καί τό μετέφερεν εις Ρ ώ 
μην. Καί τό άριστούργημα τοϋ περιφήμου γλύπτου έκάη κατά τήν πυρκαϊάν τήν ό"Ας έξετάσωμεν όμως καί τάς σχετικάς διαστροφάς άπό τον κατά φύσιν έρωτα,
αί όποΐαι εις τήν άρχαιότητα ένεφανίζοντο υπό τάς μορφάς τής κτηνοβασίας, τοϋ
αύνανισμοΰ, τής παιδεραστίας καί τοϋ λεσβιασμοϋ. 'Η πρώτη τών διαστροφών αύτών
καθώς καί ή δεύτερα εΐχον μεγάλην διάδοσιν εις τήν άρχαιότητα μεταξύ τών άγάμων
καί τών εφήβων καί εις τάς πόλεις,άλλά πολύ περισσότερον εις τά χωρία καί εις τήν ύ
παιθρον Ελλάδα. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει καί σήμερον άκόμη εις τά χωρία,λόγω
προώρου σεξουαλικής διεγέρσεως έφήβων καί τοϋ αδυνάτου τής κατά φύσιν ίκανοποιήσεώς των.
Ή παιδεραστία σημαίνει κατά λέξιν τήν «μετά παίδων φιλίαν» καί ύπήρξε κατά
τήν άρχαιότητα πανελλήνιος θεσμός, κατ’ άρχάς μέν άπηλλαγμένος άπό παν τό σεξουααλικόν. Τότε έθεωρεϊτο ώς απαραίτητον μέσον διαπαιδαγωγήσεως τών νέων ή μετά
άνδρών καί γερόντων αναστροφή καί ομιλία,άλλά κατόπιν δυστυχώς έξέπεσεν εις τήν
βρωμεράν καί παρά φύσιν έκπλήρωσιν κτηνωδών ενστίκτων. Ή τοιαύτη σεξουαλικής
μορφής παιδεραστία έξεπήδησεν άπό τήν Κρήτην, οπού ύπήρχεν έπί Μίνωος άκόμη
καί ήτο συνδεδεμένη μέ μαγικάς τελετάς, αΐ όποΐαι έλάμβανον χώραν κατά τήν παράδοσιν ενός νέου προς τον έραστήν του. Καί δταν κατεκτήθη ή Κρήτη άπό τούς είσβαλόντας είς αυτήν Δωριείς, τό βρωμερόν καί άηδές αυτό πάθος διεδόθη καί εις τήν ύπόλοιπον Ελλάδα, ιδίως εις τάς δωρικάς πόλεις, διότι είς τάς αίολικάς καί ίωνικάς κατεκρίνετο, θεωρούμενον δπως καί είναι, διαστροφή άπό τούς κανόνας τής φυσικής ήδονής.Εΐς τάς δωρικάς λοιπόν πόλεις έθεωρεϊτο ώς έντροπή είς τον παΐδα νά μήν έχη έρα
στήν καί έθεωρεϊτο ώς μέσον διαπαιδαγωγήσεως καί πολεμικής άνατροφής τών νέων.
Είς τήν Κρήτην ό έραστής τοϋ παιδός άπεκαλεΐτο «φιλήτωρ», ό δέ φιλούμενος παΐς
«άίτας», εις τάς άλλας δέ δωρικάς πόλεις ό παιδεραστής έκαλεΐτο «είσπνήλας» ή
«εΐσπνηλος», ό δέ διεφθαρμένος παΐς ή νεανίας «κλεινός».
Είς άλλας άρχαίας πόλεις ό θεσμός κατεκρίνετο καί άλλαχοΰ ήτο άνεκτός, ένώ
τούναντίον είς τάς ίωνικάς πόλεις κατεδιώκετο καί έτιμωρεΐτο. Είς τάς άρχαίας
’Αθήνας ή παιδεραστία είχε τήν πρώτην, τήν καλήν της σημασίαν, ώς φιλία δηλαδή άνδρός προς παΐδα ή έφηβον καί έθεωρεϊτο άπλώς ώς θαυμασμός προς τό ώραΐον καί ώς
τοιαύτη άγνή φιλία ύμνήθη άπό τον Πλάτωνα είς τό συμπόσιον. Καί τοΰτο συνάγεται
διότι είς τάς άρχαίας ’Αθήνας ή σεξουαλική παιδεραστία έθεωρεϊτο ώς κάτι τό άτιμωτικόν καί ποινικώς άκόμη διώξιμον. Καί φυσικά ό Πλάτων δέν ήδύνατο νά έξυμνήση,
δπως έπιμένουν οί σύγχρονοι διεστραμμένοι σεξουαλικώς συγγραφείς, τήν τιμωρουμένην σεξουαλικήν παιδεραστίαν.

972 Σπ. Λεωτσάκου: Ή διαφθορά καί τα πορνεία άπό τήν αρχαιότητα μέχρι της έποχής μας

'Η σεξουαλική λοιπόν παιδεραστία έδικάζετο καί έτιμωρεΐτο άπό τήν 'Ηλιαίαν,
τό ευθύς μετά τον ’Άρειον Πάγον άνώτερον δικαστήριον των ’Αθηνών, έπέχον θέσιν
κακουργιοδικείου ή έφετείου. ’Ενώπιον αυτής ήγείρετο ή «περί έταιρήσεως γραφή»,
ή οποία συνίστατο είς τήν κατά ελευθέρου ’Αθηναίου πολίτου άπαγγελία κατηγορίας,
οσάκις ούτος είχε παραδοθή εις παιδεραστίαν έπί πληρωμή, παραβαίνων τον σχετικόν
νόμον. Εις τούς ένεργητικούς ή παθητικούς παιδεραστάς άπηγορεύετο ή άνάληψις
δημοσίου άξιώματος έντός ή έκτος των ’Αθηνών καί ή άνάληψις «χειροτονήτου» ή
«κληρωτού» άξιώματος. ’Επίσης οί παιδερασταί δεν ήδύναντο να άποσταλοΰν ώς πρέ
σβεις τής πατρίδος των εις άλλας πόλεις. Έθεωροϋντο άκόμη ώς πρόσωπα τόσον αι
σχρά, ώστε άπηγορεύετο είς αυτούς ή μετάβασις είς τήν εκκλησίαν τού δήμου, είς τό
βουλευτήριον, είς τά δικαστήρια,έκτος αν ήγοντο «διά γραφής» καί είς τά περιρραντή
ρια τής άγοράς,δηλαδή είς τόπους έξαγνισμένους δι’ίεροϋ έκ τών ναών ΰδατος,δι’άγιασμοϋ όπως θά έλέγομεν σήμερον. Καί ή ποινή 6χι διά τήν παιδεραστίαν αότήν καθ’
έαυτήν άλλα διά τάς παραβάσεις τών άπαγορεύσεών των ήτο μία. Ό θάνατος. Καί
μάς διεσώθη άκόμη ή περί «έταιρήσεως γραφή» κατά Τιμάρχου, πλουσιωτάτου δευτερεύοντος ρήτορος, ό όποιος άναμιχθείς είς τήνπερίφημον διένεξιν μεταξύ Δημοσθένους
καί Αίσχίνου κατηγορήθη διά παραβάσεις τής περί «έταιρήσεως γραφής» καί κατά τινας συγγραφείς ηύτοκτόνησεν, άπαγχονισθείς προ τής έκδόσεως τής άποφάσεως, ένώ
κατ’ άλλους κατεδικάσθη είς υπερορίαν ώς άτιμος.
'Ο Λεσβιασμός έλάχιστα άναφέρεται είς τούς άρχαίους συγγραφείς. 'Ο Πλάτων
μόνον είς τό συμπόσιον άναφέρει ολίγα περί «τριβάδων» ή «έταιριστριών», δπως άπεκαλοΰντο αί άρεσκόμεναι είς ομοφυλίαν γυναίκες. 'Ο τριβαδισμός ήτο πολύ διαδεδομέ
νος είς τήν Λέσβον καί έκ τής νήσου ταύτης ώνομάσθη λεσβιασμός ή παρά φύσιν αύτή
άσέλγεια μεταξύ γυναικών. Πάντως τά λεχθέντα ότι ή Λεσβία ποιήτρια Σαπφώ ήτο
λεσβιάζουσα άπεδείχθησαν άπό συγχρόνους έρευνητάς τής άρχαίας ιστορίας ώς άναληθή. Τήν έσυκοφάντησαν άντίζηλοί της ποιηταί, διά τό κάλλος τών ποιημάτων της καί
τήν άβρότητα τού στίχου της.
Τέλος διά τον αυνανισμόν γίνεται μνεία είς ενα τών διαλόγων τού Λουκιανού, οπού
εις ομαλός φυσιολογικός τύπος καί εις άνώμαλος έπισκέπτονται είς τήν Λίνδον τής Ρό
δου τον ναόν τής ’Αφροδίτης καί άποθαυμάζουν τό γυμνόν άγαλμα τής θεάς. Ό νεωκόρος κατά τήν περιήγησίν των έντός τού ναού, βλέπων τήν έκστασίν των προ τού
άγάλματος, παραπονεΐται οτι τό άγαλμα είχε ρυπανθή άπό διεγερθέντα προσκυνη
τήν, ό όποιος εϊχεν έξακοντίσει μέχρι τού στόματος του ώρισμένα υγρά. 'Ο ομαλός
τύπος προσεπάθησε νά διακρίνη τά ’ίχνη τής ρυπάνσεως, δτε τον έπρόλαβεν ό άνώμαμος τύπος ό όποιος τού ειπεν, δτι ό θαυμασμός τού προσκυνητοΰ είχε ρυπάνει τά ο
πίσθια τού άγάλματος.
Τοιαΰται βέβηλοι καί άνίεροι πράξεις έγένοντο κατά τήν άρχαιότητα είς τούς
ναούς τών θεών καί περιεγράφοντο ώς κάτι τό σύνηθες άπό τούς διαλόγους τού περιφήμου Λουκιανού. ’Έ ! έως έκεϊ δεν φθάνομεν σήμερον.
’Αλλά θά συνεχίσωμεν μέ τήν διαφθοράν καί τά διαφθορεία τής άρχαίας
Ρώμης.
( Συνεχίζεται)

ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΔΕΣ ΚΑΙ ΝΤΑΗΔΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
------------------------Ύπο ’Αστυνόμου Β' χ. Π . Π Α Π Α ΡΡΗ ΓΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ ________________

Οί Κουτσαβάκηδες, οί νταήδες δηλαδή καί οί ψευτοπαλληκαράδες, τδ φρούτο
αυτό των κακοποιών πού έπί πολλά χρόνια καί ιδιαίτερα στο Πειραιά επηρέαζε
αισθητά τη ζωή τοϋ υποκόσμου, δεν είναι έσμός πού πρωτοφανερώθηκε στήν έποχή
μας, αλλά έ'χει βαθειές ρίζες καί άνάγεται στήν άρχαία έποχή καί μάλιστα στήν
'Ομηρική.
Τούς παλληκαράδες τοϋ είδους αότοΰ τούς έλεγαν τότε βριαρούς καί ταλαυρίνους. 'Η προσωνυμία «Κουτσαβάκηδες» τούς έδόθη στά χρόνια μας, από τό όνομα
ένός ψευτοπαλληκαρά τής Τρούμπας, τοϋ Δημήτρη Κουτσαβάκη. Βαρκάρης τό
έπάγγελμα ό Κουτσαβάκης, καί γιά τήν ιστορία πρώην δεκανέας τοϋ ελληνικού
στρατού, ήτο γιά πολλά χρόνια, στις αρχές τοϋ αιώνα μας, τό φόβητρο τής Τρού
μπας στους άνθρώπους τοϋ συναφιοΰ του. Α λλά ας παρακολουθήσουμε τήν έξέλιξι
τοϋ κουτσαβακισμοΰ στούς άρχαίους χρόνους, γιατί αυτό κυ
ρίως είναι τό θέμα μας.
Στο 'Ομηρικό έπος καί είδικώς στο Β' Κεφάλαιο τής Ί λιάδος, πού άναφέρεται σέ ένα
καυγά άπό τούς συνηθισμένους
στο έλληνικό στρατόπεδο καί πού
είχεν ώς στόχο τον άρχιστράτηγο
Άγαμέμνονα, άνακαλύπτουμε τήν
παρουσία ένός άρχαίου Κουτσα
βάκη. Είναι ό Θερσίτης, Αίτωλός τήν καταγωγήν, άπό τήν Καλυδώνα. Κατά τον "Ομηρον ήτο
ό δυσμορφώτεροςτών Ελλήνων
πολεμιστών.Άσχημάνθρωπος, κα
μπούρης, στραβοπόδαρος, κου
τσός, κακομούτρης. Πλάϊ στά
σωματικά έλαττώματα συμβαδί
ζανε καί τά ψυχικά. ’Αθυρόστο
μος, καυγατζής, φωνακλάς, θρα
σύς καί είρων σέ μεγάλο βαθ
μό. Είχε τό θράσος νά όρθώση
τό κακοφτιαγμένο του άνάστημα
μπροστά στον ’Αγαμέμνονα καί
νά τοϋ μιλήση μέ νταηλίκι. «Ρέ
Άτρείδη», τοϋ λέει, «πάλι μαζί μας τά έβαλες. Δέ σοΰ φτάνει ρέ τόσο πλιάτσικο
καί τόσες όμορφες κοπέλλες πού έμεΐς οί ’Αχαιοί σοΰ οικονομάμε άπό τά χωριά
πού κυριεύουμε; Έ ρέ δειλοί καί άνανδροι ’Αχαιοί δέ σηκωνόμαστε νά κάνουμε πανιά
γιά τή πατρίδα». Τήν αύθάδειά του όμως αυτή τή πλήρωσε άκριβά γιατί έξώργισε
τον ’Οδυσσέα, ό όποιος, μέ μερικές ξεγυρισμένες μαγκουριές στο δύσμορφο σώμα
του, τον έκανε νά ζαρώση σέ μιά γωνιά, κάτω άπό τά γιουχαίσματα τών άλλων
στρατιωτών. ’Αργότερα έπλήρωσε μέ τή ζωή του τήν άθυροστομία του, γιατί είρωνεύθηκε τον Ά χιλλέα, ό όποιος τον έφόνευσε μέ τΙς γροθιές του.
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Ά λλα ό κουτσαβακισμός φτάνει σέ σημείο μεγάλης άκμής στους ’Αλεξαν
δρινούς χρόνους, στην έποχή δηλαδή πού ή ’Αλεξάνδρεια ήτο μία πόλις πολυάνθρω
πος, μέ κοσμική κίνησι πολύ ζωηρή. Οί γλεντζέδες τής εποχής εκείνης ήσαν θορυ
βώδεις, ζωηροί, παράφοροι, ορμητικοί. Δεν το είχαν σέ τίποτε πάνω στο μεθύσι
τους να τραβήξουν μαχαίρια, νά σπάσουν ποτήρια καί νά τά κάμουν, δπως θά λέγαμε
σήμερα, «γυαλιά—καρφιά». Στή κωμωδία «Φίλιππος» τοϋ Μνησιμάρχου άναφέρεται μία στιχομυθία κουτσαβάκη τής ’Αλεξανδρινής εποχής, πού στο ύφος καί στο
λεκτικό της μοιάζει σάν σημερινή, λές καί βγήκε άπό τό στόμα ψευτοπαλληκαρά
τής έποχής μας. «Ρέ ξέρεις τί θά πή νά τά βάνης μέ άνδρες σάν καί μάς πού μασάμε
τά σπαθιά άκονισμένα καί γιά προσφάι καταπίνουμε άναμμένα δαδιά. Καί το γκαρ
σόνι ρέ μάς φέρνει άντί γιά στραγάλια αιχμές άπό βέλη καί σπασμένα δόρατα καί
άντί γιά προσκεφάλια, βάζουμε άσπίδες καί θώρακες καί τά πόδια μας πατάνε σφέντόνες καί τόξα καί άντί γιά στεφάνια φοράμε καταπέλτες».
Γιά ψευτοπαλληκαράς έσατυρίζετο στήν άρχαία έποχή καί ό μεγάλος ρήτορας, ό
Δημοσθένης. Σχετικά ό κωμωδιογράφος Τιμοκλής, στο έ'ργο του «"Ηρωες», λέγει
σέ ενα σημείο: «καί πρώτα—πρώτα θά πάψη ό Δημοσθένης νά θυμώνη, αυτός ό
παλληκαράς πού τρώγει τούς καταπέλτες καί τις λόγχες, αύτός πού μόνον πόλεμο
βλέπει μπροστά του».
Καί ό ’Αριστοφάνης στούς «Άχαρνεΐς» μέ τήν ίδια ειρωνεία σατυρίζει τό στρα
τηγό Λάμαχο. Τον λέγει τρομερό, δύσκολομάσητο, πού άναταράζει τήν ασπίδα καί
κουνάει τά τρία λοφία τής περικεφαλαίας του.
Τό νταηλίκι λοιπόν καί ό ψευτοπαλληκαρισμός δέν είναι τής έποχής μας γεν
νήματα, άλλά είναι κακές ιδιότητες, πού μάς άφησαν γιά κληρονομιά οί άρχαϊοι μας
πρόγονοι. Ά ς μή μάς κακοφαίνεται δμως άν, κοντά στις μεγάλες άρετές πού κληρο
νομήσαμε άπό αύτούς, φορτωθήκαμε καί μερικές άμαρτίες τους.
ΠΑΝ. Π ΑΠΑΡΡΗ ΓΟ Π Ο ΥΛΟ Σ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν
Ιπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος των

άστυνομι-

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

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΒΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΝΕΑΣ
- ΠΩΣ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΚΑΙ ΣΥΗΕΛΗΦΘΗ 0 ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ Έ κ του ’Αμερικάνικου περιοδικού «Trou
--------------------------------Detective», κατά μετάφρασιν Ά σ τυφ ύ-_____________________
λακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

'Ο ’Ιούνιος είναι άσφαλώς ό πιο ρομαντικός μήνας του έτους. Τα σχολεία
κλείνουν και μπροστά μας ύπάρχει πλέον άρκετός χρόνος για άνάπαυσι και ψυχαγω
γία. ’Ιδίως για μια νέα 14 ετών ό ’Ιούνιος είναι ό πιο εύχάριστος μήνας, γιατί στήν
ηλικία αύτή κάνει τα πρώτα της βήματα προς την άλλαγή, πού θά τήν καταστήση
τέλεια γυναίκα. Τότε άρχίζει να έννοή τό ρομαντισμό πού συνταράζει τον έσωτερικό
της κόσμο.
’Έ τσ ι, ή Πατρικία ’Άνν Κούμ, μια ξανθή νέα, πού έμενε στη Ρώμη της Γεωρ
γίας, μια μικρή άμερικανική πάλι μέ 30.000 κατοίκους, έπλαθε όνειρα για τις θαυ
μάσιες ήμέρες πού θά περνούσε κατά τήν έποχή τών διακοπών τού σχολείου.
'Η Πάττυ δεν είχε κανένα λόγο νά φοβάται ότι θά συνέβαινε κάτι πού θά
κατέστρεφε τά όνειρά της αύτά. ’Ασφαλώς δεν ήξερε ότι μιά άπόφασις τού Συμ
βουλίου Χαρίτων, πού είχε ληφθή έξη μήνες πρίν, θά είχε συνέπειες γ ι’ αύτήν. Καί
στήν ηλικία της ό θάνατος ήταν μιά ιδέα πού δεν περνούσε ποτέ άπό τό μυαλό της.
'Η ωραία νέα ζοΰσε μέ τη μητέρα της καί τον πατρυιό της σ’ ένα ωραίο σπι
τάκι, οχι μακρυά άπό τό εμπορικό τμήμα τής πόλεως, οπού εργάζονταν καί οί δύο
γονείς της. Τό σπίτι τους ήταν τόσο κοντά στή δουλειά τους, ώστε συνήθιζαν νά πη
γαίνουν μέ τά πόδια μέχρι τό σπίτι γιά φαγητό τό μεσημέρι, όταν ό καιρός ήταν
καλός.
— «Σάς έχω ήδη έτοιμο τό φαγητό σας», είπεν ή Πάττυ χαιρετώντας τους,
όταν έφτασαν στο σπίτι τό μεσημέρι έκείνης τής Δευτέρας.
Μίλησαν λίγο γιά τήν άφόρητη ζέστη. Ό ήλιος έκαιγε, όπως συνήθως τέτοια
έποχή. Καθώς ή μητέρα τής Πάττυ έτοιμαζόταν ν’ άναχωρήση, τήν ρώτησε τί σχεδίαζε νά κάνη τό άπόγευμα.
— «"A ! δέν ξέρω», άπάντησε ή νέα. «’Αφού θά πλύνω τά πιάτα, θά φορέσω
τό μαγιώ μου καί θά κάνω ήλιοθεραπεία στήν αύλή, ή θά έπισκεφθώ καμμιά φι
λενάδα μου».
Στή μία παρά τέταρτο, τό ζεύγος άναχώρησε γιά τή δουλειά του. Χαιρέτησαν
τήν Πάττυ καί αύτή τούς ανταπέδωσε τό χαιρετισμό μέ τή σκέψι ότι θά· τούς έβλεπε
πάλι σύντομα.
"Οταν τό ζεύγος έπέστρεψε άπό τή δουλειά του στις πέντε ή ώρα, ή Πάττυ
δέν βρισκόταν πουθενά. Στην άρχή δέν έβαλαν κακό μέ τό νού τους, περιμένοντας άπό
στιγμή σέ στιγμή νά γυρίση. ’Ασφαλώς θά είχε πάει νά έπισκεφθή καμμιά φιλενάδα
της.
■
"Οταν ή ώρα πήγε έξη, πού ήταν ή συνηθισμένη ώρα τού φαγητού των, καί δέν
είχε φανή άκόμα, τότε άρχισαν νά άνησυχούν.'Ο πατρυιός βγήκε στήν αύλή άπ’οπού
έπέστρεψε, διαπιστώσας οτι κατά πάσαν πιθανότητα, ή Πάττυ έκανε ήλιοθεραπεία,
όπο>ς είχε πή. Τό άερόστρωμα βρισκόταν ακόμη έξω, πάνω στή χλόη, καί δίπλα
ένα ποτήρι μέ παγωμένο τσάϊ.
— «Κανένα άπό τά παιδιά μπορεί νά πέρασε καί νά τήν πήρε μέ τό αύτοκίνητο γιά τήν πισίνα», είπε. 'Η πισίνα δέν ήταν πολύ μακρυά.
'Η μητέρα όμως καθόταν πάνω σ’ αναμμένα κάρβουνα. «"Οχι, δέν νομίζω νά
είναι έτσι. Θά μάς άφηνε ένα σημείωμα. Δέν συνηθίζει ν’ άφήνη τά πράγματά της,
έτσι έξω. Θά τά μάζευε καί θά τά έφερνε μέσα στο σπίτι, πρίν νά φύγη».
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Ταραγμένοι οί γονείς προσπάθησαν να φάνε, άλλα που δρεξις. Σ τις έξη και
μίση ή μητέρα τής Πάττυ άρχισε να τηλεφωνή στις φιλενάδες τής κόρης της, ρωτών
τας τις μήπως ήταν μαζί τους ή αν την είχαν ΐδή πουθενά. ’Έπαιρνε όμως συνεχώς
άρνητικές άπαντήσεις.
— «’Ό χ ι, δεν είναι έδώ».
— «’Ό χ ι, δέν τήν είδα».
— «’Ό χ ι, δέν ήρθε έδώ σήμερα».
— «’Ό χ ι, δέν ήταν στήν πισίνα. ’Εγώ ήμουνα εκεί όλα τό άπόγευμα, σχεδόν
μέχρι τις πέντε καί μισή».
Καμμιά από τις φιλενάδες της δέν τήν εΐχεν ΐδή. Καμμιά δέν εΐχεν ιδέα πού
βρισκόταν. 'Ύστερα άπό δέκα περίπου τηλεφωνήματα, ή κατατρομαγμένη μητέρα
πήγε στο δωμάτιο τής κόρης της, για νά διαπιστώση αν έλειπαν τα ρούχα της. Τ ί
ποτε δέν μαρτυρούσε ότι ή Πάττυ είχε πάρει μαζί της ρούχα. Τά μόνα άντικείμενα
λυμμα, πού έρριχνε πάνω άπό τό μαγιώ της. "Οπως έδειχναν δηλαδή τά πράγματα,
ή Πάττυ φορούσε μόνο τό μαγιώ της όταν έφυγε. Περισσότερο άνήσυχη τώρα ή
μητέρα έπέστρεψε στο τηλέφωνο καί άρχισε πάλι τά τηλεφωνήματα. Έ ν τώ μεταξύ
ό σύζυγός της βγήκε έξω καί άρχισε νά ρωτά μιά γειτόνισσα μήπως εΐχεν ΐδή τήν
Πάττυ.
'Η γειτόνισσα ένδιαφέρθηκε άμέσως, γιατί ήξερε ότι ή Πάττυ ήταν μιά
καλή κοπέλλα. Δέν ήταν άπό τά κορίτσια πού έγκαταλείπουν τό σπίτι, χωρίς νά άφήσουν είδοποίησι. Σκέφτηκε γιά μιά στιγμή καί μετά είπε : «’Ά , ναί, τώρα πού μού τό
λέτε, θυμάμαι. Μού φαίνεται ότι τό άπόγευμα κάπου είδα τήν Πάττυ. "Α ! μάλιστα
τώρα θυμάμαι. Έπέστρεφα άπό τό μαγαζί στις δυο καί μισή περίπου. Είδα ένα
φορτηγό αυτοκίνητο νά στρίβη στη 19η οδό καί μέσα σ’ αύτό, στο μπροστινό κά
θισμα, ήταν ή Πάττυ κι’ ένας άνδρας».
Ή γειτόνισσα καταιγίσθηκε τότε άπό τις ερωτήσεις, άλλά διαπιστώθηκε ότι
δέν έκανε λάθος. ’Ακόμα θυμόταν ότι ή Πάττυ φορούσε μιά μπλέ ζακέττα, ένα είδος
καλύμματος, παρά ένδύματος. Πρέπει νά ήταν τό νάϋλον κάλυμμα.
'Ό ταν ό πατρυιός άνέφερε αύτά στη μητέρα τής Πάττυ, αυτή έμεινε κατά
πληκτη. Δέν ήξευρε κανένα άπό τον κύκλο τών φίλων τής κόρης της, πού νά όδηγή
φορτηγό αυτοκίνητο.
— «Μένει μόνο ένα πράγμα νά κάνουμε. Νά τηλεφωνήσουμε στήν άστυνομία
καί νά εξηγήσουμε τήν κατάστασι στο διοικητή Σμίθ Χόρτον».
Πράγματι ό Χόρτον έκινήθηκε άμέσως. Ειδοποίησε μέ τον άσύρματο ένα άστυνομικό περιπολικό αυτοκίνητο καί τό διέταξε νά έρευνήση τήν περιοχή, δίνοντάς του
τά περιγραφέντα χαρακτηριστικά τού οδηγού τού φορτηγού καί τής Πάττυ. Τό ίδιο
άστυνομικό αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά στο σπίτι τών γονέων τής νέας, γιά νά
πάρη καλύτερη περιγραφή τής περιβολής τής Πάττυ.
"Οταν τό αύτοκίνητο άνέφερε τήν άναποτελεσματική ερευνά του, ό διοικητής
έτρεξε πάλι στον άσύρματο. ’Έδωσε ένα σήμα στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό προς
μετάδοσι, ότι κατεζητεΐτο ένα πράσινο φορτηγό αύτοκίνητο, τελευταίου τύπου, μαζί
μέ τον οδηγό του, ένα τριαντάρη περίπου μέ μαύρα μαλλιά.
Ταυτοχρόνως ό διοικητής Χόρτον διέταξε έλεγχο όλων τών ξενοδοχείων σέ
άκτϊνα 50 μιλλίων,πρός άνεύρεσι τής έξαφανισθείσης νέας.
Ύ στερα άπό μιά ώρα, μετά τήν άναμετάδοσι τού σήματος άπό τού ραδιοφώνου, έλήφθη μιά άναφορά άπό τή μικρή πόλι Γιουχαρλήη, άνατολικώς τής Ρώμης.
Δύο άστυνομικοί διετάχθησαν άμέσως νά πάνε εκεί γιά σχετικό έλεγχο.
’Εκεί συνάντησαν τό συνάδελφό τους Μπίλλ Τόμπκινς, πού τούς ώδήγησε σ’
ένα πρατήριο βενζίνης, όπου ό ιδιοκτήτης του άφηγήθηκε τά έξής :
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— «’Έδινα βενζίνη σ’ ένα αυτοκίνητο τό απόγευμα όταν είδα νά πέρνα εκείνο
τό φορτηγό. Πήγαινε προς τη γέφυρα του ποταμού Έ τοβ α. Δίπλα στον οδηγό,
ήταν ενα ξανθό κορίτσι, που κατ’ άρχάς νόμισα ότι μέ χαιρετούσε. Ά λλα όταν
τό ρυμουλκό προσπέρασε σκέφθηκα ότι μάλλον προσπαθούσε νά μοϋ κάνη σήμα.
’Ανησύχησα γ ι’ αύτό καί όταν σέ λίγο πέρασε ένας πελάτης μου, τοϋ μίλησα σχετικώς».
’Εάν αυτά πού έλεγε ό ιδιοκτήτης τής βενζίνης ήταν σωστά, φαίνεται ότι'ή
ξανθή έπιβάτις τοϋ φορτηγού προσπαθούσε νά του κάνη σήμα ζητώντας βοήθεια. 'Η
άποψις αυτή ένισχύθηκε σέ λίγο καί μέ άλλα πειστήρια.'Ένας καταστηματάρχης, πού
είχε τό κατάστημά του δίπλα στο δρόμο, νοτίως τοϋ Κίνγκστον, άνέφερε στον άστυνόμο Τζό Ά ντα μ ς ότι αύτός καί ή γυναίκα του είχαν δή μιά ξανθή νέα μέσα σ’ ένα
φορτηγό.
— «Περνοΰσε τή στιγμή πού έγώ καί ή γυναίκα μου βρισκόμαστε έξω μπροστά
στο κατάστημά μας. Τό κορίτσι έβγαλε τό χέρι του άπό τό παράθυρο καί έδειχνε
τό αυτοκίνητο σά νά ήθελε νά μάς πή νά τό σημειώσουμε. 'Η γυναίκα μου παρατή
ρησε ότι ή νέα δέν ήθελε νά γίνη άντιληπτή άπό τον οδηγό ότι μάς έκανε σήμα
καθώς περνούσαν».
Ή όμοιότης των δύο άφηγήσεων άπό τούς δύο μάρτυρες, πού τούς έχώριζε με
γάλη άπόστασις, δέν άφηνε άμφιβολία ότι ή ξανθή νέα έπρεπε νά είναι ή Πατρικία
Ά νν Κούμ καί ότι βρισκόταν σέ δύσκολη θέσι. 'Υπό τοιαύτας συνθήκας οί άστυνομικοί
αίσθάνθηκαν τήν ύποχρέωσι νά τηρούν ενήμερη τήν οικογένεια τής νέας,γιά τήν πρόο
δο των άναζητήσεων. Δυστυχώς όμως οί άνεπαρκεΐς πληροφορίες κάθε άλλο παρά
ενθαρρυντικές ήταν καί συνετέλεσαν μόνο στο ν’ αυξήσουν τήν άνησυχία των
γονέων γιά τήν άσφάλεια τής νέας.
Τό πρωί, όλα τά έντυπα τής Γεωργίας έδιναν στή δημοσιότητα τήν ιστορία
τής έξαφανίσεως τής 14έτιδος Πάττυ Ά νν. 'Η φωτογραφία τής νέας ήταν στήν πρώτη
σελίδα όλων των έφημερίδων τής πολιτείας. Προεβλήθη έπίσης καί στήν τηλεόρασι.
'Ο ραδιοφωνικός σταθμός άναμετέδιδε τό σήμα κάθε τριάντα λεπτά. 'Η περιγραφή
των χαρακτηριστικών έπαναλαμβανόταν συνεχώς : όψος 1,60 μ., βάρος 104 κιλά,
ξανθή κόμη, περιβολή ένα μπλέ νάϋλον κάλυμμα καί καφέ μαγιώ.
'Ο ίδιος ό διοικητής Χόρτον πήγε στο ραδιοφωνικό σταθμό καί έκανε έκκλησι
προς τό κοινό ζητώντας τή συνδρομή του : «'Οποιοσδήποτε γνωρίζει κάτι σχετικά
μέ τήν έξαφάνισι τής νέας, παρακαλεΐται νά τό άναφέρη αμέσως στις άστυνομικές
άρχές. Κάθε καθυστέρησι σημαίνει κίνδυνον τής ζωής της».
’Αλλά καί ή άστυνομία δέν παρέμεινε μέ σταυρωμένα χέρια περιμένοντας.
Τό άπόγευμα τής Τρίτης, 60 έθελονταί πού έσχημάτισαν άποσπάσματα ύπό τάς διαγάς τοϋ άρχιφύλακος Τ .Ε. Μπέντλυ, άρχισαν τήν μεθοδική έρευνα τής περιοχής,
μεταξύ Ρώμης, Κάρτερσβίλλ καί Κίγκστον Ρόκμαρτ. Μιά φωτογραφία τής Πάττυ
’Άνν έπεδείχθη στον καταστηματάρχη καί τή γυναίκα του, οί όποιοι αναγνώρισαν
τήν ξανθή νέα πού βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο καί πού τούς είχε τραβήξει τήν
προσοχή.
'Ο άστυνόμοςΆνταμς ώργάνωσε έπίσης ένα ειδικό συνεργείο, προς ενέργειαν
ελέγχου τών αρχείων φορτηγών αύτοκινήτων. Τό συνεργεΐον τοΰτο άνέκρινε όλους
τούς κατόχους αυτοκινήτων, τών οποίων τά χαρακτηριστικά έμοιαζαν μέ τήν περι
γραφή τοϋ υπόπτου. "Αλλοι αστυνομικοί άνέλαβαν νά εξετάσουν όλους όσους κατά
τό παρελθόν είχαν καταδικασθή γιά σεξουαλικά έγκλήματα.
'Ο άριθμός τών υπόπτων περιωρίσθηκε σημαντικά, χωρίς όμως νά σημειωθή
πρόοδος.
Ό συνταγματάρχης Μπούλφορντ Κάλχουν, διοικητής τοϋ 122ου συντάγματος
πεζικοΰ, προσεφέρθη νά συνδράμη στις άναζητήσεις καί έγνώρισε στήν άστυνομία
ότι όλοι οί άνδρες του καί όλα τά μέσα πού διέθετε ή μονάς του, ήταν στήν διάθεσι
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των πολιτικών άρχών,πρός συνέχισι των άναζητήσεων, για την άνεύρεσι της πιθανώς
άπαχθείσης νέας. Ό ίδιος ό συνταγματάρχης ήγήθη δυνάμεως έξ 80 στρατιωτών
καί ακολουθώντας στρατιωτική τακτική, περιεκύκλωσε τή γειτονική δασώδη περιοχή,
τήν όποια άρχισε νά έλέγχη, άφοϋ τήν υποδιαίρεσε σέ μικρότερους τομείς, βάσει
τών στρατιωτικών τοπογραφικών χαρτών, οΐ όποιοι έδειχναν όλους τούς κρημνούς
καί τις χαράδρες, καθώς έπίσης τις έγκαταλελειμμένες άγροκατοικίες καί άλλα κτίσματα, πού μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν ώς καταφύγιο στον άπαγωγέα καί τό
θύμα του.
Μια άναφορά τού άστυνόμου Μάρβυν Στόουνσάϊφερ, τής Ρόουν Κάουντυ τού
Τένεση, πού έφτασε τα μεσάνυχτα τής Πέμπτης, έφερε νέα άναστάτωσι. 'Ο Στόουνσάϊφερ είχε συλλάβει τρεις άνδρες,κατόπιν καταγγελίας δύο κοριτσιών, διότι άπεπειράθησαν νά τις βιάσουν. ’Αλλά οί έλπίδες ότι οί άνθρωποι αύτοί μπορούσαν νά έχουν
σχέσι μέ τήν έξαφάνισι τής Πάττυ Ά ν ν διαψεύσθηκαν τήν άλλη μέρα, όταν οί ύπάλληλοι τού F .B .I. τού γραφείου τής Γεωργίας, πού έσπευσαν στην Κίγκσπορτ τού
Τένεση, έπέστρεψαν καί υπέβαλαν τήν σχετική άναφορά τους.
"Υστερα άπό συνεχείς ανακρίσεις, οί υπάλληλοι έπείσθηκαν ότι οί τρεις άνδρες
δεν είχαν καμμιά σχέσι μέ τήν έξαφάνισι τής Πάττυ "Ανν. "Ολοι τους άπέδειξαν ότι
τή Δευτέρα δεν βρίσκονταν κοντά στή Ρώμη τής Γεωργίας.
Ή πρώτη σύλληψις ή όποια έφαίνετο νά ύπόσχεται κάτι τό θετικό, έγινε στή
Ρώμη τήν 24η ’Ιουνίου. Κατά τή στερεότυπη διαδικασία τής έξετάσεως τών σεξουα
λικών εγκληματιών, οί άνδρες τού Χόρτον βρήκαν κάποιον ό όποιος ειχεν άπολυθή
άπό τις φυλακές τής Ρείντσβίλλ τό Δεκέμβριο. Ειχεν ύποβληθή σέ ψυχιατρική θε
ραπεία στή Μιλέτζβίλλ καί ειχεν άφεθή έλεύθερος άπό τό Συμβούλιο Χαρίτων.
Κατοικούσε στή Πώντλιγκ Κάουντυ μέ τήν οίκογένειά του, άλλά ήταν γνωστό ότι
έσύχναζε τακτικά σέ ώρισμένα καφενεία τής Ρώμης.
Μεγάλη σημασία είχε μιά άναφορά ένός ύπαλλήλου τής εφορίας οινοπνευμα
τωδών, τοΰ Τζό Μπέρτον,ό όποιος άνέφερεν οτι εϊχεν ίδή τον άποφυλακισθέντα στή
Ρώμη τή Δευτέρα τό πρωί.
— «Λέγεται Κόκραν — Γουίλυ Γκράντυ Κόκραν» είπεν ό Μπάρτον. «Είμαι
βέβαιος οτι τον είδα. Βρισκόταν στο κατάστημα πού ένεργοΰσα τον έλεγχό μου».
'Ο άστυνομικός "Οσκαρ Γουίλλιαμς εστάλη στο καφενείο καί έξήτασε τον κατα
στηματάρχη.^
-— «Μάλιστα, τον ξέρω. "Ερχεται κάπου - κάπου έδώ», είπεν ό τελευταίος.
«Είμαι βέβαιος ότι ήταν έδώ τή Δευτέρα».
'Ο Γουίλλιαμς τον ρώτησε έάν ό Κόκραν είχε φορτηγό αύτοκίνητο.
— «Βεβαίως»,άπάντησε ό καφεπώλης. «Είναι ένα πράσινο. Δέν ξέρω αν είναι
δικό του ή αν άνήκει στήν έπιχείρησι πού έργάζεται, άλλά θυμούμαι ότι τό είχε
σταθμεύσει έδώ μπροστά στήν είσοδο, τή Δευτέρα τό μεσημέρι, πού ήταν έδώ».
Μέσα σέ μιά ώρα δυο αυτοκίνητα γεμάτα άστυνομικούς, μεταξύ τών όποιων
βρισκόταν καί ό διοικητής Χόρτον, ξεκίνησαν γιά τό έργοστάσιο ξυλείας, όπου έργαζόταν ό Κόκραν, κοντά στο Ντάλλας.
Ό Κόκραν τούς χαιρέτησε ευγενικά. ~Ηταν ήπιος καί ευπροσήγορος. ’Από τό
φάκελό του οί άστυνομικοί ήξευραν ότι είχε περάσει στις φυλακές σχεδόν τή μισή
ζωή του. Κατά τήν άνάκρισι κάπνιζε συνεχώς. Οί άπαντήσεις του ήσαν εύγενεΐς,
άλλά έπίμονες. Άρνήθηκε ότι είχεν ίδή ποτέ τή νέα, τής όποιας τή φωτογραφία τοΰ
έδειξαν. Παραδέχτηκε μόνο οτι είχε διαβάσει γιά τήν ύπόθεσι στις εφημερίδες καί
ειχεν άκούσει καί τήν έκπομπή στο ραδιόφωνο, άλλά πέραν τούτων — έπέμενε εύγενικά—δέν ήξευρε τίποτε άπολύτως γ ι’ αυτή τήν νέα. 'Ο τρόπος του καί οί άδίστακτες
άπαντήσεις του φαινόντουσαν πειστικές. Καί όμως έκανε ένα λάθος. Στήν έρώτησι
τού Χόρτον σχετικούς μέ τό αν βρισκόταν στή Ρώμη τή Δευτέρα, άπάντησε :
«’Ό χ ι κύριε, δέν ήμουν».
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Οί άστυνομικοί όμως ήξευραν δτι βρισκόταν εκεί. Συνέλαβαν τον Κόκραν καί
τον μετέφεραν στα κρατητήρια της Ρώμης. ’Επίσης καί τό σκούρο πράσινο αύτοκίνητό του ώδηγήθηκε κι’ αυτό στη Ρώμη καί παραδόθηκε^στούς τεχνικούς τού F .B .I.,
για γενική έξέτασι στο δημοτικό γκαράζ.
Στο μεταξύ οί άναζητήσεις σ’ δλη τή γύρω περιοχή συνεχίζονταν προς άνεύρεσι τής Πάττυ ’Άνν, ένώ ταυτοχρόνως ό Κόκραν ύπεβάλλετο σέ συνεχείς άνακρίσεις
στα κρατητήρια. Παρ’ δλα τα προληπτικά μέτρα, ή είδησις τής συλλήψεώς του δια
δόθηκε στήν πόλι καί σέ λίγο έκατοντάδες έξωργισμένοι κάτοικοι τήςπόλεως συγ
κεντρώθηκαν μπροστά στο δημαρχιακό κτίριο. 'Η κατάστασις ένετάθη άκόμα περισ
σότερο, δταν μερικοί άπό τό πλήθος άνεγνώρισαν τον καταστηματάρχη καί τή γυ
ναίκα του, πού είχαν ίδή τήν Πάττυ ’Άνν δταν άπήγετο, νά βγαίνουν άπό τό κτίριο.
Ή άστυνομία γιά νά προλάβη τήν πρόκλησι ταραχών έκ μέρους τοΰ πλήθους,
έπενόησε καί έφήρμοσε τό εξής σχέδιο. "Ενα υπηρεσιακό αυτοκίνητο βγήκε άπό τήν
πίσω πόρτα των κρατητηρίων μέ τρεις αστυνομικούς στο μπροστινό κάθισμα. ’Έ τσ ι
τό πλήθος, πιστεύοντας δτι ό ύποπτος μετεφέρθη σε άλλα κρατητήρια, άρχισε νά δια
λύεται.
’Αλλά ό Γουίλλυ Κόκραν δεν μετακινήθηκε καί συνεχίστηκε ή άνάκρισίς του.
Οί τρόποι του δεν ήταν πλέον γαλήνιοι καί εύγενεΐς. Τό δίκτυο των μαρτυριών περιεσφίγγετο γύρω του. Καταριόταν τούς άνακρίνοντας, ξεφώνιζε δτι είναι άθώος καί
ίσχυρίζετο δτι τον καταδίωκαν, γιατί ήταν πρώην κατάδικος.
Οί άστυνομικοί, μέ τό ένστικτο πού τούς δημιουργεί ή πείρα, άντελήφθησαν
δτι ήταν ένοχος. Τώρα ή άπόδειξις τής ένοχής του ήταν ζήτημα μόνον χρόνου.
'Ο Χόρτον τότε τοΰ δήλωσε κατηγορηματικά : «'Ο Τζό Μάρτον σέ είδε στή
Ρώμη τή Δευτέρα. Τό ίδιο καί ό ύπαστυνόμος Λίντσαιν. Τό ίδιο καί ό καφεπώλης.
’Έ τσ ι είναι άποδεδειγμένο πλέον δτι βρισκόσουν στήν πόλι. Ό ιδιοκτήτης τής
βενζίνης σέ είδε μαζί μέ τό κορίτσι κοντά στον ποταμό ’Έτοβα. 'Ο καταστηματάρ
χης καί ή σύζυγός του σέ είδαν μαζί μέ τή νέα κάτω στή Μπάρστοϋ Κάουντυ.
"Ολοι αύτοί είναι καλοί καί έντιμοι πολίτες. Είναι βέβαιοι γ ι’ αύτά πού καταθέτουν.
Δέν λένε ψέμματα. Καί τώρα γιά τό αύτοκίνητό σου. Τό ελέγξαμε καί τί νομίζεις
δτι βρήκαμε ; Μακρυές τρίχες άπό τά μαλλιά τοΰ φτωχού αύτού κοριτσιού. Οί
τεχνικοί τις παρέβαλαν μέ άλλες τρίχες πού υπήρχαν στή κτένα της. Είναι άκριβώς
οί ίδιες. Τώρα Γουίλλυ ένα κι’ ένα κάνουν δύο, δέν μπορείς νά ξεφύγης».
Ό Κόκραν μέ τά δάκτυλα πού έτρεμαν, ένώ τά μαλλιά του κρεμόταν σάν θύ
σανοι πάνω στο ίδρωμένο μέτωπό του, μουρμούρισε κάτι. "Ηταν ή πρώτη ύποχώρησίς του. Τό στόμα του άνοιξε διάπλατα καί μέσα απ’ αυτό ξεχύθηκε ή τρομερή
άλήθεια. Μάλιστα, παραδέχθηκε τελικά, δτι αυτός είχε βιάσει τήν Πάττυ Ά ν ν καί
μετά τή σκότωσε.
’Ανησυχώντας γιά τό έξαγριωμένο πλήθος, πού γιά μιά άκόμη φορά άρχισε νά
συγκεντρώνεται έξω, ό διοικητής Χόρτον δέν περίμενε περισσότερες λεπτομέρειες.
Θά τις είχε άργότερα. Τώρα αύτή τή στιγμή έπεβάλλετο νά μεταφέρη τον κρατούμενο
στο Φούλτον Τάουερ τής Ά τλάντα, γιά ν’ άποφύγη τις ταραχές έκ μέρους τοΰ πλή
θους. Τον άνέβασαν σ’ ένα αύτοκίνητο καί ξεκίνησαν γιά τήν Άτλάντα. Κατά τή
διαδρομή ό Γουίλλυ διηγήθηκε κατά ποιον τρόπον άφήρεσε τή ζωή ένός άθώου
νέου κοριτσιού.
Ε ίχε πάει στή Ρώμη γιά νά έπισκεφθή ένα φίλο του.' Ο φίλος του αύτός έμενε
στή 19η όδό, άλλά δέν ήξευρε τον αριθμό τοΰ σπιτιού. Έ νώ έψαχνε γιά τό σπίτι τοΰ
φίλου του, στή 19η όδό, είδε τήν Πάττυ Ά ν ν ξαπλωμένη πάνω στο άερόστρωμα,
στή χλόη, πίσω άπό τό σπίτι της. Σταμάτησε τότε καί μέ τό πρόσχημα δτι ήθελε
νά ζητήση πληροφορίες, τής έπιασε κουβέντα. Ή νέα τού είπεν δτι ό ήλιος έκαιγε
πολύ καί δτι θά πήγαινε μέσα στο σπίτι. Ό Γουίλλυ προσφέρθηκε τότε νά τήν πάη
μέ τό αύτοκίνητό του σέ μιά πισίνα πού ήταν έκεΐ κοντά. ΤΗταν μεσημέρι καί ή
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Πάττυ ’Άνν ήταν βέβαιη οτι θά εδρισκεν εκεί πολλές φιλενάδες της. ’Ανύποπτη
δέχθηκε τήν προσφορά.
'Η χαρά του έφτασε στο κατακόρυφο άπό την άπροσδόκητη αύτή τύχη. Περίμενε μερικά λεπτά, δσο ή Πάττυ ’Άνν νά πάη μέσα στο σπίτι γιά νά πάρη τό μπλε
κάλυμμα, πού τό φόρεσε πάνω άπό τό μαγιώ της. Μπήκε μαζί του στο αυτοκίνητο
καί τραβήξανε προς άνατολάς.
Πήγαιναν προς τον ποταμό Έ τοβ α άκολουθώντας τήν 61η όδό, όταν έστριψε
καί μπήκε μέσα σέ μιά έγκαταλειμμένη μάνδρα, δπου έργαζόταν κάποτε. ’Εκεί δεν
θά τούς άκουγε κανένας. Τότε άφήρεσε τό μαγιώ τής Πατρικία καί τήν έβίασε.
Φοβούμενος δτι ή Ά νν θά τον κατήγγειλε, πράγμα πού θά είχε ώς συνέπεια
νά βρεθή πάλι στις φυλακές γιά άρκετά χρόνια, άπεφάσισε νά τη σκοτώση. Τής έπιασε
τό λαιμό μέ τά χέρια του καί τής πίεσε τό λαρύγγι. «Πέθανε χωρίς άγωνία», προσέθεσε.
Μετά τής φόρεσε ξανά τό μαγιώ καί έκρυψε τό πτώμα στο δάσος, ένώ αυτός
πήγε στό σπίτι γιά νά πάρη μιά κουβέρτα καί σύρμα. ’Έδεσε γύρω στο πτώμα
βαρειές άλυσσίδες καί άλλα σιδερένια αντικείμενα, τό έβαλε στό αύτοκίνητό του καί
τό μετέφερε στον ποταμό ’Έτοβα, δπου καί τό έρριξε μέσα...
'Ο Γουίλλυ Κόκραν ξάπλωσε νά κοιμηθή μόλις τον έκλεισαν στό κελλί του
στήν Ά τλάντα. Οί άστυνομικοί έπέστρεψαν στη Ρώμη, δπου τήν άλλη μέρα άρ
χισαν τις προετοιμασίες τους γιά τήν άνεύρεσι τοΰ πτώματος τής Πάττυ Ά νν.
Πάνω άπό πενήντα βάρκες καί άρκετές διμοιρίες στρατιωτών, άστυνομικοί καί πολί
τες έλαβαν μέρος στήν έξερεύνησι τής κοίτης τοΰ ποταμού, χωρίς δμως άποτέλεσμα.
Κατά τά μεσάνυκτα μεταφέρθηκε άπό τό κελλί του έπί τόπου στό ποτάμι, γιά
νά βρίσκεται έκεϊ δταν τήν άλλη μέρα θά άρχιζαν πάλιν οί άναζητήσεις. 'Ο ταγματάρ
χης Χόρας Κλάρυ τού δήλωσε δτι ήθελαν πιο σαφείς καί άκριβεΐς πληροφορίες. 'Ο
Κόκραν, κοιτάζοντας λοξά τό αύξανόμενο συνεχώς στήν δχθη πλήθος, παρεκάλεσε τον
άξιωματικό : «Δέν θά μέ παραδώσης στό πλήθος κύριε ταγματάρχα, δέν είναι έτσι ;»
—«’Ό χ ι Γουΐλλυ. Τουναντίον θά χτυπήσουμε όποιονδήποτε τολμήση νά σέ πειράξη».
'Ο Κόκραν πήρε βαθειά άνάσα. «Φαίνεσθε άνθρωπος πού κρατά τό λόγο του
κ. ταγματάρχα, θά σάς δείξω πού είναι».
Γιά νά είναι άσφαλής ό ταγματάρχης δτι ό Κόκραν δέν θά άνεγνωρίζετο άπό
τούς περιέργους, τοΰ έδωσε νά φορέση στρατιωτικά. Τότε ό Κόκραν τούς ώδήγησε στή
γέφυρα Μίλαμ, μεταξύ Γιουχαρλήν καί Στίλεσμπόρω, καί τούς έδειξε τό σημείο δπου
είχε ρίξει τό πτώμα.
Δύο ομάδες στρατιωτών μπήκαν στό ποτάμι. Σέ λίγο έβγαιναν μέ τό τυλιγμένο
μέσα στήν κουβέρτα πτώμα τής Πάττυ Ά ν ν .Τ ό πρώτο πράγμα πού παρετήρησαν,
δταν άπέσυραν τήν κουβέρτα, ήταν μιά πληγή άπό σφαίρα στό κεφάλι.
—«Γιατί τήν πυροβόλησες ;» ρώτησε ό ταγματάρχης Κλάρυ τον Κόκραν. «Προη
γουμένως είπες δτι τήν στραγγάλισες».
Ό Κόκραν σκέφθηκε γιά μιά στιγμή, τράβηξε μιά δυνατή ρουφηξιά τού τσιγά
ρου του καί είπε : «Πίταν πολύ ώραία καί δέν ήθελα νά τήν στραγγαλίσω. ’Έ τσι τή
θανάτωσα πιο εύκολα καί γρήγορα μέ τό δπλο μου».
Τούς ύπέδειξε κατόπιν, πού θά εύρισκαν τό δπλο, ένα πιστόλι τών 38. Τό είχε
κρύψει κάτω άπό τό πάτωμα τοΰ σπιτιού του. Μιά βαλλιστική έξέτασις άπέδειξε δτι
πράγματι αύτό ήταν τό δπλο μέ τό όποιο πυροβολήθηκε ή Πάττυ Ά νν.
'Ο Κόκραν ώδηγήθηκε στό δικαστήριο τής Κάρτερβίλλ καί στις 15 ’Ιουλίου οί
ένορκοι τον έκριναν ένοχο βιασμού καί άνθρωποκτονίας. Σ τις 26 Αύγούστου καταδι
κάστηκε σέ θάνατο. Κατόπιν δμως ώρισμένων έκκλήσεων ή έκτέλεσίς του άνεστάλη
μέχρι τήν 13 ’Απριλίου 1956, γιά νά ύποβληθή ό Κόκραν σέ έξέτασι άπό ψυχιάτρους.
Κατά τήν έξέτασι εύρέθη τελείως υγιής. Κατόπιν τούτου ό Γουίλλυ Γκράντυ Κόκραν
έπλήρωσε τό έγκλημά του μέ τήν έσχάτη τών ποινών, οδηγηθείς στήν ήλεκτρική
καρέκλα, στις φυλακές τής Γέιντσβίλλ τής Γεωργίας.
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(Σ υνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Συνδέθηκα μαζί της καί, άπό κουβέντα σέ κουβέντα, Ινα βράδυ στο αΠεροκέ»
φέραμε τή συζήτησι στο φίλο της Μπερανζέ.
Μοϋ είπε πολλά για αύτδν τον άνθρωπο, για τά πλούτη του, γιά τή δουλειά του
στή Γαλλία κι’ ένα σωρό άλλα πράγματα, άσχετα μέ τή ζωή του.
— Τον άγαπησα μοϋ είπε καί θά τον κέρδιζα αν δεν ξεφύτρωνε μπροστά μας
ένας φίλος του. Καί στο τέλος φώναξε σχεδόν υστερικά.
— Αυτός ό Παρνίδης μοϋ τον ξεμυάλισε! ’Αλλά νά τό θυμάσαι. Θά τον έκδικηθώ σκληρά.
"Οσες φορές κουβέντιαζα μαζί της, μέ τρόπο γύριζα τή συζήτησι γύρω άπό τό
Γάλλο φίλο της. Ή ’Αντελίνα, όπως κατάλαβα, δέν ήξερε κανένα μυστικό τοϋ Μπε
ρανζέ, έκτος άπό τήν έρωτική της περιπέτεια. ’Έ τσ ι άναγκάστηκα νά τήν άφήσω
ήσυχη καί νά γυρίσω πάλι πίσω, στον ’ίδιο δρόμο άπ’ όπου άρχισα.
*
* *
Πέρασαν κάμποσες μέρες άπό τότε. "Ενα πρωινό, όπως καθόμουν σ’ ενα γωνια
κό παραλιακό μπαράκι της όδοΰ Μεσσηνίας καί περίμενα πότε θά βγή ό Μπερανζέ
γιά νά τον παρακολουθήσω, μιά σκέψι πέρασε άπό τό νοΰ μου, δηλαδή πώς θά τά
καταφέρω νά βρω άφορμή καί νά μπω στή γκαρσονιέρα μέ τά κλειστά παράθυρα.
’Έ τσ ι όπως έτρεχε ή φαντασία μου γιά νά βρή τον τρόπο, σταμάτησε στον φίλο μου
Νάσο. Αυτός, σάν ιδιοκτήτης τοϋ σπιτιοΰ, αν τελικά τό άπεφάσιζα, θά μέ βοηθούσε.
Τις σκέψεις μου διέκοψε τό άπότομο σταμάτημα ένός προσώπου, μπροστά στήν
είσοδο τής γκαρσονιέρας.
"Οπως τον πρόσεξα, ήταν ένας γνωστός μου ζωγράφος, ό μπάρμπα Σιμός, ένας
άνθρωπος τοϋ θεοΰ, γεμάτος καλωσύνη. Τον ήξερα καλά. Κάποτε είχαμε γνωριστεί
σέ μιά ψαράδικη ταβέρνα στή Φρεαττύδα καί άπό τότε είχαμε γίνει φίλοι.
'Ο μπάρμπα Σιμός χτύπησε τό κουδούνι. Κάποιος τοϋ άνοιξε καί μπήκε μέσα.
"Υστερα άπό κάμποση ώρα τον είδα νά βγαίνη χαρούμενος. Τόν άφησα καί προχώ
ρησε καί όταν έφτασε στή πλατεία στο Πασαλιμάνι τόν σταμάτησα.
— Καλή μέρα μπάρμπα Σΐμο, τοϋ είπα, σέ βλέπω χαρούμενο, σίγουρα κάποια
καλή δουλειά θά πήρες άπ’ αύτό τό σπίτι πού σέ είδα κι’ έβγαινες.
Ό μπάρμπα Σιμός, χωρίς νά ξέρη πού θέλω νά καταλήξω καί τί ζητώ νά μά
θω σχετικά μέ τόν άνθρωπο πού συναντήθηκε, προχώρησε στή συζήτησι.
— Χρυσοί άνθρωποι μοϋ είπε, δέν μέ παίδεψαν. Χωρίς πολλά παζαρέματα μοϋ
έδωσαν τή δουλειά.
— Θά τούς φτιάξης κανένα πίνακα ; τόν ρώτησα.
—Ό χ ι παιδί μου, κάτι άλλο πιο κουραστικό στήν ήλικία μου. Θέλουν νά τούς
επενδύσω μέ χρυσές ταπετσαρίες τά δωμάτια. Θά κουραστώ, μά θά βγή τό μερο
κάματο.
"Οταν άκουσα άπό τόν μπάρμπα Σίμο πώς θά δούλευε στή γκαρσονιέρα πού
ήταν ή επιθυμία μου νά μπώ, σκέφτηκα νά εκμεταλλευτώ τήν περίπτωσι αύτή καί νά
τοϋ κάνω πρότασι νά μέ πάρη βοηθό του. Πρώτης τάξεως ιδέα γιά νά πετύχω εκείνο
πού ήθελα, γιατί μέ αύτό τόν τρόπο υπήρχε πιθανότης νά βγώ άπό τό άδιέξοδο.
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Μέ τήν πρόφασι αύτή θά είχα ολη τήν ευχέρεια να ψάξω στη γκαρσονιέρα και ίσως
κάτι να εΰρισκα το ύποπτο. "Ετσι θ’ άνοιγε ό δρόμος για νά μάθω τήν προσωπικό
τητα του Μπερανζέ.
'Όσο για τό μπάρμπα Σϊμο τοϋ είχα άπόλυτη έμπιστοσύνη. "Οπως κουβεν
τιάζαμε πήρα τήν άπόφασι νά τοϋ θέσω ύπ’ οψιν τήν περίπτωσι.
—’Άκου μπάρμπα Σ ϊμ ο- θέλεις νά σέ βοηθήσω στή δουλειά σου ; ’Εγώ δεν
θέλω χρήματα- καί τοϋ έξήγησα σχετικώς. Ό Μπάρμπα Σϊμος γύρισε, μέ κοίταξε
καί γέλασε μέ τήν καρδιά του.
— Τώρα κατάλαβα πώς μέ δουλεύεις!
—-’Ό χ ι μπάρμπα Σϊμο, τοϋ είπα, ή πρότασίς μου είναι σοβαρή. Προσπαθώ νά
μάθω κάτι. "Ετσι τον έπεισα καί δέχτηκε, χωρίς νά επιδίωξη νά μάθη περισσότερα.
Τό βράδι στήν ψαράδικη ταβέρνα πού συναντηθήκαμε, μοΰ είπε ότι τό πρωί
τής έπομένης πρέπει νά είμαι έτοιμος.
Φόρεσα ένα παληό κουστούμι γεμάτο λαδομπογιές κι’ ένα μπερέ μουντζουρω
μένο καί πήγα στήν οδό Μεσσηνίας, περιμένοντας στή γωνιά τοϋ δρόμου.
"Υστερα άπό λίγη ώρα φάνηκε ό μπάρμπα Σϊμος, πού δυσκολεύτηκε νά μέ
γνωρίση. "Οταν τον καλησπέρησα, μοϋ είπε.
—Πραγματικός μπογιατζής φαίνεσαι. Γελαστοί προχωρήσαμε κι’ οί δυο μαζί
στή γκαρσονιέρα μέ τά κλειστά παράθυρα.
Ό μπάρμπα Σϊμος χτύπησε τό κουδούνι, μάς άνοιξε τήν πόρτα ό Παρνίδης
καί όπως προχωρούσαμε, μπροστά ό ζωγράφος καί πίσω του εγώ, βλέπω στο βάθος
ενός δωματίου νά στέκη ό Μπερανζέ, τυλιγμένος μιά μεταξωτή πράσινη ρόμπ ντέ
σάμπρ.
Τούς καλημερίσαμε καί περί μένα με νά πάρουμε διαταγές, άπό πιο δωμάτιο
έπρεπε ν’ άρχίσουμε.
—Ά π ό τό σαλόνι μάς είπε ό Παρνίδης. Ά ρ χισ α νά μεταφέρω τής βαριές πολυ
θρόνες καί άλλα έπιπλα πού έθαύμασα τήν πολυτέλεια καί τή τέχνη τους.
—Σωστό άνάκτορο, είπα στο μπάρμπα Σϊμο. ’Εκείνος γέλασε καί γιά νά
δικαιολογηθή μοϋ είπε νά προσέχω μήπως γίνει καμμιά ζημιά.
Μέ τήν εύκαιρία τής μεταφοράς χωνόμουνα στά διαμερίσματα τής γκαρσονιέρας καί μέ ερευνητικές ματιές έψαχνα παντοΰ,σέ κάθε γωνιά, γιά νά βρω εκείνο πού
θά μοϋ έδινε τήν αρχή, γιά νά ξεκαθαρίσω τήν ύπόθεσι. ’Έ τσι, όπως πήγαινα κι’
έρχόμουν φορτωμένος μέ τά πράγματα τοϋ σαλονιοΰ στο πλαϊνό δωμάτιο,πού ήταν
τό γραφείο τοϋ Μπερανζέ, τά μάτια μου πέσανε πάνω σ’ ένα σωρό άπό ξένα περιο
δικά κι’ έφημερίδες. Ά π ό περιέργεια, γιά νά δώ τούς τίτλους, πλησίασα πιο κοντά
στο γραφείο. ’Έ τσι, όπως διάβαζα, πρόσεξα στή γωνιά τό καλάθι των άχρήστων
νά είναι γεμάτο σχισμένες επιστολές καί άλλα χαρτιά.
’Έπρεπε νά πάρω τά χαρτιά άπό τό καλάθι.Έξ άλλου αύτός ήταν ό σκοπός,
πού έπεδίωξα νά μπω στή γκαρσονιέρα.
Μά πώς ; άφοϋ ό Παρνίδης διαρκώς βρισκόταν μπροστά μας ; Σέ κάποια
στιγμή βρήκα τήν εύκαιρία καί όπως έσκυψα καί μάζεψα τά σχισμένα γράμματα
τράβηξε τήν προσοχή μου ένα μισανοιγμένο συρτάρι. "Οταν διεπίστωσα πώς δέν
μέ πρόσεχε κανείς,τό τράβηξα προσεκτικά χωρίς νά κάνω θόρυβο καί μέ άστραπιαία
ταχύτητα άρπαξα άπό μέσα δ,τι έπιασε τό χέρι μου.~Ηταν φωτογραφίες καί διά
φορα χαρτιά. Τά έβαλα βιαστικά στή τσέπη μου, έκλεισα πάλι τό συρτάρι τοϋ γρα
φείου καί γύρισα πίσω στή δουλειά μου άδιάφορος.
'Η τύχη φαίνεται πώς μέ βοήθησε καί τά κατάφερα νά πάρω τά χαρτιά πού
ήθελα. Μά δέν ήξερα, ώς τόσο, αν πέτυχα έκεϊνο πού ζητούσα.
"Οταν τέλειωσαν οί μεταφορές καί καθάρισε τό δωμάτιο άπό τά έπιπλα, ό
μπάρμπα Σϊμος άρχισε τήν προετοιμασία,γιά νά τοποθετήσουμε τις χρυσές ταπετσα-
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ρίες στον τοίχο. Έ γ ώ τον βοηθούσα μέ γρηγοράδα, για να δείχνω πώς μόνο στη
δουλειά μου πρόσεχα, μά στην πραγματικότητα ή άπασχόλησις αυτή μοΰδιωχνε τό
φόβο πού είχα μήπως άποκαλυφθώ.
'Ο Μπερανζέ διαρκώς μπαινόβγαινε στα δωμάτια τής γκαρσονιέρας κι’ έτσι
μοϋ δόθηκε ή ευκαιρία να προσέξω καλύτερα τύ βάδισμά του. Φαινόταν τώρα δια
κριτικά πώς παρέσερνε το δεξί του πόδι, όπως περπατούσε μέ τις παντούφλες τού
σπιτιού.
Φαίνεται πώς ό Μπερανζέ ήταν περίεργος και θέλησε νά παρακολουθήση τη
δουλειά μας. Γιαυτό μας πλησίασε περισσότερο.
Τότε μοΰ δόθηκε ή ευκαιρία νά τον κοιτάξω στο πρόσωπο, βλέποντάς τον γιά
πρώτη φορά χωρίς καπέλλο.
'Ό π ω ς [τον κοίταζα, τό βλέμμα μου καρφώθηκε πάνω σ’ ένα μακρουλό σημάδι,
πού υπήρχε στην άριστερή πλευρά τού μετώπου του, άκριβώς εκεί πού άρχιζε
ή φαλάκρα του. Αυτό μοΰ θύμισε τό σημάδι πού είχε καί ό ’Ιταλός καταχραστής.
'Η περιέργειά μου κορυφώθηκε καί πρόσεξα άκόμη καλύτερα κάνοντας τη
σκέψι μήπως είναι ό ’Ιταλός καταχραστής τού Σάν-Ρέμο, μά πάλι μέ μπέρδευαν
τά χαρακτηριστικά του.
Στο μεταξύ άρχισε νά σουρουπώνη, ή δουλειά σταμάτησε καί ό μπάρμπα
Σϊμος μοΰ είπε πώς είναι ώρα νά φύγουμε. Τον καληνύχτισα καί μέ γρήγορα βή
ματα, σχεδόν έτρεχα, έ'φθασα στο σπίτι μου. Βιαστικά μπήκα στο δωμάτιό μου,
έκλεισα τήν πόρτα, αδέιασα τις τσέπες μου άπό τά κλεμένα χαρτιά καί άνυπόμονα
άρχισα νά χωρίζω τις φωτογραφίες άπό τά σχισμένα γράμματα.
’Έ τσι όπως προχωρούσα, παραβάλλοντας τά πρόσωπα των φωτογραφιών,
σταμάτησα σέ μιά μικρή φωτογραφία πού μού έκανε έντύπωσι. Παρουσίαζε έναν
τριανταπεντάρη ξυρισμένο καί μέ έλαφρά φαλάκρα στο κεφάλι του. Τις άλλες
τις παραμέρισα, γιατί δέν ευρισκα ενδιαφέρον. ’Ήσαν γυναίκες φωτογραφημένες
μέ τον Μπερανζέ σέ διάφορα μέρη, πού μού ήσαν άγνωστα.
’Έ τσ ι περιωρίστηκα σ’ αυτή τήν μικρή φωτογραφία, πού ήταν σέ μέγεθος
ταυτότητος. Μοΰ φάνηκε σαν γνωστό τό πρόσωπο.
"Οπως τήν πρόσεξα καλύτερα, είδα πώς έμοιαζε τού Μπερανζέ, μά δυσκολεύθηκα νά βγάλω τήν φυσιογνωμία του, όπως ήταν σήμερα μέ γυαλιά άπό φακούς,
κατάξανθο μουστάκι καί μούσι, πού τον έκαναν άγνώριστο. Μόνο τό σχήμα τής
φαλάκρας του πρόδιδε πώς ήταν ό ίδιος.
’Από τή φωτογραφία αυτή, πού έπεσε στά χέρια μου, έβγαιναν πολλά συμπερά
σματα, τά όποια φανέρωναν ξεκάθαρα ότι ή σημερινή μεταμφίεσις τού Μπερανζέ
δέν ήταν άθώα.Σέ κάποιο σκοτεινό σκοπό άπέβλεπε. Μήπως ήθελε νά φυλαχθή άπό
άνθρώπους πού τον κατεδίωκαν ; ’Ή ήθελε νά κρυφτή γιά νά δουλεύη πιο άνετα, σέ
κάποιο κατασκοπευτικό δίκτυο στο όποιο πιθανώς ν’ άνήκε ;
’Επηρεασμένος άπό τήν ύποπτη άλλοίωσι τής φυσιογνωμίας του, άφησα τή
φαντασία μου νά τρέχη παντού, γιά νά βρή ποιά ήταν ή άφορμή- πού τον έκανε νά
παίρνει τέτοια προφυλακτικά μέτρα.
’Ενώ τό ρολόι χτυπούσε τις ώρες πού έφευγαν, έγώ εξακολουθούσα νά είμαι
σκυμένος πάνω στο γραφείο, προσπαθώντας νά συναρμολογήσω τά σχισμένα γράμ
ματα. 'Ωστόσο, είχε ξημερώσει γιά καλά, όταν τελείωσα. Μιά μόνο άπό όλες τις
ξενόγλωσσες επιστολές, πού είχα συναρμολογήσει, ήταν ενδιαφέρουσα, όπως μας
έξήγησε τήν ίδια μέρα ή μεταφραστική υπηρεσία τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας.
Ή τα ν συνθηματικά γραμμένη άπό κάποιον Brino άπό τή Ρώμη καί τού έγραφε.
«Μήν άνησυχής. Καλά βρίσκεσαι στήν Ελλάδα. Έ δώ έχουμε ήσυχία».
Τώρα οί ύποψίες μου άρχισαν νά γίνωνται πραγματικότητες, ύστερα καί άπό
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τά γράμματα τής Ρώμης, πού έκλεψα άπό τήν γκαρσονιέρα. Αυτό φανέρωνε ξεκάθαρα
πώς ό παραλήπτης του σίγουρα είχε δοσοληψίες μέ τή δικαιοσύνη.
Κατά το μεσημέρι τής ίδιας ήμέρας πήγα στη γκαρσονιέρα καί συνάντησα τον
μπάρμπα Σΐμο. «Θά φύγω καί νά μέ δικαιολογήσης», τοϋ είπα,. 'Ο καλός γέρος,
χωρίς νά θέλη νά μάθη περισσότερα, μοΰ εϊπε νά μείνω ήσυχος. ’Έ τσ ι πήγα στο
Τμήμα γιά ν’ άναφέρω στον Διοικητή.
Μέ τον άστυνόμο συναντηθήκαμε στην είσοδο τοϋ Τμήματος.
—Κάπως βιαστικός, συμβαίνει τίποτε ; μέ ρώτησε.
—’Έ χω πολλά ν’ άναφέρω. Καί προχωρήσαμε μαζί στο γραφείο του.
—Γιά τή γνωστή ύπόθεσι ;
—Μάλιστα. “Αλλα περιμέναμε καί άλλα βρήκα. Το όνομα Μπερανζέ είναι
ψευδώνυμο, καί, όπως μέ βεβαιώνουν τά διάφορα στοιχεία, πίσω άπ’αύτό πρέπει νά
είναι ό ’Ιταλός καταχραστής τοϋ Σάν-Ρέμο. Τό σημάδι τοϋ μετώπου, τό σύρσιμο
τοϋ δεξιοΰ ποδιοΰ καί γενικά, τά χαρακτηριστικά του, συμφωνοΰν άπόλυτα μέ τά
στοιχεία πού μάς έ'δωσε ή Ειδική ’Ασφάλεια. ’Ακόμα ή φωτογραφία αύτή, άν καί
τον παρουσιάζει τελείως διαφορετικό άπ’ ότι είναι σήμερα, ξυρισμένο καί χωρίς
γυαλιά, φανερώνει πώς έχει σοβαρούς λόγους ν’άλλάξη τή φυσιογνωμία του. Κατόπιν
βγάζω τό συνθηματικό γράμμα τής Ρώμης καί δίνω τή μετάφρασι στον κ. Διοικητή.
Ό άστυνόμος περιεργάσθηκε μέ προσοχή τή φωτογραφία, διάβασε τή μετάφρασι τής έπιστολής καί έμεινε γιά λίγο σκεπτικός καί κατάπληκτος.
—’Απίστευτο μοΰ φαίνεται. ’Άναψε ένα τσιγάρο καί άρχισε νά βηματίζη κατά
μήκος τοϋ γραφείου του.
—Νομίζω πώς δέν πέφτω έξω, τοϋ είπα μέ πεποίθησι. ’Έ πειτα μποροΰμε
νά πάρουμε πληροφορίες άπό τις έδώ ’Ιταλικές αρχές.
Ό ’Αστυνόμος συμφώνησε μαζί μου καί τό πρωί τής έπομένης πήγα στο
’Ιταλικό Προξενείο Πειραιώς.
Δήλωσα τήν ταυτότητά μου στο θυρωρό πού στεκόταν στήν είσοδο. Αυτός
μέ ώδήγησε στή Γραμματεία.
—Θέλω νά δώ τον κ. Πρόξενο, είπα σ’ έναν ύπάλληλο.
—’Απουσιάζει στήν ’Ιταλία μέ άδεια, μοϋ άπάντησε ένα μεσόκοπος κύριος, πού
καθόταν στο άπέναντι γραφείο καί ό όποιος αύτοσυστήθηκε :
—Ριτιάνο, Γενικός Γραμματεύς τοϋ Προξενείου. Σέ τί μπορώ νά σάς φανώ
χρήσιμος κ. άστυνομικέ ; μέ ρώτησε. ’Εγώ είμαι ό μόνος αρμόδιος νά σάς εξυπηρε
τήσω, καί μοΰ προσέφερε κάθισμα πλάι του.
—Ά π ό καιρό, τοϋ είπα, παρακολουθοΰμε κάποιο ξένο. Τά χαρακτηριστικά του
συμπίπτει νά μοιάζουν καταπληκτικά μέ κάποιον καταδιωκόμενον άπό τήν άστυνομία τής Ρώμης.
(Συνεχίζεται)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΙΣ
Εις τήν ύπό τίτλον «Πλαστογραφία τραπεζικών τσέκς» μελέτην μας παρεισέφρυσαν φρά
σεις σώες, πρόσφοροι ίσως νά θίξουν τήν ύπόληψιν ώρισμένων προσώπων, ών έτέθησαν τά όνόματα (κ. Τσέντζον κ λπ .), αντί των άρχικών στοιχείων τοΰ όνοματεπωνύμου αύτών. Δηλοϋμεν
κατηγορηματικώς δτι δσα έγράψαμεν έξετέθησαν μέ άποκλειστικόν σκοπόν νά συμβάλωμεν είς
τήν καθοδήγησιν των νεωτέρων άστυνομικών καί δή των της ’Ασφαλείας, ο'ίτινες συνεχίζουν νά
γράφουν τήν ιστορίαν της ’Αστυνομίας, μή σκεφθέντες, ούδέ κατά διάνοιαν, νά θίξωμεν τήν τι
μήν καί τήν ύπόληψιν ούδενός. ’Εν πάση περιπτώσει θεωροΰμεν καθήκον μας νά έπαναλάβωμεν δτι έλυπήθημεν πολύ δι’ δ,τι έγινε καί δτι ήμεϊς έκτιμώμεν, περισσότερον παντός άλλου,
καί τά πρόσωπα έκεϊνα, μεθ’ ών κατά τό παρελθόν, λόγω τής φύσεως τοϋ έργου μας εύρέθημεν άντιμέτωποι, καί τά όποια άπολαμβάνουν τής ένδεδειγμένης έκτιμήσεως των μελών τής
κοινωνίας, μεθ’ ών συμβιοϋν εις τήν σύγχρονον μηχανοκίνητον ζωήν.
Γ.Δ.
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α) Μάθε νά γράφ ης σω στά.
...Διάφορες υπηρεσιακές άσχολίες —καί κυρίως ή μετάβαση τοϋ ’Αστυνομικού
Κινηματογραφικού Συνεργείου στην Πάτρα καί στην Κέρκυρα— εμπόδισαν τον γράφοντα νά συνέχιση τη μικρή αυτή μελέτη του γύρω άπό τό έπίμαχο καί νευραλγικό
θέμα των έκθέσεων ιδεών. Για τό λόγο αυτό ζητεί συγνώμη άπό τούς άναγνώστες του
καί υπόσχεται δτι θά έπανέλθη «δριμύτερος», ολοκληρώνοντας τήν εργασία του.
Ή μικρή όμως αύτή άνάπαυλα έ'γινε άφορμή νά βγή ένα πολύ έλπιδοφόρο καί
ωφέλιμο συμπέρασμα : "Οτι δηλαδή οί κατώτεροι άστυνομικοί υπάλληλοι δ ι ψ ο ύ ν
νά μάθουν. Καί αύτό είναι πρός τιμήν τους καί δίνει τό μέτρο τής πνευματικής στάθ
μης τού ’Αστυνομικού Σώματος. ’Έ τσι, στά γραφεία μας κατά δεκάδας φθάνουν τά
γράμματα των φίλων αναγνωστών πού έπιμένουν νά συζητήσουν τό θέμα τών έκθέ
σεων, δπως τό παρουσίασεν αύτό τό περιοδικό.
Αύτό σημαίνει δτι δσο σκληρό κι’ αν είναι τό επάγγελμά τους κι’ δσα πολλά καί
μεγάλα υλικά προβλήματα κι’ αν άντιμετωπίζουν, δεν παραλείπουν ν’ άφιερώσουν λίγο
χρόνο καί σέ πνευματικά θέματα, ώστε νά μπορούν νά προσαρμοσθοΰν στις ολοένα
αύξανόμενες άπαιτήσεις καί τά αιτήματα τής έποχής μας.
Τούς συγχαίρομε γ ι’ αύτό καί τούς εύχαριστοΰμε γιά τή συνεργασία τους.
’Αλλά, ό...«χώρος» τού περιοδικού έτούτου είναι χρήμα. "Ας μή τον σπαταλοΰμε μέ μάκρους προλόγους...
Είπα προλόγους καί θυμήθηκα τό θέμα μας. ’Εκεί άκριβώς είχαμε σταματήσει :
Στον πρόλογο. Καί άφοΰ προσπαθήσαμε νά τού δώσουμε ενα ορισμό, είχαμε μιλήσει
γιά μερικούς κανόνες πού τον διέπουν.
"Ας τούς ξαναθυμηθούμε.
Έ λέγαμε, λοιπόν, δτι ό πρόλογος πρέπει νά είναι :
α) σύντομος,
β ) εύκολονόητος,
γ ) φωτεινός,
δ) ευχάριστος καί
ε) καλογραμμένος.
Συμφωνήσαμε επίσης δτι δέν πρέπει νά περιέχη μακρές θεωρίες άλλά, κατά προ
τίμηση, ‘σκηνές, εικόνες, χρώματα, σχήματα, ήχους, εύωδιές, μιά κι’ είναι τό περισ
σότερο λογοτεχνικό μέρος τής έκθέσεως.
Εις άπάντησιν δλων αύτών πήραμε ενα σωρό γράμματα, κυρίως άπό άστυφύλακες, πού δλα είναι πολύ ενδιαφέροντα καί κυρίως χαρακτηριστικά μιας αγωνίας που
συνέχει τούς υποψηφίους τών Σχολών βαθμοφόρων τού ’Αστυνομικού Σώματος.
Μά, φαίνεται δτι χρειάζεται πολλή δουλειά άκόμα γιά νά έπιτύχουμε ένα ώραΐο
άποτέλεσμα.
Οί πιο πολλοί φίλοι δείχνουν καθαρά τήν μεγάλη άδυναμία τών έξεταζομένων.
Δέν καθαρίζουν, ούτε σιδερώνουν τό κοστούμι τους γιά νά τό φορέσουν, άλλά τό πετοΰν
σέ μιά άκρη καί δανείζονται ξένα ρούχα. "Ετσι, παρουσιάζονται σάν μασκαρεμένοι.
Δέν άντέχω στον πειρασμό ν’ αναφέρω μιά περίπτωση ενός συμπαθεστάτου καί έκλε-
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κτοΰ φίλου άστυφύλακος, ό όποιος είχε την έμπνευση νά μου στείλη μια έκθεσή του για
νά του πώ τή γνώμη μου. Μά, δταν στάθηκα χτες τό βράδυ νά τη διαβάσω, διεπίστωσα οτι ήταν αυτούσιο κείμενο του Παπαδιαμάντη.
’Αλλά, λησμόνησε ό κατά τά άλλα άγαπημένος μου φίλος ότι δεν διαγωνίζεται
μονάχα στήν έκθεση, άλλά καί στον Ποινικό Κώδικα, ό όποιος περιέχει ένα άρθρο,
κολαζόμενο αυστηρά, την ά π ά τ η.
Γιατί περίπου άπάτη είναι αυτό πού έκανε έν συρροή καί μέ κλοπή. Συγχρόνως
δέ καί... λίγη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, άφοΰ διώρθωσε μερικές φράσεις άπό τό κείμενο
του έκ Σκιάθου επιφανούς διηγηματογράφου. Καί τό έφθειρε κατά τρόπον άνευλαβή.
"Αν τώρα αύτό τό έκαμε στις έξετάσεις ’ίσως νά έμηδενίζετο. Καί θ’ άποροΰσε κι’ό
ίδιος γιατί.
’Ακόμα όμως πιο διασκεδαστική ήταν ή περίπτωσις ένός μαθητευομένου φίλου
άστυφύλακος ό όποιος μου έστειλε μιά... έκθεσή μου («ή συγκοινωνία ώς παράγων
πολιτισμού») δημοσιευμένην μάλιστα στά «Αστυνομικά Χρονικά» πριν τέσσαρα
χρόνια. Καί την έκθεση αυτή συνώδευε μέ τά έξης λόγια «...Δέν ξέρω αν κατάφερα νά άκολουθήσω πιστά τις υποδείξεις σας γιά την έκθεση. Πάντως έκανα δ,τι μπο
ρούσα. "Αν έχω καί μερικά λάθη μη μέ κρίνετε αυστηρά. Δέν είμαι καί λογοτέχνης...
Κ ο υ ρ ά σ τ η κ α πολύ γιά νά την γράψω...».
Οί περιπτώσεις αυτές δέν πρέπει νά θεωρηθούν κωμικές, ούτε άναφέρονται γιά
νά θίξουν κανένα. Σημειώνουν άπλώς ένα τρωτό σημείο τής μεγάλης μάζης των διαγωνιζομένων : την ά ν τ ι γ ρ α φ ή.
Είναι άπαράδεκτη αυτή ή τακτική, φίλε αναγνώστη. ’Απαράδεκτη καί επικίνδυνη.
Γράψε δ,τι ξέρεις. Γράψε τή γνώμη σου. Καί άν αύτό πού ξέρεις καί πιστεύεις, τό
έκφράσης σωστά, όρθογραφημένα καί δπως πρέπει, έχεις έξασφαλισμένη τήν επιτυχία.
Μή παίρνης ΰφος ρητορικό καί μή χρησιμοποιής λέξεις πού δέν γνωρίζεις.
Αυτοί πού σέ κρίνουν έχουν τήν ευχέρεια νά διαπιστώσουν άν τό κείμενο είναι
δικό σου ή ξένο. Δέν πρόκειται νά τούς έξαπατήσης.
Μή κουράζεσαι, λοιπόν, άδικα ν’ άποστηθίσης ξένα κείμενα.
Μάθε νά γράφης σωστά.
Γιατί μεθαύριο δταν καθίσης στήν καρέκλα τού ’Αξιωματικού 'Υπηρεσίας καί
χρειασθή νά κάνης εγγραφές στο Βιβλίο Συμβάντων δέν θά έχης κανένα βοήθημα γιά
νά δανεισθής ξένες ιδέες γ ι’ αύτό. Ούτε ό μακαρίτης ό Παπαδιαμάντης διετέλεσε ποτέ..
Ύπαστυνόμος ώστε νά είναι σέ θέση νά σέ συμβουλεύση.
"Ενα άλλο «κακό», χείρον τού πρώτου : ο ί ά ν ο ρ θ ο γ ρ α φ ί ε ς . Μελαγ
χολεί κανείς διαβάζοντας φράσεις σάν αύτές : « Ή Άστηνομία είναι ό καθρέπτης τού
πολυτισμοΰ», «...ή φυλλοπατρία είναι ύψίστη αρετή...», «...επιβλέπει διά τήν διατίρισην τής δημοσείας τάξεως», «...ώστε νά δυνηθώμεν νά ώφελίσομε τον έαφτό μας καί
τήν πατρίς...», «...πρέπη νά έχη θάρος καί νά πρωχωρεί προς τάέμπρός», «...τά οποία
διαγράφουν οί κανωνισμοί τού ’Αστυνομικού σώματος» κλπ.
Κάποτε ένας 'Υπουργός μιας γειτονικής ,φιλικής χώρας είχε έτοιμάσει ένα νο
μοσχέδιο, διά τού όποιου ζητούσε νά θεωρούνται άλλοδαποί δσοι δέν γνωρίζουν γραφήν
καί δσοι δέν ξέρουν γραμματική.
'Υπερβολική καί λιγάκι κωμική φαίνεται αύτή ή πρόταση. Κ ι’ δμως... "Αν τό
καλοσκεφθή κανείς τό ζήτημα, θά συμφωνήση μέ τον 'Υπουργό εκείνο. Γιατί, πώς
είναι δυνατόν νά θεωρηθή 'Έλληνας ένας πού δέν ξέρει νά γράφη ελληνικά ;
Καί μέσα σέ εκθέσεις ύπάρχουν, δυστυχώς, φράσεις πού σέ κάνουν ν’ άμφιβάλλης
εάν αυτός πού γράφει είναι 'Έλλην υπήκοος.
’Εάν ή διατύπωση τών ιδεών είναι Τέχνη, ή ορθογραφία είναι μελέτη. Μ ο ν άχα μελέτη.
Δέν χρειάζεται νά έχης ιδιαίτερες ικανότητες ή πτυχία ούτε καί νά είσαι λογοτέ-
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χνης για νά ξέρης δτι ή ’Αστυνομία παίρνει ύψιλον ή ή φιλοπατρία γιώτα. Τδ θέμα
είναι εξαιρετικά σοβαρό. Καί σημαντικά έπιζήμιο γιά τήν ’Αστυνομία. Αυτός είναι
ακριβώς ό λόγος πού οί επιτροπές είναι ιδιαιτέρως αυστηρές στο μάθημα τής Έ κθέσεως.
Εύκολο είναι ν’ άποφύγουμε τά πολλά λάθη. Μιά ώρα τήν έβδομάδα αν διαθέσου
με φτάνει. Ν’ άνοίξουμε τή γραμματική καί νά μαθαίνουμε σιγά-σιγά ένα-ένα κεφά
λαιο. Σέ λίγο θά άρχίσουμε νά μπορούμε νά γράφουμε σωστά.
Ό γράφων, έπί τή ευκαιρία, υποβάλλει καί μία πρόταση προς τό αρμόδιο Γρα
φείο Μελετών τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων. Νά είσηγηθή, δηλαδή, ώστε νά
παρακολουθούν υποχρεωτικά δλοι οί κατώτεροι άστυνομικοί ύπάλληλοι μαθήματα
Ελληνικών, έστω καί μιά φορά τό δεκαπενθήμερο. Δέν χρειάζονται έξοδα γ ι’ αυτό.
"Ας άναλάβη αύτή τή δουλειά ένας βαθμοφόρος άπό κάθε Τμήμα.
Μονάχα μ’ αυτό τον τρόπο τό κακό θά κτυπηθή στις ρίζες του.
’Αλλά καί ό ’Αξιωματικός ’Αλλαγής μπορεί όταν παραλαμβάνη τά σημειωματά
ριά τους, νά τούς ύποδεικνύη καί νά κοκκινίζη τά λάθη τους καί νά τούς ύποχρεώνη
νά γράφουν όρθογραφημένα.
Έ ν πάση περιπτώσει, λίαν προσεχώς θ’ άσχοληθή αύτή ή στήλη καί μέ τό θέμα
τής ορθογραφίας, καί θά έξετάση τούς πιό έν χρήσει κανόνες τής έλληνικής ορθογρα
φίας, ώστε ό φίλος άναγνώστης νά έ'χη ένα βοήθημα καί νά ξέρη πότε θά βάλη ύψιλον
καί πότε ιώτα, πότε περισπωμένη καί πότε ψιλή.
Κακόν τρίτον. Ή ά σ υ ν τ α ξ ί α . ’Επίσης μεγάλο κακό. Διαβάζεις ένα γρα
πτό καί δέν μπορείς νά καταλάβης τί θέλει νά πή. ’Αλλού λείπει τό ρήμα, άλλοτε τό
υποκείμενο είναι στον ενικό καί τό άντικείμενο στον πληθυντικό, κι’ άλλοτε πάλι οί
λέξεις είναι μπερδεμένες σάν «πλίνθοι καί κέραμοι» πού έχουν άτάκτως πεταχτή σέ
μιά γωνιά.
Καί μ’ αυτό τό θέμα θ’ άσχοληθοΰμε. ’Αλλά τό λέμε προκαταβολικά καί πρέπει
συνεχώς νά τό έπαναλαμβάνουμε ώστε νά τό άντιληφθοΰν δλοι. Καμαρώστε μερικές
φράσεις : «.. .’Επειδή δέν νοείται Κοινωνία πρέπει νά ύπάρξη οί θεσμοί πού έχει προνοήσει ό άνθρωπος...», «...ό άστυνομικός έχων ιδιότητας καί είναι φρουρός ακοίμητος
διά τήν τάξιν...», «...ευσυνείδητος έκτέλεσις είναι διά τήν τιμήν, τήν ζωήν καί τήν
περιουσίαν καί ό άστυνομικός δέν ψεύδεται...», «...τεσσαράκοντα έτη ήρχισαν σύν τώ
χρόνιο...», «...εις τήν λαίλαπα τών κοινωνιών ή καταιγίς. Ποιαν σημασίαν δίδομεν;..»
κτλ.
Ράβδος έν γωνία... ’Ά ρα;...Μ ά, τί άλλο ; ’Ά ρα βρέχει. Βροχή μηδενικών όλοστρογγύλων καί πελωρίων. Καί γιατί αύτό ;...Διότι «εύσυνείδητος έκτέλεσις είναι διά
τήν τιμήν καί τήν ζωήν καί τήν περιουσίαν καί ό άστυνομικός δέν ψεύδεται...».
Γελάτε ; Δέν π ρ έπει...Ή στήλη αύτή δέν θά σάς άφήση νά γελάσετε. Μάλλον θά
σάς κάνη στό τέλος νά συμφωνήσετε μαζί της δτι, παράλληλά μέ τάς μηνύσεις καί τάς
συστάσεις, μέ τά δημόσια είδη καί τήν άψογη εμφάνιση, πρέπει ό άστυφύλαξ νά μάθη
νά εκφράζεται.
Έ τ σ ι θά γίνη γοητευτικός καί ή ωφέλεια τής ’Αστυνομίας θά είναι μεγίστη.
"Ολα έτοΰτα, φίλοι επιστολογράφοι, δέν τά άνέφερα γιά νά σάς στεναχωρήσω.
Μάρτυς μου ό Θεός. Πρόθεσή μου δέν ήταν νά σάς κακοκαρδίσω. Μοναδική επιθυμία
αύτής τής παράξενης στήλης είναι νά σάς ξυπνήση άπό κάποιο λήθαργο. Θέλετε νά
μάθετε, διψάτε ν’ άκούσετε, άγωνίζεσθε γιά νά βελτιωθήτε. Είναι γεγονός. Καί τό
σημειώνω μέ συγκίνηση.’Αλλά δέν κάνετε αυτό πού πρέπει. Σέ κάθε ’Αστυνομικό Τ μή
μα πρέπει νά υπάρχουν πολλές γραμματικές. Καί σέ κάθε θάλαμο πρέπει νά ύπάρχουν
πολλοί άστυφύλακες νά τις φυλλομετρούν.
Μονάχα μέ μιά έντατική μελέτη θά φθάσετε στό σημείο πού θέλετε.
Καί άπό τή σκοπιά της ή στήλη αύτή θά σάς βοηθήση δσο μπορεί περισσότερο,
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ώστε στις προσεχείς εξετάσεις οί κριταί σας νά λάμπουν άπό χαρά καί να μπορούν νά
λένε μέ περηφάνεια : «Είναι, όλοι τους σπουδαίοι».
Καί τώρα επί τοϋ προκειμένου :
β ) Μερικοί αξιόλογοι πρόλογοι .
Συμβαίνει αύτήν τήν ώρα πού γράφω νά είναι νύχτα... νύχτα προχωρημένη...
τρεις το πρωί... Καί συμβαίνει άκόμα νά είναι πολύ ήσυχη καί γλυκειά αύτή ή νύχτα.
Κ ι’ δλα έτοΰτα, μαζί μέ τις καμπάνες ένός μοναστηριού πού άκούγονται άπό μακριά,
μοϋ γεννούν μιά Περίεργη διάθεση : Νά ρεμβάσω, νά ονειροπολήσω, νά ξεχαστώ.
Γ ι’ αύτό άκριβώς διαλέγω άπο τά κείμενα πού έ'χω τά πιο ρομαντικά. ’Έ τσ ι συνδυάζε
ται πιο επιτυχημένα το τερπνόν μετά τού ωφελίμου.
Νά ένας ωραίος πρόλογος. Είναι άπό ένα κείμενον τού άρχιφύλακος κ. Ίωάννου
Μάνδαλου. Θά τον παραθέσω ώς έχει, μιά καί είχαμε συμφωνήσει νά παραθέσουμε
τούς πιο καλούς προλόγους καί νά κουβεντιάσουμε πάνω στην άρχιτεκτονική τους.
*0 κύριος, λοιπόν, Μάνδαλος περιγράφει μιά έκδρομή. Καί άρχίζει έτσι :
« ...Ή έκδρομή είναι σήμερα μιά έννοια πολύ πλατειά. ’Αγκαλιάζει ένα σωρό μορ
φές της άνθρώπινης ζωής καί άποτελεΐ άπαραίτητο συμπλήρωμα τής καθημερινής
πεζότητος. 'Η μεγάλη διάδοση καί τελειοποίηση τού αυτοκινήτου καί ή άνάπτυξη όλων
των συγκοινωνιακών μέσων επιτρέπει στον άνθρωπο νά διανύη άπίθανες αποστάσεις,
νά έρχεται σέ επαφή μέ τούς συνανθρώπους του πού ζοΰν σέ άλλες χώρες καί νά βελτιώνη άδιάκοπα τον πολιτισμό του.
Έ κτος όμως άπ’ αύτό, τό αίτημα τής φυγής πού άδιάκοπα τον καταδιώκει τον
σπρώχνει νά τό «σκάση» άπ’ τή ρουτίνα, ν’ άφήση τό έπιτηδευμένο όφος τής σοβαρότητός του καί νά ξαναγίνη παιδί... Νά χαρή, νά τραγουδήση, νά ζήση άπλά τή ζωή
τής υπαίθρου.
Αύτή είναι ή έκδρομή, πού μαζί παίρνει καί τουριστικό καί εκπαιδευτικό χαρα
κτήρα, όπως ή δική μας, πού πραγματοποιήθηκε προχθές...»
’Εδώ τελειώνει ό πρόλογος καί άκολουθεΐ τό κυρίως θέμα, τό όποιο άναπτύσσει
μέ τήν ίδια γλαφυρότητα καί σαφήνεια.
Τό κείμενο είναι παλαιό. ’Αλλά, πολύ ένδιαφέρον. Μέσα σ’ αύτές τις γραμμές
έχει ήδη άναπτυχθή σχεδόν όλο τό θέμα κι’ έχουν ύπογραμμισθή τά κύρια σημεία του.
Δηλαδή :
’Εκδρομή = μετακίνηση, πολιτισμός, έπαφή μέ ξένους άνθρώπους, ψυχική α
νάγκη, τουρισμός, έκπαίδευσις. Καλύπτει πολλούς τομείς τής άνθρωπίνης ζωής.
Πραγματοποιείται = δι’ αυτοκινήτου καί άλλων συγκοινωνιακών μέσων. Τελειοποίησις τούτων εις τήν έποχήν μας.
’Αφορμή ; Μιά άστυνομική έκδρομή, γιά τήν όποιαν θά διαβάσετε πάρα κάτω.
Καί ή κριτική : 'Ο πρόλογος αύτός είναι σύμφωνος μέ όσα είπαμε ; Είναι σύν
τομος ; Είναι εύκολονόητος ; είναι φωτεινός ; Είναι ευχάριστος ; Είναι καλογραμ
μένος ; ’Αναμφισβήτητα είναι άριστος. Καί ό λόγος είναι ότι δέν περιέχει τίποτε τό
ξένο. 'Ο κ. Μάνδαλος γράφει δ,τι ξέρει. ’Έ χει φορέσει τό κοστούμι του. Κι’ είναι πολύ
κομψός καί γοητευτικός.
’Επίσης δέν καταπιάνεται μέ θεωρίες, ούτε έχει σπουδαίο όφος. ’Έ χει άπλότητα
καί χάρη. Μοναδικό μειονέκτημα είναι ότι είναι γραμμένος στή δημοτική. ’Αλλά αύτό
δέν έχει σημασία. Δέν είναι έκθεση. ’Ακριβώς γ ι’ αύτό τό λόγο (γιά τή δημοτική του)
τον παραθέσαμε. Γιά ν’ άρχίσουμε άπό έκεί, ώστε σιγά-σιγά καί μεθοδικά νά φθάσουμε στήν καθαρεύουσα στο έπόμενο τεύχος τού περιοδικού. 'Ένας άλλος συνάδελφος ο
κ. Ά θαν. Μάρκελλος, κάνει τον εξής πρόλογο, περιγράφοντας έπίσης μιά έκδρομή,
ώς δόκιμος άρχιφύλαξ.
«Μιά ώραία πρωτοβουλία τού κ. Διοικητοΰ τής Σχολής μας ή έκδρομή εις τούς
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Δελφούς. 'Ωραία καί διδακτική συγχρόνως. Πρωί-πρωί, προ τής άνατολής τοϋ ήλιου,
ξεκινήσαμε αί δύο Σχολαί Ύπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων μετά τοϋ κ. Διοικητοΰ
τής Σχολής καί δλων των κ.κ. ’Αξιωματικών μας, διά τούς Δελφούς. Καί δ,τι είδα
καί δσα ακόυσα θά προσπαθήσω νά σάς τά περιγράφψω...»
’Άλλος πρόλογος έτοϋτος. Καί ωραιότατος. Μέ δυο μονάχα λόγια κατατοπίζει τον
αναγνώστη του γιά τό τί πρόκειται νά τοϋ άφηγηθή. Τον κατατοπίζει γιά τον τόπο τοϋ
προορισμοϋ των έκδρομέων (=Δ ελφοί), γιά τό πρόσωπο πού διωργάνωσε τήν έκδρομή ( = κ. Διοικητής), γιά τήν άξια τής έκδρομής (=ώραία καί διδακτική), γιά τήν
ώρα άναχωρήσεως (=πρω ί-πρω ί, πριν άπ’ τήν άνατολή τοϋ ήλιου) καί γιά τά άτομα
πού πήραν μέρος στήν έκδρομή ( = αί δύο Σχολαί, ό κ. Διοικητής των καί οί κ.κ. ’Αξιω
ματικοί τής Σχολής). Κ ι’ δλα αύτά μέ δυο λόγια. Μέσα σέ πέντε άράδες. 'Ο κ. Μάρκελλος δεν ξεφεύγει ούτε στιγμή άπό τό θέμα του καί άποφεύγει νά διατυπώση γνώμες ή νά
μιλήση γιά τήν άξια τής έκδρομής. ’Αφήνει τον άναγνώστη του νά τον παρακολουθήση
μέ όποια διάθεση προτιμά. Δέν τον προδιαθέτει, τον καλεΐ σέ μιά έκδρομή.
Θαυμάσιος κι’ αύτός τρόπος έκφράσεως.
Τρίτος συνάδελφος τώρα έχει τον λόγον. Ό κ. Χρίστος Καραστάθης. ’Έ χει ένα
ωραιότατο κείμενο γιά τό φθινόπωρο. Ά ς ΐδοΰμε τον πρόλογό του :
«...'Απλό κι’ άπέριττο προβάλλει τό φθινόπωρο. ’Ήρεμο καί άπαλό. Μέ μιά γα
λήνη βαθειάς καί γλυκειάς μελαγχολίας. Χωρίς φουρτούνες καί τραντάγματα. Χωρίς
έπιδιώξεις τρελλών παραμυθένιων ονείρων. Χωρίς τή ζωηρότητα τών χρωμάτων καί
τον πλούτον τής φαντασμαγορικής ανοιξιάτικης έπιδείξεως...»
Αύτοΰ τοϋ προλόγου ή ομορφιά έγκειται στις μικρές φωτεινές φρασοΰλες. Μέσα
στις λίγες γραμμές του καθρεφτίζεται δλη ή ήρεμη καί γλυκειά μελαγχολία τοϋ φθινο
πώρου, τοϋ φτωχού, τού σκοτεινού, τού προσγειωμένου.
Είναι μιά θαυμάσια λογοτεχνική εικόνα, έστω κι’ αν υπάρχουν, ή μπορεί νά
υπάρξουν άντιρρήσεις πάνω στο ζήτημα τοϋ αν τό φθινόπωρο μέ τά πρωτοβρόχια του
καί τό πέσιμο τών φύλλων του, μέ τό μολυβένιο ούρανό του καί τή φουρτουνιασμένη
θάλασσα είναι πιο γαληνεμένο άπό τό καλοκαίρι μέ τή ζεστή, νωχέλικη σκηνοθεσία
του.
Έ ν πάση περιπτώσει ό συγγραφεύς έκφράζει τις ιδέες του πού μπορεί μέν νά
είναι άντιλεγόμενες, είναι δμως διατυπωμένες μ’ ένα χαριτωμένο τρόπο.
Αύτά γιά σήμερα. Θά συνεχίσουμε στο προσεχές τεύχος τού περιοδικού, στο όποιο
καί θά συμπληρώσουμε τις παρατηρήσεις μας γύρω άπό τον πρόλογο, ώστε νά κλείσουμε αύτό τό θέμα καί, μέ τή βοήθεια τού Θεού, νά μπούμε σ’ ένα άλλο ’πιο σοβαρό
καί άξιόλογο. Στο κυρίως θέμα, πού ιδιαιτέρως θά μάς άπασχολήση.
Ευχαριστώ πού μέ διαβάσατε.
(Συνεχίζεται)

ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Γ Ι Ο Υ Γ Κ Ο Σ Λ Α Β Ι Α — Α Υ Σ Τ Ρ Ι Α — Γ Ε Ρ ΜΑ Ν Ι Α — ΓΑΛΛΙ Α
Ε Λ Β Ε Τ Ι Α - Ι ΤΑΛΙ Α
_________________ Ύπο Ύπαστυνόμου Β' χ. ΙΩ ΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-------------------------(Σ υνέχεια έκ του ύ π ’ άριθ. 225 τεύχους)

1 0 -7 -6 2 . Φύγαμε άπό το Μόναχο στις 8.30' τό πρωί. 'Ο καιρός είναι ωραίος
καί μόνο λίγα μικρά συννεφάκια σκεπάζουν τον λαμπρό ήλιο. 'Ύστερα άπό μιας
ώρας διαδρομή φθάσαμε σέ μιά μικρή πόλι σκεπασμένη άπό πρασινάδα καί ψηλές
λεύκες καί άλλα δέντρα, πού τό όνομά της φέρει στήν μνήμη κάθε άνθρώπου όλη τή
φρίκη τοϋ τελευταίου πολέμου. Είναι τό Νταχάου. Έ δώ υπήρχε τήν εποχή τοϋ
πολέμου ένα άπό τά μεγαλύτερα Χιτλερικά στρατόπεδα. Βρίσκεται στο δεξιό μέρος
τής πόλεως σέ μικρή άπόστασι, μέσα σέ μιά περιοχή άπό άθέριστα σιτάρια. Σ υ
νεχίζουμε τον δρόμο μας μέσα άπό πεδιάδες, σ’ ένα ωραιότατο αυτοκινητόδρο
μο. Τό μεσημεριανό φαγητό μας τό πήραμε στή Στουτγάρδη, πού φθάσαμε
στις δύο μετά τό μεσημέρι. Ή Στουτγάρδη βρίσκεται στή κοιλάδα τοϋ ποταμού
Νάζεμπαχ. Χαρήκαμε γιά λίγο τή δροσιά κάτω άπό τά πανύψηλα δέντρα τοϋ βασιλικοΰ πάρκου καί είδαμε τούς περίφημους άνδριάντες. Μέσα στή πόλι θαυμά
σαμε τήν περίφημη έκκλησία τοϋ 'Αγίου Λεονάρδου, γοτθικού ρυθμοΰ, καί τον
όνομαστό πύργο πού περικλείει τον έφιππο άνδριάντα τοϋ κόμητος Έ στερχάζυ.
Τά σπίτια μικρά, μέ τό χαρακτηριστικό τους οξύ σχήμα, μοιάζουν σάν μικροί πύργοι.
Σ τις 4 τό άπόγευμα φύγαμε άπό τήν όμορφη Στουτγάρδη καί στις 5.45' περάσαμε
τήν Καρλσρούη, πού έχει σχήμα βεντάλιας στήν πεδιάδα τοϋ Ρήνου, μέ τά ωραία
πάρκα της καί τά πολλά ιστορικά μνημεία της. Σέ μικρή άπόστασι άπό έδώ, στο δεξιό
μέρος, είναι ή περίφημη λουτρόπολις Μπάντεν-Μπάντεν, φημισμένη σέ όλη τήν Ευρώπη,
πού μοιάζει σάν μικρή μινιατούρα στά δάση των ελάτων. Τό ταξίδι συνεχίζεται γιά
τήν Γαλλία,ό καιρός πάλι συννέφιασε καί χοντρές σταγόνες βροχής σέ λίγο άρχισαν
νά χτυποΰν μέ δύναμι τά τζάμια τοϋ αυτοκινήτου. Σ τά σύνορα φτάσαμε στις 8 τό
βράδυ. Πάνω άπό μιά μεγάλη γέφυρα, πού τή φωτίζουν 16 στύλοι μέ φώτα,
περάσαμε τον Ρήνο. Ό Ρήνος είναι ό μεγαλύτερος ποταμός τής Γερμανίας. Μετά
λίγης ώρας διαδρομή, μπήκαμε στο Στρασβούργο, πού έχει 180.000 κατοίκους.
Θαυμάζουμε τό μητροπολιτικό ναό, επιφάνειας 4.087 τ.μ ., καί ΰψους 142 μ., μέ τά
μεγαλοπρεπή κυκλικά παράθυρα διαμέτρου 13.5 μ. *Η πόλις διασχίζεται άπό μικροποταμούς πού τής δίνουν ξεχωριστή χάρι. ’Εδώ διανυκτερεύσαμε.
1 1 -7 -6 2 . 'Ο καιρός ήταν βροχερός όταν άφήσαμε τό Στρασβούργο στις 8
τό πρωί μέ κατεύθυνσι τό Παρίσι. Τώρα ή διαδρομή μας είναι μέσα σέ άπέραντα
χωράφια άπό άθέριστα σιτάρια καί λειβάδια άπό παχύ χορτάρι. Στή πόλι Νανσύ, πού βρίσκεται στήν έπαρχία τής Λωραίννης, φτάσαμε μετά τρεις ώρες. Κατεβήκαμε γιά λίγο στο κέντρο τής πόλεως καί θαυμάσαμε τό χάλκινο άγαλμα τής
Ζάν —ν τ—"Αρκ. ’Αγοράσαμε πολλά τρόφιμα, γιατί τό φαγητό στά έστιατόρια
είναι πανάκριβο. Μετά τή Νανσύ άκολουθοϋμε παραπλεύρως τον ποταμό Μάρνη,
πού είναι άπό τούς μεγαλύτερους τής Γαλλίας, περνούμε τήν πόλι Τούλ καί σέ
λίγο, κοντά σέ μιά βρύση, παίρνουμε τό φαγητό μας, μέσα σ’ ένα καταπράσινο
λειβάδι. 'Η ώρα είναι 13.15' καί ό καιρός ωραίος. Δέν καθυστερούμε πολύ καί συνε
χίζουμε τό ταξίδι μας μέ τραγούδια καί άνέκδοτα. Ή άπόστασις μίκραινε συνεχώς
καί μέ αγωνία περιμέναμε νά μπούμε στο χιλιοτραγουδισμένο Παρίσι. Τήν 18
ώρα μπήκαμε στήν πόλι μέσα άπό τούς γεμάτους ομορφιά συνοικισμούς μέ τις
πολυτελείς βίλλες. Χιλιάδες αύτοκίνητα τρέχουν σάν δαιμονισμένα, μέ μέσο όριο τα-
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χύτητος 60 χιλιομέτρων. Τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχεΐον «Κραντέ». Άφοϋ φρεσκαριστήκαμε λίγο, αμέσως σχεδόν δλοι συγκεντρωθήκαμε στο σαλόνι του ξενοδο
χείου, γιά την πρώτη έξόρμησι στην ξακουσμένη πόλι, μέ σκοπό τό «Φολί Μπερζέρ», τό μεγαλύτερο καί πλέον φημισμένο καμπαρέ τοϋ κόσμου. Σ ’ αύτό πήγαμε
μέ τό περίφημο μετρό. Τό «Φολί Μπερζέρ», τό ξακουστό αύτό καμπαρέ, άπ’ δπου
πέρασαν οί μεγαλύτερες φυσιογνωμίες τοϋ κόσμου, φυλάσσει ολοζώντανη δλη τήν
Ιστορία τοϋ Παρισιού. Μέ μικρό άναλόγως εισιτήριο μπήκαμε στήν αίθουσα τοϋ
θεάτρου. Τό πρόγραμμα έχει άρχίσει καί μένουμε μέ άνοιχτό τό στόμα μπροστά
στο πλούσιο θέαμα, πού παρουσιάζουν τά νούμερα μέ τήν παραμυθένια λαμπρό
τητα. Δέν νομίζω δτι υπάρχει άνθρωπος πού πέρασε άπό τό Παρίσι, χωρίς να
έπισκεφθή τό «Φολί Μπερζέρ». Είναι τό ίδιο τό Παρίσι.
12-7 -1 9 6 2 . Τό Παρίσι είναι ή πρωτεύουσα τής Γαλλίας καί βρίσκεται έπί τοϋ
ποταμοϋ Σηκουάνα πού τό χωρίζει στα δύο. Είναι μια άπό τις ώραιότερες πόλεις

Οί έκδρομεϊ; έμπροσθεν τής εκκλησία; «'Ιερή Καρδία» των Παρισίων.

τοϋ κόσμου. Ίστορικώς καί άρχιτεκτονικώς κατατάσσεται μετά τήν ’Αθήνα, τήν
Ρώμη καί τήν Βιέννη. Τά κτίρια, μεγαλοπρεπή μέ σκοΰρο χρώμα, τά χωρίζουν δμορφα
βουλεβάρτα, δηλαδή μεγάλοι σκεπασμένοι μέ δέντρα δρόμοι. Οί Παριζιάνοι έχουν
έρωτα μέ τον Σηκουάνα. Σ τις 'όχθες του έχουν στήσει τό βασίλειό τους οί άλητομποέμηήες, πού τις παγερές νύχτες τοϋ άγριου χειμώνα ξεκουράζουν τά σκελετωμένα
άπό τις κακουχίες κορμιά τους. ’Επίσης στις όχθες του γίνονται τακτικά έκθέσεις
παλαιών καί νέων ζωγράφων καί πωλοΰνται διάφορα βιβλία. Σ τις 8 τό πρωί επισκε
πτόμαστε τήν Μονμάρτρη, τό σύμβολο αύτό τοϋ πνεύματος καί τοϋ γλεντιοΰ, πού
βρίσκεται σέ ύψωμα 130 μερίπου μέτρα. ’Άρχισε νά βρέχη, όταν φθάσαμε στήν
άψίδα τοϋ θριάμβου, πού βρίσκεται στήν πλατεία Έτουάλ καί στήν άρχή τής λεω
φόρου τών Ήλυσίων Πεδίων. Ά π ό τήν άψίδα αύτή άνοίγονται, σάν είδος άκτίνων
τροχοΰ, 12 μεγάλοι λεωφόροι. Κάτω άπό τήν άψίδα είναι τό μνημείο τοϋ άγνω
στου στρατιώτου. Συνέχεια επισκεπτόμαστε τον Πύργο τοϋ Ά ϊφ ε λ έπί τοϋ πεδίου
τοϋ Ά ρ εω ς, καί έχει ύψος 300 μέτρα. Δίπλα είναι τό «Τροκαντερό», ένα πε
λώριο κτίριο σέ σχήμα ήμικυκλικό, πού στολίζεται μέ ώραία άγάλματα καί συντριβάνια. ’Ακριβώς απέναντι σέ μικρή άπόστασι είναι ή Σχολή Εύελπίδων. Φεύ-
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γοντας γιά τό ξενοδοχείο μας περνούμε άπό τον κήπο τοΰ Κεραμεικοΰ, πού στο
κέντρο του έχει οκτάγωνο λίμνη καί περιέχει ένα σωρό γλυπτικά συμπλέγματα,
πού δίνουν την έντύπωσι μουσείου. Περνούμε δυο παληά μεγάλα άνάκτορα, σή
μερα μουσεία, το «Μεγάλο άνάκτορο» καί τό «Μικρό άνάκτορο», όπως τα λέ
γουν, την περίφημη γέφυρα τού ’Αλεξάνδρου τοΰ Γ ', καί την πλατεία Όμονοίας,
πού την στολίζουν γύρω—γύρω τεράστια αγάλματα, παριστάνοντα τις πόλεις τής
Γαλλίας. Στο κέντρο τής πλατείας είναι στημένος ένας οβελίσκος, δώρο τού
Βασιλέως τής Αίγύπτου Μεχμέτ Ά λή, στον Κάρολο τον I'. Τό άπόγευμα περιωδεύσαμε μόνοι μας την πόλι. Τά περισσότερα πεζοδρόμια, γεματα άπό μικροπωλητάς
διαφόρων μικροαντικειμένων, έμπορεύματα καί περίπτερα, δεν παρουσιάζουν ωραία
οψι. Κάπου-κάπου παρουσιάζονται μπροστά μας επαίτες. "Οταν βραδυάση βλέπεις
νά γυρίζουν στούς δρόμους άνθρωποι άπό ολα τά μέρη τής γής, πού παρουσιάζουν
ένα παράξενο μίγμα, ένώ άλλοι βρωμεροί, ξαπλωμένοι στά παγκάκια ή μεθυσμένοι
μέ σκελετωμένα πρόσωπα, φέρνουν στο μυαλό σου τούς ήρωες των μυθιστορημάτων
τού Βίκτωρος Ούγκώ. Κι’ όταν νυχτώση, τούς μισοφωτισμένους δρόμους μέ τά μικρά
γραφικά φανάρια, γεμίζουν ενα σωρό γυναίκες ελευθερίων ήθών, μπογιατισμένες
μέ χρώματα καί φτηνά άρώματα.
137-1962. Καί σήμερα γυρίζουμε άπό τό πρωί γιά νά γνωρίσουμε τό Παρί
Περνούμε άπό την πλατεία Βαστίλλης, πού ήταν άλλοτε τό περίφημο ομώνυμο
φρούριο καί άπό τό δικαστικό μέγαρο, ένα τεράστιο σέ ογκο καί έκτασι κτίριο,
πού έχει ηλικία εννέα αιώνων. Είδαμε τό πανεπιστήμιο,πού είναι τό άρχαιότερο τής
Εύρώπης, καί τήν όπερα, ένα μεγαλόπρεπο κτίριο πού καταλαμβάνει έπιφάνεια
11.000 τ.μ. καί πού είναι τό μεγαλύτερο θέατρο στον κόσμο σέ όγκο. Πηγαίνοντας
στις Βερσαλλίες περνούμε άπό τό λόφο Σαίν—Κλοΰ, πού είναι ένα κομμάτι άπό τά
άριστοκρατικώτερα τού Παρισιού. Κοντά στο μεσημέρι φθάσαμε στις Βερσαλλίες.
Τις Βερσαλλίες άνέδειξε ό Λουδοβίκος ό ΙΔ ', πού δημιούργησε τό θαυμάσιο συγκρό
τημα των μεγαλοπρεπών άνακτόρων, διάφορα περίπτερα καί άλλα λαμπρά κτίρια
μέ τούς κατάφυτους κήπους. Τό άνάκτορο άποτελοΰν τρία οικοδομικά συγκρο
τήματα, δηλαδή τό κεντρικό οικοδόμημα καί οί δύο πτέρυγές του μέ έκτασι σέ μήκος,
415 μ. Οί κήποι τών Βερσαλλιών απλώνονται προ τών άνακτόρων σέ μήκος 4.680 μ.
πλάτος 3.120 καί άποτελοΰν πραγματικό παράδεισο, μέ πλήθος σπανίων δέντρων
καί φυτών, μέ τεχνητές λίμνες, καταρράκτες, διώρυγες, βρύσες καί τις στολισμένες
μέ άνθη καί φυλώματα σκιάδες. Μετά τις Βερσαλλίες έπισκεφθήκαμε τον μητροπολιτικό ναό τοΰ Παρισιού, τήν Παναγία τών Παρισίων, ένα θαυμάσιο οικο
δόμημα γοτθικού ρυθμού, πού ή άνέγερσίς του κράτησε 200 καί πλέον χρόνια.
Συνέχεια πηγαίνουμε στο Μέγαρο τών ’Απομάχων. Στο παμμέγιστο καί επιβλητι
κό τούτο Μέγαρο, κάτω άπό τον θόλο, βρίσκεται ό τάφος τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος, μέσα σέ σαρκοφάγο άπό έρυθρό φιλανδικό γρανίτη, πού ζυγίζει 67 τόννους.
Τό Πάνθεο είναι ρυθμού νεοελληνικού. Μετά τό μεσημέρι πήγαμε στο μουσείο τού
Λούβρου, πού είναι ένα κτιριακό συγκρότημα τών χειμερινών άνακτόρων τοΰ Κεραμεικόύ. Τούτο στέκει περήφανο καί δέχεται χιλιάδες επισκέπτες τό χρόνο. "Ενα μεγάλο
μέρος τών άνακτόρων καλύπτει ή έλληνική πλευρά, πού περιέχει ένα σωρό άρχαΐα
ελληνικά άγάλματα, άριστουργήματα γλυπτικής άπό καλοπελεκημένο μάρμαρο.
Νομίζεις ότι είναι έτοιμα νά μιλήσουν. Τόσα πολλά έλληνικά άγάλματα, γεματα κάλ
λος, δέν έχω δή στά μουσεία τής πατρίδος μας. Ξεχωριστή θέσι κατέχει ή ’Αφροδίτη
τής Μήλου, πού προβάλλεται στο μέσο χωριστού δωματίου. Σέ άλλο τμήμα τού
μουσείου θαυμάσαμε τεράστιους ζωγραφικούς πίνακες τών μεγαλυτέρων ζωγράφων,
όπως τών Ντελακρουά, Μιχαήλ ’Αγγέλου, Λεονάρδου Ντά Βίντσι, Θεοτοκοπούλου κ.λ.π.
147 -1 962. Σήμερα είναι έθνική γιορτή τών Γάλλων γ ι’ αύτό καί τό Παρ
είναι πλημμυρισμένο στις σημαίες. Στή λεωφόρο Ή λυσίων Πεδίων, παρ’ όλη τή
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βροχή, συγκεντρώθηκε χιλιάδες κόσμος γιά νά θαυμάση την έπιβλητική στρατιω
τική παρέλασι, πού καί μεΐς άπό κοντά είδαμε. Πολλοί αστυνομικοί τηρούν τήν τάξι
μέσα άπό ψηλά κινητά σιδερένια κιγκλιδώματα πού κρατούν τον κόσμο μακρυά. Σ τις
δύο μετά το μεσημέρι δλοι έπισκεφθήκαμε το ωραιότατο δάσος της Βουλώνης, μέ
τις πολλές λίμνες, τά συντριβάνια καί τούς άνθισμένους κήπους.
157-1962. Αύτό μέ λίγα λόγια είναι τό Παρίσι. Ή άκριβής περιγραφή του
είναι άδύνατη. Το πρωί στις 7 φύγαμε μέ βροχή γιά τήν 'Ελβετία. Σέ μικρή άπόστασι
άπο το Παρίσι είναι το άεροδρόμιο καί στο δεξιό μας μέρος, πιο κάτω σ’ ένα ωραιό
τατο δάσος, ή πόλις Φοντενεμπλώ, πού βρίσκεται ένα άπό τά σπουδαιότερα άνάκτορα, μέσα στο όποιο ύπέγραψε τό 1814 τήν παραίτησί του ό Μέγας Ναπολέων.
Στή Ντιζόν, πού βρίσκεται στή διώρυγα τής Βουργουνδίας, φθάσαμε στις 12.30'
τό μεσημέρι. Καθήσαμε γιά λίγο στήν κεντρική πλατεία, μέ τά ώραΐα κόκκινα τριαν
τάφυλλα, καί θαυμάσαμε τά άξιοθέατα, πού ξεχωριστή θέσι κατέχει ό μητροπολιτικός ναός τού Ά γ . Μπενίνι, γοτθικού ρυθμού, καί τό άνάκτορο των Δουκών τής
Βουργουνδίας. Περνούμε τήν κωμόπολι Ντόλ στις 2 μετά τό μεσημέρι καί ή διαδρομή
μας συνεχίζεται γιά τήν Γενεύη σ’ ένα άνηφορικό γεμάτο στροφές δρόμο, πού τού
δίνουν ξεχωριστή ομορφιά οί ογκώδεις βράχοι, οί γραφικές χαράδρες, καί τά πανύ
ψηλα έλατα. Μακρυά στο βάθος διακρίνουμε τήν λίμνη τής Γενεύης καί ψηλά τις
"Αλπεις. Σ τις 6 τό άπόγευμα σταματούμε στά σύνορα. 'Ο έλεγχος σχεδόν τυπι
κός, δέν μάς καθυστερεί καθόλου καί σέ λίγο περνούμε στήν 'Ελβετία. Στήν Γε
νεύη μπήκαμε σέ λίγο καί σταματήσαμε στήν πλατεία, κοντά στο σιδηροδρομικό
σταθμό. 'Ομολογουμένως κουραστήκαμε έδώ γιά τήνάνεύρεσι ξενοδοχείου.
167-1962. Ή Γενεύη είναι μιά πόλις γεμάτη άρχοντιά καί καθαριότητα. Τά
δύο αύτά προσόντα της, κανένας δέν μπορε,ΐ νά άμφισβητήση. 'Η πόλις είναι πανέ
μορφη, μέ πολυτελέστατα ξενοδοχεία, κέντρα ψυχαγωγίας καί διασκεδάσεως καί
πολλά περίφημα πνευματικά ιδρύματα. Χωρίζεται στά δύο άπό τον Ροδανό ποταμό,
πού κυλά ήσυχα μέ τά καταγάλανα νερά του καί σχηματίζει τήν λίμνη Γενεύης ή
Λεμάν, πού είναι ή μεγαλύτερη λίμνη τής κεντρικής Εύρώπης. Κοντά στό μεσημέρι
άφήσαμε τή Γενεύη. Τό πούλμαν νομίζεις δτι πετά πάνω στήν άσφαλτο, μαγεμένο
άπό τό θαυμάσιο θέαμα πού παρουσιάζει στό δεξιό μας μέρος ή λίμνη Αεμάν μέ
τις άσημένιες άκρογιαλιές της. Σέ λίγο άντικρύζουμε τή Λωζάνη νά καθρε
φτίζεται σαν άρχοντοπούλα τού παραμυθιού στά νερά τής λίμνης. Σ τις 12.30'
τό μεσημέρι μπήκαμε στήν πόλι πού είναι κτισμένη πάνω σέ λόφους ύψους
528 μ. 'Π Λωζάνη έχει ελληνική παροικία, ’Εδώ ύπογράφηκε τό 1922 ή πε
ρίφημη συμφωνία, πού έθεσε τέρμα στον έλληνο—τουρκικό πόλεμο. 'Η διαδρομή
μας συνεχίζεται παρά τήν λίμνη Λεμάν, μέσα σέ γραφικά τοπία, πού ή σιγανή βροχή
τά σκεπάζει μέ ένα σκούρο χρώμα. Στις 3.30' μ.μ. περνούμε τήν άγκαλιασμένη άπό
άναρριχητικά φυτά καί δένδρα πόλι Βεβέ, μέ τά πολυτελή ξενοδοχεία καί κτίρια.
Τήν λίμνη διασχίζουν μικρά βαποράκια, πού συνεχώς μεταφέρουν έπισκέπτες στά
μαγευτικά αύτά μέρη μέ τις άναρίθμητες ομορφιές. Στό Μοντρέ, πού είναι πασί
γνωστο γιά τά πολυτελή κτίρια καί τις έπαύλεις του, φθάσαμε μετά 10' λεπτά.
Καθήσαμε γιά λίγο στήν πλατεία καί θαυμάσαμε τά άξιοθέατα. 'Η περιοχή έδώ
φημίζεται γιά τό καλό κρασί της.Διασχίζουμε δμορφες κωμοπόλεις μέχρι τούς πρόποδες τών "Αλπεων, πού ή θέα τους προκαλεϊ τό δέος. Καθώς προχωρούμε στον
άνηφορικό δρόμο μέ τις πολλές έπικίνδυνες στροφές καί τά πολλά τούνελ, πού μόλις χωρεϊ τό αυτοκίνητο, δίπλα σέ άπότομους γκρεμούς, μάς καταλαμβάνει ένας άνεξήγητος
φόβος, ενώ τά μάτια μας κατάπληκτα άπολαμβάνουν τά μοναδικά τοπία. Μικρά
σπιτάκια, σκεπασμένα μέ πέτρινες πλάκες, στέκονται σάν άγρίμια μέσα στήν ερημιά.
Τό κρύο τσουχτερό. Σέ λίγο φθάσαμε στήν κορυφή, πού τό ύψος είναι 2.000 μ. καί
άνω. ’Αρχίζουμε τώρα νά κατηφορίζουμε, μέσα άπό πανύψηλα βουνά, σκοτει
νές χαράδρες πού τις άγκαλιάζουν ογκώδεις βράχοι καί πολλά τούνελ, μέχρι
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πού φθάσαμε στά σύνορα τής ’Ιταλίας, στις 8 το βράδυ. 'Ο τελωνειακός έλεγχος
δεν μάς άργησε. Σέ λίγο φύγαμε. Ε ίχε νυχτώσει δταν μπήκαμε στήν κωμόπολι
Στρέζα, πού είναι άπο τούς καλύτερους κλιματολογικούς σταθμούς τής ’Ιταλίας,
καί βρίσκεται στήν δυτική όχθη τής λίμνης Ματζιόρε. Κατεβήκαμε γιά λίγο κοντά
στη λίμνη πού χανότανε πίσω στο βαθύ σκοτάδι σαν νά ήθελε να κρύψη άπο τά αχόρ
ταγα μάτια μας τις τόσες ομορφιές της. Τά μεσάνυχτα μπήκαμε στο Μιλάνο καί
ύστερα άπο μιά μικρή περιπέτεια, έγκατασταθήκαμε στο ξενοδοχείο.
177-1962. Τό πρωί ολοι μαζί ξεκινήσαμε γιά νά γνωρίσουμε τον πό
Πηγαίνουμε στον καθεδρικό ναό, πού είναι άπο τά μεγαλοπρεπέστερα δείγματα τής
ιταλικής γοτθικής άρχιτεκτονικής, τον περίφημο «Ντουόμο». Έξωτερικώς έχει
2.245 άγάλματα καί πολλούς πύργους, τό δέ έσωτερικό του σχηματίζει σταυρό
καί ύπάρχει άψίς μέ τρία παράθυρα τά μεγαλύτερα στον κόσμο, γεμάτα πολύχρωμες
ύαλογραφίες. Στήν κορυφή εχει χρυσό άγαλμα τής Παναγίας σέ ύψος 188 μ. Συνέ
χεια πηγαίνουμε στο περίφημο σ’ δλο τό κόσμο γιά τά παίζόμενα μελοδράματα,
θέατρο τής «Σκάλας». Στο άριστερό τμήμα τού θεάτρου είναι τό μουσείο πού
περιέχει προτομές καί άγάλματα μεγάλων μουσικοσυνθετών, μαζί μέ ένα σω
ρό μουσικά όργανα καί σκεύη. Μέσα σ’ αυτά βλέπουμε πιάνα, παληά βιολιά
ξεκουρτισμένα, πού στο παρελθόν σαγήνευαν μέ τις γλυκιές τους μελωδίες. Μετά
άπο τό μουσείο έπισκεφθήκαμε τό θέατρο πού έ'χει μυθώδη πολυτέλεια. Μπροστά
στήν όπερα είναι στημένο τό χάλκινο άγαλμα τού Λεονάρντο—Ντά—Βίντσι. 'Ο σιδη
ροδρομικός σταθμός, ενα πελώριο οικοδόμημα, είναι άπο τούς μεγαλύτερους τής
Εύρώπης. Δίπλα ύψώνεται ό ουρανοξύστης τής εταιρείας έλαστικών Πιρέλι, μέ 36
πατώματα. Τό Μιλάνο είναι ώραιοτάτη πόλις μέ μεγάλα κτίρια καί καθαρούς δρό
μους, ένώ έπαίτας συναντάς σέ κάθε σου σχεδόν βήμα.
187-1 962 . 'Ο ήλιος είχε άγκαλιάσει μέ ενα κόκκινο φως, γεμάτο ζωντάν
την όμορφη πόλι, όταν άναχωρήσαμε. Μετά άπο δύο ωρών ωραία διαδρομή,
κάναμε μιά μικρή βόλτα μέσα στά στενά δρομάκια τής Περγάμου, πού μόλις
χωράνε τό αυτοκίνητό μας καί θαυμάσαμε την πρασινάδα, πού είναι ξαπλω
μένη στούς τοίχους καί στις στέγες τών σπιτιών, καί τις πολλές βρυσούλες. Τά
μπαλκόνια στολίζουν άνθισμένα γεράνια, πού είναι τό άγαπημένο λουλούδι τών Ευ
ρωπαίων. Σ τις 11.40' μπήκαμε στήν Μπρέσια, μέ την έξαιρετική ρυμοτομία της,
καί βλέπουμε τό έπιβλητικό άνάκτορο Μιρολέτο, πού χρονολογείται άπο τον ΙΒ '
αιώνα. Συνεχίζουμε τήν διαδρομή μας μέσα άπο κάμπους μέ όπωροφόρα δένδρα, γεμάτα
άγουρους καρπούς. Στή 1.30' μετά τό μεσημέρι, φτάσαμε στήν Βερόνα. Ή πόλις αύτή
είναι όνομαστή γιά τις ώραΐες έκκλησίες, τά μεσαιωνικά μέγαρα καί τάάρχαΐαέρείπια.
"Ολοι μαζί πήγαμε στο τάφο τής Ίουλιέττας, πού είναι γνωστή ή ιστορία της άπο
τό ομώνυμο έργο τού ’Ά γγλου ποιητοΰ Σαίξπηρ. Σ τις 3.30' τό άπόγευμα φτάσαμε
στή Πάδοβα καί έγκατασταθήκαμε σ’ ένα ωραίο ξενοδοχείο. Ή Πάδοβα είναι ωραία
πόλις μέ μεγάλα κτίρια καί δρόμους. ’Ιδιαίτερη έντύπωσι μάς κάνει ό ναός τής Α γία ς
Ίουστίνης πού είναι ένα τεράστιο οικοδόμημα. Τό άπόγευμα μέ μεγάλη άνυπομονησία
πήραμε τον μεγάλο αυτοκινητόδρομο γιά τήν Βενετία, πού εξάπτει τήν φαντασία μέ
τήν πρωτοτυπία της. Ή Βενετία θεωρείται μιά άπο τις πλέον ιδιόρρυθμες πόλεις τού
κόσμου, γιατί είναι χτισμένη σέ λιμνοθάλασσα πάνω σέ 118 νησίδες, πού ένώνονται
μεταξύ τους μέ 378 γέφυρες. Περνούμε τήν μεγάλη σιδερένια γέφυρα, πού ένώνει τήν
πόλι μέ τήν ξηρά, μήκους 60 μ., καί σταματάμε στήν πλατεία Ρόμα. Μέχρις έδώ
έρχονται τά αύτοκίνητα. Τά σπίτια, πού τά θεμέλιά τους είναι μέσα στο νερό, νομίζεις
ότι είναι φυτρωμένα στήν θάλασσα. ’Επικοινωνούν μεταξύ τους μέ 175 φυσι
κές διώρυγες, πού οΐ μεγαλύτερες λέγονται « Κανάλε », οί δέ μικρότερες « Ρίο ».
(Συνεχίζεται)
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---------------------------- Ύπο Ύπαστυνόμου Α' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ρ Α Ι Κ Ο Υ ---------------------------Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΕΞΙΟΥΤΑΙΕΛΒΕΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Κι’ άλλοτε μάς δόθηκε ή ευκαιρία νά τονίσουμε τό γεγονός ότι τά τελευταία
χρόνια τό Σώμα της ’Αστυνομίας, ξεφεύγοντας άπό τά συνηθισμένα πλαίσια των
υπηρεσιακών καθηκόντων, άρχισε νά κάνη διάφορες δημόσιες κοινωνικές εκδηλώσεις,
άλλοτε μικρές καί περιορισμένες κι’ άλλοτε μεγάλες κι’ εύρύτερες, πού έχουν σάν
άποτέλεσμα νά δείχνουμε ότι όχι μόνο είμαστε καλοί άστυνομικοί άλλά καί κοινω
νικοί, άπό κάθε πλευρά, άνθρωποι.
Χωρίς νά θέλουμε νά πιστεύουμε ότι «κομίζομεν γλαύκαν εις ’Αθήνας», έν
τούτοις νομίζουμε πώς οί κοινωνικές έκδηλώσεις μας θά πρέπει νά λάβουν μεγαλύ
τερη έκτασι. Τό περιοδικό «’Αστυνομικά Χρονικά», ή έβδομαδιαία ραδιοφωνική
εκπομπή μας καί τό κινηματογραφικό συνεργείο πρόσφεραν καί προσφέρουν άληθινά πολύτιμες ύπηρεσίες στον τομέα τής κοινωνικής μας προβολής. Πιστεύουμε
άκράδαντα οτι μέ τη φωτισμένη ήγεσία τού σημερινού μας κ. ’Αρχηγού τό όνειρο
πού χρόνια περιμένουμε, δηλαδή ή δημιουργία μιας άστυνομικής λέσχης καί μιας
ώργανωμένης ύπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων, θά γίνη σύντομα πραγματικότης.
"Ολα αύτά τά γράψαμε παίρνοντας άφορμή άπό μιά μικρή δεξίωσι, πού ή
’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών έκανε στη Στρατιωτική Λέσχη ’Αθηνών προς
τιμήν μιας όμάδος ένδεκα Ελβετώ ν άστυνομικών, οί όποιοι γιά λίγες μέρες βρέ
θηκαν στήν ’Αθήνα. ’Οφείλουμε νά συγχαρούμε τούς σχόντας τήν πρωτοβουλίαν
καί νά ευχηθούμε όπως παρόμοιες εκδηλώσεις γίνονται πιο συχνά, σάν οί περιστά
σεις τό επιτρέπουν καί τό επιβάλλουν. Λένε πολλοί ξένοι καί ήμεδαποί, καί προ
σωπικά τό πιστεύουμε, ότι ώς ’Αστυνομία στεκόμαστε πολύ καλά καί ότι τίποτε
δέν έχομε νά ζηλέψουμε άπό άλλες ’Αστυνομίες ευρωπαϊκών κρατών, αν λάβουμε
ύπ’ δψιν μας τις έκατέρωθεν συνθήκες. Τό ίδιο μάς διεβίβασαν οί Ε λβετοί συνάδελ
φοι, γεγονός πού μάς έκανε νά νοιώσουμε ξεχωριστή ύπερηφάνεια.
Στή δεξίωσι εκτός τών Ε λβετώ ν συναδέλφων παρευρέθησαν ό ’Αστυνομικός
Διευθυντής Β' κ. Τουζένης, ώς έκπρόσωπος τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ ’Αθηνών,
οί ’Αστυνόμοι κ.κ. Καπετανίδης καί Πατσούρης, οί Ύπαστυνόμοι κ.κ. Τσουγκράνης, Ντόντος, Άθανασούλης καί Σκαρμαλιωράκης, οί Άρχιφύλακες κ.κ. Πίσπας
καί Γιαννικόπουλος καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Βογιατζής, Πετράκος καί Σιώρης.
'Ο άρχηγός τής όμάδος τών Ε λβετώ ν άτσυνομικών, άφοΰ έξέφρασε τή χαρά όλων
άπό τήν έπίσκεψί τους στήν Ελλάδα, ηύχαρίστησε τό Σώμα τής ’Αστυνομίας,
τόσο γιά τήν δεξίωσι όσο καί γενικά γιά τά φιλικά αίσθήματά μας σ’ όλο τό διά
στημα τής έδώ παραμονής των. Τέλος έπέδωκε εις τον κ. Τουζένην άναμνηστικόν
άλμπουμ τής ύπηρεσίας των καθώς καί άριθμόν σημάτων. ’Απαντώντας ό κ. Τουζέ
νης, άφοΰ τούς ηύχαρίστησε γιά τά καλά τους λόγια, τούς διεβίβασε τον έγκάρδιο
χαιρετισμό τών άνδρών τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί έπέδωκε προς όλους άπό ένα
βιβλίο τού έκδοθέντος λευκώματος «Τά 40 χρόνια τής ’Αστυνομίας Πόλεων»,
Κατά τις 12.30', ύστερα άπό τή συναδελφική αύτή συγκέντρωσι, οί Ε λβετοί άστυνομικοί, συνοδευόμενοι άπό τούς "Ελληνες συναδέλφους των, μετέβησαν εις τό
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ξενοδοχεϊον των, ενώ τήν Κυριακήν 14—10-62 τούς άποχαιρέτησαν στο άεροδρόμιο
Ελληνικού οί κ.κ. Τουζένης καί Πατσούρης.
'Ομολογούμε οτι ή δεξίωσις αυτή άφησε σ’ δλους μας τις καλύτερες εντυπώσεις,
γιατί πιστεύουμε δτι παρόμοιες έκδηλώσεις όχι μόνο μας δίνουν τήν ευκαιρία να

Ελβετοί καί 'Ελληνες Αστυνομικοί ττρό της Στρατιωτικής Λέσχης, μετά την δεξίωσιν.

γνωριζώμαστε καλύτερα μεταξύ μας, όξω άπο τά καθαρώς υπηρεσιακά, άλλα καί
να έπικοινωνοΰμε παράλληλα μέ τούς συναδέλφους άλλων χωρών. Ευχόμαστε έγκάρδια ή έκδήλωσις αυτή να Ιχη τις συνέχειές της. Συγχαρητήρια σ’ έκείνους πού είχαν
τήν εμπνευσι καί τήν πρωτοβουλία.
Ο ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ
«’Ανδρεία, σωφροσύνης αίρετωτέρα»
'Αριστοτέλης

Είχαμε τήν εύτυχία, υστέρα άπο μιά πρόσκλησι τού Ροταριανού 'Ομίλου ’Αθηνών,
νά παρευρεθοΰμε στήν πανηγυρική συνεστίασί του, πού δόθηκε τήν 9-10-62 στο ξενο
δοχείο «Βασιλέων Μέλαθρον», προς τιμήν τού 'Υπαρχιφύλακος κ. Μαστοράκου Ά ν δρέου, ό όποιος τήν 10-9-62 στήν νήσο Δήλο, μέ άμεσο κίνδυνο τής ζωής του καί υπό
τά βλέμματα εκατοντάδων άγωνιώντων ξένων τουριστών, εσωσε, από βέβαιο πνιγμό,
τον 14ετή άγγλόπαιδα Roger Pearge.
Τά αισθήματα πού νοιώσαμε καί ώς άνθρωποι άλλά περισσότερο ώς άστυνομικοί
δεν είναι δυνατόν νά μεταφερθοΰν στις γραμμές αυτές. Συμβαίνει κάποτε νά νοιώσουμε
στή ζωή μας μεγάλες συγκινήσεις, πού στο πέρασμα τών χρόνων μένουν άλησμόνητες,
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είτε γιατί υπήρξαν άποτέλεσμα κάποιας δικής μας τρανής χαράς ή λύπης, είτε γιατί,
έξ άντανακλάσεως, μάς δημιούργησαν ξεχωριστά αισθήματα υπερηφάνειας. Ό π οια δήποτε δμως καί άν είναι ή άφορμή τους, αναμφισβήτητα, έπέδρασαν καί επιδρούν
σημαντικά στον ψυχικό μας κόσμο.
Μέσα στον κόσμο τής άβεβαιότητος πού σήμερα ζοϋμε, στήν εποχή πού τό συμ
φέρον καί ή υλη κατέχουν τά πρωτεία, στις μέρες πού ένας μεγάλος άγώνας ιδεών
ταράζει την άνθρωπότητα καί πού οί διδαχές τής θρησκείας τού Ναζωραίου θεωρούν
ται άπό άρκετούς μοντερνίζοντας ώς καθυστερημένες καί παρωχημένες ιδέες, πράξεις
σάν κι’ αύτή τού Ύπαρχιφύλακος δίνουν στή ζωή μας ένα ξεχωριστό τόνο καί παρέ
χουν συγχρόνως την έλπίδα δτι, παρά τις άλλοπρόσαλλες συνθήκες πού ζοΰμε, υπάρ
χουν άκόμη βαθειά ριζωμένα στις καρδιές των άνθρώπων τά διδάγματα τής Χριστια
νικής θρησκείας.
Είλικρινά θά πρέπει νά νοιώθουμε ιδιαίτερη υπερηφάνεια γιατί, μέ την πράξι τού
κ. Μαστοράκου, δόθηκε ή ευκαιρία σέ ξένους καί δικούς μας νά διαπιστώσουν τις δι
δαχές πού πήραμε καί παίρνουμε ύπηρετώντας'στο Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Μπορεί, άναλύοντας αύτή καθ’ έαυτή τήν πράξι του, νά πούμε δτι δέν έκανε τίποτε
παραπάνω άπ’ δτι ό δρκος τον όποιον έδωσε καί τό καθήκον προστάζουν. Παρά ταΰτα
δμως δταν κανείς, έχοντας έπίγνωσι τού κινδύνου στον όποιον έκτίθεται, άδιαφορή
γ ι’ αυτόν καί μέ τολμηρή προσπάθεια σώζει ένα συνάνθρωπό του, πιστεύουμε πώς ή
πράξις αύτή ξεπερνάει τά δρια τού καθήκοντος καί έγγίζει τά δρια τής αυτοθυσίας.
’Αλλά δέν μπορούσε νά γίνη κι’ άλλοιώς γιατί ό 'Υπαρχιφύλαξ Μαστοράκος οχι
μόνον είναι άστυνομικός, πού άρκετά χρόνια τώρα ύπηρετεΐ πιστά τό Σώμα τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, αλλά είναι συγχρόνως καί πατέρας. Καί μόνο τό στοιχείο αυτό, σάν
βρέθηκε μπροστά στο θέαμα τού πνιγομένου άγγλόπαιδος τον έκανε, φέρνοντας στή
σκέψι του τά δικά του παιδιά, νά ριχθή μέ τά ρούχα του στή θάλασσα καί μέ υπεράν
θρωπες προσπάθειες νά σώση τό παιδί. Μόνο ένας στοργικός καί πονετικός πατέρας
μπορεί νά αισθάνεται καί νά ενεργή έτσι. Μάς δόθηκε παλαιότερα ή ευκαιρία νά ζήσουμε γιά τρεις μήνες κοντά σ’ αυτόν καί τά παιδιά του. Μέ συγκίνησι φέρνουμε στή μνή
μη μας τό άδιάπτωτο στοργικό ένδιαφέρον του, τό όποιον 6χι μόνο στον ύποφαινόμενο
άλλά καί σ’ δλους τούς άλλους έκανε κατάπληξι.
Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων πρέπει νά αισθάνεται ίκανοποίήσι γιατί ό ' ΐ παρχιφύλαξ Μαστοράκος ύπηρετεΐ σ’ αυτό, δοθέντος δτι είναι ή δεύτερη φορά πού ό
ίδιος σώζει άπό βέβαιο π ν ι γ μ ό συνάνθρωπό του. Κ ι’ δπως τότε έτσι καί σήμερα ό ίδιος
ό άνθρωπος βρέθηκε στο προσκήνιο τής έπικαιρότητος καί μαζί του τό Σώμα τής ’Α 
στυνομίας Πόλεων.
Πρέπει παράλληλα νά έκφράσουμε δημοσία τις θερμές μάς ευχαριστίες στο διοι
κητικό συμβούλιο τού Ροταριανού 'Ομίλου ’Αθηνών, πού είχε-τήν έμπνευσι νά γιορτάση κατά τρόπον πανηγυρικόν τήν πράξι ένός οργάνου τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
στήν συνεστίασί του τής 9-10-62.
’Έ τσ ι τήν 21η ώρα τής 9-10-62, σάν βρεθήκαμε στό ξενοδοχείο «Βασιλέων Μέ
λαθρον», νοιώσαμε αμέσως γύρω μας μιά άτμόσφαιρα πέρα γιά πέρα φιλική καί εγ
κάρδια. 'Ο πρόεδρος τού Ροταριανού 'Ομίλου κ. Μαχαίρας, ό άντιπρόεδρος κ. Ά π ο σκίτης, ό γενικός γραμματεύς κ. Σταματόπουλος καί τά άλλα μέλη τού συμβουλίου,
υποδέχτηκαν τούς προσκεκλημένους μέ ειλικρινή αισθήματα άγάπης, πού τόσο φανερά
άντανακλώντο στά πρόσωπά τους.
«Κύριε, εύλόγησον τήν συγκέντρωσιν ταύτην καί καταξίωσον ήμάς τών δωρεών
τής αγαπης Σου, εις έπιτέλεσιν τών έντολών προς τόν πλησίον».
Τήν προσευχήν αυτήν άπήγγειλεν, ένώ δλοι ήμασταν όρθιοι, ένα μέλοςτού 'Ομίλου
και άρχισε πλέον τό δείπνο. Κατά τήν διάρκεια τού δείπνου καί πριν άκόμη άρχίση
τό κύριο μέρος τής γιορτής, μάς δόθηκε ή ευκαιρία νά διακρίνουμε, μέσα στά πάνω άπό
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εκατό άτομα, πού παρευρέθησαν, έκτος άπό τον τιμώμενο 'Υπαρχιφύλακα καί τον έπιβλητικό γέροντα πατέρα του, τον κ. Θωμόπουλον, πρόεδρον της ’Ακαδημίας ’Αθηνών,
τούς κ.κ. Σολωμονίδην καί Οικονόμου, Γενικούς Γραμματείς των 'Υπουργείων Παι
δείας καί Δημοσίων ’Έργων, τον Δήμαρχον ’Αθηναίων κ. Τσουκάλαν, τον καθηγητήν
του Πανεπιστημίου κ. Άναγνωστόπουλον, τον τ. Πρεσβευτήν κ. Σισιλιάνον, τον αντι
πρόεδρον τοϋ Ε.Ο.Τ. καί πρόεδρον της Ε.Λ .Π .Α . κ. Κουτσογιάννην, τον πρόεδρον
τοϋ Ο.Λ .Π . κ. Άθανασίάδην, τον βουλευτήν κ. Βοβολίνην, τον ιδιοκτήτην τοϋ ξενο
δοχείου κ. Καραδόντην, τον δημοσιογράφον κ. Λεωτσάκον, τον δημοσιογράφον των
έπικαίρων κ. Κωνσταντινίδην, τον πρόεδρον τοϋ Ροταριανού 'Ομίλου Β' περιφερείας
κ. Σταματόπουλον, τούς κ.κ. Μακρυμίχαλον, Καραλήν, Σακελλαρόπουλον, καί Καλλέργην, τον τέω ς’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α ' κ. Πουλικάκον Π ., τον Διευθυντήν’Αστυ
νομίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Καραμπέτσον, τον Διευθυντήν τής
Διευθύνσεως ’Αλλοδαπών, ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Άδαμόπουλον, τον Διευ
θυντήν ’Αστυνομίας Πειραιώς, ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Νικητάκην, τον Διοι
κητήν τοϋ Γ' Άστυνομικοϋ Τμήματός ’Αθηνών, ’Αστυνόμον Α' κ. Πολίτην, τον ’Α 
στυνόμον Β' κ. Λιόντον, τούς Ύπαστυνόμους Α' κ.κ. Ντόντον καί Μπακογιάννην καί
άλλους.
Μετά τό γεΰμα ό πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου παρουσίασε στούς ξένους Ροταριανούς
τούς έπισήμους τής βραδυάς καί έν συνεχεία άντηλλάγησαν διάφορα λάβαρα τοϋ 'Ο 
μίλου ’Αθηνών καί 'Ομίλων άλλων κρατών. "Υστερα ό κ. Μαχαίρας, παίρνοντας θέσι
προ του μικροφώνου. είπε
«'Ο Ροταριανός 'Όμιλος ’Αθηνών τιμά σήμερον μίαν ήρωικήν πράξιν, μίαν πράξιν αυτοθυσίας καί άλτρουϊσμοΰ.
Τήν ΙΟην Σεπτεμβρίου εις τήν νήσον Δήλον ό 'Υπαρχιφύλαξ τής ’Αστυνομίας
Πόλεων ’Αθηνών Άνδρέας Μαστοράκος, ύπό τα άγωνιώδη βλέμματα έκατοντάδων ξένων τουριστών καί έντοπίων, έσωσε άπό βέβαιον πνιγμόν τον 14ετή Ά γγλόπαιδα Roger Pearge.
Είχεν ριφθή εις τήν θάλασσαν καί ό πατήρ του διά νά τον σώση :
'Η περίπτωσις είχεν τό δραματικόν μεγαλεΐον τής πάλης διά τήν ζωήν τοϋ παι
διού του. Εις τήν πάλην αυτήν είχε ριφθή δύναμις τεραστία, τό πατρικόν φίλτρον.
Έ βλεπεν ό πατήρ τό παιδί του άνυπεράσπιστον νά παραδίδεται εις τήν μανίαν
τών κυμάτων.
’Έβλεπεν τό φοβερόν τέλος. Ε λάχισ τα λεπτά... σχεδόν δευτερόλεπτα... καί τό
εύγενέστερον, τό ωραιότερο όνειρό του θά είχεν θρυμματισθή.
"Ωρμησεν λοιπόν μέ τήν άκάθεκτον έκείνην άποφασιστικότητα πού δημιουργεί
ή άπελπισία, διά νά άποσπάση τό χαμένο παιδί άπό τήν βεβαιότητα τοϋ θανάτου.
"Ομως δεν έπρόκειτο νά τό έπιτύχη αύτός.
Κάποιος άλλος θά ήτο ό σωτήρ.
Κάποιος πού τήν ίδια έφιαλτική στιγμή, τή στιγμή τής κορυφομένης άγωνίας
όλων, ήσθάνθη ότι δεν ήμποροϋσε νά μείνη ό άμέτοχος θεατής τής τραγωδίας άπό τήν
άποβάθραν τής Δήλου.
Κάποιος πού αίφνιδίως έδοκίμασε μέσα του ένα συγκλονιστικό σπασμό, κάτι σάν
άνταρσίαν, σάν κεραυνοβόλον διαταγήν προς έκτέλεσιν ενός χρέους, πάνω άπό συμβα
τικότητες, πάνω άπό τις διαστάσεις τοϋ συνήθους, πάνω ακόμη άπό τό έφικτόν.
'Η ψυχή τοϋ ' Υπαρχιφύλακος Άνδέου Μαστοράκου είχε σημάνει άδίστακτον συναγερμόν, είχε δώσει τήν έντολήν διά τήν ύπερτάτην προσφοράν, είχε πνί
ξει τήν αύτοσυντήρησιν καί ήτο έτοιμη διά τήν θυσίαν.
Μέ αυτήν τήν φωνήν, μέ τήν φωνήν τής ψυχής του, ό 'Υπαρχιφύλαξ πού έγένετο
ήρως έρρίφθη εις τήν θάλασσαν.
'Η συνέχεια είναι γνωστή.

(Συνεχίζεται)
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ΜΟΝΤΕΛΟ
‘Τπ& Ύπαστυν. Β/ κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

"Οταν ξύπνησα ήταν βράδυ, δέκα ή ώρα περίπου. Πονοΰσε πολύ το κεφάλι
μου καί βρισκόμουνα σ’ ένα στενόμακρο θάλαμο μ’ ένα κρεβάτι άδειανό άκόμα. Πάνω
άπό το κεφάλι μου στεκόταν ό ’Αστυνόμος μέ τή Μαίρη, ό Άργύρης κι’ ένας για
τρός πού μέ κοίταζε σκυθρωπά. Ά π ο το ανοιχτό παράθυρο έβλεπα πολλά δένδρα,
φωτισμένα μέ λιγοστό φως, καί μερικά άσθενοφόρα αυτοκίνητα πού βρίσκονταν
στριμωγμένα σ’ ένα μικρό γκαράζ.
Βρισκόμουνα στον δεύτερο όροφο τοΰ «Εύαγγελισμοϋ». Δέν χρειαζόταν καί
πολλή σκέψη γιά νά καταλάβω τό πώς βρέθηκα έκεϊ. ’Άλλη μιά φορά στη ζωή μου
ξύπνησα έτσι, άλλά τότε ήμουνα άστυφύλακας, ε’ίκοσι δύο χρόνων καί είχα τραυματισθή άπο μιά μεγάλη δοκό, πασχίζοντας νά σώσω ένα ζευγάρι συνταξιούχων πού τό
καταπλάκωσε τό μικρό πλινθόκτιστο σπιτάκι τους, ύποκύπτοντας στη νεροποντή.
Τώρα όμως τά πράγματα ήταν διαφορετικά. Τώρα βρισκόμουνα μ’ ένα μεγάλο
τραύμα στο μέτωπο καί μέ τό δεξιό μου χέρι σπασμένο. 'Ο Άργύρης μοΰ εξήγησε
ότι τό δεύτερο άτομο τοΰ ’Άλιμου, ό Ά ρΐστος Μπουζας, μέ χτύπησε μέ την κάννη
τοΰ πιστολιού του στο μέτωπο την ώρα πού πιάναμε τον Ά γάθο. Κι’ ότι ένα αύτοκίνητο μέ πάτησε στο χέρι, παρ’ όλο τό απότομο φρενάρισμα πού έκανε ό οδηγός
του. "Ισως νάμουνα καί μακαρίτης αν ό οδηγός δέν ήταν άσσος στη δουλειά του.
Καί τοΰτο γιατί άπο τό χτύπημα τοΰ Μπουζά έπεσα από τό πεζοδρόμιο μπροστά
στο αυτοκίνητο, εντελώς άπρόοπτα γιά τον οδηγό.
'Ό πω ς καί νάναι έπρεπε νά θεωρώ ευτυχισμένο τον εαυτό μου πού γλύτωσα.
Ό ’Αστυνόμος δέν έπαθε τίποτα γιατί ό Σωτηρίου πρόφτασε νά έξουδετερώση τον
Μπουζά μ’ ένα κτύπημα στο στομάχι. Είχε μόνο κάτι μικρές άμυχές στο πρόσωπο,
όπως κι ό 'Υποδιευθυντής Κρόμας, αποτέλεσμα κάποιας άδοξης πάλης μέ τον Ά γάθο
ύστερα άπο τον τραυματισμό μου.
’Αναστέναξα μέ άνακούφιση βλέποντας τή Μαίρη νά σκύβη καί νά μοΰ πιάνη
τό σπασμένο χέρι. Πονοΰσα πολύ κι’ ένοιωθα τά δάχτυλα μουδιασμένα άκόμα στήν
άκρη τοΰ γύψου, καθώς τό χέρι της προσπαθούσε νά μοΰ τά ζεστάνη. Τήν κοίταξα γιά
πολλή ώρα στά μάτια καί κατόπιν τή ρώτησα:
— Γιατί δέν μοΰ είπες πώς θά κατέβαινες στον Ά λιμ ο ;
— Δέν πρόφθασα νά σοΰ τό πώ τό πρωί, ψιθύρισε. ΤΗρθε ό κύριος Βέλιος στο
γραφείο κατά τίς δέκα καί μοΰ είπε ότι ήταν άπόλυτος άνάγκη νά κατεβώ στον ’Άλιμο
μαζί μέ τή Κάτια. "Οταν μοΰ τηλεφώνησες κατά τίς δέκα καί είκοσι, δέν είχα άκόμα
τήν άπόφαση αν θά κατεβώ ή οχι. Σ τις δέκα καί μισή ήρθε πάλι ό ’Αστυνόμος καί
μοΰ είπε ότι αν δέν κατεβώ στον Ά λιμ ο μαζί μέ τήν Κάτια θά σάς διέφευγαν δύο
από τά μέλη τής σπείρας πού κυνηγάτε τόσον καιρό. Μέ έκανε νά πάρω τήν άπόφαση.
Καί πήγα. Δέν φανταζόμουνα όμως ποτέ ότι θά χρειασθή νά φιλήσω έτσι έναν ξένο,
ένα κτήνος! Δέν....
Ξέσπασε σ’ ένα βουβό κλάμα. Έ κ λα ιγε κι’ αύτή μέ λυγμούς, όπως όλες οΐ
γυναίκες σέ στιγμές άδυναμίας. 'Ο γιατρός βγήκε χαμογελώντας μου μέ κατανόηση.
—'Η σύχασε,τής είπα τρυφερά όσο μποροΰσα, αν καί ένοιωθα τήν καρδιά μου
νά παγώνη. 'Ησύχασε, καί πήγαινε τώρα... Είναι πολύ άργά καί θ’ άνησυχοΰν στο
σπίτι.
’Έ φυγε μέ άργά βήματα. Στήν πόρτα τοΰ θαλάμου στράφηκε προς τό μέρος μου.
"Εκλαιγε μ’ άναφυλλητά.
— Καλή νύχτα σας, είπε σιγά. Αύριο θά ξανάρθω...
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* *
'Ο ’Αστυνόμος έκλεισε την πόρτα καί ήρθε κοντά μου βλαστημώντας.
— Νά πάρη ό διάβολος! είπε νευρικά. Θά μου συγχωρήση άραγε ποτέ αύτό τό
κορίτσι τό κακό πού του έκαμα ;
Έ σκυψε άπό πάνω μου σκυθρωπός. Είχε ύφος ένοχου πού τον τυραννάνε οί
τύψεις για κάποιο μεγάλο έγκλημα.
—-’Εσύ θά μου συγχωρήσης ποτέ τό κακό πού σου έκαμα; ψιθύρισε ίδρωμένος.
’Εννοώ τό κακό πού έκαμα καί στούς δυό σας. Πώς νά σου τό πώ. Πώς νά σου δώσω
νά καταλάβης ότι...
—'Ό τ ι ήταν άπαραίτητο, έ ; είπα άναπνέοντας βαρειά.
— Περίπου.
— Τό καταλαβαίνω. Μοϋ είναι δύσκολο μόνο νά φαντασθώ τό γιατί νά δηλη
τηριάζουμε τις λιγοστές ευτυχίες πού ζοϋμε. ’Αλλά είναι άπαραίτητο κι’ αύτό...
Δέν άπάντησε. 'Η σιγή πόύ απλώθηκε ήταν φοβερή. Αισθανόμουνα κάτι νά
μέ πνίγη μέσα σέ τέτοια άτμόσφαιρα.
— Τελειώσαμε ; ρώτησα νοιώθοντας έπιτακτική τήν ανάγκη νά σπάσω τον πά
γο πού μάς περιέζωνε.
—■Μάλλον, άπάντησε μέ μιά λάμψη στο πρόσωπο. "Ολα πρέπει νά τελείωσαν
τώρα. Χρειάζονταν φαίνεται οπωσδήποτε ή θυσία σου γιά νά τεθή τέρμα σ’ αύτό τον
οχετό.
— Τ ί λέει ό Ά γάθος ; Παραδέχτηκε τή δολοφονία ;
— Τίποτα. Μέχρι τή στιγμή αυτή κρατάει κλειστό τό στόμα του. Ό Μπουζάς
δμως ήταν άρκετά ομιλητικός. Είπε ότι τον Βότσικα τον δολοφόνησε ό __ Πουλίδης!
— Ποιος ;
—Ό Πουλίδης! 'Ο «κανάγιας» σου ό συμβολαιογράφος.
Γέλασα μέ τήν καρδιά μου.
—Ό Πουλίδης! Ό Πουλίδης δολοφόνος ;
—"Ετσι κατέθεσε. Καί ή Μίνα φέρεται ως ό μεγαλύτερος παράγων τής σπείρας.
Ό πραγματικός «έγκέφαλος»! Πάει περίπατο ό Πιέρ κι’ ό Σπΰρος Λ άβδας! Ώ χριά
μπροστά στή σατανικότητα καί τήν πανουργία τοϋ Πουλίδη ό Ά γάθος, ό Μπούκης,
οί Λάβδηδες καί τόσοι άλλοι. Δολοφόνος ό Πουλίδης! Μόνον ό Πουλίδης!! Χά,
II
7Α
— Φαίνεται πώς υπήρξα πολύ άτυχος σ’ αύτή τήν υπόθεση, είπα σκεπτικός.
Βυθός, χάος άπύθμενο. Μά τί συμβαίνει, έπί τέλους, Θεέ μου!
—Έ λ α , άφησε τό Θεό καί κοίταξε νά κοιμηθής λίγο. Τερματίσαμε, τό κατα
λαβαίνεις ; Δηλαδή, έσύ τερμάτισες. Δική σου ήταν ή υπόθεση τοϋ Φακέλου Ε. 28 Φ.
2 0 2 / 4 / 3 /5 ... ’Αλήθεια... Πόσες φορές είδα αύτό τό φάκελο. Πόσες φορές είδα
τήν έμπιστευτική διαταγή πού μάς καλοϋσε νά βρούμε τό μίτο τής ’Αριάδνης...
— Καί λέτε νά βρήκαμε τον «μίτο» ;
—- Κάτι παραπάνω άπ’ δ,τι φανταζόταν ολόκληρη ή Γενική ’Ασφάλεια. Βρήκαμε
πράγματα πού κανένας δέν φανταζόταν γιά τή χώρα μας. Μά άποδεικνύεται ότι οί
άνθρωποι είναι παντού οί ίδιοι. Παντού τό έγκλημα σαρκάζει μέ τήν ίδια μορφή,
παντού τό χρήμα έξασκεΐ τήν ίδια αμαρτωλή γοητεία, παντού ή γυναίκα ζητεί τον
έρωτα καί τό χρήμα υποθάλποντας τό έγκλημα. Καί παντού ό άφανής ήρως τοϋ ει
κοσιτετραώρου, ό γίγας τής νύχτας, ό θριαμβευτής τοϋ πεζοδρομίου καί τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας...
•— Μά τί σκέπτεσαι καί είσαι τόσο άφηρημένος ;
— Θά ήθελα νά μή συμβαίνουν έτσι τά πράγματα, είπα προσπαθώντας νά θυ
μηθώ τί έλεγε τελευταία ό ’Αστυνόμος. Θάθελα όμως καί κάτι άλλο: Νά έχουν τή
δύναμη οί νικημένοι νά λένε ότι νικήθηκαν...
—’Αγνοείς πολλά όταν πιστεύης αύτά. ’Αγνοείς τουλάχιστον τήν άμυνα τοϋ
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υποσυνειδήτου. Κι’ έπειτα ξεχνάς καί τον Μπέργκσονα. Αυτό είναι προδοσία για τον
άγαπητό σου φίλο, πού πάντοτε τον άναφέρεις...
—Νυστάζω. Μοϋ φαίνεται πώς πονώ λιγώτερο τώρα. Τί θά λέγατε αν δήλωνα
άδυναμία να συνεχίσω τή συζήτηση γ ι’ άπόψε ;
—Θά σέ καληνύχτιζα άγαπητέ μου. Λοιπόν, γειά σου...
*
* *
Τό πρωί ό άρχιφύλακας Γεωργίου μπήκε σάν σίφουνας στο θάλαμο.
—Τά σέβη μου! φώναξε καί τά μάτια του έμοιαζαν νά πετάνε σπίθες.
—Καλημέρα Γεωργίου. Κάθισε.
—'Ο κύριος Διευθυντής μέ έστειλε γιά νά σάς φέρω μερικές καταθέσεις, είπε.
Μέ τή σύλληψη του Ά γάθου ζήτησαν πολλοί ν’ άκυρωθοϋν οί πρώτες καταθέσεις
τους καί κατέθεσαν έκ νέου τή νύχτα.
"Αρπαξα τό χαρτοφύλακα πού κρατούσε καί τον άνοιξα. ’Έ βγαλα τις κατα
θέσεις καί τά μάτια μου καρφώθηκαν άχόρταγα έπάνω τους.
—Σέ τρεις μέρες θά τούς στείλωμε όλους στον Εισαγγελέα, ακόυσα τον Γεωρ
γίου, ένώ τά μάτια μου διέτρεχαν άχόρταγα τις γραμμές. Τελειώσαμε, άλλά τελειώ
νει κ ι’ ό χρόνος γιά τήν προφύλακισή τους μεθαύριο. ’Ακούστε: ’Απάτη, έκβίαση
καί παράβαση τού νόμου περί ναρκωτικών γιά τον Κώτσο, τό Θαλή, τό Γραμμένο,
τον Παναγιώτου, τον Νικολάου, τήν Έ φ η , τήν ’Αλίκη, τή Ρίτα, τό Ρέππα, τό Γρηγόρη, καί τά δυο άτομα τής άποθήκης τής Νάπολης, τον Κάργα καί τό Ρούβλια.
Παράβαση τού νόμου περί ναρκωτικών γιά τούς άνθρώπους τής Καλλιθέας καί τού
Βοτανικού. ’Ανθρωποκτονία, σωματεμπορία γιά.. ’Αλλά δέν μέ άκοΰτε ; Καλά. Θά
τά δήτε τά άλλα στις καταθέσεις. Χαίρετε...
"Ακόυσα τά βήματα τού Γεωργίου ν’ άπομακρύνωνται στο διάδρομο καί ρίχτηκα
περισσότερο στό διάβασμα. Βρισκόμουνα κιόλας στήν τρίτη σελίδα τής καταθέσεως
τού Ζώτου κι’ όσο προχωρούσα τόσο ένοιωθα νά περνάνε οί σουβλιές τού χεριού μου.
«..... Δέν έχω ιδέα γιά τό φόνο, κατέληγε ό Ζώτος. 'Ο Θέμος Βότσικας ήταν γιά
μένα ένας καλός φίλος καί τίποτα παραπάνω. Μαζί άγοράζαμε μορφίνη καμμιά
φορά άπό τό Λιάσκο καί τό Μπούκη, άλλά πέρα άπ’ αυτό δέν είχαμε άλλες δοσολη
ψίες. 'Ο Μάνος μάς είχε χρεώσει τον τελευταίο καιρό άπό σαράντα χιλιάδες κι’
άπ’ δ,τι ξέρω, ό Βότσικας δέν μπόρεσε ποτέ νά δώση αυτά τά χρήματα. "Υστερα
άπό τό φόνο, τό ποσόν ξοφλήθηκε άπό τή Νάνσυ, πού πλήρωσε καί δώδεκα χιλιάδες
άπό τό δικό μου λογαριασμό. 'Ο Πουλίδης έκανε τον μεσάζοντα γιά τήν προμήθεια
τών ναρκωτικών, όταν ό Λιάσκος κι’ ό Μπούκης βρίσκονταν υπόπαρακολούθησιν...
’Αγαπώ τή Νάνσυ καί σκοπεύω νά τήν κάνω γυναίκα μου όταν μπορέσω...».
—«’Ηλίθιε!» ψιθύρισα. «Γιατί πρώτα κατέθεσες ότι έσύ ήσουνα ό δολοφό
νος ; Γιά νά κάμης τό χατήρι τού ’Αστυνόμου καί τού Γεωργίου, πού ύπεστήριζαν ότι μπορεί νάσουν έσύ ό φονηάς ;».
Πήρα τήν κατάθεση τής Ντάρας κατόπιν καί όταν τή διάβασα ένοιωσα τό λογικό
μου νά σαλεύη. Τήν ξαναδιάβασα άπό τήν άρχή μέ προσοχή:
«.... Περίμενα τρεις νύχτες στό ίδιο ταξί, άρχιζε. Θάρχόταν οπωσδήποτε ή
στιγμή πού κάποιος άπ’ τούς άξιωματικούς τού Παραρτήματος θά έχανε τό τελευ
ταίο λεωφορείο καί θά ζητούσε νά γυρίση σπίτι του μέ ταξί. Τή νύχτα εκείνη ήρθε
ό 'Υπαστυνόμος Σκαλιώτης στό ταξί. 'Η παγίδα έπιασε όπως άκριβώς είχε σχεδιασθή : Μ’ άνασήκωσε, τον πυροβόλησαν, καί, στή συμπλοκή πού δημιουργήθηκε ύστερα
μέ τούς άστυνομικούς, ό Μπροσούρης σκότωσε τον Κουήν άφήνοντας νά έννοηθή ότι
σκοτώθηκε άπό σφαίρες τών άστυφυλάκων. Σκοπός τής παγίδας ήταν ό φόνος τού
Κουήν άπό τό ένα μέρος, πού πριν δύο έβδομάδες μέ είχε βιάσει άπάνθρωπα καί
άπό τότε μέ φοβέριζε μέ τήν άστυνομία, αν μιλούσα γ ι’ αυτό στον ’Αγάθο. ’Από τό
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άλλο μέρος έπρεπε νά στρέψουμε την προσοχή σας στή σπείρα των λαθρεμπόρων
ναρκωτικών καί νά σάς άποσπάσουμε άπό τή διαλεύκανση του φόνου τοϋ Θέμου
Βότσικα, πού τόσο σάς άπασχολοϋσε. Για κακή μας τύχη, οΐ δυο υποθέσεις πού
προσπαθούσαμε νά σάς δημιουργήσουμε συναντήθηκαν άπό την πρώτη μέρα κιόλας.
Τά σχέδιά μας άπέτυχαν μόλις άρχίσατε την υπόθεση Βότσικα άπο τον Πουλίδη.
’Έ πρεπε όμως νά παλαίψουμε καί ειδοποιήσαμε άμέσως τον «Πιέρ» νά έρθη στην
Ελλάδα. 'Η κυρία Λεφάκη μάς τόνιζε τότε ότι δέν διατρέχαμε κανένα κίνδυνο.
Βρήκε τή Μίνα, πού τ ’ όνειρό της ήταν νά γίνη ήθοποιος καί πού είχε ζήσει ένα μεγάλο
έρωτα μέ το Θέμο Βότσικα. Τής ύποσχέθηκε ότι σύντομα θά την έβαζε στο θίασο
τοϋ Τσόκα, τής έδωσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό καί την έπεισε νά δεχτή
τή δημοσιότητα γιά το έγκλημα πού δέν έκαμε. Τής ζήτησε μιά καλή φωτογραφία
καί τά πράγματα πήραν ήσυχα το δρόμο τους, όταν ήρθε τήν άλλη μέρα στον άρχισυντάκτη μου καί ζήτησε νά μάς πή γιά το έγκλημα πού.... διέπραξε. 'Ο αρχι
συντάκτης, μέ τις πολλές παρακλήσεις μου—καί κάποια απειλή γιά τον έρωτα πού
ζούσαμε άπο καιρό—δέχτηκε νά γράψω εγώ τά όσα θά μάς έλεγε ή δήθεν φόνισσα.
’Έ τσ ι έγραψα στήν «Ε ποχή » γιά λογαριασμό τής Μίνας Στέφεν όλες τις λεπτομέρειες
πού έγνώριζα άπό τήν ’ίδια τή Λεφάκη καί τή Νάνσυ γιά τή ζωή τοϋ Θέμου Βότσικα.
'Ησυχάσαμε τότε λίγο, νομίζοντας ότι θολώσαμε κάπως τά πράγματα γιά τήν
άστυνομία, άλλά πρωί-πρωί τήν άλλη μέρα ή κυρία Λεφάκη μέ ειδοποίησε πώς
τίποτε δέν πετύχαμε. 'Η ’Αστυνομία δέν είχε πιστέψει στά όσα έγραψε ή «Ε ποχή »
καί συνέχιζε τις ένέργειές της γιά τήν άνακάλυψη τοϋ δολοφόνου καί τήν εξάρθρωση
τής σπείρας των ναρκωτικών. Τότε κατάλαβα ότι κινδυνεύαμε πραγματικά καί
άντικατέστησα τή Νάνσυ στο «Π ίγκαλς»,γιά νά φροντίση αυτή μέσα στήν ’ίδια νύχτα
νά βγάλη δυό πλαστά διαβατήρια γιά τή Γαλλία. 'Η τύχη όμως φάνηκε σκληρή
εδώ, γιατί ή Νάνσυ τήν ’ίδια νύχτα άποπειράθηκε ν’ αύτοκτονήση. Κάποιος υπαινιγ
μός τοϋ Άγάθου, ότι θά μαρτυρούσε γιά τό έ γ κ λ η μ ά τ η ς αν δέν τοϋ μετρούσε
ογδόντα χιλιάδες, τήν ώδήγησε στήν απόπειρα. Βρέθηκα έτσι άπομονωμένη, ανίκανη
νά διαφύγω, ύστερα άπό τή δραστηριότητα καί τής κυρίας Κλάους. Κάποια προ
σπάθεια νά φύγω τό μεσημέρι τής ίδιας ήμέρας μέ τον Ά γάθο γιά τό Μόναχο,
ματαιώθηκε άπό τήν Ρένα Βότσικα, τή συνοδό τής Β .Ε.Α . πού έπαιρνε μ’ αυτόν
τον τρόπο έκδίκηση γιά όσα πρόσφερα στή δολοφονία τοϋ άδελφοΰ της.
"Ολο τό πρωινό τής ήμέρας έκείνης σκεφτόμουνα μέσα στήν άγκαλιά
τοϋ Δημήτρη Ά γάθου μέ τί τρόπο θά μπέρδευα τις ενέργειες τής άστυνομίας. Είχα
άπελπιστή πλέον καί βασάνιζα τό μυαλό μου νά βρώ κάτι τό έντυπωσιακό, πού θάλεγα
στον 'Υπαστυνόμο Σκαλιώτη τό άπόγευμα στοΰ Ζαβορίτη. Τώρα, ούτε θυμάμαι
καθόλου τή συζήτηση έκείνη μέ τον 'Υπαστυνόμο, άλλά νομίζω πώς κάτι κατώρθωσα: Κατώρθωσα νά παρασύρω στοΰ Ζαβορίτη τή Λεφάκη καί νά δώσω
υπόνοιες στον 'Υπαστυνόμο γιά τήν ύπουλη αυτή γυναίκα, αν δέν έπιανε τόπο τό
τηλεφώνημα πού έκαμα στήν ’Ασφάλεια πριν πάω στο ραντεβού. Πήρα έτσι κι’ έγώ
έκδίκηση γιά όσα ή μέγαιρα αύτή μοΰ έκαμε, όταν σε λίγο τήν πήρε ό ’Αστυνόμος
Βέλιος μ’ έναν άρχιφύλακα. "Οσο σκεφτόμουνα ότι ή Λεφάκη μέ παρέσυρε τόσο
ύπουλα άπό τά δέκα έφτά μου χρόνια, ότι άφού μέ μεταχειρίστηκε σέ έκβιασμούς,
άπάτες, καί λαθρεμπόριο ναρκωτικών δύο ολόκληρα χρόνια, έβαλε ύστερα τον
Κουήν νά μέ βιάση καί μ’ άνάγκασε νά πουλάω τό κορμί μου μέχρι σήμερα, τόσο
ένοιωθα μιά άγρια ικανοποίηση νά θεριεύη μέσα μου έκεΐνο τό άπόγευμα στοΰ Ζαβο
ρίτη. "Ομως, τό κάθαρμα ό Κουήν πλήρωσε γ ι’ αυτό άκριβά άπό τις σφαίρες τού
Μπροσούρη, τέσσερες ήμέρες ύστερα άπό τή βραδυά πού άποφάσισα νά μιλήσω
στον Μπούκη, γιά τό βιασμό μου καί τήν κατάντια μου...
"Οπως καί νάναι, τά ξημερώματα τής άλλης ήμέρας πιανόμουνα κι’ έγώ στά
Έξάρχεια...»
(Συνεχίζεται)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Ιλ λ υ ρ ία ς.
Πάροδος τής όδοϋ Τζουμαγιας 12, κοντά στο τέρμα τής λεωφ. γραμμής «Πο
λύγωνον».
’Ιλλυρία έλέγετο άπό τούς άρχαίους ή σημερινή ’Αλβανία. Τον Δ ' αιώνα π.Χ.
οί Ιλλυρικές φυλές, μέ αρχηγό τον Βάρδυλο, ένίκησαν τον βασιληά τής Μακεδο
νίας Ά μύντα Β '. Το 1816 ή ’Ιλλυρία συνεστήθη σέ κράτος καί διατηρήθηκε μέχρι
το 1849. Έ κ το τε τό όνομά της έξηφανίσθη. Μετά το Α ' παγκόσμιο πόλεμο τό
μέν βόρειο τμήμα της άπετέλεσεν επαρχίαν τής Νοτιοσλαβίας, τό δέ νότιο τήν
’Αλβανία.
’Ί μ β ρ ο υ .
Πάροδος τής όδοϋ Πατησίων 178, άπέναντι άπό τήν πλατεία ’Αμερικής.
Ή ’Ίμβρος, νήσος των Θρακικών Σποράδων, βρίσκεται προ τής χερσονήσου τής
Καλλιπόλεως καί έ'χει έκτασι 228 τετραγ. χιλ. Τό όνομα τής νήσου είναι άναλλοίωτο
άπό τήν εποχή του 'Ομήρου. Μέ τήν συνθήκη των Σεβρών (1920), τόσον ή ’Ίμβρος,
όσον ή Τένεδος καί τό Καστελλόριζο άπεδόθησαν στήν 'Ελλάδα, πλήν μέ τήν συνθήκη
τής Λωζάννης (1923), ή ’Ίμβρος καί ή Τένεδος έπανήλθον στήν Τουρκική κυριαρχία.
Έ χ ε ι γύρω στις 9 χιλ. Έλληνες κατοίκους καί περί τούς 90 Τούρκους, δημοσίους
υπαλλήλους. (Συνώνυμοι οδοί υπάρχουν καί σ’ άλλες συνοικίες).

Ίμερίου.
Πάροδος τής'όδοϋ Παλλάντος 18, κοντά στήν 'Α γία Αικατερίνη τών Κάτω Πετραλώνων.
'Ο Ίμέριος, Έ λλην σοφιστής άπό τήν Προύσσαν τής Βιθυνίας (Δ' αιών π .Χ .),
εϊχεν ιδρύσει στήν ’Αθήνα ρητορική σχολή, στήν οποία μαθήτευσαν ό Μέγας Βασίλειος,
ό Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός κ.ά.

’ Ινδοϋ.
Πάροδος τής όδοϋ Δουνάβεως, κοντά στή πλατεία Κύπρου τών Κουπονίων.

I. Ράϊκου
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Πρόκειται, γιά τον γνωστό ποταμό τής ’Ασίας, ό όποιος πηγάζει άπό τό Θιβέτ
καί χύνεται στον ’Αραβικό κόλπο του ’Ινδικού Ώκεανοΰ. Έ χ ε ι μήκος 3700 χιλ. καί
έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τήν προέλασι των στρατιών τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου προς
τις ’Ινδίες.

Ίνοΰς.
Πάροδος τής όδοϋ Δράμας, κοντά στον κινηματογράφο «'Αρμονία» τοϋ Κολωνοΰ.
'Η ’Ινώ, κόρη τοϋ Κάδμου καί τής 'Αρμονίας, σύζυγος τοϋ Άθάμαντος, ήταν,
κατά τήν μυθολογία, θεά τής θαλάσσης καί προστάτις των ναυτιλλομένων. "Οταν
έδιωξε τά άπό τον πρώτο γάμο παιδιά τοϋ συζύγου της, Φρίξο καί 'Έλλη, φοβήθηκε
τήν οργή τοϋ Άθάμαντος καί ρίφθηκε στη θάλασσα. ’Έ τσ ι έγινε θαλλασσία θεότης, μέ
τό όνομα Λευκοθέα.

’ Ιοκάστης.
Πάροδος τής όδοϋ Λένορμαν 158, κοντά στον κινηματογράφο «'Αρμονία» τοϋ
Κολωνοΰ.
'Η Ίοκάστη ή Έ πικάστη, κόρη τοϋ Μενοικέως, άδελφή τοϋ Κρέοντος καί σύζυ
γος τοϋ Λαίου, παντρεύτηκε έξ άγνοιας τον γυιό της Οΐδίποδα καί άπέκτησε μαζί του
τον Έτεοκλέα, τον Πολυνείκη, τήν ’Αντιγόνη καί τήν ’Ισμήνη. Έ ξ αιτίας τής αίμομειξίας πού άποκαλύφθηκε, ή μέν Ίοκάστη άπαγχονίσθηκε, ό δέ Οΐδίπους τυφλώθηκε.

’ Ιολάου.
Πάροδος τής όδοϋ Δημοφώντος 109, κοντά στον "Αγιο ’Ανδρέα τών Κάτω Πετραλώνων.
Ό Ίόλαος, μυθολογικός ήρως τής Βοιωτίας, ήταν γυιός τοϋ Ίφικλέους καί πιστός
φίλος τοϋ 'Ηρακλέους. Αυτός τον βοήθησε στην έξόντωσι τής Λερναίας "Υδρας. Έ θεωρεΐτο ώς ό πρώτος όλυμπιονίκης άρματοδρομιών καί έφημίζετο ώς επιδέξιος ήνίοχος. Έφόνευσε τον μεγαλύτερο διώκτη τών 'Ηρακλειδών, τον Εύρυσθέα καί πέθανε
μάλλον στήν Σαρδηνία.

Ιόλη ς.
Πάροδος τής λεωφόρου Βουλιαγμένης 51, άπέναντι άπό τις φυλακές.
'Η ’Ιόλη, σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, ήταν κόρη τοϋ βασιληά τής Οίχαλίας, Εύρύτου. Έ ξ αιτίας τής μεγάλης ομορφιάς της τήν άγάπησε παράφορα ό 'Ηρακλής,
πλήν όμως επειδή ό πατέρας της δέν τον ήθελε, τήν ήχμαλώτισε καί μετά σκότωσε
τον Εόρυτο καί τούς γυιούς του.

"Ιου.
Πάροδος τής όδοϋ Γ' Σεπτεμβρίου 137, άπέναντι άπό τό γήπεδο τοϋ «Τρίτωνος».
'Η ’Ίος, είναι νησί τών Κυκλάδων καί βρίσκεται στά βόρεια τής Θήρας. “Εχει
έκτασι 106 τετραγωνικών χιλιομέτρων καί 1350 περίπου κατοίκους. Κατά τήν άρχαιότητα έφημίζετο σαν τόπος γεννήσεως καί ταφής τοϋ 'Ομήρου. Πήρε τήν ονομα
σία αυτή άπό τούς Ίω νες.

Ί ου λια νοϋ .
’Αρχίζει άπό τήν όδό Μπουμπουλίνας ("Αγιος Βασίλειος) καί τελειώνει στήν
οδόν Άχαρνών.
'Ο Ίουλιανός Φλάβιος-Κλαύδιος, γνωστός ώς Παραβάτης ή ’Αποστάτης, ήταν
αύτοκράτωρ τοϋ Βυζαντίου άπό τό 361-363. "Οταν έγινε αύτοκράτωρ διέταξε τό
άνοιγμα τών ναών τών ’Εθνικών καί τήν επαναφορά τής άπηγορευμένης άρχαίας λα
τρείας. Προς τον σκοπό αύτό ήνωποίησε τον έθνικό κλήρο, μέ τήν έγκαθίδρυσι ιερατι
κής τάξεως, κατά τό πρότυπον τής Χριστιανικής ’Εκκλησίας, μέ τήν καθιέρωσι τελε
τουργικού κλπ. Τήν ουτοπία του αυτή δέχθηκαν μέ έπιφύλαξι καί αύτοί οί ’Εθνικοί.
Λέγεται ότι πεθαίνοντας, στήν έκστρατεία του κατά τών Περσών, είπε τό γνωστό :
«Νενίκηκάς με, Χριστέ, κορέσθητι, Ναζωραίε», ένώ ταυτόχρονα έρριπτε προς τον

'Ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς
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ουρανό αίμα, άπό τό τραύμα του. 'Υπήρξε μία άπό τις άντιπροσωπευτικώτερες φυσιο
γνωμίες του φθίνοντος ’Εθνισμού καί άξιολογώτατος συγγραφεύς.

’Ιουλίου Σμίθ.
Πάροδος της όδοϋ ’Αποστόλου Παύλου 11, στο Θησείο.
Πήρε την ονομασία αύτή προς τιμήν τοΰ Γερμανού αστρονόμου ’Ιουλίου Σμίθ ή
Σ μ ίτ (1825-1884), ό όποιος τό 1858 άνέλαβε την διεύθυνσι τοϋ τότε συσταθέντος
άστεροσκοπείου ’Αθηνών. Έ πέδειξε ιδιαίτερη έπίδοσι στις παρατηρήσεις όλων των
τομέων τής άστρικής έρεύνης, παράλληλα όμως έσημείωσε καί αξιόλογη οργανωτική
ικανότητα.

’ Ιουστινιανού.
Πάροδος τής όδοϋ Κ. Δεληγιάννη 2, κοντά στις βορειοδυτικές υπώρειες τοΰ λό
φου Στρέφη.
'Ο ’Ιουστινιανός ό Α' (483-565), ό Μέγας έπονομασθείς, κατήγετο άπό τήν Β.
Μακεδονία. Στο θρόνο άνήλθε τό 527 καί βασίλευσε 38 συναπτά χρόνια. Μέχρι τό
548 συνεβασίλευσε μέ τήν γυναίκα του Θεοδώρα. Προς πραγματοποίησι των μεγαλεπηβόλων σχεδίων του έφήρμοσε, κοντά στ’ άλλα, γιγαντιαϊο πρόγραμμα άμύνης.
Διεξήγαγε πολλούς νικηφόρους πολέμους. Κωδικοποίησε τήν νομοθεσία (’Ιουστινιά
νειος Κώδιξ), εδραίωσε τήν ορθοδοξία καί καθιέρωσε τον θεσμόν τής δημοσίας άγαθοεργίας. Τον καιρό τής βασιλείας του κτίσθηκε ή 'Α γία Σοφία.
Ίο φ ώ ντο ς.

Πάροδος τής όδοϋ Βασιλέως ’Αλεξάνδρου, κοντά στο ξενοδοχείο «Χίλτον».
'Ο Ίοφών, ’Αθηναίος τραγικός, ήταν γυιός τοΰ Σοφοκλέους καί τής Νικοστράτης.
Τό 428 π.Χ . πήρε τό δεύτερο βραβείο, συναγωνιζόμενος τον άριστεύσαντα Εύριπίδη,
ό όποιος είχε τότε γράψει τον «'Ιππόλυτον». ’Από τις άποδιδόμενες σ’ αύτόν 50 τρα
γωδίες, σώζονται ελάχιστα άποσπάσματα.

'Ιππάρχου.
Πάροδος τής λεωφόρου Βουλιαγμένης 62, μετά τις φυλακές.
'Ο "Ιππαρχος, ό μεγαλύτερος "Ελλην άστρονόμος, όλων των λαών καί όλων τών
έποχών, γεννήθηκε στήν Νίκαια τής Βιθυνίας καί έ'ζησε μεταξύ τών χρόνων 190-120
π.Χ . Τόν περισσότερο καιρό τής ζωής του τον πέρασε στή Ρόδο, γ ι’ αύτό'καί ώνομάσθηκε Ρόδιος. Θεωρείται ώς πατέρας τής αστρονομίας καί τής γεωγραφίας καί ιδρυ
τής τής μαθηματικής άστρονομίας. Σημαντική γιά τήν άστρονομία ήταν ή άνακάλυψις
τής μεταπτώσεως τών ισημεριών. Ά π ό τά συγγράμματά του σώθηκε τό έργο : «Τών
Άράτου καί Εύδόξου φαινομένων έξηγήσεως βιβλία τρία».

'Ιπποδάμου.
Πάροδος τής όδοϋ Εύτυχίδου 1, στή πλατεία Πλαστήρα (Παγκράτι).
Ό 'Ιππόδαμος ό Μιλήσιος, άρχιτέκτων καί φιλόσοφος τής εποχής τοΰ Περικλέους, γυιός τοΰ Εύρυφώντος, έφεΰρε δικό του ρυμοτομικό σύστημα, έργάσθηκε γιά τήν
οίκοδόμησι τοΰ Πειραιώς καί έκτισε τό Θούριον, πόλι στή Κάτω ’Ιταλία, άποικία τών
Συβαριτών. Έ ξ αιτίας τών πολιτικών του άντιλήψεων καταπολεμήθηκε άπό τόν ’Α 
ριστοτέλη.

'Ιπποθοντιδών.
Πάροδος τής όδοϋ Κειριαδών 38, στά Ά ν ω Πετράλωνα.
’Οφείλει τήν ονομασία στούς κατοίκους τής 'Ιπποθοωντίδος ή 'Ιπποθωντίδος
φυλής, μιας έκ τών δέκα τής ’Αττικής, οί όποιες ίδρύθησαν ύστερα άπό τις μεταρρυθ
μίσεις τοΰ Κλεισθένους (508 π .Χ .). Τό όνομά της ή φυλή αύτή τό οφείλει στον ήρωά
της Ίπποθόωντα, γυιό τοϋ Ποσειδώνος καί τής Άλόπης. Στή φυλή αυτοί άνήκον
πολλοί δήμοι, όπως : Κορυδαλλός, Κειριάδαι, Πειραιεύς, Έλευσίς, Δεκέλεια, Οίνόη
κλπ.
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I. Ράϊκου: ‘Ιστορικοί περίπατοι οπούς δρόμους πών ’Αθηνών καί που Πειραιώς

'Ιπποκρά τους.
’Αρχίζει από τήν οδό Πανεπιστημίου 34 καί τελειώνει στη λεωφόρο ’Αλεξάν
δρας. ^
Ό 'Ιπποκράτης, ό μεγαλύτερος γιατρός της άρχαιότητος, πατήρ τής επι
στημονικής ιατρικής, γεννήθηκε στή Κώ τό 460 π.Χ . καί ήταν γυιός τοϋ έπίσης για
τρού 'Ηρακλείδου καί τής Φαιναρέτης ή, κατ’ άλλους, τής κόρης αυτής, τής Πραξιθέας. 'Ο 'Ιπποκράτης συστηματοποίησε τις παρατηρήσεις καί έρευνες γύρω άπό
τον άνθρώπινο οργανισμό καί ιδίως στην νοσηρή κατάστασί του. Ερεύνησε τή φύσι
συγκριτικά καί πειραματικά καί έπέτυχε τήν άπαλλαγή τής ιατρικής άπό τον έμπειρικό καί ιερατικό της χαρακτήρα, δημιουργώντας έτσι μία αύστηρώς καθαρή ιατρική
επιστήμη.
Τά έργα του, γύρω άπ’ όλους τούς κλάδους τής ιατρικής, μέ τούς οποίους
άσχολήθηκε, είναι πολλά. ’Ιδιαίτερη σημασία έχουν οί παραινέσεις τοΰ 'Ιπποκράτους,
όσον άφορά τήν ή θ ι κ ή τ ο ϋ ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς . Πέθανε στή Λάρισα σέ ήλικία 90 περίπου χρόνων, αν καί άλλοι λέγουν σέ 104 ή 109 χρόνων. "Ενα έπίγραμμα,
πού σώθηκε, μαρτυρεί τήν τιμή πού τοΰ άπέδιδον στήν εποχή του. «Θεσσαλός 'Ι π 
ποκράτης, Κώος γένος ένθάδε κεΐται. Φοίβου άπό ρίζης άθανάτου γεγονώς' πλεΐστα
τρόπαια νόσων στήσας, όπλοις Ύ γιείης, δόξαν άλών πολλών, ού τύχη, άλλά τέχνη».
‘Ιπποκρήνης.
Πάροδος τής όδοϋ Διακρίας, κοντά στο τέρμα τής λεωφ. γραμμής «Γουδί».
'Ω ς 'Ιπποκρήνη ή "Ιππου Κρήνη ή 'Ιπποκρηναΐαι είναι γνωστές στήν άρχαιότητα: 1) πηγή στον 'Ελικώνα, πού ήταν άφιερωμένη στις Μούσες καί τον ’Απόλλωνα
καί έθεωρεΐτο ώς πηγή ποιητικής έμπνεύσεως καί 2) πηγή στή Τροιζήνα, στήν
οποία καθαρίστηκε άπό τά αίματα ό μητροφόνος Όρέστης.
*Ιπ π ο λ ύ τ ο υ .
Πάροδος τής όδοϋ Πατησίων 266, κοντά στή πλατεία Κολιάτσου.
Ό 'Ιππόλυτος, γυιός τοϋ Θησέως καί τής Άμαζόνος ’Αντιόπης ή 'Ιππολύτης,
ένέπνευσε άθελά του στήν μητρυιά του Φαίδρα παράφορο έρωτα, τον όποιον αυτός
άποποιήθηκε. 'Η Φαίδρα γιά νά τον έκδικηθή τον διέβαλε στον Θησέα, ότι δήθεν ό
'Ιππόλυτος έπεδίωξε νά τήν κατακτήση. 'Ο Θησεύς ώργισμένος ζήτησε άπό τον Ποσειδώνα νά τιμωρήση τον γυιό του. Πράγματι κάποτε όταν ό 'Ιππόλυτος προχωρούσε
μέ τό άρμα του στο δρόμο καί βρισκόταν άπέναντί άπό τις Σκειρωνίδες Πέτρες,
βγήκε άπό τή θάλασσα ένα άγριο τέρας πού τρόμαξε τούς ίππους του, μέ άποτέλεσμα
νά άνατραπή τό άρμα καί νά σκοτωθή. 'Η Φαίδρα μαθαίνοντας τον θάνατο τοΰ Ι π π ο 
λύτου, αύτοκτόνησε. 'Η ’Ά ρτεμις άποκάλυψε στον Θησέα τήν αθωότητα τοϋ γυιοΰ
του καί αύτός τότε τοϋ άπένειμε όλες τις τιμές.
'Ο μΰθος αύτός ένέπνευσε τόσο τον Εύριπίδη νά γράψη τή γνωστή τραγωδία
του «'Ιππόλυτος», όσο καί τον Σενέκα καί τον Ρακίνα σέ σχετικά έργα. ’Αλλά καί
οί εικαστικές τέχνες βρήκαν στο μΰθο πλουσιώτατο ύλικό.
' Ιπ π ομ έδ οντος.
Πάροδος τής όδοϋ ’Αρχελάου, κοντά στο βόρειο άκρο τής ’Άλσους Παγκρατίου.
'Ο Ίππομέδων, γυιός τοϋ βασιληά τής Σπάρτης, ’Αγησιλάου καί πενθερός
τοΰ βασιληά Άρχιδάμου, άνήκε στο βασιλικό οίκο των Εύρυπωντιδών καί συνέβαλε
τά μέγιστα στήν επιτυχία τοϋ μεταρρυθμιστικοΰ προγράμματος τοΰ βασιληά Ά γ ιδος τοϋ Δ '. Διετέλεσε στρατιωτικός καί πολιτικός κυβερνήτης όλων των κτήσεων
των Πτολεμαίων, πού εύρίσκοντο βορείως τοΰ Αιγαίου. ’Έ ζησε καί πέθανε τον 3ον
αιώνα π. X.
(Συνεχίζεται)

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

<& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

Δ ΙΟ ΡΙΣΜ Ο Ι - Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—· Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, δημοσίευθείσης εις τδ
ύπ’ άριθ. 215 Φ.Ε.Κ. (Τ .Γ .) της 18/8/62, διωρίσθη'Υγειονομικός ’Αξιωματικός
τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος έπί βαθμώ καί άποδοχαϊς ’Αστυνόμου Β' τάξεως, ό ιδιώ
της ιατρός κ. Πολυχρονίου Νικόλαος τοΰ Ίωάννου, κεκτημένος τα νόμιμα προσόντα
προς πλήρωσιν ύφισταμένης κενής οργανικής θέσεως.
-— Παρητήθη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, ό Άστυφύλαξ κ. Μανώλης Χρι
στόφορος.
*
Η* $
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική αμοιβή
εις τον ’Αστυφύλακα κ. Ζαφείρην Σταύρον, διότι τήν ΙΟην ώραν τής 13 /7 /62, ευρι
σκόμενος εις τήν περιοχήν Παλαιού Φαλήρου καί άντιληφθείς τάς λουομένας εις τήν
θάλασσαν Καρμαλιώτου ’Ιουλίαν καί Παναγιωτοπούλου Άριστέαν, καλούσας εις
βοήθειαν διότι έβυθίζοντο εντός αυτής, χάρις εις τήν έπιδειχθεΐσαν εξαιρετικήν
δραστηριότητα καί έκδηλον αυτοθυσίαν, ριφθεις έντός τής θαλάσσης, κατώρθωσε διά
καταδύσεως να άνασύρη ταύτας καί νά τάς μεταφέρη εις τήν άκτήν έπιτυχών τελικώς
τήν διάσωσίν των έκ βεβαίου πνιγμού, προκαλέσας ουτω ευμενή σχόλια υπέρ τοΰ ’Α 
στυνομικού Σώματος.
-— Δ ι’ έτέρας άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική
άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Μαυροειδάκον ’Αθανάσιον, διότι τήν νύκτα τής 7 / 7 /
1962, χάρις εις τον παρ’ αύτοϋ έπιδειχθέντα άσυνήθη υπηρεσιακόν ζήλον, τήν εξαι
ρετικήν παρατηρητικότητα καί δραστηριότητα, ως καί τό άπαράμιλλον θάρρος του,
επέτυχε τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψιν τού Κομιανοϋ ήΤέϊλορ Ίωάννου τού Γεωργίου,
έντός τού έπί τής οδού Πολυδεύκους άριθ. 54 χαλκουργείου, ένθα είσήλθε προς διάπραξιν κλοπής.
—'Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τοΰ κ.'Υφυπουργού’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική
άμοιβή εις τούς ’Αστυφύλακας : κ. κ. Σταθόπουλον Γεώργιον καί Σακκάν ’Αγησί
λαον, διότι τήν 17/8/62, άμφότεροι κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας των, έπεδείξαντο έξαιρετικήν παρατηρητικότητα καί άφοσίωσιν εις τό καθήκον των καί έπέτυχον τήν σύλληψιν τών κοκοποιών : 1) Γεωργίου ’Εμμανουήλ καί 2) Θωμοπούλου
’Εμμανουήλ, ό εις τών οποίων ώμολόγησε διαπραχθεϊσαν σοβαράν κλοπήν έκ τού
Ιερού Ναού τοΰ ’Εσταυρωμένου Αιγάλεω.
*
^
j
J
-

ΕΥΧΑΙ Ε ΙΣ ΕΟ ΡΤΑ ΖΟ Ν ΤΑ Σ
— Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», έπί τή έπετείω τής ονομαστικής των έορτής,
εύχονται «χρόνια πολλά» εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Α' κ.κ. Δημοσθένην
Χανδρινόν, Δημήτριον Βασιλάκον, ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Β' κ.κ. Δημήτριον
'Υφαντήν, Δημήτριον Γιαννόπουλον, Δημήτριον Δουβάραν, Δημήτριον Μώρον, Δημήτριον Κρίνταν, 'Υγειονομικούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Β' κ.κ. Δημήτριον
Κλεπετσάνην καί Δημήτριον Οικονόμου, ώς καί εις άπαντας τούς λοιπούς εορτά
ζοντας κ.κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.
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Ειδήσεις καί πληροφορίαι

ΠΕΝΘΗ
Την 11-10-1962 άπεβίωσεν εις το Νοσοκομεΐον «Μαρίκας Ή λιάδη» ή επί
20ετίαν υπηρετούσα παρά τη Γενική Δ/νσει ’Αστυνομίας Πόλεων τοϋ 'Υπουργείου
Εσω τερικών διοικητικός υπάλληλος Δέσποινα Σιώκου.
Την κηδείαν της, ή οποία έγινε την 12-10-62 εις την ιδιαιτέραν της πατρίδα
Συκιά Κορινθίας, παρηκολούθησεν άντιπροσωπεία άστυνομικών καί διοικητικών
υπαλλήλων, μεταβασα προς τοϋτο εις Συκιάν. Τήν άντιπροσωπείαν άπετέλουν οΐ
’Αστυνόμοι κ.κ. ’Αναστάσιος Γαρδίκας καί Γεώργιος Κανελλόπουλος, οί 'Υπαστυνόμοι Α ' κ.κ. Δημήτριος Τζίνης καί Παναγιώτης Δέρκας καί οί διοικητικοί υπάλλη
λοι της Γενικής Δ/νσεως ’Αστυνομίας κ.κ. Κ. Άνδρικόπουλος, Α. Άναγνωστόπουλος, Α. Καλαμβοκίδης, Σ . Στρούτζας, αί κυρίαι Ειρήνη Κάβουρα, Θάλεια Νταβία, ’Ά ρτα Σταμέλου, Σταυρούλα Παναγοπούλου καί αί δεσποινίδες Βούλα Κυριαζή, Χρηστίνα Κοτσίκη καί Κούλα Ά γγελή.
Τήν μεταστάσαν άπεχαιρέτησαν διά συγκινητικών λόγων ό 'Υπασπιστής
Γενικού Διευθυντοΰ’Αστυνομίας,’Αστυνόμος κ. Γεώργιος Κανελλόπουλος, δστις κατέ
θεσε καί στέφανον έκ μέρους τών άστυνομικών καί διοικητικών υπαλλήλων τής Γε
νικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας καί ή διοικητικός υπάλληλος Δίς Βούλα Κυριαζή.
]|(*
ΑΛ Λ ΗΛ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ
’Αστυφύλακα Γ100. Τό διήγημά σας «Γκρι στολή» άρκετά καλό. Προσπα
θήστε νά γράφετε διηγήματα καί μέ θέματα χαρούμενα.
•—Τακτικόν άναγνώστην κ. Κ. X. Έλήφθη ή έπιστολή σας. 'Ό πω ς θά παρετηρήσατε άπό τοϋ προηγουμένου τεύχους τοϋ περιοδικού έπανελήφθη ή σελίς τών
άστυνομικών προβλημάτων, τής σχετικής προτάσεώς σας κριθείσης ώς άπολύτως
ορθής. 'Η ετέρα ""ρότασίς σα< περί τοϋ «σταυρολέξου» εύρίσκεται ύπό μελέτην.
Τέλος διά τήν «Εΰθυμη σελίδα», κατ’ έπανάληψιν έγένοντο προσκλήσεις προς π α 
λαιούς άστυνομικούς νά άποστέλλουν διάφορα άνέκδοτά των καί τοϋτο διότι τά
άστυνομικά παλαιά άνέκδοτά είναι ωραιότερα καί καλύτερα άπό τά διάφορα κατα
σκευάσματα τής φαντασίας.
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