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ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ

Η 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΛΑΟΥΣ

Ύπό χ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Είκοσι τρία χρόνια ακριβώς πέρασαν άπό την ένδοξη ήμερα τής 
28ης ’Οκτωβρίου τοΰ 1940, την ήμερα κατά τήν όποιαν ό ελληνικός 
λαός έδειξε καί πάλι στον κόσμο τό ήθικό του μεγαλείο καί τήν πίστι 
στή δύναμι τής φυλής καί τήν ελευθερία.

Τήν 28η ’Οκτωβρίου 1940 άρχισεν ένας ωραίος, ένας άπό τους 
πολλούς ωραίους αγώνες τής φυλής. Καί είναι αλήθεια ότι ό συνεχής 
καί αδιάκοπος αγώνας αποτελεί ανάγκην Οπάρξεως γιά όλα τά έθνη. 
’Αλλά γιά τό έθνος τό ελληνικόν ανέκαθεν ό αγώνας αυτός υπήρξε 
βαρύτερος καί σκληρότερος. Ό  αγώνας γιά τήν Ελλάδα υπήρξε συνώ
νυμος μέ τήν υπαρξι, καί ή ιστορία της δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
μία συνεχής μάχη γιά τήν έπιβίωσί της.

Πραγματικά ή χώρα αυτή αποτελεί τό σταυροδρόμι τών εθνών, 
αποτελεί τή στρατηγική πόρτα άπό τήν όποια πρέπει, κατ’ ανάγκην, 
νά περάσουν εκείνοι πού φιλοδοξούν νά γίνουν κοσμοκράτορες. ’Έτσι 
οι "Ελληνες πού κατοικούσαν στή σκληρή, άλλά φωτεινή αύτή χώρα, 
τήν όποιαν ή μοίρα τούς έδωσε γιά πατρίδα, βρέθηκαν ύποχρεωμένοι 
νά συγκρατούν καί νά έμπλέκωνται συνεχώς σε σκληρούς καί άνισους 
αγώνες προς όλους εκείνους πού κατά καιρούς έπεδίωκαν τήν κοσμο- 
κρατορία καί επιχειρούσαν νά περάσουν άπό τή στρατηγική αύτή 
πόρτα. Γι’ αύτό ακριβώς ή χώρα μας στή μακραίωνη ιστορία της, 
σχεδόν συνεχώς, ύπήρξεν ένα πεδίο μάχης κατά τών δυνάμεων τής βίας 
καί τής βαρβαρότητος, καί ή φυλή μας παρουσιάζει τή δραματική 
εικόνα νά ψάχνη μέ άγωνία, μέσα στά διαλείμματα τών αγώνων της, 
γιά νά εύρη μιά περίοδο γαλήνης καί περισυλλογής.

"Ολα λοιπόν τά ιστορικά γεγονότα άποδεικνύουν καί αναγνω
ρίζουν στον "Ελληνα μιά ύπέρτατη αρετή, τήν έμφυτη ανάγκη τής
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άνεξαρτησίας, την άκαμπτη, την ανένδοτη καί αδιάλλακτη ανάγκη, 
τής άνεξαρτησίας και ελευθερίας.

Αυτή ή υπέρτατη άνάγκη τής ελευθερίας ξεπηδάει άπό τήν 
ψυχή τής φυλής κατά τις κρίσιμες στιγμές καί οδηγεί τό "Εθνος στις 
θρυλικές χειρονομίες. Καί στις στιγμές αυτές τό ελληνικόν "Εθνος υπήρ
ξε πάντοτε άποφασισμένο, ν’ άλλάξη τήν ελευθερία του, μόνο μέ τό 
θάνατο. Καί στο Μαραθώνα, καί στή Σαλαμίνα καί στις Θερμοπύλες, 
καί κατά τήν υπέρτατη θυσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στο 
Βυζάντιο, τό "Εθνος δέν συνεζήτησεν, ούτε διεπραγματεύθη τήν ελευθε
ρία του, άλλά έθεώρησεν αυτή ταυτόσημη προς τή ζωή καί προτίμησε 
πάντοτε, άντί τής ζωής χωρίς έλευθερία, τό θάνατο.

Στήν άστραφτερή αυτή άλυσίδα των μεγάλων άναλαμπών του 
"Εθνους, στίς όποιες έθαυματούργησεν ή ενστικτώδης άγάπη τοΰ ' Ελ
λη νος προς τήν έλευθερία έχει προστεθή, σάν ένας τελευταίος κρίκος, 
ή 28η ’Οκτωβρίου 1940, τής όποιας τήν επέτειο γιορτάζουμε σήμερα. 
Τήν ήμέρα εκείνη ξύπνησε καί πάλι αυτή ή άδιάλλακτη άνάγκη τής 
ελευθερίας καί ώδήγησε τό "Εθνος στήν άπόφασι νά προτιμήση, άντί 
τή υποταγής στή βία, τό θάνατο.

Αυτό έξέφρασεν ό άείμνηστος ’Ιωάννης Μεταξας στο διάγγελμά 
του προς τον έλληνικό λαό, όταν έλεγε τήν ήμέρα εκείνη:

« Τώρα θά άποδείξωμεν εάν εΐμεθα άξιοι των προγόνων μας, 
έάν εΐμεθα άξιοι τής ελευθερίας, τήν οποίαν μέ τόσας θυσίας μας έξη- 
σφάλισαν οί προπάτορές μας. Όλον τό "Εθνος άς έγερθή σύσσωμον. 
Άγωνισθήτε διά τήν πατρίδα, τάς γυναίκας, τά παιδιά σας, διά τήν 
έλευθερίαν καί τάς ίεράς παραδόσεις μας. Νϋν υπέρ πάντων ό άγών ».

Καί άργότερα μιλώντας στήν αίθουσα τού Πανεπιστημίου, προς 
όλους τους καθηγητάς των άνωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων γιά τον 
συναγερμόν των πνευματικών δυνάμεων τού "Εθνους, είπε τους υ
πέρτατους τούτους λόγους τής θυσίας.

« Θά άγωνισθώμεν διά τήν έλευθερίαν μας, έστω καί αν δέν 
εΐμεθα βέβαιοι ότι θά νικήσωμεν. Διότι ή έλληνική φυλή έθεσε πάντοτε 
ύπεράνω τής νίκης τήν δόξαν ».

Καί ή δόξα έκάλυψε πραγματικά γιά μιά άκόμη φορά τό έλληνι
κό ν "Εθνος.

"Οταν πάλι στίς 22 Νοεμβρίου 1940 ό ελληνικός στρατός άπο- 
θώντας προς τά όπίσω τίς δυνάμεις τής βίας, κατέλαβε τήν Κορυτσά, ό 
πρωθυπουργός τής Μ. Βρεταννίας, ό Ούίνστων Τσώρτσιλ, τήν ώρα 
πού προήδρευεν ενός πολεμικού συμβουλίου, έμπηξε στο μεγάλο χάρτη, 
πού ήταν άπλωμένος πάνω στο τραπέζι, μιά μικρή έλληνική σημαία, 
άκριβώς στή θέσι όπου έσημειώνετο στο χάρτη αύτή ή πολυπόθητη 
έλληνική πόλις τής Βορείου ’Ηπείρου, καί είπε τά έξής :
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« Χαιρετίζομεν με άπερίγραπτον χαράν την λαμπράν αυτήν 
νίκην τοΰ ηρωικού ελληνικού στρατού. Είναι ή πρώτη πόλις την οποί
αν ή παράταξις των συμμάχων καταλαμβάνει άπό τάς χεϊρας τοΰ εχ
θρού ».

Ή πρώτη πόλις, ή πρώτη νίκη ! ! ~Ηταν αλήθεια ή πρώτη φω
τεινή αχτίδα μέσα στο σκοτάδι καί τήν άπογοήτευσι. Ή κεντρική 
Ευρώπη είχεν υποδουλωθή. Ή Πολωνία είχε διαμελισθή. Ή Γαλλία, 
που έθεωρεΐτο ή άκρόπολις τής Δημοκρατίας, είχε πέσει. Ερείπια έκά- 
πνιζαν σ’ ολη τήν Ευρώπη καί σιγή θανάτου βασίλευε στους καταφο- 
βισμένους πληθυσμούς τής γής, ενώ οι κυβερνήτες των λαών δεν υπέ- 
σχοντο τίποτε άλλο, παρά αίμα καί δάκρυα. Καί τό πελώριο φάσμα τής 
στυγερώτερης δουλείας, άπλωνε τίς μαύρες φτεροΰγες του γιά νά σκε- 
πάση τον ήλιο τής ελευθερίας, πού δεν είναι άλλος άπό τον ήλιο τής 
ζωής. Πάνω στήν πένθιμη καί Θανάσιμα φρικιαστική αύτή σκηνογρα
φία, τά άτσάλινα κράνη τών στρατιωτών του Χίτλερ, έστέκοντο σάν 
στυγερά σύμβολα, γιά νά τονίζουν τή γερμανική νέα τάξι πραγμά
των, τή γερμανική ειρήνη (κυριαρχία), τήν οποία άπειλοϋσε νά έπι- 
βάλη γιά χίλια χρόνια πάνω στή γή . . .

’Ακριβώς τότε, στήν πραγματικά τραγική αύτή νύχτα τοΰ πολι
τισμένου κόσμου, στή νύχτα αύτή πού πολλοί έφοβοΰντο δτι δεν έπρό- 
κειτο νά εχη ανατολή καί ξημέρωμα, παρουσιάσθη ξαφνικά ή φωτεινή 
ψυχή τής Ελλάδος καί σκόρπισε τό φώς της στίς ψυχές τών κατάπλη
κτων λαών, πού είχαν χάσει τήν ελευθερία τους σε διάστημα λίγων 
ή μερών, ύποκύπτοντας σε μιά αιφνιδιαστική καί τρομακτική δύναμι 
φωτιάς καί σιδήρου.

ΤΗταν λοιπόν ή πρώτη πόλις ή Κ ο ρ υ τ σ ά ,  ήταν ή πρώτη 
νίκη τοΰ ελεύθερου κόσμου κατά τών δυνάμεων τοΰ σκότους. Καί τότε 
ολόκληρος ό κόσμος πήρε θάρρος καί εΐδεν οτι ό εχθρός δεν ήταν αήττη
τος καί ότι ύπήρχε τρόπος νά κατανικηθή. Είναι άλήθεια οτι ή ιστορία 
δεν γράφεται μόνον με ήθικά διδάγματα, αλλά κυρίως καί με γεγονότα. 
Ή νίκη λοιπόν τής Κορυτσάς δεν ήμπορεϊ νά τεθή σε δεύτερη μοίρα, 
ένεκα τών πρακτικών συνεπειών, τίς όποιες ή ελληνική άντίστασις 
είχε στήν έξέλιξι τοΰ μεγαλύτερου πολέμου πού γνώρισε μέχρι σήμερα 
ή ανθρωπότητα. Ή πλέον ειλικρινής άναγνώρισις τών στρατηγικών 
συνεπειών τής ελληνικής άντιστάσεως προέρχεται άπό τό Βορρά, άπό 
τό ραδιοφωνικό σταθμό τής Μόσχας, πού τότε διαλαλοΰσε σ’ όλο τον 
κόσμο λέγοντας :

«Έπολεμήσατε άοπλοι εναντίον πάνοπλων. Έπολεμήσατε μικροί 
εναντίον μεγάλων καί ενικήσατε. Ημείς, ώς άνθρωποι καί ώς Ρώσοι, 
σάς εύγνωμονοΰμεν. Διότι χάρις εις τήν θυσίαν σας έκερδίσαμεν χρόνον 
καί ήδυνήθημεν ν’ άμυνθώμεν καί τελικώς νά νικήσωμεν ».
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Καί ό γέροντας καί σώφρων κυβερνήτης τής Νοτίου ’Αφρικής, 
ό στρατάρχης Γιάν Σμάτς, είττεν ένα απλό, άλλα πολύ περιεκτικό επί
γραμμα.

«Ή μάχη τής Πίνδου άλλαξε τον ρούν τής ιστορίας ».
Παράλληλα, τό μεγάλο αγγλικό έθνος, τό όποιο τότε ήταν επί 

κεφαλής τοϋ άγώνα των ελεύθερων λαών, μιας άπέλπιδος, άλλ’ άκαμ
πτης άποφάσεως όπως ύπεραμυνθή τής ελευθερίας του καί σώση συγ
χρόνως την ελευθερία όλων των δημοκρατικών λαών τής γής, έλεγε 
με τό στόμα τού θρυλικού πατέρα τής Νίκης, τού Ούίνστων Τσώρτσιλ:

« Παλλόμεθα άπό συγκίνησιν καθώς παρακολουθοΰμεν την θαρ- 
ραλέαν Ελλάδα, την Ελλάδα την ηρωικήν, ή οποία έκαμε ν’ άναζήση 
εις τήν εποχήν μας ή αρχαία δόξα. Ό  ηρωισμός της θά περάση εις τούς 
θρύλους καί είς τά τραγούδια τών ελευθέρων λαών όλου τοϋ κόσμου ».

Τέλος ό άείμνηστος πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών Φραγ- 
κλίνος Ροΰσβελτ ύψωσε τήν φωνήν του γιά νά ύμνήση τον «άθάνατο 
βωμό τής ελευθερίας», τονίζοντας ότι «τό όνομα τής Ελλάδος άποτε- 
λεϊ σ’ ολόκληρο τον κόσμο τό σύμβολο τού άνεκτιμήτου τούτου ιδα
νικού».

Αύτά λέγανε τότε οί μεγάλοι άνδρες τών ελεύθερων εθνών. Καί 
σήμερα, οπότε ύστερα άπό είκοσι τρία ολόκληρα χρόνια γιορτάζουμε 
πάλιν έμεϊς οί "Ελληνες τήν επέτειο τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, πού 
ύπήρξε κατ’ εξοχήν ήμέρα τής εθνικής μας ελευθερίας, άς σκεφθοΰμε 
εκείνους πού έπεσαν στά κακοτράχαλα καί άγρια βουνά τής ’Αλβανίας, 
άς γονατίσουμε γιά λίγα λεπτά καί άς φέρουμε στή σκέψι μας τούς 
φτωχικούς καί φιλέρημους τάφους τών ήρώων μας, άνάβοντας τό καν
τήλι τής ψυχής μας, καί δίνοντας αύτή καί μόνη τήν ύπόσχεσι: «"Οτι 
τή Θυσία τους δεν Θά τή λησμονήσουμε ποτέ !».

Ν. Α.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

'Υπό τοϋ Καθηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας είς 
τήν Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών 
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

5. Περί φιλοδόξου ανατροφής.
’Άλλη επίσης συνήθης μορφή έσφαλμένης διαπαιδαγωγήσεως είναι ή «φιλό

δοξος». Είναι βμως πολύ έπικίνδυνον να δημιουργώμεν είς το τέκνον ύπερμέτρους 
ελπίδας καί υπέρμετρα ιδεώδη. «Σύ θά άναδείξης το σπ ίτι! Σύ θά μάς βγάλης άπο 
τήν δυστυχίαν! Σύ θά εξύψωσης το όνομα της οικογένειας! Σύ θά καταλάβης με- 
γάλας κοινωνικάς θέσεις! Σύ θά γίνης ύπουργός! Σύ θά άνέλθης είς τά ύπατα των 
άξιωμάτων! Σύ θά άποκτήσης δόξαν, δύναμιν, ίσχύν! Σ ύ ! Σ ύ ! καί διαρκώς Σ ύ !» 
Καί αί φιλόδοξοι ύποδείξεις των γονέων είναι άτέρμονες. Τοιουτοτρόπως όμως θέ- 
τομεν ύπέρμετρα ιδανικά, τά όποια εις τήν ζωήν κατά κανόνα δεν είναι έφικτά. Προ
σπαθεί το τέκνον έν άρχή φιλοτίμως νά έπιτύχη καί νά μή διαψεύση τάς φιλοδόξους 
προσδοκίας, τάς οποίας έστήριξαν οί γονείς έπ’ αύτοϋ. ’Αλλά κατά τήν ζωήν, ευ
θύς ως το τέκνον συναντήση ώρισμένας άποτυχίας, καί θά συνάντηση βεβαίως οπωσ
δήποτε, τότε κινδυνεύει νά καταληφθή ύπο φόβου άποθαρρύνσεως, ύπό δειλίας, ύπο 
άπογοητεύσεως. Καί τότε άκριβώς θά σημειωθή ρήξις προς τούς γονείς, ήν θά ά- 
κολουθήση ή πτώσις. Σπανίως δέ δύναται νά άνυψωθή το παιδί, μετά μίαν τοιαύτην 
πτώσιν, τήν όποιαν βλέπει καί εκλαμβάνει λόγίρ τής άπειρίας του ώς οριστικήν κα
ταστροφήν. Καί δημιουργεΐται μία τραγωδία έντός της παιδικής άνθρωπίνης του 
ψυχής. Ή  οποία όμως ψυχή θά ήδύνατο νά είχε μεγάλας έν τούτοις επιτυχίας, έάν 
δεν ετίθεντο ένώπιόν της ύπερκανονικά καί ύπερφιλόδοξα ιδανικά.

6. Περί υποδειγματικής αγωγής.
Πολύ βλαβερά ωσαύτως είναι καί ή «ύποδειγματική άγωγή». Πρόκειται περί 

τής περιπτώσεως, κατά τήν οποίαν οί γονείς προβάλλουσι διαρκώς είς τά τέκνα των 
ώς ύπόδειγμα τον εαυτόν των. Ούδείς άνθρωπος, καί ό καλύτερος, δεν είναι «πρότυ
πον τελειότητος». Ά ς  προσπαθώμεν νά είμεθα πρότυποι, άλλά ας μή έμφανιζώμεθα 
μέ άπαιτήσεις προτύπου καί ιδανικού, τό όποιον προβάλλομεν διαρκώς ώς ιδεώδες 
ένώπιον τού τέκνου μας. 'Ο καιρός θά κυλίση καί «κάποτε» οί ιδανικοί ούτοι γονείς 
θά έμφανισθώσι καί θά άποκαλυφθώσι κατώτεροι τής ιδέας τήν όποιαν ένεφύσησαν 
είς τά παιδιά των. Καί τότε θά καταπέση ό σεβασμός καί θά καταλάβη μία τραυμα- 
τίζουσα τήν ψυχήν τών τέκνων άπογοήτευσις, ή όποια δύναται νά άποβή ψυχικώς 
καί ήθικώς έπικίνδυνος.

7. Περί μεμψίμοιρου ανατροφής.
Εσφαλμένη συνήθης μορφή διαπαιδαγωγήσεως είναι καί ή «μεμψίμοιρος» 

άνατροφή, δηλαδή «ή γκρινιάρικη». Οί γονείς συνεχώς δίδουσι διά παν ζήτημα λε
πτομερείς οδηγίας, παραινέσεις, συμβουλάς. Διαρκώς έπεμβαίνουσιν είς πάσαν ε
νέργειαν τών τέκνων των, συνεχώς παραπονοϋνται διά τά σφάλματα τών τέκνων 
των καί τάς παραλείψεις των. ’Εκ μιας όμως μεμψίμοιρου άγωγής δημιουργοΰνται 
τελικώς είτε χαρακτήρες χωρίς αύτενέργειαν, είτε τέκνα, τά όποια τελικώς θά άδια- 
φορήσωσι πλήρως δι’ όσα θά λέγη πλέον ό γονεύς των καί άμελέστατα περί τήν έκ- 
τέλεσιν τών καθηκόντων των.

Αύτά είναι τά συνηθέστερα σφάλματα, τά όποια γίνονται είς τήν οικογενειακήν 
ανατροφήν καί τά όποια βλάπτουσι τήν ψυχικήν καί ήθικήν ύγείαν τών τέκνων μας.
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Τώρα άς μοί έπιτραπή νά προχωρήσω εις ώρισμένα είδικώτερα προβλήματα 
τής άνατροφής, τα όποια θά έπρεπε κατά τήν γνώμην μου νά έχωσιν ύπ’ δψιν των 
οί γονείς.

1. ’ Ενδεικνυομένη στάσίς ενώπιον των παιδικών σφαλμάτων.
Καί έν πρώτοις, άς έλθωμεν εις τό πρόβλημα, τό όποιον συνδέεται μέ τά σφάλ

ματα των τέκνων ημών. Τό άμαρτάνειν είναι ούτως ή άλλως ανθρώπινον. Είναι έ- 
πομένως φυσικόν νά διαπράξωσι σφάλματα καί τά τέκνα ημών καί νά παρουσιά ου; 
διάφορα έλαττώματα, μικροτέρας ή μεγαλυτέρας σημασίας. ’Άλλοτε τά παιδιά θά 
παρουσιάσωσιν άπρέπειαν, θά έκστομίσωσιν ώρισμένην υβριν ή άλλην άνάρμοστον 
λέξιν, άλλοτε θά έμφανίσωσι παραλόγους άξιώσεις, άλλοτε θά έξοργισθώσι, «θά 
φωνάξουν, θά κραυγάσουν», άλλοτε θά παραμελήσωσι ταϋτα ή εκείνα τά καθήκον- 
τά των, τά μαθήματά των ή άλλα χάριν τοϋ παιγνίου, άλλοτε θά άπειθήσωσι, θά 
παρακούσωσι, θά έμφανίσωσιν ίσχυρογνωμοσύνην καί δυστροπίαν καί φοβερόν πεί
σμα, άλλοτε θά άτακτήσωσι σοβαρώς, άκόμη θά φθάσωσι καί εις ψευδολογίας, φι- 
λονεικίας ΐσχυράς, ίσως δέ καί εις κλοπάς καί μικροαπάτας. Εις δλας αότάς τάς 
περιπτώσεις βεβαίως οί γονείς δεν θά παραμείνωσιν άδιάφοροι, άλλά θά πρέπη νά 
έπέμβωσιν. 'Ο  σκοπός της έπεμβάσεως δμως τών γονέων, ποιος πρέπει νά είναι; 
Άπαντώμεν δτι δέον νά είναι « παιδαγωγικός », δηλαδή δέν θά πρέπει νά όργισθώ- 
μεν, διότι έθίγη ή πατρική καί ή μητρική έξουσία καί αυθεντία. Ά ν  ένεργήσωμεν, 
όρμώμενοι άπό εν τοιοϋτον έλατήριον, δεν θά διορθώσωμεν τά έλαττώματα καί τά 
κακά τοϋ τέκνου ήμών, άλλά θά δημιουργήσωμεν καί άλλας δυστυχίας, αί όποίαι 
δεν άποκλείεται νά είναι καί χειρότεραι, καί αί όποίαι θά άποβώσιν εις βλάβην καί 
τών τέκνων καί ήμών τών γονέων, τών διδασκάλων ή άλλων. Μέ ήρεμίαν, μέ πραό
τητα καί πάντοτε μέ άγάπην θά διαφωτίσωμεν τον νέον άνθρωπον, θά ύποδείξωμεν 
εις αυτόν τό σφάλμα του, χωρίς νά πληγώσωμεν τήν φιλοτιμίαν του καί τήν άνθρω- 
πίνην άξιοπρέπειαν, θά δώσωμεν εις αυτόν τάς καταλλήλους συμβουλάς καί οδη
γίας, θά δημιουργήσωμεν εις αυτόν μέ ήρεμίαν τήν άπόφασιν νά προσπαθήση νά 
διορθωθή. ’Ιδίως δέ καί δέν πρέπει νά έξευτελίσωμεν τον νέον άνθρωπον. Έ ν άνάγ- 
κη βεβαίως θά τιμωρήσωμεν καί τά τέκνα ήμών, άλλά οχι μέ τιμωρίαν έξευτελί- 
λίζουσαν, δπως π.χ. είναι ό δαρμός καί ό ραβδισμός, άλλά μέ τιμωρίαν, ή όποια 
θά άποπνέη τό άρωμα τής ένδιαφερομένης άγάπης. Τιμωρίαν σοβαράν, άλλά καί 
γλυκαινομένην άπό τήν άγάπην. Αυτή είναι ή «νουθεσία Κυρίου» κατά τόν ’Από
στολον Παύλον (Έφεσ. στ' 4). 'Ο  τρόπος, μέ τόν όποιον θά τιμωρήση ό γονεύς 
τό τέκνον του, δέν πρέπει νά είναι ούτε θυμώδης, ούτε υβριστικός. Νά νουθετώμεν 
τά τέκνα ήμών, νά τά τιμωρώμεν, άλλά μέ τρόπον γλυκόν. Καί νά τά συμβουλεύω- 
μεν, άλλ’ οχι μέ τρόπον φορτικόν καί άρα κουραστικόν καί άρα βλαπτικόν. Καί χω 
ρίς νά εϊμεθα άνυπόμονοι, νομίζοντες δτι μέ μίαν ή δύο παρεμβάσεις ήμών, είναι 
ευκολον νά διορθωθή μία παρεκτροπή ενός νέου άνθρώπου. Χρειάζεται πάντοτε μία 
παιδαγωγική θεραπεία έπί άνάλογον χρονικόν διάστημα. Μικρόν δέ κατά μικρόν 
θά έπέλθη ή βελτίωσις. Χρειάζεται υπομονή καί επιμονή, ΐνα φθάσωμεν εις τήν τε
λειωτικήν θεραπείαν.

2. Τό καλόν παράδειγμα.
Καί άς μή λησμονώμεν πάντοτε νά δίδωμεν τό καλόν παράδειγμα εις τά τέ

κνα ήμών διά τής διαγωγής ήμών. Διότι δέν είχε άδικον ό άρχαϊος μέγας "Ελλην φι
λόσοφος ’Αριστοτέλης, ό όποιος είπεν δτι «τό μιμεΐσθαι σύμφυτον τοΐς άνθρώποις 
έκ παίδων έστί». Καί τά τέκνα άξιολογοϋσι τά παραδείγματα τών γονέων των καί 
άσυνειδήτως μιμούνται ταϋτα, κατ’ αυτόν δέ τόν τρόπον, τό κακόν παράδειγμα τοϋ
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πατρός ή της μητρός δεν θά σημαίνη πλέον άπλώς ζημίαν καί βλάβην μόνον διά τούς 
ίδιους τους γονείς, αλλά καί θά άποτελέση καί κακίστην κληρονομιάν διά τά τέ
κνα των.

3. ’Ανάγκη έμφυσήσεως κοινωνικών συναισθημάτων.
Τέλος Ιν άλλο σημεϊον, εις το όποιον πρέπει δλως ιδιαιτέρως νά προσέξωσιν 

οί γονείς, άλλά καί οί διδάσκαλοι κλπ., είναι ή συστηματική προσπάθεια διά νά άνα- 
πτύξωσιν εις τά τέκνα των ή τούς μαθητάς των άφθονα κοινωνικά συναισθήματα, 
δηλαδή ενδιαφέρον καί άγάπην διά τον πλησίον. ’Ό χ ι δέ τόσον μέ συμβουλάς, όσον 
κυρίως καί διά τοΰ ίδιου των παραδείγματος. Τοιουτοτρόπως δέ θά έμποτίσωσιν εις 
τούς νέους άνθρώπους τήν «πύργωσιν των άρετών», ήτοι τήν άγάπην, τήν άπέραν- 
τον άγάπην τοΰ Κυρίου. Πρέπει διά παντός τρόπου νά έμφυσήσωσιν εις τούς νέους 
άνθρώπους μορφήν έργάτου άγάπης. Δι’ αυτόν δέ τον λόγον είναι άνάγκη νά προ- 
φυλαχθώσιν οί γονείς άπό ώρισμένου σφάλματος, τό όποιον δυστυχώς είναι πολύ 
σύνηθες φαινόμενον. ’Ή τοι τοΰ σφάλματος νά φροντίζωσι καί νά δεικνύωσιν άπε- 
ριόριστον ενδιαφέρον καί πνεύμα άγάπης καί αυτοθυσίας μόνον διά τά μέλη της οι
κογένειας των, νά είναι προβλεπτικοί καί άκούραστοι διά τά οικογενειακά των μό
νον συμφέροντα, ένώ άντιθέτως θά δεικνύωσιν άδιαφορίαν ή πάντως έλάχιστον εν
διαφέρον διά τούς πόνους τοΰ ξένου πλησίον, διά μίαν δυστυχίαν του, διά μίαν κα
ταστροφήν του, διά μίαν άσθένειαν, διά μίαν λύπην ξένην. Οί ίδιοι οί γονείς πρέπει 
νά έχουν τεθή εις τήν ύπηρεσίαν της άγάπης διά τούς ξένους πτωχούς, τούς άσθε- 
νεϊς, τούς ορφανούς, τά έξώγαμα, τούς ήθικώς πεπτωκότας συνανθρώπους, γενι
κώς τούς έχοντας άνάγκην ύλικής ή ήθικής προστασίας καί άρωγής. Πρέπει νά έν- 
νοήσουν καί οί γονείς, καί μετ’ αύτών καί τά τέκνα των, δτι ό κόσμος δέν είναι μό
νον «τό σπίτι των» καί ότι όλοι, οικείοι καί ξένοι, φίλοι καί εχθροί, εΐμεθα τέκνα 
ένός κοινού Ουρανίου Πατρός, Θεοϋ της άγάπης, ό όποιος άκριβώς, ίνα διδάξη αυ
τήν τήν άγάπην, έσταυρώθη έπί ένός Γολγοθά μεταξύ δύο ληστών.

IV. ’Επίλογος

Τελευτώντες άναφερόμεθα εις τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον: « Ό ς  εάν δέ- 
ξηται παιδίον τοιοϋτον έν, έπί τώ όνόματί μου, εμέ δέχεται!» Διά τών όλίγων τού
των λέξεων ό Κύριος 'Ημών ’Ιησούς Χριστός άπένειμε τήν δέουσαν μεγαλειώδη ά- 
ξίαν εις τήν παιδικήν ήλικίαν καί εις τήν ύπέρ αυτής κοινωνικήν πρόνοιαν. Μεγίστη 
πρόσκλησις προς τούς άνθρώπους. Διότι ή νεότης συνιστα τάς πρώτας άκτΐνας της 
αυγής, αίτινες δύνανται νά προμηνύωσι λαμπράν, πλήν όμως, ίσως, δυστυχώς καί 
σκοτεινήν ήμέραν. Πολιτεία σώφρων τοΰ Κράτους καί τής Κοινωνίας ύπέρ τής προς 
τελειότητα άγωγής τής νεολαίας ΰπισχνεΐται έλπίδα καί ένθάρρυνσιν προς γενικήν 
άνωτέρας πνοής προαγωγήν τής άνθρωπότητος. Άντιθέτως οίαδήποτε καταφρόνη- 
σις τής τοιαύτης πολιτικής θά θεμελιώση στροφήν πρός γενικήν ήθικήν πτώσιν καί 
διάλυσιν, άν?υ ετέρου δέ θά φονεύση τήν ευτυχίαν τοΰ ανθρωπίνου γένους.

/ .  ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
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' Υπό της Τμηματάρχου τοϋ ' Γπουργ.
"Δικαιοσύνης κ. Μ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ- ( Συνέχεια έκ του προηγου

μένου καί τέλος)

3) Πρώιμος ερωτική άπογοήτενσις. Είναι γνωστόν δτι ή εφηβεία προκαλεΐ 
βιολογικήν καί συναισθηματικήν άναστάτωσιν εις τδ άτομον. ’Ιδιαιτέρως αί έφη
βοι άποκτοϋν υπερευαισθησίαν, φιλαρέσκειαν, έξημένην φαντασίαν καί ρωμαντισμόν. 
‘Η τάσις προς έρωτισμδν παρουσιάζεται περισσότερον έντονος, ή δέ τυχόν έξ αύτοϋ 
άπογοήτευσις πλέον οδυνηρά. "Οταν τό οικογενειακόν περιβάλλον της έφήβου πα- 
ρουσιάζη ώρισμένα κενά ή άνωμαλίας, ή ιδία δέ παρουσιάζει ηύξημένην υπερευαι
σθησίαν, τότε οί κίνδυνοι μιας άνωμάλου έξελίξεως είναι σοβαρώτεροι. 'Η  πρώτη 
ερωτική άπογοήτευσις είναι δυνατόν νά προκαλέση τοιοϋτον κλονισμόν, ώστε να 
τήν όδηγήση είς άνωμάλους λύσεις, μία των οποίων είναι ή έλευθεριότης εις ερωτι
κούς δεσμούς, είτε έξ άντιδράσεως προς τό ίνδαλμά της, τό όποιον τήν διέψευσεν, 
είτε άπό τήν άνάγκην νά λησμονήση τήν άπογοήτευσίν της. ’Επιδίδεται τότε είς 
μίαν σειράν έρωτικών περιπετειών αί όποΐαι, όταν αΰτη στερήται ήθικών άναστο- 
λών, δύνανται νά τήν οδηγήσουν είς τήν πορνείαν.

4) ’Εμπλοκή τής ανήλικον εις δίκτνα σωματέμπορων. Συναφής προς τήν άνω- 
τέρω περίπτωσιν είναι ή εμπλοκή της άνηλίκου είς δίκτυα σωματέμπορων, έξ άφορ- 
μής έρωτικού δεσμού της μέ ένα έξ αυτών. Ή  ανήλικος, άγνοοΰσα τάς προθέσεις 
του, πιστεύει είς τήν ειλικρίνειαν των αισθημάτων του καί υποτάσσεται είς τάς 
θελήσεις του. Πείθεται νά συνάψη σχέσεις καί νά δέχεται πελάτας μέ τήν ύπό- 
σχεσιν τής προσωρινότητος, προς τον σκοπόν μόνον τής έξοικονομήσεως χρημάτων, 
άπαραιτήτων διά τήν τέλεσιν τοϋ γάμου των. Παρά ταΰτα, ό έραστής σπαταλά τά 
χρήματά της καί έκμεταλλεύεται τήν ανωριμότητα καί τήν αφέλειάν της.

5) Έκμετάλλενσις καλλιτεχνικών φιλοδοξιών ανηλίκων. Τό είδος τοϋτο τής 
εκμεταλλεύσεων έχει προσφάτώς λάβει διαστάσεις έπικινδύνους, μέ τήν μεγάλην 
διάδοσιν τοϋ κινηματογράφου καί των διαφόρων κέντρων διασκεδάσεως. Νεαρά κο
ρίτσια έπηρεάζονται άπό τάς καλλιτεχνικάς έπιτεύξεις μεγάλων άστέρων τοϋ κινη
ματογράφου, θεάτρου κλπ., των οποίων άναγιγνώσκουν τήν μυθιστορηματικήν (έν 
πολλοΐς άπατηλήν καί διαφημιστικήν) άνοδον, καί ονειρεύονται μίαν ίδικήν των ό- 
μοίαν έπιτυχίαν, όταν μάλιστα διαθέτουν ικανοποιητικά φυσικά προσόντα. Προ
σπαθούν νά μιμηθοΰν τάς διαφόρους καλλιτέχνιδας ή ήθοποιούς, τόσον είς τήν άμ- 
φίεσιν, όσον καί τάς έκδηλώσεις, προς τον σκοπόν νά προσελκύσουν τό ένδιαφέρον

-των άναζητούντων νέα ταλέντα. Τούς μόνους όμως τούς οποίους προσελκύουν είναι 
οί προαγωγοί, οί όποιοι προθυμοποιούνται νά άξιοποιήσουν τά έξαίρετα, δήθεν, 
καλλιτεχνικά προσόντα των. Ά φ ’ ής στιγμής ή εύπιστία τής άνηλίκου έπικρατήση 
τής λογικής, αδτη έμπλέκεται είς τά δίκτυα έκμεταλλευτών, οί όποιοι συνήθως απο
τελούν μέλη διεθνούς σπείρας σωματέμπορων.

6) Ροπή προς πολυτελή διαβίωσιν και ενκολον κέρδος. Υπάρχουν βεβαίως 
νεαραί γυναίκες αί όποΐαι, τόσον έκ χαρακτήρος, 8σον καί λόγω έλλείψεως άγωγής 
καί καταλλήλου περιβάλλοντος, έμφανίζουν φυγοπονίαν, φιλαρέσκειαν, διάθεσιν έπι- 
δείξεως κλπ. Προς τον σκοπόν τής άπολαύσεως των άγαθών τής ζωής χωρίς κό
πον ή απλήν προσπάθειαν, δημιουργούν εύχερώς δεσμούς μέ πλούσια άτομα, προσ- 
φέρουσαι είς άντάλλαγμα τήν «συντροφιάν των». Δεχόμεναι κατ’ αρχήν μόνον δώ
ρα είς είδος, ολίγον κατ’ ολίγον δέχονται χρήματα καί καταλήγουν νά άσκοΰν πλέον 
άνευ προσχημάτων τό έπάγγελμα τής πόρνης.
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Κατά την γνώμην ημών, τά άνωτέρω άποτελοΰν τά βασικά αίτια της πορ
νείας. 'Ως ήδη άνεφέραμεν, το άκατάλληλον ή διαλελυμένον οικογενειακόν περιβάλ
λον, έμφανίζεται εις άπάσας σχεδόν τάς περιπτώσεις, έν άγαθή συνυπάρξει μεθ’ έ- 
νός ετέρου έκ των άναφερθέντων αιτίων, ήτοι εις ποσοστόν 90%. Αύτοτελώς, αν 
καί είναι δύσκολον νά διαχωρισθή, ήτοι άνευ συνδρομής έτέρου αιτίου, έμφανίζεται 
εις ποσοστόν περίπου 15%. "Εν 18% των νεαρών πορνών κατέληξαν εις τήν πορ
νείαν λόγω συμβιώσεως μετά μητρός πόρνης. "Εν 5%, έξ άντιδράσεως λόγω έρω- 
τικής άπογοητεύσεως, εν 28%  παρεσύρθη παρά τοϋ πρώτου έραστοΰ δστις τήν έξε- 
μεταλλεύθη, εν 26% έτυχεν έκμεταλλεύσεως διά καλλιτεχνικούς σκοπούς καί έν 
8%  λόγω ροπής εις εΰκολον ζωήν.

Έ κ  τών έκτεθέντων στοιχείων, προκύπτει ώς συμπέρασμα ότι τά αίτια τής 
πορνείας έπί ποσοστού 90—95%  τυγχάνουν εξωγενή καί βασίζονται είτε επί ψυχο
λογικών τραυμάτων, κακού παραδείγματος ή άθλιότητος, είτε έπί τής έκμεταλλεύ
σεως τρίτων. Επομένως, είναι δυνατή ή πρόληψις τής πορνείας εάν άντιμετωπι- 
σθοΰν έγκαίρως τά εξωγενή ταΰτα αίτια, ώστε νά προληφθούν αί κακαί συνέπειαι 
έπί τών άνηλίκων, άκόμη δέ καί νά έξουδετερωθοΰν έγκαίρως αί ήδη δημιουργηθεΐ- 
σαι καταστάσεις, πριν ή ό τοιοΰτος τρόπος ζωής καταστή βίωμα.

Είναι δθεν άναγκαϊος ό προγραμματισμός καί ή εφαρμογή μιας εύρείας προ- 
,ληπτικής πολιτικής ή οποία, άφ’ ένός μέν θά άποβλέπη εις τήν γενικήν πρόληψιν 
τής πορνείας, καί άφ’ έτέρου θά άναζητήση τρόπους άποκαταστάσεως (ήθικής, κοι
νωνικής καί επαγγελματικής) τών ήδη έκδιδομένων γυναικών. Συγχρόνως δμως, 
δέον νά άποβλέπη εις τήν προστασίαν τού υγιούς κοινωνικού συνόλου άπό τήν δυ
σμενή έπίδρασιν τής πορνείας καί τών συναφών προς αύτήν κοινωνικών πληγών.

"Οσον αφόρα τά μέτρα προλήψεώς καί καταστολής τής πορνείας, εκτίθενται 
κατωτέρω ώρισμέναι σκέψεις καί προτάσεις, βασισθεΐσαι έπί τής μέχρι τοΰδε πεί
ρας καί παρατηρήσεως:

α) Κατάλληλος ήθική καί σεξουαλική διαφώτισις τών νέων, 
β) Είναι άναγκαΐον δπως αί κοινωνικαί ύπηρεσίαι λαμβάνουν άμεσα μέτρα 

προστασίας τών οικογενειών, αί όποϊαι εμφανίζουν στοιχεία οικονομικής άθλιότη
τος ή κοινωνικής άποσυνθέσεως. Δέον νά καταβάλλεται προσπάθεια έξυψώσεως 
τού βιοτικού καί ήθικοΰ επιπέδου τών τοιούτων οικογενειών καί νά λαμβάνωνται 
μέτρα προστασίας τών εις τοιαύτας οικογένειας διαβιούντων άνηλίκων.

γ ) Συμβουλευτικοί σταθμοί, ΐατροπαιδαγωγικά κέντρα καί· λοιπαί είδικευμέ- 
ναι ύπηρεσίαι πρέπει νά υπάρχουν προς άντιμετώπισιν τών προβλημάτων τών εφή
βων καί μετεφηβικής ήλικίας νέων καί νεανίδων, οί όποιοι παρουσιάζουν συναισθη
ματικά προβλήματα ή τεταραγμένην προσωπικότητα καί έ'χουν ανάγκην συμπαρα- 
στάσεως προς λύσιν τών προβλημάτων των.

δ) Κέντρα έπαγγελματικοΰ προσανατολισμού πρέπει νά υπάρχουν δι’ εφή
βους, ϊδίφ δι’ εκείνους οί όποιοι παρουσιάζουν επαγγελματικήν άστάθειαν ή φυγο
πονίαν. ’Απαραίτητον δμως είναι δπως έξασφαλισθή συγχρόνως ή τοποθέτησις εις 
κατάλληλον εργασίαν ύπό προστατευτικήν έπίβλεψιν.

ε) Ή  τοποθέτησις εις θετάς οικογένειας είναι σκόπιμος, διά μικρας ήλικίας 
κορίτσια ευρισκόμενα έν ήθικώ κινδύνω. ’Επίσης ειδικά ιδρύματα πρέπει νά υπάρ
χουν δι’ άνηλίκους ή νεαράς γυναίκας τό πρώτον έμπλακείσας εις τήν πορνείαν, εις 
τά όποια ιδρύματα νά εξασφαλίζεται κατάλληλος άγωγή άπό είδικευμένον προσω- 
κόν, ώς καί γραμματική καί επαγγελματική έκπαίδευσις καί νά προετοιμάζεται η 
κοινωνική αυτών άναπροσαρμογή.

στ) Είδικαί ύπηρεσίαι πρέπει νά λειτουργούν διά τήν κοινωνικήν άποκατάστα- 
σιν τών ένηλικιωθεισών πορνών, αίτινες επιθυμούν νά αλλάξουν τρόπον ζωής. Τοι- 
αύται ύπηρεσίαι δέον νά περιλαμβάνουν συμβουλευτικόν σταθμόν, έπαγγελματικόν
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προσανατολισμόν, έκπαίδευσιν, έπαγγελματικήν άποκατάστασιν καί πάσαν κοινω
νικήν προστασίαν. Επίσης ειδικά ιδρύματα δέον νά ίδρυθοΰν δι’ δσας επιθυμούν καί 
έ'χουν άνάγκην ιδρυματικής μεταχειρίσεως καί θεραπευτικής άγωγής. Εις τά ιδρύ
ματα ταϋτα θά πρέπει νά εξασφαλίζεται ψυχολογική καί ψυχιατρική παρακολούθη
σή, έπαγγελματικός προσανατολισμός καί έκπαίδευσις καί προετοιμασία έπαγγελ- 
ματικής καί κοινωνικής άποκαταστάσεως.

ζ) Δέον νά προβλεφθοΰν αύστηραί ποινικοί κυρώσεις διά τούς έκμεταλλευτάς 
κοινών γυναικών καί διά σωματέμπορους, ιδία βταν θύματα αύτών είναι άνήλικοι. 
Ούτοι δέον νά κρατώνται ύπό αύστηράν πειθαρχίαν καί νά στερούνται τών διαφόρων 
σωφρονιστικών εύεργετημάτων τών παρεχομένων εις τούς λοιπούς κρατουμένους. 
Διότι, αί πράξεις αυτών άποδεικνύουν έπικινδύνους καί άσυνειδήτους έγκληματίας 
καί υποσκάπτουν τά θεμέλια τής κοινωνίας.

η ) ’Απαραίτητος κρίνεται ή όργάνωσις ειδικευμένου γυναικείου άστυνομικοΰ 
σώματος, τού οποίου έν τών βασικών καθηκόντων θά πρέπει νά είναι ή πρόληψις καί 
ή καταστολή τής πορνείας. Τά μέλη τού σώματος τούτου θά πρέπει, πλήν τής βα
σικής των έκπαιδεύσεως, νά τυγχάνουν μιας είδικεύσεως επί ώρισμένων μαθημά
των διδασκομένων εις Σχολάς Κοινωνικών Λειτουργών.

θ) Διεθνής συνεργασία μέσω τής Interpol καί άλλων συναφών διεθνών 
οργανισμών κρίνεται άπαραίτητος προς τον σκοπόν τής προλήψεως τής έπί διεθνούς 
κλίμακος σωματεμπορίας.

ι) Πρέπει νά έπικυρωθή καί νά τεθή εις έφαρμογήν άπό 8λας τάς χώρας ή διε
θνής σύμβασις τού ΟΗΕ έτους 1949, έπί τής σωματεμπορίας.

'Άπαντα τά μέτρα ταΰτα άποβλέπουν εις τήν πρόληψιν τής πορνείας καί τήν 
κοινωνικήν καί έπαγγελματικήν άποκατάστασιν τών θυμάτων αύτής, ώς έπίσης 
είς τήν προστασίαν τού άτόμου, τής οικογένειας καί τής κοινωνίας ολοκλήρου. Ή  
προσπάθεια εις τον τομέα τούτον δέον νά είναι συνεχής καί σταθερά. Αί τυχόν δυ- 
σχέρειαι καί άποτυχίαι δεν πρέπει νά άνακόπτουν τήν προσπάθειαν, άλλ’ άντιθέτως 
νά τήν ένδυναμώνουν. "Οσον ένωρίτερον έπιλαμβανόμεθα έκάστοτε περιπτώσεως, 
τόσον επιτυχέστερα θά είναι τά άποτελέσματα.

Πιστεύομεν δτι μέγα ποσοστόν τών πορνών, ιδία δταν εύρίσκωνται είς τήν 
αρχήν, δύναται νά άποκατασταθή, έάν τάς βοηθήσωμεν είλικρινώς καί συστηματικώς. 
Έ χομεν καί χριστιανικόν καθήκον νά τάς βοηθήσωμεν. Είπεν ό ’Ιησούς: «Ού χρείαν 
έχουν οί ίσχύοντες ιατρού, άλλ’ οί κακώς έχοντες... Ού γάρ ήλθον καλέσει δικαίους 
άλλ’ άμαρτωλούς είς μετάνοιαν». (Ματθ. Κεφ. 9 στχ. 12, 13). Έ χομεν 8θεν χρι
στιανικόν, κοινωνικόν καί άνθρωπιστικόν καθήκον νά λάβωμεν μέτρα διά τήν άπο- 
κατάστασιν τών γυναικών αύτών. Αί έξ αύτών, ίδια αί νεώτεραι, αί όποΐαι δεν έχουν 
ύποστή μεγάλην διαφθοράν εύχερώς θά άποκατασταθοΰν, άλλαι θά έχουν προφανώς 
άνάγκην μακροτέρας θεραπείας. Αί άνίατοι δμως, θά πρέπει νά καταστούν άνίκα- 
νοι νά βλάψουν τούς συνανθρώπους των. Κατά τήν ούμβασιν τού ΟΗΕ, ή πορνεία 
άντίκειται προς τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν καί πρός τήν ήθικήν ύπόστασιν τού 
άτόμου, τής οικογένειας καί τής κοινωνίας ολοκλήρου. Τήν πόρνην ή οποία έκρίθη ώς 
άνιάτως πάσχουσα, πρέπει νά καταστήσωμεν άκίνδυνον νά βλάψη τό άτομον, τήν 
οικογένειαν ή τήν κοινωνίαν, άφοΰ παρά τάς καταβληθείσας προσπάθειας δεν κα- 
τωρθώσαμεν νά τήν θεραπεύσωμεν. Δέν άφήνομεν ένα έπικίνδυνον ψυχοπαθή νά 
κυκλοφορή έλευθέρως, ουδέ ένα πάσχοντα άπό λοιμώδες νόσημα έπιτρέπομεν νά 
έρχεται είς έπαφήν μέ τούς υγιείς. Τούς θέτομεν έν άπομονώσει μέχρι τής αποθε
ραπείας των ή τού θανάτου των.

’Ασφαλώς ή άτομική έλευθερία άποτελεΐ δικαίωμα άναγνωρισθέν διά διεθνών 
συμβάσεων. "Οταν δμως μία τοιαύτη έλευθερία άποτελή κίνδυνον είς τό σύνολον 
μιας κοινωνίας, δέν είναι πλέον δικαίωμα, είναι κοινωνικός κίνδυνος. Αί άβελτίωτοι
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πόρναι θέτουν εις κίνδυνον άτομα καί κοινωνίαν καί δεν πρέπει νά δίδεται.εις αύτάς 
τδ δικαίωμα νά βλάπτουν.

Ό  Γενικός Γραμματευς των 'Ηνωμένων Εθνών, εις έ'κθεσίν του τοϋ έτους 
1959, λέγει δτι ή πορνεία δέν πρέπει νά άποτελέση ποινικόν αδίκημα, διότι οΐ Ποινι
κοί Κώδικες δέν περιλαμβάνουν άπάσας τάς άνηθίκους πράξεις. ’Ασφαλώς τοϋτο 
είναι ορθόν, όταν όμως άνήθικος πραξις, πέραν της άνηθικότητος ή οποία βλάπτει 
μόνον τον ένεργοϋντα ταύτην, παρασύρη καί βλάπτη καί άθώα πρόσωπα ή έτι πλέον 
τό κοινωνικόν σύνολον, δέν είναι άπλώς άνήθικος πραξις, άλλά κοινωνικόν έγκλημα 
καί έπομένως παν μέτρον λαμβανόμενον προς άποτροπήν του, άποτελεΐ κοινωνικήν 
άμυναν.

'Ως πληροφορούμεθα, εις τήν Γερμανίαν, διά προσφάτου νόμου έκδοθέντος 
την 30 ’Ιουνίου 1961 καί τεθέντος έν ίσχύι άπό της 6ης Ιουνίου 1962, παρέχεται 
εις ειδικόν δικαστήν τό δικαίωμα νά διατάσση τήν παραπομπήν εις ειδικά κατα
στήματα, άτόμων τά όποια άποδεικνύεται δτι δέν διαβιοϋν ομαλήν κοινωνικήν 
ζωήν. Τό μέτρον τοϋτο λαμβάνεται άνεξαρτήτως ποινικής τυχόν διώξεως. Τοιοΰ- 
τον μέτρον λαμβάνεται μόνον έφ’ δσον τό άτομον άρνηθή νά ΰποβληθή οΐκειοθε- 
λώς εις τήν άναγκαίαν άγωγήν ή θεραπείαν. Ό  νόμος δέν άναφέρεται ρητώς εις τήν 
περίπτωσιν τών πορνών, άλλ’ εις παν άτομον διαβιοϋν άνώμαλον κοινωνικόν βίον 
καί έπομένως καί τάς πόρνας. Νομίζομεν δτι ό γερμανικός νόμος άποβλέπει είς 
τήν κοινωνικήν άμυναν καί πρέπει νά άποτελέση παράδειγμα διά τήν άντιμετώ- 
πισιν καί εις άλλας χώρας τών περιπτώσεων τών άβελτιώτων κοινωνικών παρασί
των, άρκεΐ νά προβλεφθοΰν άπασαι αί άναγκαϊαι εγγυήσεις, πρός άποφυγήν κατα
χρήσεων ή άδικων περιοριστικών μέτρων κατά προσώπων, τά όποια θά ήδύναντο 
νά τύχουν έτέρας μεταχειρίσεως μέ θετικά άποτελέσματα.

Συμπερασματικώς, θεωροΰμεν δτι τό πρόβλημα της πορνείας δέον νά έρευ- 
νηθή καί άντιμετωπισθή άπό τέσσαρας πλευράς:

I. Αιτιολογία.
II. Πρόληψις.
III. Θεραπεία καί άποκατάστασις τών θυμάτων της πορνείας.
IT. Καταστολή τής έπικινδύνου πορνείας καί σωματεμπορίας πρός τον σκο

πόν τής προστασίας τής ηθικής ύποστάσεως τοϋ άτόμου, τής οικογένειας καί τής 
κοινωνίας.

Θεωροΰμεν άναγκαΐον δπως καί εις τήν Χώραν μας τό σοβαρόν τοϋτο κοινω
νικόν πρόβλημα μελετηθή θεωρητικώς καί πρακτικώς καί ληφθοΰν υπό τών άρμο- 
δίων τά κατάλληλα προληπτικά καί κατασταλτικά μέτρα πρός περιφρούρησιν τοϋ 
μέλλοντας τής έλληνικής φυλής.

Μ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών αστυνομι
κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Η ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓ. ΜΟΡΑΪΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΜΠΑΣΙΑΚΟ

Ύπά τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ_________________

( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

'Η  συνέχεια της ύπ’ άριθ. 3 απολογίας τοϋ σωφέρ Παπαδημητρίου μας πα
ρουσίασε καί άλλον συνεργόν τοϋ φοβεροΰ κακουργήματος καί μερικούς γνωρίσαν- 
τας το έγκλημα άπό έκμυστηρεύσεις τοϋ σωφέρ καί οί όποιοι δεν είχαν πή έως τήν 
ώρα τίποτε καί δεν τό είχαν καταγγείλει στις ’Αρχές.

— Όταν είδα τις τρύπες στη δεξιά πλευρά τοϋ αυτοκινήτου μου, εξακολού
θησε στην άπολογία του ό Παπαδημητρίου, έκάλεσα αμέσως τό βοηθό πού είχα τό
τε στ’ άμάξι μου, τό Θανάση Τσιβούλη, ένα παιδάριο, καί πήγαμε μαζί στο Καλα
μάκι, δπου πλύναμε καλά-καλά τό αυτοκίνητο καί τά στρωσίδια των μαξιλαριών 
καί τό χαλάκι των ποδιών μέ θαλασσινό νερό γιά νά φύγουν τά πολλά αίματα. Καί 
τότε είδαμε κι’ οί δυο δτι μέσα στο άμάξι είχε πέσει τό καπέλλο, ή ρεμπούμπλικα, 
τοϋ μακαρίτη τοϋ Μωραίτη. ’Εγώ είπα νά τό πετάξουμε ή νά τό κάψουμε, άλλά τό 
πήρε ό Τσιβούλης, τό έβαψε καί τό έκανε άγνώριστο. Τήν άλλη μέρα, επειδή θυμό
μουνα δτι μέ τον Μπασιάκο είχαμε κάνει μαζί στη φυλακή τοϋ παληοΰ Στρατώνα τό 
1919 καί δτι τον λέγανε Τηλέμαχο, άλλά δέν θυμόμουνα τό παράνομά του, πήγα 
καί βρήκα τον μανάβη Μπέλλο. Τον ρώτησα αν θυμόταν πώς τον λέγανε τον Τηλέ
μαχο πού είμαστε καί οί τρεις μαζί στις φυλακές τό χρόνο εκείνο καί μοΰ είπε: 
«Μπασιάκος». "Ηθελα νά ξέρω έπώνυμο γιά νά τό πώ κάπου, επειδή φοβόμουνα 
μήπως μέ σκοτώσει. Είχα καί τύψεις καί έξωμολογήθηκα πώς άθελά μου είχα 
μπλέξει σ’ ένα φοβερό έγκλημα σ’ ένα φίλο μου, τον Κώστα Παναγόπουλο καί 
σέ δυο σωφέρ, τον Θανάση Μάρα καί τον Κώστα Σάρρο. Μετά πήγα στη Λάρισα 
καί υστέρα ήλθα εδώ. Ετοιμαζόμουνα γιά νά φύγω δταν μέ πιάσατε.

Μά ό Παπαδημητρίου είχε πή καί ξεπή άρκετά πράγματα καί ό άνακριτής 
Καλποΰζος άρχισε νά άμφιβάλη αν πρώτα ή τελευταία ό Παπαδημητρίου έλεγε τήν 
άλήθεια. Καί τότε έκανε ένα πράγμα πού έπρεπε νά είχε γίνει ένωρίτερα γιά νά ξε- 
διαλυθή ευθύς έξ αρχής ό τόπος δπου είχε γίνει τό έγκλημα. ’Έγινε αυτοψία μέσα στο 
αυτοκίνητο άπό τον τότε καθηγητή τής ιατροδικαστικής, τον μακαρίτη Γιάννη Γε- 
ωργιάδη καί τον τότε υφηγητή του καί μετά καθηγητή, τον Γρηγόρη Κάτσα, 
έπίσης -μακαρίτη καί βεβαιώθηκε δτι οί τρύπες στην δεξιά πλευρά τοϋ αυτοκινήτου 
«τσάντλερ» ήσαν άπό σφαίρες περιστρόφου τοϋ ίδιου διαμετρήματος μέ έκείνη πού 
είχε προκαλέσει τήν τρύπα καί στο κολλάρο τοϋ Μωραΐτη. Έπίσης παρά τά επα
νειλημμένα πλυσίματα πού είχαν ύποστή τό δάπεδο καί τά πλαϊνά τοϋ αύτοκινήτου, 
ή φασματοσκοπική άνάλυσις άπέδειξεν δτι είχαν αίμα. Κάτι ειδικά πειράματα καί 
άναλύσεις σέ αίμα κουνελιών—πειραματόζωων πού είχε μπολιάσει ό μακαρίτης ό 
Γεωργιάδης μέ διάλυμα άπό νερό πού πάλιν είχαν μουσκέψει τά πλαϊνά καί τό χα
λάκι διεπίστωσαν δτι τό αίμα ήταν άπό άνθρωπο καί οχι άπό άλλο ζώο. ’Ακόμη ό 
μανάβης Μπέλλος, ό φίλος τοϋ σωφέρ Παναγόπουλος καί οί σωφέρ Μάρας καί Σάρ- 
ρος έπεβεβαίωσαν πλήρως τά σημεία τής τρίτης άπολογίας τοϋ Παπαδημητρίου πού 
τούς άφοροΰσαν. "Αρα τό έγκλημα ήταν βέβαιο πιά δτι είχε γίνει μέσα στο αυτοκί
νητο καί ή τρίτη άπολογία τοϋ Παπαδημητρίου έβγαινε άληθινή. ’Εκείνο πού έ- 
κρυβεν ό Παπαδημητρίου ήταν δτι είχε πάρει πολύ περισσότερα λεπτά άπό τον Μπα
σιάκο, γιατί τή νύχτα τής 18 Φεβρουάριου, δταν σχεδόν μεσάνυχτα, γύρισε στο 
γκαράζ τοϋ Λάζου στην οδόν Άχαρνών, δπου ρεμιζάριζε, οί ύπάλληλοι τον εί-
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δ αν πού έβγαζε λεπτά καί έκτος άπό τά ψιλά του είχε καί δυο χιλιάρικα, ποσόν με
γάλο γιά τήν εποχή. ’Επίσης έξηκρίβωσεν ό άνακριτής 8τι ο ίδιος σωφέρ τήν άλλη 
μέρα άγόρασε καινούργιο έπανωφόρι καί κουστούμι, ότι στή Λάρισα διεπραγμα- 
τεύετο νά άγοράση καινούργιο δικό του αύτοκίνητο καί δτι γιά νά θέλη νά μετανα- 
στεύση έπρεπε νά είχε τουλάχιστον 25.000 δραχμές. Ά ρ α  έξεβίαζε τον Μπασιάκο 
καί του έπήρε καί άλλα χρήματα καί ώμολογοϋσε μόνο τό έγκλημα του φυσικού 
αυτουργού καί δεν έλεγε λέξι γιά τη ληστεία, άφοΰ είχε καί αυτός μερίδιο.

Φυσικά μετά τήν τρίτη άπολογία τού Παπαδημητρίου καί τις έξακριβώσεις 
πού έγιναν έπάνω σ’ αυτήν, ό άνακριτής Καλποΰζος έβγαλε ένταλμα συλλήψεως καί 
κατά τού Θανάση Τσιβούλη γιά συνέργεια καί τό έστειλε στό υπουργείο της Έ ν- 
νόμου Τάξεως, γιατί ό πρώην βοηθός τού Παπαδημητρίου, όταν ό τελευταίος μετά 
τό δυστύχημα παράτησε τήν «τσάντλερ» τής κυρίας Δαλάκου καί έφυγε άπό τήν 
’Αθήνα, μπήκε αύτός στό ποδάρι του ώς οδηγός πιά στό μοιραίο αύτοκίνητο. Μά 
καί ό Τσιβούλης εΐχεν έξαφανισθή καί τότε τό υπουργείο έστειλεν άξιωματικούς σ’ 
όλη τήν Ελλάδα. Καί αύτοί τον άνακάλυψαν στή Χαλκίδα καί τόν έπιασαν.

Ό  Τσιβούλης, όταν τόν έφεραν στον άνακριτή, άρνήθηκε κάθε άνάμιξι στό 
έγκλημα. Εϊπεν ότι έκεΐνο τό βράδυ τής 18 Φεβρουάριου είδε τού κόσμου τά αίμα- 
ματα στό αύτοκίνητο, άλλά ό Παπαδημητρίου πού τόν ρώτησε άπό τί ήταν, τού εί- 
πεν ότι είχε πάει στά Σπάτα μέ κάποιο ζωέμπορο καί είχε κουβαλήσει φρεσκοσφα- 
γμένα αρνάκια. Καί όταν ήλθαν, έπειδή είχε λερωθή τό άμάξι,ό ζωέμπορος τού έ
δωσε δυο χιλιάρικα πού τού τά έδειξε μάλιστα. Άρνήθηκε όμως ότι κατέβηκε στό 
Καλαμάκι καί βοήθησε νά πλυθούν τά πολλά αίματα τού αύτοκινήτου καί ίσχυρί- 
σθη ότι ή «τσάντλερ» πλύθηκε πρώτα-πρώτα στό γκαράζ. ’Επίσης άρνήθηκεν ότι 
έπήρε τή ρεμπούμπλικα πού βρήκε ματωμένη στό αμάξι.

Μά κι’ό Τσιβούλης άράδειαζε ψέματα. Καί πρώτα-πρώτα γιά τή ρεμπούμ- 
πλικα, γιατί ή κυρία Δαλάκου, ή ΐδιοκτήτρια τού άμαξιοΰ, όταν τόν είδε τήν άλλη 
μέρα μέ καινούργιο καπέλλο τού είπε: «Θανάση τώρα έγινες φιγουρίνι». Επίσης 
ύστερα άπό τήν έξέτασι τών υπαλλήλων τού γκαράζ, πού κατέθεσαν ότι τό αύτοκί
νητο δεν εΐχεν αίματα τό βράδυ πού τό έφεραν,ώμολόγησεν υστέρα ότι πραγματικά 
κατέβηκαν στό Καλαμάκι καί έπλυναν τά πρώτα αίματα, καί τήν άλλη μέρα τόσο 
τά πλαϊνά, όσο καί τό χαλάκι τά έδωσαν νά τά πλύνη ή Ελένη Μπουτζοπούλου, κα
θαρίστρια καί θυρωρός τών άφοδευτηρίων, πού ήταν τότε στήν οδόν Άρσάκη, κά
τω άπό τό τότε ’Αρσάκειο καί σήμερα Δικαστικό μέγαρο. Καί έκείνη είπεν ότι τά 
είχε δώσει γιά πλύσιμο σέ μιά άλλη φιλενάδα της, τήν ’Αλεξάνδρα Καλόγνωμη. Καί 
οί δύο αυτές γυναίκες στις καταθέσεις τους είπαν ότι αύτά πού έπλυναν άπό τό αύ
τοκίνητο είχαν λεκκέδες άπό πλυμμένα αίματα, πού παρ’ όλο τό δεύτερο καί τρίτο 
πλύσιμο δέν κατώρθωσαν νά τά βγάλουν τελείως.

Άλλά ήταν τόσο άφελής ό Τσιβούλης ώστε νά πιστέψη ότι ό Παπαδημητρίου 
είχε κουβαλήσει άρνιά άπό τά Σπάτα καί είχε πάρει δυο χιλιάρικα, κολοσσιαίο πο
σό γιά τέτοια διαδρομή; Καί τή ρεμπούμπλικα τού Μωραΐτη πώς τήν έδικαιολό- 
γησε, καί ό Παπαδημητρίου, πού σέ άλλους τέσσερες είχε πή γιά τό έγκλημα καί 
γιά τις τύψεις πού είχε, δέν θά έλεγε τίποτε στον βοηθό του πού ήταν νύχτα μέρα 
μαζί του, μέχρις ότου νά φύγη γιά τή Λάρισα; Καί μαζί μέ τόν Μπασιάκο καί τόν 
Παπαδημηρτίου, πού είχαν προφυλακισθή γιά τή ληστεία καί τήν δολοφονία τού Μω
ραΐτη, έπροφυλακίσθηκε, άπό τόν μακαρίτη εισαγγελέα Σωμαρίπα καί τόν Καλ- 
ποΰζο, καί ό Θανάσης Τσιβούλης.

Ά πό  τήν 18 Φεβρουάριου πού έγινε τό φοβερό έγκλημα, τήν 22 Μαΐου πού βρέ
θηκε τό μισοσαπισμένο πτώμα τού Μωραΐτη στή χαράδρα τής Μαλακάσας καί τήν 
16 ’Ιουλίου πού έπροφυλακίσθηκε τελευταίος άπό τούς κατηγορουμένους ό Θανάσης 
Τσιβούλης, πέρασε άρκετός καιρός γιά νά δέση ή ύπόθεσις καί νά τελειώση ή άνάκρι-
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σις άπδ τον ανακριτή. ’Αλλά καί δταν έτελείωσεν είχε σχηματισθή τδ πρώτον κοινο
βουλευτική Κυβέρνησις άπδ τδ μακαρίτη στρατηγδ Θεόδωρο Πάγκαλο, πριν γίνη 
άκόμη δικτάτωρ. Αυτός, για νά πατάξη άμείλικτα τή ληστεία, είχε ψηφίσει νόμο, 
βάσει του οποίου όλες πλέον οί ληστείες δικαζόντουσαν άπδ τα Στρατοδικεία. ’Έτσι 
καί για τήν δολοφονία καί ληστεία τοΰ Μωραΐτη δέν βγήκε βούλευμα, άλλα δταν 
έτελείωσεν ή τακτική άνάκρισις, ή δικογραφία άπεστάλη στδν «Κυβερνητικδ» τότε 
’Επίτροπο τοΰ Α'Διαρκούς Στρατοδικείου. Ή  ύπεράσπισις δλων των κατηγορουμέ
νων καί πρδ πάντων τοΰ Μπασιάκου έφθασε μέχρι τδν’Άρειο Πάγο καί εκαμεν άναί- 
ρεσι, γιατί φοβόταν τήν άπόφασι τοΰ Στρατοδικείου, ένώ μέ τούς ενόρκους είχεν ελ
πίδες νά στηριχθή σέ άμφιβολίες καί στήν επιμονή τοΰ Μπασιάκου νά έπιμένη δτι 
είναι θΰμα συμπτώσεων γιά νά τοΰ σώση τδ κεφάλι. Μά ό ’Άρειος Πάγος άπέρριψε 
τήν άναίρεσι. ’Έτσι, υστέρα άπδ δλα αυτά, ή δίκη άρχισε στδ Στρατοδικείο μετά 
άπδ ένα χρόνο καί πάνω, δηλαδή τήν 15 ’Ιουνίου τοΰ 1925.

Ή  δίκη ήταν πραγματικά «μνημειώδης», γιατί ή δολοφονία τοΰ Μωραΐτη καί ή 
ληστεία του είχεν άπασχολήσει ένα καί πλέον χρόνο δλο τδν ’Αθηναϊκό καί τδν ’Επαρ
χιακό Τύπο καί είχαν γραφή στήλες καί στήλες γιά τδ έγκλημα. ’Έ τσι καί στή δίκη 
δλες οί εφημερίδες άφιέρωναν δύο καί τρεις σελίδες ολόκληρες τήν ήμέρα γιά τά 
πρακτικά, τά σκίτσα καί τις φωτογραφίες. Στήν οδόν ’Ακαδημίας καί έξω άπδ τδ 
δικαστήριο είχαν ληφθή έκτακτα μέτρα, γιατί είχε μαζευθή κόσμος καί κοσμάκης, 
πού δέν μπόρεσε νά χωρέση στή μικρή αίθουσα τοΰ Στρατοδικείου καί πού ώρες ολό
κληρες έπερίμενε νά δή νά φέρνουν ή νά παίρνουν τούς τρεις κατηγορουμένους, δηλα
δή τδν Μπασιάκο, τδν Παπαδημητρίου καί τδν Τσιβούλη.

Πρόεδρος τοΰ Στρατοδικείου ήταν ό μακαρίτης συνταγματάρχης τής Στρατιω
τικής Δικαιοσύνης Μοάτσος καί Κυβερνητικός έπίτροπος δ έπίσης συνταγματάρχης 
Βλαστός, συνήγοροι δέ τοΰ μέν Μπασιάκου οί Δ. Μπαμπάκος, Δ. Δημητρίου καί Ε. 
Χριστοδούλου, τοΰ Παπαδημητρίου ό Δ. Σκουρτσής καί τοΰ Τσιβούλη οί Τραπε- 
ζούντιος καί Γαλιάτσας. Οί γονείς τοΰ θύματος παρέστησαν ως πολιτικώς ένάγοντες 
καί είχαν συνηγόρους τούς Ρωμανόν, Ξηρόν καί Άμβράζην, οί όποιοι έζη- 
τοΰσαν άποζημίωσι, λόγω ψυχικής οδύνης, 9.500 δραχμές γιά τδ φόνο τοΰ δυστυχι
σμένου εμπόρου. Κατά τδ κατηγορητήριο παρεπέμποντο ως συναυτουργοί ληστείας 
καί φόνου τοΰ έμπόρου Παναγιώτου Μωραΐτου καί παρανόμου όπλοφορίας, ό Τη
λέμαχος I. Μπασιάκος έτών 24 (10, τδν γράφει περιέργως τδ κατηγορητήριο), γεν
νηθείς στδ Σχηματάρι, έμπορος, προκαταδικασμένος σέ φυλάκισι 40 ήμερων γιά 
αισχροκέρδεια, άγαμος καί ό Δημήτριος Παπαδημητρίου, έτών 32, γεννηθείς στή Λά
ρισα καί διαμένων στήν ’Αθήνα, έγγαμος μετά δύο τέκνων. Ό  ’Αθανάσιος Ν. Τσι- 
βούλης έτών 25, γεννηθείς στδ Ά ϊβαλί τής Μικράς ’Ασίας, σωφέρ, διαμένων στήν 
’Αθήνα, παρεπέμπετο ώς άναγκαΐος συνεργός.

Ή  άκροαματική διαδικασία άρχισε μέ τήν κατάθεσι τής σπιτονοικοκυ- 
ράς τοΰ θύματος ’Αναστασίας Στεφάνου, ή όποια άπεκάλυψεν δτι ό μακαρίτης ό 
Μωραΐτης έμενε πέντε χρόνια, πρδ τής δολοφονίας του, σπίτι της, δπου είχε νοικιάσει 
δωμάτιο. Ά π δ  καιροΰ εις καιρόν έφευγε γιά τδ Παρίσι γιά δουλειές έμπορικές καί 
ξαναγύριζε σπίτι της. Ό  Μπασιάκος ήρχετο τδν τελευταίο καιρό πρδ τοΰ έγκλήματος 
σπίτι της γιά νά βλέπη τδ μακαρίτη τδ Μωραΐτη,στδν όποιο τδν συνέστησεν ό ιατρός 
Κιούσης. Συνολικά είχεν έλθει πέντε φορές στδ σπίτι τής Στεφάνου καί ό Μωραΐτης, 
δταν άπδ γυναικεία περιέργεια τδν ρώτησε γ ι’, αύτόν, τής άπήντησε:

— Πάω μαζί του νά τελειώσω μιά μεγάλη δουλειά. Προσπαθώ νά τήν κλείσω 
μέ ένα ιδιαίτερο ένδς ύπουργοΰ καί νά πάρω μιά προμήθεια γιά νά βγάλω πολλά λεπτά 
άπ’ αυτήν.

Ή  Στεφάνου είχε διαπιστώσει δτι ό Μωραΐτης είχεν άποσύρει δλα τά λεπτά 
πού είχε στή θυρίδα του, μέσα στδ θησαυροφυλάκιο τής ’Εθνικής Τραπέζης καί είχε
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δανεισθή καί άπό φίλους του καί άλλα λεπτά πρόχειρα. Τήν παραμονή της έξαφανί- 
σεώς του τό βράδυ, δταν είδε τον Μωραΐτη νά κουβαλάη 8λα του τά λεπτά σέ χιλιά
ρικα τοϋ είπε:

— Δέν φοβάσαι πού σέρνεις μαζί σου τόσα λεπτά εκεί όπου πηγαίνεις ;
— Τί νά φοβηθώ. ’Απόψε θά είναι μαζί μου καί ό άδελφός μου ό Γιάννης. 

’Έννοια σου κυρία ’Αναστασία καί άν πετύχη ή δουλειά θά πάρω καί δυο αυτοκίνητα 
δικά μου. Καί τότε θά σέ πηγαίνω μέ αυτοκίνητο περίπατο.

Συνεχίζοντας ή μάρτυς διηυκρίνησεν ότι ή δουλειά έπρεπε νά είναι «κάποια 
μεγάλη στρατιωτική προμήθεια» καί ότι γιά νά έχη πολύ περισσότερα χρήματα επά
νω του,ό Μπασιάκος προσπαθούσε νά τον πείση νά πουλήση καί το σπίτι του άκόμα 
γιά 150 χιλιάδες δραχμές. ’Αλλά δέν το κατώρθωσεν, άν καί είχε φέρει μεσίτη στο 
Μωραΐτη.

Το βράδυ εκείνο της παραμονής τού εγκλήματος ό Μωραΐτης γύρισε άργά 
καί της παραπονέθηκε ότι ή δουλειά δέν είχε τελειώσει. Τήν άλλη μέρα όμως ό Μω
ραΐτης γύρισε τό μεσημέρι στό σπίτι καί άφοϋ έφαγεν, έπεσε νά κοιμηθή ντυμένος, 
λέγοντας ότι περίμενε νά έλθη ό Μπασιάκος νά τόν πάρη γιά κείνη τή δουλειά. Καί 
εΐπεν ότι ήθελε νά τόν ξυπνήσουν άμέσως μόλις θά έρχόταν. Πράγματι στις 2 τό 
άπόγευμα ήλθεν ό Μπασιάκος στό σπίτι καί ό Μωραΐτης τόν ρώτησε:

— Πώς θά πάμε; Ποδαρηδόν ή μέ «μάξι;
—"Οπως θέλεις, άπήντησεν ό Μπασιάκος.
Ένώ όμως ό Μωραΐτης πλενόταν, ό Μπασιάκος έφυγε άπό τό σπίτι, λέγοντας 

στον μικρό γυιό της σπιτονοικοκυράς, τόν Θανάση Στεφάνου.
— Πές του ότι θά τόν περιμένω στό «’Εθνικό».
"Υστερα άπό λίγο έφυγε καί ό Μωραΐτης. Φεύγοντας έζήτησεν άπό τήν σπιτο- 

νοικοκυρά του νά τού δώση μιά εφημερίδα. Μόλις τήν έπήρε στά χέρια του έτύλιξε 
μέσα σ’ αυτήν ένα πακέττο μέ χιλιάρικα καί έφυγε, λέγοντας:

— Τό βράδυ θά γυρίσω νωρίς. ’Ελπίζω νά τελειώσω σήμερα τή δουλειά.
Καί αυτά ήσαν τά τελευταία λόγια πού άκουσε άπό τόν μακαρίτη Μωραΐτη ή

σπιτονοικοκυρά.
Κατά τις 8 τό βράδυ κτύπησε ή πόρτα, άλλά δέν ήταν ό Μωραΐτης, όπως υπέ

θεσαν. 'Η ταν ό Μπασιάκος, ό όποιος ρώτησε άν είχε «γυρίση ό κ. Παναγιώτης» στό 
δωμάτιό του καί σέ άρνητική άπάντησι είπε:

— Τί κατάστασι είναι αυτή νά τόν περιμένω στό «’Εθνικό» καί νά μήν έλθη; 
Πέστε του, δταν έλθη, ότι αόριο τό πρωί φεύγω πιά γιά τό Βόλο.

Μά όσο προχωρούσε ή δίκη μαζευόντουσαν νέα συντριπτικά στοιχεία γιά τούς 
κατηγορουμένους καί προ πάντων γιά τό Μπασιάκο. 'Ο  χωροφύλαξ Θ. Τσίγκας, πού 
είχε πάει ύστερα άπό τούς τσοπαναρέους καί ειδοποιημένος άπ’ αυτούς στή χαράδρα 
καί είδε τό πτώμα τού Μωραΐτη, εΐπεν ότι οι τσέπες του ήσαν άναποδογυρισμένες, 
σάν μετά τή δολοφονία νά είχαν ψάξει τό πτώμα του. 'Ο  σωφέρ, Θανάσης Μπρατσιώ- 
της, έξάδελφος τού Μπασιάκου, έλεγε καί ξανάλεγε τό πόσο τυχερός στάθηκε νά μή 
τόν μπλέξη ό δικαζόμενος έξάδελφός του μέ τό νά είχε πάρει άλλος σωφέρ τό άμάξι 
πού ώδηγοΰσε καί νά πάη στήν Κηφισιά καί έτσι νά μήν έχη τό άμάξι του όταν, τού 
εΐπεν ό Μπασιάκος νά τόν όδηγήση αυτός καί πώς πήγανε μαζί καί βρήκανε τόν Πα- 
παδημητρίου μέ τόν όποιον καί τά έσυμφώνησεν ό Τηλέμαχος, άφού πρώτα ό σω
φέρ έκεΐνος άρνήθηκε νά τούς δώση τό άμάξι του γιά νά τό όδηγήση ό Μπασιάκος, 
λέγοντας:

— Τί λές άφεντικό; Μπορώ νά σοΰ δώσω ξένη περιουσία νά όδηγήσης;
— Καλά, τού εΐπεν ό Μπασιάκος. Θά περάσουμε νά σέ πάρουμε.
Φυσικά δέν ήξερε τί άπέκαμεν ό Μπασιάκος. Θά πέρασε καί θά πήρε τόν Παπα- 

δημητρίου μέ τό άμάξι του, προφανώς, άφού δέν τόν ξαναγύρεψε. ’Ακόμη κατέθεσεν
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δτι μέσα στο καφενείο «Άργολίς», δταν είχε χαθή ό Μωραίτης, έκυκλοφόρησαν δύο 
διαδόσεις. Μία δτι βρισκόταν στο Παρίσι, καί μία δτι πήγε στη Ρουμανία μέ 
μιά Παριζιάνα. Ό  Μπασιάκος τις επιβεβαίωνε καί τις κυκλοφορούσε αυτές τις δια
δόσεις, τις όποιες ό ίδιος, προφανώς έθετε σέ κυκλοφορία. Καί σέ έρώτησι τοΰ προ
έδρου καί των στρατοδικών αν είχε, μετά την έξαφάνισι τοΰ Μωραίτη, ρωτήσει τον 
Μπασιάκο αν έκεΐνο τό απόγευμα πήγαν μαζί περίπατο μέ τό αυτοκίνητο τοΰ Παπα- 
δημητρίου, ό Μπασιάκος ταράχτηκε καί τοΰ είπε:

— Καλέ δέν πήγαμε πουθενά. Σ τ’ άστεΐα τό έκανα καί ζητοΰσα άμάξι.
Πολύ σπουδαία άκόμη ήταν ή κατάθεσις τοΰ άδελφοΰ τοΰ σκοτωμένου, τοΰ

Γιάννη Μωραίτη, πού είπεν δτι ό μακαρίτης είχε πάνω άπό 600.000 δραχμές σέ μετρη
τά γιά τις δουλειές του σέ χρηματοκιβώτιο τής ’Εθνικής Τραπέζης. "Οταν δμως τό 
άνοιξαν μετά τό έγκλημα επί παρουσία τοΰ άνακριτοΰ δέν βρήκαν τίποτε μέσα, παρά 
μόνο κάτι κοσμήματα. Ό  άδελφός του τοΰ είχε πή γιά τη «δουλειά μέ τήν προμή
θεια», πού θά έκλεινε μέ τόν Τηλέμαχο καί τό προηγούμενο βράδυ ό Παναγιώτης 
μέσα στην «’Αργολίδα» τοΰ έδειξεν ένα χρηματόδεμα μέ 25Ο.Ο0Ο δραχμές, πού τά 
είχε γιά τη δουλειά. "Εφυγεν ό άδελφός του μέ τόν Μπασιάκο γιά νά πάνε νά τε
λειώσουνε τήν ύπόθεσι καί τόν πήραν μαζί τους. Καί είπε:

Καθώς πηγαίναμε πεζή άπό τήν οδόν Άριστοτέλους, ό μακαρίτης ό άδελ
φός μου μέ τόν Μπασιάκο τραβοΰσαν μπροστά καί έγώ πήγαινα λιγάκι πίσω τους. 
Σέ μιά στιγμή, δταν κοντοζυγώναμε σέ μιά άδιέξοδο πάροδο, κάπου προς τήν οδόν 
’Αντιόχειας καί κοντά στην οδόν Άχαρνών, είδα τόν Μπασιάκο νά γυρίζη καί νά λέη 
κάτι στ’ αυτί τοΰ άδελφοΰ μου καί αυτός γύρισε σέ μένα καί μοΰ είπε:

—’Εσύ Γιάννη μήν έλθης μαζί μας. Περίμενε έδώ. Γιατί έκεΐνο τό πρόσωπο πού 
πάμε νά δοΰμε δέν σέ ξέρει γιά αδελφό- μου καί δέν θά τό πιστέψη αν σέ συστήσωμε 
δτι είσαι άδελφός μου ή δχι καί θά μοΰ χαλάσης τή δουλειά.

— Μά ποΰ νά πάω; Σιγοβρέχει τώρα, τούς είπα.
Μοΰ έδειξαν ένα γαλατάδικο στην οδόν Άχαρνών καί Πιπίνου καί μοΰ είπαν 

νά τούς περιμένω. Τούς περίμενα κάμποση ώρα καί διάβαζα έφημερίδα. ’Επέστρεψαν 
έπειτα άπό κάμποση ώρα. Μέ πήραν πάλι μαζί τους καί φύγαμε. "Οταν ρώτησα τόν 
άδελφό μου, αύτός μοΰ είπε δτι χάλασε ή δουλειά έξ αιτίας τοΰ Μπασιάκου, γιατί τοΰ 
είπαν δτι ή ύπόθεσις θά κατέληγε σέ δημοπρασία. ’Αλλά σέ μιά τέτοια περίπτωσι τί 
ύποχρέωσι θά είχε νά δώση τά λεπτά ό άδελφός μου; Τότε τοΰ συνέστησα νά προσέχη 
τόν Μπασιάκο μή τόν μπλέξη καί τοΰ φάη τά λεπτά. Καί ξέρετε τί μοΰ άπήντησε;

— Ξέρεις πότε μπορεί νά μοΰ φάη τά λεπτά μου; Μόνο αν θά πεθάνω . . .
Καί αύτά ήταν τά τελευταία του λόγια, γιατί δέν τόν ξανάειδα μετά . . .
Καί ό άδελφός τοΰ θύματος ξέσπασε σέ κλάματα . . . Κατέληξεν ύστερα λέ

γοντας δτι έκεΐνο τό βράδυ ό άδελφός του άπόκτησε νέες ελπίδες δτι ή δουλειά θά 
τελείωνε γιατί δταν τοΰ ζήτησα μερικά λεπτά γιά νά τελειώσω κάτι δουλειές στήν 
’Αθήνα, μέ δυσκολία μοΰ έδωσε δέκα χιλιάρικα καί μοΰ είπε:

— Δέν μπορώ νά σοΰ δώσω παραπάνω, γιατί γιά νά τελειώσω αύτή τή δουλειά 
καί νά διπλασιάσω τά λεπτά μου έχω βάλει μέσα δλο τό είναι μου καί έχω δανεισθή 
άκόμα καί λεπτά άπό φίλους μου.

(Συνεχίζεται)



ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως, ία- 
τροδικαστοϋ καί δικηγόρου κ. LEMOYNE SNY-

--------------------------  DER, κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑ- ---------------------------
ΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Πολλάς φοράς τό θϋμα δυνατόν νά κεΐται εις τό έδαφος τήν στιγμήν καθ’ ήν 
ό δράστης ίσταται άνωθεν του καί τό πυροβολεί. Τά ουτω πυροβοληθέντα βλήματα 
δυνατόν νά εύρίσκωνται κάτωθεν τοϋ πτώματος ή έλαφρώς έντός τοϋ έδάφους. ’Α
παιτείται προσοχή εις τήν έξέτασιν τοϋ κάτωθεν τοϋ πτώματος έδάφους, προς βε- 
βαίωσιν δτι τοιαΰτα βλήματα δεν παρεβλέφθησαν.

Έάν δλοι οί κανόνες οίτινες άπηριθμήθησαν τηρηθοΰν επακριβώς, τό πτώμα 
δύναται πλέον νά μεταφερθή εις τό νεκροτομεϊον καί ό έπιληφθείς άστυνομικός, 
άσφαλής πλέον, δύναται νά καταστρέψη τά πρώτα ίχνη δπισθέν του.

Ή  διαδικασία εις τό νεκροτομεϊον.
"Οταν τό πτώμα φθάση εις τό νεκροτομεϊον, ή πρώτη έργασία είναι ή άφαί- 

ρεσις τών ένδυμάτων καί τών άλλων έπ’ αύτοΰ άντικειμένων. ’Επί τούτων θά προσ- 
δένεται πινακίς, έπί τής όποιας θά άναγράφεται τό όνομα τοϋ θύματος, έάν είναι 
γνωστόν, ή ήμερομηνία καί τό όνομα τοϋ εΐσαγγελέως ή τοϋ έπιληφθέντος άστυ- 
νομικοΰ. Τά διάφορα άντικείμενα θά άφαιροΰνται άπό τά θυλάκια τών ένδυμάτων 
τοϋ θύματος καί θά καταγράφωνται εις τό μπλοκ τοϋ άστυνομικοΰ. Έάν τά ένδύ- 
ματα είναι βρεγμένα ή αίματωμένα, θά άναρτώνται εις κρεμάστρας, μέχρις δτου στε
γνώσουν καί μετά θά διπλώνωνται καί θά τοποθετούνται έντός κιβωτίου ή καταλ
λήλου έρμαρίου. Δεν έχει σχέσιν έάν τά ένδύματα είναι πολύ κατεστραμμένα. 
Ύ φ’ οΐασδήποτε συνθήκας δεν θά τά καταστρέψωμεν ή θά τά άπορρίψωμεν, μέχρις 
δτου όλοκληρωθή ή έρευνα έπί τής ύποθέσεως.

Δέον νά καταβάλλεται ή δέουσα προσοχή ώστε νά μή προξενηθή φθορά εις 
τά ένδύματα κατά τήν άφαίρεσίν τους. "Εκαστον ένδυμα πρέπει νά άφαιρεθή κα- 
νονικώς, ώς τοΰτο έχρησιμοποιήθη. Τά κομβία δέν θά άποσπώνται. Αί «τιράντες» δεν 
θά έπιμηκύνωνται, διά νά τηρηθοΰν τά ένδύματα εις τήν ιδίαν άκριβώς κατάστασιν, 
είς ήν εύρέθησαν έπί τοϋ πτώματος.

Έάν είναι έμφανές δτι ό θάνατος προεκλήθη έκ τραυμάτων προξενηθέντων 
διά πυροβόλου δπλου, ή δτι τό θϋμα δυνατόν νά είχε πυροβολήσει μέ έν δπλον, θά 
ένεργηθή έξέτασις τής έπιδερμίδος άμφοτέρων τών χειρών, πρός διαπίστωσιν ύπάρ- 
ξεως νιτρικοΰ οξέος καί έν συνεχεία ό ειδικός τής δακτυλοσκοπήσεως θά λάβη τά 
άποτυπώματα όλων τών δακτύλων. Μερικοί δυνατόν νά άποροΰν καί νά διερωτών- 
ται έάν τοΰτο είναι άπαραίτητον, ιδίως δταν τό θϋμα μάς είναι γνωστόν. Σκοπός 
μας δμως είναι νά συγκρίνωμεν τά δακτυλικά αύτά άποτυπώματα μέ τά εύρεθέντα 
είς τόν τόπον τοϋ έγκλήματος, τά όποια ώσαύτως άνήκον εις τό θϋμα. Συνεπώς κα
λόν είναι πάντοτε νά έχωμεν είς χεϊρας μας τά πρόσφατα δακτυλικά άποτυπώματα 
τοϋ θύματος.

Φωτογράφησις τοϋ πτώματος.
Θά κληθή καί πάλιν είς πεπειραμένος φωτογράφος διά νά φωτογραφήση τό 

πτώμα, πριν άφαιρεθοΰν τά αίματα καί αί άλλαι κηλΐδες. Αί φωτογραφίαι αυται 
δέον νά ληφθοΰν έξ έγγυτάτης άποστάσεως. Μετά τήν λήψιν τών φωτογραφιών τοϋ 
πτώματος, θά καθαρισθοΰν μέ προσοχήν αί περιοχα τών τραυμάτων καί θά φοτο
γραφηθούν, είς τρόπον ώστε νά φαίνονται δλαι αί δύναται λεπτομέρειαι τών πλη-
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γών, αίτινες έπέφεραν τον θάνατον. Έάν αί φωτογραφία!, αύται ληφθοϋν έξ άπο- 
στάσεως, δεν θά έχουν μεγάλην άξίαν, ιδίως δέ των διατρήσεων των διαφόρων 
βλημάτων. Διά την καλήν φωτογράφησιν συχνάκις άπαιτεΐται καί ή άνόρθωσις 
του πτώματος.

Είναι ιδιαιτέρως σπουδαΐον εις τάς φωτογραφίας των τραυμάτων νά προστί
θεται κλίμαξ «σέλουλόϊντ» 6 ίντσών, ώστε, άσχέτως προς τό μέγεθος καί τάς διαστά
σεις τής έκτυπώσεως, νά είναι δυνατόν νά μετρώνται έπακριβώς τά τραύματα.

Οί υπάλληλοί τοϋ νεκροτομείου συνήθως έπείγονται νά ταριχεύσουν τό πτώμα 
όσον τό δυνατόν ταχύτερον. Έ άν γίνη τοϋτο πριν ή ιατροδικαστική έξέτασις 
όλοκληρωθή, δυνατόν νά καταστρέψη ολόκληρον τήν διεξαγομένην έ'ρευναν. 'Η  ταρί- 
χευσις καθιστά άδύνατον τήν διαπίστωσιν έάν τό θΰμα ήτο άλκοολικός ή διετέλει 
υπό τήν έπίδρασιν οινοπνευματώδους τίνος ποτοϋ. Διάφορα φοβερά δηλητήρια κα- 
ταστρέφονται τελείως διά τής ταριχεύσεως, ετι δέ καί εκείνα τά οποία δέν κατα- 
στρέφονται, δυσκόλως άναγνωρίζονται κατά τήν χημικήν έξέτασιν. Είναι άδύνατον 
νά διαπιστωθή ή κατηγορία αίματος εις τήν οποίαν άνήκεν ό ταριχευθείς. Εις περί- 
πτωσιν θανάτου, συνεπεία τραυμάτων έκ σφαιρών ή μαχαίρας, είναι δύσκολον μετά 
τήν ταρίχευσιν νά διαπιστωθή ποια τραύματα προυξενήθησαν άπό τά φονικά όπλα 
καί ποία άπό τά εργαλεία τών ταριχευτών. Δέν είναι σπάνιος ό θάνατος άπό 
θρόμβωσιν τών αιμοφόρων άγγείων. Καθίσταται όμως άδύνατος ή διαπίστωσις 
τοϋ αιτίου τούτου τοϋ θανάτου, όταν τά αιμοφόρα αγγεία κατά τήν ταρίχευσιν, 
καθαρίζωνται μέ τά ταριχευτικά ύγρά. Συνεπώς, έάν είναι δυνατόν, ή νεκροψία θά 
ολοκληρώνεται προ τής ταριχεύσεως. Δέον νά ένθυμούμεθα ότι μετά τήν ταρί- 
χευσιν ό έπιληφθείς άστυνομικός έχει καταστρέφει, τό δεύτερον γεφύρωμα όπι- 
σθέν του.

Ή  Ιατροδικαστική έξέτασις.
'Η  ιατροδικαστική έξέτασις είναι μία πολύ έπίπονος έργασία, άσχέτως έάν 

τά αίτια τοϋ θανάτου είναι έμφανή. Κατ’ αυτήν θά ένεργήται λεπτομερής έξέτασις 
τοϋ κρανίου, τοϋ έγκεφάλου, τών οργάνων τοϋ λαιμού, τοϋ στήθους, τής κοιλίας 
καί τής λεκάνης. Ενίοτε διαπιστώνονται κατά τήν ιατροδικαστικήν έξέτασιν γεγο
νότα τά οποία ούδείς έφαντάζετο. ·

"Ας λάβωμεν τήν κοινήν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν μία νεαρά γυνή εύρί- 
σκεται νεκρά, μέ έκ πρώτης όψεως αιτίαν τοϋ θανάτου τραύματα εις τήν κεφαλήν 
άπό πυροβόλον όπλον. Γεννάται άμέσως τό έρώτημα έάν πρόκειται περί έγκλήματος 
ή αυτοκτονίας, πράγμα τό όποιον θά διαπιστωθή εύκόλως. Δυνατόν όμως κα ά τήν 
π ρέ αν τής άνακρίσεως νά τεθή τό έρώτημα περί τοϋ έάν ή γυνή εύρίσκετο εις κατά- 
στασιν έγκυμοσύνης. Τοϋτο θά διαπιστωθή κατά τον χρόνον τής ιατροδικαστικής 
έξετάσεως. Επιβάλλεται νά ύποστώμεν τον κόπον καί τήν δαπάνην καί νά καλέσω- 
μεν ιατρόν είδικευμένον καί μέ πείραν εις τον τομέα αύτόν, παρά νά άναθέσωμεν 
τήν έργασίαν αύτήν εις άνειδίκευτον ιατρόν.

"Οταν ό χειρουργός όλοκληρώση τήν έξέτασιν του, θά πρέπει νά συντάξη 
πλήρη καί λεπτομερή άναφορά < τής ένεργηθείσης ιατροδικαστικής έξετάσεως, εις 
τήν οποίαν νά περιλαμβάνεται λεπτομερής περιγραφή καί καθορισμός όλων τών 
τραυμάτων. Κατά τήν έξέτασιν έπίσης πρέπει νά άφαιρέση πολλά άπό τά όργανα 
τοϋ σώματος, τά όποια θά ΰποβληθοϋν εις μικροσκοπικήν καί χημικήν έξέτασιν. 
'Ο τρόπος τής διατηρήσεως τών οργάνων αυτών περιγράφεται λεπτομερώς είς έτε
ροί κεφάλαιον.

'Ο έπιληφθείς άστυνομικός θά ένεργήση πλέ ν μίαν πλήρη περιγραφήν τοϋ 
τόπου τοϋ έγκλήματος καί τοϋ πτώματος είς τό μπλοκ του. Εις τάς σημειώσεις του 
δέον νά άναφέρωνται καί αί καιρικαί συνθήκαι, ώς καί ή έκ πρώτης όψεως μέθοδος
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διαπράξεως τοϋ έγκλήματος, ό τρόπος μέ τον όποιον ό δράστης άφίκετο εις τον τό
πον τοΰ έγκλήματος καί ό τρόπος μέ τον όποιον τον έγκατέλειψεν, ώς καί τά ονόμα
τα καί αί διευθύνσεις των μαρτύρων καί υπόπτων.

"Ηδη τό πτώμα δύ αται νά παραδοθή εις τούς ταριχευτάς. Ή  ταρίχευσις θά 
διευκολυνθή μεγάλως έάν ό ιατροδικαστής έχη διευθετήσ.ι καταλλήλως τά μεγάλα 
αιμοφόρα άγγεϊα, τά όποια εϊχον άποκοπή κατά τήν άφαίρεσιν τής καρδίας καί έ'χη 
άφήσει εις αύτά τό άνάλογον μήκος, ώστε νά διατρυπώνται ευκόλως άπό τά εργα
λεία τοϋ βαλσαμωτοΰ. Αί άρτηρίχι εις τήν βάσιν τοϋ κρανίου, αί όποια1, άποκόπτον- 
ται όταν άφαιρήται ό εγκέφαλος, δέον ωσαύτως νά ράπτωνται. Προσοχή πρέπει 
νά καταβληθή κατά τήν άποκοπήν τοΰ κρανίου, ώστε αυτή νά γίνεται άνωθεν τοΰ 
τριχωτοΰ τής κεφαλής, διά νά είναι δυνατή ή άναπαράστασις τής κεφαλής.

Έάν ό έπιληφθείς άστυνομικός άκολουθήση πιστώς καί μεθοδικώς τάς οδηγίας 
αύτάς, θά έχη τήν ίκανοποίησιν νά ϊδη όλας τάς υποθέσεις του περαιωμένας αισίως 
καί δεν θά δημιουργή φακέλους μέ τίτλον : «’Εγκλήματα μή διαλευκανθέντα!». Ό  
χρυσοΰς κανών τής έπιστημονικής έρεύνης έπί άνθρωποκτονίας: Μήν έγγίζετε, με
τατοπίζετε ή μετατρέπετε ούδέ , μέχρις ότου ένεργηθή έξακρίβωσις, καταμέτρη- 
σις καί φωτογράφησις. Νά ένθυμήσθε πάντοτε ότι έν πτώμα ή άντικείμενον τό ό
ποιον μετεκινήθη, είναι άδύνατον νά έπανατοποθετηθή εις τήν άρχικήν του θέσιν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Γ ’

‘ Υπολογισμός τοΰ χρόνου θανάτου.
Συχνάκις όταν άνευρίσκεται έν πτώμα ολαι αί ενδείξεις είναι υπέρ τής άπό- 

ψεως ότι έχει διαπραχθή έν έγκλημα. Δέν υπάρχουν όμως μάρτυρες, οΐτινες θά 
πιστοποιήσουν τον άκριβή χρόνον τοΰ θανάτου. Είναι πάντοτε σπουδαΐον νά γνω- 
ρίζωμεν, όσον τό δυνατόν άκριβέστερον, τον χρόνον κατά τον όποιον τό θΰμα έξέ- 
πνευσεν. ’Ελλείψει μαρτύρων ή πληροφορία αΰτη δυνατόν νά ληφθή άπό τήν έξέτα- 
σιν αύτοΰ τούτου τοΰ πτώματος. Γενικώς δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι όσον ταχύτερον 
άνευρεθή τό πτώμα μετά τον θάνατον, τόσον άκριβέστερον δύναται νά προσδιορισθή 
ό χρόνος τοΰ θανάτου. Έ ν τούτοις, συνήθως είναι άδύνατον δι’ οίονδήποτε νά κα- 
θορίση έπακριβώς τον χρόνον κατά τον όποιον τό θΰμα έπαυσε νά ζή.

Ό  καθορισμός τοΰ χρόνου τοΰ θανάτου δέν είναι μόνον εις περιπτώσεις έγ- 
κλημάτων σπουδαίος, άλλά καί είς άλλας πολιτικάς υποθέσεις τό στοιχεΐον τοΰτο 
είναι μεγίστης σπουδαιότητος. ’Ιδίως τοΰτο άφορά τάς άσφαλιστικάς εταιρείας. 
Παραδείγματος χάριν. ’Εποχήν τινα ό γράφων έπελήφθη τής αύτοκτονίας μιας 
νεαρας γυναικός, ή όποια εΐχεν άσφαλίσει τήν ζωήν της. Είς τό συμβόλαιον άνεφέ- 
ρετο ότι, έάν ό θάνατος ώφείλετο είς αυτοκτονίαν καί έλάμβανε χώραν έντός έτους 
άπό τής υπογραφής τοΰ συμβολαίου, οί κληρονόμοι δέν είχον τό δικαίωμα νά είσπρά- 
ξουν τά άσφάλιστρα. Πέντε λεπτά μετά τό μεσονύκτιον τής ήμέρας τής συμπληρώ- 
σεως έτους άπό τής υπογραφής τοΰ συμβολαίου, ή γυνή αυτή έλαβε στρυχνίνην καί 
έντός δέκα πέντε λεπτών ήτο νεκρά. Εύτυχώς ήσαν παρόντες μάρτυρες, οί όποιοι 
έπιστοποίησαν τον άκριβή χρόνον τοΰ θανάτου. Τό πτώμα όμως άνευρέθη άργότερον 
καί ασφαλώς θά ήτο άδύνατον νά διαπιστωθή έάν ό θάνατος εΐχεν έπέλθει προ ή μετά 
τό μεσονύκτιον καί έάν θά ίσχυεν ή παράγραφος τοΰ συμβολαίου περί περιπτώσεως 
αύτοκτονίας.

’Ενίοτε δημιουργεϊται μία τοιαύτη κατάστασις, όταν άμφότεροι οί σύζυγοι 
εύρίσκωνται νεκροί καί έκαστος τούτων έχει ίδιους κληρονόμους. Έάν ό σύζυγος 
άπεβίωσεν έστω καί έν λεπτόν προ τής συζύγου, έν μέρος τής περιουσίας του μετα
βιβάζεται αύτομάτως είς αύτήν καί έν συνεχεία μετά τόν θάνατόν της είς τούς κλη
ρονόμους της. Έάν αΰτη άποθάνη προ τοΰ συζύγου της, οί κληρονόμοι της δέν θά
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έχουν δικαιώματα έπί της περιουσίας της, έκτος έάν τοΰτο άναφέρεται ρητώς εις 
τήν διαθήκην της. Τό παράδειγμα τοΰτο καταδεικνύει ποΐαι καταστάσεις είναι δυ
νατόν νά δημιουργηθοϋν. 'Όταν ό εΐσαγγελεύς ή εις άστυνομικός έπιλαμβάνεται της 
ύποθέσεως ένός εγκλήματος, σπανίως δύναται νά προβλέψη τα άπειρα προβλήματα, 
πολιτικά καί έγκληματολογικά, τά όποια δυνατόν νά δημιουργηθοϋν πολλούς μήνας 
ή έτη άργότερον καί των οποίων ή λύσις θά έξαρτηθή άπό τήν άκρίβειαν καί τάς 
λεπτομέρειας της έξετάσεώς του.

Φυσιολογικώς ό αιφνίδιος θάνατος είναι σπάνιος. 'Η  άνθρωπίνη ζωή δεν άφαι- 
ρεΐται τόσον εύκόλως. Ό  άνθρωπος δεν είναι μία μυΐγα τήν όποιαν συνθλίβει τις 
κάτωθι τοΰ πέλματός του. Μετά τον τραυματισμόν, δυνατόν έν άτομον νά έπιζήση 
έπί άρκετόν χρονικόν διάστημα, παρ’ όλον ότι έχει πληγή ή καρδία ή ό έγκέφαλος 
καί ένίοτε νά άναρρώση πλήρως. Συνήθως όμως ό θάνατος έπέρχεται βραδέως μετά 
τον τραυματισμόν. Τό γεγονός τοΰτο προσθέτει νέας δυσκολίας εις τήν διαπίστωσιν 
τοΰ άκριβοΰς χρόνου τοΰ θανάτου.

’Άμεσα σημεία θανάτου.
Ό  άστυνομικός πιθανόν νά εΰρεθή προ ένός πτώματος, άλλά νά μήν είναι βέ

βαιος έάν έχη έπέλθει ό θάνατος. 'Η  πρώτη του ένέργεια είναι νά σώση τήν ζωήν 
έάν δύναται καί έάν έχη τήν έλαχίστην άμφιβολίαν περί τοΰ έάν ζή ή όχι τό θΰμα. 
Θά ένεργήση τότε ώς έάν τό πτώμα ήτο έν τή ζωή καί θά παράσχη άμέσως τάς πρώ- 
τας βοήθειας. Τοΰτο δυνατόν νά συμβή πολλάκις εις περιπτώσεις πνιγμοΰ, άσφυξίας, 
δηλητηριάσεως έξ άνθρακικοΰ οξέος, ή όταν έχη γίνει άπόπειρα αύτοκτονίας διά 
τής λήψεως ναρκωτικών φαρμάκων.

Αί παλαιαί μέθοδοι διά τήν πιστοποίησιν τοΰ θανάτου, όπως ή τοποθέτησις 
καθρέπτου προ τοΰ στόματος, ή κέντησις τής σαρκός διά βελόνης καί τά παρόμοια, 
δέν είναι έν χρήσει σήμερον.

Σήμερον είναι έν χρήσει τρεις τρόποι, οΐτινες είναι άκριβεΐς καί άξιόπιστοι 
διά τήν πιστοποίησιν τοΰ θανάτου.

1. Π α ΰ σ ι ς  τ ή ς  ά ν α π ν ο ή ς .  Ό  εύκολώτερος τρόπος διά νά διαπι- 
στώσωμεν έάν εν άτομον άναπνέη ή όχι είναι νά παρατηρήσωμεν έκ τοΰ πλησίον 
τό στήθος του έπί μερικά δευτερόλεπτα. 'Η  καλυτέρα στάσις διά νά παρατηρή
σωμεν τοΰτο, είναι νά θέσωμεν τό θΰμα εις ύπτίαν στάσιν καί νά άνασηκώσωμεν τά 
ένδύματά του εις τό άνω μέρος τοΰ σώματός του. Τό σημεΐον εις τό όποιον είναι 
εύκολώτερον νά διαπιστωθή ή λειτουργία τής άναπνοής, έάν αΰτη ΰπάρχη εΐσέτι, 
είναι τό άνω μέρος τής κοιλιακής χώρας, άκριβώς κάτωθεν τοΰ σημείου όπου τά 
τελευταία πλευρά έφάπτονται τοΰ στέρνου. Έάν διαπιστωθή εις τήν περιοχήν αύτήν 
κίνησις μαρτυροΰσα τήν υπαρξιν άναπνοής, τοΰτο σημαίνει ότι υπάρχει εΐσέτι ζωή. 
Έάν δέν διαπιστωθή καμμία κίνησις, τότε τοΰτο σημαίνει ότι ή έχει σταματήσει ή 
άναπνοή ή είναι τόσον άδύνατος, ώστε δέν δυνάμεθα νά τήν διαπιστώσωμεν. Τοΰτο 
όμως δέν σημαίνει ότι έχει έπέλθει καί ό θάνατος.

2. Π α ΰ σ ι ς  τ ο ΰ  σ φ υ γ μ ό  ΰ. Εις πολλάς περιπτώσεις ή καρδία θά συνέ
χιση νά πάλλη έπί μερικά δευτερόλεπτα ή καί λεπτά εΐσέτι μετά τήν πλήρη παΰσιν 
τής άναπνοής. Διά νά πιστοποιήσωμεν τήν λειτουργίαν τής καρδίας, ψαύομεν τον 
σφυγμόν τοΰ θύματος. Προς τοΰτο τοποθετοΰμεν τούς δακτύλους μας κάτω άπό τήν 
κερκίδα, δηλαδή τό όστοΰν τό όποιον καταλήγει εις τήν βάσιν τοΰ άντίχειρος. Διά 
τής μετακινήσεως τών δακτύλων προς τό κέντρον τής ύπό τον καρπόν έπιφανείας 
τής έπιδερμίδος, θά έλθωμεν εις έπαφήν μέ τον παλμόν τής άρτηρίας τής κερκίδος, 
έάν ή καρδία πάλλη. Έάν δέν διαπιστωθή σφυγμός καί τό άτομον έχει παύσει νά 
άναπνέη, κατά πάσαν πιθανότητα έχει έπέλθει ό θάνατος. Καί αί δύο αύταί μέθοδοι 
δυνατόν νά έφαρμοσθοΰν ταυτοχρόνως. (Συνεχίζεται)
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Τό πρόβλημα της έγκληματικότητος κάθε χώρας έξετάζεται καί έρευναται εις 
τό σύνολον του πληθυσμού καί κατά γεωγραφικά διαμερίσματα. Οΰτω δίδεται ή δυ- 
ν ατό της τά συμπεράσματα πού εξάγονται νά προσεγγίζουν τήν πραγματική ροπή 
ή τάσι των γενεσιουργών αιτίων της έγκληματικότητος. Φυσικά σημαντικόν ρό
λον διαδραματίζει καί ή μόρφωσις, ή κοινωνική ύπόστασις του έγκληματίου καί αί 
συνθήκαι διαβιώσεως. Οί ειδικοί, τόσον εις τον τόπον μας, όσον καί εις τά άλλα ευρω
παϊκά κράτη, μελετούν τούς παράγοντες αυτούς, ώστε νά διαμορφώνουν τήν πλέον 
άκριβή άντίληψιν καί τά συμπεράσματά των νά άπεικονίζουν τήν πραγματικότητα.

Μέ γνώμονα τάς βασικάς αύτάς άρχάς πρέπει νά έξετασθή καί το πρόβλημα 
τής έγκληματικότητος εις τον τόπον μας. Εις προηγούμενα ειδικά άρθρα—έρευνας, 
έδώσαμε μίαν εικόνα εις το σύνολον τού πληθυσμού, τήν ήλικίαν καί τήν μόρφωσιν. Εις 
το σημερινόν μας άρθρον-έρευναν θά άσχοληθώμε μέ τήν έγκληματικότητα είς τήν ύ
παιθρον, βάσει των έπισήμων στατιστικών στοιχείων. Ούτως έπί συνόλου 7.249.405 
κατοίκων, τών περιφερειών πού άστυνομεύει ή Χωροφυλακή, δηλαδή δεν ύπολογί- 
ζονται ή ’Αθήνα, ό Πειραιεύς, ή Πάτρα καί ή Κέρκυρα, κατά το 1962 έβεβαιώθη- 
σαν 423 κακουργήματα καί 54.629 πλημμελήματα. Έ κ  τούτων διελευκάνθησαν καί 
οί δρασται άπεστάλησαν προς τιμωρίαν είς τήν δικαιοσύνην τά 411 κακουργήματα 
καί τά 53.887 πλημμελήματα καί συνελήφθησαν 15.786 άτομα. Δέν κατέστη δυ
νατή ή διαλεύκανσις 12 κακουργημάτων καί 742 πλημμελημάτων, ποσοστον άσή- 
μαντον, χωρίς φυσικά τούτο νά άποκλείη τήν διαλεύκανσιν καί τούτων είς μεταγε
νέστερον χρόνον.

Βάσει τού πληθυσμού τών πόλεων καί περιφερειών ή έγκληματικότης παρου
σιάζει τήν κάτωθι εικόνα :

’Αριθμός πόλεων Πληθυσμός

Διαπραχθέντα Διαλευκαθέντα Συλλη
φθέντα
πρόσω

πα
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ρ

γή
μα

τα
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λη
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λή
μα

τα
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ρ
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ε
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μα
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27 άνω τών 25.000 κατοίκων 1.394.642 117 16.153 115 15.844 5.081
46 10-25.000 )) 744.822 47 9.336 44 9.221 2.247
54 1-10.000 )) 348.390 21 3.989 20 3.987 1.113
Κάτω τών 5.000 )) 4.761.551 238 25.151 232 24.935 7.345

Σύνολον 7.249.405 423 54.629 411 53.887 15.786

Έ κ  τών στοιχείων τού άνωτέρω πίνακος γίνεται αντιληπτόν ότι ή έγκλημα
τικότης είς τήν ύπαιθρον, δηλαδή τάς περιοχάς κάτω τών 5.000 κατοίκων, είς μέν 
τά κακουργήματα παρουσιάζει ποσοστον άνω τού 50 % τού συνόλου, είς δέ τά πλημ
μελήματα έλάχιστα κατώτερον τού 50 %. Χαρακτηριστικόν έπίσης στοιχεΐον είναι 
ότι το ποσοστον της έγκληματικότητος είς τάς πόλεις άνω τών 25.000 κατοίκων δέν 
φθάνει ούτε το 1 % τού πληθυσμού, όσον άφορα τά συλληφθέντα άτομα, μέ έλάχι- 
στον τήν Λάρισαν 0,02 %, τά ’Ιωάννινα 0,04 %  καί άνώτατον τήν Χαλκίδα 0,84 % 
τήν Μυτιλήνην 0,55 % καί τά Χανιά 0,52 %. Άντιθέτως είς τάς πόλεις πληθυσμού
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άπό 10-25.000 κατοίκων τό ποσοστόν είναι, άρκετά ηύξημένον με άνώτατον 44 %  
διά τήν Τρίπολιν καί κατώτατον 5,12%  διά τήν Νιγρίταν. 'Ωσαύτως διά τάς πόλεις 
5.000-10.000 τό ποσοστόν παρουσιάζει σχετικήν κάμψιν μέ άνώτατον 42,19%  τον 
'Αλμυρόν καί κατώτατον 0 ,76%  τήν Πρωσοτσάνην καί 1.40%  τό Σιδηρόκαστρον 
Σερρών.

Τά στοιχεία αυτά, σχετικώς μέ τό ποσοστόν της έγκληματικότητος καί τά 
συλληφθέντα άτομα, άποκτοϋν ιδιαιτέραν σημασίαν έξεταζόμενα εν έκαστον κατά 
πόλιν καί έν συνδυασμώ μέ τό είδος καί τήν μορφήν της έγκληματικής πράξεως, τήν 
ήλικίαν του έγκληματίου, τήν μόρφωσιν αύτοϋ καί τήν κοινωνικήν του ΰπόστασιν. 
'Η  παρούσα έρευνα δέν είναι δυνατόν νά έπεκταθή εις τοιούτου είδους λεπτομέρειας, 
άλλά εις γενικάς άδράς γραμμάς καί εικόνας δίδει τήν μορφήν της έγκληματικότητος, 
δπως παρουσιάζεται εις τον τόπον μας καί τον καμβάν επί τοΰ οποίου οί έρευνηταί- 
μελετηταί του εγκλήματος καί οί κοινωνιολόγοι θά συνεχίσουν τό Ιργον των διά νά 
έξαγάγουν τά χρήσιμα συμπεράσματα.

Δέν θά άπασχοληθώμεν εις τήν έρευνάν μας αυτήν επί τοΰ συνόλου των άδι- 
κημάτων. Θά περιορισθώμεν άπλώς είς τά πλέον άντικοινωνικά άδικήματα, έκ των 
όποιων οί ειδικοί έγκληματολόγοι καί κοινωνιολόγοι άντλοΰν τά στοιχεία των προς 
μελέτην, άλλά καί έκ των οποίων δημιουργεΐται ή παραστατική είκών τής έγκλημα
τικότητος ενός τόπου, μιας χώρας. Μέ τον άνωτέρω γνώμονα ή παρουσιαζομένη 
είκών έχει ώς έξης έπί τοΰ συνόλου τής χώ ρας:

’Α δ ί κ η μ α Σύνολον
Πόλεις ά
νω των 25 
χιλ. κατοί

κων

Πόλεις 
10-25 χιλ. 
κατοίκων

Πόλεις 
5-10 χιλ. 
κατοίκων

Πόλεις 
κάτω των 
5 χιλ. κα

τοίκων

’Αντίστασις ’Αρχής 209 48 34 8 119
Κατά τής θρησκείας 502 115 83 32 272
’Εμπρησμοί 1.039 161 83 76 719
Άνθρωποκτονίαι 433 48 33 27 325
Παιδοκτονίαι-Άμβλώσεις 106 48 11 2 45
'Αρπαγαί-Άπαγωγαί 1.290 324 42 70 854
Βιασμοί 55 10 4 4 37
Άσέλγειαι 44 7 6 3 28
Μαστροπεία κλπ. 157 54 17 - 86
Άποπλάνησις παίδων 251 174 45 10 22
Μοιχεία-Διγαμία 156 60 28 11 57
Κλοπαί 3.122 1.191 582 188 1.161
Έκβίασις-’Απάτη 251 102 33 19 97
’Επαιτεία 210 153 24 8 25
Ναρκωτικά 68 25 7 5 31

'Η  μελέτη των στοιχείων αύτών δίδει άνάγλυφον τήν εικόνα τής έγκληματικό
τητος είς άναλογίαν μέ τον πληθυσμόν. Οδτω βλέπομεν δτι αί άνθρωποκτονίαι είναι 
ηύξημέναι είς τάς μικράς πόλεις καί μάλιστα είς τάς κωμοπόλεις καί χωρία κάτω 
των 5.000 κατοίκων, δεδομένου δτι έπί συνόλου 433 άνθρωποκτονιών μόνον 108 
διεπράχθησαν είς πόλεις άπό 5.000 κατοίκων καί άνω καί 325 είς οικισμούς κάτω των 
5.000 κατοίκων. Γενικώς έκτων στοιχείων τοϋ πίνακος παρουσιάζεται σημαντικώς
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ηύξημένη ή έγκληματικότης είς την ύπαιθρον, γεγονός πού πρέπει νά έπισύρη την 
προσοχήν των αρμοδίων καί ειδικών. Διότι δεν πρέπει νά θεωρηθή ώς επαρκής λό
γος ή μή πλήρης καί έπαρκής άστυνόμευσις. Τά αίτια περισσότερον, κατά τήν γνώ
μην μας, οφείλονται εις τάς συνθήκας ζωής καί τήν μόρφωσιν των άτόμων. 'Ο φό
βος της ’Αστυνομίας, φυσικά, είναι συντελεστικος παράγων πού θέτει φραγμόν καί 
έπιδρά ώς άνασχετικόν τείχος εις τάς έγκληματικάς ροπάς καί τάσεις των άτόμων. 
’Αλλά δεν πρέπει νά παραγνωρίζωμεν δτι ή ζωή εις τάς μεγαλοπόλεις δημιουργεί 
είς τον έγκληματίαν, είτε έκφύσεως, είτε έξεως, τό αίσθημα τής δυσκόλου, αν μή τοΰ ά- 
δυνάτουτής άνακαλύψεως τής εγκληματικής του πράξεως. Νομίζω ότι οί παράγοντες 
πού έπιδροϋν είς τήνδιάπραξιν έγκλημάτων εις τήν ύπαιθρον, έκτος των προαναφερθέν- 
των λόγων, είναι καί τά κατάλοιπα έθίμων παλαιών ετών, όπως είναι ή βεντέττα, ό 
παλληκαρισμος καί το άσηκλίκι, πού φυσικά μέ τήν μόρφωσι άρχίζουν νά έκλείπουν 
άπο πολλάς περιφερείας.

"Εν άλλο σημαντικόν στοιχείον είναι καί τύ έπάγγελμα του έγκληματίου. 
’Επί συνόλου 25.865 έγκληματικών πράξεων έκ τών πλέον σπουδαιοτέρων τού έ
τους 1962, διεπράχθησαν ύπο άτόμων άσκούντων τά κάτωθι επαγγέλματα : ’Εμπο
ρευόμενοι 6.299, βιομήχανοι 723, ιδιωτικοί υπάλληλοι 629, γεωργοί - άγρόται 
2.276, ποιμένες 718, ναυτικοί - άλιείς 237, βιοτέχναι 513, οδηγοί αύτοκινήτων 
2.925, έργάται 1.914, ελεύθερα έπαγγέλματα 3.252, δημόσιοι υπάλληλοι 263, 
ιερείς 6, στρατιωτικοί 319, διάφορα έπαγγέλματα 1.781, άνευ έπαγγέλμα- 
τος 2.839, άλήται-έπαΐται 852, άθίγγανοι 142. Χαρακτηριστικόν είναι ότι οί 
έμπορευόμενοι, έπί συνόλου 6.299, οί 5.859 συνελήφθησαν διά αισχροκέρδειαν καί 
άλλας παραβάσεις τοΰ Άγορανομικοϋ Κώδικος. ’Επίσης διά τά αύτά άδικήματα 
συνελήφθησαν 509 βιομήχανοι καί 2.074 έλευθέρων έπαγγελμάτων. Ηύξημένος έπί- 
σης είναι ό άριθμύς τών οδηγών αυτοκινήτων διά σωματικάς βλάβας μέ 2.338, τών 
γεωργών μέ 1.156, τών έργατών μέ 698, καί γενικά όλων τών έπαγγελμάτων. Ά ντι- 
θέτως τά άδικήματα προσβολής κατά τών ηθών φέρουν εις τήν πρώτην σειράν τούς 
άνευ έπαγγέλματος 119, έργάτας 106, γεωργούς 67, άλήτας-έπαίτας 66 καί 2 κλη
ρικούς. ’Επίσης συνελήφθησαν 1 κληρικός διά έγκλημα τιμής, 1 διά σωματικάς 
βλάβας, 1 διά κλοπήν καί 1 διά απάτην. 'Ωσαύτως συνελήφθησαν 13 στρατιωτικοί 
διά έγκλήματα τιμής, 31 διά σωματικάς βλάβας, 17 διά άνθρωποκτονίαν, 4 διά άμ- 
βλώσεις-έκθέσεις, 14 διά προσβολήν τών ήθών, 45 διά κλοπήν, 4 διά απάτην, 1 διά 
ληστείαν-έκβιασμύν καί 27 διά άγορανομικάς παραβάσεις.

Κατά ήλικίαν καί φϋλον τών έγκληματιών ή παρουσιαζομένη εΐκών έπί 12. 
517 συλληφθέντων μας δίδει 11.624 άνδρας καί 893 γυναίκας. ’Εκ τούτων 173 ή- 
σαν ήλικίας κάτω τών 13 έτών, 1.353 άπο 13-18 έτών, 1.583 άπύ 19-22 έτών, 3.695 
άπο 23-30 έτών, 3.203 άπο 31-40 έτών, 1.616 άπο 41-50 έτών καί 892 άνω τών 
50 έτών. Έ κ  τών άνηλίκων μέχρι 18 έτών 1.531 συλληφθέντων, 58 συνελήφθησαν 
διά έγκλήματα τιμής, 20 διά άνθρωποκτονίαν, 3 διά αμβλώσεις, 66 διά έγκλήματα 
ήθών, 945 διά κλοπήν, 6 διά απάτην, 1 διά ληστείαν καί 54 διά άλητείαν-έπαιτείαν. 
Τά στατιστικά αύτά στοιχεία τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων πρέπει νά έπι- 
σύρουν τήν προσοχήν τών αρμοδίων, διότι άναμφισβητήτως οί νέοι καί αί νέαι μέ
χρι 18 έτών δέν είναι έκ συστήματος έγκληματίαι. Κοινωνικαί συνθήκαι, έλλειψις 
έπαρκοϋς παρακολουθήσεως έκ μέρους τών γονέων καί κηδεμόνων, μάλλον έχουν 
ωθήσει τούτους είς τήν διάπραξιν τοΰ άδικήματος. Καί οί κοινωνικοί ταγοί οφεί
λουν, άφοΰ μελετήσουν έν έκαστον άδίκημα καί άνεύρουν τούς λόγους, διά τής 
καταλλήλου διαπαιδαγωγήσεως καί σωφρονισμού τοΰ άνηλίκου έγκληματίου νά 
τον άποδώσουν ώς ύγιές κύτταρον είς το κοινωνικόν σύνολον.

“Εν τελευταΐον στοιχείον, πού μάς δίδει ή στατιστική, είναι αί αύτοκτονίαι 
καί αί άπόπειραι αύτοκτονίας. Κατά τό 1962 έπραγματοποιήθησαν 152 αύτοκτονίαι



984 Δημ. Δ. Μυλωνά : ’Ανατομική κατατομή τής έγκληματικότητος

καί 108 άπόπειραι αυτοκτονίας άνδρών καί 110 αύτοκτονίαι καί 270 άπόπειραι γυ
ναικών. Γίνεται καταφανές δτι διά μέν τούς άνδρας υπερτερούν αί αύτοκτονίαι, ένώ 
διά τάς γυναίκας αί άπόπειραι, γεγονός πού έπιβεβαιώνει την αρχήν δτι αί γυναίκες 
σπανιώτερον των άνδρών αύτοκτονοϋν. Κατά ήλικίαν αυτοκτονιών καί άποπειρών 
παρουσιάζεται ή κάτωθι είκών :

Α ύ τ ο κ τ ο ν ί α ι  : 'Ηλικία κάτω τών 22 ετών 24, 23-30 ετών 56, 31-40 
ετών 63, άνω τών 41 ετών 119.

Ά π ό π ε ι ρ α ι :  Κάτω τών 22 έτών 140, 23-30 ετών 109, 31-40 έτών 55 
καί άνω τών 41 έτών 74.

’Επίσης τά αίτια της αυτοκτονίας ή άποπείρας έχουν ώς κάτωθι :
Α ύ τ ο κ τ ο ν ί α ι  : Λόγοι αισθηματικοί 35, λόγοι τιμής 15, λόγοι οικογε

νειακοί 42, λόγοι οικονομικοί 18 καί λόγοι άσθενείας 152.
Ά π ό π ε ι ρ α ι :  Λόγοι αισθηματικοί 141, τιμής 16, οικογενειακοί 117, 

οικονομικοί 29 καί άσθενείας 75.
Τέλος ώς προς τόν χρησιμοποιηθέντα τρόπον έχομεν τήν κάτωθι εικόνα :
Α ύ τ ο κ τ ο ν ί α ι :  Δηλητήριον 80, κατακρήμνισις 20, άγχόνη 59, μάχαιρα 

6, πνιγμός 39, πυροβόλον δπλον 28, άλλοι τρόποι 30. Ά π ό π ε ι ρ α ι :  Ληλητή- 
ριον 268, κατακρήμνισις 8, άγχόνη 11, μάχαιρα 17, πνιγμός 23, πυροβόλον 
δπλον 8 καί άλλοι τρόποι 43.

Έ κ  τών στοιχείων αύτών γίνεται καταφανές δτι μικρός είναι ό άριθμός εκεί
νων πού πράγματι έχουν άποφασίσει τήν αυτοκτονίαν. 'Η  χρησιμοποίησις τού δη
λητηρίου, κυρίως κινίνου, άσπιρίνης, ήρεμιστικών καί άλλων φαρμάκων, άποδει- 
κνύει δτι οί περισσότεροι, καί κυρίως αί γυναίκες, άποπειρώνται νά αύτοκτονήσουν 
προκειμένου νά επιτύχουν διά τής άποπείρας διαφόρους σκοπούς καί κυρίως διά νά 
γίνουν συμπαθείς.

Φυσικά τό θέμα τής έγκληματικότητος καί γενικώς τής διαπράξεως πάσης φύ- 
σεως άδικήματος είναι τεράστιον. Είναι περισσότερον έργον τών μελετητών-έρευ- 
νητών κοινωνιολόγων καί τής Σωφρονιστικής 'Υπηρεσίας. 'Ο  ρόλος τών άστυνομι- 
κών οργάνων είναι άσήμαντος εις τόν τομέα τής προλήψεως τού άδικήματος ή τού 
έξαφανισμοΰ τών αιτίων πού οδηγούν τόν έγκληματίαν εις τό έγλημα. Τά άστυνομι- 
κά δργανα δέν έχουν τήν δυνατότητα νά προλάβουν τό έγκλημα. 'Ο ρόλος των είναι 
νά συλλάβουν τόν έγκληματίαν μετά τήν διάπραξιν τού άδικήματος καί νά τόν οδη
γήσουν ένώπιον τής Δικαιοσύνης προς έπιβολήν τών νομίμων κυρώσεων. 'Ο ρόλος 
τού άστυνομικοΰ οργάνου άρχίζει άπό τής έπισημάνσεως τού έγκλήματος καί τερ
ματίζεται εις τήν είσοδον τής φυλακής ή τού δικαστηρίου. 'Ώστε τό τυχόν ένδεχό- 
μενον αύξήσεως ή μειώσεως τής έγκληματικότητος μιας χώρας πρέπει νά άναζητη- 
θή κυρίως εις τά έπικρατοΰντα εις τήν χώραν σωφρονιστικά συστήματα καί τά κοι
νωνικά φαινόμενα καί συνθήκας ζωής. Δύναταί τις νά εϊπη δτι ή συμβολή τών ά- 
στυνομικών οργάνων, χωρίς νά διαδραματίζη πρωτεύοντα ρόλον, συμβάλλει διά τής 
διαρκούς έπιτηρήσεως τών έγκληματιών καί τών άλλων εις τήν διάθεσίν των άστυ- 
νομικών μέτρων εις τήν κατά τό δυνατόν περιστολήν τής έγκληματικότητος. Διότι 
ώς έχει άποδειχθή καί άναγνωρισθή άπό διεθνή συνέδρια ό φόβος τής άνακαλύψεως 
καί συλλήψεως είναι εις άνασταλτικός φραγμός. Καί ό καθ’ έξιν έγκληματίας, υπο
λογίζει πολύ τόν παράγοντα τής άνακαλύψεως καί συλλήψεως, Καί εις τόν τομέα 
αύτόν ή ελληνική ’Αστυνομία καί τά όργανά της έχουν έπισύρει τήν εύγνωμοσύνην 
τού ελληνικού λαού καί κατέχει μίαν άξιοζήλευτον θέσιν είς τόν πίνακα τών Α στυ
νομιών όλου τού κόσμου.

ΔΗΜ. Δ. ΜΥΛΩΝΑΣ



ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΑΣΗΜΑΝΤΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 
ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΟΛΑΣΙΜΟΝ ΠΡΑΞΙΝιΗ

----------------------------------- 'Γπό ’Αστυνόμου Β' κ. Δ. ΝΤΖΙΩΡΑ_______________________

Καθ’ ά τυγχάνει γνωστόν σωματικήν βλάβην έξ άμελείας διαπράττει ό προξένων 
σωματικήν κάκωσιν άλλου ή βλάβην τής υγείας αύτοΰ έξ άμελείας του. Περαιτέρω 
ό νόμος διακρίνει: α) σωματικήν βλάβην τελουμένην έκ δόλου και δή : βαρεΐαν (σκο- 
πουμένην ή μή), έπικίνδυνον - άπλήν - όλως έλαφράν - άσήμαντον καί β) σωματικήν 
βλάβην, τελουμένην έξ άμελείας, έξ ής άποσπα τήν δλως έλαφράν, άνευ εΐδικωτέρας 
άλλης διαβαθμίσεως.

Έ ν τώ νόμω δεν γίνεται λόγος περί άσημάντου σωματικής βλάβης έξ άμελείας. 
Δι’ δ καί άνακύπτει τό έρώτημα : Είναι τιμωρητή ή σωματική βλάβη έξ άμελείας ; 
Νομίζομεν 8τι αί τοιαϋται άμελεϊς ένέργειαι ή παραλείψεις συνιστοϋν πράξεις άνεγ- 
κλήτους. Καί τοϋτο έλλείψει ρητής νομοθετικής διατάξεως. Εναντία λύσις δέν πρέ
πει νά γίνη άποδεκτή, ως παραβιάζουσα τήν αρχήν Nullum crimen nulla poena 
sine lege.

Σημειωτέον έπίσης δτι, ένώ κατά τούς συντάκτας τοϋ Κωδικός ή πράξις άρχι- 
κώς έχαρακτηρίζετο ως ποινικώς κολάσιμος, ως σαφώς συνήγετο έκ τής διατυπώ- 
σεως τοϋ νόμου, άργότερον, έπιτροπή έγκριτων νομομαθών, έπέφερε τοιαύτας τρο
ποποιήσεις (Α.Ν. 1623/51 καί Ν.Δ. 2493/53), ώστε νά μή ύπάρχη άμφιβολία 
δτι ήδη ή άσήμαντος σωματική βλάβη έξ άμελείας είναι πράξις άνέγκλητος. Διότι 
αν δεχθώμεν δτι οίαδήποτε έξ άμελείας τελουμένη σωματική βλάβη, έπομένως δέ 
καί ή άσήμαντος, συνιστδί τιμωρητήν πράξιν, θά πρέπει ύποχρεωτικώς νά ύπαγάγω- 
μεν ταύτην ύπό τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 314 Π.Κ. Έ ν τοιαύτη δμως περιπτώσει, 
είμεθα υποχρεωμένοι νά χαρακτηρίζω μεν καί τάς άσημάντους, έξ άμελείας δέ τε
λουμένας σωματικάς βλάβας, ως πλημμελήματα, διότι ή διάταξις τοϋ άρθρου 314 
Π. Κ. συνιστα πάντοτε πλημμέλημα. Έντεΰθεν καί τό άνακόλουθον άποτέλεσμα τοϋ 
χαρακτηρισμοΰ τών έκ δόλου άσημάντων σωματικών βλαβών, ώς πταισμάτων, τών 
δέ έξ άμελείας τοιούτων, ώς πλημμελημάτων.

’Αλλά τοϋτο δέν είναι νοητόν, άγει δέ εις τό συμπέρασμα δτι αΐ έξ άμελείας άσή- 
μαντοι σωματικαί βλάβαι, τό γ ε  ν ΰ ν  έ χ ο ν ,  είναι πράξεις άνέγκλητοι(2) .

Τονιστέον, έξ άλλου, δτι τό ζήτημα δέν έ'χει άπλώς θεωρητικήν, άλλά καί 
μεγάλην διά τάς άστυνομικάς καί είσαγγελικάς ίδίφ άρχάς, πρακτικήν σημασίαν, 
άφοΰ αύται καθημερινώς καλοΰνται νά διευθετήσωσι διαφοράς, προερχομένας άπό 
άσημάντους σωματικάς βλάβας έξ άμελείας.

Άναφέρομεν περιπτώσεις, καθ’ ας άτομα οδηγούμενα εις τόν Σταθμόν Α ' Βοη
θειών, ώς μωλωπισθέντα έλαφρώς ή δεχόμενα κτυπήματα άνευ σημασίας, ίδίφ ύπ’

(1) Τό παρόν έπρόκειτο νά δημοσιευθή είς τό περιοδικόν «Ποινικά Χρονικά». Επειδή δμως 
έχει έπισημανθή ύπό τοϋ καθηγητοϋ Χωραφα (Γεν. ΆρχαΙ τοϋ Ποιν. Δικαίου. Έ κδ. ΣΤ ' 1962 
σελ. 208 σημ. 1) τονίζοντος έν υποσημειώσει, δτι «ή έξ άμελείας άσήμαντος σωματική βλάβη εί
ναι άνέγκλητος», δέν έδημοσιεύθη. Έ ν τούτοις έν προκειμένη τό θέμα έξετάζεται εΰρύτερον καί κρί- 
νεται, ώς έκ τούτου σκόπιμος ή δημοσίευσίς του.

(2) Τήν ύφ’ ήμών ύποστηριζομένην άποψιν άποδέχεται ό καθηγητής Χωραφας (Γενικαί 
Άρχαί Ποινικοΰ Δικαίου.—Έκδοσις ΣΤ ' 1962 σελ. 208 σημ. 1). Τήν άντίθετον άποψιν υπο
στηρίζει ό έπίτιμος Είσαγγελεύς τοϋ Άρείου Πάγου Μπουρόπουλος, καθ’ δν ή άσήμαντος σω
ματική βλάβη τιμωρείται είτε έκ δόλου, είτε έξ άμελείας πηγάζουσα. [Ερμηνεία τοϋ νέου Ποι- 
νικοΰ Κώδικος.—Έκδοσις 1963 ύπό τά άρθρα 308 καί 314).
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αυτοκινήτων, μεταβαίνουν εις τάς οικίας των καί τάς εργασίας των, μέ αποτέλεσμα 
οί αύτεπαγγέλτωςί1) μεταγενεστέρως ένεργοϋντες άνακριτικοί υπάλληλοι νά άγωνται 
εις τό συμπέρασμα, επί τη βάσει καί αντικειμενικών κριτηρίων (δεν έχουν προ αυτών 
μήτε εμφανείς μήτε άφανεϊς κακώσεις, οΰτε καί δύνανται νά λάβουν ιατροδικαστικήν 
εκθεσιν λόγω της παρόδου του χρόνου) δτι δεν διεπράχθη καν σωματική ή ή πρα- 
χθεΐσα είναι άσήμαντος.

Πέραν τών άνωτέρω δέον νά άναφερθή καί τοϋτο. Εις τό άρχικώς ύποβληθέν 
προς ψήφισιν σχέδιον Ν.Δ. προς τήν επιτροπήν του άρθρου 35 τοϋ Συντάγματος 
(καταρτισθέν ως γνωστόν άπό επιτροπήν άποτελεσθεΐσαν έξ άνωτάτων δικαστικών 
καί έγκριτων νομομαθών), δπερ είδε τό φώς τής δημοσιότητος τό 1960 ώς Ν.Δ. 
4090 της 12-8-60 (Φ.Ε.Κ. τεύχος Α' άριθ. 125) διελαμβάνετο διάταξις, δι’ ής 
άπηλείφετο έκ τοϋ νόμου ή άσήμαντος σωματική βλάβη, ή δέ δλως ελαφρά τοιαύτη 
έχαρακτηρίζετο ώς πταίσμα. Τελικώς δμως αυτή διεγράφη, ϊνα μετ’ έπανεξέτασίν 
της ύπό τοϋ Υπουργείου Δικαιοσύνης περιληφθή εις προσεχές νομοσχέδιον. (Σελ. 3 
επισήμων πρακτικών ειδικής έπιτροπής τοϋ άρθρου 35 τοϋ Συντάγματος τής 6-7-60). 
Περί τής έξ άμελείας δ λ ω ς  έ λ α φ ρ ά ς  ούδείς έγένετο λόγος, μέ αποτέλεσμα, έπί 
τή βάσει τών άνωτέρω σκέψεων, νά άγεται τις εις τό λογικόν συμπέρασμα, δτι καί 
αυτή έ'δει νά είναι άνέγκλητος, διότι άλλως θά παρετηρεΐτο τό άτοπον ή έξ άμελείας 
δλως έλαφρά νά τιμωρήται βαρύτερον τής έκ δόλου τοιαύτης.

’Αλλά ή λύσις de lege ferenda, δέν εύσταθεΐ διότι ή έ ' κ τ α σ ι ς  τ ή ς  π ρ ο -  
κ ε ι μ έ ν η ς  β λ ά β η ς  δ έ ν  ε ί ν α ι  ά ν α ξ ί α  λ ό γ ο υ ,  ώς καλύπτουσα τό 
μεγαλύτερου ποσοστόν δλων τών έξ άμελείας λοιπών σωματικών βλαβών. Τό δτι 
επομένως τό νομοσχέδιον εις τό σημεΐον τοϋτο δέν έγένετο αποδεκτόν καί δέν άπο- 
τελεΐ ήδη νόμον τής Πολιτείας ουδόλως έ'βλαψε, διότι άπεφεύχθη ούτως ή δημιουρ
γία καί άλλων ερμηνευτικών προβλημάτων διά τούς καλουμένους νά έφαρμόσωσι 
τον νόμον έν τή πράξει.

Δ. ΝΤΖΙΩΡΑΣ

(1) Σχετικαί αί ύπ’ άριθ. ΑΠ. 28/52 (Π. Χρ. Β σελ. 125) καί 20/58 (Π. Χρ. Η σελ. 224) 
καθ’ άς «ώς έπάγγελμα νοείται πάσα έν τη κοινωνία δράσις τοϋ άτόμου πρός βιοποριστικόν σκοπόν 
ή πασα ένασχόλησις αύτοΰ συνεχής εϊς τινα έργασίαν, μή άπαιτουμένου όπως αΰτη συντελήται 
άποκλειστικώς έπί βιοπορισμοί». 'Ομοίως ή ύπ’ άριθ. 5/55 διάταξις Άντεισαγγελέως Έφετών 
’Αθηνών Λάσκαρη (Π. Χρ. Ε. σελ. 251) δέχεται δτι ώς άσκησις έπαγγέλματος δέον νά θεωρηθη 
πασα άπασχόλησις, έξ ής κταται τις ηύξημένην έμπειρίαν περί τήν άσκησιν έργασίας τινός ή τέχνης 
ή έπιτηδεύματος. —'Ύπό τήν έννοιαν ταύτην ώς έπάγγελμα δέον νά θεωρήται π.χ. ή όδήγησις ίδίου 
αυτοκινήτου ή άλλου οίουδήποτε όχήματος παρά μή έπαγγελματίου όδηγοϋ.— Μοναδικήν έξαίρεσιν, 
δλως περιέργως, έπί της ώς άνω άρχής, άποτελεϊ ή ύπ’ άριθ. 451 /56 άπόφασις Διαρκούς Στρατοδι
κείου ’Αθηνών (Π. Χρ. ΣΤ' σελ. 320) καθ’ ήν έδει νά διωχθή κατ’ ίγκλησιν 6 δδηγός αυτοκινήτου 
ίδιωτικήςΐχρήσεως καί κάτοχος έρασιτεχνικοϋ διπλώματος, δστις, δμως, δέν ήτο έπαγγελματίας 
οδηγός.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΡΑΪ
Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν 

.. Χ ουάιτχέντ « Ή  Ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρα---------------------------
. σιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑ ΣΤΑΣΙΟ Υ  ΒΟΓΙΑ ΤΖΗ  (Συνέχεια έκ τοϋ

■  1 —■ ■ ■— ■ προηγουμένου)

Κατά τήν διάρκεια τής δίκης, ό Χοϋβερ βρισκόταν στήν αίθουσα τοϋ δικα
στηρίου, όταν ό Μήνς άπολογούμενος ισχυριζόταν ότι είχε καταβάλει άπεγνωσμέ- 
νες προσπάθειες γιά τήν άνεύρεσι τοϋ βρέφους. 'Όταν άποσύρθηκε άπό τό έδώλιο 
κάθισε δίπλα στο Χοϋβερ καί τοϋ είπε:

—Καλά, έσύ Χοϋβερ τί λες γιά όλα αυτά;
—Κάθε λεπτομέρεια τής ιστορίας σου είναι ένα σύνολο άπό ψεύδη, άπήν- 

τησεν ό Χοϋβερ.
—Τούλάχιστο παραδέχεσθε ότι ήταν μιά ωραία ιστορία; εΐπεν ό Μήνς, άνοι- 

γοκλείνοντας τά μάτια του.
'Η  «ωραία ιστορία» τοϋ Μήνς ήταν όμως μιά πικρή ιστορία γιά τον πολύ 

κόσμο. Γενική κατακραυγή ξεσηκώθηκε γιά τήν άπαγωγή τοϋ βρέφους των Λίντ- 
μπεργκ. "Ολη ή χώρα καί τό Κογκρέσσο άντελήφθησαν ότι οί ομοσπονδιακοί νόμοι 
ήσαν τελείως άνίσχυροι νά καταστείλουν τό έγκλημα. Οί εγκληματίες χρησιμοποι- 
οΰσαν γρήγορα καί έξωπλισμένα αύτοκίνητα, πολυβόλα καί άλλο οπλισμό, πού ήταν 
κατά πολύ άνώτερος άπό τον οπλισμό των υπηρεσιών έπιβολής τοϋ νόμου, πού δεν 
μπορούσαν νά εντοπίσουν τό έγκλημα. Μιά σπείρα μπορούσε νά δρα συνεχώς καί 
ταυτοχρόνως σέ έξ Πολιτείες.

Κατά τό 1933 διεπράττοντο σχεδόν κάθε μέρα δύο ληστείες τραπεζών. Οί 
άπαγωγές αυξήθηκαν τρομακτικά, παρά τό νόμο «περί άπαγωγής Λίντμπεργκ». 
Ό  υπουργός Δικαιοσύνης συνιστοΰσε στο λαό νά άναφέρη κάθε άπαγωγή στή δι- 
εύθυνσι τοϋ F .B .I., καλώντας τον ειδικό άριθμό 8-717.

Πολλά άπό τά εγκλήματα τών γκάγκστερς δεν ήσαν παραβάσεις τών ομο
σπονδιακών νόμων καί ύπήρχαν μερικές περίεργες νομικές άνακολουθίες. Παρα
δείγματος χάριν ένας τραπεζιτικός υπάλληλος ό όποιος καταχρατο 50 μέχρι 50.000 
δολλάρια, παρεβίαζεν ομοσπονδιακό νόμο. Μιά σπείρα όμως γκάγκστερς μπορού
σε νά ληστέψη μιά τράπεζα, νά άφαιρέση 100.000 δολλάρια, νά πολυβολήση 
τούς ύπαλλήλους τής τραπέζης καί νά διαφύγη σέ άλλη Πολιτεία, χωρίς νά έχη 
παραβιάσει ούτε στό ελάχιστο τούς ομοσπονδιακούς νόμους. Καί οί γκάγκστερς 
ήσαν άπολύτως βέβαιοι ότι ή καταδίωξές των θά σταματούσε στά σύνορα τής Πολι
τείας.

ϊίατά τήν περίοδο τοϋ 1933 οί ειδικοί υπάλληλοι τοϋ F.B .I. είχαν τό δικαίω
μα νά ενεργούν συλλήψεις στις περιπτώσεις πού καί κάθε άλλος πολίτης είχε τό δι
καίωμα αύτό, δέν είχαν όμως τήν πλήρη άστυνομική έξουσία πού είχαν οί άστυνο- 
μίες τών Δήμων καί τής Πολιτείας. Τό άποτέλεσμα ήταν ότι τό F.B.I. άναγκαζόταν 
πολλές φορές νά ζητή τή συνδρομή τής τοπικής άστυνομίας, όταν έπρόκειτο νά έ- 
νεργήση συλλήψεις ή έρευνα, μέ κίνδυνο νά χάση τον καταζητούμενο. Σέ πολλές 
περιπτώσεις ή συνεργασία αύτή ήταν πολύτιμη καί ή άστυνομία παρείχε κάθε βοή
θεια πού τής έζητεΐτο. Σέ άλλες περιπτώσεις όμως τό F.B .I. διαπίστωνεν ότι μέ 
τό νά καθιστά γνωστά τά σχέδιά του στήν τοπική άστυνομία, άντλοΰσε νερό στό 
τρύπιο πιθάρι, γιατί τά σχέδια άνεκοινώνοντο καί στούς έγκληματίες τού υποκό
σμου, πού είχαν φίλους μέσα στήν άστυνομία.

Ό  διευθυντής Χοϋβερ συνεζήτησε μέ τον υπουργό Δικαιοσύνης Κάμμινγκς 
γιά τό ρόλο πού έπρεπε νά παίζη ή ομόσπονδος κυβέρνησις στον άγώνα κατά τού
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έγκλήματος. Είχαν ύποβληθή προτάσεις καί έζητεΐτο όπως οί τοπικές άστυνομίες 
υπαχθούν στήν ομοσπονδιακή κυβέρνησι. 'Ο  Χοϋβερ δμως ήταν τής γνώμης δτι ή 
ομοσπονδιακή κυβέρνησις δεν έπρεπε νά άναλάβη τον έλεγχο των τοπικών άστυνο- 
μιών, άλλα νά ένισχυθοΰν οί ομοσπονδιακοί νόμοι διώξεως τοϋ έγκλήματος.

Μέ ένα υπόμνημά του προς τον Κάμμινγκς, πού έπηκολούθησε μετά τή συ- 
ζήτησί τους, ό Χοϋβερ έτόνιζε τον άνεπαρκή κρατικό εξοπλισμό μέ τον όποιον ή 
κυβέρνησις κατέβαλλε προσπάθειες νά καταπολεμήση τούς γκάγκστερς καί τούς λη- 
στάς. Τό μόνο άποτελεσματικό δπλο τοϋ F.B .I. κατά των ληστοσυμμοριών αυτών, 
πού άπομυζοΰσαν τούς νομοταγείς πολίτες, ήταν ό νόμος «περί άπαγορεύσεως τών 
τράστ». ’Αλλά ό νόμος αυτός—έτόνιζεν ό Χοϋβερ—είχε ψηφισθή μέ πρωταρχικό 
σκοπό τον διακανονισμό τών μεγάλων έπιχειρήσεων καί όχι γιά τή κατΛπολέμησι 
τοϋ έγκλήματος. ΤΗταν γενική άπαίτησις γιά τήν ψήφισι ομοσπονδιακών νόμων 
περί διώξεως τών ληστοσυμμοριών, πράγμα πού δέν είχε προβλεφθή κατά τό πα
ρελθόν.

Ό  Χοϋβερ έτόνισεν δτι οί μόνοι άποτελεσματικοί ομοσπονδιακοί νόμοι πού 
έχρησιμοποιοΰντο κατά τοϋ υποκόσμου, ήσαν οί περί άπαγορεύσεως οινοπνευματω
δών καί οί νόμοι περί φόρου εισοδήματος—γιά τήν έφαρμογή τών οποίων υπήρχαν ή 
'Υπηρεσία Διώξεως Οινοπνευματωδών καί ή 'Υπηρεσία Φόρου Εισοδήματος.'Η συγ- 
κέντρωσις μαρτυρικών στοιχείων γιά τέτοιες παραβάσεις, ήταν πολύ δύσκολη έργα- 
σία. «Οί πραγματικοί άρχηγοί τών ληστοσυμμοριτών», έλεγεν ό Χοϋβερ, «σπανίως 
έκθέτουν τον έαυτόν τους κατά τρόπο πού νά ένοχοποιηθοΰν... καί είναι δύσκολο νά 
διαπιστωθούν τά πραγματικά είσοδήματά τους...»

Σέ πολλά σημεία ό νόμος ήταν άνεφάρμοστος. Ή  γκαγκστερική έπίθεσις κατά 
τών άστυνομικών στή Κάνσας Σίτυ, τήν 17 ’Ιουνίου 1933, μαρτυρεί δσο καμμιά 
άλλη περίπτωσις τήν περιφρόνησι τών γκάγκστερς προς τό έννομο κράτος.

Τήν 16 ’Ιουνίου οί υπάλληλοι τοϋ F.B .I. είχαν κατορθώσει νά συλλάβουν τον 
Φράνκ Νάς, ύστερα άπό μιά μεγάλη καταδίωξι. 'Ο Νάς ήταν ένας κατάδικος πού 
είχε δραπετεύσει καί καταπονοΰσε τήν άστυνομία έπί τρία ολόκληρα χρόνια. Είχε 
συλληφθή στο Χότ Σπρίγκς τής Άρκάνσας άπό δύο υπαλλήλους τοϋ F.B.I. καί τον 
άστυνόμο Ρήντ. 'Ο  Νάς είχε καταφύγει στή Φόρτ Σμίθ τής Άρκάνσας γιά νά ξε- 
φύγη άπό μιά ένέδρα γκάγκστερς, πού χρησιμοποιούσαν τή Χότ Σπρίγκς γιά υδρευ- 
σι. Ά πό  τή Φόρτ Σμίθ έπιβιβάσθηκαν ένός τραίνου μέ προορισμό τήν Κάνσας Σίτυ 
τοϋ Μισούρι, καί έν συνεχεία τις φυλακές τής Λήβενγουώρθ.

'Η  ε’ίδησις τής συλλήψεως τοϋ Νάς διαδόθηκε στον υπόκοσμο τής Κάνσας 
Σίτυ καί ή έπιχείρησις άνετέθη σ’ ένα κακοποιό όνόματι Βέρν Μίλλερ. Τοϋ είπαν 
δτι τό τραίνο πού μετέφερε τον Νάς θά έφθανε στο σταθμό τής Γιούνιον στις 7.15. 
Τήν άλλη μέρα τό πρωί ό Μίλλερ ύπελόγιζεν δτι ό Νάς θά μεταφερόταν άπό τό στα
θμό τοϋ τραίνου μέ αύτοκίνητο στις φυλακές. Πήρε μαζί του δυο άλλους, τον Τσάρλς 
Φλόϋντ καί τον Ά νταμ  Ριτσέττι, πού ήσαν άπό τούς πλέον έπικινδύνους κακοποιούς 
στο Μίντλ Γουέστ, μέ τούς οποίους θά έστηνεν ένέδρα προς άπελευθέρωσι τοϋ Νάς 
άπό τούς άστυνομικούς.

'Ο Νάς καί οί συνοδοί του έφθασαν στή Κάνσας Σίτυ τήν καθωρισμένη ώρα. 
Στο σταθμό τούς περίμεναν άλλοι δύο ύπάλληλοι τοϋ F.B.I. καί δύο άστυνομικοί 

* τής Κάνσας.
'Η  συνοδεία πέρασε άνάμεσα άπό τούς πρωινούς ταξιδιώτες καί κατευθύνθη- 

κε προς τό άνατολικό τέρμα τοϋ σταθμού, δπου ο ειδικός ύπάλληλος τοϋ F.B .I. 
Ραίϋμοντ Κάφρεϋ είχε σταθμεύσει τό αύτοκίνητο του στο δρόμο. 'Ο  κόσμος πήγαι
νε καί έρχόταν στο σταθμό.

Κάθισε στο μπροστινό κάθισμα, είπε ό Κάφρεϋ στον Νάς.
(Συνεχίζεται)
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'Υπό χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
( Συνέχ«ια άπό τό προηγούμενα )

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τά δύο πράγματα πού κάνουν άμέσως έντύπωσι στον επισκέπτη της ’Αμερικής 
είναι πρώτον ό πλούτος καί δεύτερον ή όργάνωσις της έργασίας. Για τό δεύτερο 
τοϋτο θ’ ασχοληθούμε στο σημερινό μας άρθρο. "Οταν λέμε «όργάνωσις έργασίας» 
έννοοΰμε τον τρόπο λειτουργίας των πάσης φύσεως έργασιών άπό των άπλουστέρων 
μέχρι καί των πλέων πολύπλοκων καί μεγάλων. ’Έτσι, κατ’ αρχήν θά εξετάσουμε τά 
καταστήματα τροφίμων, γιατί πραγματικά οί ’Αμερικανοί άποδίδουν μεγάλη σημα
σία στήν καλοφαγία καί δεν μπορεί κανείς νά τούς κατηγορήση δτι δέν τρώνε καλά. 
Τό πρωί θά τούς δήτε νά παίρνουν τό «μπρέκφαστ» τους, πούεϊναι ένα πλουσιώτατο 
γεϋμα μέ ζαμπόν ή χοιρομέρι τηγανητό, μέ αύγά, πατάτες, βούτυρο, καφέ, καί γλυ
κά άκόμη. Κατόπιν στις 10 ή ώρα θά κολατσίσουν, πίνοντας καφέ καί τρώγοντας 
ενα σάντουιτς. Τό μεσημέρι θά φάνε ξανά καλά ενα πλούσιο πιάτο κρέας, ή ψάρι, μέ 
σαλάτες, καφέ, βούτυρο κ.λ.π. καί τό βράδυ (άπόγευμα μάλλον) θά φάνε ξανά γιά 
δείπνο πλούσια τροφή. Γι’ αυτό ακριβώς τά καταστήματα τροφίμων πάσης φύσεως 
ουδέποτε κλείνουν. Είναι άνοικτά άλλα άπό τις 8 π.μ. μέχρι της i l  μ.μ., δπως είναι 
τά πρατήρια ειδών διατροφής (παντοπωλεία, οπωροπωλεία κ .λ .π .) καί άλλα καθ’ 
δλο τό 24ωρο, δπως τά ρεστωράν. Θά έξετάσουμε λοιπόν τις διάφορες κατηγορίες 
καταστημάτων τροφίμων γιά νά δούμε πώς έμφανίζονται καί πώς δουλεύουν.

« ΤΡΟΦΙΜΑ Ο ΓΙΓΑΣ »
Τέτοιες έπιγραφές θά βρήτε πολλές στήν Καλιφόρνια. Πρόκειται γιά τε

ράστια καταστήματα τροφίμων τά όποια οργανώνουν διάφορες ισχυρές εταιρείες 
στήν πόλι καί στήν ύπαιθρο. Είναι πρότυπα καταστήματα στο είδος τους. Θά περι
γράφω ένα άπό αυτά ως υπόδειγμα : Βρίσκεται σ’ ένα συνοικιακό μεγάλο δρόμο 
της περιφέρειας Χόλλυγουντ. Μπροστά άπό τό κατάστημα υπάρχει τεράστιο πάρκο 
αύτοκινήτων άσφαλτοστρωμένο καί χωρισμένο κανονικά μέ λευκές γραμμές γιά 
τις θέσεις τών αυτοκινήτων, τις εισόδους καί έξόδους, τήν κίνησι στους διαδρό
μους κ.λ.π. Τό πάρκο είναι άπαραίτητο, γιατί κατάστημα τροφίμων χωρίς δικό του 
πάρκο αυτοκινήτων, είναι καταδικασμένο ν’ άποτύχη. ’Αφού άφίση ό πελάτης τό 
αυτοκίνητό του πηγαίνει στή μαρκέτα, δπως λένε τό κατάστημα. Τό κατάστημα εί
ναι ένα τεράστιο μονώροφο κτίριο, μέ μιά άπέραντη αίθουσα, σάν τήν μισή πλατεία 
Συντάγματος. 'Η  άρχιτεκτονική του έξωτερικώς είναι πολύ ωραία μέ φωτεινές 
έπιγραφές καί άλλα σχέδια. Οί πόρτες άνοίγουν αύτόματα, δηλαδή δέν χρειάζεται νά 
σπρώξετε τήν πόρτα γιά νά τήν άνοίξετε. ’Ανοίγει μόνη της μόλις πλησιάσετε σέ 
άπόστασι ένός μέτρου άπό αυτή, καί πατήσετε στο ειδικό καουτσούκ ταπέτο. "Οταν 
μπήτε κλείνει πάλι μόνη της ή πόρτα. Βρίσκεσθε έτσι μέσα στο κατάστημα, στό όποιο 
άμέσως άντιλαμβάνεσθε δτι υπάρχει δροσερή τό καλοκαίρι καί θερμή τον χειμώνα 
άτμόσφαιρα. ’Εκεί στό χώλλ της εισόδου υπάρχουν έκατοντάδες ειδικά τετράτροχα 
καρροτσάκια πού είναι συρμάτινα δικτυωτά μέ καουτσούκ ρόδες καί πού έχουν θέσι 
δχι μόνο γιά τις τροφές, άλλά καί γιά νά βάζουν τό μωρό τους οί κυρίες. Παίρνετε 
ένα τέτοιο καρροτσάκι καί άρχίζετε τον περίπατο καί τήν έκλογή τών τροφίμων πού 
τά τοποθετείτε μέσα στό καρροτσάκι. Πρέπει έξ αρχής νά σημειώσω δτι όλα γενικώς 
τά τρόφιμα, έκτος τών ειδών πού είναι καμωμένα άπό ύφασμα ή χαρτί (χαρτοπετσέ-
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τες, πετσέτες κουζίνας, περιοδικά κ .λ .π .), είναι ταξινομημένα καί τοποθετημένα 
μέσα σέ βιτρίνες-ψυγεΐα πού είναι ανοικτά, καί έν τούτοις υπάρχει κανονική ψΰξις.

"Ας άρχίσουμε λοιπόν την πορεία μας. Ό  πρώτος διάδρομος έ'χει τις βιτρί- 
νες (ψυγεία) μέ κρέατα κατ’ είδος τοποθετημένα σέ ειδικά κουτάκια μέ ζελατίνα 
έπάνω, καί μέ την τιμή. 'Υπάρχουν μπριζόλες άρνίσιες, φιλέ, μπιφτέκια, μπούτια, 
χοιρινά καί δ,τι μπορεί νά φαντασθή κανείς. Μέ άνεσι λοιπόν, βλέποντας τις τιμές 
καί την ποιότητα καί το μέρος του κρέατος, παίρνουμε δ,τι μάς άρέσει καί το ρίχνουμε 
στο καλάθι του καρροτσιοϋ. Κατόπιν συνεχίζουμε τήν πορεία μας στά πουλερικά, 
στά ψαρικά, στά παστά, στά λουκάνικα κ.λ.π. ’Απ’ έκεΐ άκολουθοϋμε νέο διάδρομο 
μέ είδη μπακαλικής, δηλαδή μακαρόνια, πάσης φύσεως όσπρια, κομπόστες, σάλτσες 
σέ μπουκάλια ή δοχεία κ.λ.π. Έπονται είδη γαλακτοπωλείου. Κατόπιν διάφορα γυα
λικά, ποτήρια, κανάτες κ.λ.π. Ενδιαφέρον είναι τό τμήμα λαχανικών καί φρούτων, 
δπου υπάρχουν δλα τά φρούτα καί λαχανικά έκτιθεμένα μέ τις τιμές τους καί μέ ζυ
γαριές, στις όποιες μόνος του ό πελάτης ζυγίζει τήν ποσότητα πού θέλει ν’ άγοράση. 
’Άλλα τμήματα είναι τών παγωτών, τών τυριών, τών ζαχαρωδών προϊόντων, τών έ
τοιμων φαγητών, τών τροφών γιά γάτες καί σκύλους, τών ποτών, τών περιοδικών, τών 
κονσερβών πάσης φύσεως κ.λ.π. κ.λ.π. "Ετσι μέ πλήρη άνεσι κυκλοφορούν οί πελάτες 
ένώ οί ήλεκτρικοί έξαεριστήρες κρατούν τήν άτμόσφαιρα δροσερή, καί συνεχώς άκού- 
γεται μία ελαφρά μουσική ύπόκρουσι. 'Ο  διάκοσμος καί ή ταξινόμησις τών τροφίμων 
είναι εξαιρετικά καλλιτεχνική. Μέσα σέ κάθε τέτοιο κατάστημα, δπου συνεχώς 
βρίσκονται πλέον τών 100—200 πελατών, δέν άκούγεται κανένας άπολύτως θόρυβος. 
Επίσης έντύπωσι κάνουν καί διάφορες μεγάλες έπιγραφές πού μοιάζουν σάν παραγ
γέλματα υγιεινής, καί είναι κρεμασμένες είτε στούς τοίχους, είτε στο κενό άπό τήν 
οροφή τού καταστήματος. Γράφουν π.χ. «Οί καλές τροφές διατηρούν τήν υγεία», ή 
«Διατηρείτε τήν ύγεία σας μέ τήν καθαρή τροφή» κ.λ.π. Στο κατάστημα υπάρχει 
προσωπικό πού φροντίζει συνεχώς για τήν άνανέωσι στις βιτρίνες τών τροφών πού 
παίρνουν οί πελάτες, έτσι ώστε πάντοτε νά ύπάρχη άφθονία τροφίμων. Αυτονόητο 
δτι ύπάρχει καθαριότητα άνευ προηγουμένου. Τά δάπεδα είναι πλαστικά καί αστρά
φτουν, ή άτμόσφαιρα είναι κατακάθαρη καί είναι άδύνατον νά δής έστω καί μιά μυΐγα 
κάπου. Μπορεί κανείς ν’ άντιληφθή εύκολα δτι οί μυΐγες είναι άνύπαρκτα ζωύφια, 
δχι μόνο γιά τά καταστήματα, αλλά καί γιά τά σπίτια. "Οταν λοιπόν ό πελάτης 
ή ή πελάτισσα διαλέξη δ,τι θέλει πηγαίνει στά ταμεία πού είναι πολλά κατά σειράν 
καί έκεΐ τοποθετεί τό καρροτσάκι.'Ο ταμίας ή ή ταμίας παίρνει ένα-ένα τά πράγματα, 
κτυπάει τήν τιμή στο μηχάνημα καί τά τοποθετεί πάνω σ’ ένα τραπέζι πού έχει κυ- 
λιομένη έπιφάνεια, έτσι πού τά άντικείμενα προχωρούν προς τον υπάλληλο, ό όποιος 
θά τά πάρη καί θά τά βάλη σέ σακκοΰλες. Δίνει στον πελάτη τό σημείωμα, πληρώνει 
ό πελάτης καί παίρνοντας τά πράγματά του μέ τό καρροτσάκι προχωρεί προς τήν έξο
δο πού άνοίγει μόνη της μόλις πλησιάση τό καρροτσάκι καί πηγαίνει τά τρόφιμα στο 
αύτοκίνητο. Τό καρρότσι τό άφήνει έξω σέ ειδικό χώρο.

'Η  όργάνωσις αύτή τών καταστημάτων τροφίμων έχει γίνει δχι προ πολλών 
έτών. Δηλαδή συνεστήθησαν ώρισμένες έταιρεΐες πού διαθέτουν τεράστια κεφάλαια 
καί χτίζουν σέ διάφορες πόλεις τις μαρκέτες αυτές κατά ομοιόμορφο τρόπο καί 
στο σχέδιο καί στή λειτουργία τους. Αύτονόητο δτι κάθε εταιρεία έχει κεντρική 
όργάνωσι τεραστία γιά τήν προμήθεια καί άποθήκευσι τών τροφίμων, γιά τήν συν- 
τήρησι καί γιά τήν προώθησι στά καταστήματα. Μιά έταιρεία άπό αυτές σήμερα 
έχει 2.000 περίπου τέτοιες μαρκέτες καί οί μετοχές της έχουν τριπλασιασθή στο 
χρηματιστήριο.

Τελευταία παρουσιάσθη καί μιά νέα μορφή πα όμοιων καταστημάτων. Δηλαδή 
κτίζονται ολόκληρες άγορές πού περιλαμβάνουν δλα τά είδη καταστημάτων, ήτοι 
τροφίμων, ρουχισμού, ύποδημάτων, επίπλων, ήλεκτρικών ειδών, φαρμακείων κ.λ.π.
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Οί γενικές αυτές άγορές πού κτίζονται μέ συνεννόησι διαφόρων εταιρειών φροντί
ζουν πάντοτε μπρος άπό τα καταστήματα να ύπάρχη εύρυχωρότατο πάρκο αυτο
κινήτων.

'Ό πως βέβαια αντιλαμβάνεται κανείς ή όργάνωσις αυτή των μεγάλων καταστη
μάτων άποβαίνει εις βάρος των διαφόρων μικρών συνοικιακών καταστημάτων τά 
όποια σιγά-σιγά εξαφανίζονται, γιατί δέν μπορούν να συναγωνισθοΰν μέ τούς κο
λοσσούς αύτούς, πού δέν άποτελοϋν, όπως νομίζουν μερικοί, κεφαλαιοκρατική μορ
φή τού οικονομικού συστήματος τών άστικών δημοκρατικών κρατών, άλλα λαϊκό 
καπιταλισμό, όπως προσφυώς ώνομάσθη στήν ’Αμερική, γιατί ό κάθε εργάτης μπο
ρεί να είναι μέτοχος τών επιχειρήσεων αύτών κατ’ άνάλογο μέρος.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
"Οπως για τά καταστήματα τροφίμων, υπάρχουν καί έταιρεΐες πού κτίζουν 

πρότυπα έστιατόρια. Τά έστιατόρια αυτά, τά όποια λειτουργούν συνεχώς άπό τό 
πρωί μέχρι τά μεσάνυχτα, είναι καλλιτεχνικώτατα ως κτίρια καί οί αϊθουσές των 
άστράφτουν άπό καθαριότητα, όλα δέ τά φαγητά φτειάχνονται μπροστά στούς 
πελάτες άπό μαγείρους πού μοιάζουν περισσότερο μέ γιατρούς ή νοσοκόμους, 
μέ τις λευκές ολοκάθαρες φόρμες τους καί τήν όψι τους γενικώς. Στά έστιατόρια αύτά 
υπάρχει άπόλυτη τάξις. "Οταν μπήτε, μία δεσποινίς θά σάς ρωτήση πόσοι είσθε καί 
θά σάς όδηγήση σέ θέσεις εάν ύπάρχουν, άλλως θά σάς παρακαλέση νά καθίσετε λίγα 
λεπτά στά καθίσματα τού χώλλ. Σέ λίγο θά πάτε στις θέσεις σας, είτε γύρω στο μπάρ, 
εάν σάς άρέση, είτε σέ τραπέζι. ’Αμέσως θά σάς έ'λθη καφές ή τσάϊ καί κρύο νερό. 
Θά σάς δώσουν κατάλογο καί θά παραγγείλετε τό μενού σας. "Ολα έκεΐ μέσα γίνονται 
άθόρυβα, σάν νά μήν ύπάρχη άνθρωπος, ένώ θά ύπάρχουν ίσως 100 καί πλέον πελάτες. 
Γιά όλα έχουν προνοήσει. ’Ακόμη καί γιά μωρά πού τά φέρνουν έκεΐ οί μητέρες 
ύπάρχουν ειδικά παιδικά καρεκλάκια. Συνήθως τά φαγητά στά έστιατόρια αύτά είναι 
τής ώρας, όπως λέμε, καί γίνονται μέ ίεραρχική τάξι καί μέ τή σειρά. Ή  τάξις'είναι 
ή έξης. Μόλις ή τραπεζιέρα (γκαρσόνι) πάρει παραγγελία τήν γράφει σ’ ένα μπλοκ. 
Κόβει τό χαρτί καί τό κρεμά σέ μιά στεφάνη ειδική, πού είναι τοποθετημένη μπροστά 
άπό τό μάγειρο. ’Έ τσι γύρω-γύρω κρέμονται οί παραγγελίες τών πελατών. Ό  μάγει
ρος μέ τούς βοηθούς του έτοιμάζουν μέ τή σειρά τις παραγγελίες, τελείως άθόρυβα, 
στήν κουζίνα πού βρίσκεται μπροστά τους μέ όλα τά σύνεργα άπό άνοξείδωτο μέταλ
λο πού άστράφτουν. Οί εξαεριστήρες δουλεύουν συνεχώς, ώστε ούτε ίχνος μυρω
διάς ή τσίκνας ή καπνού φαίνονται πουθενά. Μέ τά χέρια δέν πιάνει τίποτε ό μάγειρος. 
Τά πάντα τά πιάνει μέ τά εργαλεία του τής κουζίνας.Ό καφές πίνεται μαζί μέ τό φαΐ 
άντί γιά κρασί καί ή σερβιτόρα σάς γεμίζει συνεχώς τό φλυτζάνι, αν θέλετε. "Οταν 
τελειώσετε παίρνετε τό χαρτί όπου γράφεται ή άξια τού γεύματος, τό όποιο σάς άφησε 
στο τραπέζι ή σερβιτόρα, πηγαίνετε στόν ταμία, πληρώνετε καί φεύγετε. Αύτά είναι 
τά καινούργια λαϊκά ρεστωράν, πού ύπάρχουν σ’ όλες τις συνοικίες. 'Τπάρχουν όμως 
καί άλλα πού σερβίρουν μαγειρεμένο φαγητό καί μοιάζουν κατά κάποιο τρόπο μέ τά 
δικά μας, μέ τή διαφορά ότι τά διακρίνει ή καθαριότης καί ή άπουσία μυιγών. Μιά 
έταιρεία ονομάζεται Dog Home, πού σημαίνει τό σκυλόσπιτο. "Εχει γεμίσει τήν 
Καλιφόρνια μέ μικρά κομψά ρεστωράν, πού μοιάζουν σάν ενα μεγάλο σπίτι σκύλου 
καί όπου στήν ταμπέλα, πάνω άπό τή σκεπή, φιγουράρει ένας σκύλος. Τά ρεστωράν 
αύτά είναι καλλιτεχνικώτατα, καθαρώτατα καί προκλητικώτατα, σερβίρουν δέ μόνον 
λουκάνικα. Κάνουν χρυσές δουλειές.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΑ ΪΚ Η  ΑΓΟΡΑ
Έπεσκέφθηκα τήν κεντρική άγορά στο Ντάουντάουν, δηλαδή στήν παλιά συνοι

κία τού Λος ’Άντζελες. Είναι μιά τεράστια άγορά πού έ'χει έξόδους σέ τέσσερες 
δρόμους καί έ'χει μαγαζιά σάν τή δική μας κεντρική άγορά. Έ κεΐ ή πώλησις γίνεται
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άπό τον έμπορο, 8πως σέ μας. ’Έ τσι άκούγεται ό σχετικός θόρυβος. 'Υπάρχουν 
τά πάντα και σέ τιμές πολύ καλύτερες άπό τις μαρκέτες. Γ ι’ αυτό πολύς κόσμος 
πηγαίνει καί ψωνίζει εκεί, άφίνοντας σέ διάφορα πλησίον πάρκα τά αυτοκίνητα.Εν
νοείται ότι καί τά ψαράδικα καί τά κρεοπωλεία καί τά παντοπωλεία καί όλα. γε
νικώς τά καταστήματα τροφίμων μέσα στην άγορά αύτή διαθέτουν ψυγεία. ’Αναφέ
ρουμε εδώ καί ένα άμερικάνικο περίεργο, πού επίσης υπάρχει στην άγορά πού έπισκε- 
φθήκαμε. "Ενας ειδικός γιά νά μετράη τήν πίεσι τών άνθρώπων καί πού κάνει χρυσές 
δουλειές. "Εχει μιά πολυθρόνα μέ ένα τραπέζι. Δίνετε 25 σέντς, _ήτοι 7,50 δρχ. 
κάθεστε στην καρέκλα καί μέ τό σχετικό όργανό σάς μετράει τήν πίεσι. Τήν γρά
φει σ’ ένα δελτίο, στό όποιο υπάρχει έντυπος καί ή κανονική πίεσις τού άνθρώπου 
άναλόγως της ήλικίας, καί βλέπετε έτσι αν εΐσθε έν τάξει. Ό  καθένας λοιπόν άνά- 
λογα μέ τήν πίεσί του άγοράζει τρόφιμα γιά νά κάμη ή οχι δίαιτα.

ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΑ

'Υπάρχουν καί έδώ τά παλαιοπωλεία, 8πως καί στήν Ελλάδα. Είναι καταστή
ματα ώργανωμένα, οπού βρίσκει κανείς μεταχειρισμένα είδη ρουχισμού, οικιακής 
χρήσεως, εργαλεία κ.λ.π. μέ τή διαφορά οτι δέν γίνεται ή άγοραπωλησία κατά τό 
σύστημα της πλατείας ’Αβησσυνίας (’Αθηνών), 8που τό παζάρι τών παλαιών ειδών 
παίρνει έντονο καί πανηγυρικό μεσογειακό χρώμα, μέ φωνές, εκκλήσεις, παζαρέματα, 
κ.λ.π. Έ δώ  πάνω σέ κάθε είδος είναι γραμμένη ή τιμή του, καί ό πελάτης παίρνει 
τό είδος πού θέλει, πηγαίνει στό ταμείο, πληρώνει καί φεύγει.

ΑΓΟΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

Δύο Έλληνοαμερικανοί φίλοι μου, οί κ.κ. Βασίλειος Γκατσόπουλος καί Θ. Ά ν- 
δριτσάκης είχαν τήν καλωσύνη νά μέ πάνε στήν άγροτοπανήγυρι τού Λος ’Άντελες, 
δηλα.δή στήν άγροτική, ας τήν πούμε, άγορά τού Λος ’Άντζελες. 'Η  άγορά αύτή 
βρίσκεται στή συνοικία τού Χόλλυγουντ καί έχει έντονο ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Σέ 
ένα έκτεταμένο γήπεδο ό Δήμος ενοικιάζει τούς χώρους, δπου, άπό πάσης φύσεως 
επιχειρηματίες, έχουν κατασκευασθή περίπτερα ωραιότατα, μικρομάγαζα καλλιτε
χνικότατα, καφενεία μέ τραπεζάκια έξω, κατά τό ευρωπαϊκό σύστημα, καί γενικά μι- 
κροκαταστήματα, πού πωλοΰν 8,τι μπορεί νά φαντασθή κανείς. Είναι τρόπον τινά 
μιά μόνιμη έκθεσις άμερικανικών προϊόντων πάσης φύσεως, πού πωλοΰνται δμως 
κατά σύστημα εύρωπαϊκό. ’Έ τσι καί ή ζωή έν γένει έκεΐ καί ό θόρυβος καί ό κόσμος 
(τουρίστες απ’ 8λα τά μέρη) σέ κάνουν νά νομίζης 8τι βρίσκεσαι σέ ευρωπαϊκό έδα
φος. ’Εννοείται 8τι ή μαρκέτα αυτή διαθέτει πάρκο γιά πολλές εκατοντάδες αυτο
κίνητα. Τό χαρακτηριστικό 8λης αυτής τής μεγάλης άγοράς, δπου έκτίθενται 8λα 
τά είδη τροφίμων, ρουχισμού, έπιπλώσεως κ.λ.π. είναι δτι έχει έξοπλισθή μέ ήλεκ- 
τρικά ψυγεία καί παρουσιάζει μιά καθαριότητα εξαιρετική. 'Η  εμπορική κίνησις καί ή 
κατανάλωσις είναι τέτοια, ώστε τά ένοίκια, γιά χώρο έλαχίστων τετραγωνικών μέ
τρων, φθάνουν σέ ύψη δυσθεώρητα. Πάντως ή άγορά αύτή άποτελεΐ μία ωραία πρω
τοτυπία στήν ’Αμερική καί γ ι’ αυτό δλοι οί τουρίστες τήν επισκέπτονται.

(Συνεχίζεται)
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Ύπο τοΰ Δοχ. ’Τπαστυν. χ. Κ . ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟά
( Συνέχεια άπό τό προηγούμενου καί τέλος)

'Η  Κόνιτσα άφησε στη καρδιά μας ζωηρή έντύπωσι καί συμπεράναμε, 
δτι τό άκραΐον αύτό σημείο τής ΒΔ. Ελλάδος, έπαιξε σπουδαίο ρόλο για την 
υπαρξι της Χώρας μας. Γιά τοΰτο καί οί Βασιλείς μας είχαν μεταβή έκεϊ, κατά τήν 
διάρκεια τοΰ συμμοριτοπολέμου κατ’ έπανάληψιν. Οί κάτοικοι τής πόλεως, άνήγει- 
ραν προς τιμήν τής Βασιλίσσης μας στήν πλατεία, τον χάλκινον άνδριάντα της, 
παριστάνοντα αύτήν ώς φιλόστοργο μητέρα νά προστατεύη τό όρφανεμένο παιδί της.

10 .9 .1963 . Ξεκινάμε πολύ πρωί άπό τά Γιάννενα, γιατί έχουμε νά διανύσουμε 
πολλά χιλιόμετρα, ώσπου νά φθάσουμε στήν Θεσσαλονίκη. Στις 8 ή ώρα φθάνου
με στο ορεινό Μέτσοβο. Έπισκεπτόμεθα τό άρχοντικό τοΰ Τοσίτσα. Τό Μέτσο
βο είναι ή πατρίδα των Άβέρωφ-Τοσίτσα καί τό γενεαλογικό δένδρο τοΰ Βαρώ- 
νου Τοσίτσα, τοΰ άνδρός πού διέθεσε γιά τήν Ελλάδα μετά τον θάνατό του 3.000. 
000 χρυσές λίρες. Τό Μέτσοβο είναι ορεινή περιοχή καί φημίζεται γιά τά μάλ
λινα υφαντά του. Συνεχίζοντας διερχόμεθα άπό τήν επικίνδυνη «Κατάρα» 1.700 
ύψόμετρο, καί στις μία ή ώρα μπαίνουμε στή Καλαμπάκα. Έπισκεπτόμεθα τά 
Μετέωρα, τό θαΰμα αύτό τής φύσεως μέ τά άπότομα καί άπρόσιτα βράχια, άπομει- 
νάρια μιας άποξηρανθείσης παλαιάς λίμνης, γιατί ή σύνθεσις των βράχων, είναι άπό 
μικρούς κόκκους άμμου καί μέ τά πολλά μοναστήρια Βυζαντινής έποχής.

’Ακολουθούν τά Τρίκαλα, ό άπέραντος Θεσσαλικός κάμπος, ή Λάρισα, τά 
Θεσσαλικά Τέμπη μέ τό άφθονο νερό τους, ή Κατερίνη καί κατά τις 8.30' ή ώρα 
τό βράδυ, μετά άπό ενα πολύωρο ταξίδι, άντικρύζουμε τήν νύφη τοΰ Θερμαϊκού, 
τήν πρωτεύουσα τής Μακεδονίας. Τήν δευτέρα κατά σειράν σέ πληθυσμό πόλι τής 
Ελλάδος, τήν όμορφη Θεσσαλονίκη μας.

'Η  άποψις τής πόλεως είναι εξαιρετική. Τά πολλά καί πολύχρωμα φώτα της, 
ή θέα τοΰ φωταγωγημένου Κάστρου, ή Έγνατία οδός μέ τον ανδριάντα τοΰ στρατη
λάτου Κωνσταντίνου καί ή εκθεσις αύτής, δίδουν ζωντάνια καί έξαιρετική έντύ
πωσι στον έπισκέπτη.

11 .9 .1963 . Πραγματοποιούμε έπισκέψεις στά άξιοθέατα καί ιστορικά μέρη 
τής πόλεως. Πρώτα στό Κάστρο, υστέρα στον ιερό ναό τοΰ 'Αγίου Δημητρίοϋ, 
πολιούχου τής Θεσσαλονίκης, στόν ναό τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, στό Καυτατζόγλειο 
Στάδιο, στά κτίρια τοΰ Πανεπιστημίου, στόν λευκό Πύργο, στόν χώρο τής έκθέ- 
σεως, όπου τά περίπτερα τών διαφόρων κρατών, μέ τάς σημαίας των καί άνάμεσα 
αυτών ή γαλανόλευκη.

12 .9 .1963 . ’Αναχωρούμε άπό τήν Θεσσαλονίκη, περνούμε τήν Κορώνια λί
μνη, τον πανύψηλο Χορτιάτη, τον κάμπο τής Χαλκιδικής, τήν λίμνη Βόλβη, τά 
στενά τής Ρεντίνας ή Μακεδονικά Τέμπη, τά Στάγειρα, τήν πατρίδα τοΰ μεγάλου 
φιλοσόφου Άριστοτέλους, τοΰ διδασκάλου τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, καί τον ποταμό 
Στρυμώνα.

Διερχόμεθα μία τεραστία πεδιάδα. 'Ο δρόμος είναι εύθύς καί περικλείεται 
σάν άψίδα άπό θεώρατες λεΰκες. Περνούμε τήν Έλευθερούπολι καί τέλος φθάνου
με στήν καπνοπαραγωγική πόλι τής Μακεδονίας, τήν Καβάλα, στήν άξιολογώτερη 
πόλι τής άνατολικής Μακεδονίας. Συνεχίζοντας, φθάνουμε στήν Κεραμωτή καί 
μέ τό φέρρυ-μπώτ «Μακεδονία», άποβιβαζόμεθα στήν ώραιοτάτη Θάσο, όπου καί
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διανυκτερεύουμε. 'Η  Θάσος, είναι κατάφυτος άπό ελαιώνες καί πανύψηλα πεϋκα. 
"Εχει ωραία ξενοδοχεία, έξαιρετική καί μαγευτική παραλία, ώς επίσης καθαρά καί 
μέ εύθηνές τιμές έστιατόρια.

13 .9 .1963 . Κατά τις 7.30 ή ώρα έπισκεπτόμεθα τις άρχαιότητες της νήσου. 
Ξεναγός μας είναι ό κ. ’Αντώνιος Σωτηριάδης, ένας πανέξυπνος, καλοκάγαθος καί 
δεινός στον ρητορικό λόγο, 65ντάρης. Ή  εύγένειά του, ή προθυμία του, ό τρό
πος της έξηγήσεως καί ή πειστικότητα των λόγων του, μάς γοήτευσαν καί θά τόν 
ένθυμούμεθα πάντοτε. Μάς μεταφέρει στον αρχαιολογικό χώρο καί μάς δείχνει τό 
Ώδεΐον Δ' π.Χ. αΐώνος, τό ιερόν ναοϋ τοϋ Διονύσου, την πόλι άφιερωμένη στην Θεά 
"Ηρ α καί τέλος μάς μεταφέρει στο άρχαΐο θέατρο της Θάσου.

Μάς όμιλεΐ μέ πίστι καί δυναμικότητα γιά τό άρχαΐο έλληνικό πνεύμα καί 
μάς έπαναλαμβάνει τά λόγια σοφών άνδρών :

—’Αγαπήσατε τό θέατρον καί δημιουργήσατέ το, διότι ούτως όξύνεται ό νους, 
ένδυναμοϋται ή ψυχή τοϋ άνθρώπου καί γίνεται ούτος οξυδερκής, έκπολιτίζεται καί 
εξευγενίζεται. Τά άρχαιολογικά ευρήματα της πατρίδος μας, φέρουν, ώς ειπον άλ
λοι, χρυσοϋν, είς ρυάκια, άργότερον, εις ποταμόν καί τέλος, εις καταρράκτην.

Είναι άθάνατα μνημεία, είναι ολοζώντανα καί μεταλαμπαδίζουν τήν τέχνην 
καί τήν έπιστήμην. 'Ολόκληρος ή άνθρωπότης μένει κατάπληκτος ένώπιον τοϋ άρ- 
χαίου πολιτισμοΰ μας. Μεταβάλλατε τήν Ελλάδα σέ συντρίμματα, κάνετέτην στά- 
κτην, τήν ιδεολογίαν όμως αύτής, δέν ήμπορεΐτε νά μεταβάλλετε, διότι ή Ελλάδα, 
ποτέ, μά ποτέ δέν πεθαίνει.

"Ετσι ώμίλησεν ό «μπάρμπα Άντώνης» γιά τό άρχαΐο έλληνικό πνεΰμα καί 
γιά τούς έχθρούς της Ελλάδος οί όποιοι έπεχείρησαν κατά καιρούς νά τήν υποδου
λώσουν. Καί πριν άκόμη τελειώση τις λέξεις αύτές, ό κ. Λυκούσης, έδωσε τό 
σύνθημα: «Ζήτω ή μεγάλη μας πατρίδα».

'Ο κ. Σωτηριάδης λίαν συγκεκινημένος, όπως καί ήμεΐς άλλωστε, κατέληξε :
—Είμαι εύτυχής, διότι ήξιώθην νά ξεναγήσω τούς Δοκίμους 'Υπαστυνόμους 

καί σάς εύχομαι καλήν σταδιοδρομίαν καί έκτέλεσιν τοϋ καθήκοντος μέ πίστιν 
καί αύταπάρνησιν.

ΤΗταν στ’ άλήθεια τόση ή άγάπη καί ή έκτίμησίς του γιά τήν Σχολή μας, 
ώστε, όταν τοϋ προσεφέρθη κάποιο χρηματικό ποσόν, ήρνήθη νά τό δεχθή. Κατά 
τήν άναχώρησί μας, περιήρχετο τήν παραλία καί συνεχώς έκινοϋσε τό μαντήλι του.

14 .9 .1963 . Ξεκινούμε άπό τήν Καβάλα πρωί - πρωί καί περνώντας άπό τις 
πόλεις Ξάνθη καί Κομοτηνή φθάνουμε στήν Άλεξανδρούπολι. Είναι ή τελευταία πόλις 
της άνατολικής Μακεδονίας, καλοφτιαγμένη καί καθαρή. Σέ μικρή άπόστασι, συ
ναντάμε τά σύνορα. Τό άκραΐον αύτό τμήμα τής Χώρας μας, χωρίζεται διά τοϋ Έ 
βρου ποταμοΰ. Ή  διαχωριστική γραμμή τών συνόρων, είναι στο μέσον γεφύρας 
μήκους 800 μέτρων. Άντικρύζουμε τά έλληνικά καί τά τουρκικά φυλάκια. Πα
τούμε τά σύνορα προ τών οφθαλμών τοϋ Τούρκου φρουρού καί όλων μας ή σκέψις 
στρέφεται προς τήν Κωνσταντινούπολι μέ τόν μαρμαρωμένο βασιλιά της, τόν Κων
σταντίνο Παλαιολόγο.

Βγάζουμε άναμνηστικές φωτογραφίες επάνω στή γέφυρα τοϋ ποταμοΰ, ό 
όποιος ορμητικός κυλάει κάτω άπό τά πόδια μας. Ό  Έ βρος είναι, ώς γνωστόν, ό 
μεγαλύτερος ποταμός τής Ελλάδος. Πηγάζει έξω άπό τά σύνορά μας καί έχει βά
θος 14 μέτρα, θάλασσα πραγματική. Μετά παραμονή μιάς ώρας, έπιστρέφουμε στήν 
Καβάλα άργά τό άπόγευμα.

15 .9 .1963 . ’Από σήμερα, άλλάσσουμε κατεύθυνσι πορείας. Βαδίζουμε γιά τήν 
ΒΔ Μακεδονία, γιά ένα άλλο κομμάτι τής Ελλάδος μας, έξ ΐσου ώραΐο καί ίστορι-
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κό μετά τά τόσα άλλα. Φθάνουμε στις 8 ή ώρα στούς αρχαίους Φιλίππους, άπομει- 
νάρι μιας πανέμορφης πολιτείας τοϋ Δ' π.Χ. αΐώνος. Μάς ξεναγεί ό κ. Κα- 
τσίρης καί μάς μεταφέρει νοερά στην έποχή τοϋ Φιλίππου. Μάς δείχνει μεταξύ 
άλλων καί τό κελί στο όποιο έφυλακίσθη άπό τούς Ρωμαίους ό ’Απόστολος Παύλος.

’Αφήνουμε τούς Φιλίππους καί στις 9 ή ώρα σταματούμε στην Δράμα. 'Ωραία 
πόλις, νερά άφθονα, πράσινο καί καλοκτισμένη σέ εκτεταμένη εύφορωτάτη πεδιάδα. 
’Ακολουθεί ή πόλις των Σερρών, οπού καί γευματίζουμε. Οί Σέρρες είναι σύγχρο
νος πόλις, έχει δρόμους φαρδεΐς, είναι συγκοινωνιακός κόμβος, είναι τό κέντρο τής 
ΒΑ Μακεδονίας. Μετά διερχόμενοι άπό βουνά καί πεδιάδες, παραμένουμε γιά λίγο 
στον ηρωικό Λαχανά. Μάς άναμένει ό ταγματάρχης τοϋ έλληνικοΰ στρατού κ. Κου- 
φόπουλος καί μάς μεταφέρει στο ύψωμα, όπου εχει στηθή τό 'Ηρώο γιά τούς πε- 
σόντες κατά τά έτη 1912-1913. Μάς χαιρετά έκ μέρους τοϋ συντάγματος του καί 
μάς εξηγεί άκούραστα καί μέ σαφήνεια, την προσπάθεια την οποία κατέβαλαν οί 
πατέρες μας γιά νά άπωθήσουν τούς Βουλγάρους. Στη μάχη τοϋ Λαχανά, μάς λέγει, 
έπεσαν 6.400 στρατιώτες καί 164 έπίλεκτοι άξκοματικοί τοϋ ελληνικού στρατού. Ή  
πατρίς, εύγωμονοϋσα, άνήγειρεν ' Ηρώον. ’Επιστρέφουμε πάλι στή Θεσσαλονίκη καί 
παραμένουμε άλλη μία μέρα, δηλαδή τήν 16.9.1963.

17 .9 .1 9 6 3 . Έπισκεπτόμεθα πολύ πρωί την άρχαία Πέλλα. Μάς δίδονται 
κατατοπιστικές εξηγήσεις άπό τήν φοιτήτρια δεσποινίδα Παπακωνσταντίνου, γιά τήν 
τυχαία άνακάλυψι τής πόλεως τό 1957, ώς καί τήν σημασία τών εύρημάτων γ ιά τον 
πολιτισμό τής άρχαίας Ελλάδος. Μετά άπό λίγη άπόστασι, απαντάμε τά Γιαννιτσά, 
όπου ό έλληνικός στρατός τό 1912-1913 έ'δωσε σφοδρή μάχη γιά τήν κατάληψι τής 
Θεσσαλονίκης. ’Ακολουθεί έπειτα ή Βέροια, ή Νάουσα καί ή ’Έδεσσα.

Οί τρεις αυτές πόλεις είναι οί καλύτερες καί παραγωγικώτερες τής Ελλάδος. 
Τί πεδιάδες είναι αύτές; Τ ί άφθονα νερά; Τί πράσινο; Τί παραγωγή μήλων, έλαιών 
καί παντός είδους φρούτων; Ό  καταρράκτης τής ’Εδέσσης ό Νιαγάρας τής Ε λλά
δος καί οί ποταμοί της, μάς γεμίζουν τήν καρδιά εύχαρίστησι καί άριστες εν
τυπώσεις. Καταλήγουμε τό βράδυ στήν Φλώρινα, άφοΰ πρώτα έπισκεπτώμεθα στο 
ΒΔ τμήμα τής Ελλάδος, στά Σέρβικά σύνορα, τό φυλάκιο «Νίκη». Στά σύνορα αυ
τά βλέπουμε τον "Ελληνα τσολιά νά φυλάσση άκοίμητος τά σύνορά μας. Ή  γαλανό
λευκη κυματίζει καί τά φανταράκια μας, οί άκούραστοι φρουροί μας, γίνονται μέ 
μάς ένα γιά λίγο. Βγάζουμε φωτογραφίες, συζητούμε μαζί τους, επικρατεί μία ευχά
ριστη άτμόσφαιρα στά σύνορά μας. 'Η  Σχολή διά τοϋ ύποδιοικητοΰ της κ. Λυκούση, 
προσφέρει στούς φαντάρους, σέ ένδειξι έκτιμήσεως, ένα μεγάλο δέμα μέ τσιγάρα.

18.9.1963. Ξεκινώντας άπό τήν Φλώρινα, παίρνουμε τό δρόμο τοϋ γυρισμοϋ γιά 
τήν ’Αθήνα. Στις 10 ή ώρα φθάνουμε στή Καστοριά, στή πόλι τής έπεξεργασίας τών 
γουναρικών. Έπισκεπτόμεθα διάφορα άξιόλογα μέρη τής πόλεως, ώς τον ναό τής 
Παναγίας, 300 μ.Χ., μέ ωραία ψηφιδωτά καί τά έργοστάσια γουναρικών.’Αγοράζουμε 
διάφορα άναμνηστικά καί συνεχίζοντας τό πάντοτε ευχάριστο ταξίδι μας, φθάνου
με στις 1.30 τό μεσημέρι στήν Κοζάνη. Έντύπωσι μάς κάνει ή πόλις αύτή, γιατί 
έκεί, έδιδάχθη ή τέχνη, ή έπιστήμη καί άνεπτύχθησαν τά γράμματα άπό τον μέγα 
διδάσκαλο τοϋ γένους μας, τον Εύγένιο Βούλγαρη.

'Ο άνδριάντας τοϋ Παύλου Μελά, τοϋ άγέρωχου αύτοΰ πολεμιστοϋ, πού έδω
σε τήν ζωή του γιά τήν άπελευθέρωσι τής Μακεδονίας, δεσπόζει τής πλατείας τής 
πόλεως. Συνεχίζουμε γιά τον Βόλο. Παντοΰ όπου περνούμε, στά Σέρβια, στήν ’Ε
λασσόνα, στον Τύρναβο, θαυμάζουμε τήν έλληνική φύσι.

1 9 .9 .1 9 6 3 . ’Από ενωρίς έπισκεπτόμεθα τά χωριά τοϋ Πηλίου, τήν Τσαγ- 
καράδα, τήν Πορταριά καί τήν Μακρυνίτσα. Παντοΰ πρασινάδα, παντοΰ καστανιές,



996 Κ. Άντωνοπούλου: Ή  20ήμερος έκδρομή της Σχολής Ύπαστυνόμων

ελαιώνες καί τό κυριώτερο τά κρύα νερά τους. Τα χωριά τοϋ Πηλίου είναι παντοΰ 
ξακουστά καί περιττεύει κάθε περιγραφή. 'Η  ημέρα μας κυλάει ευχάριστα στήν ω
ραία καί παραλιακή πόλι τοϋ Βόλου.

20 .9 .1963 . Τελευταία ήμέρα τής 20ημέρου εκδρομής μας. Μέσω Στυλί- 
δος καί Λαμίας, φθάνουμε στά στενά των Θερμοπυλών. Σταματούμε γιά λίγο προ 
τοϋ χάλκινου άνδριάντος τοϋ σπαρτιάτου Λεωνίδα καί ό κοσμήτωρ, αστυνόμος Β' κ. 
Παπαθανασίου, μας όμιλεϊ γιά την εποχή τοϋ 480 π.Χ. Μας μεταφέρει νοερά στήν 
μάχη τών Θερμοπυλών, γιά τήν άπεγνωσμένη άντίστασι τοϋ Λεωνίδα μέ τούς 
300 του καί τύν θάνατό τους μετά τήν προδοσία τοϋ Εφιάλτου, γιατί ενώ μποροΰσαν 
νά αποχωρήσουν δέν το Ιπραξαν, άκολουθοΰντες πιστά τούς νόμους τής πατρίδας των, 
ώστε ό Σιμωνίδης νά γράψη άργότερα τό «ώ ξεΐν άγγέλειν Λακεδαιμονίοις, 
8τι τήδε κείμεθα τοϊς κείνων ρήμασι πειθόμενοι» καί πού ό ’Αθανάσιος Διά
κος τό 1821 νά φωνάξη όταν έκινδύνεψε στήν γέφυρα τής ’Αλαμάνας σέ κείνους 
πού τον προέτρεπον νά άπομακρυνθή, γιατί οί Τούρκοι ήσαν εκατονταπλάσιοι τών 
Ελλήνων : «Δεν φεύγω άπό δώ, δέν ήμπορώ νά φύγω, γιατί ό Λεωνίδας μέ κοιτά
ζει». Καί πράγματι έμεινε καί άπέθανεν, όπως ό Λεωνίδας στις Θερμοπύλες.

Ό  κ. Λυκούσης άκολούθως μάς κάνει άνακεφαλαίωσι τών όσων είδαμε καί 
έγνωρίσαμε, λέγοντας τά εξής :

«Κύριοι, μέ τήν εκδρομήν αύτήν τών 20 ήμερών, έγνωρίσαμε τήν άρχαία 
καί νέα Ελλάδα. Έγνωρίσαμε τά βουνά της, τά ποτάμια της, τις πεδιάδες της, 
τούς κατοίκους της. Έγνωρίσαμε δ,τι ώραϊον έχει καί έδιδάχθημεν τά μέγιστα. Ό  
"Ελληνας, ξέρει νά πολεμά, ξέρει καί νά πεθαίνη. Οί "Ελληνες έπολέμησαν διά τήν 
ελευθερίαν τους, έπολέμησαν διά τήν άνεξαρτησίαν τοϋ έδάφους των, έπολέμησαν 
διά τήν έπικράτησιν τής ιδέας. Μιάς ιδέας μεγάλης, εύγενούς καί θείας».

Έ τσ ι, ή τόσον ωραία έκδρομή, ή τόσον διδακτική καί εύχάριστη, έληξε μέ 
τήν άφιξί μας στήν ’Αθήνα τήν 4,45' ώρα τής 20.9.1963. 'Ομολογουμένως οίέντυ- 
πώσεις καί τά συμπεράσματά μας άπό τήν έκδρομή αυτή ήσαν κάτι τό ξεχωριστό 
στή ζωή μας, γιατί έπλουτίσθησαν οί γνώσεις μας, ηύρύνθη ό όριζων τοϋ διανοη
τικού μας κόσμου καί μάς παρέσχεν άφθαστη χαρά καί άγαλλίασι. ΤΗταν ή έκπλή- 
ρωσις μιάς πολύ ζωηράς έπιθυμίας μας. ΤΗταν ό,τι καλύτερο ζητούσε ή ψυχή τοϋ 
νέου 'Υπαστυνόμου.

Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Οί αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στον έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 

πνευματική τροφή.
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______________  'Υπό 'Υπαβτυνόμου Α' κ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ _________________

( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο )

Το τεράστιο θέμα « Κ ω σ τ  ή ς Π α λ α μ α ς »  άνήκει σέ ολόκληρο τό Έ 
θνος. Καί πρέπει να βρεθεί κάποια μεγάλη στιγμή πού ολόκληρο τό "Εθνος θά στα- 
θή σέ στάση προσοχής, μέ την έφετινή έπέτειο των είκοσι χρόνων άπό τό θάνατο 
τοϋ ποιητή τοϋ Γένους καί των πενήντα χρόνων άπό τις έξορμήσεις τοϋ 1912-1913 
προς ολοκλήρωση των εθνικών μας διεκδικήσεων. Τό άνάκρουσμα τοϋ Σικελιανοϋ 
επιβάλλει τήν ευγνωμοσύνη όλων μας, έπιβάλλει να μεταφερθοϋμε νοερά είκοσι 
χρόνια πριν καί νά κάμουμε ένα μικρό μνημόσυνο στον τάφο τοϋ ποιητοϋ μέ τούς 
στίχους:

Σ ’ αυτό τό φέρετρο άκουμπά ή Ελλάδα! "Ενα βουνό 
μέ δάφνες αν ύψώσσυμε ως τό Πήλιο καί ως τήν ’Όσσα, 
κι’ αν τό πυργώσουμε ώς τον έβδομο ουρανό, 
ποιόν κλεϊ, τί κι’ αν πή ή δίκιά μου γλώσσα;
’Ηχήστε οί σάλπιγγες!... Καμπάνες βροντερές, 
δονήστε σύγκορμη τή χώρα, πέρα ώς πέρα...
Βογγήστε, βούκινα πολέμου... Οί ιερές 
σημαίες, ξεδιπλωθήτε στόν αέρα!...

Ε Π Ι Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α

Δύο χαρακτηριστικά έπετειακά σημειώματα έχουν τήν θέση τους εδώ, γιά 
νά καταδειχθή, πέραν τών ,οσων άνέφερα στήν μελέτη τοϋ 1962 μέ τον «Δ ω δ ε
κ ά λ ο γ ο τ ο ϋ  Γ ύ φ τ ο υ  κ α ί  τ ή ν  κ ο μ μ α τ ι κ  ή—κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή  
—έ π ι σ τ ρ ά τ ε υ σ η  τ ο ϋ  Κ ω σ τ ή  Π α λ α μ  ά», καί πέραν τών όσων στήν 
παρούσα άναδρομή διελήφθησαν, τό μέγα θέμα έκμεταλλεύσεως τοϋ πατριδολάτρη 
ποιητή άπό τον κομμουνιστικόν παράγοντα. Τά δύο αυτά σημειώματα έδημοσιεύθη- 
σαν στήν έφημερίδα «Καθημερινή» τής 9ης Μαρτίου καί στήν έφημερίδα «Άκρό- 
πολις» τής 3ης Μαρτίου 1963. Τά παραθέτω μέ τήν βεβαιότητα ότι πολλά θά φω
τίσουν περί τό τεράστιον κεφάλαιον «Κ ω σ τ ή ς  Π α λ α μ α  ς».

'Υπό τον τίτλον « Γ ύ ρ ω  ά π ό  τ ό  σ ύ μ β ο λ ο  τ ο ϋ  Κ ω σ τ ή  Π α 
λ α μ  ά», ό διακεκριμένος συγγραφεύς καί κριτικός κ. Άνδρέας Καραντώνης γράφει 
στήν «Καθημερινή» τής 9ης Μαρτίου :

«Τό φαινόμενο τών ομαδικών έκδηλώσεων γύρω άπό τή μνήμη καί τό έργο 
τοϋ Κωστή Παλαμα, συνεχίζεται άμείωτο, είκοσι χρόνια μετά τό θάνατό του. Δια
λέξεις παντοϋ, συγκεντρώσεις, άπαγγελίες ποιημάτων του, άφθονη κριτική καί ά- 
ναμνηστική άρθρογραφία στόν ήμερήσιο καί περιοδικό τύπο, λόγοι επίσημοι καί 
άνεπίσημοι, μνημόσυνα καί τρισάγια στόν τάφο του, συζητήσεις γιά τή σημασία καί 
τήν άξια τών στίχων του άνάμεσα σέ συντροφιές μορφωμένων άνθρώπων. 'Ο Πα- 
λαμάς, έγινε πιά ένα πνευματικό σύμβολο τοϋ νεοελληνισμοΰ, ένα σύμβολο πού μάς 
συνδέει μέ δ, τι καλύτερο δημιούργησαν οί ελληνικές χιλιετηρίδες. Μέ τον Παλαμα, 
δέν φοβόμαστε_πιά τό ένδοξο παρελθόν μας. Δέν είναι βέβαια δυνατό νά ξέρουμε
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πώς θά άντιμετωπίσουμε μέ τον Παλαμά τό μέλλον, μιά πού ή εποχή μας άρχίζει 
ν’ άλλάζει τόσο, δμως δ, τι υπάρχει ώς τά τώρα σαν ελληνικό, καταλήγει και άνα- 
κεφαλαιώνεται στον Παλαμά. Είναι τό μεγάλο μας κρηπίδωμα. Τό δνομα Παλα- 
μάς, γεννάει μια εύλάβεια καί μια έμπιστοσύνη πού δσο πάει διαχύνεται καί περισ
σότερο στήν ομαδική ψυχή. Δεν είναι χωρίς σημασία τό γεγονός δτι μέσα σέ έξη 
μήνες άγοράστηκαν δυόμισυ χιλιάδες άντίτυπα από τον πρώτο τόμο τών «'Απάν
των» του. ’Ά ν δέ χαλάσει ό κόσμος, θάρθει κάποτε μιά μέρα στήν Ελλάδα πού οί 
νέοι θά συμβουλεύονται τό στίχο τού Παλαμά δπως εμείς σήμερα συμβουλευόμαστε 
τον "Ομηρο καί τον 'Ησίοδο. 'Η  ποίηση ή μεγάλη τήν ώρα πού πρωταναβρύζει 
μοιάζει μέ άνοιξιάτικο τραγούδι, δταν δμως περάσει στούς αιώνες, χωρίς νά πάψει 
νάναι τραγούδι άκ.ούεται καί σά συμβουλή πανάρχαιου σοφού γέροντα. Τέτοια έχει 
έχει άρχίσει νά γίνεται καί ή ποίηση τού Παλαμά.

»Δέν είναι λοιπόν τυπικές οί εκδηλώσεις γύρω άπό τά σύμβολά της, κάθε φο
ρά πού θά δοθεί μιά εύκαιρία. Βγαίνουν άπό μιά βαθύτερη άνάγκη, κι δταν άκόμη 
περιορίζουνται σέ συμβατικότητες. 'Ωστόσο, κάποιες άπ’ αυτές τις έκδηλώσεις μάς 
κάνουν σκεπτικούς. Φυσικά, ελεύθερος είναι ό καθένας νά έκφράζεται καί νά ένερ- 
γεΐ δπως νομίζει καί δπως θέλει, δταν δμως τά κίνητρα δίνουν ή μπορεί νά δώσουν 
τήν εντύπωση κάποιας άνειλικρινείας ή κάποιας άποσκεπασμένης σκοπιμότητας, 
είναι πολύ φυσικό πάλι νά κινήσει τήν δυσπιστία καί τήν άντιλογία. 'Ο  Παλαμάς, 
είναι βέβαια ποιητής τού Έθνους, τού έλληνικοϋ συνόλου, καί καθένας πού ζή σ’ 
αύτόν τον τόπο έχει τό δικαίωμα νά τόν αισθάνεται καί νά τον έρμηνεύει κατά βού- 
λησιν. Μέ ένα δρο δμως: τό θέμα του νάναι ό «Παλαμάς γιά τόν Παλαμά» καί δχι 
«ό Παλαμάς γιά τούτο ή έκεΐνο», δταν μάλιστα τό «τούτο καί τό εκείνο» συμβαί
νει νάναι μιά πολιτική—καί τούτη, δχι φανερή, μά σκόπιμα άποσκεπασμένη. Γ ι’ 
αύτό αΐσθανθήκαμε κάποια δυσπιστία, γεννήθηκαν μέσα μας κάποια έρωτήματα 
κι’ ό νοΰς μας γύρισε σέ κάτι «παληά», δταν είδαμε έναν «ειδικό τρόπο» τιμητικών 
έκδηλώσεων γιά τά είκοσι χρόνια άπό τόν θάνατο τού ποιητή.

»Έξωτερικά, ό τρόπος αύτός στάθηκε έντελώς άψογος καί εύλαβής. ’Άνθρω
ποι τών γραμμάτων συγκεντρώθηκαν γύρω άπό τόν τάφο τού Παλαμά στο Α' Νε
κροταφείο ’Αθηνών, ήρθαν καί κάμποσοι νέοι, φέραν λουλούδια καί στεφάνια, ψάλ
θηκε μνημόσυνο, εκφωνήθηκαν λόγοι γιά τό έργο του, άπαγγέλθηκαν τά ποιήματα 
τού Σικελιανοΰ καί τού Σκίπη πού είχαν βροντοφωνηθεί άπό τούς ποιητές τους τήν 
ιστορική ήμέρα τής κηδείας του, τραγουδήθηκε καί ό Εθνικός 'Ύμνος (δπως καί 
τότε) κι’ υστέρα σχηματίστηκε μιά μικρή πομπή πού τράβηξε προς τό «κελλί» τού 
Παλαμά (στο σπίτι του τής οδού ’Ασκληπιού 3) γιά νά προσκυνήσει. "Ολα νόμιμα 
καί ωραία. ’Έ τσι γίνεται σ’ δλα τά μέρη τού κόσμου. Γιατί λοιπόν νά ενοχληθούμε; 
Κι’ δμως μέσα σ’ δλη αυτή τή «φυσικότητα» υπάρχει κάτι τό άνειλικρινές. Αύτό 
τό άνειλικρινές, δέν άφορά τούς νέους. Οί νέοι, καί πλανερές ιδέες νά υποστηρίζουν 
—συχνά δέν ξέρουν άκριβώς σέ τί πιστεύουν οΰτε σέ τί μπορεί νά τούς οδηγήσει 
αύτό πού πιστεύουν—κινούνται μέ αύθορμησία καί άνιδιοτέλεια. Τό «άνειλικρινές» 
θά τό παρατηρήσουμε σέ μερικούς άπό τούς πνευματικούς εκπροσώπους αύτής τής 
κίνησης πού είκοσι χρόνια τώρα, θέλει νά μάς παρουσιάζει τόν Παλαμά σάν ένα 
πνεύμα «ματερεαλιστικά διαλεκτικό», ένώ πριν άπό τό θάνατό του, ή ίδια αύτή «κί
νηση» καί «ιδεολογία» έκαμε δ, τι μπορούσε γιά νά παρουσιάσει τόν Παλαμά σάν 

πνευματικό εκπρόσωπο τού στενοκέφαλου άστισμοΰ καί τυφλό δργανο τού καπι- 
^ λ ^ ’σμοΰ, εχθρό τού λαού, ξένο προς τόν λαό, κούφιο ιδεαλιστή, μωρό ποιητή κ.τ.λ. 
Σήμδ τ, δλα αύτά, οχι μόνο ξεχάστηκαν άλλά καί «άναποδογυρίσθηκαν». Τό σύν
θημα τό *^ωσε ° Νίκος Ζαχαριάδης, μέ τή γνωστή μελέτη του « Ό  άληθινός Παλα
μάς» Κι* >'π ® τότε ώς σήμερα, ό Παλαμάς είναι «έπαναστάτης», φίλος τού λαού, 
μεγάλος έθνικ ^  ~οιΤ^ ς' Τ*ρεμιστής καί χτίστης, μεγάλος γλωσσοπλάστης, με-
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γάλος τεχνίτης. Τέτοια τοϋ είπανε προχτές πάνω άπό τον τάφο του, σκηνοθετώντας 
σχεδόν ξανά την κηδεία του καί μετατρέποντάς την σέ πομπή «προσκυνήματος», 
πού βέβαια δεν ήταν παρά «άριστερή διαδηλωσούλα» καμουφλαρισμένη σέ πνευμα
τική πράξη.

»Θά πείτε τώρα. Καλά. "Ομως αυτά πού τοϋ λένε, δέν είναι άλήθεια; Δέν 
τά λέτε κι έσεΐς οί άλλοι, οί μη «διαλεκτικοί;» Πρώτα-πρώτα, είναι άλήθεια άλλά 
ώς ένα σημείο. 'Ο Παλαμας, ήταν ένα ελεύθερο πνεύμα, άνήσυχο καί προοδευτικό. 
Κάθε τί πού το αίσθάνθηκε ή το πίστεψε (το λόγιο γλωσσικό σύστημα, τήν άμορ- 
φωσιά, τήν περιφρόνηση προς το λαό, τή μούχλα τής προγονοπληξίας, τόσα άλλα) 
τά χτύπησε καί στή θέση τους έστησε ζωντανά ιδανικά. "Ομως αύτά τά ιδανικά, 
ήταν πάντα έλληνικά καί έθνικά, χωρίς καμμιά έξάρτηση καί τίποτε άλλο. 'Ο  Πα- 
λαμάς, δέν έγραφε ή δέν τραγουδούσε τή λέξη ’Έθνος, Ελλάδα, Πατρίδα, έννοών- 
τας «κάτι άλλο», δπως το κάνουν σήμερα αύτοί πού προβάλλουν τις ίδιες λέξεις, καί 
μαζί μ’ αύτές, τις έννοιες Ελευθερία, Δημοκρατία, Ειρήνη. Κι’ αύνή ή άπροκά- 
λυπτη έλληνοεθνική στάση τοϋ Παλαμά ήταν πού έξόργιζε τούς εκπροσώπους τής 
άριστερής ιδεολογίας στά χρόνια πού ήταν κι’ αύτοί άναγκαστικά ειλικρινέστεροι, 
γιατί ή στάση τους καί οί σκοποί τους ήταν άπροκάλυπτοι καί δχι διπλωματικά άπο- 
σκεπασμένοι, δπως είναι σήμερα.

»Δέν είναι άσκοπο νά θυμηθούμε τί λέγαν τότε γιά τον Παλαμά, αύτοί πού 
τον ύμνησαν έπειτα καί τον πήραν γιά λάβαρό τους. Μερικοί άπ’ αυτούς, δέ ζοΰν, 
μά δέν έχει σημασία- ξέρουμε τί θά λέγαν αν ζοϋσαν, έχοντας βάση αύτά πού λένε 
δσοι ζοΰν καί οί νεώτεροι πού είναι δασκαλεμένοι άπ’ αυτούς. Στά 1932, ό ποιητής 
Κώστας Βάρναλης (περιοδικό «Πολιτικά Φύλλα», τεύχος Γ ') σέ συνέντευξή του 
είπε: «'Ο Παλαμας έμεινε μακρυά άπό κάθε έπαφή μέ τήν πραγματικότητα. Γεν
νήθηκε στό γραφείο καί θά πεθάνει στήν καρέκλα». Ό  Δημήτρης Γληνός («Νέοι 
Πρωτοπόροι», Αύγουστος 1935) λέει πώς «ό Παλαμας είναι ό εκπρόσωπος τοϋ 
"Ελληνα πατριώτη άστοΰ» καί ή Ά λ . Άλαφούζου, «... ό Παλαμας δέν ξεπέρασε τό 
χαμηλό ύψος τών εθνικών ιδανικών τής κοινωνικής του τάξης καί τήν ύποκριτική 
επίσημη έννοια τής αστικής πατρίδας, πού δέν παράλειψε νά τήν έξυμνήσει μέ τις 
κατάλληλες εύκαιρίες. Γι’ αυτό, άκριβώς, τό επίσημο έλληνικό κράτος δέν φοβήθη
κε πώς κάνει σφάλμα συμμετέχοντας στον έορτασμό τοϋ μεγάλου έθνικοΰ ποιητή 
τής Ελλάδος Κ. Παλαμά, πού στήν πενηντάχρονη ποιητική του δράση άγνόησε 
άπόλυτα τό ζωντανό έλληνικό λαό». Κι’ ό Νίκος Καρβούνης, («Ριζοσπάστης» 8-3- 
1936): «'Ο Παλαμάς δέν έχει βάθος κανένα. 'Η  σκοτεινιά τής έκφρασής του είναι 
φυσιολογικό άποτέλεσμα τοϋ ιδεολογικού του κενοΰ. ’Αλλά καί αύτή άκόμα τον 
κρατεί καί θά τον κρατεί, γιά πάντα, μακρυά άπό τό λαό πού άντιμετωπίζει καθη
μερινά τό σκληρό άγώνα τής ζωής μέσα στις σημερινές κοινωνικές συνθήκες, μέσα 
στά νύχια τής εκμετάλλευσης άπό τήν τάξη πού νοιώθει δικό της τον Παλαμά καί 
γιορτάζει σήμερα τά πενηντάχρονα τοϋ έργου του».

»Αύτά άκουγε ό Παλαμάς δταν ζοΰσε άπό τούς σημερινούς ύμνητές του. Τί 
συνέβη λοιπόν, άλλαξαν γνώμη; "Αλλαξαν αισθητική καί ιδεολογία; "Οχι. 'Απλού- 
στατα άλλαξαν τ α κ τ ι κ ή .  Τήν τακτική αύτή, τήν έφεΰρε ό μεταπολεμικός στα
λινισμός—ό ίδιος σταλινισμός τής προπολεμικής έπαναστατικής άκαμψίας καί τής 
άπροκάλυπτης, κατά μέτωπον επίθεσης. Τώρα, ή έπίθεση, γίνεται άπό τά πλάγια, 
άπό πίσω, κρυφά, μέ χέρια άπαλά, μέ χέρια «άστικώς» καί «έθνικώς» γαντοφορε
μένα, μέ προσευχές στήν Ελευθερία, τή Δημοκρατία καί τήν Ειρήνη."Ετσι ό Παλα
μάς μέ τό πλούσιο έργο του καί τό έλεύθερο προοδευτικό του πνεΰμα, δέν είναι πιά 
άνάγκη νά δείχνεται σάν αντιπρόσωπος τοϋ καπιταλισμού. Είναι άνάγκη νά είναι 
ποιητικός εκπρόσωπος τοϋ έργαζόμενου λαοΰ καί τοϋ έθνους, πού (γι’ αυτούς βέ
βαια), σέ τελευταία ανάλυση θέλει νά γίνει «κομμουνιστικό». Καί μιά πού ύπάρχει



1000 Χαρ. Σταμάτη : Κωστής Παλαμας

τέτοια άνάγκη, ας μην καθόμαστε μέ σταυρωμένα χέρια, κάθε πού μας δίνεται ευκαι
ρία. ’Έ τσι σκηνοθετήθηκε ξανά ή κηδεία τοΰ Παλαμά καί ειπώθηκαν πάλι, τα όσα 
ειπώθηκαν. Ξαναλέμε: ελεύθεροι είναι οΐ άνθρωποι να ενεργούν καί να έκδηλώνον- 
ται όπως θέλουν. 'Ο Παλαμας, δέν είναι ιδιοκτησία κανενος καί ξέρουμε πώς το 
πιο άσήμαντο πνευματικό φαινόμενο ή κεφάλαιο άνήκει στο σύνολο καί είναι δημό
σιο θέμα.

»Μά γ ι’ αύτο κι’ εμείς πέρνουμε τό δικαίωμα να σχολιάζουμε τά όσα βλέ
πουμε, μέ την άφελή ίσως, ιδέα, πώς σέ κάτι μπορούμε νά βοηθήσουμε. Τουλάχι
στον στήν άποκατάσταση τής άλήθειας (πολύ κοινής άλήθειας, άλλωστε), πώς ό 
Παλαμας, σάν ποιητής καί σαν άνθρωπος πού είχε ώρισμένες ιδέες, πεποιθήσεις, 
πίστεις, δέν βρίσκεται ούτε έκεϊ πού τον έβλεπαν οί αριστεροί πριν άπό τον πόλεμο, 
μήτε έκεϊ πού τον τοποθετούν τώρα. 'Ο Παλαμας, άνήκει πριν άπ’ όλα σ’ αύτο το 
παράξενο, άπέραντο,' μυστηριακό καί μεταφυσικό κράτος πού λέγεται Ποίηση. Αυ
τή ήταν ή έσώτατη καί πρωταρχική άλήθειά του. "Αν τον βγάλετε άπ’ αύτο το κρά
τος, όπου κι’ άν τον τοποθετήσετε, στήν ’Ακρόπολη, στά Παλάτια, στα Εργοστά
σια, στο Λαό—δέν θά τον βρείτε πιά μπροστά σας. Θά έ'χει γίνει άόρατος. *0 Πα
λαμας είναι ορατός μόνο μέσα στον ποιητικό κόσμο. ’Αλλά βέβαια, ήταν άνθρωπος 
μιας ορισμένης έποχής, μιας φυλής, ένός έθνους, ενός γενικώτερου πολιτισμού που 
καί τότε λεγόταν καί τώρα εξακολουθεί νά,λέγεται «ευρωπαϊκός». Είχε λοιπόν ιδέες, 
άπόψεις καί μ’ αύτές έτρεφε τήν.ποίησή του, αύτές παράσταινε μέσα άπό τήν ποίη
σή του όταν έβγαινε άπό τον ύποκειμενικό του κόσμο. *0 νοΰς του ήταν όραματικός. 
Συχνά, άνέβαινε ψηλά, κι’ όσο πιο ψηλά άνέβαινε, τόσο περισσότερες μορφές καί 
όψεις έβλεπε τοΰ κόσμου τούτου. Κάποτε στέκοταν γιά λίγο μπροστά σέ ιδέες πρω
τοφανέρωτες πού γοήτευαν γιά μιά στιγμή τό πνεύμα του καί τις έντυνε μέ λίγους 
στίχους, τούς άφιέρωνε ένα τραγουδάκι. Καί προσπερνούσε, γιά νά σταθεί κ ι’ άλ- 
λοΰ, κι’ ύστερα νά ξαναγυρίσει στή μόνιμη περιοχή των άσάλευτων ιδεών του—αύ- 
τών των ιδεών πού είχαν κάνει τον Βάρναλη νά γράψει «Έ γώ  μαι ή Τέχνη τών μω
ρών, τών τσαρλατάνων, ή Τέχνη τών μοιχών καί τών εύνούχων, ή πουλημένη, ή 
άτϊμασμένη—είμαι ή «Φλογέρα» έγώ τοΰ «Βασιλιά» καί τό «Πάσχα τών Ε λλή 
νων». Ή  «Φλογέρα τοΰ Βασιλιά», ή πλέον πανηγυρική καί έπίσημη παρουσία τοΰ 
έθνολάτρη Παλαμά μέσα στήν ποίησή μας. Τό «Πάσχα τών Ελλήνων» τού Σικε- 
λιανοΰ, μιά μεγαλόστομη καί μεγαλοφάνταστα ζωγραφισμένη λυρική επικύρωση 
τών χριστιανικών συμβόλων τής ’Ορθοδοξίας. Στή «Φλογέρα τοΰ Βασιλιά», ήρωας 
επικός, ό Βασίλειος ό Βουλγαροκτόνος προβαλμένος όχι μόνο σάν ένα ιστορικό πρό
σωπο, άλλά σάν τό σύμβολο ένός άέναου πολέμου—’Αγώνα γιά τή συντήρηση τών 
έθνών. Δέν είναι ό Πόλεμος μέ τά όπλα μόνο (σήμερα, όλοι τον καταδικάζουμε, έ- 
κεΐνα τά χρόνια όμως ήταν ό πόλεμος μιά παιδαγωγική γιά τό έθνος), άλλά ό πό
λεμος—άμάχη, προσπάθεια, ζωτική ενέργεια. Αύτο τό εθνικιστικά άγωνιστικό’πνεΰ- 
μα εκφράζει καί ό παλαμικός Βουλγαροκτόνος, σέ μερικούς άπό τούς πιο μεγαλό
πνοους καί τούς πιό νομοθετικούς στίχους τής «Φλογέρας»; «Καί πάντα θά ύπάρχω 
»έγώ- κι’ άφοΰ άπό δώ θά λείψω—θά εΐμ’ άπό κείθε, άφεύγατος, τριγυριστής, θά 
«ύπάρχω—μ’ όποια σημάδια σφραγιστός, μ’ όποιο όνομα κρασμένος—τοΰ κάστρου 
»πορτοφύλακας, πιστός τής Ρωμιοσύνης·—καί θ’ άντιστέκουμαι, σπαθί- βουλή, θά 
«κατορθώνω. Καί τών Ελλήνων καί ή βουλή καί τό σπαθί. Καί θά είναι—μέ κόψη 
»πάντα καί ή βουλή καί τό σπαθί μέ γνώμη. Μαρμαρωμένος βασιλιάς, καί θά ξυ- 
»πνώ άπ’ τό μνήμα—τό μυστικό καί τό άβρετο πού θά μέ κλιεΐ, θά βγαίνω—καί τή 
«χτιστή χρυσόπορτα ξεχτίζοντας, θά τρέχω—καί καλιφάδων νικητής καί τσάρων 
«κυνηγάρης—πέρα στήν Κόκκινη Μηλιά θά πέρνω τήν άνάσα».

(Συνεχίζεται)



(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Κορίννης.
Πάροδος της πλατείας ’Ελευθερίας ( Κουμουνδούρου ) 5.
Ή  Κόριννα, Έλληνίς ποιήτρια της άρχαιότητος, γεννήθηκε, πιθανώς, στή 

Τανάγρα καί ήκμασε τον ΣΤ ' - Ε ' αιώνα π.Χ. Λέγεται δτι ήταν δασκάλα τοΰ Πιν
δάρου. Συνέθεσε στή Βοιωτική διάλεκτο ποιήματα, διαπραγματευόμενα άρχαίους 
μύθους τής Βοιωτίας.

Κορνάρου Βιτσέντζου.
Πάροδος τής όδοϋ Έρμου 28, κοντά στον μητροπολικδ να δ τών ’Αθηνών.
’Οφείλει τήν ονομασία στον συνθέτη του γνωστού έπους «Έρωτόκριτος », 

πού, σύμφωνα μέ δικές του βιογραφικές σημειώσεις, γεννήθηκε στή Σητεία τής 
Κρήτης καί ένυμφεύθη στο Κάστρο, δηλαδή στο σημερινό 'Ηράκλειο. Για τήν ταυ
τότητα τοΰ προσώπου του υπάρχουν πολλές υποθέσεις, κατά πάσαν πιθανότητα δμως 
ήταν "Ελλην, παρά τό ιταλικό του επώνυμο. Τό πότε άκριβώς έζησε μάς είναι άγνω
στο. ( Συνώνυμη οδός υπάρχει στή Κάτω 'Ηλιούπολι ).

Κοροίβου.
Πάροδος τής όδοϋ Μελισσοϋ 16, κοντά στον Προφήτη Ή λία  τοΰ Παγκρατίου.
'Ο Κόροιβος, Έλλην άρχιτέκτων τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος, 

σύγχρονος τοΰ Περικλέους, έσχεδίασε τά έπιστύλια τοΰ ναοΰ τής Δήμητρας (Έλευ- 
σίς ). 'Ύστερα άπό τον θάνατό του τήν έργασία συνέχισαν ό Μεταγένης καί ό Ξενο- 
κλής. Πιθανώς υπήρξε συνεργάτης τοΰ ’Ικτίνου.

Κορόμηλα Λάμπρου - Χατζή .
Πάροδος τής όδοϋ Καλλιρρόης 97, κοντά στο εργοστάσιο ελαστικών «Έ θελ» 

τής λεωφόρου Συγγροΰ.
Ό  Χατζή-Λάμπρος Κορομηλάς, άγωνιστής τοΰ 1821, γεννήθηκε στην ’Αθήνα 

τό 1780. "Οταν έξερράγη ή έπανάστασις διέθεσε μέγα μέρος τής περιουσίας του γιά 
τον ’Αγώνα καί ιδιαίτερα γιά τήν όργάνωσι τακτικοΰ στρατοΰ, άπό τον στρατηγό 
Φαβιέρο, τοΰ οποίου διετέλεσε καί διερμηνεύς. Τραυματισθείς στή δεύτερη μάχη
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τοΰ Χαϊδαρίου (3 Αύγουστου 1826 ), συνελήφθη καί οδηγηθείς στην πλατεία 'Αγίου 
Παντελεήμονος έσταυρώθη άπό τον Κιουταχή, προς εκφοβισμό των Ελλήνων, πού 
εΰρίσκοντο στην Άκρόπολι.

Κορυδαλλέως Θεοφίλου.
Πάροδος τής όδοϋ Φυλής 202, κοντά στον κινηματογράφο « Καπιτόλ » τής 

όδοΰ 'Αγίου Μελετίου.
'Ο Θεόφιλος Κορυδαλ(λ)εύς, λόγιος καί άριστοτελικός φιλόσοφος, γεννήθηκε 

στήν ’Αθήνα τό 1563. Έδίδαξε στη Βενετία, ’Αθήνα, Ζάκυνθο καί Κωνσταντινού- 
πολι καί διετέλεσε σχολάρχης τής πατριαρχικής άκαδημίας Κωνσταντινουπόλεως. 
"Οταν έγινε μοναχός ώνομάσθη Θεοδόσιος καί τό 1640 έγινεν άρχιεπίσκοπος Ναυπά- 
κτου καί ’Άρτης, πλήν δμως σύντομα καθηρέθη, λόγω των θρησκευτικών φρονημά
των του. Είναι ό πρώτος πού είσήγαγε στη νεωτέρα Ελλάδα τήν συστηματική δι
δασκαλία τής φιλοσοφίας. ’Απίθανε τό 1646.

Κορυτσας.
Πάροδος τής λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως, κοντά στον Προφήτη Δανιήλ·
Ή  Κορυτσά ή Κοριτσά, άλβανιστί ( Kor<je ), πόλις τής Βορείου ’Ηπείρου, 

έχει σήμερα γύρω στούς 24.000 κατοίκους. Γιά τήν προέλευσι τοΰ ονόματος, πολλές 
καί άντικρουόμενες μεταξύ των εικασίες καί γνώμες έχουν διατυπωθή. Φαίνεται δμως 
πιθανόν δτι προέρχεται ή άπό τήν σλαυική λέξι «Γκόριτσα», πού σημαίνει μικρό βου
νό, ή άπό τήν άλβανική «Γκορίτσα», πού σημαίνει τή γνωστή άγριαχλαδιά.

'Η  ιστορία τής Κορυτσας, δπως καί τών περισσοτέρων ’Ηπειρωτικών πόλεων, 
είναι σκοτεινή. Λέγεται δτι τή θέσι τής Κορυτσας κατείχε τον μεσαίωνα ή πόλις 
Κούρεστος. Ή  ίδια πηγή μάς πληροφορεί δτι ή Κορυτσά πρό τοΰ 1487 ήταν ένα άση
μο χωριό καί ώνομάζετο Επισκοπή. 'Υπό τούς Τούρκους έμεινε μέχρι τής καταλή- 
ψεώς της ύπό τοΰ ελληνικού στρατού ( 7 Δεκεμβρίου 1912 ), πλήν τό 1914, μέ τό 
πρωτόκολλο τού Λονδίνου (’Ιούλιος 1913 ), περιελήφθη στο άλβανικό κράτος. 
Κατά τον έλληνοϊταλικό πόλεμο ή Κορυτσά άνακατελήφθη άπό τις έλληνικές δυνάμεις 
τήν 22 Νοεμβρίου 1940 καί έγκατελείφθη, μετά τήν γερμανική έπίθεσι, στις 2 ’Α
πριλίου 1941.

Κορωναίου Παναγιώτου.
Πάροδος τής όδοΰ Γρηγορίου Αύξεντίου, στά Ήλύσια.
'Ο Πάνος Κορωναΐος, άντιστράτηγος καί πολιτικός, ένας άπό τούς κυριωτέ- 

ρους παράγοντες τής άντιοθωνικής κινήσεως, γεννήθηκε στή Κωνσταντινούπολι τό 
1809. Οί γονείς του κατήγοντο άπό τά Κύθηρα. Μετά τήν άπελευθέρωσι, έφοίτησε 
στο στρατιωτικό σχολείο Αΐγίνης καί έξήλθε πρώτος μέ τον βαθμό τοΰ άνθυπασπι- 
στού τού πυροβολικού. Μετέσχεν δλων τών πολέμων καί εκστρατειών, τής Κριμαίας, 
τής Συρίας καί τής Αΐγύπτου. Τήν εποχή τοΰ Όθωνος έλαβε μέρος στά γνωστά γε
γονότα τού Ναυπλίου ( 1862 ).

Μετά τήν έξωσι τοΰ ’Όθωνος έξελέγη πληρεξούσιος ’Αττικής στήν Β' Έθνοσυ- 
νέλευσι ( 1864 ) καί έδρασεν ώς άρχηγός τής όμάδος τών ορεινών καί ώς άρχηγός 
ταυτοχρόνως τής Εθνοφυλακής ’Αθηνών - Πειραιώς. Διετέλεσε δυο φορές, μέ τό 
βαθμό τοΰ άντισυνταγματάρχου, υπουργός τών Στρατιωτικών ( 1863 καί 1864 ) 
καί τετράκις βουλευτής ( 1868, 1875, 1879, 1885 ). Μετά τήν άποστρατεία του 
καί τήν άποχώρησι έκ τής πολιτικής, έξηκολούθησε νά δρά ώς πρόεδρος ή μέλος 
διαφόρων εθνικών σωματείων καί οργανώσεων. Άπέθανε στήν ’Αθήνα τό 1899.

Κορωνείας.
Πάροδος τής όδοΰ Άχρίδος, άπέναντι στήν ΒΔ. πλευρά τοΰ Άντικαρκινικοΰ 

’Ινστιτούτου ( Γήπεδο Π.Α.Ο.).



'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς 1003

'Η  Κορώνεια, άρχαία πόλις τής Βοιωτίας, δυτικά τής Κωπαίδος καί σήμερα 
χωριό τής έπαρχίας Λεβαδείας, ίδρύθη άπό Βοιωτοϋς τής Θεσσαλίας. Κοντά στήν 
Κορώνεια, τό 447π.Χ. ήττήθησαν οί ’Αθηναίοι άπό τούς Θηβαίους καί τό 394π.Χ. 
ένίκησεν έκεϊ ό βασιλεύς ’Αγησίλαος τις ηνωμένες δυνάμεις των Θηβαίων, ’Αθη
ναίων, Άργείων κ.ά. 'Η  πόλις κατεστράφη όλοσχερώς άπό τούς Ρωμαίους τό 171 
π.Χ. ’Αρχαιολογικές έρευνες άπεκάλυψαν σημαντικά ευρήματα.

Κ ορώ νης.
Πάροδος τής όδοϋ ’Ασκληπιού 48, κοντά στον "Αγιο Νικόλαο Πευκακίων.
Ή  Κορώνη, κωμόπολις τής έπαρχίας Πυλίας στο νομό Μεσσήνης, εύρίσκεται 

στη δυτική παραλία τού Μεσσηνιακοΰ κόλπου, ΝΔ. τής Πύλου, άπό την όποια άπέ- 
χει οκτώ περίπου ώρες. 'Η  Κορώνη, πού έχει σήμερα περί τούς 2.000 κατοίκους, 
έκτίσθη άπό κατοίκους τής άρχαίας Κορώνης, πού εύρίσκετο κοντά στο ποταμό Πά
μισο, στά έρείπια τής άρχαίας Αίπείας. 'Η  Κορώνη κατελήφθη άπό τούς Φράγκους 
τό 1205 καί τό 1207 περιήλθε στούς Ενετούς, υπό τούς οποίους παρέμεινε μέχρι τής 
τουρκικής κατακτήσεως ( 1500 ) καί κατά τήν περίοδο 1687 - 1710.

Την έποχή τής ενετοκρατίας ήταν ισχυρότατο φρούριο καί άξιολογώτατο εμ
πορικό καί βιομηχανικό κέντρο, καθώς καί σπουδαίος ναυτικός σταθμός. Τον Αύ
γουστο τοϋ 1828 κατελήφθη άπό τούς Γάλλους ( Μαιζών ), πού τήν παρέδωσαν 
στούς "Ελληνες.

Κορωπίου.
Πάροδος τής όδοϋ Ζαλόγγου 4, κοντά στο νοσοκομείο παίδων «’Αγλαΐας 

Κυριάκού ».
Πρόκειται γιά τή γνωστή κωμόπολι τής ’Αττικής, πού εύρίσκεται στήν πε

διάδα των Μεσογείων Γιά τήν έτυμολογία τοϋ Κορωπίου, πολλές γνώμες ύπάρχουν. 
Ή  πλέον πιθανή δμως φαίνεται δτι είναι αύτή πού άναφέρει δτι ή ονομασία προήλθεν 
άπό τό όνομα τοϋ μεγαλοκτηματίου καί κτηνοτρόφου Κοροπή Μπάρμπανο Δάβου. 
Τό Κορωπί μέχρι τό 1833 άνεφέρετο μέ τό όνομα Κουρσουλας καί μόνον άπό τό 
1842 άναφέρεται ως Κορωπί. Σήμερα ή κωμόπολις έχει γύρω στις 7.800 κατοίκους.

Κοσμά Α ίτω λ ο ΰ .( Βλέπε Αίτωλοΰ Κοσμά ).
Κοσμά Μελωδοϋ.
Πάροδος τής όδοϋ ’Ασκληπιού 100, στάσις Βασιλείου Βουλγαροκτόνου.
'Ο Κοσμάς ό Μελωδός, έπίσκοπος Μαϊουμά, άριστος ύμνωδός καί μελωδός 

τής έκκλησίας, έζησε τον Η ' αιώνα. Μαζί μέ τον ’Ιωάννη τον Δαμασκηνό έμόνασε 
στή μονή τοϋ Θεοφόρου Σάββα μέχρι τό 743, οπότε καί έχειροτονήθη έπίσκοπος 
Μαϊουμά. 'Υπήρξε πολυγραφώτατος. Άπέθανε τό 750.

Κοσμά Πάνου κα ι Κ ίτσου .
Πάροδος τής όδοϋ Κριτίου 27, μιά στάσι πριν τοϋ τέρματος τών λεωφορείων 

« Κυνοσάργους».
’Οφείλει τήν ονομασία στούς συνώνυμους άγωνιστάς τού 1821, οΐ όποιοι 

έφονεύθησαν στή μάχη τοϋ Άναλάτου ( 1827 ). Βλέπε σχετικά γιά τή μάχη αύτή 
στή συνώνυμη οδό.

( Σννεχίζεται)



I I κομμουνιστική θρασύτης έξεδηλώθη καί πάλιν αύτάς τάς ημέρας μέ την έπί- 
θεσιν κατά των αστυνομικών οργάνων καί τραυματισμόν είκοσιτετράδος άνω- 
τέρων καί κατωτέρων. Καί είναι προς τιμήν μας διότι ή ψυχραιμία καί ή άνωτε- 
ρότης, πού διακρίνουν πάντοτε ένα έννομον οργανισμόν καί περισσότερον τούς άστυ- 
νομικούς, άπεσόβησαν έκτράχυνσιν των γεγονότων καί δημιουργίαν καταστάσεως 
τήν οποίαν μόνον οί έχθροί τοϋ ’Έθνους εύχονται καί έπιθυμοϋν. 'Η  πείρα ώστόσον 
διδάσκει 8τι, είς τον άγώνα τής νομιμότητος, μόνον ή άποφασιστικότης των εν
τεταλμένων τήν τήρησιν της τάξεως καί άσφαλείας οργάνων γίνεται σεβαστή άπό 
τα έξτρεμιστικά στοιχεία καί τούτο έν συνδυασμώ προς τήν τιμωρόν Δικαιοσύνην, 
έν ένί λόγω μέ τήν ίσχύν τοϋ νόμου καί έπιβολήν κράτους δικαίου. ’Αξιοπαρατήρη
του πάντως καί εις τήν περίπτωσιν αυτήν τό θράσος ατόμων πού έπιτίθενται καί κα
κοποιούν εκπροσώπους τού νόμου, προσπαθοΰντας διά συστάσεων καί παρακλήσεων 
νά συμμορφωθή τό πλήθος προς οσα ό νόμος έπιτάσσει. ’Αξιοπαρατήρητα τά μέσα 
έπιθέσεως, ήτοι γεώμηλα φέροντα ξυριστικάς λεπίδας καί έκσφενδονιζόμενα κατά 
των αστυνομικών υπαλλήλων, τσιμεντόλιθοι, κρύσταλλα έκ θραυσμένων προθηκών 
καταστημάτων κ.λ. ’Αξία παρατηρήσεως καί ή προσπάθεια επαναφοράς παλαιάς 
μεθόδου λίαν γνωστής, ήτοι προσπάθεια έμφανίσεως θανόντος είς τον «Ευαγγελι
σμόν» έκ τροχαίου δυστυχήματος ώς . . . θύματος τών άστυνομικών κατά τά έπει- 
σόδια. Τέλος, άξιοπαρατήρητον τό δτι τά όργανα τής δικαστικής έξουσίας βεβαιοΰν 
διά τών επισήμων άναφορών των δτι οί κομμουνισταί είναι υπεύθυνοι διά τά επει
σόδια, αφού εις τά ήπια μέσα τών συστάσεων καί παροτρύνσεων τών άστυνομικών 
προέβαλαν γρονθοκοπήματα, λακτίσματα καί σωρείαν άκατονομάστων ύβρεων. 'Η  
βιαία συνεπώς διάλυσις τού παρανομήσαντος πλήθους ύπήρξεν έργον επιτακτικόν 
διά τήν επαναφοράν τής όμαλότητος, μέ τά άναπόφευκτα—δυστυχώς— γνωστά άπο- 
τελέσματα μικροτραυματισμών καί ένίων τών άποθρασυνθέντων.

** *

Ε ν α  μεγάλο βήμα έσημειώθη μέ τήν διά πρώτην φοράν συνταχθεϊσαν ύπό τής 
Τ.Γ.Α . στατιστικήν περί τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων καί τών νέων. 
'Η  στατιστική αυτή άναφέρεται είς τό διάστημα 1ης Μαρτίου 1962—1ης Μαρτίου 
1963 καί καταδεικνύει, δι’ άδιασείστων στοιχείων, οτι δέν ύπάρχει μεγάλη έγκλημα- 
τικότης τών νέων είς τον τόπον μας, έν συγκρίσει βεβαίως μέ τον πληθυσμόν τής 
πρωτευούσης καί μέ δσα συμβαίνουν είς άλλας χώρας. ’Επί τού συμπεράσματος 
τούτου συμφωνούν τόσον οί ιθύνοντες τού ’Αστυνομικού Σώματος δσον καί ολόκληρος 
ό τύπος, δπως μαρτυρούν τά ποικίλα σχόλια τών έφημερίδων καί περιοδικών πού 
είδαν τό φώς μετά τήν δημοσίευσιν τής στατιστικής, προξενούν έντύπωσιν δμως πολ
λά άπό τά στοιχεία αύτά καί οδηγούν είς μερικώτερα συμπεράσματα, τά όποια, 
αν μή τι άλλο, καταδεικνύουν δτι δέν έξασκεϊται ύπό τών γονέων ή δέουσα έπο- 
πτεία έπί τών άνηλίκων. ’Ανήλικοι 11—14 έτών λ.χ. έπραγματοποίησαν είς τάς Ά -
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θήνας 69 άπλάς κλοπάς καί 15 κλοπάς χρήσεως αυτοκινήτων ! ’Ανήλικοι επίσης καί 
«ένήλικες» των 17 καί 18 έτών έπραγματοποίησαν 314 άπλας κλοπάς, 75 κλοπάς χρή
σεως αυτοκινήτων, 12 παραβάσεις τοϋ νόμου 4.000 περί τεντυμποϊσμοϋ, 4 βιασμούς, 
5 άποπλανήσεις παίδων, 1 έκβίασιν, 1 πλαστογραφίαν, 11 υπεξαιρέσεις κ.λ. κ.λ. 
Δεδομένου λοιπόν ότι αί κλοπαί τούλάχιστον διεπράχθησαν κατά παμμέγιστον πο- 
σοστόν τάς κατά τό μεσονύκτιον καί μετέπειτα ώρας, προβάλλει τό έρώτημα: Δέν 
διηρωτήθησαν οί γονείς καί κηδεμόνες των άνηλίκων αύτών ποϋ εύρίσκοντο οί βλα
στοί των τάς ώρας αύτάς καί μέ τί ήσχολοϋντο; ’Αλλά ή εύθύνη των γονέων, ήθική 
καί οχι ποινική, ύφίσταται όμοΰ μετά τόσων άλλων παραγόντων εύθύνης καί διά τούς 
νέους των 19—22 έτών, διά τούς οποίους ή στατιστική πληροφορεί ότι έπραγματο
ποίησαν: 182 άπλας κλοπάς, 24 κλοπάς μετά χρήσεως, 9 κρούσματα τεντυμποϊσμοϋ, 
1 ληστείαν, 1 άνθρωποκτονίαν έκ προθέσεως, 3 άποπλανήσεις παίδων, 2 παραβάσεις 
των περί ναρκωτικών νόμων, 2 εκβιάσεις, 1 πλαστογραφίαν, 2 ύπεξαιρέσεις κ.λ. Έ ν 
συνάψει ή στατιστική παρέχει τήν εικόνα ότι 565 άτομα ήλικίας 11—22 έτών διέ- 
πραξαν κατά τό ώς άνω χρονικόν διάστημα 846 αδικήματα. Έ κ  τούτων τά 67β 
άφοροϋν εις κλοπάς γενικώς, πράγμα τό όποιον πείθει ότι ή κλοπή άποτελεΐ άνη- 
συχαστικόν σημεΐον διά τήν εγκληματικότητα τών νέων. Πέραν τούτων ύπάρχουν 
πλεϊστα όσα πολύτιμα στοιχεία διά τόν ερευνητήν, καί διά τόν άστυνομικόν οίου- 
δήποτε βαθμού είδικώτερον, όπως λ.χ. ότι τά περισσότερα εγκλήματα τών νέων 
έλαβον χώραν εις τήν Κυψέλην (40), έν συνεχεία εις τό Περιστέρι (39) κ.λ., ότι 
τά περισσότερα έγκλήματα διέπραξαν εργαζόμενοι (309) καί ούχί άεργοι (176), 
ότι οί δράσται προέρχονται κυρίως έκ τών έπαρχιών (322), ότι 465 έκ τών δραστών 
είναι κάτοικοι ’Αθηνών καί 29 κάτοικοι Πειραιώς, οί υπόλοιποι δέ της λοιπής Ε λ 
λάδος κ.ά.π.

** *
Ά ς  δοΰμε τώρα μερικά άπό τά «κατορθώματα» τών νεαρών τών τελευταίων 

ήμερών. Ά πό  τούς πολύ εύέξαπτους καί θυμώδεις ξεχωρίζουν οί δύο δεκαεπταετεΐς 
ύδραυλικοί Κ.Β. καί Κ.Ι., οί όποιοι συνεπλάκησαν μέ γρονθοκοπήματα πού άπέληξαν 
εις τόν θάνατον τοϋ δευτέρου. Είναι τό δεύτερον κρούσμα θανάτου νεαρού συνεπεία 
γρονθοκοπημάτων, άφοΰ προ ήμερών είχε τήν ιδίαν τύχην έκεΐνος ό διαφωνήσας περί 
τά ύψηλά ποδοσφαιρικά ζητήματα άλλος δεκαεξαετής προαστίου. Ά πό  τά πολύ 
«άγουρα νειάτα» της περιπετείας καί τών ζηλωτών ήρώων τής άπηγορευμένης δι* 
αύτούς οθόνης ξεχωρίζουν έκεΐνοι οί τρεις τοϋ Γαλατσίου, ήλικίας 12, 13 καί 14 
έτών, οί όποιοι έγκαταλείψαντες τάς οικίας των καί ζώντες άλητεύοντες διέπραξαν 
έν συνόλω 15 κλοπάς διά ειδικού διαρρηκτικοΰ έργαλείου, πωληθέντος εις τούς φε- 
ρέλπιδας άντί 500 δραχμών άπό άγνωστον ήλεκτρολόγον. Είναι ... εύτύχημα πού ό 
άγνωστος αύτός Ιλαβε άπό τά καλά παιδιά δύο χιλιάδας δραχμάς διά νά τούς προ- 
μηθεύση καί άλλα διαρρηκτικά έργαλεϊα καί έξηφανίσθη, μή έκπληρώσας τά συμπε- 
φωνημένα . . . Ά πό τούς «ώργισμένους νέους» πάλιν ξεχωρίζουν έκεΐνοι οί μετα
μεσονύκτιοι θαμώνες καφενείου τής Πατησίων, πέντε τόν άριθμόν καί ήλικίας 16—21 
έτών, οί όποιοι έξύβρισαν άστυφύλακα έν πολιτική περιβολή έπειδή μέ τήν βροχήν 
έκράτει όμβρέλλαν ό άνθρωπος, όταν δέ τούς παρετήρησεν έ'λαβε τήν άπειλήν: «Φ ΰγε! 
Θά σοΰ ξηγηθοϋμε ! !». Ά πό  τούς «εύθεΐς» κλέπτας-διαρρήκτας, τούς πολλά ύπο- 
σχομένους διά τήν αΰριον, έχει ίδιάζουσαν θέσιν ό συλληφθείς κατόπιν πολλών άνα- 
ζητήσεων Δ.Λ. τών 20 έτών, ό όποιος άπό διαμέρισμα τής λεωφόρου Συγγροΰ άφή- 
ρεσε 15.000 προ ήμερών καί έτράπη εις παντός είδους διασκεδάσεις. Δέν ύστεροϋν 
καί δύο λιλλιπούτειοι, ό ένας 9 καί ό άλλος 11 έτών, οί όποιοι έλιθοβόλησαν αγρίως 
συρμόν τών Ε .Η .Σ . εις τόν Πειραιά καί έγιναν αιτία πανικοΰ μέν τών επιβατών 
καί φθοράς ύαλοπινάκων, συγγραφής δέ πολλών μυθιστορηματικών περί «σκοτεινών 
δυνάμεων» υπό μιάς έφημερίδος . . .
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Σ ατα νική  καί πρωτότυπος μέθοδος ματαιώσεως γάμου της 20έτιδος θυγατρός 
του « έπολιτογραφήθη » τελευταίως άπό ευφυή γεννήτορα, έμπορον τό επάγ
γελμα.. Κατά τήν κατηγορίαν, ό πολυμήχανος Β.Η., ό όποιος έξώδευσε 3.000 λίρας 
εις τον αγώνα του κατά τοϋ. υποψηφίου γαμβρού, έπλήρωσεν ιδιωτικούς ντέτεκτιβς 
νά ταχυδρομήσουν προς τον άνεπιθύμητον μνηστήρα έξ πλάκες χασίς άπό τήν "Υ
δραν. Καί έγένετο τούτο άπο τούς μεταβάντας εις τήν κοσμοπολιτικήν νήσον Σ.Γ. 
ετών 28 καί Φ.Δ. έτών 26, δαιμόνιους ντέτεκτιβς άθηναϊκοΰ «Γραφείου ερευνών», 
συγχρόνως όμως κατεβλήθη προσπάθεια νά είδοποιηθή καί ή ’Αστυνομία άνωνύμως 
ότι μέ τό άτμόπλοιον «Νεράιδα» φθάνει χασίς μέ τήν ενδειξιν «Α.Γ., οδός Α. άριθ. 
45, διά Δ.Κ.». Τό χασίς λοιπόν εύρέθη, ό παραλήπτης όμως ούδέν έγνώριζε καί τά 
πράγματα έλαβαν τήν συνηθισμένην οδόν: Συνελήφθη ό ένας ντέτεκτιβ καί καταζη
τούνται ό δεύτερος καί ό έμπορος, οί όποιοι άνεχώρησαν εις τό έξωτερικόν όμοΰ 
μετά τής είκοσαέτιδος μνηστής τού παρ’ ολίγον θύματος έξοργιστικής καί διά τόν 
μεσαίωνα σκευωρίας.

*
*  *

Γ ενική  είναι ή διαπίστωσις, ότι. μέ τήν "Αμεσον Δρασιν ή ’Αστυνομία Πό
λεων — καί ή Χωροφυλακή μέ τήν « Άμεσον Έπέμβασιν » βεβαίως — έφθασεν 
εις εκείνο τό ζηλευτόν επίπεδον άστυνομιών μεγαλοπόλεων τού έξωτερικοΰ άπό 
άπόψεως ταχείας κινητοποιήσεως καί καταστολής πάσης παρανομίας. Φυσικά, ό ψυ
χικός παράγων τών Ελλήνων άστυνομικών ύπήρξεν άνέκαθεν, αν οχι ανώτερος, 
τουλάχιστον τού αύτοΰ έπιπέδου τών καλυτέρων ξένων άστυνομιών. ’Εκείνο πού έλει
πε μέχρι προ ολίγων έτών, ήτο ό παράγων «μέσα προς ταχεΐαν καί άμεσον κινητο- 
ποίησιν», κατ’ άκολουθίαν δέ καί ό παράγων «δράσις κεραυνοβόλος εις πάσαν εστίαν 
παρανομίας». Ά πό τό μέγα πλήθος τών περιστατικών πού λαμβάνουν χώραν κα
θημερινώς καί πού ή Ά μεσος Δράσις έπιλαμβάνεται τόσον ταχέως καί άθορύβως, 
άρκοΰν νά καταδείξουν τά άνωτέρω δύο μόνον χαρακτηριστικά έπεισόδια τών τε
λευταίων ήμερών. Τό πρώτον είναι εκείνο κατά τό όποιον εις μεγάλην συμπλοκήν 
έντός κέντρου λαϊκών τραγουδιών τού Αιγάλεω έτραυματίσθη σοβαρώς καί έγκατελεί- 
φθη ύπό τού δράστου έν άτομον ένάφασία, περί τήν 4ην πρωινήν ώραν.'Η πληροφορία 
διεβιβάσθη εις τά περιπολικά, 0τε οί άνδρες ένός έξ αύτών έπεσήμαναν τό αΰτοκί- 
νητον επί τού οποίου έπέβαινεν ό δράστης εις τήν 'Ομόνοιαν καί, μετά περιπετειώδη 
καταδίωξιν επέτυχαν νά τό σταθμεύσουν. ’Εντός έλαχίστου χρονικού διαστήματος 
δηλαδή ό δράστης συνελήφθη καί παρεδόθη εις τήν έπιληφθεΐσαν άρχήν. Τό δεύτερον 
είναι έκεϊνο κατά τό όποιον σύγκρουσις Ι.Χ. αύτοκινήτου μετά λεωφορείου καί ίλιγ— 
γιώδης φυγή τού ύπαιτίου Ι.Χ. οδηγεί περιπολικόν είς τήν άμεσον καταδίωξιν του. 
Καί άποδεικνύεται μετά τήν περιπετειώδη πάλιν καταδίωξιν καί σύλληψιν, ότι τό 
αύτοκίνητον,—λαιμητόμος ίσως αν δέν έπετυγχάνετο ή άκινητοποίησις καί σύλληψις 
τού οδηγού—ώδηγεΐτο ύπό τού επικινδύνου ψυχοπαθούς Σ.Φ. τών 19 έτών, στερου- 
μένου άδειας ίκανότητος οδηγού καί έπί πλέον διωκομένου διά κλοπήν καί άπά- 
την, διαπραχθείσας εις Πειραιά. Τό όλως επικίνδυνον τού άτόμου αύτοΰ μαρτυ- 
ρεΐται καί άπό θραΰσιν τών υαλοπινάκων τού αστυνομικού καταστήματος, είς τό 
όποιον ώδηγήθη, αύτοτραυματισμόν, έπίθεσιν κατά τών άστυνομικών μέ θραύσματα 
ύάλου, άκολούθως δέ δραπέτευσιν αύτοΰ καί σύλληψίν του έκ νέου κατόπιν κατα- 
διώξεως. Είναι φυσικόν νά μή λείπουν καί τά δυσάρεστα, τά «τυχερά» είς τήν καθο
μιλουμένην, τόσον εις βάρος τών πληρωμάτων όσον καί είς βάρος τών οχημάτων. 
Αύτήν τήν φοράν έχομεν «έπίθεσιν» Ι.Χ. αύτοκινήτου κατά έσταθμευμένου κανονικώς 
περιπολικού, τραυματισμόν δέ ώς έκ τούτου τριών μελών τού πληρώματος.
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Ε χουν δλοι οί τομείς τής έγκληματικότητος καί πάλιν τους χαρακτηριστικούς των 
έκπροσώπους. Σταχυολογώ τούς πλέον θορυβήσαντας εις τον τύπον: Ά πό  πλευράς 
πλαστογράφων τον Π.Μ. των 29 ετών, ό όποιος έ'λαβε διαβατήριον έλληνίδος γυ- 
ναικός, άπέξεσε τό όνοματεπώνυμον καί έθεσε την φωτογραφίαν του μέ τό ΐδικόν του 
όνοματεπώνυμον, έλαβε δέ καί διαβατήριον άγγλικόν, τό όποιον άνήκεν εις τον ’Ιρ
λανδόν Τζώρτζ Ρούντεργουντ, επί του όποιου έπεκόλλησε την ίδικήν του φωτο
γραφίαν καί . . . μετέβαλεν άστραπιαίως υπηκοότητα, έθνικότητα κ.λ. Καί ταϋτα παρά 
τό δτι κατείχε διαβατήριον γνήσιον, μέ τό όνοματεπώνυμον του καί τήν φωτογραφίαν 
του. Ό  λόγος: ’Ήθελε να δραπετεύση εις τό εξωτερικόν διότι ώφειλε πολλούς φόρους 
καί κατεδιώκετο άπό τήν εφορίαν. ’Από πλευράς έμπόρων καί καταναλωτών ναρκω
τικών τον φαρμακοποιόν Π.Θ. ετών 68, τόν όπωροπώλην Μ.Π. τών 48 καί τον άερ- 
γον τοξικομανή Π.Α. τών 62 έτών. Οί δύο πρώτοι κατελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω πω- 
λοΰντες δπιον εις καταναλωτάς, ό τρίτος δέ κατέχων ποσότητα οπίου μέ τήν όποιαν 
έπρόκειτο να κάμη ενέσεις διότι δέν ευρισκεν ήρωίνην. ’Από πλευράς σωματέμπορων 
τόν Π.Β. ή Πατσάν ή Κερκύραν κ.λ., ό όποιος παρέσυρε νεάνιδας εις διαμέρισμα 
οικίας καί τάς έξέδιδε, μετέχων κατά τό ήμισυ καί πλέον τών «κερδών». Ά πό  πλευ
ράς δωροδοκούντων τόν Κ.Γ., ό όποιος άπεπειράθη νά δωροδοκήση άστυφύλακα 
μέ 500 δραχμάς διά νά παραβλέψη διά μίαν οικοδομικήν παράβασιν κατά τήν άνέ- 
γερσιν οικοδομής του. Ά πό  πλευράς άνθισταμένων κατά τής αρχής κ.λ. τόν Ρ.Δ., 
γενικόν γραμματέα του σωματείου κονιαστών οικοδόμων καί τόν Σ.Β., οικοδόμον, 
οί όποιοι έπετέθησαν καί έξύβρισαν άρχιφύλακα, έλέγχοντα τήν ταυτότητα άτόμου 
διενέμοντος προκηρύξεις εις τήν Όμόνοιον. Δι’ δ καί πεντάμηνος φυλάκισις ύπό τοϋ 
αύτοφώρου τριμελούς πλημμελειοδικείου. 'Ομοίως τόν Κ.Ι. τών 31 έτών, ό όποιος 
έπετέθη κατά άστυφύλακος καί τόν έγρονθοκόπησεν έπειδή έζήτησε τά στοιχεία ταυ- 
τότητος άτόμου, κατόπιν αΐτήσεως τού έπόπτου γραμμών ποδοσφαιρικού γηπέδου 
τής Νήαρ-Ήστ. Ά πό  πλευράς άπατεώνων εκείνην τήν ρηξικέλευθον Λ.Ε. ή Άνα- 
γνωστοπούλου ή Πετμεζά κ.λ.,ή όποια παρουσιαζομένη άλλοτε ώς χήρα στρατηγού, 
άλλοτε ώς κάτοχος μεγάλης περιουσίας καί άλλοτε ώς ίδιοκτήτρια μεγάλης έμπορικής 
έπιχειρήσεως, κατώρθωνε νά άποσπά μεγάλα χρηματικά ποσά άπό διάφορα άφελή 
άτομα. Μεταξύ τών άφελών καί άνώτατος τέως εκπαιδευτικός, παρά τού όποιου άπε- 
σπάσθησαν 200 χρυσαϊ λίραι καί 30.000 δραχμαί. 'Ο  αύτός τομεύς παρουσιάζει με
ταξύ τών πολλών άλλων καί τήν «μάγισσαν» Κ.Σ. τών 45 έτών, ή όποια άπέσπασεν 
άπό δεσποινίδα έτών 30, πτυχιοΰχον άνωτάτης σχολής, 5.000 δραχμάς, πείσασα αύ- 
τήν δτι ήδύνατο μέ πολλά ξόρκια καί φυλακτά νά έπαναφέρη πλησίον της τόν άπι
στον έραστήν. Τού λόγου δέ μή πληρωθέντος καί τού έραστοΰ άλλην νυμφευθέντος, ή 
δεσποινίς ώδευσε προς ημάς. Ά πό  πλευράς «μαχαιροβγαλτών», πιστέψτε το, τήν 
Σ.Κ. τών 37 έτών, έπιτεθεϊσαν λαύρως κατά μεσήλικος καί πολλά προτιθεμένην νά 
καταφέρη πλήγματα αύτώ διά μαχαίρας, έν Πειραιεΐ, πλήν άναχαιτισθεϊσαν καί άφο- 
πλισθεΐσαν έγκαίρως. 'Ο  λόγος: Είχε μηνυθή ύπό τού υποψηφίου θύματος διά κλοπήν 
άνω τών 3.000 έκ τής κατοικίας του. Ά πό πλευράς, τέλος, διαρρηκτών-κλεπτών, 
πλήθος μέγα πρωτοτύπων καί μή έκπροσώπων διαρρηκτών ναών, πορτοφολάδων, 
«τσαντάκηδων» κ.λ., έπί κεφαλής τών όποιων ίσταται ό πρωτοφανής διαρρήκτης— 
αίλουρος τής λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αύτός, άναρριχώμενος καί κρεμώμενος άπό 
ύδρορροής εις μαρκίζαν, ΰπερπηδών μανδρότοιχον καί πηδών διά φωταγωγών, άπασ- 
φαλίζων καί άνοίγων άπλώς τά άνασφάλιστα, πρό πάντων δέ εισερχόμενος καί έξερ- 
χόμενος τεσσάρων συνεχών καταστημάτων, καί άφαιρών βεβαίως, άτυχος άπεδεί- 
χθη. Τόσος κόπος, τόση έπίδειξις ίκανότητος δι’ έλάχιστον άριθμόν έγκαταλειφθέν- 
των εις τά ταμεία χρημάτων, όμολογουμένως μειώνουν τόν φωτοστέφανον τού άξιου 
καλυτέρας τύχης έπιφανοΰς.
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Π ο λ λ ά  τά αξιόλογα άπό τό « μέτωπον τροχαίας » αύτάς τάς ήμέρας. Διά τούς 
γνωστούς καί κατ’ έπανάληψιν έκτεθέντας λόγους καταχωρώ έδώ μόνον δύο : 
Τήν μεγάλην έορτήν, επέτειον έάν θέλετε, συμπληρώσεως τριετίας άπό τής καθιε- 
ρώσεως τοΰ «Σταμάτη» καί τοϋ «Γρηγόρη» ώς ρυθμιστών του πολύπλοκου προβλή
ματος κυκλοφορίας μας. Καί τήν πρωτότυπον έκείνην αύτοδικίαν ενός τραυματι- 
σθέντος ύπό αυτοκινήτου ταξί καί έγκαταλειφθέντος ύπό τοϋ όδηγοϋ, εις τον Πει
ραιά. Έσηκώθη λοιπόν ό τραυματισθείς Α.Α. τών 44 έτών, έκαμε τάς σκέψεις του 
διά τον οδηγόν πού έβλεπε νά φεύγη άναπτύσσων ταχύτητα καί άπεφάσισεν: Έπέβη 
μοτοποδηλάτου παρατυχόντος φίλου του, έτέθη εις καταδίωξιν τοϋ ταξί καί, όταν τό 
κατέφθασεν έπετέθη καί έγρονθοκόπησεν άγρίως τον οδηγόν Μ.Μ. τών 46 έτών. Τό 
έάν έπραξε δικαίως ή άδίκως θά τό κρίνη ή Δικαιοσύνη, εις τήν οποίαν παρεπέμφθη- 
σαν άμφότεροι άλληλομηνυθέντες.

** *

Τ ό  καθιερωμένον μικρόν απάνθισμα τώρα άπό τήν τελευταίαν ξένην άστυνομικήν 
είδησεογραφίαν:

* Συμβαίνουν καί εις . . . Ρώμην. ’Έμπροσθεν τοΰ μνημείου τοΰ ’Αγνώστου 
Στρατιώτου, 20.000 ’Ιταλοί άπεργοί οικοδόμοι συνεκρούσθησαν μέ τήν ’Αστυνο
μίαν καί έπί μίαν ώραν ή Πιάτσα Βενέτσια τής Ρώμης ε!χε μετατραπή εις άληθές 
πεδίον μάχης.Ή το μία άπό τάς μεγαλυτέρας ταραχάς πού έγνώρισεν ή ιταλική πρω
τεύουσα κατά τά τελευταία έτη. Βαδίζοντες οί διαδηλωταί κατά τών γραφείων τής 
Ένώσεως Οικοδομικών Εταιρειών έπυρπόλησαν μερικά αύτοκίνητα καί συνεπλά
κησαν μετά τών άστυνομικών, ρίψαντες λίθους κ.λ. καί δεχθέντες δακρυγόνα άέρια 
κ.λ. ’Απολογισμός: "Ανω τών 160 τραυματίαι άστυνομικοί καί οικοδόμοι . . .

* 'Η  μεγαλυτέρα ποσότης ναρκωτικών πού κατεσχέθη ποτέ εις τήν Γαλλίαν 
είναι 30 κιλά ήρωίνης, ή οποία πωλουμένη παρανόμως εις τάς Η.Π.Α. θά άπέφερεν 
150 εκατομμύρια φράγκα.Άνεκαλύφθη εις τάς άποσκευάς άτόμου πού άφίκετο εις 
Παρισίους έκ Μασσαλίας, ώμολόγησε δέ ότι μετά δύο άκόμη ατόμων, πού συνε- 
λήφθησαν ώς συνένοχοι, αποτελούσε τον γενικόν σύνδεσμον μεταξύ τών πωλητών 
ναρκωτικών τής Μέσης ’Ανατολής καί τών άγοραστών εις Η.Π.Α. καί Καναδά.

* 'Ένα κλασσικό «σενάριο» ληστείας τραπέζης έξειλίχθη εις τήν λεωφόρον 
Κλεμπέρ τών Παρισίων. Τέσσαρες προσωπιδοφόροι μέ αυτόματα, άστυνομικοί εις 
καταδίωξιν κ.λ. Έπρόκειτο πάντως περί τής μικροτέρας ληστείας τοΰ έτους άφοΰ 
μόνον 15 φράγκα κατώρθωσαν νά άφαιρέσουν οί γκάγκστερς, τοΰτο δέ χάρις εις με
γάλην έπιτυχίαν τών άντιγκαγκστερικών συσκευών μέ τάς οποίας έχουν έφοδιασθή 
τώρα αί τράπεζαι. Είναι δέ τά όργανα τών συσκευών αύτών: μικροπομπός «σαπουνά- 
κι»—βργανον μεγέθους καί σχήματος μικροΰ σαπουνιού, πού ρυθμίζει άπό άποστά- 
σεως τό κλείσιμον τοΰ αύτομάτου χρηματοκιβωτίου—,έκτυφλωτικά φλάς, κρυμμένη 
φωτογραφική μηχανή πού «άπαθανατίζει» τούς δράστας, σειρήναι πού ήχοΰν δαιμο
νιωδώς, άλλα πυροβολοΰντα—μόνον κατά τόν κρότο;—μικροαντικείμενα κ.λ.

* «Άντιαφροδισιακόν τηλέφωνον» καθιέρωσαν αί άστυνομικαί καί ύγειονομι- 
καί άρχαί τοΰ Κουήνσλαντ (Αυστραλία), πρός μείωσιν τής έξαπλώσεως άφροδισίων 
νοσημάτων. Εις τούς άριθμούς τοΰ τηλεφώνου αύτοΰ δύναται νά προσφύγη οίοσδή- 
ποτε κάτοικος έπιθυμών νά πληροφορηθή τάς περί τό «σέξ» θεραπείας καί κατεχό- 
μενος άπό τόν άδικαιολόγητον φόβον ότι θά άποκαλυφθή τό όνομά του έάν έπιδιώξη 
νά θεραπευθή άλλως άπό τό άφροδίσιον νόσημά του. 'Η  έχεμύθεια έξασφαλίζεται κατά 
τρόπον άδιάβλητον.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ «X»
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— Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. ’Απόστο
λος Μέμος, Φίλιππος Σεΐντης καί Νικόλαος Κώσης.

. —Άπελύθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος : 1) ό Άρχιφύλαξ κ. Γεώργιος 
Χριστάκης, διά λόγους υγείας, 2) ό 'Υπαρχιφύλαξ κ. Στυλιανός Λώλος, διά λόγους 
υγείας καί 3) ό Άστυφύλαξ κ. Κωνσταντίνος Σαρδέλης, διά λόγους πειθαρχίας.

** *
ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Α.Α.Π.

— Τήν Κυριακήν, 8 Σεπτεμβρίου 1963 καί ώραν 6.30' είς "Αγιον Άνδρέαν, 
παρουσία πολλών έπισκεπτών, έλαβε χώραν ή άποχαιρετιστήριος έορτή της Γ ' κατα- 
σκηνωτικής περιόδου. "Οπως καί αί δύο προηγούμεναι άποχαιρετιστήριοι έορταί ουτω 
καί ή τελευταία, χάρις είς τά διάφορα σκέτς καί τά ποιήματα, τά όποια παρουσίασαν 
οί μικροί κατα- 
σκηνωταί ύπό τήν 
καθοδήγησιν των 
υπευθύνων των κα
τασκηνώσεων, ά- 
πέσπασε τά θερ
μά συγχαρητήρια 
των παρισταμέ- 
νων, οιτινες έξε- 
φράσθησαν λίαν 
ένθουσιωδώς διά 
τό έπιτελούμενον 
είς τάς κατασκη
νώσεις έργον. Μέ 
τήν άποχαιρετι- 
στήριον αύτήν εορ
τήν έκλεισεν ό έ- 
φετεινός κύκλος
των κατασκηνώσεων του ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, αί όποϊαι, όπως έκα
στον έτος, οΰτω καί εφέτος, έστέφθησαν ύπό πλήρους έπιτυχίας. Συγχαίρομεν θερ
μώς τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπον συμβαλόντας είς τήν έπίτευξιν τών άριστων 
τούτων'αποτελεσμάτων καί εύχόμεθα όπως συνεχισθή ό ζήλος τούτων καί κατά τό 
έπόμενον έτος.

— Τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων, κατόπιν ενεργειών τοϋ άρχηγοϋ τών 
κατασκηνώσεων ’Αστυνόμου Α' κ. Νικολάου Άθανασοπούλου καί είς άναγνώρισιν 
τών κόπων τοΰ προσωπικού τών κατασκηνώσεων, διωργάνωσε χάριν αύτών δύο 
έκδρομάς. Μίαν διήμερον διά τό άρρεν προσωπικόν (Λουτράκιον - Κόρινθος - Κιάτον) 
καί μία ήμερησίαν διά τό θήλυ προσωπικόν (Κόρινθος - "Αγως ’Ιωάννης Κιάτου - 
Λουτράκιον).

Άμφότεραι αί έκδρομαί, στεφθεΐσαι ύπό πλήρους έπιτυχίας, έδωσαν τήν ευκαι
ρίαν είς τούς συμμετέχοντας είς αύτάς νά έπισκεφθοΰν διάφορα άξιοθέατα τής χώρας 
μας καί νά διέλθουν ήμέρας εύτυχισμένας. 'Η  πραγματοποίησις τών έκδρομών αύτών 
ένεθουσίασε τό προσωπικόν τών κατασκηνώσεων, τό όποιον, διά τών στηλών αύτών, 
έκφράζει τάς πλέον θερμάς εόχαριστίας.



Κάθε Σάββατο 

"Ωρα 12.30'-1 μ. μ.

Παρακολουθήτε την Εκπομπή 

τής Αστυνομίας Πόλεων από 

το Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


