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ΙΜΈΘΑ "Ελληνες, απόγονοι ηρώων - ημιθέων. Έαληρονομήσαμεν πολλά από
τους προγόνους μας. ' Ως πιστοί φύλακες της κληρονομιάς αυτής καί των ίερωτέρων επαγγελιών, ώς φρουροί των ωραιότερων ιδανικών, ώς απόγονοι ηρώων ημιθέων καί διά να ύπακούσωμεν εις την επιτακτικήν φωνήν τής καρδίας μας, έορτάζομεν καί εφέτος τήν 19ην επέτειον τής συντριβής τών κομμού νιστοσυμμοριτών
εις τόν Γράμμον καί τό Βίτσι. ’Άλλωστε δέν πρέπει νά λησμονώμεν, οτι οι ΓΙλαταιεΐς, πεντακόσια ολόκληρα χρόνια, μετά την μάχην τών Πλαταιών, έτέλουν μνημόσυνον
υπέρ τών πεσόντων διά την Ελευθερίαν, καίτοι οί ίδιοι Ιστέναζον ύπό τόν Ρωμαϊ
κόν ζυγόν.
■Ή έπέτειος της συντριβής τών κομμουνιστοσυμμοριτών εις τόν Γράμμον καί τό
Βίτσι, διά Βασιλικού Διατάγματος καθωρίσθη όπως έορτάζηται την πρώτην Κυρια
κήν μετά την 29ην Αύγουστου έκαστου έτους, καθιορίσθη δ’ επίσης όπως μετ’ αυτής
συνεορτάζηται ή εορτή τού Έφεδρου Πολεμιστοϋ καί ή εορτή τής Πολεμικής ’Αρετής
τών Ελλήνων.
**

Ε

ΙΣ ΤΑΣ ίστορικάς επετείους του ’Έθνους μας — καί είναι αδται άπειροι —
λαμβάνει τις, σχεδόν πάντοτε, τήν αφορμήν νά εμβαθύνη την άναζήτησίν του
καί νά προσπαθή νά άνευρη τήν βαθυτέραν ουσίαν, τά αίτια άλλοις λόγοις, τών πρά
ξεων καί τών γεγονότων, τά όποια έδημιούργησαν τήν ιστορίαν.
Δέκα εννέα, έτη, μετά τήν άπόθεσιν τών οπλών, τά όποια ίσαξίως τών προγόνων
μας έχειρίσθη ή γενεά μας, δέκα εννέα έτη μετά τήν μεγαλειώδη Ε θνικήν Άνάτασιν, αν προσπαθήσωμεν νά άναλύσωμεν τάς άρετάς, τάς όποιας έπέδειξεν ή φυλή μας
εις τό πεδίον τής μάχης, θά διαπιστώσωμεν οτι, ή πολεμική αρετή τών Ε λλήνων,
δηλαδή ή εις έκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν, καθ’ ήν ήναγκάσθη νά πολεμήση,
έκπλήρωσις εις τό ακέραιον τού καθήκοντος, δέν έτέθη απλώς καί μόνον εις τήν υπη
ρεσίαν τού Ελληνικού ’Έθνους, αλλά καί εις τήν υπηρεσίαν τών ’Ιδανικών ολοκλή
ρου τής άνθρωπότητος. Αυτή ή ενεργός συμφωνία, τήν όποιαν συνήπτεν ανέκαθεν ή
ατομική βούλησις ενός έκάστου τών Ε λλήνων μέ τάς επιταγάς τού ’Ηθικού Νόμου καί
τών Εθνικών υποχρεώσεων, καί ή εις τό ακέραιον έκπλήρωσις αύτής τής συμφωνί
ας, δέν Ισωσε μόνον τήν Ε λλάδα από τάς διαφόρους περιπέτειας της, άλλά εσιοσε
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καί τήν ανθρωπότητα, όλόκληρον καί την έδίδαξε τά αιώνια ελατήρια τοΰ γίγνεσθαι
καί παρέρχεσθαι, ήτοι: τάς Νοσταλγίας, τά ’Ιδεώδη καί τά Καθήκοντα.
Καί αυτή ή πολεμική αρετή υπήρξε πάντοτε, καθ’ άπασαν τήν διάρκειαν τού
βίου τοΰ ’Έθνους μας, άφοΰ, ώς είναι γνωστόν «ούκ άεικές περί Πάτρης τεθνάμεν», λέ
γει δ 'Όμηρος εις τήν Ίλιάδα του, «ήν άναγκασθής κινδυνεύειν, αίροΰ τεθνάναι κα
λώς μάλλον ή ζην αίσχρώς», λέγει μεταγενεστέρως δ ’Ισοκράτης, «μόλων λαβέ», λέ
γει ο Λεωνίδας καί «ούτε μιά χούφτα από τό χώμα μας δέν δίνουμε κι’ άπ’ τά νερά
μας ούτε μιά σταλαματιά», λέγει δ Βαλαωρίτης, άπηχοϋντες άπαντες τήν άδάμαστον
Ε λληνικήν ψυχήν καί τήν έξαίρετον καί άπαράμιλλον πολεμικήν αρετήν τών Ε λ 
λήνων.
*
**
ΙΣ τήν βραχώδη καί άγονον αυτήν γωνίαν τής Ευρώπης, από πολλών αιώνων
κείμενη ή Ε λλάς, υπήρξε πάντοτε παράγων ειρήνης καί πολιτισμού. Καί μάλι
στα, καί όταν προσεκολλάτο εις τό άροτρόν της, άξιοποιοΰσα τά αγαθά τής ειρήνης καί
δταν ώς πολεμιστής ήρπαζε τό δπλον διά νά σταθή αυτή μόνη, ύπέρμαχος τής ειρήνης
καί τών αξιών τοΰ Πολιτισμού καί τοΰ ανθρωπισμού, από τάς έπιδρομάς τών βαρβάρων.
Εις τήν μακραίωνα αυτήν ιστορικήν πορείαν τοΰ ’Έθνους μας, οί κάτοικοι τής
γης αυτής, οί πρόγονοί μας, οί πάπποι μας, οί πατέρες μας καί οί ζώντες σήμερον
Έφεδροι Πολεμισταί μας απέκτησαν τίτλους τιμής και εις τό πεδίον τής ειρήνης καί
εις τό πεδίον τοΰ πολέμου, τοιούτους μάλιστα, ώστε όμοιους νά μή έχη προς επίδειξιν
άλλος λαός καί υπήρξαν έν τή κυριολεξία δημιουργοί ιστορικών καταστάσεων διά
τήν άνθρωπότητα. Χάρις εις τούς τίτλους αυτούς, πνευματικούς καί πολεμικούς, δ ε
λεύθερος κόσμος έχει τήν σημερινήν μορφήν του. Χωρίς τούς “Ελληνας, τό πιθανώτερον είναι δτι, δ κόσμος θά εύρίσκετο ακόμη εις τό σκότος τοΰ βαρβαρισμοΰ καί δέν
θά άπελάμβανε τά αγαθά τής ’Ελευθερίας καί τοΰ Πολιτισμοΰ.
Αυτό άκριβώς το γεγονός δτι, οί έλεύθεροι λαοί οφείλουν τήν ύπόστασίν των,
αυτήν ταύτην τήν έλευθερίαν των, εις τούς "Ελληνας, είναι αρκετόν διά νά υπογράμ
μιση τήν μεγίστην σημασίαν τής ιστορικής αποστολής τών Ε λλήνων. Ή Ε λλάς δέν
κατέπληξε μόνον μέ τά κατορθώματά της, πνευματικά καί πολεμικά, αλλά πάντοτε
ύψώθη ώς σύμβολον ένός κόσμου άνορθουμένου, δ οποίος ήνωρθοΰτο έκάστοτε, ίνα
δμως μέ τόν "Ελληνα πρώτον άπωθήση μέ τήν ίσχύν τοΰ Δικαίου τήν θύελλαν τής
καταστροφής.
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I I ΡΩΤΗ μορφή τής ιστορικής άποστολής τών Ε λλήνων είναι ή τεραστία συμβολή
J-J- των εις τήν διάπλασιν καί διατύπωσιν τών ήθικών καί πνευματικών εκείνων α
ξιών, αί δποϊαι άποτελοΰν τό βάθρον τοΰ σημεοινοΰ πολιτισμοΰ.
Δευτέρα μορφή είναι ή πάση θυσία ύπεράσπισις τών αξιών αυτών από τάς έ
πιδρομάς τών βαρβάρων δλων τών έποχών.
Πράγματι. ’Ά ν δέν ύπήρχον οί 'Έλληνες, διά νά άντιταχθοΰν καί εξουδετερώ
σουν τόν Μηδικόν κίνδυνον, τό θαΰμα, τό όποιον είχεν αρχίσει μέ τούς "Ιωνάς σο
φούς, δέν θά ώλοκληρώνετο μέ τούς αρχαίους κλασσικούς καί ουδέποτε ή άνθρωπότης θά έγνώριζε τήν πρόοδον τής κλασσικής άρχαιότητος, ή δποία έπέτρεψεν εις αυ
τήν νά οιαμορφώση τό τελειότερον σύστημα ζωής της καί νά στήριξή εις αυτό ένα
ελεύθερον τρόπον διαβιώσεώς της, καί ένα πολιτισμόν, σταθερώς άνερχόμενον.
Αν, επι μίαν χιλιετηρίοα, οί Ελληνες Αυτοκράτορες τοΰ Βυζαντίου δέν άπέκρουον επιτυχώς, προτάσσοντες τά στήθη των, τάς έπιδρομάς τών βαρβάρων, ή Ευ
ρώπη θα εΰρισκει,ο ακόμη είς το σκότος τοΰ Μεσαιωνος. 'Π πτώσις καί μόνον τοΰ
Βυζαντίου, δύναται νά λεχθή δτι καθυστέρησεν έπί τέσσαρας αιώνας τήν ’Ανα
γέννησιν.

Έ θνικ ά Λ έμ α τα
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Είναι άπειροι αί περιπτώσεις, καθ’ ας δ “Ελλην πολεμήσας, δέν έπέτρεψε τήν έξαφάνισιν των άξιων καί έδωσε τάς προϋποθέσεις νά δημιουργήσουν οι άλλοι λαοί
τον πολιτισμόν των καί νά προοδεύσουν. Είναι άπειροι αί περιπτώσεις, καθ’ άς νικαι
των Ελλήνων, άπετέλεσαν καί νίκας ολοκλήρου τής άνθρωπότητος.
’Αλλά καί πολύ προσφάτως, τφ 1940, άν ο'ί "Ελληνες δέν ΰψωνον τδ ανάστημά
των κατά των επιδρομέων καί δέν άντέτασσον εις τάς αξιώσεις των τδ ιστορικόν έκεϊνο ΟΧΙ, διαφορετική θά ήτο ή έκβασις τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ως οϊ
ίδιοι οί ήγέται τών Συμμάχων Χωρών ώμολόγηοαν.
Τέλος, άν άπδ τοΰ έτους 1945 έως τοΰ έτους 1949 δ Έ λλην στρατιώτης δέν
άντεμετώπιζεν έπιτυχώς τήν μετά τόσης προσοχής καί έπιμελείας όργανωθεϊσαν έπίθεσιν τοΰ διεθνοΰς κομμουνισμού κατά τοΰ γεωγραφικού χώρου τής Ελλάδος καί
αυτής ταύτης τής ύποστάσεώς της, ή Μεσόγειος θά είχε γίνει θάλασσα κομμουνιστι
κή καί αί δυνατότητες άμύνης τοΰ ελευθέρου κόσμου θά ήσαν πολύ περιωρισμέναι,
μέχρι τοΰ σημείου, ώστε νά μή είναι αμφίβολος ή τελική έπικράτησις τοΰ κομ
μουνισμού.
Ή συμβολή, λοιπόν, τών Ε λλήνων, τών προγόνων μας καί τών σήμερον ζώντων έφέδρων Πολεμιστών μας υπήρξε πρωταρχικής σημασίας διά τήν μεγάλην ύπόθεσιν τής ελευθερίας τών λαών καί δέν αποτελεί υπερβολήν νά λεχθή δτι οί “Ελληνες
είναι οί σωτήρες τής άνθρωπότητος.
*
πολεμιστής γνωρίζει πάντοτε διατί πολεμά καί θυσιάζεται. Εις αύτδ
Ο ΕΛΛΗΝ
τδ συμπέρασμα θά καταλήξη δ οίοσδήποτε ερευνητής προσπαθήσει νά άνατάμη

τήν ψυχοσύνθεσίν του. Θά διαπιστώση επίσης δτι, δ “Ελλην παρουσιάζει πολλά τρω
τά σημεία — χαρακτηριστικόν αυτό, μόνον τών μεγάλων λαών, —■ καί δτι, ούχί
σπανίως στερείται όμονοίας καί τδν εγκαταλείπει ή πολιτική σύνεσις καί είς όμαλάς
άκόμη περιστάσεις. Τδ κράμα αύτδ τών ψυχικών ιδιοτήτων τοΰ "Ελληνος πολεμιστοΰ δέν είναι άποτέλεσμα τυχαίων ιστορικών γεγονότω ν. Είναι τδ άποτέλεσμα μιας
έπιπόνου εργασίας, τήν όποιαν ήρχισεν άπδ τής πρώ της στιγμής της έμφανίσεώς
του είς τδ προσκήνιον τής ιστορίας, διά τοΰ συνεχούς άγώνός του, δπως μεταβάλη
τήν άγονον γην του είς γόνιμον καί τής άοκνου προσπάθειας του νά δημιουργήση τδν
Ελληνικόν τρόπον ζωής, έπί τοΰ όποιου στηρίζεται ό σημερινός πολιτισμός. Ή επί
πονος αυτή έργασία κατέληξεν είς μίαν ενσυνείδητον έπίγνωσιν τής ιστορικής απο
στολής του, μή άπαντωμένης είς άλλους λαούς.
Ή γνώσις αυτή έχει καταστήσει τδν “Ελληνα πολεμιστήν καί μάλιστα τδν ίκανώτερον έπί τής γης καί τδν προικίζει μέ έξαίρετον πολεμικήν άρετήν, ώς επίσης
τοΰ δίδει τήν ικανότητα νά οημιουργή ιστορίαν.
“Οταν ό Αισχύλος είς τούς «ΙΙέρσας του», οίτινες έγράφησαν μετά τήν συντρι
βήν τών Μηδικών στρατευμάτων, σαλπίζη τδν παιάνα «ϊτε παΐδες Ε λλήνων... νΰν υ
πέρ πάντων δ αγών», δέν αμφιβάλλει δτι, εκείνοι, προς τούς όποιους άπηυθύνετο ή
τραγωδία του ήσαν οί πολεμισταί τών κατά τών Μηδικών στρατευμάτων μαχών καί
δτι τδ «νΰν υπέρ πάντων δ άγών», περιλαμβάνει κάθε τι, διά τδ όποιον ήγωνίσθησαν. ’Όχι μόνον τήν άπελευθέρωσιν τής Πατρίδος, δχι μόνον τήν τιμωρίαν τών επι
δρομέων, αλλά καί τήν πλήρη έξουδετέρωσιν τοΰ Μηδικού κινδύνου, δ όποιος ήπείλει
τήν έλευθερίαν καί τά ιδανικά τοΰ έλευθέρου τότε κόσμου.
Ό Μαραθωνοδρόμος πολεμιστής, δστις άμέσως μετά τήν σκληράν μάχην, δια
τρέχει τήν μέχρι ’Αθηνών άπόστασιν διά νά άναγγείλη τήν νίκην καί νά άποθάνη,
γνωρίζει καλώς δτι δέν μεταφέρει τδ άγγελμα τής τυχαίας νίκης, άλλά τής νίκης,
ή όποια είχε διά τήν άνθρωπότητα κοσιτοϊστορικήν σημασίαν.
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Τήν ιδίαν ακριβώς γνώσιν έχει, τρεις χιλιάδες χρόνια άργότερον, δ άγνωστος
Έ λλην στρατιώτης, δ όποιος πίπτει είς τον Γράμμον και τό Βίτσι, μέ τό όραμα τής
νίκης εις τούς οφθαλμούς του καί εκείνοι, οί όποιοι ζώντες, είναι σήμερον Εφεδροι
Πολεμισταί, υπερήφανοι διά τήν προς τήν Πατρίδα, άλλα καί προς τήν ανθρωπότη
τα ολόκληρον, έκπλήρωσιν τού καθήκοντος των.
Ά πό τήν ιδίαν ακριβώς γνώσιν εκκινούν τά άπειρα υπερήφανα ΟΧΙ τής Ε λ 
ληνικής ιστορίας, άπό τό ΟΧΙ τών Θερμοπυλών καί πριν αυτών μέχρι το ΟΧΙ κα
τά τών κομμουνιστών καί τών Σλαύων.
Τέλος, άπό τήν ιδίαν ακριβώς γνώσιν, πολύ προσφάτως, τήν 21ην ’Απριλίου
1967, κατεχόμενοι οί ολίγοι γενναίοι είπον ΟΧΙ κατά τής φαυλοκρατίας, ΟΧΙ κατά
τής καταπτώσεως τών ηθικών άξιών, ΟΧΙ κατά τής δι’ ύπουλου καί άτιμου τρόπου
καταλήψεως τής Πατρίδος μας υπό τών άπάτριόων, ξενοδούλων καί προδοτών κομ
μουνιστών. Καί ύψωσαν τό ανάστημά των καί άνεχαίτισαν τήν λαίλαπα, ήτις έπήρχετο καί ήρχισαν εύδοκίμως οημιουργούντες τάς προϋποθέσεις επαναφοράς του ύγιοΰς Δημοσίου βίου, άγωνιζόμενοι άμα διά τήν οικονομικήν άνόρθωσιν τής Χώρας
μας καί τήν έξουδετέρωσιν τού κομμουνιστικού κινδύνου. Καί επιτυγχάνουν μέ τήν
συμπαράστασιν τής συντριπτικής πλειοψηφίας τού Ελληνικού λαού καί διαλαλούν
άνά τά πέρατα τού κόσμου, δτι ή Ε λλάς, πρέπει να ζήση, θέλει νά ζήση καί θά ζή
ση, ούχί μόνον διά τόν έαυτόν της, άλλά καί διά τήν υπόλοιπον ανθρωπότητα.
Ή γνώσις αυτή είναι τό ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν τού "Ελληνος πολεμιστού καί μία άπό τάς εκδηλώσεις τής πολεμικής αρετής του, άνευ τής οποίας δέν θά
ήδύ νατό νά μεγαλουργήση.
'Ως δευτέρα έκδήλωσις τής πολεμικής άρετής τών Ε λλήνων είναι ή ιδέα, τήν
οποίαν έχει δτι, δέν άποτελεί λαόν πολεμικόν, άλλά λαόν πολεμιστών. 'Ο "Ελλην
δέν αγαπά τόν πόλεμον διά τόν πόλεμον. Προσκολλάται εις τά ειρηνικά του έργα
καί μή ψευδαισθανόμενος δτι, ούόείς θά τού διαταράξη τήν γαλήνην, προπαρασκευάζεται. Έκαστη ελληνική γενεά έγνώριζεν, δτι ίσως χρειασθή νά πολεμήση καί
προητοιμάζετο, ούδεμία δμως ελληνική γενεά έγκατέλειπε τά φιλειρηνικά της
έργα διά νά ριφθή άναιτίως εις τήν δίνην τού πολέμου.
Τρίτη έκδήλωσις τής πολεμικής άρετής τών Ε λλήνων είναι δτι, ό "Ελλην
πολεμιστής δέν κυριαρχείται άπό τό ένστικτον, άλλά άπό τήν λογικήν καί μέ τήν
τοιαύτην κυριαρχίαν τής λογικής επιδεικνύει εις τό πεδίον τής μάχης άρετάς, αί όποΐαι εις τούς άντιπάλους του, κυριαρχουμένους, συνήθως, άπό τό ένστικτον ή άπό
τήν μηχανικήν περί τού πολέμου άντίληψιν, προκαλούν θαυμασμόν.
Ξένοι πολεμισταί, όταν προσεπάθησαν νά εξετάσουν τήν ψυχικήν κατάστασιν
των κατά τήν μάχην, αναφέρουν κατά πλειονότητα δτι, κατείχοντο άπό έν είδος μέ
θης, τό οποίον τούς εκαμνε νά ενεργούν ανεξαρτήτως τής θελήσεώς των. Μέ τόν
'Έλληνα πολεμιστήν δέν συμβαίνει τό ίδιον. ΤΙ μέθη αυτή μεταβάλλεται άπό τήν
έλληνικήν ιδιοσυγκρασίαν εις ενθουσιασμόν, εις ορμήν καί εις άμιλλαν εξαίρετων
πράξεων καί ή λογική παίζει κυριαρχικόν ρόλον.
Ή έξήγησις τής τρίτης αυτής εκδηλώσεως τής πολεμικής άρετής τών Ε λλή
νων, πρέπει ν’ άναζητηθή εις τήν βαθυτέραν ουσίαν του. Καί ή βαθυτέρα ουσία εί
ναι δτι, δ,τι κυριαρχεί έίς τήν ιδιοσυγκρασίαν τού "Ελληνος είναι τό μέτρον καί ή αρ
μονία. Αυτό φαίνεται εις άπάσας τάς εκδηλώσεις τής ζωής του, αί όποίαι έχουν τήν
απλότητα, τήν χαρακτηρίζουσαν δ,τι τό μεγαλοφυές καί αύτό πράττει καί δταν πολε
μά. Είναι μία έκδήλωσις τής πολεμικής άρετής του, γνησίως άνδρική. Κυριαρχού
μενος ό "Ελλην πολεμιστής άπό τό μέτρον καί τήν αρμονίαν, αποκτά τήν δύναμιν νά
μεταβάλη τήν καταστροφικήν μανίαν τού πολέμου εις εύγενή άμιλλαν, τό δργιον τών
ενστίκτων εις γεννα.ιοψυχίαν καί τό μίσος εις φιλανθρωπίαν.
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Λέν είναι σπάνιοι αί περιπτώσεις, καθ' άς 5 Έλλην πολεμιστής ειχεν εις την
απόλυτον διάθεσίν του τον αντίπαλον — αντίπαλον, δ όποιος είχε διαπράξει παντοει
δή οργιά — καί παρ’ δλα τά οργιά, άτινα διέπραξε, τώ συμπεριεφέρθη μέ ευγένειαν,
μέ γενναιοψυχίαν καί μέ ήθος καταπληκτικόν. Καί είναι χαρακτηριστικόν οτι,, εις
τήν ’Αλβανίαν, ’Ιταλοί στρατιώται, ύψωναν τάς χεϊρας των καί παρεδίοοντο, βέβαιοι
δντες δτι, οί "Ελληνες δέν ήσαν βάρβαροι καί θά συμπεριεφέροντο πρός αυτούς μέ ευ
γένειαν καί αποτελεί τίτλον τιμής, ή ομολογία συμμοριτισσών, συλληφθεισών εις τον
Γράμμον καί τό Βίτσι, καί καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοϋ κατά των κομμουνιστοσυμμοριτών πολέμου δτι, οί "Ελληνες στρατιώται έφέρθησαν πρός αύτάς ώς αληθινοί άνορες,
αληθινοί ήρωες.
Πέραν δμως των τριών αυτών χαρακτηριστικών εκδηλώσεων τής πολεμικής α
ρετής τών Ελλήνων, παρατηρεΐται είς τον "Ελληνα ή καταπληκτική αντοχή εις τάς
κακουχίας τοΰ πολέμου, ή λιτότης, τήν οποίαν έπιδεικνύει κατ’ αυτούς καί ή έςαίρετος ίκανότης νά προσαρμόζηται πάντοτε καί μετά μεγάλης ευκολίας είς. τάς διαμορφουμένας έκάστοτε δυσμενείς συνθήκας καί τοϋ πλέον σκληρού πολέμου.
*
**
ΙΣ τήν Ήρωοτόκον καί Ήμιθεοτόκον αυτήν Χώραν τοϋ Παραδείσου, είς τήν ο
ποίαν χλωροί κλώνοι βλαστοΰν επί τοϋ οβελού καί ό οβελός μεταβάλλεται είς αν
θήραν κυπάρισσον, δταν έχρειάσθη, χάρις είς τήν πίστιν πρός τήν Πατρίδα καί τήν
αγάπην πρός τήν ’Ελευθερίαν, οί "Ελληνες υπήρξαν πάτοτε οί ίδιοι, πεπροικισμένοι μέ
τήν αυτήν πολεμικήν αρετήν. Είτε ό "Ελλην έχειρίσθη τό δόρυ ή τό τόξον, το υγρόν
πΰρ ή τά δπλα, τά τάνκς ή τά αεροπλάνα παρέμεινεν 6 ίδιος. Άπλοΰς, ήρωϊκός, γεν
ναιόψυχος, μεγάλος.
Τό ίδιον ήτο καί κατά τόν από τοϋ έτους 1945 έως τοΰ έτους 1949 συμμοριτοπό
λεμον καί κατά τήν μάχην είς τόν Γράμμον καί τό Βίτσι, καθ ( ήν κατετροπώθησαν
οί κομμουνιστοσυμμορΐται καί άπηλλάγη ή πατρίς μας από τό μίασμα τοΰ θανάτου.
Και κατά τόν πόλεμον αυτόν, τόν κατηύθυνεν ή ενσυνείδητος γνώσις τής αποστολής
του, ή ιδέα δτι δέν αποτελεί λαόν πολεμικόν, αλλά λαόν πολεμιστών καί τό μέτρον
μετά τής αρμονίας είς τάς πολεμικάς ένεργείας του.
Καί ένίκησεν. Οίαδήποτε περιγραφή τών απειραρίθμων καί διαφόρων άθλων
του είναι περιττή, άφοϋ καί είς τήν ’Αλβανίαν καί είς τά οχυρά καί είς τήν Κρήτην
καί εις τήν ριγηλήν έρημον καί είς τάς οχθας τοΰ Ρουβίκωνος καί τελευταίως είς τόν
Γράμμον καί τό Βίτσι μετέτρεψε κάθε στενόν είς Θερμοπύλας καί Δερβενάκια, κάθε
φαράγγι είς Μαραθώνα, καί κάθε πόλιν είς Μεσολόγγιον.
Έπέτυχον νίκην ελληνικήν, ή οποία καί αυτή, δπως αί τόσαι άλλαι άπειροι νΐκαι, άπετέλεσε καί νίκην τής άνθρωπότητος ολοκλήρου. Ένίκησαν καί απέδειξαν δτι
είναι οί συνεχισταί τής ιστορικής καί μεγαλειώδους πορείας τοΰ ’Έθνους μας, τό ό
ποιον μίαν πορείαν γνωρίζει. Τήν πορείαν τής προστασίας τών πνευματικών καί ήών άξιών, τήν πορείαν τής προστασίας τής άνθρωπότητος καί τοϋ πολιτισμού
της, τήν πορείαν, τήν όποιαν επιτάσσει είς τούς "Ελληνας ή ενσυνείδητος γνώσις
τής αποστολής των καί είς τήν όποιαν γνώσιν, μετά μικράν άναζήτησιν, ανευρίσκα
με τήν μεταμόρφωσιν τοΰ πρώτου τυχόντος, απλοϊκού Έλληνος, αγραμμάτου άλιέως
ή άτιθάσου ποιμένας είς πειθαρχικόν στρατιώ την, ό όποιος γνωρίζει νά μάχεται, αλ
λά καί διατί μάχεται. Ένίκησαν διότι ή φιλοπατρία είναι στερεά βάσις πάσης Ε θνι
κής προσπάθειας καί οι’ ημάς τούς "Ελληνας ανευρίσκεται είς έποχάς, αί όποϊαι
χάνονται είς τήν ομίχλην τής αιωνιότητας. Ένίκησαν διότι, έν μέσω τής έρημώσεως,
τής μετά τόν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον παρατηρηθείσης, ϊστατο ή δόξα στεφα
νωμένη «μέ τά λίγα χορτάρια πούχαν μείνει στήν έρημη γη », διά νά στεφανώση
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κι’ αυτούς καί διότι επίσης διετήρουν ζωηράν την άνάμνησιν τοΰ Φοίνικος, τοϋ μυ
θικού ορνέου, τοϋ συμβολίζοντος την ’Αναγέννησιν έκ τής τέφρας.
*
**
ΑΤΑ τήν μάχην είς τον Γράμμον καί τό Βίτσι, καθ’ ήν διελύθησαν οί κομμουΚ
νιστοσυμμορϊται ή μάλλον ό Σλαυϊσμός, είς τήν Χώραν αυτήν, είς τήν όποιαν έλατρεύετο ή Θεά τής Σοφίας, ή φυτεύσασα τήν ελαίαν, αλλά καί ή πάλλουσα τό δό
ρυ, είς τήν Χώραν, είς τήν οποίαν τό πρώτον έχαλκεύθησαν, Ικελαηδήθησαν καί έμεγαλούργησαν τά ωραιότερα ιδανικά τής Φιλοπατρίας καί τής Ελευθερίας, άνεπτύχθησαν καί πάλιν αί μορφαί, αί δποΐαι χωροΰσαι άπό αιώνων μακρών, διά μέσου άμαράντων δαφνώνων, έγραψαν τήν μεγαλειωδεστέραν ιστορίαν τής άνθρωπότητος καί
έπροτίμησαν νά κλείσουν τά βλέφαρά των μέ τήν έλπίδα μιας ’Εθνικής Αυγής, παρά
νά λησμονήσωσιν δτι, είναι απόγονοι ενός Όδυσσέως, ενός Μ. ’Αλεξάνδρου, ενός Μιλτιάδου, ένος Αεωνίδου, ένός Κων) νου Παλαιολόγου, ενός Κολοκοτρώνη, ενός Δαβάκη καί τόσων άλλων ηρώων — ήμιθέων.
Είς τον Γράμμον καί τό Βίτσι άνεμίχθη τό ΪΙαρελθόν μέ τό Παρόν καί άφθόνως
διετεθη ή άφοβία προς τούς κινδύνους καί τό άπέραντον τής φιλοπατρίας μας μαζί μέ
μίαν φανατικήν Εθνικήν πίστιν. Ά πό δλους δέ, έγινε πίστις τό δτι «άπό μιά ατιμα
σμένη ζωή καλλίτερα ή λήθη τοΰ θανάτου».
Καί κατά τήν μάχην είς τόν Γράμμον καί τό Βίτσι, ή Ε λλάς δπως πάντοτε ουτω καί είς τήν περίπτωσιν αυτήν, κατά τόν ποιητήν Παλαμάν:
«σάν άλογο άδάμαστο, πού σπάει τό χαλινάρι
»καί ρίχνει τό σαμάρι του κΓ αυτόν τόν καβαλλάρη
»καί μ’ άγρια χλιμιντρίσματα τραβά καί πάει πέρα
»ώρμησε πάλι άλύγιστη στό μυρωμένο άέρα,
»άπο μπαρούτι καί φωτιά, μόνη μέ τήν οργή της
»πρός τόν δικό της τό Θεό. Σωτήρα, δδηγητή της...».

ΤΤ ΕΦΕΤΕΙΝΗ επέτειος καί έορτή δέν είναι μόνον πανήγυρις ’Ελευθερίας καί Δό-*· ζηζ> δεν είναι μόνον η 19η έπετειος τής συντριβής τών κομμουνιστοσυμμοριτών
εις τόν Γράμμον καί τό Βίτσι, δέν είναι μόνον ή έορτή τοϋ Εφέδρου Πολεμιστοΰ καί
τής Πολεμικής ’Αρετής τών Ε λλήνων. Είναι καί σταθμό|ς τοΰ εθνικού μας βίου άλησμόνητος, κατά τόν όποιον δφείλομεν νά άναλογισθώμεν τάς Έθνικάς μας υπο
χρεώσεις. Η Θεά Μοίρα, μόνον διά τοΰ ολοκαυτώματος επικυρώνει τά επί τής γής δι
καιώματα τών άνθρώπων καί τούτο δΓ ήμάς τούς "Ελληνας, αποτελεί κανόνα, άνευ
εξαιρέσεων, αφού τήν ’Ελευθερίαν μας, τόν Πολιτισμόν μας καί τά τόσα πολλά και
ωραία, τά όποια έδωρήσαμεν είς τόν κόσμον ολόκληρον, τά έπιτύχαμε χάρις, είς τούς
άγωνας μας, τας θυσίας μας και το αιμα, το οποίον άφθόνως Ιχύσαμεν.
Η έφετεινή επέτειος δέν ένθυμίζει μόνον τήν αναλαμπήν τοΰ παρελθόντος,
άλλα είναι διόαγμα καί διά τό μέλλον. Δεν ενθυμίζει μόνον τάς θυσίας μας, αλλά
μάς ^παρορμά καί κατα την ειρηνικήν περίοδον προς τό κοιθήκον. Τό καθήκον αύτό^είναι ή έπαγρύπνησις, ή προετοιμασία, ή διατήρησις είς. τήν μνήμην ζωντανού
τοΰ παρελθόντος μας. Τό καθήκον μάς επιβάλλει νά διατηρήσωμε μςσα είς τήν
υπαρςιν τών δύο διαφόρων ιδεολογιών, αί δποΐαι διασταυρώνουν τά ξίφη των, τών
Ελλάδα Ε λληνικήν, γνησίως Ε λληνικήν καί μακρυά άπό έκείνην τήν ιδεολογί
αν, ή όποια δεν πιστεύει είς την Ελευθερίαν, τήν οποίαν οί πρόγονοί μας έθεοποίησαν.
Καί μαλ,ιστα. σήμερον, περισσότερον επιβά/λεται νά έχωμεν τήν παρόρμησιν
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πρός τό καθήκον, έφ’ δσον εύρισκόμεθα υπό τήν ύπερήφανον, την άνδοικήν καί
γνησίως Ελληνοχριστιανικήν καθοδήγησιν τών άπαρτιζόντων τήν Ε θνικήν Κυβέρνησίν μας μελών καί ιδία αυτών, οί όποιοι έσταμάτησαν τήν Ελλάδα είς τό χείλος
τής αβύσσου καί μάς έσωσαν άπό τον κομμουνισμόν, δστις έπιμελώς, ύπούλως καί
σταθερώς έπεδίωκε τήν ύποδούλωσίν μας, ώς φυλής δέ τόν εξαφανισμόν μας.
Δέν είναι υπερβολή. Ή Ε λλάς πάντοτε κινδυνεύει, διότι διαθέτει τόσα πολ
λά καί ώραΐα, ώστε πολλοί τά έποφθαλμιοΰν. ΔΓ αυτό καί πρέπει νά είμεθα πάντοτε
έτοιμοι διά τήν έκπλήρωσιν τοΰ προς τήν Πατρίδα καθήκοντος, τό όποιον είναι εν,
καί μόνον, ή προστασία τής αιώνιας Ελλάδος.

ις

τούς χρυσαετούς τοΰ Γράμμου καί τοΰ Βίτσι, οί όποιοι δέν ύπάρχουν πλέον

εις τήν ζωήν, τά πνεύματά των όμως ευρίσκονται μεταξύ μας, Οφείλεται πάσα
Ε
Τιμή καί πάσα Δόξα. “Ολοι των έτάφησαν ύπό τήν πάλλευκον σινδόνα τής Δόξης. Οί
στρατιώται αυτοί τοΰ Καθήκοντος, είς τούς Ουρανούς έχουν συναντήσει τούς ήρωας
τών άπό χιλιετηρίδων άγώνων μας καί τούς άτενίζουν υπερήφανοι, διότι μέ τήν θυ
σίαν των οικοδόμησαν περισσότερον καλλιμάρμαρον τόν Ναόν τής ’Ελευθερίας καί έ
θεσαν στερεά τά θεμέλια τοΰ σήμερον έλευθέρου βίου μας.
Είς αυτούς δρκιζόμεθα δτι, είς περίπτωσιν, καθ’ ήν θά κινδυνεύση ή Πατρίς μας,
θά συνδεθή τό Παρελθόν μέ τό Παρόν καί θά δημιουργηθή ή πεποίθησις, ήτις όμοΰ
μέ τό δίκαιον τοΰ τυχόν διεξαχθησομένου άγώνος μας θά μάς τροφοδοτήσουν μέ τόλ
μην καί μέ τήν ίδιαν πολεμικήν αρετήν θά μάς προικίσουν, είς τρόπον ώστε νά φανώμεν άντάξιοί των, συνεχισταί τής μακραίωνος, ύπερηφάνου καί περίλαμπρου ιστο
ρικής πορείας τοΰ "Εθνους μας.
*
**
ΙΣ τούς έπιζώντας Έφεδρους Πολεμιστάς μας, είς αυτούς, οί όποιοι μέ τήν
' αυτήν τόλμην έπολέμησαν καί άφοϋ ένίκησαν, είχον τήν τύχην νά έπιζήσουν,
τά αότά ύποσχόμεθα. Είτε μαζί των, είτε μόνοι θά πράξωμεν τό καθήκον μας. Τούς
οιαβεβαιοΰμεν δέ δτι, τούς ζηλεύομε διά τήν Δόξαν, ήτις τούς περιβάλλει καί δτι
τούς βλέπομε ώς σωτήρας μας, τούς βλέπομε νά κοσμούν τό αέτωμα τής Εθνικής
άλκής καί δόξης. Καί τοΰτο, ώς έλάχιστον φόρον τιμής, ώς έλάχιστον ύμνον τής
μεγάλης των προσφοράς είς τήν Ε θνικήν ύπόθεσιν.
*

Ε

ΡΑΜΜΟΣ καί Βίτσι, μαζί μέ τά τόσα άλλα πολεμικά μας κατορθώματα. ’Ί 
σως χρειασθή νά προστεθούν καί άλλα. Θά τά προσθέσωμεν ώς γνήσιοι Έ λλη 
ν α . Ούτε μιά χούφτα άπό τό χώμά μας δέν δώσαμε κ ι’ ούτε θά δώσωμε. Κ ι’ άπ’ τά
νερά μας ούτε μιά σταλαματιά. Ή Ε λλάς ποτέ δέν πεθαίνει, ούτε περιπίπτει είς λή
θαργον. Κατά τήν περίοδον τής ειρήνης δημιουργεί πολιτισμούς καί κατά τήν περίο
δον τοΰ πολέμου έπη.
Είμεθα “Ελληνες καί θά παραμείνωμεν "Ελληνες. Καί είναι εύνοια τής τύχης
νά είσαι “Ελλην. Πάντοτε θά πράξωμεν τό καθήκόν μας.

Γ

ΚΩ IV. Ν Ι Α Σ Κ Ο Σ

ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟ Μ ΙΚΑ

ΤΟ ΕΓΚΛ Η Μ Α ΤΗΣ ΚΛΟ Π Η Σ Χ ΡΗ ΣΕΩ Σ
( FURTUM U S U S )
’Ά ρ θ ρ ο ν

374α

Π. Κ.

‘ Υπό τού ’ Αστυνόμου Α' κ. ΔΗΜ . Ν Τ Ζ ΙΩ Ρ Α

1.
— "Ως μάς έδόθη ευκαιρία νά τονίσωμεν καί άλλοτε (1) ή κλοπή χρήσ
(furtuin usus κατά το Ρ.Λ.) έκρίθη γενικώς υπό των συντακτών του Ποινικού ημών
Κώδικος ώς μή αξία τιμωρήσεως.
Ή άποψις αυτή ευρίσκει έρεισμα καί εις τήν αίτιολογικήν του Κώδικος εκθεσιν
(2) , ήτις χαρακτηρίζει τήν κλοπήν χρήσεως ώς πράξιν άνέγκλητον, επί τή σκέφει
ότι τό γεγονός είναι τοσοΰτον σπάνιον καί τόσον έστερημένον γενικωτέρας σημασίας,
ώστε άβλαβους νά δύναται νά λείψη σχετική διάταξις εκ τοΰ ποινικού νόμου, άρκού7γ)ζ τήζ αστικής ύποχρεώσεως τοΰ υπαιτίου προς άνόρθωσιν πάσης ζημίας, καίτοι
ςέναι νομοθεσίαι τιμωρούν τον άφαιρούντα παρ’ ετέρου ξένον πράγμα, άνευ σκο
πού ίδιοποιησεως και προς χρήσιν μόνον, ώστε εντεύθεν νά δύναται νά πρόκυ
ψη διά τον δικαιούχον περιουσιακή ζημία.
II.
— ΑΕ σκέψεις αδται ήσαν σύμφωνοι πρός τάς αντιλήψεις τής εποχής.
συντάκτης τοΰ Κωδικός έκρινε τότε (το έτος 1933 οτε συνέτασσεν αυτόν) , δτι
πράξις, οία ή άφαίρεσις μιάς κλίμακος, άνευ σκοπού ίδιοποιήσεως ή ενός άκατίου, πρός διάοασιν εις την αντίπεραν όχθην τού ποταμού, μέ πρόθεσιν δηλ. απλής
στιγμιαίας χρήσεως, δέν θά έπρεπε νά ποινικοποιηθή.
Κατόπιν ομοος τά πράγματα ήλλαξαν άρδην. Έ ν τή συγχρόνου μηχανοκινήτψ ζωή, αί περιπτώσεις τής κλοπής χρήσεως ηύρύνθησαν κατά πολύ, εις τρόπον
ώστε οι καλούμενοι νά εφαρμόσωσι τόν νόμον έν τή πράςει νά αντιμετωπίζουν κα
θημερινούς ζητήματα κλοπής χρήσεως (άφαίρεσιν αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων
κλπ.) . Δι δ καί τό θέμα άπετέλεσεν άντικείμενον ζωηράς Ιπιστημονικής συζητήσεως, μέ αποτέλεσμα νά διατυπωθώσι πλείονες τής μιάς έπ’ αυτού γνώμαι (3 )'
III.
— Πρός άρσιν τών αμφισβητήσεων τούτων έξεδόθη τό Ν.Δ. 3681 από
2-195/ «περί τροποποιήσεους ποινικών τινών διατάξεων» (4) .
Διά τού άρθρου 1 τούτου έπιχειρειται ή λύσις τοΰ ζητήματος.
1· Τ δε σχετ. Δ η μ . Ν τ ζ ι ώ ρ α « ’Ε γκλήματα κατά τη ς ιδιοκτησίας». Ά σ τυ ν . Χρονικά
1956 σελ. 3312 καί Ιδιου «Μ αθήματα Ποιν. Κ ώδικος» (Διά τόν Ά ρ / ιφύλακα) 1957 σελ. 219
2. Ίδε Α ι τ ι ο λ ο γ ί α ν έν έκδόσει Ζαχαροπούλου, 1950 σελ. 363.
—
3. ’Ίδε ταύτας εις Δ η μ, Ν τ ζ ι ώ ρ α, ένθ. άνω τ. σελ. 3 3 1 3 'έπ.
4. Ιδε τό Ν.Δ. τοϋτο εις Σ ι φ ν α ί ο υ «Π ανδέκται νέω ν νόμων καί δ ιαταγμ άτω ν» 1957
σελ, 122— 123.
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Ή έν λόγψ διάταξις εχει ώς εξής:
,
Μετά το άρθρον 374 τοϋ Ποινικού Κώδικος προστίθεται άρθρον υπ
άριθ. 374α έχον ώς έξης:
’Ά ρ θ ρ ο ν 374α
1. '() έκ τής κατοχής ετέρου άφαιρών ξένον μεταφορικόν μέσον επί αυ α
ποκλειστική) σκοπώ, δπως ποιήσηται χρήσιν αύτοϋ επί βραχυτάτφ χρ^νικώ διαστήματι (1) τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις ένός^ έτους,^έφ δσον
ή πράξις δέν επισύρει βαρυτέραν ποινήν κατ άλλην οιάταξιν. 2. II ποινι
κή δίωξις χωρεϊ μόνον επί έγκλήσει. 3. 'Π διάταξις τοϋ άρθρου 379 εχει
εφαρμογήν καί επί τοϋ αδικήματος (2) τής παραγράφου I τοϋ παρόντος
άρθρου, άπαιτουμένης δμως, πρός τή άποδόσει τοϋ πράγματος, καί τής εν
τελούς ίκανοποιήσεως τοϋ ζημιωθέντος.
ΙΓ.— Ή ανωτέρω διάταξις συνεπληρώθη μεταγενεστερως ύπο του άρθρου 3
τοϋ Ν.Δ. 4000 από 23) 10) 59 «περί καταστολής αξιοποίνων τινών πράξεων», ώς κά
τωθι :
1. ”Αν ή έν άρθρω 374α τοϋ Ποιν. Κώδικος πράξις, ως εκ τοϋ τοπου,
τοϋ χρόνου καί των έν γένει περιστάσεων, μαρτυρή ιδιάζουσαν θρασύτητα τοϋ υπαιτίου καί προκλητικότητα έναντι τής κοινωνίας, τιμωρείται διά
φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών, έάν κατ άλλην οιάταξιν 7) πρα,ις
δέν τιμωρήται βαρύτερον. 2. Αί διατάξεις των παραγράφων 2 καί 3 τοϋ
άρθρου 374α τοϋ Ποιν. Κώδικος δέν έχουσιν έν προκειμένη έφαρμογήν (3) .
Οί λόγοι οί'τινες ύπηγόρευσαν τήν έκ νέου συμπλήρωσιν τής περί κκοπής χρή
σεως διατάξεως τοϋ Π. Κώδικος διατυποΰνται, κατά τρόπον εύγλωττου, εις τήν ειση
γητικήν έκθεσιν τοϋ Ν.Δ., τούτου, ήτις, μεταξύ άλλων, αναφέρει καί τά εξής:
«’Από τίνος χρόνου παρουσιάζεται, κατά πλησμονήν (sic) εις τάς μεγάλας πόλεις τής Βορείου ιδία Ελλάδος, τό φαινόμενου τής άφαιρέσεως αυ
τοκινήτων ή ποδηλάτων έκ τών χώρων σταθμεύσεως ή τών πρό τών κατα
στημάτων οδών (4) επί σκοπώ δέ ούχί ίδιοποιήσεως, ώς διαπιστοΰται έκ
τής έπακολουθούσης άνακριτικής έρεύνης, αλλά διά τήν πρόσκαιρον ίκανοποίησιν έπιθυμίας διά μηχανικού μέσου κινήσεως. Ουτω, τά χρησιμοποι
ούμενα μεταφορικά μέσα, μετά τήν πραγματοποίησιν ώρισμένης διαδρο
μής, έγκαταλείπονται εις τούς χώρους έξ ών παρελήφθησαν ή αλλαχού.
Συνέπεια τών άνωτέρο) παρανόμων αφαιρέσεων είναι ή κινητοποίησις τών
αστυνομικών οργάνων, άνευ άποχρώντος λόγου, πρός άνεύρεσιν τών τε
χρησιμοποιηθέντων μεταφορικών μέσων καί τών δραστών. Οί δράσται ό
μως οδτοι συλλαμβανόμενοι καί παρεπεμπόμενοι εις τήν δικαιοσύνην ά1 ΤΙς γραμματικός κ α νώ ν ύπηγόρευσε τήν δ ια τύπ ω σ ιν «έπ ί βραχυτάτω χρονικώ διαστήματι» άντί τη ς όρθήε, φρονοΰμεν, ταύτη ς « έ π ί βραχύτατου χρονικόν δ ιάστη μ α»; Περαιτέρω,
διατί ’έν τώ άόθοω δέν έτέθη τίτλο ς, κ α τ’ άντίθεσιν πρός την γενικήν περί τούτου κρατούσαν
αρχήν τού Ποιν. Κ ώ δ ικο ς; Ή έλλειψις τίτλο υ Εμφανίζει τήν διάταξιν ώ ς διακεκριμένη') κλο
πήν (κακούργημα) ή ειδικήν μορφήν ταύτη ς. ’Α φού, έν πάση π ερ ιπ τώ σει, δέν έδόθη τίτλος,
διατί δέν έδίδετο ώ ς αριθμός άρθρου τής διατάξεω ς 373α ;
„
2 Ό Ποιν. ΚώδιΕ, όρθώς πρ άττω ν, ούδαμοϋ χρησιμοποιεί τον ορον «α δ ίκη μ α ». Αδοκ ίμ ω ς 'δ θ ε ν ό συντάκτη ς τοϋ Ν. 3681 /57 περιέλαβεν αυτόν εις τό κείμενόν του. Ά ν τ ’ αύτοϋ εδει
νά τεθή ή λέξις «εγκ λ ή μ α το ς».
3. ’Ίδε τό Ν. Δ. τούτο εις Σ ι φ ν α ί ο υ , ένθ. άνω τ. 1959 σελ. 681.
4*. ( Si c ! ! ) Θ αυμασία σύνθεσις λέξεω ν πρός άπόδοσιν τώ ν σκοπουμένων ε ν ν ο ι ώ ν .. ..
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θωοΰντα,ι, έάν δέν συντρέχωσι τά στοιχεία τής φθοράς ή παραβάσεως τί
νος τοΰ Ν. 4841) 1930 «πεοί αυτοκινήτων καί τής κυκλοφορίας αυτών
κλπ.» (1)
ϊ"··— Έ κ τοΰ κειμένου τών άνωτέρω διατάξεων καί των εισηγητικών αυτών έκΟεσεων προκύπτουν τά κάτωθι, έν σχέσει πρός τά σ τ ο ι χ ε ί α τοΰ έγκλήματος τής
κλοπής χρήσεως.
α) Κατα τό γράμμα τοΰ νόμου υ λ ι κ ό ν ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν τοΰ έγκλήμοοτος είναι παν ξένον (έν ολφ καί ούχί έν μέρει, ώς συμβαίνει έπί τής κλοπής) μετα
φορικόν μέσον. Και τοΰτο έπί τή σκέψει 3τι δ έν μέρει κύριος εχει κατά κανόνα τό
δικαίωμα χρήσεως (2) . Έάν δμως ό συγκύριος έχη άποκλειστικόν δικαίωμα χρή
σεως, έφ ώρισμένον χρόνον, δύναται τότε, κατά τελολογικήν έρμηνείαν, τό μεταφο
ρικόν μέσον νά είναι καί έν μέρει ξένον (3) .
Προστατεύονται έπομένως έν προκειμένη τά α υ τ ο κ ί ν η τ α καί λοιπά τ ρ ο 
χ ο φ ό ρ α , υποκαταστατα του αυτοκίνητου (οίον οι γ ε ω ρ γ ι κ ο ί έ λ κ υ σ τ ή Ρε ζ
« τ ρ α κ τ έ ρ » ) τα π ο δ η λ α τ α , τ ά ά ε ρ ο π λ ά , ν α , α ί λ έ μ β ο ι ,
αί β ε ν ζ ι ν ά κ α τ ο ι , τ ά κ ρ ί ς - κ ρ ά φ τ κλπ.
Ζήτημα, δπερ γεννάται έν προκειμένω, είναι άν υπό τής έρμηνευομένης διατάξεως προστατεύωνται τά ζ ψ α (μόνιππα, κάρα, ήμίονοι, όνοι κλπ.)
Κα^ά μ ι α^ν γ ν ώ μ η ν , λόγω τής ευρύτητες μεθ’ ής είναι διατετυπωμένη
διάταξις, προσπάθεια περιορισμού τής έννοια; τοΰ μεταφορικοΰ μέσου, προκυπτούσης εκ τών κοινωνικών συνθηκών, δέν δικαιολογείται. 'Γπάγονται δθεν ένταΰθα και
ζφα (4) .
Κατ’ άλλην γνώμην ή έπί τοΰ ζώου έπέκτασις δέν συμπίπτει πρός τήν πρόθεσιν τοΰ Νομοθέτου (5) .
Καθ ή μ ά ς , ώς καί άλλοτε μάς έδόθη ευκαιρία νά τονίσωμεν (6) , δέον νά
π ρ ο σ τ α τ ε ύ ω ν τ α ι κ α ί τ ά ζ ώ α , άφοΰ καί ταΰτα είναι μεταφορικά μέσα,
χρησιμοποιούμενα ;ιάλ;στα έν εύρυτάτη κλίμακι, Iblct. είς τήν έπαρχίαν καί δή τήν
άπομεμακρυσμένην τοιαύτην. Έν τούτοις, ή ratio legis καί ή occasio (δοθεΐσα α
φορμή) αύτοΰ, διαφαινόμεναι είς τήν εισηγητικήν τοΰ νόμου εκθεσιν, δδηγοΰν είς
άντίθετον συμπέρασμα, έν δψει καί τοΰ τιθεμένου ύπό τής άρχής nullum crimen, nulla
poena sine lege, κανόνος.
Είναι δθεν καί είς τό σημεΐον τοΰτο ή διάταξις άτελής.
Α λλά καί άλλα ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α γεννώνται έν προκειμένφ. Ουτω λ.χ. έρωτάται: Περιλαμβάνονται μεταξύ τών μεταφορικών μέσων τά
χ ε ι ρ α μ α ς ι α τ ώ ν ν η π ί ω ν η άλλα χειραμάξια ειδικής κατασκευής, οία τά
χρησιμοποιούμενα ύπό τών πελατών τών λ α ϊ κ ώ ν α γ ο ρ ώ ν , πρός μεταφοράν
τών ύπ’ αυτών άγοραζομένων είδών καί είς τι άλλο, άφοΰ καί ταΰτα είναι μεταφο
ρικά μέσα καί δή μηχανικώς κινούμενα, ώς δρίζει ή εισηγητική τοΰ νόμου εκθεσις; (7)
β) Η ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή ύ π ό σ τ α σ ι ς τοΰ έγκλήματος τής κλοπής
1. ’Ίδ ε ταύτην είς Σ ι φ ν α ί ο υ , ένθ. άνω τ. 1959 σελ. 683.
2. Ιδε σχ ετικω ς Μ π ο ύ ρ ο —ο ύ λ ο υ «'Ε ρμηνεία τοΰ Π οιν. Κ ώδικος» 1964 τ. Γ ' σελ.
22,^ δστις^ το νίζει . «επειδή ό έν μέρει κύριος 6χει κατά κανόνα τό δ ικαίω αα χρήσεως δέν έπανεληφθη ή φρώσις «έν δλω, ή έν μέρει», όπως είς τό άρθρον 372 «π ερ ί κοινής κλοπής».
3. ’Ίδε σ χ ετικω ς καί Γ ά φ ο υ «Ε ιδικόν Ποινικόν Δ ίκαιον» τ. Σ τ' 1967 σελ. 45.
4. Ο ύτως ό Κ α ρ α ν ί κ α ς «Π ο ιν. Δ ίκαιον» τ. Γ. 1964, σελ. 426
„ Ω 5· ° ΰτοίξ ° 1 ^ ά φ ο ς ,
ά νω τ· σελ· 45 κα1 Ά ν δ ρ ο υ λ ά κ η ς «Ζ ητήματα έκ τού
άρθρου 374α Π .Κ .» Ποιν. Χρον. 1966 σελ. 517.
6. Ιδε σχετικω ς Δ. Ν τ ζ ι ώ ρ α
« ’Επίτομος έρμηνεία τοΰ Π οινικού Κ ώδικος» 1965
σελ. 666.
7. Ό Μ π ο υ ρ ό π ο υ λ ο ς ( ένθ. άνω τ. σελ. 23) «έχ ετα ι, δτι καί τά χειροκίνητα ή ποδο
κίνητα μεταφορικά μέσα (οΐον χειροκίνητα άμάξια— ποδοκίνητα ποδήλατα) προστατεύονται καί
καθίστανται άντικείμενον (υλικόν) τοΰ έγκλήματος.
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χρήσεως, κατά τήν ρητήν διατύπωσιν του νόμου, συνίστατα'. είς τήν ά φ α c ρ ε σ ι ν
ξένου μεταφορικού μέσου, έκ τής κατοχής έτέρου, έπί τώ άποκλειστικφ σκοπώ όπως
δ δράστης ποιήσηται χρήσιν αύτοΰ έπί βραχύτατον χρονικόν διάστημα.
Έκ τούτου συνάγεται δτι, δπως καί επί τής κλοπής, ούτω καί ένταϋθα αξιό
ποινον συμπεριφοράν άποτελεϊ ή άφαίρεσις ξένου κινητού πράγματος (μεταφορικού
μέσου) .
Ή δ ι α φ ο ρ ά έξ άλλου μεταξύ κλοπής καί κλοπής χρήσεως έγκειται εις τό
έξης' δτι έπί τής κλοπής δ δράστης άφαιρεΐ ίνα ί δ ι ο π ο ι η θ ή παρανόμως τό
άφαιρούμενον, έν φ έπί κλοπής χρήσεως προβαίνει είς άφαίρεσιν διά νά κ ά μ η χ ρ ή σ ι ν τού άφαιρουμένου επί βραχύτατον χρονικόν διάστημα. Καί εις τάς δύο δμως πε
ριπτώσεις απαιτείται υπαίτιος άφαίρεσις. Τούτο σημαίνει, δτι δ δράστης, καιτοι
γνωρίζει δτι τό πράγμα είναι ξένον καί δτι ή πράξις του είναι παράνομος χωρεΐ έν
τούτοις είς αυτήν.
Τί ρητέον δμως έν τή περιπτώσει τής mala fides superveniens; Έ άν δηλονότι
δ δράστης ίδιοποιηθή πράγμα, φρονών δτι είναι ίδιον ή δτι έχει δικαίωμα πρός τού
το ή έάν άφαιρέση αύτοκίνητον ξένον, φρονών δτι συγκατατίθεται πρός τούτο δ κά
τοχός του, άκολούθως δέ, διαπιστώσας δτι έπλανήθη, εξακολουθεί, παρά ταϋτα, ποι
ούμενος χρήσιν αύτοΰ, δέον νά τιμωρήται; Ή άπάντησις ενταύθα είναι δτι έν ταΐς
π ε ρ ι π τ ώ σ ε σ ι ν α υ τ α ΐ ς δεν ύ π ά ρ χ ε ι π ο ι ν ι κ ό ν α δ ί κ η μ α ,
διότι πρόκειται ούχί περί κ λ ο π ή ς χ ρ ή σ ε ω ς , άλλα περί ύ π ε ξ α ι ρ έ σ ε ω ς χ ρ ή σ ε ω ς . Ά λ λ ’ έν τψ νόμψ δέν γίνεται λόγος περί ύπεξαιρέσεως χρήσε
ως. Ή ύπεξαίρεσις χρήσεως δέν τιμωρείται. Επομένως δ φύλαξ τού πολυτελούς αυ
τοκινήτου, ώς καί ό έπισκευάζων αυτό τεχνίτης, πραγματοποιούντες δι’ αυτού νυ
κτερινήν περιοδείαν δέν τιμωρούνται κατά νόμον (1) .
’Αλλά τούτο καθ’ ήμάς δέν είναι σύμφωνον πρός τήν λαϊκήν περί δικαίου συνείδησιν. Ή άτιμωρησία έν προκειμένω έγκυμονεΐ καί κινδύνους διά τό κοινωνικόν
σύνολον, έν δψει τού γεγονότος δτι πλεϊσται δσαι τοιαΰται παρεκτροπαί έμφανίζονται έν τή πράξει. Εύκαιριακώς άναφέρομεν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν , καθ’ ήν, δ ιδιοκτή
της «γκαράζ» είς δν έδόθη αύτοκίνητον προς φύλαξιν, κατ’ έφαρμογήν των διατά
ξεων. τού νόμου Γ
Ν ') 1911, όπό τής ’Αστυνομίας, έχρησιμοποίησεν αύτό έπί διή
μερον (2) . Αΰτη, κατά τά άνωτέρω έκτιθέμενα, δέν ήδύνατο νά ύπαχθή είς τήν διάταξιν τού άρθρου 374α. Ένομίσαμεν, (3) έν τούτοις, δτι είδικώς διά τήν περίπτωσιν αύτήν ήδύνατο νά έφαρμοσθή ή διάταξις τού άρθρου 179 Π.Κ. «περί παραβιάσεως φυλάξεως τής αρχής», έπί τή σκέψει δτι έγένετο «άφαίρεσις» τού αυτοκινήτου,
άφού τοιαύτην συνιστά κατά τήν θεωρητικήν διδασκαλίαν, (4) , ού μόνον ή άρσις
τής έξουσίας τής άρχής έπί τών υπό φύλαξιν άντικειμένων, άλλά καί ή άπομάκρυνσις
έκ τού τόπου τής φυλάξεως, ώς καί ή δυσχέρανσις τής διαθέσεως τού πράγματος
ύπ’ αύτής (τής άρχής) .
Κατά τήν ρητήν διατύπωσιν τού νόμου ή άφαίρεσις τού μεταφορικού μέσου δέ
ον νά γίνη μέ σκοπόν «χρήσεως» αύτοΰ «έπί βραχύτατον χρονικόν διάστημα».
Έρωτάται δμως" τίς ή έννοια τών έξωνομικών τούτων δρων «χρήσις τού πρά
γματος» καί «βραχύτατον χρονικόν διάστημα»; Ή άπάντησις είς τά τιθέμενα έρωτήματα, δσον καί άν φαίνεται έκ πρώτης δψεως εύκολος, δέν είναι πά,ντως εύχερής
καί άπόλυτος.
1. ’Ίδε σ χ ετικώ ς Ά ν δ ρ ο υ λ ά κ η ν, Ινθ. άνω τ. σελ. 519.
2. Σ ημειοϋται, δτι δέν εϊχον άφαιρεθή προηγουμένως αί πινακίδες ύπό τη ς ’Α στυνομίας
καί ώ ς έκ τούτου δέν ήτο δυνατόν νά έφαρμοσθή ή δ ιά τα ξις του άρθρου 1 παρ. 5 τοϋ Ν .Δ.
4354/1964 «π ερ ί άπαγορεύσεω ς μεταφοράς έπ ιβ α τώ ν δι’ έπ ιβ ατη γώ ν αύτο κινή τω ν ιδιω τικής
καί δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού κ αί άλλω ν τινώ ν δ ιατάξεω ν».
3. ’Ίδε σχ ετικώ ς : Δ. Ν τ ζ ι ώ ρ α « ’Επίτομος έρμηνεία τοϋ Ποιν. Κ ώδικος» 1965, σελ. 292.
4. ’Ίδε σ χ ε τ ικ ώ ς : Τ ο ύ σ η - Γ ε ω ρ γ I ο υ, «Ν έος Π οιν. Κ ώ διξ», σελ. 19.
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Καί έν πρώτοις δέον νά τονισθή δτι ή « χ ρ ή σ ι ς» είναι διάφορόν τι της « i δ ι ο π ο ι ή σ ε ω ς » . Χρήσις καί ίδιοποίηοις, ώς είκός, δέν ταυτίζονται. 'Ο άφαιρών
Γνα ίδιοποιηθή παρανόμως καθίσταται κλέπτης, ενώ ό άφαιρών ΐνα ποιήσηται χρήσιν τού πράγματος διαπράττει furtum usus.
«Τοιοποίησιν συνιστά ή εξωτερική συμπεριφορά τοϋ δράστου, δι ής έκδηλοΰται
ή οούλησις αύτοϋ δπως έξουσιάζη καθολικώς καί διαθέτη άποκλειστικώς τδ πράγμα
ώς έάν ήτο κύριος» (1) .
Ό δράστης τής κλοπής αποστερεί τοϋ πράγματος τον κύριον (2) εις τρόπον ώ
στε ούτος άπόλλυσι πάσαν πραγματικήν επ’ αύτοϋ εξουσίαν, ενώ το τής κυριότητας
δικαίωμά του δέν είναι παρά μια α π λ ή « φ ε ν ά κ η » , χωρίς περιεχόμενον.
Τοΰτ’ αύτό συμβαίνει καί εις τήν περίπτωσιν τοϋ furtum usus. Καί έν προκειμένω διά τόν κύριον ή κυριότης δέν είναι παρά « ά π λ ο ϋ ν φ ά σ μ α » μέ μίαν ό
μως διαφοράν' δτι δ κλέπτης επιδιώκει, δπιυς διά τής προσκτήσεως τοϋ πράγματος
άποστερήση τόν κύριον αύτοϋ όριστικώς, ένω 6 δράστης τοϋ furtum usus δέν σκοπεί
δπως ό κύριος άποστερηθή τοϋ πράγματος όριστικώς. Αύτή δέ είναι καί ή δ ι α φ ο ρ ά , ή μόνη άλλως τε, τοϋ υποκειμενικού στοιχείου μεταξύ κλοπής καί κλοπής
χρήσεως.
Έν τή κρινομένη περιπτώσει ό δράστης κτάται απλώς «Ϊνα ποιήσηται χρήσιν
έπί βραχύτατον χρονικόν διάστημα». Δι’ δ δέ καί ανακύπτει νέον έρώτημα: Έάν α
φαίρεση ϊνα ποιήσηται χρήσιν έπί « β ρ α χ ύ » ή καί « μ α κ ρ ό ν » χρονικόν διά
στημα — άλλ’ επαναλαμβάνομε'; μόνον χρήσιν — δέον νά τιμωρήται ώς κλέπτης;
Ούτω π.χ. δταν ό Α ' άφαιρή το αύτοκίνητον ϊνα μεταβή εις Λαμίαν καί έπιστρέψη
αμέσως, άναπτύσσων τήν μεγαλυτέραν, δυναμένην νά έπιτευχθή, ταχύτητα, ένψ ό
Β ', άφαιρή ϊνα χρησιμοποιήση τό αύτοκίνητον, μεταβαίνων άπαξ τής ημέρας π.χ.
εις Βουλιαγμένη'; καί έπί τρεις συνεχείς ημέρας, ή διά νά χρησιμοποιήση τοϋτο ώς
«πειρατής ταξιτζής» επί 3ήμερον, ϊνα καλύψη μεγάλην οικονομικήν του άνάγκην,
πώς δέον νά κριθώσιν ούτοι;
Εκ τοϋ γράμματος τοϋ νόμου συνάγεται δτι ό Α ’ παρέβη τήν διάταξιν τοϋ άρ
θρου 374α, ενώ ό Β' μάλλον τήν τοϋ άρθρου 372.
Οπως τονίζει ό Μ π ο υ ρ ό π ο υ λ ο ς (3) ώς βραχύτατον χρονικόν διάστημα
δέον νά θεωρηθή τό ούχί μακράς διάρκειας (ώς εις τό α' παράδειγμά μας) τό δ’ ά
μα τή άφαιρεσει άρχίζον. ”Λν ή χρήσις διαρκή έπί πολύν χρόνον δ δράστης διαπράττει κλοπήν καί ούχί κλοπήν χρήσεως.
ΙΓρός τήν άποψιν ταύτην συντάσσεται καί ό Β ο υ γ ι ο ύ κ α ς (4) , φρονών μά
λιστα δτι βραχύτατον είναι καί τό διάστημα ημερών τινών.
Γίρός τήν γνώμην ταύτην, καίτοι προερχομένην από μεγάλον ερμηνευτήν τοϋ δι
καίου μας, δέν δυνάμεθα νά συμφωνήσωμεν. Ούχί δέ διότι, τοιαύτη έκδοχή δέν είναι
ένίοτε^σύμφωνος πρός τάς άπαιτήσεις τής λαϊκής περί δικαίου συνειδήσεως. ’Αλλά,
διότι δέν είναι σύμφωνος πρός τό περιεχόμενον αύτοϋ τούτου τοϋ νόμου.
Καί εξηγοΰμαι, Καθ’ ά άνεφέρθη ανωτέρω ό κλέπτης άφαιρεΐ μέ πρόθεσιν νά
άποστερηθή δ κύριος όριστικώς τοϋ πράγματος. Τοϋτο δμως δέν συμβαίνει μέ τόν
δράστην εκείνον δστις άφαιρεΐ ϊνα ποιήσηται χρήσιν ου μόνον έπί βραχύ, αλλά καί
έπί μακρόν διάστημα. Είναι άδιανόητον ή έννοια «άφαιρώ μέ πρόθεσιν νά κάμω
χρήσιν επί βραχύ ή μακράν χρονικόν διάστημα» νά ταύτισθή μέ τήν έννοιαν «άφαιρω ϊνα ιδιοποιηθώ». Τοιοΰτον συμπέρασμα είναι αντίθετον πρός τάς απαιτήσεις τής
νομικής λογικής, ήτις ως γνωστόν, αποτελεί βάσιν τής ερμηνείας τών κανόνων τοϋ
δικαίου.
1. Ο ύτως ό Χ ω ρ α φ α ς : «Γ εν. Ά ρ χ α ί τοϋ ΙΙοιν. Δ ικαίου», 1964. σελ. 249.
2. Ώ ς είκός, όμως ό κύριος δέν χάνει τήν κυριότητα του οϋτε κ α ί ό άφαιοών άποκτα ταύτην
3. ’Ίδε σχ ετικώ ς Μ π ο υ ρ ο π ο ύ λ ο υ ένθ. άνω τ. σελ. 24.
4· ”Ιδε σχετικώ ς Β ο υ γ ι ο ύ κ α « Ή κλοπή χρήσεως κ α ί ή άφαίρεσις ξένου μεταφορικού
μέσου» lio iv . Χρ. Ε 1955, σελ. 423.
'
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Επομένως, ή ανωτέρω άποψις τοϋ αειμνήστου Μπουροπουλου, «άν ή χρήσο, δι
αρκή έπί πολύν χρόνον 6 δράστης διαπράττει κλοπήν» είναι άν όχι αυθαίρετος, του
λάχιστον νομικώς απαράδεκτος. Διότι, ούτως, επέρχεται πλήρης σύγχυσις τοΰ^ υπο
κειμενικού στοιχείου κλοπής καί κλοπής χρήσεως, πράγμα αντίθετον καί ^ττρός "ό
γράμμα καί προς τό πνεύμα τοΰ νόμου. Ά ν ούτως είχον τά πράγματα πρός τί να
θεσπισθή τό ιδιώνυμον τοϋτο έγκλημα τής κλοπής χρήσεως; Δεν θά ήρκουν αί περί
κλοπής κοινα'ι διατάξεις, πρός τιμώρησιν των άφαιρούντων, ϊνα ποιήσωνται οίανδηποτε χρήσιν τοΰ πράγματος; Καί έφ’ όσον, κατά τούς Μπουροπουλον και Βουγιουκαν, ή άφαιρεσις επί σκοπώ μακράς χρήσεως συνιστά ήδη κλοπήν, προς τί, έστω
καί έλλειπούσης τής διατάξεως τοΰ άρθρου 374α Π.Κ., νά μή συνιστά κλοπήν και
ή άφαιρεσις επί σκοπώ βραχύτατης χρήσεως; Τό ερώτημα είναι σαφές καί ή άπάντησις ευχερής. Ναι, αύτή θά ήτο ή όρθή άντιμετώπισις τοϋ θέματος εάν εις τόν Κώ
δικα δεν ύπήρχεν ή διάταξις τοΰ άρθρου 374α. Ε πειδή όμως ή έπί σκοπφ χρήσεως
(οίασδήποτε χρήσεως) άφαιρεσις δέν ταυτίζεται πρός άφαίρεσιν έπί σκοπώ ιδιοποιησεως, δι’ αυτόν άκριβώς τόν λόγον έθεσπίσθη ή διάταξις, όπως καί άλλοτε, διά μα
κρών, μάς έδόθη ευκαιρία νά τονίσωμεν, (1) τού άρθρου 374α. Αλλο τώρα το θέμα
άν εις τό σημεΐον τοϋτο τοϋ Ν.Δ. 3631 οί συντάκται αύτοϋ έχρησιμοποίησαν όρον
κατ’ εξοχήν ά τ υ χ ή , ά ν ε π ι γ ν ώ τ ω ς , καθ’ ημάς. Καί λέγομεν ά τ υ χ ή ,
καθ’ όσον, ως έχουν ήδη τά πράγματα δυνατόν ν’ άχθη τις, έρμηνεύων τήν διάταξιν εις τό έξής, έρειδόμενον έπί βάσεως, πλήν άτοπον συμπέρασμα: ότι δέον νά τιμωρήται ό άφαιρών μέ πρόθεσιν χρήσεως τοϋ εεράγματος επί βραχύτατον χρονικόν
διάστημα, νά μή τιμωρήται 5 άφαιρών έπί σκοπώ χpήσεϋJς τοϋ πράγματος έπί βρα
χύ ή και μακρόν χρονικόν διάστημα, νά τιμωρήται (ώς κλέπτης) 6 άφαιρών έπί σκο
πφ παρανόμου ίδιοποιήσεως.
Ά λ λ ’ ή τοιαύτη « ά σ τ ο χ ί α » έν τή διατυπώσει τής έννοιας τοϋ έγκλήματος,
περί ού τό άρθρον 374α δέν δύναται πλέον νά όημιουργήση καθ’ ημάς ερμηνευτικά
ζητήματα. Καί ή ά φ α ι ρ ε σ ι ς έπί σκοπώ χρήσεως τοϋ μεταφορικού μέσου έ π ί
β ρ α χ ύ ή κ α ί μ α κ ρ ό ν χ ρ ο ν ι κ ό ν 3 ι ά σ τ η μ α κατά τελολογικήν έρποδόσεως, τοϋ πράγματος, κατά τελολογικήν ερμηνείαν, συνιστά κλοπήν χρήσεως
ως. Τοϋτο σημαίνει ότι ή έπιδίωξις χρήσεως οίασδήποτε διάρκειας μέ πρόθεσιν άποδάσεως, τοϋ πράγματος, κατά τελολογικήν ερμηνείαν, συνιστά κλοπήν χρήσεως
καί ουχί κοινήν κλοπήν. Μέ μίαν μόνον έξαίρεσιν. "Οτι ή κλοπή χρήσεως δέν με
ταβάλλεται εις κλοπήν.
Τό ποτέ τώρα ή κλοπή χρήσεως μεταβάλλεται εις κοινήν κλοπήν, άλλοι; λόγοις, τό πότε ή χρήσις καθίσταται ίδιοποίησις είναι έν άλλο σοβαρόν θέμα τήν άνάπτυξιν τοϋ οποίου θά έπιδιώξωμεν μελλοντικώς. Έ ν προκειμένω επισημαίνομεν α
πλώς, ότι έπί τοϋ συναφούς θέματος τοΰ τί δηλαδή είναι ίδιοποίησις έπί κλοπής, τρεις
ύφίστανται θεωρητικαί κατευθύνσεις.
Κατά τήν θεωρίαν τής ύ π ο σ τ ά σ ε ω ς ό άφαιρών τό πράγμα κατά τήν υλι
κήν του ύπόστασιν ιδιοποιείται. ’Εάν εχη πρόθεσιν νά τό έπιστρέψη καί τό έπιστρέψη δέν ιδιοποιείται. Αυτή όμως άγει ένίοτε εις απαράδεκτα άποτελέσματα, οίον νά
μή θεωρείται ώς κλέπτης π.χ. δ άφαιρών τό βιβλιάριον καταθέσεων καί έπιστρέφων αύ
τό, μετά τήν άνάληψιν ολοκλήρου τοϋ ποσού των καταθέσεων, ή ό άφαιρών τάς -μπα
ταρίας» καί επιστρέφουν αύτάς, μετά τήν πλήρη έξάντλησιν τοΰ φορτίου αυτών. ‘
Δι’ ό καί ή θεωρία τής ο ί κ ο ν ο μ ι κ ή ς αξίας υποστηρίζει ότι ιδιοποιείται δ άποστερών τόν κύριον τής οικονομικής άξίας τοϋ πράγματος, έστιο καί άν τό έπιστρέψη
κατά τήν υλικήν του ύπόστασιν.
Τρίτη ε ν δ ι ά μ ε σ ο ς άποψις υποστηρίζει ότι ίδιοποίησιν συνιστά ού μόνον ή
ένσωμάτωσις τοΰ πράγματος εις τήν ιδίαν τοϋ δράστου περιουσίαν, άλλα καί ή ένσωμάτωσις εις αυτήν τής έν τφ πράγματι ένσαρκουμένης οικονομικής άξίας.
1. ’Ίδε σ χ ετικ ώ ς Δ. X τ ζ ι ώ ρ α Ά σ τ υ ν . Χρονικά ενθ. άνω τ.
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Ινα,τά τά άνωτέρω εκτιθέμενα καί ή χρήσις μεταφορικού μέσου, κατά τοιοΰτον
τρόπον, ώστε νά άπολέση τούτο διά τής χρήσεως πάσαν αξίαν θά θεωρηθή ασφα
λώς ώς κλοπή. ’Αλλά τό θέμα τοΰτο είναι ζήτημα κρίσεως του δικαστοϋ, κρίνοντος
τάς έπι μέρους περιπτώσεις. Καί οέν δύναται, καθ’ ά διεξοδικώς άνωτέρω έξεθεσαμεν, νά συναχθή τό συμπέρασμα, ότι δ προτιθέμενος, διά τής άφαιρέσεως, νά χρη
σιμοποίηση τό μεταφορικόν μέσον επί βραχύ ή μακρόν χρονικόν διάστημα, δέον νά
τιμωρήται ώς κλέπτης, ώς υποστηρίζει ό Μπουρόπουλος, ούτε πάλιν νά μένη ατιμώ
ρητος. Δέον νά όιώκηται διά παράβασιν τοϋ άρθρου 374α. (1)
ΓΙ.— Κατά την τρίτην παράγραφον τής έξεταζομένης οιατάξεως ή περί εμπρά
κτου μετάνοιας διάταξις τοΰ άρθρου 379 Π.Κ., ή άφορώσα εις τήν κλοπήν καί ύπεςαίρεσιν, έφαρμάζεται καί ώς προς τήν πράξιν τοΰ furtum usus.
Έ ν προκειμένψ όμως γεννάται εν άλλο ζήτημα.
Έάν τό π ρ ά γ μ α κ α τ α σ τ ρ α φ ή εις χεΐρας τοΰ δράσου έξαλείφεται τό
αξιόποινον διά τής έντελοΰς ίκανοποιήσεως τοΰ ζημιινθέντος, κατ’ άρθρον 379 ΙΙ.Κ.;
Καθ’ ήμάς εις τό ερώτημα τοΰτο προσήκει κ α τ α φ α τ ι κ ή άπάντησις. Καί τοΰτο
έπι τή σκέψει ότι έν έναντία περιπτώσει πράξεις βαρύτεραι, ώς είναι ή κοινή κλο
πή καί ή φθορά ξένης ιδιοκτησίας, θά άντεμετωπίζοντο κατά τρόπον έπιεικέστερον
τοΰ furtum usus, όπερ άτοπον καί αντίθετον προς τάς απαιτήσεις τής λαϊκής περί δι
καίου συνειδήσεως.
i l l . — ’Ανωτέρω έπεσημάνθησαν πλείσται άτέλειαι (γραμματικαί, νομοτεχνικαί, νομικαί) τοΰ Ν.Δ. 3681) 57, περί ού έν προκειμένψ δ λόγος. ’Αποτελεί καί
τοΰτο δείγμα τής σπουδής καί προχειρότητος, μεθ’ ής συντάσσονται, παρ’ ήμϊν, τά
διάφορα νομοθετήματα, ακόμη καί τά βασικά, οίον τό «περί κλοπής χρήσεως».
Συνάγεται δ’ έκ των άναπτυχθέντων ότι ό νόμος υπήρξεν, ώς μή εδει, ατελής,
καίτοι δίς συνεπληρώθησαν αί σχετικοί τοΰ Ποιν. Κώδικος διατάξεις, πλεΐστα δ’ όσα
έρμηνευτικά ζητήματα θά έμφανίζωνται έν τή πράξει, κατά τήν έφαρμογήν αϋτοΰ.
ΣΙΙΙ.— Διά τήν δλοκλήρωσιν τής άναπτύξεως τοΰ εγκλήματος τοϋ furtum usus
δέον νά προστεθώσι καί τά εξής:
Κατά τό άρθρον 5 τοΰ Ν.Δ. 4000) 59 οί έφηβοι (ηλικίας 15 - 17 έτών) , οι τελοΰντες τήν πράξιν κατά τρόπον μαρτυροΰντα ίδιάζουσαν θρασύτητα ή προκλητικό
τητα έναντι τής κοινωνίας, υποβάλλονται πάντοτε εις τόν κατ’ άρθρον 127 τοΰ Κώ
δικος, μή δυνάμενον νά ή έλάσσονα των 6 μηνών, ποινικόν σωφρονισμόν, έν ούδεμιά
δέ περιπτώσει εις αναμορφωτικά μέτρα, περί ών ή παράγραφος 2 τοΰ άρθρου 126
Π.Κ., εις ά δύναται νά ύποβληθώσιν οί συνήθεις έγκληματίαι τής ηλικίας ταύτης.
; Διά τών άρθρων 6 καί 7 τοΰ ίδιου νόμου ώρίσθη ότι, δ έπ’ αύτοφώρω καταλαμ
βανόμενος δράστης ίδιαζούσης θρασύτητος καί προκλητικότητος, δικάζεται κατά
τήν διαδικασίαν τών άρθρων 417 καί έπ. Κώό. Ποιν. Δικονομίας, δέν έπιτρέπεται δέ
ή μετατροπή τής κατ’ αύτοΰ καταγιγνωσκομένης ποινής, ώς καί ή ύφ’ όρον αναστολή
τής έκτελέσεως ταύτης.
Τέλος τό άρθρον 8 τοΰ ίδιου νόμου δρίζει ότι αί καθ’ ά άνωτέρω, ίδιαζούσης
φύσεως δραστών, έπιβαλλόμεναι ποιναί έκτελοϋνται εις φυλακάς κειμένας έκτος χτς
περιφερείας τής τέως διοικήσεως πρωτευούσης.
,ΙΧ ·— Ή ποινική δίωξις τής κλοπής χρήσεως χωρεΐ κατ’ έ γ κ λ η σ t v . Δι
καιούμενος εις έγκλησιν είναι καί δ ίδιοκτήμων καί δ κάτοχος τοΰ μεταφορικού μέ
σου, ώς λ.χ. δ μισθωτής αύτοΰ, διότι ή πράξις στρέφεται καί κατ’ αυτοΰ_
_______________
1. Τήν ύ φ ’ ήμών ύποστηριζομένην όίποψιν
$νθ. άνω τ. σελ. 530 έπ.

ΔΗΜ. Κ. ΝΤΖ1ΩΡΑΣ
φαίνεται υ ίο θ ε τ ώ ν κ α ί

ά Άνδρουλάκτιε
1s

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ
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ΑΙ ΑΙΑ ΤΟΥ Υ Π Ά Ρ ΙΟ . 318 Α.Ν. ΕΠΕΑΘΟΥΣΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ) ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α. Π.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
'Υττό τοϋ 'Αστυνόμου Β' κ. Π. Ρ Α Φ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

(Σ υνέχ εια έκ τοϋ π ρ ο η γ ο υ μ έν ο υ κ α ί τέλ ο ς)

Ζ) Π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς σ υ ν ά ψ ε ω ς γ ά μ ο υ ά σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν .
Τά άρθρα 12 καί 13 τοϋ Α.Ν. 318) 1968 άναφέρονται εις τάς προϋποθέσεις,
αΐτινες απαιτούνται πρός τέλεσιν γάμου ύπό των αστυνομικών υπαλλήλων, οριζόμε
νου ήδη ρητώς, δτι ή άπαγόρευσις συνάψεως γάμου μετά γυναικών μή Έλλ7]νίδων
τό γένος καί τήν υπηκοότητα αφορά καί εις τούς άστυφύλακας καί δτι ή μελλόνυμ
φος, ώς καί ή οικογένεια. της, δέον νά είναι άφωσιωμένοι εις τά εθνικά Ιδεώδη.
Τό κείμενον ταιν ανωτέρω άρθρων έχει ώς έξης:
νΑ ρ θ ρ ον 12.
Τό άρθρον 49 τοϋ ώς άνω Κ.Ν. αντικαθίσταται ώς κάτωθι:
«1. ΟΕ αστυνομικοί υπάλληλοι διά νά συνάψωσι γάμον απαιτείται, ό
πως λάβωσιν άδειαν, χορηγουμένην διά μέν τούς άπό τοϋ βαθμού ’Αστυ
νόμου Β ' τάξεως καί άνω παρά τοϋ Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, διά
δέ τούς λοιπούς παρά τοϋ Άρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
2. Ή άδεια γάμου, προκειμένου περί άρχιφυλάκων, ύπαρχιφυλάκων
καί αστυφυλάκων χορηγείται μόνον έφ’ δσον συνεπλήρωσαν ούτοι τό
29ον έτος τής ηλικίας των καί πενταετή υπηρεσίαν ώς μόνιμοι άστυνομικοί υπάλληλοι.
3. Ή άδεια χορηγείται ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι ή μέλλουσα σύζυγος δέ
ον νά είναι ανεπίληπτου διαγωγής, άναλόγου κοινωνικής θέσεως καί
μορφώσεως, πρός δέ αυτή καί ή οίκογένειά της νά ώσιν άφωσιωμένοι εις
τά εθνικά ιδεώδη.
4. Ή άπό μέρους άστυνομικοΰ υπαλλήλου τέλεσις γάμου άνευ άδειας,
ώς καί ή υποβολή ανειλικρινών στοιχείων πρός χορήγησιν άδειας τελέσεως γάμου, συνιστοΰν πειθαρχικόν παράπτωμα, συνεπαγόμενον τήν
παραπομπήν των παραβατών ύπό τοϋ Άρχηγοΰ τοϋ Σώματος ενώπιον
τοϋ αρμοδίου Συμβουλίου, διά τήν επιβολήν άναλόγου ποινής, εις ήν πε
ριλαμβάνεται καί ή οριστική έκ τοϋ Σώματος άπόλυσις».
" Α ρ θ ρ ο ν 13.
Τό πρώτον έδάφιον τοϋ άρθρου 50 τοϋ αύτοΰ ώς άνω Κ.Ν. Αντικαθίστα
ται ώς κάτω θι:
«Απαγορεύεται ή χορήγησις άδειών συνάψεως γάμου άστυνομικών ύπαλλήλων μετά μή Έλληνίδων έκ γονέων Ελλήνων τό γένος γυναικών».
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Η) "0 ρ ι ο ν ή λ ι κ ί α ς Τ π α ρ χ η γ ο 0 κ α ί Έ π ι θ ε ω ρ η τ ό Ο
Σώματος.

Διά τοϋ άρθρου 14 του ώς άνω Α.Ν. Ορίζεται ώς όριον ηλικίας τοϋ Ιπαρχηγοϋ το 60όν έτος καί τοϋ Έπιθεωρητοΰ τό 58ον, αντί τοϋ 60οϋ, όπερ ίοχυε προηγου
μένως έπί τη σκέψει δτι δ Επιθεωρητής είναι Αστυν. Δ) ντής Α καί ώς εκ τού
του, κατά γενικήν τοϋ δικαίου αρχήν, έν δμοίαις περιπτώσεσιν ή κρίσις καί ή άντιμετώπισις των κρινομένων δέον νά είναι ενιαία.
Τό κείμενον τοϋ ανωτέρω άρθρου έχει ώς κάτωθι:
"Α ρ θ ρ ο ν 14.
1. — Εις τήν § 1 τοϋ άρθρου 52 τοϋ αύτοΰ ώς άνω Κ.Ν. καί μετά τήν
φράσιν «’Αρχηγός άμα τή συμπληρώσει 62ου έτους» προστίθεται ή
φράσις:
«Ύπαρχηγός άμα τή συμπληρώσει 60οΰ έτους».
2. — Ή υπό στοιχ. δ' διάταξις τοϋ αύτοΰ άρθρου καί παραγράφου αντι
καθίσταται ώς κάτωθι:
«δ) Ό Επιθεωρητής τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος αποχωρεί υποχρεωτι
κής τής υπηρεσίας άμα τή συμπληρώσει τοϋ 58ου έτους τής ηλικίας
του».
Θ) " Ορ ι ο ν η λ ι κ ί α ς π ρ ο σ θ έ τ ω ν α σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν — II ρ ό βλεψις καθορισμού δ ι α φ ό ρ ο υ τ ύ π ο υ σ τ ο λ ή ς .
Διά τοϋ άρθρου 15 τοϋ Α.Ν. 318) 68 ορίζεται δτι διά τούς προσθέτους άστυφύλακας δύναται νά καθορίζηται διάφορος τής τών εν ένεργεία αστυφυλάκων τύπος
στολής.
'Ωσαύτως, διά τοϋ αύτοΰ άρθρου είσάγεται έςαίρεσις ώς πρός τό οριον ηλικίας
τών προσθέτων αστυφυλάκων, όριζομένου δτι επιτρέπεται ή παραμονή τούτων, ύφ'
ώρισμένας προϋποθέσεις, καί πέραν τοϋ 60οΰ έτους, προκειμένου νά συμπληρώσουν
τον άπαιτούμενον διά τήν συνταξιοδότησαν των ύπό τοϋ Ι.Κ.Α. χρόνον καί βελτιώ
σουν ουτω τήν μικράν σύνταξιν, ήν λαμβάνουν ύπό τοϋ Δημοσίου.
Τό κείμενον τοϋ άνωτέρω άρθρου έχει ώς άκολούθως:
’Ά ρ θ ρ ο ν 15.
1. — Τό εδάφιον δ' τής § 1 τοϋ άρθρου 52 τοϋ αύτοΰ Κ.Ν. αντικαθί
σταται ώς κάτωθι:
δ) Οί πρόσθετοι άστυφύλακες άποχωροϋσιν υποχρεωτικής άμα τή συμ
πληρώσει τοϋ 60οΰ έτους τής ήλικίας των. Κατ’ εξαίρεσιν, δσοι έκ τού
των δεν δικαιούνται συντάξεως ύπό τοϋ Ι.Κ.Α., δύνανται νά παραμείνωσι, τή αιτήσει των καί έφ όσον οί έργοδόται των έπιθυμοΰσι τούτο,
μέχρι συμπληρώσεως τοϋ άπαιτουμένου διά τήν συνταξιοδότησίν των
χρόνου, έν πάση όμως περιπτώσει ούχί πέραν τοϋ 65ου έτους τής ήλι
κίας των».
2.
Εν τελεί τοϋ άρθρου 55 τού αυτού Κ.Ν. προστίθεται παράγραφος
8, έχουσα οϋτω:
«8. Διά Β. Δ) των, προκαλουμένων ύπό τοϋ Ύπουργοϋ Δημοσία"; Τάξεως, τή προτασει τοϋ Αρχηγού Αστυν. Πόλεων, δύναται νά καθορίζηται
διάφορος τύπος στολής, διά τούς προσθέτους αστυφύλακας, τής τοιαύτης
τών έν ένεργεία αστυφυλάκων».
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Διά τού άρθρου 16 τοϋ ώς άνω Α.Ν. ρυθμίζονται, κατά τάς υπαγορεύσεις του
συμφέροντος τοϋ Σώματος, τά των μεταθέσεων των διοικητικών υπαλλήλων ’Αστυ
νομίας Πόλεων.
Το κείμενον τοϋ ανωτέρω άρθρου έχει ώς εξής:
' Α ρ θ ρ ο ν 16.
Έ ν τέλει τοϋ άρθρου 56 τοϋ αύτοϋ Κ.Ν. προστίθεται § 6, έχουσα
οϋτω:
«6.— 'Ά παντες οί διοικητικοί υπάλληλοι τής ’Αστυνομίας Πόλεων δύνανται νά μετατίθενται εις οίανδήποτε αστυνομικήν υπηρεσίαν, άνάλογον
τοϋ βαθμοϋ των, δι’ άποφάσεως τού Ύπουργου, κατόπιν γνώμης τοϋ ’Α
στυνομικού Συμβουλίου διά τούς έχοντας βαθμόν Τμηματάρχου Α'
(4ου) καί άνω, τοϋ Άρχηγοΰ δέ, κατόπιν γνώμης τού Πειθαρχικού
Συμβουλίου διά τούς λοιπούς. Εις έξαιρετικάς περιπτώσεις ο Υπουργός
ή δ ’Αρχηγός κατά την έν τώ προηγουμένου έδαφίω διάκρισιν, δύναται
ν’ αποσπά τούτους εις έτέραν υπηρεσίαν».
ΙΑ) Σ ύ ν θ ε σ ι ς Υ π η ρ ε σ ι α κ ό ΰ κ α ί
βου λ ί ου .

Ά σ τ υ ν ομ ι κ ο ΰ Σ υ μ -

Νέον έν τή διατάξει τοϋ άρθρου 17 τού Λ.Ν. 318)1968, δι’ οϋ τροποποιείται
τό άρθρον 61 τοϋ ’Οργανισμού, άναφερομένου εις τήν σύνθεσιν τού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου, τοϋ ανώτατου δηλ. ’Αστυνομικού Συμβουλίου, είναι δτι 6 ’Αρχηγός τοϋ
Σώματος μετέχει τοϋ Συμβουλίου μετά ψήφου, αντί τοϋ ενός έκ των δύο μετεχόντων
προηγουμένως Α ρεοπαγιτών, καθ’ δ φυσικόξ προϊστάμενος των κρινομένων, όστις
καί γνωρίζει κάλλιον παντός άλλου τούτους.
Τό άρθρον 18 τοϋ ίδιου Α.Ν. ορίζει δτι τό Υπηρεσιακόν Συμβούλιον, δπερ κρί
νει τόν ’Αρχηγόν καί Διευθυντάς Α ' τάςεως, είναι αρμόδιον νά κρίνη καί τόν Τπαρχηγόν τού Σώματος.
Έν άρθρω 19 τού ώς άνω Α.Ν. ορίζεται δτι τοϋ ’Αστυνομικού Συμβουλίου θά
μετέχη καί 6 Ύπαρχηγός τοϋ Σώματος, αντί ενός Διευθυντοΰ Α ' τάξειος, θά προεορεύηται δέ τούτο, αντί τοϋ μέχρι τοϋδε ’Αρεοπαγίτου, υπό τοϋ Άρχηγοΰ τοϋ Σώ
ματος.
Τό κείμενον των ανωτέρω άρθρων έχει ώς κάτωθι:
’Ά ρ θ ρ ο ν 17.
Τό άρθρον 61 τοϋ αύτοϋ Κ.Ν. αντικαθίσταται ώς κάτωθι:
«Συνιστάται παρά τώ Ά ρχηγείω ’Αστυνομίας Πόλεων Υπηρεσιακόν
Συμβούλιον, συντιθέμενον έκ των κάτωθι καί έχον τήν κατωτέρω άναφερομένην αρμοδιότητα:
1. Τό Υπηρεσιακόν Συμβούλιον, έδρεϋον έν Ά θήναις, είναι Τμελές καί
απαρτίζεται έκ των έξης μελών: Έ κ δύο Συμβούλων τής Επικράτειας,
ών δ αρχαιότερος Πρόεδρος, δύο μελών τοϋ Άρείου Πάγου, δύο ’Αντι
στράτηγων έν ένεργεία καί τοϋ Άρχηγοΰ τοϋ Σώματος.
2. Τούς ανωτέρω, ιος και τούς άναπληριυτάς αυτών, όρίζουσιν, άντιστοίχως, ό Πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου Επικράτειας, ό Πρόεδρος τοϋ Άρείου
Πάγου καί ο Αρχηγός τοϋ Γ.Ε.Ε.Θ.Α.
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3. Τόν ’Αρχηγόν τοϋ Σώματος, άπόντα ή κωλυόμενον ή μή ύπάρχοντα,
άναπληροϊ ό Ύπαρχηγός αύτοΰ. Έν περιπτώσει δέ παραπομπής ένώπιον
τοΰ Συμβουλίου τοΰ ’Αρχηγού, κατ’ άρθρον 63 τοΰ παρόντος, εις τό Συμ
βούλιον μετέχει άντ’ αύτοϋ εν των άναπληρωματικών μελών των ’Αντι
στράτηγων.
4. Χρέη Γραμματέως τοΰ ώς άνω Συμβουλίου έκτελεΐ ’Αστυνόμος Α' τά
ξεως, βριζόμενος υπό τοϋ ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων. Οϋτος τηρεί τό
άρχεϊον καί τά πρακτικά των συνεδριάσεων καί έκτελεϊ πάσαν σχετικήν
έργασίαν, άνατιθεμένην αύτψ ύπό τοϋ Προέδρου.
5. Τό συμβούλιον τούτο συγκροτείται κατά Δεκέμβριον, δι’ άποφάσεως
τοΰ ’Γπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, ή δέ θητεία του είναι διετής. Διά τά
έτη 1968 καί 1969 τό ώς άνω Συμβούλιον θέλει συγκροτηθή έντός διμήνου από τής ισχύος τοΰ παρόντος νόμου, ή δέ θητεία του θέλει λήξει την
31ην Δεκεμβρίου 1969».
" Α ρ θ ρ ο ν 18.
Τό έν άρθρψ 61 Υπηρεσιακόν Συμβούλιον άσκεί την, κατά τό άρθρον
63 τοΰ αυτοΰ Κ.Ν. αρμοδιότητα του καί διά τόν 'Γπαρχηγόν τής ’Αστυ
νομίας.
Ά ρ θ ρ ο ν 19.
Το άρθρον 67 τής αυτής ώς άνω κωδικοποιήσεως αντικαθίσταται ώς
κάτωθι:
*1· Συνιστάται παρα τω Αρχηγείψ Αστυνομίας Πόλεων Αστυνομικόν
Συμβούλιον, συντιθέμενον έκ των κάτωθι:
α) Έκ τοΰ ’Αρχηγού τοΰ Σώματος, ώς Προέδρου.
β) Εκ τοΰ Ύπαρχηγοΰ καί τριών ’Αστυνομικών Διευθυντών Α' τάξεως,
ώς μελών.
2. Καθήκοντα είσηγητοΰ μέν έκτελεϊ μέλος τοΰ Συμβουλίου, δριζόμενον
έπί έκάστης υποθεσεως παρα τοΰ Προέδρου τοΰ Συμβουλίου, γραμματέ
ως δέ ’Αστυνόμος Α' τάξεως.
3. Κατά μήνα Δεκέμβριον έκάστου έτους ό Υπουργός Δημοσίας Τάξε
ως βρίζει δι αποφασεώς του, κατόπιν προτάσεως τοΰ Άρχηγοΰ, τούς
Αστυνομικούς Διευθυντάς μετά δύο κοινών άναπληρωτών αυτών, ώς
καί τόν γραμματέα καί άναπληρωτήν αύτοϋ.
4. Η θητεία τών μελών τοΰ Αστυνομικού Συμβουλίου είναι έτησία.
5. Δια το έτος 1968 ή κατά την § 3 άπόφασις τοϋ Ύπουργοΰ έκδίδεταιεντος^ μηνάς από τής ισχύος του παρόντος νόμου, ή δέ θητεία τών δρισθησομενων μελών λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1968».
ΙΒ) Σ χ έ σ ε ι ς ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς κ α ί
ρχ ω ν .

λοι π ω ν ο ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν

Τα αρθρα 10 5 -1 0 6 του Οργανισμού ’Αστυνομίας Πόλεων άναφέρονται είς
: ΓςπσΓ εΐς ΑαΤυνομ-ίας Πο,Λ.ε ων καί Χωροφυλακής. Περί τών σχέσεων ’Αστυνομί
ας Πόλεων και Δικαστικών Αρχών όμίΛεί ό Κώδιξ Ποινικής Δικονομίας καί ό Όργανισμος των Δικαστηρίων. Διά τάς σχέσεις όμως, τής ’Αστυνομίας κ^αί λοιπών ’Αρ
χών (διοικητικών, οικονομικών κ.λ.π. οέν δμιλεΐ ό ισχύων Όργανισαός "Ηδτ, δ,ά
του άρθρου 20 τοΰ Α.Ν. 318) 1968 συμπληροϊται ό Ό ^ γ α ν ισ μ ό ς ^ όρίζετΞ^Ι Ϊ *
μετά των λοιπών διοικητικών αρχών σχέσεις τής ’Αστυνομίας Πόλεων ρυθμίζονται
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υπό τών κειμένων νόμων καί τοϋ Κανονισμού τού Σώματος. Τοϋτο, έπί τψ λόγψ ότι
c r.i τής άπελευθερώσεως καί έντεϋθεν, πρό παντός δέ τελευταίως, ή ’Αστυνομία,
όλως άναρμοδίως, έχει έπιφορτισθή μέ τήν έκπλήρωσιν καθηκόντων τελείως ξένων
προς τό έργον της καί είς βάρος τής κυρίας αυτής αποστολής.
Τό κείμενον τοϋ άνωτέρω άρθρου έχει ως ακολούθως:
Ά ρ θ ρ ο ν 20.
Μετά τό άρθρον 106 τοϋ αύτοΰ ώς άνω Κ.Ν. προστίθεται άρθρον 106α,
έχον ούτω:
’Ά ρ θ ρ ο ν 106 α ’
«Αί μετά τών λοιπών διοικητικών άρχών σχέσεις τής ’Αστυνομίας ΙΙόλεων ρυθμίζονται υπό τών κειμένων νόμων καί Κανονισμών τοϋ Σώ
ματος» .
ΙΓ) Σ υ ν έ π ε ι α ι τ ο ϋ δ ι ’
ρουμένου ά ξ ι ω μ α τ ι κ ο ϋ .

αργίας

δι’ άπολύσεως

τιμώ-

Η θέσπισις τής διατάςεως τοϋ άρθρου 21 τοϋ Α.Ν. 318) 1968 ύπηγορεύθη έκ
τοϋ ότι έν τή έρμηνεία τής ύφισταμένης τοιαύτης τοϋ άρθρου 126 τοϋ ’Οργανισμού
ήγέρθησαν έσχάτως αμφισβητήσεις περί τοϋ εάν ό τιμωρηθείς δι’ αργίας δι’ άπολύ
σεως αστυνομικός υπάλληλος δέον νά έκπίπτη τής έν τή έπετηρίδι σειράς αρχαιότη
τάς του. Δι’ ό καί όιατυποΰται αυτή κατά τρόπον αίροντα τάς έν λόγω αμφισβητήσεις.
Τό κείμενον τοϋ άνωτέρω άρθρου έχει ώς έςής:
’Ά ρ θ ρ ο ν 21.
Ή § 2 τοϋ άρθρου 126 τού αύτοΰ Κ.Ν. αντικαθίσταται ώς κάτωθι:
«2. Ό δι’ άργίας δι’ άπολύσεως τιμωρούμενος άστυνομικός υπάλληλος
λαμβάνει κατά τήν διάρκειαν αυτής τό ήμισυ τών άποδοχών του, δ χρό
νος δέ καθ’ όν διετέλεσεν είς ταύτην δέν υπολογίζεται διά τήν προαγω
γήν καί προσαύξησιν μισθοΰ. Ωσαύτως δέν υπολογίζεται καί δ χρόνος,
καθ’ ον δ άστυνομικός υπάλληλος διετέλεσεν εις διαθεσιμότητα, ένεκα
διοικητικής άνακρίσεως ή ποινικής διώξεως διά πειθαρχικόν παράπτω
μα ή έγκλημα, δι’ ό έπεβλήθη είς αυτόν τουλάχιστον ποινή άργίας δι’ ά
πολύσεως.
3. ’Αξιωματικός, οίουδήποτε βαθμού, τιμωρούμενος διά τής ποινής τής
άργίας δι' άπολύσεως, άπόλλυσι διά τήν σειράν άρχαιότητος έναντι τών
όμοιοβάθμων του ποσοστόν 4% δι’ έκαστον μήνα άργίας οι’ άπολύσεως
έπί τών προβλεπομένων οργανικών διά τόν βαθμόν των θέσεων. Κλά
σμα τοϋ μηνός λογίζεται ώς πλήρης μήν. ΓΙροκειμένου περί τών βαθ
μών Τπαστυνόμου Α' καί Β ' τάξεως. ών αί θέσεις είσίν ένιαΐαι, δ άριθμός τών οργανικών θέσεων ϋπολογίζεται είς τό ήμισυ δι’ έκαστον
βαθμόν. ’Εάν δ έπί τή βάσει τοϋ άνω ποσοστού υπολογισμός παρέχη
κλασματικόν άριθμόν κάτω τής μονάδος, τοϋτο, άσχέτως μεγέθους, ύ
πολογίζεται ώς άκεραία μονάς διά τήν άπώλειαν τής σειράς άρχαιό
τητος. Έ άν δ υπολογισμός παρέχη άκέραιον άριθμόν καί κλάσμα
τούτου, υπολογίζεται διά τήν άπώλειαν τής άρχαιότητος ό άμέσως
μεγαλύτερος άκέραιος άριθμός. Τά άνωτέρω έφαρμόζονται καί έάν δ
άριθμός τών νεωτέρων δμοιοβάθμων δέν έπαρκή πρός συμπλήρωσιν
τοϋ καθωρισμένου ποσοστοΰ άπωλείας άρχαιότητος, δπότε τοϋτο συμ-
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πληροΰται δι’ αξιωματικών τού αμέσως κατωτέρου βαθμού. Προκειμένου
δμως περί Ύπαστυνομων Β' τάξεως ή Άνθυπαστυνόμων οότοι τίθεν
ται, έν τή περιπτώσει ταύτη, εις τό τέλος των όμοιοβάθμων των.
4. Αί άχρι τοϋδε γενόμεναι μεταβολαί σειράς άρχαιότητος, λόγιο μή υ
πολογισμού εις τον χρόνον υπηρεσίας έν τώ βαθμώ τοΰ χρόνου, καθ ον
ό αστυνομικός υπάλληλος διετέλεσεν εις κατάστασιν αργίας δι’ άπολύσεως, θεωρούνται νόμιμοι, άφ’ ής εγένοντο».
ΙΑ) ' Α ρ μ ο δ ι ό τ η ς Ύ π α ρ χ η γ ο ΰ
προστίμου.

π ρός επιβολήν ποινής

Αιά του άρθρου 22 του Α.Ν. 318) 1968 ορίζεται δτι ό Ύπαρχηγός τής ’Αστυ
νομίας επιβάλλει εις τούς αστυνομικούς ποινήν προστίμου μέχρι των % τοΰ μηνιαίου
μισθού.
Τό κείμενον τοΰ ανωτέρω άρθρου εχει ώς ακολούθως:
"Ά ρ θ ρ ο ν 22.
Ή § 1 τού άρθρου 129
«Τπό τού ’Αρχηγού τού
στυνομικούς υπαλλήλους
καί υπό τοΰ Ύπαρχηγοΰ

τοΰ αυτού Κ.Ν. αντικαθίσταται ώς κάτωθι:
’Αστυνομικού Σώματος έπιβάλλεται εις τούς α
ή ποινή προστίμου μέχρις ενός μηνιαίου μισθού
μέχρι των % τοΰ μηνιαίου μισθοΰ».

ΙΕ) Σ υ μ μ ε τ ο χ ή ε ι ς Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ον Ε.Τ.Ϊ ,Α.ΙΙ.
κ α ί Ε κ π ρ ο σ ώ π ο υ Συνταξιούχων αξιω μ α τικ ώ ν
Αιά τοΰ άρθρου 23 τοΰ Α.Ν. 318) 1968 ορίζεται δτι εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ παρά τψ Ε.Τ.Γ.Α.ΓΓ. υφισταμένου Κλάδου 'Υγείας αστυνομικών υπαλλή
λων συμμετέχει καί εϊς εκπρόσωπος των συνταξιούχων αστυνομικών υπαλλήλων, έπί
τώ λόγω δτι καί οότοι περιθάλπονται υπό τοΰ έν λόγω κλάδου.
Τό κείμενον τοΰ ανωτέρω άρθρου εχει ώς εξής:
’Ά ρ θ ρ ο ν 23.
Εις τό άρθρον 2 τοΰ Α.Ν. 1494) 1950, ώς έκυρώθη υπό τού Ν. 1593)
1950 καί έτροποποιήθη τοΰτο μεταγενεστέρους, προστίθεται οιάταξις υ
πό § 9, εχουσα ουτω:
«9. 'Οσάκις συζητοΰνται ύπο τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ ΕΤΥΑΠ
θέματα άφορώντα τον Κλάδον ’Υγείας (άρθρον 2 Ν. 4019) 1959 ΦΕΚ
248) εις τοΰτο συμμετέχει, άνευ αμοιβής τίνος καί εις έκπρόσωπος. τής
Πανελληνίου Ένώσεως Συνταξιούχων ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πό
λεων, προερχόμενος έκ τοΰ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων, προτεινόμενος δέ υπό τοΰ άνωτέριο Σωματείου καί τοΰ ’Αρχηγού Ά στυν. Πόλεων».
ΙΣΤ) Δ ι κ α ί ω μ α ε ι σ α γ ω γ ή ς α π ο φ ο ί τ ω ν Σ χ ο λ ή ς α ξ ι ω 
μ α τ ι κ ώ ν Ά σ τ υ ν ομία ς Π ό λ ε ω ν ε ί ς Σ χ ο λ ά ς Π α ν ε π ι σ τ η μί ου άνευ ε ξ ε τ ά σ ε ω ν .
Διά τής διατάξεως τοΰ άρθρου 24 τοΰ Α.Ν. 318) 1968 ικανοποιείται "δπουδαϊον καί δίκαιον αίτημα τών αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διότι διά ταύτης
παρέχεται εφεξής τό δικαίωμα εισαγωγής άνευ έξετάσεων εις τάς Σχολάς τοΰ 11α-
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νεπιστημίου καί εις τούς αποφοίτους τής Σχολής ’Αξιωματικών Αστυνομίας, ως
συμβαίνει μέ τούς αποφοίτους των Σχολών Εύελπίδων, Δοκίμων, Ικάρων κ.λ.π. επί
τή σκέψει οτι ή Σχολή ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων καταρτίζει ίκανώτατα
στελέχη μέ επαρκή νομικήν μόρφωσιν καί θά ήτο μεγάλη αδικία νά μή έχουν ταΰτα
τήν ευχέρειαν νά συνεχίσουν περαιτέρω τάς νομικάς σπουδάς των.
Πιστεύομεν οτι ή ανωτέρω διάταξις θά άποτελέση σημαντικόν κίνητρον διά τήν
έξύψωσιν τοΰ πνευματικού έπιπέοου τών αξιωματικών τής ’Αστυνομίας, οϊτινες διακρίνονται διά τήν έφεσίν των προς μάθησιν.
Τό κείμενον τού ανωτέρω άρθρου έχει ως κάτωθι:
’Ά ρ θ ρ ο ν 24.
«Αί διατάξεις τού άρθρου 10 τού Α.Ν. 921) 1937 «περί τροποποιήσεως
καί συμπληρώσεως τού Ν. 5147» «περί Πανεπιστημιακής Λέσχης του
Πανεπιστημίου ’Αθηνών», ώς έτροποποιήθη τούτο υπό τοΰ άρθρου 12 τού
Α.Ν. 1371) 1948 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών περί έξετάσεων καί διδάκτρων τών φοιτητών τοΰ Εθνικού καί Καποδιστριακοϋ
Πανεπιστημίου καί τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης νόμων» έχουσιν ε
φαρμογήν καί διά τούς έξελθόντας καί έξερχομένους εφεξής, μετ ευδό
κιμους εξετάσεις, τής Σχολής Τπαστυνόμων Β' τάξεως».
ΙΖ) Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ώ ν π α ρ ε χ ό ν τ ω ν δ ι α μ ο ν ή ν ε ί ς ά λ 
λ ο δ α π ο ύ ς κ α ί π ο ι ν ι κ ά ί κ υ ρ ώ σ ε ι ς κ α τ ’ α ύ τώ ν .
’Απαραίτητος προϋπόθεσις διά τον έπιτυχή έλεγχον άφιξαναχωρήσεως έξ άλ
λων χωρών αλλοδαπών καί ημεδαπών είναι, άφ’ ενός μέν ή τροποποίησις τών σχετι
κών διατάξεων περί ποινικού κολασμού τών παρεχόντων τόπον διαμονής εις αλλοδα
πούς καί παραλειπόντων νά ύποβάλωσι τήν σχετικήν δήλωσιν εις τήν οίκείαν αστυ
νομικήν αρχήν επί τό αύστηρότερον, εις τρόπον ώστε οί παραβάται νά τιμωρούνται
εις βαθμόν πλημμελήματος καί ούχί εις βαθμόν πταίσματος, ώς μέχρι τοΰδε, άφ’ ε
τέρου ’δέ ή καθιέρωσις διοικητικών κυρώσεων διά τάς έπιχειρήσεις, αί'τινες παραβαίνουσι τάς σχετικάς περί τού θέματος τούτου διατάξεις. Δι’ δ καί συνεπληρώθη άναλόγως τό άρθρον 11 τοΰ Ν. 4310) 29, διά τού άρθρου 25 τού Α.Ν. 318) 1968.
Τό κείμενον τού ανωτέρω άρθρου έχει ώς εξής:
’Ά ρ θ ρ ο ν 25.
Τό άρθρον 11 τού Ν. 4310) 1929, «περί έγκαταστάσεως καί κινήσεως
άλλοδαπών έν Έλλάδι, αστυνομικού ελέγχου διαβατηρίων καί απελάσε
ων καί έκτοπίσεων», αντικαθίσταται ώς κάτωθι:
«1. Διευθυνταΐ ξενοδοχείων, κλινικών, σανατορίων καί έγκαταστάσεων
παραθερισμού (κάμπιν) , παρέχοντες διαμονήν εις αλλοδαπούς, ύποχρεοΰνται δπως συντάσσωσι δι’ έκαστον τούτων δελτία άφίξεως καί άναχωρήσεως αλλοδαπού. Τά δελτία ταΰτα δέον όπιος παραδίδωνται έντός 24ώρου εις τό κατά τόπον αρμόδιον Ινέντρον ’Αλλοδαπών ή ’Αστυνομικόν
Τμήμα ή Σταθμόν, μή ύπαρχούσης όέ αστυνομικής άρχής, εις τον οίκεΐον Πρόεδρον Κοινότητος. Ωσαύτως, έκμισθωταί ακινήτων πρός άλλοδαπούς καί έν γένει πάς παρέχων οπωσδήποτε τόπον διαμονής εις άλλοδαπόν, έφ’ δσον δέν υπάγεται εις τό πρώτον έδάφιον τού παρόντος, ύποχρεοΰται δπως εντός 24ώρου από τής άφίξεως τούτου ειδοποίηση τήν κατά
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τα άνω άρμοδίαν άρχήν, ήν δφείλει επίσης νά είδποοιήση καί περί τής
άναχωρήσεως τούτου.
2. Ό αλλοδαπός ύποχρεοΰται, δπως παρέχη προθύμως εις τά ώς άνω
άναφερόμενα πρόσωπα πάσαν ύπ’ αυτών αίτουμένην πληροφορίαν, χρή
σιμον διά τήν εις τήν άρμοδίαν άρχήν κατά τά άνωτέρω είδοποίησιν.
3. Οί παραβάται των διατάξεων τής § 1 τοΰ παρόντος άρθρου τιμωρούν
ται διά φυλακισεως μέχρις έξ μηνών, μη μετατρεπομένης εις χρηματικήν,
έν ύποτροπή δέ προκειμένου περί ξενοδόχων κΑ.π. απαγγέλλεται καί
άφαίρεσις τής άδειας ένασκήσεως τοΰ επαγγέλματος επί χρονικόν διά
στημα άπό 6 ήμερων μέχρις 6 μηνών, κατόπιν άποφάσεως έπιτροπής,
άποτελουμένης έκ τοΰ Γενικού Γραμματέως τοΰ Ε.Ο.Τ., ώς Προέδρου,
καί τοΰ Διευθυντοΰ Δ) νσεως ’Αλλοδαπών καί τοΰ ΙΙροέδρου τοΰ οικείου
Ξενοδοχειακού έπιμελητηρίου, ώς μελών.
4. ΔΓ άποφάσεων τοΰ Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, έκδιδομένων τή
προτάσει τοΰ Διευθυντοΰ Δ) νσεως ’Αλλοδαπών, καθορίζονται τά στοι
χεία, περί ών τά δελτία τής § 1 τοΰ παρόντος άρθρου καί πάσα έν γένει λεπτομέρεια άναγκαία διά τήν έφαρμοιγήν αύτοΰ».
ΙΗ) Κ ύ ρ ω σ ι ς ά π ο φ ά σ ε ω ν Τ π ο υ ρ γ ο ΰ Δ η μ ο σ ί α ς Τ ά ξ ε ω ς π ε ρ ΐ α ύ ξ ή σ ε ω ς τοΰ α ρ ι θ μ ο ύ ε ι σ α κ τ έ ω ν δ ο κ ί μ ω ν
Τ π α σ τ υ ν ό μ ω ν κ α ί Ά ρ χ ι φ υ λ ά κ ω ν , κ α τ ά τ ό ε τ ο ς 1967.
Διά τοΰ άρθρ. 26 τοΰ Α.Ν. 318)68 έκυρώθησαν νομοθετικώς ώρισμέναι απο
φάσεις τοΰ Τπουργ. Δημ. Τάξεως, δΓ ών ηύξήθη δ αριθμός των εισακτέων εις τάς
Σχολάς Ύπαστυνόμων καί Ά ρχιφυλάκων, κατά τό έτος 1967, των μεν δοκίμων
Τπαστυνόμων άπό 45 είς 103, των δέ δοκίμων άρχιφυλάκων άπό 72 εις 158.
Τό κείμενον τοΰ άνωτέρω άρθρου εχει ώς κάτωθι:
Ά ρ θ ρ ο ν 26.
Ινυροΰνται αί ύπ’ άριθ. 10756) 22) 5)23 άπό 24.8.67, 12254)22)5)
23 άπό 27.9.1967 καί 15387)21)5)23 άπό 11.11.67, ώς καί αί
ύπ' άριθ. 11764)23) 3) 55 άπό 13.9.67 καί 15 38 8)2 3)3 )2 5 άπό 11.
11.67 άποφασεις τοΰ Ιπουργοΰ Δημοσίας Τάςεως, περί αύξήσεως τοΰ
άριθμοΰ εισακτέων δοκίμων Ιπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων είς τάς
οικείας Σχολάς, τρεχουσών έκπαιδευτικών περιόδων ΚΓ' καί ΚΕ' άντιστοίχως, έχουσαι ουτω:
Η παράθεσις τοΰ κειμένου τών άνωτέρω πέντε άποφάσεων, θεωρείται ήδη πε
ριττή, διό καί παραλείπεται.
III. Αύται είναι αί διά τοΰ Α.Ν. 318) 1968 έπελθοΰσαι τροποποιήσεις καί καινοτομίαι είς τόν ’Οργανισμόν τοΰ Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων, αίτινες, ώε
καί έν άρχή έλέχθη, άποτελοΰν σπουδαΐον έπίτευγμα διά τό Αστυνομικόν Σώμα.
Π. Ρ Α Φ Τ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ

Θ ΕΜ ΑΤΑ

Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Η Σ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

Μ ΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ
Α Π Ο Δ ΕΙΚ ΤΙΚ Ω Ν ΕΓΓΡΑΦΩΝ
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Τοϋ κ. ΔΗ Μ . Κ Α Τ Σ ΙΜ Α Γ Κ Λ Η ,

Α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ Δ)ντοϋ Β' ί.σ .

(Σ υνέχ εια έκ του π ρ ο η γ ο υμ ένο υ)

’Ey.

τή ς

άποχρώσεως.

ΙΙολλαί ποιότητες μελανών φθάνουν ταχύτερον εις τό άνώτερον σημεϊον σκοτεινότητος καί κατόπιν βαθμιαίως αποχρωματίζονται, μέχρις ολικής ή μερικής άποσβέσεως.
Επομένως έκ τής μακροσκοπικής συγκριτικής έξετάσεως τής άποχρώσεως δύο
κειμένων ή λήψεως φωτογραφίας κοινής, άλλα καί διά καταλλήλου φίλτρου, δυνάμεθα νά καταλήξωμεν εις εν συμπέρασμα διά τον χρόνον τής συντάξεως. Λέγομεν είς
ένα συμπέρασμα διότι καί ό χρόνος τής παραλλαγής ή άποσβέσεως τής χρώσεως, επη
ρεάζεται: α) έκ τής ποιότητας καί τής ποσότητας τής μελάνης, β) τοϋ τρόπου άποστεγνώσεως (χρήσις ή οΰ άποτυπωτικοϋ χάρτου) , γ) τής ποιότητας τοϋ χάρτου καί δ)
τών συνθηκών διαφυλάξεως τοϋ εγγράφου.
Παλαιότερον εγένετο χρήσις στυποχάρτου, (μελάναι ταννίνης) καί ή μελάνη
τοϋ κειμένου τουλάχιστον άπό τοϋ μέσου καί άνω τής σελίδος άπεξηραίνετο πλήρως,
ένώ τοϋ περί τό τέλος άφηρεΐτο άρκετή ποσότης διά τοϋ στυποχάρτου, άνεόιπλοΰτο
ή σελίς καί συνεχίζετο ή γραφή, μέ αποτέλεσμα νά παραλάση ή χρωματική έμφάνισις τοϋ κειμένου.
Καί διά την έν λόγω μέθοδον, άπαιτεΐται μέτρον συγκρίσεως, δηλαδή έγγρα
φον τοϋ όποιου νά είναι γνωστή ή ποιότης τοϋ χάρτου, τής μελάνης, ό χρόνος συν
τάξεως, οί δροι διαφυλάξεως κ.λ.π.
Καλύπτεται δώ άδιαφανοΰς φύλλου χάρτου τό δλον κείμενον τοϋ εγγράφου καί
διανοίγονται μόνον σχισμαι πλάτους καί έκτάσεως ίσης, πρός τον γραφικόν στίχον,
τοϋ ύπό έξέτασιν καί τοϋ συγκριτικοϋ έγγράφων καί έκτίθενται υπό ϊσχυράν πηγήν υ
περιώδους φωτός. Συνεπεία τής έκθέσεως άποχρωματίζονται τά άκάλυπτα κείμενα
καί έν συνεχεία συγκρίνεται ο βαθμός τοϋ άποχρωματισμοϋ των.
Τέλος διά διαφόρων άντιδραστηρίων (τών άναφερομένιον είς τήν έξέτασιν με
λάνης τών Ball - Pen) έξετάζεται δ βαθμός καί ή ταχύτης τής διαλυτότητος τής
μελάνης, δι’ ένσταλάξεως διαλύματος έπί διαφόρων γραμμάτων τοϋ έξεταζομένου
καί τοϋ χρησιμοποιούμενου, ώς μέτρου συγκρίσεως εγγράφου.
“Οσον βραδυτέρα είναι ή διαλυτότης τής μελάνης τών γραμμάτων, τόσον παλαιοτέρα είναι ή γραφή τοϋ κειμένου.
Ή δ ι ά τή ς

χρωματογραφίας

έ ξ έ τ α σ ι ς .

Διά τής έν λόγω μεθόδου δέν έπιτυγχάνεται ό προσδιορισμός τοϋ χρόνου γρα
φής ενός κειμένου, άλλ’ ή τυχόν χρωματική διαφορά (χημική σύνθεσις) , μεταξύ
δύο μελανών εμφανιζόμενων όμοιων.
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ΤΙ μέθοδος αυτή έδράζεται έπί τής μικράς διαφοράς τής (μεταβάσεως από
τής φάσεως τοΰ φέροντας ύγροΰ εις τήν ατάσιμον φάσιν ύδωρ) διαλυτότητος των
διαφόρων χρωστικών ουσιών των ύπαρχουσών εις τό μίγμα τής μελάνης καί ομοιάζει
πρός τήν δι’ ήλεκτροφορήσεως ή οποία δμους είναι καί ή τελειότερα.
Έ πί καταλλήλου λωρίδας ειδικού χάρτου διηθητικοϋ (προσομοιάζοντος μέ α
πορροφητικόν) ένσταλάζεται, έπί τοΰ ενός άκρου της. σταγών διαλυθείσης δι’ άπεσταγμένου δδατος ή άσετόνη μελάνη, έκ γράμματος ή γραμμάτων, τοΰ ύπό έςέτασιν εγγράφου καί έκ γραμμάτων κειμένου έγγραφων γνωστής ποιότητας μελανών
καί δειγμάτων γνωστών υγρών μελανών, φυλασσομένων εις τό αστυνομικόν εργα
στήριο'/.
Μετά τήν άποξήρανσιν τών σταγόνων αί λωρίδες μέ τάς κηλίδας των έξεταζομένων μελανών, μέ τάς ένδείξεις προελεύσεως εκάστης, τίθενται έντός καταλλή
λων ύαλίνων ή έκ πλαστικής ύλης σωλήνων, έντός τών όποιων έχει έκχυθή καί τό
κατάλληλον έκάστοτε διάλυμα καί έντός τοΰ οποίου έμβυθίζεται τό φέρον τήν άπεξηραμένην κηλίδα τής μελάνης, άκρον τής λωρίδας.
Αί τριχοειδείς τοΰ χάρτου ίνες, απορροφούν τό διάλυμα τό οποίον, κατά τήν ανο
δικήν του πορείαν διαλύει καί μεταφέρει καί μόρια τών χρωστικών ουσιών τής με
λάνης, τά όποια καταλαμβάνουν ζ ώ ν α ς , έπί τής λωρίδος, άναλόγως τής χημι
κής συνθέσειος εκάστης χρωστικής ουσίας, διότι ή ταχύτης μετακινήσεως, εις μίαν
ώρισμένην άπόστασιν, εις τον αυτόν χρόνον, τών μορίων δύο διαφόρων χημικών ου
σιών, είναι Δ ι ά φ ο ρ ο ς . Επομένως καί διάφορον θά είναι τό σημεΐον τής άπολήξεως, δταν παύση ή κίνησις ταυτοχρόνως (άπομακρυνθοΰν εκ τοΰ αντιδραστηρί
ου) . ”Αν δέν ύπάρχη διαφορά, άποδεικνύεται δτι άπασαι αί μελάναι είναι τής αυτής
χημικής συνθέσεως. "Οταν τό άνερχόμενον υγρόν φθάση εις τά 2) 3 τοΰ δλου μήκους
τής λωρίδος έχουν σχηματισθή ζώνες, τών χρωμάτων ή τοΰ χρώματος δτε καί αί
λωρίδες άποσύρονται πλέον έκ τών σωλήνων, αποξηραίνονται καί εξετάζονται συγκριτικώς πρός τάς δειγματικάς, ύπό τό φώς τής ημέρας.
"Αν ή διαφορά τής άποχρώσεως είναι δυσδιάκριτος ή δύσκολος διά τής απλής
μακροσκοπικής παρατηρήσεως, λαμβάνεται φωτογραφία, δι’ υπερύθρου ακτινοβο
λίας ή εξετάζονται αί λουρίδες (δλαι ύπό τό ύπεριώδες φώς) .
Ά λ λ ’ εις τινας περιπτώσεις δέν δυνάμεθα νά άποκλείσωμεν καί τό ενδεχόμενον
δτι έχρησιμοποιήθη στυλογράφος ή μελανοδοχείο·/ τό όποιον γεμίζεται, μεθ’ έκάστην
χρήσιν καί διά διαφόρου συνθέσεως μελάνης, δτε έκ τής άναμίξεως νά επέρχεται καί
χημική διαφορά, μικρά ή μεγάλη.
Τό αυτό δυνατόν νά συμβή, άν έχη χρησιμοποιηθή διά τήν γραφήν παλαιού τύ
που κονδυλοφόρος, τοΰ όποιου ή πέννα έμβυθίζεται δτέ μέν εις τό (Α) μελανοδοχεί
ο'/, ότέ δέ εις τό (Β) , χωρίς νά προηγήται καθαρισμός τής οξειδωμένης καί «πηκτώματα» τής μελάνης φερούσης πέννας.
§ 13 . ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ( ΑΟΡΑΤΗ ) ΜΕΛΑΝΗ

’Από τής άρχαιοτάτης έποχής, δπως καί σήμερον, προσπάθεια καταβάλλεται διά
τήν άνεύρεσιν ουσιών διά τήν γραφήν άοράτου κειμένου. ’Αλλ’ ό κίνδυνος δέν εύρίσκεται πάντοτε είς τήν χρησιμοποιηθεϊσαν άγνωστην ουσίαν, άλλα καί εις τό μέσον τό
όποιον, λόγω τοΰ είδους του, δέν προκαλεϊ ύπονοίας καί διά τοΰτο δέν υποβάλλεται
είς έλεγχον. Είς λεπτομέρειας δέν έπεκτεινόμεθα διότι, ενώ είς ούδέν θά ωφελήσουν
δυνατόν νά γίνουν κτήμα κοινών κακοποιών καί νά βλάψουν πολλούς.
Εν από τά άπλούστερα μέσα άοράτου γραφής είναι τό άπεσταγμένον ίίδωρ, διά
τοΰ όποιου προσβάλλονται αί ίνες τοΰ χάρτου καί ή δλη εκτασις τοΰ χάρτου ή διαβρεχομένη διά τής πέννας. Τό κείμενον δμως δέν διατηρείται έπί πολύ. "
Τό αυτό επιτυγχάνεται, άν διαβραχή δ χάρτης καί καλυφθή κατόπιν διά κηρό-
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χάρτου, έπί τοϋ οποίου γράφεται τό κείμενον δι’ ειδικής γραφϊδος την οποίαν χρησι
μοποιούν οί καλλιγράφοι, οί ρετουσαρισταί, (εννοείται άνευ χρήσεως μελάνης) .
Καλλίτερα καί μονιμώτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται αν χρησιμοποιηθή χυ
μός φρούτων (λεμόνι, κρόμμυον) , ή έκκρισις ανθρωπίνου σώματος, σίελος, ούρα,
γάλα ή φαρμακευτικόν παρασκεύασμα, (ασπιρίνη ή οποία αυξάνει κατά πολύ την
άξίαν των ούρων, καί εις τα όποια διατηρείται περίπου έπί 24 ώρας) ή χημικά παοασκευάσματα, μεταξύ των όποιω ν καί φθορίζουσαι κάνεις κ.λ.π.
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' l l αυτή κατάστα σις φ ω το γρ α φ η θεϊσα Si’ υπερύθρου άκτινοβολίας κ α τέδ ειίεν, δτι ή «νόθευσις»
4γένετο Si’ όμοιας άπο χρ ώ σεω ς μελάνης, διαφόρου όμως χημικής συνθέσεω ς, κ α ί διά τής
προσθήκης έμπροσθεν τοϋ άρχικοΰ ποσοΰ ( 1. 000) τοϋ ( 1) μετετράπη εις ( 11. 000) χιλ. Ε ίναι
' ή άσφαλεστέρα μέθοδος έξετά σ εω ς τή ς ποιότητος τή ς μελάνης. ( ‘Η μετέρα π ε ρ ίπ τω σ ις).
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)

ΘΕΜΑΤΑ

ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

A**********************************

Φ Ο ΒΟ Υ ΤΟ ΥΣ Α Σ Θ ΕΝ ΕΙΣ
ΚΑΙ Δ Ω Ρ Α ... Σ Τ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Α Σ
***********************************

'Α πό τα 'Α ρ χε ία τοϋ κ. Α Ρ ΙΣ ΤΕ ΙΔ Ο Υ Π Ο Υ Λ Α Ν Τ Ζ Α
Καθηγητοϋ Δικαστικής Γραφολογίας

I I ρό τίνος στην Λαμία ένας γιατρός, άρτι άφιχθείς έξ έσττερίας... διεκρίνετο
διά τήν μαεστρίαν καί τήν ειδικότητα με την όποιαν έξαπέστελλε, ταχύτερον παν
τός άλλου συναδέλφου του, τους ασθενείς του στόν άλλο κόσμο , απαλλάσσοντας αθ
ώους από τα οασανα τοϋ παρόντος κοσμου. Φαίνεται οε, πώς θα έκανε μεγάλη θραύσι, διότι δέν εξηγείται άλλοιώς γιατί, κάποιος συμπολίτης του θέλησε νά θέση τέρ
μα στην τόσο έπιτυχή σταδιοδρομία τού γιατρού! Κάποια μέρα λοιπόν ό γιατρός έκλήθη στό Ταχυδρομείο της Λαμίας, πρός παραλαβήν ενός μικρού καί περιποιημένου
οεματος. Ως αποστολεύς έφερετο ένα ονομα, τό όποιον ό γιατρός δέν ένεθυμεΐτο ιδια
ζόντως. Αφ’ οϋ παρέλαβε τό δέμα κι’ έφυγε, στό δρόμον άνοιξε τούτο έκ περιέργει
ας και είδε μέσα σ αυτό ωραία μπισκότα τού Φλόκα. Ηύχαριστήθη, γιατί θά προκαλούσε χαρά στή γυναίκα του καί στά παιδιά του καί έπετάχυνε τό βήμα. Α λλά τον
συνώδευε καί ενα μικρό σκυλάκι του καί δέν μπόρεσε ν’ άντισταθή στή σκέψι του
νά δώση ενα μικρό μπισκότο καί στό αγαπημένο του σκυλάκι. Δέν πρόφθασε δμως
νά ψτάση στό σπίτι, όπότε ανεβαίνοντας στή σκάλα τό σκυλάκι άρχισε νά σφαδάζη
ουρλιάζοντας καί βγάζοντας άφρούς άπό τό στόμα, σέ λίγο δέ ψόφησε. Αύτό έβαλε σέ
υπόνοιες τό γιατρό καί έξέτασε τά μπισκότα, τά όποια άπεδείχθη, δτι είχον έμποτισθή διά σύριγγος μέ διάλυσι δραστικής στρυχνίνης... καί έτσι, γλύτωσε αυτός καί
ή οϊκογένειά του άπό βέβαια δηλητηρίασι. Καί τότε έπελήφθη ή ’Αστυνομία καί μέ
τήν βοήθεια των γραφολόγων, άπό τόν κατάλογο «των ευχαριστημένων άσθενών», δΓ
έςετάσεως και έλέγχου, τής γραφής αυτών καί τής γραφής τής έπιγραφής τού δέμιατος, διεπιστώθη δ δράστης, ό όποιος καί έδωσε λόγο τής πράξεώς του, μέ τινα «ελαφράν επιείκειαν», γιατί άπεοειξαν δτι πολλά είχεν ύποφέρει έκ μέρους τού γιατρού...
Α Ρ ΙΣ Τ Ε Ι Δ Η Σ Π Ο ΥΛ Α Ν Τ ΖΑ Σ
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(Σ υ ν έ χ ε ια έκ το ϋ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ )

— Έδώ καί κάμτ.'.σα χρόνια, όταν ή Φούλα μου ήταν μόνο 15 μέ 16 χρόνων
καί σπούδαζε στό γυμ'άσιο καί στή Γαλλική Ακαδημία καί έκανε πιάνο στό Ω
δείο, γιατί ήθελα να τής δώσω πλήρη μόρφωσι, βρέθηκα στην άνάγκη να υπενοικιά
σω μια κάμαρα στό σπίτι πού Ιμενα, για ν’ ανακουφιστώ από τά έξοδα. Καί πήρα
τόν Άθανασόπουλο για νοικάρη πρώτα, καί ύστερα γιά οίκότροφο.
— Μά δέν έδούλευε ό άνδρας σας στον Καναδά καί δέν σάς έστελνε τοΰ κό
σμου τά λεπτά, ώστε νά μήν έχετε ανάγκη νά υπενοικιάζετε δωμάτιο στό σπίτι σας
καί νά έχετε οίκότροφο;
Ή Κάστρου αποστομώθηκε κάπως μέ τήν έρώτησι, πού τής υπέβαλα καί ή ό
ποια άπεσκόπει νά μάθω κατά βάθος καί πλάτος όλη τήν εκτασι των σχέσεων Κά
στρου καί Άθανασοπούλου, όταν ό τελευταίος δέν είχε γίνει γαμβρός της, άλλά ήταν
μόνον οΐκότροφος καί είπε μιά δικαιολογία πού δέν μ,έ έπεισε, ή μάλλον μοΰ έδω
σε αφορμή νά ένισχιθοΰν ώρισμένες ύπόνοιές μου. Καί είπε:
. ·— Πώς, έστελνε τοϋ κόσμου τά λεπτά ό άνδρας μου από τόν Καναδά, άλλά
περίσσευε ένα δωμάτιο στό σπίτι μέσα, καί είπα νά βάλω ένα νοικάρη σ αυτό, γιά
νάχω καί μιά συντροφιά. Νά μήν είμαστε έγώ καί ή κορούλα μου μάνες, άλλά νά
έχωμε καί ένα άνδρα στό σπίτι γιά παρέα.
Ε κείνη τή στιγμή διακινδύνευσα μιά έρώτησι:
— Δέν μοΰ λέτε κ. Κάστρου, μόνο σχέσεις σπιτονοικοκυράς καί νοικάρη σάς
συνέδεσαν μέ τόν Άθανασόπουλο, ή ήταν καί άλλος, στενώτερος σύνδεσμος μετα
ξύ σας;
Κεραυνός αν έπεφτε εκείνη τή στιγμή, έπάνω στήν Κάστρου, δέν θά έκανε τέ
τοια έντύπωσι. Φάνηκε γ ιά μιά στιγμή ότι τά είχε τελείως χαμένα. “Γστερα έψιθύρισε ένα «καί αυτό τό ξέρεις;» καί όταν τήν έβεβαίωσα ότι πολλά είχαν λεχθή περί
τών σχέσεων τής Κάστρου μέ τόν νοικάρη της άφήκε νά τής διαφύγει ένα: «’Αφή
στε τα... ’Αφήστε τα. Μήν ξύνετε τέτοιες πληγές».
— "Ωστε είναι άλήθεια; ρώτησα έπίμονα καί πάλι.
— Σάς είπα, άφήστε αυτά τά πράγματα. "Γστερα ποιος μπορεί νά μέ κατηγορήση γιά έκεΐνες τις παληές ιστορίες. ’Ήμουνα κάτι περισσότερο από τριάντα χρό
νων τότε καί ό άνδρας μου μέ είχε παρατήσει τότε νιόπαντρη γιά νά πάη στήν ’Α
μερική. Γι’ αυτά σάς είπα «άφήστε τα αυτά». Ά λ λ ά γ ι’ αύτό, δέν θέλω νά γράψετε
τίποτε, τουλάχιστον όσο ζώ έγώ.
Καί πραγματικά, δέν έγραψα τίποτε τότε. Ά λ λ ά γιά μένα, άπό τή στιγμή εκεί-
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νη πού είχα αυτή, την έστω καί άμεση, ομολογία τής Άρτέμιδος Κάστρου, άνοιξαν
τελείως τά μάτια μου, γιατί κατάλαβα ποια υπήρξε ολοκάθαρη ή αφορμή του φοβε
ρού εκείνου εγκλήματος. Ή ταν στην πραγματικότητα μιά τραγωδία, αξία των με
γαλύτερων καί καλυτέρων τραγικών τής άρχαιότητος. Ξέρετε τί είναι, δ εραστής
μιας νέας ακόμα γυναίκας, όχι μονάχα να τήν παρατήση, άλλα νά την άφήση κλέ
βοντας τήν κόρη της καί ύστερα από τό πρωί ως το βράδυ νά τον βλέπη νά κάνη
έρωτα μέ τήν κόρη της, έρωτα, πού είχε κλέψει από αυτήν, τήν ίδια; Νά λοιπόν ή
πραγματική αφορμή, πού ή Κάστρου δεν χώνεψε ποτέ τον άνδρα τής κόρης της. Νά
γιατί ήθελε νά τον χωριση από αυτήν. Νά γιαπί ήθελε νά τον βγάλη από τήν μέση> βάζοντας νά τον σκοτώσουν, γιά νά τον έκδικηθή γιά τήν μεγάλη απιστία, γιά
τή φοβερή προδοσία πού τής έκανε.
Καί ύστερα, μή θέλοντας πιά νά συνεχισθή ή συζήτησις σ’ αυτό τό θέμα, ή Κά
στρου έκανε ένα νόημα στήν κόρη της, πού είχε τραβηχθή παράμερα καί τής είπε:
_— Ελα παιδί μου, άφηγήσου τα όλα στόν κύριο από τήν αρχή. Κυρίως τήν ι
στορία τοΰ γάμου σου. Πρεπει νά μάθη όλη τήν αλήθεια, γιά νά τήν βροντοφωνήση
μιά μέρα.
Γυρίζοντας κοντά μας ή Φούλα, ή οποία είχε άπομακρυνθή γιά νά άφήση τή
μητέρα της νά μου κάνη τήν ιδιαιτέρα έξομολόγησί της, είπε:
Τί νά σάς πρωτοπώ καί τι νά σάς ιστορίσω. Μέ τον «μακαρίτη τον άνδρα
μου» είχαμε άπλές φιλικές σχέσεις. Ή ταν νοικάρης τής μητέρας μου, καί ή μανούλα
μου, επειδή ήμουνα δεκατετράχρονη κοπέλλα μόνη, δεν τό έκρινε άσχημο, πού καί
ποΰ, νά αφήνη τόν^μακαρίτη νά μέ βγάζη έξω, περίπατο. Βγαίναμε οι δυό μας μόνοι
και ό Αθανασόπουλος δεν μοϋ εοωσε ποτέ καμμιά αφορμή ώστε νά καταλάβω ποτέ,
ότι έτρεφε γιά μένα κάτι τό διαφορετικό, εκτός τής φιλίας. Ό ’Αθανασόπουλος
τ°τε->°εν £i7 ^ χρήματα, καί πολλές φορές ή μαμά τόν διευκόλυνε χρηματικώς από
τά άφθονα εμβάσματα σε τσεκ, τα οποία έστελνε δ μπαμπάς άπό τόν Καναδά. Οί
εργασίες τού μπαμπά προώδευαν καταπληκτικά καί ό πατέρας μου τότε άρχισε νά
μάς γράφη, ότι εσκέπτετο νά μάς στείλη σε μένα καί στή μητέρα μου πολλά λεπτά
καί τά εισιτήρια μας, για να πάμε να μεινωμε μαζί του γιά πάντα στον Καναδά και
άφηνε τήν υπόνοια στα γραφόμενά του, ότι εσκέπτετο νά μέ άποκαταστήση μέ κάποιο
πλούσιο φίλο του, έκεΐ.
Αύτά όλα συζητούσαμε εγώ καί ή μαμά μου στο σπίτι καί οι κουβέντες αύτές,
περί προσεχούς άναχωρήσεώς μας γιά Καναδά καί άποκαταστάσεώς μου εκεί, γινόντουσαν μπροστά καί στόν τότε νοικάρη μας τόν Άθανασόπουλο, δ όποιος έτσι ήταν
έν πλήρει πλέον γνώσει του, ότι θά έφευγα γιά τον Καναδά ανεπιστρεπτί. Σέ με
ρικές ημέρες δ ’Αθανασόπουλος εζήτησε, όπως άλλως τε έκανε πάντα, τήν άδεια
άπό τήν μητέρα μου νά μέ βγάλη περίπατο καί εκείνη τήν έδωσε πρόθυμα, γιατί
δέν είχε ύποψιασθή τί θά συνέβαινε. “Οτι δηλαδή θά συνέβαινε ένα γεγονός, πού θά
έπαιζε εξαιρετικό ρόλο στή ζωή μου.
’Έτσι λοιπόν, όταν βγήκαμε περίπατο καί βρεθήκαμε σ’ ένα ερημικό μέρος,
βλέπω άξαφνα τόν Άθανασόπουλο καί βγάζη ένα μαχαίρι. Τό άκούμπησε στο λαι
μό μου καί τόν ακόυσα κατάπληκτη, νά λέη :
— Κατάλαβέ το καλά. Θά σέ σφάξω σάν τραγί άν πρόκειται ποτέ νά βγάλης
άχνα άπό τό στόμα σου. ’Εγώ, κατάλαβέ με, σ’ αγαπώ όσο δέν αγάπησε κανένας
άνθρωπος σ’ αυτό τόν κόσμο καί θά σέ κάνω γυναίκα μου. Γυναίκα μου νόμιμη τώ
ρα, σέ λίγο θά στεφανωθούμε.
,—
πώ? θά ϊίν η αυτό; είπα. Πρέπει πρώτα πρώτα, νά έχω τήν άδεια τοΰ
πατέρα μου καί τή συγκατάθεσι τής μητέρας μου. Γιά πρώτη φορά άκούω γιά-έρωτα
απο σένα.^ Αφησε να τό σκεφθώ τό πράγμα. Γιατί κυριολεκτικά, μοϋ ήλθε δ ουρα
νός σφοντύλι καί πού μόνο τάκουσα ένα τέτοιο πράγμα.

'Ο φόνος του εργολάβου Δη μητριού Ά θανασοπούλου

845

— Θά στεφανωθούμε τώρα στό εκκλησάκι πού βλέπεις είπε, δ Άθανασόπουλος. Τά έχω δλα κανονισμένα καί τις άδειες βγαλμένες.
— Μά πώς χωρίς τήν υπογραφή καί τή συγκατάθεσι τής μητέρας μου; τόλμησα
νά τόν ρωτήσω, καίτοι τά είχα σαστίσει.
— Ό «μακαρίτης», συνέχισε ή Φούλα, τονίζοντας τή λέξι «μακαρίτης», έγέλασε καί μοΰ είπε: «Μέ τά λεφτά δλα τά κατορθώνει κανείς».
Καί πραγματικά. Ό Μίμης μέ ώόήγησε σέ κείνο τδ έξωκκλήσι. Καί πράγματι,
τά είχε δλα από πριν κανονισμένα. ’Έδειξε στον παπά, μέ τόν οποίο ήταν καθώς
φαίνεται προσυνενοημένος καί αυτός άρχισε αμέσως τό μυστήριο. Καί έτσι, χωρίς
καλά καλά νά τό καταλάβω, βρέθηκα παντρεμένη.
Καί συνέχισε ή Φούλα:
— "Οταν φύγαμε από τήν εκκλησία ό Άθανασόπουλος, δ όποιος πιά μέ τή βία
καί παρά τή θέλησί μου, μέ παντρεύθηκε μέ τό στανιό, μιά μικρή κοπελλίτσα, μου
ξανάδειξε τό μαχαίρι καί μοΰ είπε:
— Σάν γυρίσωμε τό βράδυ στό σπίτι δέν θά βγάλης άχνα στή μητέρα σου γιά
τό γάμο. Κανείς δέν θά μάθη ότι είμαστε παντρεμένοι. Έ γώ θά σοΰ πώ πότε θά
τό πούμε δτι παντρευθήκαμε.
Καί ή Φούλα εξακολούθησε:
— Μετά από τόν καταπληκτικό αυτό γάμο μας, πού έγινε χωρίς κ ι’ έγώ νά
καταλάβω τό πώς, έγυρίσαμε στό σπίτι μας κατ’ ευθείαν. Θρησκευτικά καί τυπι
κά ήμουνα πιά, ή γυναίκα τού Μίμη τού Άθανασόπουλου. Ουσιαστικά δμως, έξακολουθοϋσα νά παραμένω δεσποινίς Κάστρου, γιατί δέν συνέβη τίποτε από τά ου
σιαστικά περιεχόμενα ενός γάμου. Καί νά σάς πώ τήν αλήθεια, άρχισα νά βλέπω
σ’ αυτό τό γεγονός μιά κάποια ευγένεια τοϋ Άθανασόπουλου σέ μένα, γιατί μέ έσεβάσθηκε καί δέν έξήσκησε τά δικαιώματά του ως συζύγου. Καί άρχισα νά τοϋ δείχνω
μιά κάποια συμπάθεια καί μιά κάποια αγάπη, γιατί ένόμιζα δτι δ σεβασμός αυτός
πού μοΰ είχε δείξη δ «άνδρας μου», ήταν από αγάπη, ενώ, καθώς θά δήτε, ήταν από
καθαρό υπολογισμό. ’Έτσι λοιπόν, καί μετά τό γάμο μου μέ τόν Μίμη, τίποτε δέν
άλλαξε στή ζωή μου καί δ «μακαρίτης» εξακολουθούσε νά είναι ή νά παριστάνη, ό
πως καί πρίν, τον οίκότροφο, ενώ έγώ, κάτω από τις απειλές τοϋ Άθανασόπουλου,
οί όποιες εξακολουθούσαν μυστικά καί μέσα στο σπίτι μας, χωρίς νά παίρνη κάβο ή
μητέρα μου. Έ γώ καί ή μητέρα μου έν τώ μεταξύ, εξακολουθούσαμε πυρετωδώς τις
ετοιμασίες μας γιά τό ταξίδι μας στον Καναδά καί δέν περιμέναμε, παρά νά μάς
στείλη τά εισιτήρια δ πατέρας μου, γιά νά πάρουμε τό βαπόρι γιά νά φθάσουμε κον
τά του. Καί ενώ έγώ, άλλοτε μέ λαχτάρα περίμενα τό ταξίδι μου αυτό, καί τό σμίξιμο
μέ τόν πατέρα μου, τώρα πιά, ύστερα άπό τό γάμο μου, είχα αρχίσει νά τρέμοη καίτοι ήμουν ακόμη «νύμφη ανύμφευτος».
— Γιά νά μή πολυλογώ καί σάς κουράζω, εξακολούθησε ή Φούλα, έφθασε τό γράμ
μα τού πατέρα μου άπό τόν Καναδά, μαζί μέ τά εισιτήριά μας μέσα γιά μένα καί
γιά τή μητέρα μου, καθώς καί τά σχετικά τσέκ γιά τά έξοδά μας, καθώς καί τό χαρτζηλίκι μας γιά τό ταξίδι, έπειδή τά ήθελε δλα πλουσιοπάροχα καί ώρίσθηκε ή μέ
ρα τού ταξιδιού μας. Τήν τελευταία μέρα, πρίν άπό τήν άναχώρησί μας, δ ΆΟανασόπουλος ζήτησε τήν άδεια άπό τήν μητέρα μου, νά μέ βγάλη γιά τό συνηθισμένο
περίπατο καί δταν βγήκαμε, μοΰ έβαλε μέ τρόπο, ώστε νά μήν τό βλέπουν οί διαβά
τες καί άκούμπησε πλάι μου τήν μύτη τού μαχαιριού πού κρατούσε, καί άπειλώντας
νά μέ σφάξη, μοΰ θύμισε δτι είμαι ή νόμιμη γυναίκα του, καί δτι δέν έπρεπε νά βγά
λω λέξι άπό τό στόμα μου γιά τό γάμο μας, πρίν κανονίση αυτός τό πράγμα μέ
τούς γονείς μου, άφοΰ φεύγαμε. Καί ξαφνικά, μέ πήρε μαζί του καί πήγαμε σ’ ένα
λαϊκό παληοξενοόοχεΐο τής δδοΰ Άθηνάς. Είπε δτι είμαστε δ κ. καί ή κ. Μίμη Ά 
θανασοπούλου καί ζήτησε δωμάτιο. 'Ομολογώ δτι σάστισα, αλλά δέν τόλμησα νά
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φέρω άντίρρησι, νοιώθοντας πάντοτε τό χέρι του μέ τήν μύτη της λεπίδας τοϋ μαχαιριοϋ, στηριγμένη άπάνω μου. Μέ τράβηξε στό δωμάτιο, έκλείδωσε τήν πόρτα καί
φράζοντάς μου τό στόμα, χύθηκε έπάνω μου καί μέ βίασε. Μέ έκανε γυναίκα του και
μοϋ άφήρεσε δ,τι πολυτιμότερο είχε μια γυναίκα, τήν τιμή... ’Αλλά ήμουνα ή νόμιμη
γυναίκα του καί δ Άθανασόπουλος μοΰ δρκιζόταν δτι μέ ύπεραγαποΰσε καί δτι θά
κανόνιζε αυτός τό ζήτημα, καί τελικά πάλι μοΰ είπε, νά μή βγάλω τσιμουδιά από τό
στόμα μου καί γιά τό μυστικό γάμο μας, καί γιά δ,τι έγινε έκεΐνο τό σούρουπο μετα
ξύ μας στό ξενοδοχείο.
Γυρίσαμε τό βράδυ καί τήν άλλη μέρα τό πρωί φύγαμε μέ τήν μητέρα μου
γιά τον Καναδά, γιά νά συναντήσουμε τόν πατέρα. Τό μικρό κοριτσάκι τοΰ πατέρα
μου, ήταν πιά γυναίκα καί μάλιστα, ή γυναίκα τοϋ Άθανασόπουλου, μυστικά παν
τρεμένη μ’ αυτόν μέ τήν βία, καί βιασμένη καί πάλι σ’ ένα παληοξενοδοχεΐο, καί σέ
ένα παληοκρέββατο πού άπετέλεσε τήν «νυφική παστάδα».
Καί ή Φούλα Άθανασοπούλου, έξακολούθησε τήν καταπληκτική γιά μένα, ι
στορία τοΰ γάμου της.
— Φθάσαμε στόν Καναδά καί έγώ, άντί νά είμαι χαρούμενη, πού είμουνα μα
ζί μέ τόν πατέρα μου καί μέ τή μάνα μου μια οικογένεια, ήμουνα ένα ανθρώπινο
κουρέλι. Δέν μπορούσα νά σταθώ στά πόδια μου. Είχα ζαλάδες στήν αρχή καί υστέ
ρα άρχισαν νά μέ πιάνουν καί ακατάσχετοι εμετοί. Καί μέ τρόμο άντιλήφθηκα δτι
άπό τήν μιά έκείνη βραδυά, πού μέ έκανε δ Άθανασόπουλος πραγματικά γυναίκα
του, στό δωμάτιο έκείνου τοϋ παληοξενοδοχείου, είχα μείνει πιά Ιγγυος καί δτι έπρόκειτο νά γίνω μητέρα.
Κράτησα τό μυστικό άπό τή μητέρα μου. Α λλά έκείνη, μετά τόν πρώτο μήνα,
δταν παρέλαβε τά έσώρουχά μου νά τά δώση γιά πλύσιμο, άντελήφθη δτι κάτι έπρε
πε νά συνέβαινε, γιατί δέν υπήρχαν ώρισμένα ίχνη πού υπάρχουν σέ μερικά έσώρουχά
ενός κοριτσιού μή έγγύου. “Γστερα ή μητέρα μευ, έξυπνη γυναίκα, θυμήθηκε
τούς άκατάσχετους έμετούς πού μέ πιάσανε άπό τό ύπερωκεάνειο επάνω, μόλις έφύγαμε άπό τόν Πειραιά, καί τούς όποιους στήν άρχή είχε άποδώσει σέ ναυτία. 'Ύ 
στερα, ήτανε καί ή κοιλιά μου, ή όποια είχε άρχιση νά φουσκώνη καί πού στήν άρ
χή είχε δικαιολογήσει δτι μέ ωφέλησε το κλίμα, δτι πάχυνα καί μέ ρώτησε ρητώς
καί κατηγορηματικούς τί μοΰ είχε συμβή. Βρέθηκα πιά στήν άνάγκη νά τής πώ δλη
τήν ιστορία καί μέ τί σατανικά τεχνάσματα, δ Άθανασόπουλος μέ στεφανώθηκε μυ
στικά, μέ πλαστές άδειες, τις όποιες είχε βγάλει καί μέ είχε τρομοκρατήσει νά μή
μαρτυρήσω τά μυστικό γάμο μας, γιατί θά μ’ έσφαζε καί πώς τήν παραμονή τής άναχωρήσεώς μας γιά τόν Καναδά, άφοΰ μέ έβγαλε μέ τό πρόσχημα τοΰ περιπάτου,
μέ ώδήγησε ύπό τήν άπειλή μαχαίρας είς τό δωμάτιο ένός μικροΰ ξενοδοχείου καί
έκεϊ πάλι κυριολεκτικούς «μέ τό μαχαίρι στό λαιμό», μέ εβίασε καί μέ έκανε πρα
γματική γυναίκα του. Καί έτσι, εύρέθηκα Ιγγυος.
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)

ΞΕΝΑ

ΕΓΚΛΗ MATA
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Α Δ Ε Λ Φ Ο Κ Τ ON I A
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***************************************************
Έ κ τοϋ 'Α μ ερ ικανικού περιοδικού «Λ ά ϊν απ Ντετέκτιβ»
κατά μετάφρασιν Ά σ τυ φ ύ λ α κ ο ς κ. Α Ν Α Σ Τ . Β Ο ΓΙΑ Τ Ζ Η

(Σ υνέχ εια έκ coO π ρ ο η γ ο υ μ έν ο υ κ α ί τ έ λ ο ς )

Οί άστυνομικοί ήσαν απολύτως βέβαιοι τώρα δτι ό Κάππεν είχε δολοφονηθή
από τή Μαίρη γιά τά χρήματα καί δτι ή Μαίρη είχε σχεδιάσει τή δολοφονία, καί
κατά πάσαν πιθανότητα έκτελέσθηκε αυτό άπό τόν νεαρό φίλο της. Επειδή 6
Γιανγκόλα ήταν ό πιό άδύνατος χαρακτήρας άπό τούς δύο ύπόπτους, οί άστυνομικοί άνέκριναν αυτόν πρώτα.
Ό νεαρός τούς δέχθηκε πάλι ευγενικά δπως τήν πρώτη φορά. Φορούσε ένα
κοντομάνικο πουκάμισο καί έξυνε ένα έξάνθημα πού είχε στό δεξί του χέρι.
Ό Σηκχάους μπήκε κατ’ εύθεϊαν στό θέμα.
— «Τά αίματα στην Φόρντ πού είχες νοικιάσει δέν ήταν τού άδελφοΰ σου. rHταν αίματα άπό τόν Γουίλλιαμ Κάππεν» τού είπε.
— «Τόν δολοφόνησες, τόν σκότωσες έπειδή σέ διέταξε ή Μαίρη Πόρτερ».
Ό Γ ιανγκόλα χαμογέλασε νευρικά. «Δέν καταλαβαίνω τί λέτε», είπε.
— «Άρνεΐσαι δτι είσαι φίλος τής Μαίρης ΙΙόρτερ;» τόν ρώτησε ό Σινκλαίρ.
— «"Οχι δέν τό άρνοϋιμαι. ’Αλλά τί σχέσι έχει αυτό; Βρήτε τόν άνθρωπο πού
τσακώθηκε μέ τόν άδελφό μου καί νά δήτε πού θά σάς έπιβεβαιώση αυτά πού σάς
είπα».
Ό Σηκχάους έδειξε τό έξάνθημα μέ τις μικρές φουσκάλες στό χέρι τοϋ Γιανγκόλα.
— «Άπό δηλητηριώδη κισσό δέν είναι;».
Ό Γιανγκόλα κατένευσε.
— «Νά σάς πω πού δηλητηριασθήκατε;» είπε ό Σηκχάους. «Σ’ ένα χωράφι
πού βρίσκεται κατά μήκος τής boo0 Τράβις Μάϊν, έκεΐ δπου πετάξατε τό πτώμα τοϋ
Μπίλλ Κάππεν».
— «Αυτό είναι ψέμμα», φώναξε ό Γιανγκόλα. «Δηλητηριάσθηκα τήν ώρα
πού έπαιζα ποδόσφαιρο σ’ ένα γήπεδο δίπλα στό σπίτι μου».
Ό Γκιανγκάλα δμως δέν κατώρθωσε νά βρή καί νά βείξη στούς άστυνομικούς
ούτε ένα φύλλο δηλητηριώδους κισσοΰ στό γήπεδο πού είχεν αναφέρει.
— «’Ίσως νά δηλητηριάσθηκα κάπου άλλου», παραδέχθηκε. «Α λλά έχω τρεις
έβδομάδες νά βγώ έξω άπό τήν Σαίντ Λούις, δηλαδή πολύ πριν νά δολοφονηθή 6
Μπίλλ Κάππεν».
Ό Σηκχάους τοϋ έκανε ένα κόλπο. Έ βγαλε μέσα άπό ένα φάκελλο τά δύο
μαντήλια πού είχε βρή μέσα στούς θάμνους τοϋ δηλητηριώδους κισσού. Ή άστυνομία
δέν είχε κατορθώσει άκόμα νά βρή σέ ποιόν άνήκαν.
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— Τά μαντήλια αυτά είναι δικά σας» είπε ό Σηκχάους. «Τά βρήκαμε μέσα
στον κισσό καί άπό αόρατα σημάδια τοΰ πλυντηρίου ανακαλύψαμε δτι ανήκαν σέ
σένα»·
Ο Γιανγκόλα έγινε κάτασπρος. Τέλος, μέ διακεκομένη φωνή, είπε: «Καλά,
έτσι είναι. Ή Μαίρη κι’ εγώ τον σκοτώσαμε. Τί θέλετε τώρα νά μάθετε;»
— «θέλουμε νά μάθουμε γιατί τον σκοτώσατε» είπε δ Σηκχάους.
— «Γιά τά ασφάλιστρα» απάντησε δ νεαρός. «Ή Μαίρη είχε ασφαλίσει τη
ζωή τοϋ αδελφού της αντί 3.300 δολλάρια καί φοβόταν μήπως όταν δ Μπίλλ παν
τρευόταν, τά ασφάλιστρα θά τά είσέπραττε ή γυναίκα του. Ή Μαίρη μοΰ είπε ότι y)
Πωλίν τον παντρευόταν γιάτά χρήματα αυτά, άλλα αυτή είχε λέει περισσότερα δι
καιώματα»·
- «Άπό τον Απρίλη μιλούσε συνεχώς πώς νά τόν ξεκάνη. Κατ’ άρχάς νό
μισα δτι θά μπορούσα νά την άποτρέψω, αλλά όταν είδα ότι ήταν αμετάπειστη, σκέφθηκα νά κάνουμε καλή καί καθαρή δουλειά, παραδείγματος χάριν, νά τόν πνίξωμε,
γιατί δ Μπίλλ όέν ήξερε κολύμπι. Αυτή όμως μοΰ είπε ότι ήθελε νά βρεθή το πτώ
μα του ώστε νά μπορέση χωρίς δυσκολίες νά είσπραξη τά ασφάλιστρα».
Ό Γιανγκόλα συνέχισε. Είχαν σχεδιάσει: νά τοΰ δώσουν δηλητηριασμένο ού σκυ ή κάτι παρόμοιο, νά τόν μαχαιρώσουν ή νά τόν πατήσουν μ’ ένα αυτοκίνητο,.
αλλά τελικά αποφάσισαν νά τόν πυροβολήσουν. Τότε έκαναν έναι γύρο στο Μισοΰρι
καί στό Ίλλινόϊς, γιά νά βρουν τό κατάλληλο μέρος καί διάλεξαν την δδό Τράβις
Μάϊντ.
Τή νύκτα τής διαπράξεως τοΰ εγκλήματος ή Μαίρη είχε καλέσει τόν αδελφό
της νά πάνε κάπου σε μιά διασκέόασι «ένα είδος πάρτυ εργένηδων». Έπισκέφθηκαν
τρεις ή τέσσερες ταβέρνες καί κατώρθωσαν νά μεθύσουν τόν Μπίλλ. Μετά ή Μαίρη
τόν πυροβόλησε άπό τό πίσω κάθισμα καί τόν πεταξαν στό δρόμο. Αυτός σκέφθηκε
τότε νά κρύψουν τό πτώμα μέσα στους θάμνους, αλλά ή Μαίρη τοϋ είπε νά τό άφήση εκεί πού βρισκόταν.
II απάθεια τοΰ νεαρού έκανε κατάπληξι στον Σηκχάους.
- «Πες μου τις ταβέρνες πού έπισκεφθήκατε», τοϋ είπε. Ό Γιανγκόλα όμως
δέν θυμόταν καμμία.
— «Φαίνεται ότι μάς λες ψέμματα. Ό Μπίλλ Ινάππεν δέν είχε βάλει ποτέ στη
ζωή του ποτό στό στόμα του καί ήταν αδύνατο νά τόν μεθύσετε».
’Αλλά δ Ράλφ Γιανγκόλα έπέμενε στην ιστορία του. 'Όταν τόν πήγαν στό
κρατητήριο αίσθάνθηκε ασφαλής άπό τήν έκδίκησι τής Μαίρης Πόρτερ καί συνέχι
σε νά ισχυρίζεται ότι αύτή τόν πυροβόλησε.
Ή χοντρή γυναίκα άρνήθηκε επίμονα τήν άνάμιξί της στή δολοφονία καί οί
άστυνομικοί άρχισαν νά κάμπτωνται καί νά αμφιβάλλουν γιά τόν ενεργό ρόλο τής
Μαίρης. Πίστευαν ότι δ Ράλφ Γιανγκόλα έκρυβε κάποιον άλλο.
Μέ βάσι τήν υποψία αύτή, οί αστυνομικοί έξήτασαν τόν ΙΟετή Νταίηβ Γιανγπού ήταν άόελφός τοϋ Ράλφ άπό άλλο πατέρα· 'Ό ταν οί αστυνομικοί είπαν στον
Νταίηβ ότι δ Ράλφ είχεν ώμολογήσειι ότι είχε πάρει κΓ αΉός μέρος στή δολοφονία,
Νταίηβ ώμολόγησε. Ή Μαίρη Πόρτερ δέν είχε πάρει ενεργό μέρος, παρ’ όλον ότι
τό σχέδιο όοάσεως τό είχε κ,αταστρώσει αύτή.
“Οταν οί αστυνομικοί έγνωστοποίησαν τήν ομολογία τοϋ Νταίηβ στον Ράλφ,
άλλαξε κΓ αύτός τότε τήν ιστορία του, λέγοντας στούς άστυνομικούς ότι αύτή ήταν
πλέον ή πραγματική αλήθεια.
_
— «Μιά νύχτα στις άρχές ’Ιουνίου» είπε «ή Μαίρη κΓ εγώ σταματήσαμε μ’ ένα
αυτοκίνητο μπροστά στήν κατοικία τοϋ Μπίλλ επί τής λεωφόρου Κλάξτον καί τον
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περιμέναΜ. Έ γώ ήμουν κρυμμένος στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου καί κρατού
σα ένα πιστόλι καί ένα σφυρί, για νά τον κτυπήσω μ’ αυτό πρώτα».
Ό Μπίλλ κατέβηκε κάτω στο δρόμο καί ή Μαίρη προσπάθησε νά τον πείση
νά μπή μέσα στό αυτοκίνητο. Αυτός όμως υποψιάστηκε καί δεν μπήκε».
«Ή Μαίρη αποφάσισε τότε ότι έπρεπε οπωσδήποτε νά σκοτώση τόν αδελφό
της, αλλά έπρεπε νά βάλη κάποιον άλλο νά τόν σκοτώση. ’Έδωσε στό Ράλφ 800
δολλάρια γιά νά πλήρωσή τόν άνθρωπο πού θά τόν πυροβολούσε καί 10 δολλάρια
γιά την ένοικίασι ενός αυτοκινήτου· Τού έδωσε έπίσης κι’ ένα αντικλείδι τού διαμε
ρίσματος τού Μπίλλ επί τής οδού Νόρθ Γιούνιον. Δέν τού εξήγησε πού είχε προμηθευθή τό αντικλείδι.
Ό Ράλφ αποφάσισε τότε νά κάνη αυτός τή δουλειά καί νά κερδίση τά 800
δολλάρια. Τό απόγευμα τής 2ας Ιουλίου, νοίκιασε τή Φάρντ, πήρε τή μικρή αδελ
φή του μαζί μέ τή φιλενάδα της καί τόν αδελφό του Νταίηβ καί πήγαν βόλτα. Στις
12.30' τήν άλλη μέρα έφυγε νά πάη γιά τό διαμέρισμα τού Κάππεν, όταν ό Νταίηβ
τόν ρώτησε πού πάει. 'Ο Ράλφ τού εξήγησε τότε καί 6 Νταίηβ ζήτησε νά πάη μαζί,
παρ’ όλον ότι ήταν ή πρώτη φορά πού δ Ράλφ τού άνεκοίνωνε τό δολοφονικό του
σχέδιο.
Μπήκαν μόνοι τους στό διαμέρισμα τού Κάππεν μέ τό αντικλείδι καί βρήκαν
τόν μελλόνυμφο νά ετοιμάζεται, νά κάνη λουτρό. 'Ο Ράλφ τού πρότεινε το όπλο στό
στήθος του·
Ό Κάππεν τούς παρεκάλεσε νά λυπηθούν τή ζωή του, αλλά αυτοί τόν διέτα
ξαν νά ντυθή. Στό μεταξύ κάπνισαν από ένα τσιγάρο καί πέταξαν τις γόπες μέσα
στό νιπτήρα τής κουζίνας.
— «Τόν αναγκάσαμε νά κατεβή κάτω καί νά μπή μέσα στό αυτοκίνητο, στο
πίσω κάθισμα, όπου τού έδεσα τά χέρια μ’ ένα από τά μαντήλια πού βρήκατε καί
έχωσα τό άλλο μέσα στό στόμα του» είπε 6 Ράλφ.
— «Τόν αναγκάσαμε νά ξαπλώση κάτω τήν ώρα πού περνούσαμε τή γέφυρα
γιά νά μπούμε στό Ίλλινό ϊς. 'Ο Νταίηβ τόν κρατούσε υπό τήν απειλή τού περιστρό
φου κι’ εγώ ώοηγοΰσα».
^«Περάσαμε από τό πανδοχείο Χουάϊτ Γκούζ στις δύο τό απόγευμα. ’Από εκεί
καί πέρα τόν έβαλα στό μπροστινό κάθισμα καί πήρα έγώ τό περίστροφο. Στρίψαμε,
αφήσαμε τήν οδό 13 καΐί πήραμε τήν Τράοις Μάϊν, καί σταματήσαμε στό σημείο
πού είχε διαλέξει ή Μαίρη».
«'Όταν τον πυροβόλησα, τό κεφάλι του κτύπησε μπροστά, πάνω στούς διακό
πτες. Γέμισε αίματα όλο τό μπροστινό μέρος τού αυτοκινήτου· Τότε τού έλυσα τά
χέρια, τού έβγαλα τό φίμωτρο από τό στόμα καί τόν έρριξα έξω από τό αυτοκίνητο».
«Προσπαθήσαμε νά καθαρίσουμε τό αυτοκίνητο μέ τά μαντήλια, τά όποια πετάξαμε στό χωράφι. ’Αργότερα πετάξαμε τό αντικλείδι μέσα σε μιά υπόνομο και
έκρυψα τό όπλο μου μέσα σ’ ένα κουτί από πούρα στην αποθήκη μας. Τήν άλλη μέ
ρα καθαρίσαμε τό αυτοκίνητο μέ βενζίνη σ’ ένα γκαράζ καί τό πήγα! πίσω στήν
επιχείρησι».
Οί αστυνομικοί έψαξαν τήν αποθήκη καί βρήκαν τό όπλο. Ή ταν ένα περίστοοφο των 32 καί βρισκόταν μέσα σ’ ένα ξύλινο κιβώτιο. Τό μοιραίο βλήμα δέν
βρέθηκε γιαπί είχε περάσει καί είχε βγή από τό μάτι τού Κάππεν. Τό όπλο όμως
ήταν γεμάτο δακτυλικά αποτυπώματα των δύο αδελφών.
Κατ’ άρχάς ή χονδρή γυναίκα άρνήθηκε νά συζητήση γιά τό φόνο. Τελικά
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τες νά ξεκάνη τον άδελφό της· ’Αλλά είχαν συζητήσει την όπόθεσι μόνο σέ γενικές
γραμμές καί την είχε ξεχάσει αμέσως. Δεν ήξευρε τίποτε από τά σχέδια για τή διάπραξι τοϋ εγκλήματος.
Δεν άρνήθηκε δμως νά ύπογράψη μια ομολογία γ ια τή δολοφονία καί παρατ
δέχθηκε ότι είχεν έξαπατήσει τον αδελφό της καί ότι έπωφθλμιοϋσε τήν ασφά
λεια του.
Παραδέχτηκε επίσης ότι είχε γράψει τήν επιστολή προς τήν Πωλίν καί τής
τόνιζε νά μην παντρευθή τον Κάππεν. Αυτό τό είχε κάνει για νά προστατέψη τήν
Πωλίν, γιατί ό αδελφός της είχε μυαλά παιδιού 7 ετών.
Δήλωσε ότι βρισκόταν στήν κατοικία της, στήν Πανσιόν όλη τή νύκτα κατά
τήν οποία είχε διαπραχθή τό έγκλημα. Οί ένοικοί της — ό ένας απ’ αυτούς είχε
γίνει προσφάτως γαμπρός της καί & δεύτερος ήταν μνηστήρας μιας άλλης κόρης
της — υποστήριξαν τό άλλοθι της.
Οί αστυνομικές αρχές όμως έκριναν ότι είχαν πλέον αρκετά στοιχεία εις βά
ρος της καί μετήγαγοϋν τή Μαίρη καί τά δύο αδέλφια στο Ίλλινόϊς για νά δικασθοΰν ώς δολοφόνοι.
'Π Μαίρη παρουσιάστηκε στό δικαστήριο τής Μπέλλεβίλλ μαζί μέ τόν Ράλφ
καί τόν Νταίηβ, ντυμένη άπλά. Ά ν προσπαθούσε μ’ αυτό νά φανή ότι ήταν αθώα,
ήταν γελασμένη.
Οί ένορκοι μέ τήν ετυμηγορία τους, έκριναν καί τούς τρεις ώς ένοχους διαπράςεως δολοφονίας πρώτου βαθμού- Ζήτησαν μόνο από τόν δικαστή νά κρίνη μέ έπίείκεια τόν Νταίηβ Γιανγκόλα. Ό μεγαλύτερος αδελφός του είχεν ίσχυρισθή ότι ό
Νταίηβ άνακατεύθηκε τυχαία στό έγκλημα καί κατά τήν τελευταία στιγμή. ’Αλλά
οί ένορκοι φάνηκαν έπιεικεΐς πρός αυτόν λόγω τής ηλικίας του.
Ή ταν καταφανές, ότι τό σχέδιο δολοφονίας είχε καταστρωθή άπό τόν Ράλφ
καί τή Μαίρη. Ό Νταίηβ Γκιαννίνι καταδικάστηκε σέ 99 χρόνια κάθειρξι. Νά ήταν
άραγε ό τυχερώτερος άπό τούς τρεις;
Στις 27 Ίανουαρίου 1938 ό Ράλφ Γιανγκόλα καί ή Μαίρη Πόρτερ ώοηγήθηκαν στήν ήλεκτρική καρέκλα. Ή Μαίρη ήταν ή πρώτη γυναίκα στό Ίλλινόϊς
πού στέλνονταν στήν ήλεκτρική καρέκλα καί ή πρώτη γυναίκα πού έξετελεϊτο στήν
πολιτεία αύτή μέσα σέ 99 χρόνια.
Βάδισε πρός τό θάνατο μέ τήν ίδια απάθεια πού είχε δείξει κατά τήν δολοφο
νία τοϋ αδελφό0 της. Κοίταζε βλοσυρά τούς θεαίτάς καθώς τήν έδεναν στήν καρέκλα,
αλλά ή βλοσυρότης χάθηκε υστέρα άπό μερικά λεπτά, όταν δ γιατρός ανήγγειλε ότι
ήταν νεκρή·
'Ο Ράλφ Γιανγκόλα άντέδρασε διαφορετικά. "Οταν βγήκε άπό τό κελλί τοϋ
θανάτου λιποθύμισε στά μισά τού δρόμου, τόν κουβάλησαν τότε στά χέρια καί τόν
έβαλαν πάνω στήν καρέκλα. Ή ταν άναίσθητος άκόμα όταν δ εκτελεστής πίεσε τό
κουμπί.
Είναι δύσκολο νά κρίνουμε άν δ Γιανγκόλα είχε λιγώτερο θάρρος άπό τή
Μαίρη. Στήν πραγματικότητα όμως δ Ράλφ ήταν ψυχικώς καί συναισθηματικώς
λιγώτερο προπαρασκευασμένος γιά τή όιάπραξι ενός εγκλήματος. Έάν είχεν έπιβάλλον καί μπορούσε νά κυβερνά τόν εαυτό του, ίσως νά μη είχε: μπλεχθή στήν ιστο
ρία αύτή. Αυτός όμως δέν ήταν παρά ένα άβουλο ρομπότ μέ σάρκα καί οστά, στά
χέρια τής χονδρής γυναίκας, καί αύτό τοϋ στοίχισε τή ζωή του.
Μ ε τά φ ρ α σ ις Α. Β Ο Γ ΙΑ Τ Ζ Η
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ΛΟΙ οί δρόμοι τη ς ’Α ττικής, μέ αφετηρία τήν πόλι τής Παλλάδος, όδηγοϋν
πρός τις παραλίες της, έκτος έλαχίστων εξαιρέσεων, έκείνων, πού όδηγοϋν προς
τα τρία βουνά της, δηλαδή τον Τμήττό, το Πεντελικό καί τήν ΙΙάρνηθα.
Ά πό τά βουνά αυτά, δ Τμηττος ή Τρελλός (όπως τόν βγάλαμε έμεΐς οί... γνω
στικοί) είναι θεόγυμνος άπό δένδρα. Αύτός άπέβαλε τά πράσινα ροΰχα του (λόγω
τρέλλας) καί τά πέταξε μακρυά πρός τήν θάλασσα καί όσα τοϋ μείνανε, τοϋ τά πετάξανε κ ι’ αυτά πρός τά τζάκια κατά τήν κατοχή καί οί εχθροί του καί οί φίλοι του.
Ή σημερινή σιλουέττα του, βρίσκεται στο στάδιο τής «μίνι» φορεσιάς καί καταλα
βαίνετε πόσο... παρεξηγημένος είναι, άπό τά άλλα υπερήφανα ελληνικά βουνά.
Ή Πεντέλη, ήταν κάποτε άρκετά ώραιότερη άπό τόν Τμηττό καί ευπρεπέστε
ρα ένδεδυμένη. Ά πό τότε δμως, που άρχισαν οί λατόμοι των όνομαστών μαρμάρων
της, νά τής κατατρώγουν τις σάρκες της, τήν άφησαν νά φαίνεται άπό μακρυά, σάν
λυκοφαγωμένο πρόβατο...
Τό τρίτο βουνό, τό δποϊο είναι καί το μεγαλύτερο, δηλαδή ή Πάρνηθα, εξακο
λουθεί νά εχη πολλές χάρες άκόμη, δπως είναι τά έλατά της, τά κρύα νερά της καί
τά θαυμάσια ξενοδοχεία της.
Τά έλατα τής Πάρνηθας, δέν μποροϋν βέβαια νά συγκριθοΰν μέ έκεϊνα τοϋ Παρ
νασσού ή τοϋ Τυμφρηστού, αλλά, έν πάση περιπτώσει, άνήκουν καί αυτά στήν ίδια
οικογένεια καί παριστάνουν τά καχεκτικά καί μεμψίμοιρα παιδιά της. Ασφαλώς
είναι μαραζωμένα άπό τήν ζήλεια τους καί τόν καϋμό τους, διότι τά έλατα των άλ
λων ελληνικών βουνών, δέν έχουν τήν ατυχία νά βλέπουν συνεχώς τό περίφημο λε
κανοπέδιο, τό όποιον, άπό ύψους «όρώμενον», προκαλεΐ τουλάχιστον θλΐψι...
’Οπωσδήποτε όμως καί τά τρία αυτά βουνά, χαρίζουν, δπως καί τά άλλα, στον
έπισκέπτη τους οξυγόνο, δροσιά καί άνακούφισι. Έχουν καί αυτά τήν ικανότητα νά
σέ άποσπάσουν άπό τήν ρουτίνα τής ζωής τής πόλεως καί νά σοϋ άνανεώσουν τις δυνάμεις.
Έν τούτοις δμως, παρέμειναν πολύ λίγοι οί θαυμασταί τοϋ ύψους, διότι 0 πολύς
κόσμος, έστράφη πρός τήν θάλασσα. Μερικοί μάλιστα, προτιμούν καί τόν... βυθό της,
άφοΰ καθημερινά διαβάζουμε στις έφημερίδες, πνιγμούς καί καταποντισμούς.... "Ο
λες οί παραλίες τής ’Αττικής, άπ’ άκρου εις άκρον καί σέ αρκετό βάθος πρός τήν
ξηρά (ολόκληρα χιλιόμετρα) , έγιναν οικόπεδα καί μοσχοπωλοΰνται. “Ολα τά παλιοχώραφα, στά όποια δέν έφύτρωσε ποτέ, ούτε τό άριυματικόν «όρίγανον», έγιναν γή
Χαναάν, άπό τούς... ’Ιουδαίους ιδιοκτήτες των.
Πάνε νά έκλείψουν καί οί άμπελώνες πού κάνουν τήν αθάνατη ρετσίνα τών Με
σογείων καί οί κρασοπατέρες θά ζητοΰνε συμπλήρωμα, άπό τήν ρετσίνα πού παρά
γουν τά περίχωρα τής.._. Καλαμπάκας.
Οί μισοί τουλάχιστον ’Αθηναίοι, έχουν αποκτήσει παραθαλάσσιο οικόπεδο καί
οί άλλοι μισοί ψάχνουν νά τό βρουν... Οί περισσότεροι άπ’ αυτούς, έχουν τά παραθα
λάσσια οικόπεδά τους, στον... Γέρακα, στά Σπάτα, στη Χασιά καί στη Μαλακάσα
άκόμη. Οί ιδιοκτήτες αυτοί, όραματιζόμενοι την θάλασσα τού Σαρωνικοΰ ή τοϋ Εύβοϊκοΰ, βλέπουν νά τούς... δέρνη τό κϋμα, νά ψαρεύουν καί νά πιάνουν μόνον... τσι
πούρες καί μπαρμπούνια τεράστια, μέ τό ανάλογο.... μουστάκι. Μιλούνε συνεχώς για
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θαλάσσια αϋρα καί από την φευδαίσθησι δέν αντιλαμβάνονται, ούτε^ τις λάβρες τού
καλοκαιριού, ούτε... τις σαύρες, από τις οποίες, είναι γεμάτα τά οικόπεδά -ου,. ^
Λέγουν επίσης, δτι δλα αυτά τά οικόπεδα, έχουν φως, νερό καί τηλέφωνο. Και
είναι αληθινό αυτό, άν εννοούν τό φως... της ημέρας, τό πηγάδι τού γείτονα καί ώς
τηλέφωνο, την ευρύτερη έννοια τού σύρματος, πού φαίνεται από μακρυά.„
"Οταν δέν παινέση κανείς τό σπίτι του, θά πεση και θά τον πλάκωση, αλλά
το πράγμα διαφέρει εδώ, όταν άκοΌμε οτι το Χαρβατι ή το Λιοπεσι, είναι παραλιακό,
μέρη, διότι έτσι φαίνεται πώς ό Σαρωνικό); καί δ Εύβοϊκος, όπου νά είναι θά... σμί
ξουν εκεί κατά την 'Α γία Παρασκευή. Ή Βενετία τότε, θά σκάση από τό κακό της...
Κατά τά άλλα ό μπακάλης διαθέτει άφθονο πετρέλαιο, δ νερουλάς καθαρό (απ’
έξω) βυτίο, καί ή «στεντόρεια* φωνή, πολλές φορές, αντικαθιστά καί τό τηλεφώνη
μα μιάς εκτάκτου ανάγκης.
Ή φήμη περί φρέσκων ψαριών στά παραλιακά κέντρα, είναι καθαρή χίμαιρα,
γιατί δλα τά άφωνα θαλασσινά, άλιεύονται στήν ιστορική δδό Άθηνάς, έναντι α
κριβώς τής Βαρβακείου ’Αγοράς, χωρίς καμάκια καί ψαροντούφεκα....
Είναι δμως γεγονός, δτι πολλά από τά οικόπεδα αύτα, είναι πλησίον τής θα
λάσσης καί δσοι έχουν εκεί φωλιές, μπαινοβγαίνουν στο νερό, δποτε θέλουν καί...
όπως θέλουν, γιατί τό «μαγιώ» δέν είναι πάντοτε απαραίτητο. ’Αποταμιεύουν «ίώδιον» πολύ καί είναι έτοιμοι γιά τον χειμώνα, νά ανοίξουν καμμιά φαρμακαποθήκη...

δτι τούς εξατμίζεται... καθ’ δδόν, επειδή δέν εμφιαλώνεται, βλέπετε, αύτό τό είδος.
”Αν πέσουν σέ κανένα ανεμοστρόβιλο ή στό πέρασμα κανενός φορτηγού, τό σύννε
φο τής σκόνης, τούς μεταβάλλει γραφικώτατα σέ... μυλωνάδες. Ά λ λ ’ αύτοι συνεχί
ζουν τήν πορείαν απτόητοι, πρός τόν... Γολγοθά τους.
Είναι καί οί άλλοι παραθερισταί, πού έχουν τό... παραλιακό τους οικόπεδο στά
ενδότερα, δηλαδή 2, 3, 4, καί 5 ακόμη χιλιόμετρα, μακρυά από τά βότσαλα τού
γιαλού. Αυτοί, άν δέν διευκολυνθούν από καμμιά λεωφορειακή γραμμή γιά νά πλη
σιάσουν κάπως πρός τήν θάλασσα, ή από τήν θάλασσα πρός τήν καλύβα τους, ανή
κουν στήν κατηγορία τών αθλητών δρόμων αντοχής (εκτός συναγωνισμού) . Είναι
συγγενείς τού Λούη καί αντάξιοι απόγονοι τού έκ Μαραθώνος άφιχθέντος ’Αθηναί
ου δπλίτου, δ δποΐος πρόλαβε καί είπε «νενικήκαμεν» καί μετά ξάπλωσε γιά τά....
καλά. Ό Θεός νά τούς φυλάη άπό τό... τέλος τού ιστορικού αγγελιοφόρου.
’Αρκετά εύφυέστεροι είναι εκείνοι, πού δέν θέλουν ή δέν δύνανται, οικονομικά,
νά αγοράσουν οικόπεδα στις παραλίες. Στήνουν τό τσαντήρι τους, δπου βροΰν τόν κα
τάλληλο χώρο καί αυτοσχεδιάζουν προχειρότητες, πρός έξασφάλισι τής... «βολής»
των. Ούσιαστικά αύτοί είναι οί μόνοι πού πράγματι βλέπουν τήν θάλασσα άπό κον
τά καί δέν «γουρλώνουν» τά μάτια τους. Δέν τούς απασχολεί τίποτε τό σοβαρό, ούτε
καί τό θέμα τής καθαριότητας, γιατί τά άπορρίμματά τους, χάριν έξασκήσεως εις
τον... λίθον, τά κατευθύνουν προς τήν θάλασσα καί αί «έπιπλέουσαι» καρπουζόφλουδες, παριστάνουν τόν στόλο τού... Άρταξέρξου, «ναυλοχοΰντα». Γιά τήν «ρίψι» ώρισμένων απορριμμάτων, ελάχιστου «βεληνεκοΰς», οί εύγενεΐς αύτοί κατασκηνωταί,
οέν καταβάλλουν καί πολύ κόπο, γιατί τά... τακτοποιούν αντιγράφοντας τήν γνωστή
δραστηριότητα τής γάτας....
Ά πό σπασμένα γυαλιά καί άπό άδεια κονσερβοκούτια, άλλο τίποτε. Λύτά, θά
τά έζήλευε καί δ «σύντροφος» Ινολιγιάννης...
Αυτή περίπου τήν εικόνα, παρουσιάζουν πολλές άπό τις ακροθαλασσιές τής ’Ατ
τικής μας καί δέν συνιστάται γιά Iκείνους πού δέν έχουν «καλώς λειτουργούσας» τάς
αισθήσεις των. Διαφορετικά κινδυνεύουν καί., θησαυρούς νά άποκαλύψουν χωρίς ό
νειρα καί οπτασίες καί στό φακιρισμό νά έξασκηθοΰν... έκεϊ πού δέν τό περιμένουν.

853

Γ εω ρ γ. ’Ακριβού : Π αραλιακά καί βουνήσια

'Υπάρχει βέβαια καί ή άλλη πλευρά του νομίσματος. Είναι ή Γλυφάδα, ή Βου
λιαγμένη, ή Βάρκιζα, δ "Αγιος Άνδρέας, ή Ραφήνα κ.λ.π. πού^ εξυπηρετούν θαυμά
σιο. καί τούς λουσμένους καί τον Τουρισμό γενικώτερα, μέ τις απαράμιλλες «πλαφ»,
τά επιβλητικά ξενοδοχεία καί τις φαντασμαγορικές βίλλες. 'Υποπτεύομαι όμως, οτι
εκεί πλεονάζει τό στοιχείο των... παρατηρητών, οί όποιοι, υπό την άλλη ονομασία
των, έχουν συμπήξει, από καιρό τώρα, τό γνωστόν... Σωματείον, πού επιτελεϊ άξιολογο έργο καί κινείται άναλόγως των περιστάσεων, όπου τό καλει το... καθήκον,
χωρίς δισταγμούς ή αντιρρήσεις. Δεν γνωρίζω από υγιεινής πλευράς, πόσα ακριβώς
ώφελήματα έχει δ οργανισμός μας από την επαφή του μέ τό αλμυρό νερό, αλλα ό
σα καί νά εχη, άν άφαιρέσουμε τούς κόπους καί τούς μόχθους, που γέννα για τους
πολλούς ή μετάβασις καί ή επιστροφή, δεν νομίζω ότι μένει σοβαρό υπόλοιπο.
Έ πειτα είναι καί δ κίνδυνος του πνιγμού καί δ φόβος τού καρχαρία. Είναι βέ
βαιον ότι για νά κάνης καλό θαλάσσιο μπάνιο, πρέπει νά άνοιχθής προζ τά μέσα
καί γιά νά άνοιχθής, πρέπει νά ξέρης καλό κολύμπιΈ Αν περιορίσης τόν εαυτό σου
αέχρις εκεί πού πατώνεις, ύφίστασαι μόνον την έπίδρασι τής... αμμωνίας^ και αν,
κατά λάθος, ρουφήςης λίγο από αυτό τό... νερό, δεν χρειάζεσαι καλύτερο αντιβιοτι
κό, διά... πάσαν νόσον.
_
;
2τό βουνό είναι ελάχιστοι οί κίνδυνοι, αρκεί νά γνωρίζης καλό... περπάτημά
καί νά εχης τά μάτια σου ανοιχτά, (έστω καί άν βλέπης μόνο την... μύτη σου) . Ε 
κεί καί νά κατρακυλήσης ακόμη, υπάρχει περίπτωσις νά πέσης στά μαλακά, έστω
καί άν παραμονεύουν τά όρνια...
(
Ές άλλου καί ό φόβος τού λύκου, πού δέν υπάρχει σχεδόν πουθενά, οεν συγκρινεται μέ τό στόμα τού καρχαρία. Ό λύκος αντιμετωπίζεται καί^μέ πέτρες ακόμη,
ένω μέ τόν καρχαρία, πρέπει νά είσαι... φάλαινα ή κροκόδειλος. Όμως οί φάλαινες
τή ς ξηράς (ιδίως οί πεθερές) κολυμπάνε στά ρηχά καί παίζουν σπουδαίο ρόλο γιά
τά μικρά παιδάκια, όταν τά ταΐζουν οί μητέρες των στις παραλίες... ενώ γιά τούς
κολυμβώντας, είναι... μάλλον επιζήμιες.
^
, „
Οί κροκόδειλοι τυγχάνουν... έπιχειρηματίαι τών παραλιακών κέντρων, που ολο καί κλαίγονται, ότι δέν πάνε καλά οί δουλειές τους...
"Ολα τά ελληνικά βουνά είναι ιδιοκτησία τού Προφήτη Ή λία, ό οποίος γιά νά
γίνη βουνήσιος, κάτι περισσότερο θά εγνώριζεν έπό εμάς, πού κάνουμε ότι τά ξέ
ρουμε όλα...
_
,
"Οταν προσευχηθούμε καί ανάψουμε το θαμπερό καντήλι της ερημικής εκκλη
σίας του, αισθανόμαστε πολύ δέος, έπειδή βρισκόμαστε πλησιέστερα προς τόν "Τψιστο, καί από πλευράς άποστάσεως.
Ή θέα τού πρασίνου, ή απεραντοσύνη τού ορίζοντας, η καθαρή ατμόσφαιρα καί
ή απόλυτος ησυχία, είναι οί καλύτεροι νευρολόγοι. Καί έχουμε όλοι μας,, απόλυ
τ η ανάγκη θεραπείας τών νεύρων μας καί οί νευρολόγοι ιδιαίτερα...
Τό «άγνάντεμα» άπό τήν κορυφή τού βουνού δέν συνδέεται μέ κανένα πειρασμό
καί γιά τούτο γαληνεύει καί τού σώματος τόν κλονισμό καί τής ψυχής τόν «τάρα
χον».... ’Ανανεώνει καί τις φωνές μας καί τά... φρένα μας καί μάς εξασφαλίζει περισ
σότερον άπό τό... «ντεραπάρισμα».
Αύτοί είναι οί λόγοι πού μέ κάνουν νά θαυμάζω περισσότερο τούς αετούς, άπό
τούς γλάρους καί τις κεντισμένες ποδιές, άπό τά «μπικίνι», τά «μίνι» καί ό,,τι άλλα
«ινι» θά βγοΰν....
Μού άρέσει καλύτερα ή μυρωδιά τής φτέρας άπό τά φύκια τής θάλασσας.' Μέ
συγκινοΰν περισσότερο τά τσαρούχια άπό τά βατραχοπέδιλα... Τά τσαρούχια μού θυαίζουν τήν ηρωική φουστανέλλα, Ινώ στά βατραχοπέδιλα βλέπω τήν μαρίδα τής θά
λασσας καί ιδίως τήν «μαρίδα» τής παραλίας, πού είναι... γιά πέταμα.
Γ. Α Κ Ρ Ι Β Ο Σ

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ ΙΚ Α Ι Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ
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ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ
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1 . ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΟΛΟΥΣ τούς ανθρώπους ελάχιστες είναι οί στιγμές πού μένουν γιά πάντα στή
ψυχή. Αυτό είναι κάτι τό καθολικό καί δλοι μας, χωρίς άντίρρησι, μπορούμε
να επιόεοαιώσουμε τοΰτο τό άςίωμα, φέρνοντας στή μνήμη μας χωρίς με
γάλο κοπο, τά καλλίτερα στιγμιότυπα τής ζωής μας. Άφοΰ λοιπόν αύτό είναι μιιά
τρανή αλήθεια καί άφοΰ τής ζωής μας τό ταξίδι είναι πολύ σύντομο, πρέπει ο κα
θένας μας, αδιαφορώντας δια τούς κόπους, τις θυσίες καί τά χρήματα, νά ζή δσο
καλλίτερα μπορεί αυτές τις στιγμές.
Ακολουθώντας κι εμείς αΰτή τή θεωρία, μέ τή φωτεινή έμπνευσι καί καθοοήγησι τοΰ ά.ρίστου Λιοικητοΰ μας Ά στυν. Δ) ντοΰ Α' κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΓΙΟΥΛΟΥ, αποφασίσαμε νά κάνουμε τό γϋρο τής Πελοποννήσου, έπισκεπτόμενοι κα
τά κύριον λόγον τις Μυκήνες, τον Μυστράν καί τήν ’Ολυμπίαν.
^Θά σάς διηγηθώ τά τοΰ ταξιδιού μα.ς, σκαλίζοντας δσο μπορώ τήν μνήμην μου
καί έλπίζω νά τά καταφέρω νά σάς κάνω νά ζήσετε καί σείς νοερώς, δσα κατά τό
τριήμερο ταξίδι ζήσαμε έμεϊς, πού είχαμε τήν ευτυχία νά άκολουθήσουμε τήν Σχο
λή Τπαστυνόμων στήν τριήμερη εκδρομή της. Ε λάτε λοιπόν κ ι’ έσείς νοερώς μαζί
μια,, σι,ο -αςιδι αυτό κι οσοι μεν απο σάς έχετε ταξιδεύσει στά μυερη αυτά θά θυμηθήτε ,,ολλα πραγματα, οσοι δε οεν είχατε την ευκαιρία νά πάτε, νά προσπαθήσετε
κάποτε νά έπισκεφθήτε τήν Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο .
2 . ΑΘΗΝΑΙ - ΜΥΚΗΝΑΙ - ΤΡΙΠΟΛΙΣ - ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ

26 Ιουλίου 1968.
Είναι ί.ολυ πρωί. Ωρα 06.00 , σχεδόν χαράματα. Γρία πολυτελέστατα εκδρο
μικά πούλμαν βρίσκονται νά περιμένουν στό προαύλιο τής Σχολής, πεντακάθαρα καί
πανέτοιμα γιά τήν μεγάλη έξόρμησι. ’Έξω βασιλεύει ήσυχία. Ή νύχτα δεν εχει τελειώσοί^ γιά τόν περισσότερο κόσμο, πού βρίσκεται ακόμα παραδομένος στήν άέρινη
αγκαλιά τοΰ Μορφέως.
Κι όμως! ! ! Τι αντίθεοι! Μέσα στό προαύλιο τής Σχολής μιά: ασυνήθιστη κίνησις επικρατεί. Φωνές ακούγονται, βαλίτσες άνοιγοκλεινουν, δέματα τακτοποιούνται καί
συζητήσεις ςωηρες απο Δοκίμους πού ζούν τόν πυρετό τής προετοιμασίας. Εικόνα χα
ρούμενη καί συμπαθητική.... Τά πάντα είναι έτοιμα. Καί νά σέ λίγο δίδεται τό
σύνθημα. Ολοι έπιβιβαζόμαστε στά πούλμαν, οί πόρτες κλείνουν, ανοίγονται οί μηχανές πού ^μπαίνουν σε κίνησι καί τα πούλμαν κυλάνε ανάλαφρα στήν Λεωφόρο Κη
φισίας. Κι ^απ τις μικρές οθόνες τών παραθύρων των αυτοκινήτων αρχίζει νά προ
βάλλεται τό χαριτωμένο «ντοκυμανταίρ»... Φιλοθέη... Ψυχικό. Τό ταξίδι μας άρχίςει. Μαζί μας, ως αρχηγός τής έκδρομής, ό δραστήριος καί καλόκαρδος 'Υποδιοικη
τής .μας ’Αστυνομικός Δ) ντής Β ' κ. Κυριάκος ΜΑΝΩΛΕΑΣ, δ πάντα άκούραστος
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Μέ τήν Σχολήν Ύ π αστυνό μ ω ν άνά την Πελοπόννησον

καί κεφάτος κοσμήτωρ τής Σχολής μας ’Αστυνόμος Β ' κ. Κων) νος ΚΟΓΒΕΛΗΣ καί
δ καλός μας διμοιρίτης Ύπαστυ νόμος Α ' κ . ’Αριστείδης ΚΓΡΚΟΣ.
Στα πρόσωπα δλων μας διάχυτη είναι μια διάθεσι για τραγούδι καί ξεφάντωμα.
’Αφήνοντας πίσω τά τελευταία σπίτια των προαστείων, νοιώθουμε μια άνειπωτη

της. Στο νοΰ μας έρχεται τό Ελληνικό Δημοτικό τραγούδι πού υμνεί την
τών τών ψηφιδωτών. «Κυρά Χρυσοδαφνιώτισσα, μεγάλη σου ’ναι ή χάρη μέ
μέ τό ριγλί, μέ τό μαργαριτάρι..υ>.
Καί τά αυτοκίνητα τρέχουν δαιμονισμένα σέ σχηματισμούς. Κάποτε
ζεις δτι πετοΰν. Οί δδηγοί μας είναι μαέστροι στό τιμόνι, μά και κεφάτοι

αξία αυ
τό ψηφί,
όέ, νομί
καί συμ-

οανεισε ή ύπηρεσία ’Αμέσου Δράσεως, τό ταξίδι όνειρο συνεχίζεται, καθώς δλόγυρά
μας τό τοπίο έχει μια επιβλητική μεγαλοπρέπεια. Δεξιά μας ή ’Ελευσίνα, μάς φέρ
νει στο νοΰ την Θεά Δ ή μ η τ ρ α νά διδάσκη στον Τ ρ ι π τ ό λ ε μ ο τήν γεωργία.
Κι’ υστέρα από λίγα χιλιόμετρα διαδρομή βλέπουμε τά Μ έ γ α ρ α , μέ τις όμορ
φες Μεγαρίτισσες πού χορεύουν τόν χορό τής Τράτας.
σα
ραοιοει
,
. . . .
..
.
Πευκόφυτη ακρογιαλιά, μέ μιά καθαρή καί βαθυγάλαζη θάλασσα, πού συνεχίζεται
ώς τήν όμορφη πλάζ τής Κινέττας. Λίγο πιο κάτω μάς καλωσορίζει ή συμπαθητική
~ ε ό· δ‘ ω ρ ο ι πού "δέν μπορούμε
κωμόπολις " Α γ ι ο ι Θ
να* την χαροϋμε ΤΙ οιαορομή μας αρκετά μακρυνή δέν μάς έπιτρεπει στα,θμους. Σέ λίγο περνάμε ω άπό τά
χουν άναλάβει
'Ίσθμια. Τά μικρόφωνα τών πούλμαν περνάνε στά χέρια αυτών πού έχι
Σχολής
μας πού
τήν ξενάγησι. Στό πρώτο πούλμαν πρωτοστατεί δ Κοσμιμωρ τής ^χολή^, μαό τής
μέ
ζηλευτή
ακρίβεια
μάς
δμιλεΐ
γιά
τήν
’Αρχαία
Ίσθμια,
μά
καί
γιά
τόν
Ισθμ.
μ
Κορίνθου πού περνάμε άμέσως σέ λίγο. Ξάφνου ή φωνή του άρχηγοΰ μας άκου •(εται
3. Δεκάλεπτος στάισις
από τόν φορητό ασύρματο: «Α — 1 προς A — 2
μερικό :ην ορ
πτά περνάνε γρήγορα κ ι’ εμείς ξεκινάμε γιά νά τά φθάσουμε...
Τώρα τό πόδι μας πατά τήν Πελοπόννησο αφήνοντας πίσω μας τήν Στερεά
πού μάς' χάρισε διαλεχτές στιγμές καί μάς σκόρπισε Αλησμόνητες συγκινήσεις. Ό
νου' μας τρέχει σέ μακρυνούς χρόνους καί σταματά στον διαλεχτό τών Θεών, τόν
\ m η r
-τη
πανέξυπνο ηρώα Π έ' Τλ ο^ π. α , πού ήρθε άπό τής ’Ασίας
τά μέρη, πήρε γιάC l γυναίκα
του τήν όμορφη Ι π π ο δ ά μ ε ι α , κόρη τοΰ βασιλιά τής Π ί σ σ α ς Ο ί ν ο μ ά
ο υ καί χάρισε τ’ όνομά του σ’ αυτόν τόν όμορφο καί πλούσιο τόπο. Πολύ Αργότερα
τ Πελοπόννησος πήρε τό όνομα Μ ω ρ έ α ς ή Μ ο ρ ι ά ς . Εύφορες πεδιάδες, οασωμένα βουνά καί γυμνές, άγριες κορυφές, χρυσές Ακρογιαλιές πού τις λούςει lo
κύμα κι’ Απότομοι βράχοι σε Αφιλόξενα ακρωτήρια' δ Μοριάς είναι γεμάτος Αντιθέ
σεις. Ή Ιστορία του Αρχίζει εδώ καί επτά χιλιάδες χρόνια. Μυκηναϊκές Ακροπόλεις,
' *
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τοΰν βήμα-βήμα, ήρθαμε καί έμεΐς νά περπατήσουμε και να γνωρίσουμε απο κοντά.
’Αφήνουμε τήν Κόρινθο δεξιά μας, μή μπορώντας νά τήν δούμε άπό κοντά. Οί
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τουριστικοί, οδηγοί, πού έχουμε μαζί μας, μάς βοηθούν νά θυμηθούμε δλη της τήν
Ιστορία, πού αρχίζει από τά βάθη των αιώνων. ’Από μακρυά θαυμάζουμε τόν Κα
θεδρικό Ναό τού Πολιούχου ’Αποστόλου Παύλου, πού μάς θυμίζει τήν «Πρός Κορινθίους» επιστολήν καί δτι ό ’Απόστολος Παύλος έζησε καί εργάσθηκε εδώ... Καί
τα πούλμαν τής χαράς τρέχουν. Τρέχουν δσο πιό γρήγορα μπορούν για νά μάς φέ
ρουν σε χώρους ιερούς, σε χώρους παραμυθένιους. Καί ν ά ! ! ! "Γστερα από διαδρομή
,ριάντα κερίπου χιλιομέτρων απο τήν Κόρινθο, μιά πινακίδα πού υπάρχει στόν δρό
μο μας μάς οδηγεί στήν Αρχαία Νεμέα καί μάς θυμίζει ιππικούς, μουσικούς καί
δραματικούς αγώνας, «Τ ά Ν ε μ ε α ->. Μάς φέρνει στό νοΰ τόν λέοντα τής Νεμέας
που σκότωσε ό Ηρακλής. Μά τις σκέψεις μας αυτές, τις αφήνουμε γιά νά ρίξουμε
μιά^ ματιά στις μικρές οθόνες των παραθύρων. Τό «ντοκυμανταίρ» έχει αλλάξει. Ό
ορίζοντας στενεύει. Τό τοπίο αλλαζει μορφή. Οί κορδέλλες πού κατεβαίνουμε είναι
τά στενά των Δ ε ρ β ε ν ά κ ι ά ) ν καί τήν οθόνη τήν καλύπτει τώρα ή ήρωϊκή μορ
φή του Κολοκοτρώνη. Ιούλιος τού 1822. Ή τύχη τής Ελλάδος έκρίθη καθώς ό γέ
ρος τού Μωρία συντρίβει τή στρατιά τού Δράμαλη. ’Ιούλιος 1968. Ή Σχολή Ύπαστυνόμων^ στό πέρασμά της άποτίει φόρον τιμής στις ηρωικές μορφές τού" 1821.
Αφήνουμε τόν Νομό Κορινθίας. Μπροστά μας ξετυλίγεται ό πλούσιος Άργολικόί, κάμπος. Στό βάθος ορθώνονται τό ΙΙαλαμήδι καί ή Άκροναυπλία. "Ενας ωραίος
ασφαλτοστρωμένος δρόμος αριστερά μάς οδηγεί στις Μυκήνες γύρω στις 09!30'. Ό
θρύλο, και ή Ιστορία, δοσμένα άπό τον Όμηρο, συντροφεύουν τήν ερειπωμένη Πο
λιτεία. Το άγριο, αδυσώπητο τοπίο τό αισθάνεται ό σημερινός επισκέπτης σάν ποτι
σμένο μέ πάθη, με μίση, με αίμα, νά κρατή ζηλότυπα τά μυστικά του. Οί αρχαιολό
γοι μέ μόχθο καθημερινό πασχίζουν νά ξεδιαλύνουν, νά άνακαλύψουν τήν ’Ιστορία
τής «πολύχρυσης Πολιτείας». Κατεβαίνουμε άπό τά αυτοκίνητα καί τρέχουμε πίσω
άπό τόν ξεναγό μας γιά νά άκούσουμε καί νά μάθουμε τήν ιστορίαν της. Μάς υποδέ
χεται ή πύλη των λεόντων. Μέσα στήν Άκρόπολι, δεξιά τής πύλης, οί έξ τάα-οι τής
ουναστείας των Περσειδών. Εςιυ απο τήν Ακρόπολι, οί θολωτοί τάφοι, ό τάφος τού
Αϊγισθου καί άλλοι. Οί Μυκήνες στ αλήθεια, είναι άπό τά πιό εντυπωσιακά μέρη
του κοσμου. Οχι μόνον γιατί τις έδόξασε ό θρύλος καί τις τραγούδησε δ "Ομηρος,
Δρα,σκελώντας τά ισχυρά τείχη τής Πόλεως, τά κυκλώπεια, περιδιαβάζοντας τήν
περίφημη πύλη των λεόντων μέ φρουρούς τής Βασιλικής εξουσίας δύο άκέφαλα σή
μερα θηλυκά λεοντάρια, περνώντας τήν βορεινή πύλη, γνωρίζοντας άπό κοντά τά
διάφορα σπίτια, πού είναι κτισμένα μέσα στήν Άκρόπολι, κοιτάζοντας ύστερα τά
Άνάκτορον, πού σήμερα σχετικά έχει άναστηλωθή, αναπολείς ζωή 3.500 χρόνων,
-ιού οί' ήρωές της, βαθειά εντυπωμένοι άπό τό δράμα, νοιώθεις νά πλανώνται ακό
μα ολόγυρά σου.
, Μά ‘ύ ώΡα πεΡ7ά καί μεϊς πρέπει νά φύγουμε. Τά πούλμαν μάς περιμένουν γιά
νκ μας φέρουν σέ_λίγη ώρα στό ’Άργος. Ή Άκρόπολις τού "Αργους, ή Αάρισσα,
ορθώνεται στα δεςιά μας. Περνώντας άπό τούς δρόμους του θυμόμαστε ένα σωρό
αράγματα. Τόν Δ α ν α ό πού υπήρξε ό ιδρυτής καί δ πρώτος Βασιλιάς τού "Αργους,
τόν " Ι ν α χ ο νά διδάσκη τήν ναυτιλία στόν μεγάλο γλύπτη Π ο λ υ κ λ ε ί τ η καί
τόν Ομηρο πού ονομάζει τούς Πελοποννησίους Άργείους. Πιό πέρα ό Ναός τού Τ ί
μιου Προδρόμου μάς θυμίζει τήν Α' ’Εθνική συνέλευσι των Ε λλήνων πού έγινε τά
1821 στό προαύλιό του.
^Ιναί τά πούλμαν τρέχουν Ακούραστα. Τρέχουν πρός τά νοτιοδυτικά άκολουθώντας τήν ’Εθνικής οδό. Μπροστά μας ορθώνεται τό βουνό Ιντενιάς. Οί κορδέλλες στό
δρόμο πρός τόν Άχλαδόκαμπο αστράφτουν στόν ήλιο. ’Αφήνουμε δεξιά μας τό Κε
φαλάρι, μιά τοποθεσία εξαιρετικής ομορφιάς, γιά νά φθάσουμε ατούς Μύλους καί νά
θυμηθούμε περνώντας άπό εκεί, τις πηγές τής Μυθολογικής Λέρνης, δπου 'ενέδρευε
ή Λερναία "ϊδρα, τήν οποίαν σκότωσε δ Ηρακλής, νά θυμηθούμε τόν Κολοκοτρώ-
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νη, πού παρά τήν γνώμη τής Κυβερνήσεως, ξεκίνησε από κεΐ γιά νά κτυπήση τον
Δράμαλη στά Δερβενάκια. Τώρα τό βουνό Κτενιάς είναι μπροστά μας μέ τις στρο
φές του. '0 δρόμος είναι καλός, αλλά τό τοπίο βάζει σέ πειρασμό μέ τήν ασύγκριτη
ομορφιά του. Φαράγγια καί δγκοι βαρείς τοϋ βουνού από τή μιά μεριά. Από τήν άλ
λη ή γαλάζια θάλασσα απλώνεται ώς εκεί πού φθάνει τό μάτι. Σάν μινιατούρες φαί
νονται στην έπιφάνειά της ή ολόλευκη "Γδρα καί οί Σπέτσες. Καί δ ανήφορος όλο
καί συνεχίζεται. Περνάμε τον Άχλαδόκαμπο καί μπαίνουμε στό Νομό ’Αρκαδίας.
Ι'ώρα πλησιάζουμε στην καρδιά τού Μόριά, τήν Τ ρ ί π ο λ η . Κτισμένη σέ υψό
μετρο 670 μέτρων στό οροπέδιο τής Αρκαδίας, μάς καλωσορίζει ευγενικά καί μάς
προσφέρει μιά 15) λεπτό ανάπαυση. Το κλίμα τ·ης είναι ξηρά καί δροσερό καί οι
γύρω πλαγιές είναι κατάφυτες άπό πεύκα καί άλλα άγρια δένδρα. Καί κεΐ, καθώς
ξεκουραζόμαστε στον κήπο τού πεδίου τού ’Ά ρεως, θυμόμαστε τήν μεγάλη συμφορά
των Τούρκων τον Σεπτέμβριο τού 1821 άπό τον Κολοκοτρώνη, τήν άλωσι τής Τριπολιτσάς καί τό τραγούδι πού τραγουδούσαν μετά οι "Ελληνες, άπό λύπη γ ι’ αυτούς.
«Πήραν τά κάστρα, πήραν τά, πήραν καί τά Ντερβένια,
πήραν καί τή Τριπολιτσιά, τήν ξακουσμένη Χώρα.
Κλαΐνε ατούς δρόμους Τούρκισσες, κλαϊνε οί έμιροποΰλες,
κλαίει καί μιά χανούμισσα τον δόλιο τον Κιαμήλη».
Ή όλιγόλεπτος αυτή στάσις καί ένα καφεδάκι, τονώνει τό νευρικό μας σύστη
μα καί δίνει περισσότερη δρεξι γιά κέφι καί τραγούδι. Φυσικά δέν λείπουν καί οί
όμορφες ίστοριοΰλες, τά ανέκδοτα, πού μαζί μέ ένα τσιγαράκι καί ένα τέντωμα στό
αναπαυτικό κάθισμα, μέ λίγη μουσική, τό ταξίδι γίνεται ευχάριστο, άνετο, γαληνεύ
ει τήν ψυχή, ένψ ολόγυρα ή σκηνοθεσία τής φύσεως, των κάμπων, των βουνών, των
πεύκων, είναι στ’ αλήθεια μαγευτική.
’Ακολουθούμε πορεία προς τόν Νότον. Περνάμε τή σιδηροδρομική γραμμή καί
τρέχουμε στον κάμπο τής Τεγέας. Παντού αμπέλια, δένδρα μέ νόστιμα φρούτα καί
πατατοχώραφα. ’Αριστερά μας ή αρχαία Τεγέα, μέ τό Ναό τής Ά λέας Άθηνάς,
πού δ Παυσανίας τόν άναφέρει ώς τόν μεγαλύτερο Ναό τής Πελοποννήσου. Συνεχί
ζουμε τόν δρόμο μας γιά τή Σπάρτη. Δεξιά μας ή λίμνη Τάκα μέ τις καταβόθρες
της. Μπροστά μας δ κάμπος μαζεύεται καί τά βουνά πλησιάζουν. ’Αρχίζουμε ν’ α
νεβαίνουμε στροφές. Στό Χάνι Μπακούρου περνάμε τά σύνορα τής ’Αρκαδίας καί
μπαίνουμε στην Λακωνία. Ό δρόμος μας διασχίζει τις δύσβατες προσβάσεις ήμιγύμνων βουνών, πού είναι συνέχεια τών οροσειρών τού Ταΰγετου καί τού Πάρνωνος.
Οί κορυφογραμμές τών δύο βουνών είναι τά φυσικά όρια τού Νομού, πού τόν χωρί
ζουν άπό τήν Α ρκαδία καί τή Μεσσηνία. Μέ κατεύθυνσι άπό βορρά προς νότον, οί
πρώτες σβήνουν στόν Μαλέα, στόν κάβο, πού είναι γνωστός σ’ όλους τούς θαλασ
σινούς γιά τήν σχεδόν πάντα φουρτουνιασμένη θάλασσά του. Οί δεύτερες καταλή
γουν στό Ταίναρο, πού πίστευαν πώς ήταν ή πύλη τού ’Άδου καί δτι συγκεντρώνον
ταν εκεί οί ψυχές γιά νά περάσουν στόν άλλο κόσμο. Συνεχίζουμε τήν κεντρική δια
δρομή μας. Τίποτα τό ιδιαίτερο δέν υπάρχει καί μάλλον δέν βλέπουμε καθόλου όρίζοντα, γιατί δ δρόμος κυλάει ανάμεσα σέ ψηλούς καί πετρώδεις λόφους. Ξάφνου
βγαίνουμε σ’ ένα πλάτωμα. ’Αντίκρυ μας ένα ψηλό βουνό πού πρέπει νά τό ανεβού
με. Περνούμε ένα μικρό γεφύρι, κι’ αμέσως δεξιά μας βλέπουμε ένα πέτρινο σταυρό
πάνω σέ μεγάλες πέτρες καί σέ άπόστασι έκατό περίπου μέτρων άριστερά μας ένα
ήρωο άπό ολόλευκο μάρμαρο. ’Επάνω εκεί έχουν χαραχθή 118 ονόματα ήρώων,
τών πιο έπιλέκτων μελών τής κοινωνίας τής Σπάρτης, πού έκτελέσθηκαν σ’ εκείνο
τό σημείο άπό τούς Γερμανούς στις 26 Νοεμβρίου 1943.
’Αρχίζει άνάβασις μέ επικίνδυνες στροφές. Φθάνουμε στό υψηλότερο σημείο καί

858

Α. Κ ωνσταντάρα

άποζημιωνόμαστε για τήν αγωνία, πού μας κράτησε, ώσπου ν’ άνεβοϋμε. ’Έχουμε
μπροστά μας τό πιό μεγαλοπρεπές θέαμα. ’Αριστερά ή μικρή κοιλάδα τού Οίνοΰντος, δεξιά ή κοιλάδα τοϋ Ευρώτα, ή «Κοίλη Αακεδαίμων» των ’Αρχαίων. Στο βά
θος άριστερά μια τεράστια Ορεινή έκτασις, πού καταλαμβάνει δλόκληρο τό άνατολικό τμήμα τοϋ Νομού μέ τήν ψηλότερη κορυφή τοϋ Πάρνωνος (1940 μέτρα) . 'Έ 
νας θαυμάσιος πράσινος πίνακας μέ καταγάλανο φόντο. ’Από τή δεξιά πλευρά ό Ταΰ
γετος ορθώνεται άπότομος, καμαρωτός καί περήφανος άπό τήν κοιλάδα τοϋ Ευρώ
τα. ΙΙολλά χωριά, μεγάλα καί μικρά, θαρρείς πώς είναι κρεμασμένα στις πλαγιές
του. Κάτω καί στο βάθος ή ύψηλότερή του κορυφή, δ Ά η λιά ς (2400 μ.) . Πτάνοντας
μέ τό μάτι τις κορυφογραμμές των δυο μεγάλων αυτών βουνών, έχουμε μπροστά μας
δλόκληρο τον Νομό.
Κι’ δ δρόμος έξακολουθεΐ νά είναι επικίνδυνος. Ά πό άριστερά οί βουνοπλαγιές
έμποδίζουν τήν θέα, πού περιορίζεται στήν κοιλάδα τοϋ Ευρώτα καί στή θαυμάσια
γραμμή πού δίνει ή οροσειρά τοϋ Ταΰγετου. “Ενα χρώμα γκρίζο σκεπάζει, δση
έκτασι μπορούμε νά δοΰμε. Είναι οί άπέραντοι ελαιώνες τοϋ Λακωνικού πεδίου. Σέ
λίγο μπαίνουμε στον καταπράσινο κάμπο. Μέ τήν φαντασία μας τρέχουμε κι’ αναζη
τούμε τον κήπο τών Εσπερίδων, οπού κατά τήν τοπικ,ή παράδοση δ Πάρις έκέρδισε
τήν ωραία Ελένη δίδοντας τό πορτοκάλι στήν ’Αφροδίτη γιά νά τής δείξη δτι ήταν
ή ωραιότερη άπό τις άλλες Θεές.
Ό δρόμος μας τώρα είναι μία ευθεία γραμμή, πού μάς έπιτρέπει νά δούμε άπό
μακρυα τη σκεπαστή γέφυρα τοϋ Εϋριντα, ο οποίος έκάλυπτε τήν βορεινή καί τήν α
νατολική πλευρά τής άρχαίας Σπάρτης καί μαζί μέ τό τείχος έπροστάτευε τήν πά
λι. Μόλις περνούμε τήν μεγάλη αυτή γέφυρα βρισκόμαστε στήν Σπάρτη. Στήν πα
λιά καί τήν καινούργια Σπάρτη. 'Ένα άλλόκοτο ανακάτεμα έχει γίνει στό μέρος αυ
τό. Λίγες βιλλιτσες άναμεσα σέ κατασπαρμένα περιβόλια, σημάδια τής νέας εποχής.
Μπροστά μας ένας λοφίσκος, πού οσο πάει και ψηλώνει προς τό Δυτικό μέρος, μάς
κλίνει τήν θέα. Κατάφυτος άπό έλιές, διατηρεί άκόμη στή ράχι του άπομεινάρια άπό
τό παλιό τείχος πού περιέζωνε τήν άρχαία πόλι. Προχωρούμε στό πλάι του εισερ
χόμενοι στή Πόλι. Ή Σπάρτη έχει ώραία ρυμοτομία, πλατείες καί λεινφόρους. Γύρω
άπό τήν Πόλι έλιές καί πορτοκαλιές. Κουρασμένη άπό τήν παλιά αίγλη, φαίνεται
σάν νά άναπαύεται ή νέα Πολιτεία μέσα στό καταπράσινο κάμπο. Ό Ταΰγετος άπό
πάνιο της, δ Πάρνωνας άνατολικά, τά Μενελάϊα βουνά στά βόρεια καί ή πλούσια καταπράσινη κοιλάδα, πού τήν διασχίζει δ Ευρώτας, άποτελοΰν ένα ώραΐο σύνολο.
Καί κάπου εκεί, σέ μια δμορφη πλατεία της σταματάμε. Είναι μεσημέρι ώρα
14.15' καί τό πολύωρο ταξίδι έχει άνοίξει τρομερά τήν ό'ρεξί μας. Τρέχουμε λοι
πόν στά πεντακάθαρα της εστιατόρια καί μέ βουλημία μεγάλη γευόμεθα τις λιχου
διές της πού |νχς προσφέρει. Καί τρώγοντας, αναπολούμε δλη τήν Ιστορία τής
-πάρτης, την Ιστορία τοϋ κλειστού αυτού τόπου, που είναι πολύ παΛίά. Χάνεται βαθειά στούς Μηκυναϊκούς χρόνους. Ή παράδοσις λέει δτι τήν Πόλι τήν ίδρυσε δ Λακεδαίμων, γιός τού Διός καί τής Ταϋγέτης. Ή Σπάρτη πήρε τό όνομά της άπό τήν
γυναίκα τού Λακεδαίμονος Σπάρτη, κόρη τού Ευρώτα. Θυμόμαστε τόν Λυκούργο
και τήν Δομσθεσια του, τον Καιαοα που ρίχνονταν τα άουνατα νεογέννητα, τόν μέλανα ζωμό, τον ύπνο στα καλαμιό, τού Ευρώτα, μα πιο πολύ τήν έντονη στρατιωτι
κή έκπαίδευσι πάνω στήν δποίαν στήριξε τήν δύναμίν της καί τό μεγαλείον της ή
Σπάρτη. Θυμόμαστε επίσης δτι ή άρχαία Σπάρτη όέν είχε τείχη καί δτι οί Σπαρ
τιάτες έλεγαν «Τείχη είναι τά στήθη τών πολεμιστών». Αυτά πού βλέπουμε σήμε
ρα στά βορεινά τής πόλεως είναι κατοπινά. Κτίστηκαν έπί τυράννου Νάβιδος. Μά
δεν έχουμε καιρό γιά νοσταλγικά ταξίδια. Ό προορισμός μας είναι δ Μυστράς. Με
τά τό φαγητό τακτοποιούμεθα στά ξενοδοχεία μας — όμορφα πεντακάθαρα κΓ αυ
τά — πού μέ προθυμία καί καλωσύνη φρόντισαν νά μάς κρατήσουν οί συνάδελφοι
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Α) Γνωρίζεται ύμίν οτι:
α) Κατά μήνα Ιούνιον έ.ε. τό Ταμείον έπραγματοποίησε:
’Έσοδα τακτικά
»
έ% συμ) χής Δημοσίου

1968

Δρχ·
»

1.447.916
1.042.109

Σύνολον εσόδων
’Έξοδα

»
»

2.490.025
1.497.604

Πλεόνασμα

»

992.421

β) Κατά μήνα Ιούλιον έ.ε. μερίμνη τού Ταμείου:
1120 Μέλη
1) Έξητάσθησαν: ι) υπό ιατρών τής εκλογής των οίκοι
ιι) εις ιατρεία τής εκλογής των
3550
ιιι) εις ιατρεία καί εργαστήρια τής Τγειον.
υπηρεσίας του Ά ρχηγ. Άστυν. Πόλεων
καί τόν Ιίλάδον Υ γείας ’Αθηνών — Πει
ραιώς (εξετάσεις παθολογικαί ή παρακλινικαί)
3671
ιυ) εις ιδιωτικά έργαστήρια καί ιατρούς
κατόπιν παραπομπής υπό του Ταμείου προς
παθολογικήν καί παρακλινικήν έξέτασιν
ή θεραπείαν
1185
2) Ύπεβλήθησαν εις όδοντριατικήν θεραπείαν έν ΙΙάτραις & Κερκύρα 27
3) Είσήχθησαν εις Νοσοκομεία καί Ιϊλινικάς τής εκλογής των
283
4)
»
» Μαιευτήρια καί ετεκον αί σύζυγοι
27 Μελών
5) Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξίας 1.637 δρχ. εις
3 Μέλη
’Ήτοι συνολικώς περιεθάλπησαν:
9.886
»
6) Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής έκλογής τών μελών 6464 συνταγαί.
Β) Κοινοποιοΰμεν κατωτέρω ώς έχει την ύπ’ άριθ. ΓΙΟ) 57990 άπό 2-7-68 άπόφασιν τοΰ Ύπουρ. Κοιν. Πρόνοιας «περί έκτελέσεως συνταγών εις Φαρ) κεϊα εις ά
έγένετο ή κοστολόγησις τών φαρμάκων» καί παρακαλοΰμεν διά την πιστήν εφαρμο
γήν ταύτης.
Έχοντες ύπ’ δψιν: 1) Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 15 τοΰ ύπ’ άριθ. 665)62 Β.
Δ) τος «περί τής ύγειον. περιθ) ψεως τών τακτικών Δημοσίων πολιτικών ύπαλλήλων
κλπ.» 2) Τό γεγονός οτι προ τής έγκρίσεως καί έκτελέσεως τών συνταγών τών ήσφαλισμένων τοΰ δημοσίου απαιτείται κοστολόγησις_ τών άναγραφομένων έν αυταϊς
φαρμάκιυν ύπό <Φαρμακείου τό όποιον φέρει τήν εύθύνην έκ τής έν λόγω κοστολογήσεως τών φαρμάκων, καί ώς έκ ταύτης δικαιούται τοΰτο νά έκτελέση τήν συντα
γήν ήν έκοστολόγησε πρός είσπραξιν τοΰ σχετικού έμπορικοΰ κέρδους, 3) Τό ύπ' ά
ριθ. 964) 68 έγγραφον τοΰ Φαρμακευτικού Συλλόγου ’Αττικής, περί τοΰ έν περιλήψει
θέματος καί 4) Τά συμφέροντα τοΰ Δημοσίου, άτινα έν τινι μέτριο διασφαλίζονται έκ
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16.8.1968. "Αγιος Άνδρέας ’Αττικής.
Μια ευγενική πρόσκλησις τοΰ ’Αρχηγού των Παιδικών κατασκηνώσεων του Α.
Α.Π., Αστυνόμου Α' κ. Σίνου, μας έδωσε την ευκαιρία να εύρεθοΰμε εις το ώραΐον
καί καταπράσινον περιβάλλον του Αγ. Ανδρέου το δειλινό τής 16.8.68. Η επίσκεψις
παιδικών κατασκηνώσεων δίδει οπωσδήποτε ιδιαίτερη χαρά σε μάς τούς μεγάλους,
άφοΰ μας αναγκάζει νά μεταφερθούμε νοερώς εις τις ωραιότερες στιγμές τής ζωής
μας, τις παιδικές.
Ή άφιςίς μας όμως στις παιδικές κατασκηνώσεις τοΰ Ά ρχ. Ά στυν. Πόλεων,
κατόπιν προσκλήσεως, μάς έδωσε την ευκαιρία νά χαροϋμε περισσότερον, αφού ή (μι
κρή πολιτεία) των παιδιών τών ’Αστυνομικών μας είχε μία ξεχωριστή έορταστική οψι. Τή βραδυά αυτή έγένετο ή καθιερωμένη έορταστική έκδήλωσις τών κατασκηνώ
σεων, έπί τή λήξει τής δευτέρας κατασκηνωτικής περιόδου.
Τδ χαρούμενον έορταστικόν περιβάλλον τών κατασκηνώσεων άντληφθήκαμε από
τής εισόδου μας εις αύτάς. "Ολα ήσαν ωραία καί καλοβαλμένα. Ή χαρά ήτο ζω
γραφισμένη εις τά πρόσωπα όλων. Ησαν αι τελευταΐαι στιγμαι τής προετοιμασίας
καί από όλους τούς παράγοντας τής κατασκηνυύσεως κατεβάλλοντο προσπάθειαι διά
τήν επιτυχίαν τής έκδηλώσεώς των. "Ολοι εις τάς θέσεις των. ΙΙρώτος καί καλλί
τερος ό ’Αρχηγός των, δ ακούραστος φροντιστής Ά στυν. Α' κ. Σΐνας. Κινείται παν
τού, επιθεωρεί τά πάντα, διά νά πεισθή περί τής έκτελέσεως τών διαταγών του.
Πολύτιμος βοχθός του ή πάντα άξια Ύπαρχηγός τών κατασκηνώσεων, δεσποινίς
Κρητικίδου. Σέ λίγο όλα είναι έτοιμα. Τά παιδιά οδηγούνται ύπό τών ομαδαρχών
των εις τάς θέσεις των. Μερ ικά από αυτά μαζί μέ τά στελέχη θά μάς παρουσιάσουν
αργότερα τό πρόγραμμα τής εορτής των. Είναι (17) ομάδες τών (10) παιδιών
έκάστη. Ή περίοδος αυτή, πού έορτάζει τήν λήξι της, είναι μικτή. Οί προσκεκλητής έκτελέσεως τών συνταγών τών ήσφαλισμένων τοΰ Δημοσίου εις τό Φαρμακεΐον
εις ό έγένετο ή κοστολόγησις,
Άποφασίζομεν
Καθορίζομεν όπως εφεξής αί συνταγαί τών ήσφαλισμένων τού Δημοσίου έκτελοΰνται εις τό Φαρ) κείον εις ό έγένετο ή κοστολόγησις τών έν αύταΐς αναγραφόμε
νων φαρμάκων. Συνιστώμεν τήν έφαρμογήν ύπό πάντων τών φαρμακοποιών τής παρούσης, καθ’ όσον δεν θά αναγνωρίζεται τό βάρος τού Δημοσίου το άντίτιμον τών έκτελουμένων συνταγών αΐτινες έχουσιν κοστολογηθή εις έτερον φαρμακεΐον.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
'Ως Π ρόεδρος τοΰ Κ λ ά δ ο υ ' Υ γ ε ία ς Α. Π.
Β Α Σ ΙΛ Β ΙΟ Σ Σ Α Κ Ε ΑΛΑ Γ Ι Ο Υ
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Κ ωνστ. Χρανοπούλου

μ-ένοι έρχονται συνεχώς καί καταλαμβάνουν τάς θέσεις των. “Ενα όμαδικό παιδικό
«καλώς ώρισατε» μάς κάνει να αντιληφθοΰμε τήν άφιξι τοΰ 'Γπαρχηγοΰ τοΰ ’Αστυν.
-δώματος κ. Στρατή. Η επανάληψις τοΰ χαιρετισμού καί τό κεκανονισμένον έμβατήριον της μουσικής μας ήσαν διά τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην ’Αττικής καί
Μεγαριοο. κ. Νικόδημόν, μέ την άφιξιν τού όποιου ώλοκληρώθη ή προσέλευσις τών
έπισήμων. Προηγουμένως είχον άφιχθή ώς προσκεκλημένοι καί οί: Άστ) κοί Δ) νταί Α κ.κ. Στόκας, Τσατούχας καί Παπασπυρόπουλος, Ά στ) κοί Δ) νταί Β ' κ.κ.
Κασίμης καί I ιαννακόπουλος και δ Αστυν. Α ’ κ. ,Αθανασούλης. 'Ωσαύτως, ώς έπληροφορήθημεν άργότερον, εις τήν έκδήλωσιν τών κατασκηνώσεων παρέστησαν
καί οί: Συνταγματάρχης κ. Παναγιωτουνάκος καί ο ’Αρχηγός τών όμορων κατασκη
νώσεων τής Βασ. Χωρ) κής Μοίραρχος κ. Καλπεζάς.
_Με τον ύμνον τής κατασκηνωσεως πού απέδωσαν τά παιδιά έγένετο αντιληπτή ή
έναρξι, τού έορταστικοΰ προγράμματος. Ό ’Αρχηγός τών κατασκηνώσεων έπλησίασεν εις^ τό μικρόφωνο καί αφού προσεφώνησε τούς επισήμους καί προσκεκλημένους,
καια ιον προσήκοντα τρόπον, είπε μεταξύ άλλων καί τά έξής: «'Ως ’Αρχηγός τών παιοικών κατασκηνώσεων τού Αρχηγείου Αστυν. Πόλεων, αισθάνομαι τήν ανάγκην νά
έκφράσω προς δλους υμάς τήν χαράν καί τήν ευγνωμοσύνην δλων μας, διότι διά τής
εδώ ^παρουσίας σας, μάς τιμήσατε και προσοώσατε εις τήν έορτήν μας τόνον καί λα
μπρό ιη ι.α. Σήμερον λήγει επισημως ή περίοοος τών (42) ήμερών λειτουργίας τών
κατασκηνώσεων κατά τάς όποιας έφιλοξενήθησαν εις δύο περιόδους (500) παιδιά τής
Αστυν) κής οικογένειας. Κατά τό χρονικόν αύτό διάστημα εις τόν ώραΐον αυτόν χώ
ρο^ έπετεύχθη έργον διπλής σημασίας. Κατεβλήθησαν ύφ’ δλων μας προσπάθειαι, άφ’
ένός μέν διά τήν ψυχαγωγίαν τών παιδιών, άφ’ ετέρου δέ, διά τήν ηθικήν διαπαιδαγώγησιν των, ώστε μέ τήν έπάνοδόν των εις τάς οικείας των νά καταστή εμφανής ή
αγωγή, ή οποία συνετελέσθη εις τό καταπράσινον περιβάλλον τών κατασκηνώσεών
μας.
Κύριος σιοχο, καί φιλοοοςια όλων τών στελεχών τών κατασκηνώσεων, τά ο
ποία είναι τέκνα Αστυν) κών καί αυτά, ήτο ή καλλίτερα έξυπηρέτησις τών φιλοξε
νούμενων παιδιών, ή άνετος διαβίωσίς των καί κυρίως ή μύησις αυτών εις τάς ρεγά
λας ιδέας (ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ — ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ) . Πάντα ταϋτα συνετελέσθησαν
[xecjcc εις „cc veoxtcgtcc xcu cuccspcc OiXTj^Lcczcc 'cyjq xcczccgxtjvcogeως, ή ανέγερσής τών δποιων οφείλεται εις τάς ένεργείας καί τό άμέριστον ενδιαφέρον τοΰ ’Αρχηγού τής
Αστυνομίας Πόλεων κ. Βασ. Σακελλαρίου, ο όποιος ύπεραγαπά τήν ’Αστυν) κήν οικο
γένειαν και επιθυμεί την καθολικήν βελτίωσιν τών κατασκηνώσεών μας.
I ,.οβαλλω τάς θερμοτάτας ευχαριστίας εμού καί όλων τών παιδιών τής κατα
σκηνώσεις εις τόν κ. Αρχηγόν μας διά τήν συμπαράστασίν του εις τό έπιτελεσθέν ώ
ραΐον καί εύγενές τούτο έργον».
Τ° τ^ ος τή5 όμιλίας έκάλυψαν ζωηρά χειροκροτήματα. ’Ακολούθως τά παιδιά
εψαλλον τό «εύλόγησον^Κύριε...» και απέδωσαν τό άσμα «’Εμπρός παιδιά...». Εις τήν
σειράν, ΐ] μπαντα τής Αστυνομίας επαιξεν ώρισμένα πατριωτικά έμβατήρια. Καί ή
μεγάλη στιγμή τής βραδιάς έφθασε. "Ενα μικρό συγκρότημα από στελέχη καί παιοιά τής κατασκηνώσεως είναι έτοιμον νά έλθη έπί... σκηνής. Τά ανάλογα μικρόφωνα
και 0 ειδικός φιοιίσμός που ριπ^ειαι εις το κεντρον τοΰ χώρου, προ τών έπισήμων,
μαρτυρούν τήν παρουσίαν■ειδικού συνεργείου. Πληροφορούμεθα δτι πρόκειται περί
τού ειδικού διά παρόμοιας έκδηλώσεις συνεργείου τού'Δήμου Πειραιώς. Ή έκφρασις ευγνωμοσύνης είναι έπιβεβλημένη πρός τόν κ. Δήμαρχον τής πόλεως τοΰ Πει
ραιώς διά τήν ούτως έκδηλουμένην πρός τό ’Αστυν) κόν Σώμα άγάπην του.
Επί.... σκηνής έμφανίζετοα πρώτη ή ύπαρχηγός τών κατασκηνώσεων δεσποι
νίς Κρητικιδου καί μέ απλά λόγια προλογίζει τό σκέτς τό όποιον έν συνεχεία θά άποδώσουν τά παιδιά. ’Εξηγεί δτι τά εργον άναφέρεται στήν άρχαία έλληνική μυθολο
γία καί συγκεκριμμένως εις τόν μύθον τοΰ Περσέως, τού υιού τού Διός καί τής Δανά
ης. Ό Περσεύς βοηθούμενος ύπό τής Άθηνάς καί τού Έρμου, κατώρθωσε νά φονεύση

I
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την Γοργόνα Μέδουσαν καί νά σώση από τό θαλάσσιον χέρας (κήτος) τήν ’Ανδρομέ
δαν, κόρην του Βασιλέως τής Αιθιοπίας, τήν όποιαν καί έκαμε σύζυγόν του. Έν συ
νεχείς αρχίζει τό σκέτς. Τα παιδιά (καλλιτέχναι) απέδωσαν μέ μεγάλη επιτυχία
τον μΰθον καί άπέσπασαν κατ’ έπανάληψιν τα χειροκροτήματα των θεατών. Έθαυi
|j
g -! μάζαμεν τήν φυσικότητα εις τάς κινήσεις και ομιλίας των μικρών ηρώων τού έργου,
καθώς απεδιδον τους ρόλους των. Έ να μεγάλο εύγε ανήκει είς τά παιδιά αυτά καί
τα στελεχη των. Μέ τήν ώραίαν άπόδοσιν του μύθου μας έδωσαν τήν ευκαιρία νά φιλοσοφήσωμε λίγο γύρω από τήν μυθολογίαν. ’Αλήθεια' μήπως δ μύθος δέν είναι η
πρώτη προσπάθεια έξηγήσεως των φυσικών καί κοινωνικών φαινομένων υπό των αρ
I
χαίων προγόνων μας;! Ό κόσμος τών μύθων είναι ατενώς συνδεδεμένος μέ τόν πρα
■ γματικόν κόσμον τών ανθρώπων έκάστης έποχής είς τήν όποιαν άναφέρονται. Διά
τών μύθων οι άνθρωποι ήδυνήθησαν νά τοποθετηθούν έντός τού χρόνου καί νά συνδέ
σουν τό παρελθόν μέ τό μέλλον. Οί μύθοι άπετέλεσαν πάντοτε συστατικόν μέρος τής
θρησκείας τών λαών τής άρχαιότητος καί παρεΐχον είς τούς άνθρώπους μίαν άσφάλειαν διά τής έπιβεβαιώσεως δτι υπάρχει προσάρτισις τής ζωής πρός μία συνεχή πρα
γματικότητα. Διά τών μύθων ήδυνήθησαν οί άρχαΐοι νά διδάξουν τήν ανάγκην προ
σαρμογής τού άνθρώπου πρός τό ήθικόν καί ώραΐον. Συν τψ χρόνψ ή μυθολογία ύπεχώρησεν, αντικαθιστάμενη υπό τής φιλοσοφίας καί τής επιστήμης. ’Οπωσδήποτε, είς
τόν άπώτατον χρόνον τής άρχαιότητος έξεπλήρωσεν υψηλόν προορισμόν καί ώφέλησε τήν άνθρωπίνην σκέψιν είς τούς δρθούς προσανατολισμούς της. ’Αλλά δέν
είναι τής παρούσης ή περαιτέρω περί τής μυθολογίας μας άσχολία. Τό τέλος τού
σκέτς, εκάλυψαν χειροκροτήματα καί μία ωραία ομαδική έπιδοκιμασία τών παιδι
ών «ήταν τό σκέτς καλό, ήταν ιδανικό».
Λίγη μουσική, καί ακολούθως μία χαριτωμένη δεσποινίς τών κατασκηνώσε
ων εδιάβασε (πικάντικη) σάτιρα από τό (σατιρικό) βιβλίο τής κατασκηνώσεως.
Ολαι αί περιπτώσεις έπιτυχημέναι. Σημειώνω τήκ άναφερομένην είς τόν ’Αρχη
γόν τών κατασκηνώσεων. «Λές αρχηγός καί εννοεί άγγελος δημιουργός», σινέ ’Αρ
χηγός: ένας άγγελος στή γ ή !». Ιϊσαύτως είς τούς δμαδάρχας: «σινέ όμαδάρχαι:
καί οί 17 ήραν υπέροχοι». Τά χειροκροτήματα καί αί έπιδοκιμασίαι τών παι
διών,. έμαρτύρουν έντονώτερον τό έπιτυχημένον τής παιδικής σάτιρας. Ύπό τήν δ) νσιν τής Ύπαρχηγοϋ τά παιδιά άπέδωσαν είς τήν συνέχειαν μερικά άσματα καί ήκολουθησε μουσική χορού άπό τήν μπάντα τού ΑΑ.Π. Μέ εθνικές έλληνικές ένδυμασιες, όμάόες παιδιών καί στελεχών άπέδωσαν λεβέντικους ελληνικούς χορούς. Αυτό
ήταν καί τό φινάλε τού καλλιτεχνικού προγράμματος τής έορταστικής έκδηλώσεως.
Μετά ταΰτα δ κ. Ύπαρχηγός τής ’Αστυνομίας άπένειμε επαίνους είς τά στελέ
χη τών κατασκηνώσεων (δμαδάρχας) , τών όποιων αί ομάδες διεκρίθησαν κατά τάς
δύο περιόδους. Ή άνάκρουσις τού ’Εθνικού ύμνου έκλεισε τήν τελετήν καί έπλήρωσεν,
δπως πάντα, τήν ψυχήν μας, μέ έθνικήν ύπερηφάνειαν.
Πριν άποχωρήσωμεν τών κατασκηνώσεων, μέ ευγενική πρόσκλησι τού άρχηγού
των, δλοι πέρασαν είς τόν καταλλήλως προητοιμασμένον χώρον, δπου καί προσεφέρθησαν άναψυκτικά, κατά τά κεκανονισμένα.
Ή ώρα είναι περασμένη, είναι 23 νυκτερινή. Τά παιδιά πρέπει νά κοιμηθούν
καί ημείς νά φύγωμε. Μάς έδωσαν τήν χαράν τους καί ήμεΐς τήν άγάπη μας. Συν
αντηθήκαμε σέ χαρούμενες στιγμές καί θαυμάσαμε τήν άθώα ύπαρξί τους. Καληνυχτήσαμε καί φύγαμε. Πόσες σκέψεις δέν πέρασαν άπό τό νοΰ μας τις τρεις δλόκληρες ώρες πού ζήσαμε μέ τά παιδιά τών άστυνομικώιν μας! Νοιώσαμε άλήθεια, χα
ρά καί υπερηφάνεια διά τήν τύχη των. Διά λογαριασμόν των έκφράζομεν ευγνω
μοσύνην πρός πάντας τούς άρμοδίους καί ε,ύχόμεθα πάντα πρόοδον.
!
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ΚΩΝΣΤ. Χ Ρ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

(Σ υνέχ εια άπό τό π ρ ο η γο ύμ ενο )

Τοπωνυμικά

των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν

Φ αλήρου .

’Αρχίζει άπό τό τέρμα τής όδοΰ Μακρυγιάννη καί τελειώνει στήν όδό Ζ. Μωρεας.
’Έλαβε την ονομασία αύτή επειδή οδηγεί πρός την γνωστή ομώνυμη φαληρική περιοχή. Τά σχετικά γιά τήν μάχη τοϋ Φαλήρου, βλέπε δδό Μάχης Άναλάτου. (Συνώνυμη οδός πάρχει στον Πειραιά καί στο Περιστέρι) .
Φ α ν α ρ ιο ύ .

Πάροδος τής όδοϋ Τζουμαγιάς 18, στο «Πολύγωνον».
Πρόκειται γιά τήν γνωστή συνοικία τής Κων) πόλεως, πού εύρίσκεται στήν Ν. α
κτή τοΰ Κερατίου κόλπου. Τό Φανάριον άπό τό 1601, δταν δηλαδή κατέστη οριστι
κή έδρα τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, έξειλίχθη σέ εκκλησιαστικό καί πολιτι
κό κέντρο τοϋ Ελληνισμού καί σέ εθνική καί πνευματική έστία τοΰ υποδούλου Γέ
νους. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών) .
Φ α ν α ρ ιω τ ώ ν .

Πάροδος τής όδοϋ Μπποκράτους 190. κοντά στό τέρμα «Ηπποκράτους».
Οί Φαναριωται, είναι ονομασία πού έδόθη στήν άνωτέρα κοινωνική τάξι τοΰ
Φαναριού καί ή οποία έσχηματίσθη άπό επιφανείς βυζαντινές οικογένειες πού έγκατεστάθησαν εκεί μετά τήν οριστική έγκατάστασι τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου
(1601) . Γνωστότερες τέτοιες οικογένειες είναι: Ύψηλάνται, Μαυροκορδάτοι, Κατακουζηνοί, Παλαιολόγοι, Κομνηνοί — Σοΰτσοι, Σκαρλάτοι, Καρατζάδες, Μουροϋζαι κ.
ά. Πολλά μέλη αυτών τών οικογενειών έχρησιμοποιήθησαν σέ υψηλές θέσεις τής ’Οθω
μανικής αυτοκρατορίας ή, ηγεμόνευσαν στις παραδουνάβιες περιοχές άπό τον ΙΗ' αιώνα.
Μετά τήν άπελευθέρωσι τής Ελλάδος οί περισσότεροι Φαναριωται εγκατεστάθησαν
στήν ’Αθήνα. (Συνώνυμη όδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .
Φ α νερω μ ένη ς.

Πάροδος τής όδοΰ Προφήτου Ή λία 41, κοντά στήν «'Α γία Γλυκερία» τοΰ Γα
λατσίου.
«Φανερωμένη», είναι ονομασία πού δίδεται σέ διαφόρους τόπους τής Ελλάδος,
δπου, σύμφωνα μέ τις ευσεβείς παραδόσεις τοΰ λαοΰ, τις όποιες έπεκύρωσε καί κα
θιέρωσε καί ή Εκκλησία, ύπήρχον κρυμμένες ιερές εικόνες τής Παναγίας, οί όποι
ες «έφανερώθησαν» κατά διάφορα χρονικά διαστήματα καί πρός τιμήν τών οποίων
διάφοροι χριστιανοί ίδρυσαν ναούς ή μονάς τιμωμένας έπ’ όνόματι τής Θεοτόκου.
(Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .
( Συνεχίζεται)

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

ΚΑΙ

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ — Λ ΓΙΟΛΤΣΕΙΣ — ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Παρητήθησαν του Αστυν) κοϋ Σώματος οί: ΑΣ ’Αστυνόμοι Α ’ κ.κ. Νικόλαος
Άλαμάνος καί Ή λίας Άρβανιτάκης.
Β . Οι αστυφύλακες κ.κ. λρηστος Γιαννέτσος, Σταύρος Βέργος καί Βασ. Φουρλάς.
Απελυθησαν τοϋ Αστυν. Σώματος: A . Διά λόγους πειθαρχίας ο ί: Άπαρχ.
κ. Αναστ. Κατεβαινης καί οί αστυφύλακες κ.κ. Γεώργιος Σταματόπουλος, Θεόο.
Κουρμοΰκης καί Έμμ. Φραγκιαοάκης.
Β '. Διά λόγους υγείας ό άστυφύλαξ κ. Σπυρ. Σταυρόπουλος. 'Ωσαύτως όιεγράφη τοΰ Σώματος ο μαθητευόμενος άστυφύλαξ κ. Εμμανουήλ Καρτσωνάκης, κριθείς ακατάλληλος προς μονιμοποίησιν.
— Ηροήχθησαν εις ύπαρχ) κας οί κ.κ. Δημ. Κεφαλληνός, Ί ω ά ν. Γιαλέσσας,
Ή λ. Κούόης καί Ί ω ά ν. Σάλπας.
#·* *
Δ ιό ρ θ ω σ ις ή μ α ρ τ η μ έ ν ω υ . Ε ις τήν σελίδα 777, σ τ ίχ ο ς δεύτερος της υπ ο σ η μ ειώ σ εω ν
τοϋ ύ π ’ άοιθ. 366 τεύχους κ α ί πάλιν ό . . . δαίμων τοϋ τυπογραφείου εδρασεν. Α ν τ ί τοΰ όρθοϋ
«Ύ π α ρ χ η γο ΰ ’Α στυνομίας Π όλ,εων», ανέγραψε : Ά ρ χ η γ ο ϋ ’Α στυνομίας Π όλεων. Ω σ α ύτω ς,
είς τήν σελίδα 779, στίχος πέμπτος έχ τω ν άνω , τοϋ ίδιου τεύχους, αντί τοϋ όρθοϋ <( Ε) "Ιδρυσις Δ ιευθύνσεω ς.......... » , άνεγράφη : « Ε) "Ιδρυσις Δ ιευθ ύ νσ εω ν...........»

ΠΕΝΘΗ

Ε ύ σ τ ά δ ιο ς Ά γ γ ε λ ό π ο υ Α ο ς
Τήν 9) 8) 68 άπεβίωσεν ό έν συντάξει Ά νθ) μος Άγγελόπουλος Ευστάθιος. Ή
κηδεία του έγένετο τήν έπομένην είς τό νεκροταφεΐον
Άναστάσεως Πειραιώς. Αντιπροσωπεία Αστυνομικών
καί πλήθος κόσμου έκ τών συγγενών καί φίλων συνώδευσε τον νεκρόν είς τήν τελευταίαν κατοικίαν του.
Ό μεταστάς έγεννήθη είς Μεσοχώριον Μεσσηνίας,
τφ 1905. Είς τό Ά στυν. Σώμα κατετάγη ώς άστυφύλαξ
τώ 1929. Τήν 1 2 ) 4 ) 4 4 προήχθη είς Άρχ) κα κατόπιν
φοιτήσεώς του είς τήν Σχολήν Άρχ) κων καί τήν 31)
8) 44 προήχθη είς Ά νθ) μον. Μέχρι τής 1) 1) 58, δτε
άπεχώρησε τής υπηρεσίας λόγψ ορίου ήλικίας, ύπηρέτησεν είς διαφόρους υπηρεσίας τής Άστυν) κής Δ) νσεως Πειραιώς. ΊΙτο ικανός καί έξετέλεσεν εύόρκως τό
καθήκον κατά τήν διάρκειαν τής έν τψ Σώματι παραμο
νής του. Ή Ά στυν) κή οικογένεια συμμετέχει είς τό
βαρύ πένθος της οικογένειας του καί εύχεται νά είναι έλαφρόν τό χώμα τής Ά ττικής γης, τό καλΰψαν καί αύτοϋ τον τάφον,
Αίωνία ή μνήμη του.

Κάβε Παρασκευή
Ώ ρα 20,30' -21
Παρακολουθείτε την εκπομπή τής

Α στυνο

μίας Πόλεων από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό
’Ενόπλων

Δυνάμεων Ελλάδος.

Είναι πάντα ε π ί κ α ι ρ η , δ ι δ α κ τ ι κ ή ,

εν

διαφέρουσα.

Μία εκπομπή

χρήσιμη

ληνικό

γ ιά
σπίτι.

κάθε
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