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ΝΟΜΙΚΑ! ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑ!

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
'Υπό του Πρυτάνεως καί Καθηγητοΰ τής Ε γκλη
ματολογίας έν τή Παντείω Ά νω τ. Σχ. Πολιτικών 
Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

7. Α ί χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ά ί  ά ρ ε τ α ί κ α I ή κ α τ’ ε ξ ο χ ή ν  
ά ρ ε τ ή  τ ή ς  « α γ ά π η ς » :

Έν τελεί ή χριστιανική φιλολογία διεσάλπισεν εις τούς ανθρώπους τήν κ α τ’ 
ε ξ ο χ ή ν  χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ν  α ρ ε τ ή ν ,  τ ή ν  « α γ ά π η ν » .

Συντελεστήν τής πραότητος, τής μεγαλοψυχίας ενώπιον των εχθρών, τής τα- 
πεινώσεως, τής αύταπαρνήσεως καί τής αυτοθυσίας, τής ευγνωμοσύνης, τής απέ
ραντου καρτερίας καί υπομονής, τής άγνότητος καί καθαρότητος τής καρδίας, τοΰ 
πνευματικού ήρωϊσμοΰ, τού ηρωισμού τής χαλιναγωγήσεως των ταπεινών παθών, 
τής καταπατήσεως των φιλεκδίγων τάσεων καί τών οργίλων διαθέσεων.

Διότι διά τον Χριστιανισμόν, τοΰ «ήροιος, τού θρυλικού διά τήν σωματικήν του 
ρώμην», ον έθεοποίησεν ή άρχαιότης συμβολικώς έν τφ προσώπω τοΰ Ήρακλέους 
ή άλλων ύπερφυών ηρώων ή ό σήμερον κακώς νοούμενος άθλητισμός ή το ιδανικόν 
τού «δυναμικού ύπερανθρώπου» τού φιλοσόφου Φρ. Νίτσε, τοΰ φωτεινού, τού δημι
ουργικού, τού σκληρού, τού πατώντος επί πτωμάτων τών αδυνάτων καί ευτελών «μι
κρών ψυχών», τοΰ ισχυρού, είναι πλέον άξιοθαύμαστος είναι ό ήρως τής χριστιανι
κής αγάπης.

Διότι ό Θείος Διδάσκαλος «ού μόνον άνύψωσεν εις ύψίστην περιωπήν τήν αρε
τήν τής αγάπης, αλλά καί διηύρυνε τά δρια αυτής εις τρόπον, ώστε πάσαι αί άρεταί 
καί πας ό καρπός τής αληθούς εύσεβείας δεν είναι παρά άγάπη». Ή  αγάπη δμως 
αύτη είναι ηρωισμός καί «δέν είναι πλέον αίσθημα τι έκθηλύνον καί έκνευρίζον τον 
άνθρωπον, σημεΐον ασθένειας μάλλον καί αδυναμίας. Είναι νεωρώδες, φωτεινόν, άπο- 
φασιστικόν, ζωηρόν ενδιαφέρον διά τό θέλημα τοΰ Θεού, καί διά το άληθές καί κα
λώς νοούμενον συμφέρον τού πλησίον».

8. Γ ε ν ι κ ό ν  σ υ μ π έ ρ α σ μ α :
Τοιουτοτρόπως δμως διά τής χριστιανικής φιλολογίας καί τής χριστιανικής δι

δασκαλίας έχαρίσθη εις τήν ανθρωπότητα ή ύγιεστέρα άντιεγκληματική ατμόσφαι
ρα «Υγιεινής τών Κοινωνιών τών ανθρώπων» καί δ ύγιέστερος «’Αξιολογικός προ
σανατολισμός τού ανθρωπίνου γένους».
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΑΠΤΥΞΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΝ 

ΕΙΑΙΚΩΣ ΤΗΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ»,
ΗΤΟΙ ΤΗΣ «ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ»

I. Γενικώς.
Έν τελεί ή διδασκαλία τού άπαραμίλλου θεραπευτοΰ τών αιώνων Γ ί ο 0
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τ ο ΰ  ’Α ν θ ρ ώ π ο υ ,  βαθέως έπηρέασε τήν άνέλιξιν τής «Έγκληματολογικής 
Θεραπευτικής», ήτοι τής καλούμενης « Σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ ή ς » .

II. Σκοπός τής σω φρονιστικής.
Ή  δποία «Σωφρονιστική» έπιζητεϊ ένα ουράνιον προορισμόν, ήτοι νά διασώση 

τόν έγκληματήσαντα συνάνθριοπον άπό τοΰ ήθικοϋ θανάτου καί νά προσφέρη εις 
αυτόν τήν ηθικήν υγείαν, ήτις είναι καί ή πολυτιμωτέρα.

III. Σημεία τής κατ’ εξοχήν χρ ιστιανικής επιρροής επί τήν σωφρο
ν ισ τικήν .

’Ιδίως δ’ ή χριστιανική πνοή έπηρέασε τήν σωφρονιστικήν επιστημονικήν ιεραρ
χίαν άφ’ ένός διά τοΰ δόγματος τής «μετάνοιας», άφ’ έτέρου δέ διά τοΰ άνορθωτικοΰ 
σωφρονιστικού νόμου τής «αγάπης» των καταδίκων.

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΕΝ ΤΩ ΠΟΙΝΙΚΩ Δ1ΚΑΙΩ

I. Δ ιείσδυσις τοϋ δόγματος τής μετάνοιας εις τό ποινικόν δίκαιον.
1. Θ ρ η σ κ ε ί α  τ ή ς  μ α κ ρ ο θ υ μ ί α ς :
Καί έν πρώτοις ό Χριστιανισμός ένέπνευσεν εις τό ποινικόν δίκαιον τήν ίεράν 

πνοήν τής «μετάνοιας».
Είναι ή θρησκεία τής μακροθυμίας καί τής αγάπης εκείνης, ήτις άνήσυχος πε- 

ριπλανάται στρεφομένη πάντοτε πανταχοΰ, ίνα άναζητήση καί διασώση τά άπο- 
δημήσαντα εις τήν θλιβεράν χώραν των αμαρτιών άπολωλότα τέκνα αυτής καί κιν- 
δυνεύοντα έξ ήθικοΰ θανάτου.

«Καί άποκριθείς ό Ίησοΰς είπε προς αυτούς' Ού χρείαν έχουσι οί ύγιαίνοντες 
ίατροϋ, άλλ’ οί κακώς έχοντες. Ούκ έλήλυθα καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς 
εις μετάνοιαν». «Ό γάρ υιός τοΰ ανθρώπου ούκ ήλθε ψυχάς ανθρώπων άπολέσαι, 
αλλά σώσαι». «Ή λθε γάρ ό υιός τοΰ ανθρώπου ζητήσαι καί σώσαι τό απολωλός». 
«Καί κηρυχθήναι επί τώ δνόματι αύτοΰ μετάνοιαν καί άφεσιν αμαρτιών εις πάντα 
τά έθνη». «’Ίδε ό άμνός τοΰ Θεοΰ, δ αϊρων τήν αμαρτίαν τοΰ κόσμου». «Τψ άγα- 
πήσαντι ημάς καί λούσαντι ημάς άπό τών αμαρτιών ημών έν τώ αίματι αύτοΰ».

2. Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή  π ρ ό σ κ λ η σ ι ς  π ρ ο ς  μ ε τ ά ν ο ι α ν :
Ύπό τήν έννοιαν ταύτην έν τώ κύκλω τών ηθικώς πεπολιτισμένων ανθρωπίνων

κοινωνιών ένεφυσήθη, έν τη στάσει τοΰ ηθικώς πεπολιτισμένου ποινικοΰ αύτών δι
καίου έναντι τών έγκληματησάντων συνανθρώπων, τό χριστιανικόν ιδεώδες τής 
διαφωτίσεως τούτων, προσκλήσεως καί τέλος ενεργού καί συνεχοΰς έπιμόνου προω- 
θήσεώς των προς μετάνοιαν καί δι’ αύτής προς σιντηρίαν.

Τοιουτοτρόπως ένώπιον τών τραγικών τούτων έγκληματικών προσωπικοτήτων 
έςεπέμφθη μήνυμα αλήθειας, δπερ κατέστησεν αύτάς ίκανάς, ΐνα άναγνωρίσωσι καί 
άναμετρήσωσι τήν άβυσσον, έν ή έχουσι καταπέσει.

Ή  μεγάλη πρόσκλησις καί διαφώτισίς των προς μετάνοιαν έπαναλαμβάνε-ται 
συνεχώς προς τάς έγκληματικάς ταύτας προσωπικότητας ύπό τοΰ Τεροΰ Χριστιανι
κού Λόγου:

«Μετανοήσατε». «Μετανοήσατε ούν καί έπιστρέψατε εις τό έξαλειφθήναι υμών 
τάς αμαρτίας, δπως άν έλθωσι καιροί άναψύξειος άπό προσώπου Κυρίου». «’Αλλ’ 
έάν μή μετανοήτε, πάντες ωσαύτως άπολεΐσθε». «Ή γάρ καρδία σου ούκ έστιν εύ- 
θεϊα ένώπιον τοΰ Θεοΰ. Μετανόησον ούν άπό τής κακίας σου ταύτης καί δεήθητι τοΰ 
Θεοΰ, εί άρα άφεθήσεταί σοι ή έπίνοια τής καρδίας σου. Εις γάρ χολήν πικρίας 
καί σύνδεσμον άδικίας δρώ σε δντα». «Άνοιξαι δφθαλμούς αύτών, καί έπιστρέψαι 
άπό σκότους εις φώς καί τής έξουσίας τοΰ Σατανά έπί τόν Θεόν, τοΰ λαβεΐν αυτούς
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άφεσιν αμαρτιών, καί κλήρον έν τοΐς ήγιασμένοις πίστει τή εις εμέ». «Άπήγγελσν 
μετανοεΐν καί έπιστρέφειν επί τον Θεόν». «Τί οόν; άμαρτήσομεν, ότι ούκ έσμέν υπό 
νόμον, άλλ’ ύπό χάριν, μή γένοιτο. Ούκ οί'δατε ότι ώ παριστάνετε εαυτούς δούλους 
εις ύπακοήν, δοΰλοί έστε, ώ ύπακούετε, ήτοι αμαρτίας εις θάνατον, ή υπακοής εις 
δικαιοσύνην; χάρις δέ τώ Θεώ ότι ήτε δούλοι τής αμαρτίας, ύπηκούσατε δέ εκ 
καρδίας εις δν παρεδόθητε τύπον διδαχής. Έλευθερωθέντες δέ από τής αμαρτίας, 
έδουλώθητε τή δικαιοσύνη, ’Ανθρώπινον λέγο) διά την άσθένειαν τής σαρκός υμών. 
Ώσπερ γάρ παρεστήσατε τά μέλη υμών δούλα τή ακαθαρσία καί τή ανομία εις την 
άνομίαν, ούτω νΰν παραστήσατε τά μέλη υμών δούλα τή δικαιοσύνη. Τίνα οδν καρ
πόν έχετε τότε, έφ’ οίς νΰν έπαισχύνεσθε; τό γάρ τέλος εκείνων θάνατος. Νυνί 
δέ έλευθεριοθέντες από τής αμαρτίας, δουλωθέντες δέ τώ Θεώ, έχετε τον καρπόν 
υμών εις αγιασμόν, τό δέ τέλος ζωήν αιώνιον. Τά γάρ δψώνια τής αμαρτίας θά
νατος, τό δέ χάρισμα τού θεού ζωή αιώνιος έν Χριστώ ’Ιησού, τώ Κυρίω ημών». 
«’Αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μή β°υλόμενός τινας άπολέσθαι, αλλά πάντας εις με
τάνοιαν χωρήσαι». «Διό, αγαπητοί, ταΰτα προσδοκώντες, σπουδάσατε άσπιλοι καί 
άμώμητοι αύτώ εύρεθήναι νέ ειρήνη. Καί τήν Κυρίου ημών μακροθυμίαν σωτηρίαν 
ήγεΐσθε». «Καί αυτή έστίν ή αγγελία, ήν άκηκόαμεν, άπ’ αύτοΰ καί άναγγέλομέν 
ύμΐν, ότι δ Θεός φώς έστι, καί σκοτία έν αύτώ ούκ έστιν ούδεμία. Έάν εϊπωμεν 
ότι κοινωνίαν έχομεν μετ’ αύτοΰ, καί έν τώ σκότει περιπατώμεν, ψευδάμεθα, καί 
ού ποιούμεν τήν αλήθειαν. Έάν δέ έν τώ φωτί περιπατώμεν, ώς αύτός έστιν έν 
τώ φωτί, κοινωνίαν έχομεν μετ’ άλλήλων, καί τό αίμα ’Ιησού Χριστού τού υιού 
αύτοΰ καθαρίζει ήμάς από πάσης αμαρτίας. Έάν εϊπωμεν ότι αμαρτίαν ούκ έχο
μεν, έαυτούς πλανώμεν καί ή αλήθεια ούκ έστιν έν ήμΐν. Τεκνία μου, ταΰτα γράφω 
ύμΐν, ϊνα μή άμάρτητε. Καί έάν τις άμάρτη, παράκλητον έχομεν πρός τον πατέρα, 
Τησοΰν Χριστόν δίκαιον. Καί αύτός ίλασμός έστι περί τών αμαρτιών ημών. Ού 
περί τών ήμετέρων δέ μόνον, αλλά καί περί όλου τού κόσμου. Καί έν τούτω γι- 
γνώσκομεν ότι έγνώκαμεν αύτόν, έάν τάς έντολάς αύτοΰ τηρώμεν. Ό λέγων, Έ γνω- 
κα αύτόν, καί τάς έντολάς αύτοΰ μή τηρών, ψεύστης έστί, καί έν τούτω ή αλήθεια 
ούκ έστιν, δς δ’ άν τηρή αύτοΰ τόν λόγον, αληθώς έν τούτω ή άγάπη τού Θεού τε- 
τελείωται. Έν τούτο) γιγνώσκομεν ότι έν αύτώ έσμέν. Ό λέγων έν αύτώ μένειν ο
φείλει, καθώς έκείνος περιεπάτησε καί αύτός ουτω περιπατεΐν».

3. ’Α ν υ π α κ ο ή  ε ι ς  τ ή ν  π ρ ό σ κ λ η σ ι ν  π ρ ό ς  μ ε τ ά 
ν ο ι α ν :

Καί βεβαίως αναγνωρίζει ή διδασκαλία τού Μεγάλου Γαλιλαίου ότι δυστυχώς 
πολλοί έγκληματίαι τυφλοί καί μυωπάζοντες, θύματα θολής παραστρατημένης ζωής, 
δέν θά θελήσωσι να άπομακρυνθώσιν από τής γοητείας τής αμαρτίας τής υλικής 
ήδονής καί δέν θά άναγνωρίσωσι καί δέν θά άναμετρήσωσι τήν άβυσσον, έν ή κα- 
τρεκύλησαν.

Διό καί ώς τυφλοί, θά άπορρίψθ)σι τήν πρόσκλησιν εις μετάνοιαν: «Ώ  γάρ 
μή πάρεστι ταΰτα τυφλός έστι, μυωπάζων, λήθην λαβών τού καθαρισμού τών πάλαι 
αύτοΰ αμαρτιών».

4. Ύ π α κ ο ή  ε ι ς  τ ή ν  π ρ ό σ κ λ η σ ι ν  π ρ ό ς  μ ε τ ά 
ν ο ι α ν :

Ούχ ήττον όμως άπό τής άλλης πλευράς θά υπάρξωσι καί συνάνθρωποι έγκλη- 
ματίαι, οϊτινες θά δεχθώσι τό χριστιανικόν φώς τού θάρρους καί ελπίδας. 'Όπερ 
θά καταστήση αύτούς ικανούς, ϊνα αίτήσωσιν έλεος καί έπιτύχωσι τήν ηθικήν 
άνακαίνισιν.

«Πάτερ, ήμαρτον εις τόν ούρανόν καί ενώπιον σου καί ούκέτι εϊμί άξιος κληθή- 
ναι υιός σου».

Ενταύθα έρχεται εις τόν νοΰν τό εκκλησιαστικόν ποίημα τής μετάνοιας τής 
Κασσιανής μοναχής, τής ύμνογράφου τής Βυζαντινής Χριστιανικής έκκλησίας:
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«Κύριε,
»'Η εν πολλαΐς άμαρτίαις περιπεσοΰσα γυνή, τήν σήν αίσθομένη θεότητα, μαυ

ροφόρου άναλαβοϋσα τάξιν, όδυρομένη αύρα σοι προ τοΰ ένταφιασμοΰ κομίζει. Οί- 
μοι! λέγουσα δτι νύξ μοι υπάρχει, οίστρος ακολασίας, ζοφώδης τε καί ασέληνος 
έρως τής αμαρτίας. Δέξαι μου τάς πηγάς των δακρύων, ό νεφέλαις διεξάγων τής 
θαλάσσης τό ύδωρ. Κάμφθητί μοι πρός τούς στεναγμούς τής καρόίας, ό κλίνας τούς 
ουρανούς τή άφάτω σου κενώσει. Καταφιλήσω τούς άχράντους σου πόδας, άποσμή- 
ξω τούτους δέ πάλιν τοϊς τής κεφαλής μου βοστρύχοις, ών έν τώ Παραδείσω Ευα 
τό δειλινών κρότον τοϊς ώσίν ήχηθεΐσα, τώ φόβω έκρύβη. 'Αμαρτιών μου τά πλήθη 
καί κριμάτων μου αβύσσους τίς εξιχνιάσει, ψυχοσώστα Σωτήρ μου; Μη με τήν σήν 
δούλην παρίδης δ άμέτρητον έχον τό έλεος».

Ή  κατά τήν μετάφρασιν τοΰ αειμνήστου ποιητοΰ Κ. Παλαμα:

«Κύριε, γυναίκα αμαρτωλή, πολλά, 
πολλά, θολά, βαριά τά κρίματά μου.
Μά, ώ Κύριε, πώς ή θεότης σου μιλά 
μες στην καρδιά μου.
Κύριε, προτού σε κρύψει ή έντάφια γή, 
από τή δροσαυγή λουλούδια πήρα.
Κι’ απ’ τής λατρείας τή τρίσβαθη πηγή 
Σοΰ φέρνω μύρα.
Οίστρος με σέρνει ακολασίας... νυχτιά, 
σκοτάδι αφέγγαρο, άναστρο μέ ζώνει.
Τό σκοτάδι τής αμαρτίας' φωτιά! 
μέ καίει, μέ λιώνει.
’Εσύ πού από πέλαα νερά,
τήν υψώνεις νέφη, πάρε τα, έρωτά μου.
Κυλοΰνε, είναι ποτάμια φλογερά, 
τά δάκρυά μου.
Γύρε σ’ εμέ. Ή  ψυχή μου πώς πονεϊ!
Δεξου με Έσύ πού δέχτηκες καί γείραν.
’Άφραστοι ώς εδώ κάτου ο'ι ουρανοί 
Καί σάρκα έπήραν.
Στάχραντά Σου τά πόδια, βασιλιά 
Μου Έσύ, θά πέσω καί θά στά φιλήσω 
Καί μέ τής κεφαλής μου τά μαλλιά 
θά στά σφουγγίσω.
Τάκουσεν ή Ευα μές στό αποσπερνό 
τής παράδεισος φώς ν’ άντιχτυπάνε,
Κι’ αλαφιασμένη κρύφτηκε... Πονώ,
Σώσε, έλεος κάνε.
Έυχοσώστ’ οι αμαρτίες μου λαός.
Τ’ αξεδιάλυτα ποιος θά ξεδιαλύση;
’Αμέτρητο Σου τό έλεος δ Θεός!
’Άβυσσο ή κρίση».

Καί δμοίως:
«Ή άπεγνωσμένη διά τον βίον καί έπεγνωσμένη διά τον τρόπον, τό μύρον βα- 

στάζουσα, προσήλθέ σοι βοώσα: Μή με τήν πόρνην άπορρίψης, δ τεχθείς έκ Παρ
θένου. Μή μου τά δάκρυα παρίδης, ή χαρά τών ’Αγγέλων. ’Αλλά δέξαι με μετα
νοούσαν, ήν ούκ άπώσω άμαρτάνουσαν, Κύριε, διά τό μέγα σου έλεος!»
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Καί ομοίως:
«Ή βεβυθισμένη τη αμαρτία εύρέ σε λιμένα της σωτηρίας καί μύρον σύν δά- 

κρυσι κενοΰσά σοι έβόα:
»"Ιδε δ των αμαρτάνόντων την μετάνοιαν φέρουν, Α λλά, δέσποτα, διάσωσόν 

με εκ τοΰ κλύδωνος της άμαρτίας διά τό μέγα σου έλεος».
Ά λλ ’ ομοίως έρχεται εις τον νοϋν έπίσης ή περιγραφομένη έν τώ δράματι 

τοΰ Φάουστ τοΰ Γκαΐτε συγκινητική μετάνοια έν τή φυλακή τής Μαργαρίτας. 
Δ. Θεοδώρου:

«Ή υπέροχος προσευχή τής Μαργαρίτας μπροστά στην πολυπικραμένη Πα
ναγιά (Μαντόνα ντολορόζα) .

Αί τύψεις τής συνειδήσεως αύτής εντός τής Μητροπόλεως κατά τήν στιγμήν, 
καθ’ ήν ακούεται τό άρμόνιον καί ψάλλει δ χορός. Ή  μετάν°ιά της εντός τής φυλα
κής μετά τάς αμφιταλαντεύσεις, τάς δποίας δημιουργεί εντός αύτής δ παλαιός άν
θρωπος. Ή  σωτηρία της μέ τήν εγκάρδιον καί άγωνιώδη προσευχήν αύτής: 

«Πατέρα μου, δική σου! Λύτρωσέ με!
' Ω των αγγέλων άγια πλήθη, 
κυκλώσετε, φυλάξετέ με!»

5. Ά ν α κ ο ύ φ ι σ ι ς  τ ο ΰ  μ ε τ α ν ο ο ΰ ν τ ο ς  κ α τ α δ ί κ ο υ :
Τοιουτοτρόπως τήν λύπην τής φυλακής διεδέχθη ή χαρά τής ψυχικής άνακου- 

φίσεως τοΰ μετανοοΰντος καταδίκου συνανθρώπου καί τό άγχος τοΰ άποπνιγμοΰ έκ 
των κιγκλίόων ή ειρήνη επί τή έλπίδι τής ηθικής άναστάσεως διά τής μετάνοιας.

Διότι τελικώς αί πύλαι τοΰ παραδείσου διηνοίχθησαν καί διά τον άγνώς καί 
είλικρινώς μετανοήσαντα καί καταστάντα καινόν άνθρωπον ληστήν, δολοφόνον, εκ
βιαστήν, μοιχόν, κλέπτην, υπουλον καί ανειλικρινή χειριστήν τοΰ νόμου καί των 
περιστάσεων τής ζωής Φαρισαίον ή άλλον.

’Ά ς άναμνησθώμεν μετ’ εύλαβείας τήν ίεράν έκείνην διήγησιν τοΰ κατά Άου- 
κάν Ευαγγελίου περί τοΰ μετανοήσαντος ληστοΰ, οστις συνεσταυρώθη μετά τοΰ 
Κυρίου:

«Εις δέ των κρεμασθέντων κακούργων έβλασφήμει αύτόν, λέγων, Εί σύ εί δ 
Χριστός, σώσον σεαυτόν καί ήμάς. Άποκριθείς δέ δ έτερος έπετίμα αύτώ, λέγων, 
Ούδέ φοβή σύ τον Θεόν, δτι έν τώ αύτώ κρίματι εί; Καί ημείς μέν δικαίως, άξια 
γάρ ών έπράξαμεν άπολαμβάνομεν. Οδτος δέ ούδέν άτοπον έπραξε. Καί έλεγε τώ 
Ιησού, Μνήσθητί μου Κύριε, δταν έλθης έν τή βασιλεία σου. Καί είπεν αύτώ ό 
Ίησοΰς, ’Αμήν, λέγω σοι σήμερον, μετ’ έμοΰ έση έν τώ παραδείσω».

Καί δι’ αύτής τής ειλικρινούς μετάνοιας δ άνακαινισθείς ληστής κατέστη ό 
πρώτος ανθρώπινος κάτοικος τοΰ Παραδείσου:

«Μία μόνη κίνηση καθαράς άγάπης καί δλόκληρη μία έγκληματική ζωή έχει 
έκμηδενισθή. Καλέ ληστή, άγιε έργάτη τής τελευταίας ώρας, κάμε μας τρελλούς 
από ελπίδα!».

Καί τοιουτοτρόπως δ μετανοήσας ληστής έχάρισε χαράν εις τόν ούρανόν, εις 
τούς αγγέλους, εις τόν Χριστόν μας, εις τόν Παντοκράτορα Θεόν.

«Συγχαρήτε μοι, δτι εδρον τό πρόβατόν μου, τό απολωλός. Λέγω ύμΐν δτι 
οδτω χαρά έσται έν τώ ούρανώ έπί ένί άμαρτωλώ μετανοοϋντι». «Οΰτω, λέγω, ύμΐν, 
χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων τοΰ Θεοΰ, έπί ένί άμαρτωλώ μετανοοϋντι».

II. Α ιτιάσεις κατά τοΰ δόγματος τής μετάνοιας.
1. Δ ι α τ υ π ω θ ε ΐ σ α ι  α ι τ ι ά σ ε ι ς :
Καί δμως εναντίον τοΰ τοιούτου δόγματος τής χριστιανικής μετάνοιας έξηνέ- 

χθη έκ μέρους ένίων έπιστημόνων, ως τοΰ Wulfen, ή βαρυτάτη μορφή, καθ’ ήν 
ή μετάνοια συνιστά έγκληματογόνον παράγοντα υπό τήν έννοιαν δτι ένθαρρύνει τούς 
ανθρώπους είς τό έγκλημα καί εις τήν αμαρτίαν, έφ’ δσον ούτ°ι κέκτηνται τήν
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βεβαιότητα δτι άργότερον διά της μετάνοιας θά έπιτύχωσι διάλυσιν τών αμαρτιών 
των.

Ή  τοιαύτη δ’ αίτίασις θά ήδύνατο νά έπικουρηθή καί δι’ αναδρομής εις την 
ιστορίαν τής Δυτικής Εκκλησίας. Αυτή, πιστεύσασα ότι είχεν έξουσίαν τοΰ δεσμεΐν 
καί λύειν αμαρτίας, κατέφυγεν εις την χορήγησιν των περιφήμων παπικών άφέ- 
σεων υπό μορφήν «συγχωρητηρίων γραμμάτων» (συγχωροχαρτίων, ίντουλγκέντιε) . 
Έγένετο δέ, ώς γνωστόν, δυστυχώς τοσαύτη κατάχρησις, ώστε ταΰτα τελικώς με- 
τεβλήθησαν εις αντικείμενα χρηματικής συναλλαγής καί εις μέσα εμμέσου φορολο
γίας, υπέρ τοΰ πλουτισμού τοΰ εκκλησιαστικού θησαυροΰ. Τοιουτοτρόπως κατήν- 
τησε ταΰτα νά προσφέρωνται προς πώλησιν εις στρατιάν πιστών, εξαγο- 
ραζόντων έναντι άπλής πληρωμής τόσον την ’ιδίαν, δσον καί τήν σωτηρίαν προσ
φιλών αύτοΐς τρίτων προσώπων, ζώντων ή ακόμη καί νεκρών. Ούχ ήττον δμως 
καί εις κοινούς κλέπτας, ληστάς, δολοφόνους ή ετέρους, οί'τινες ύπελάμβανον δτι κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον θά ήδύναντο διά χρημάτων νά έπιτύχωσι τήν άπολύτρωσιν καί 
τήν απαλλαγήν από τοΰ καθαρτηρίου πυρός δι’ άφέσεως τών αμαρτιών των, μάλι
στα δέ ού μόνον άναφορικώς πρός τήν παρελθοϋσαν, αλλά πρός τούτοις έν δψει αυ
τής ταύτης τής μελλούσης εγκληματικής αυτών δράσεως.

2. Π α ρ ε ρ μ η ν ε ί α  τ ο ΰ  δ ό γ μ α τ ο ς  τ ή ς  μ ε τ ά ν ο ι α ς  
υ π ό  τ ώ ν  κ α τ α φ ε ρ ο μ έ ν ω ν  ε ν α ν τ ί ο ν  τ ο ύ τ ο υ :

Καί δμως άναμφιβόλως έν πάση τή τοιαύτη αξιολογική αντιμετωπίσει τοΰ 
έν λόγω δόγματος πρόκειται αυτόχρημα περί τραγικωτάτης παρεξηγήσεως τής 
βαθυτέρας καί ύψηλοτέρας έννοιας τής χριστιανικής μετάνοιας. Ή  τοιαύτη δέ πα- 
ρεξήγησις ούδαμώς καλύπτεται έκ τής διαγραφείσης έσφαλμένης τακτικής τής Δυ
τικής ’Εκκλησίας, άφαρμηθείσης άπό παρερμηνείας τών διδασκαλιών τής 'Αγίας 
Γραφής καί τών Πατέρων τής ’Εκκλησίας. ’Εν πάση τή τοιαύτη συναλλαγή τών 
συγχωροχαρτίων έπρόκειτο περί ανθρώπων έχόντων διά στόματος μέν τήν τετε- 
χνημένην μετάνοιαν, φερόντων δ’ έν τή καρδία αυτών τήν πανουργίαν.

’Από άλλης άπόψεως ή Δυτική Εκκλησία έλησμόνησε τό Εύαγγέλιον, δπερ 
ρητώς κατεδίκασε τήν μεταβολήν τών ναών «είς οίκους έμπορίου» καί εις «σπήλαια 
ληστών».

Καί ομοίως αΰτη έλησμόνησε τό πνεΰμα τής πολυσήμαντου διηγήσεως τών 
Πράξεων τών ’Αποστόλων περί τοΰ προσενεγκότος πρός τούς αποστόλους Πέτρον 
καί ’Ιωάννης χρήματα, ίνα έπιτύχη τήν χριστιανικήν δύναμιν τοΰ Άγιου Πνεύμα
τος. «Πέτρος δέ είπε πρός αυτόν' Τό άργύριόν σου σοί είη είς απώλειαν, δτι τήν 
δωρεάν τοΰ Θεοΰ ένόμισας διά χρημάτων κτάσθαι. Ούκ έστι σοι μερίς, ουδέ κλήρος 
έν τώ λόγω τούτω. Ή  γάρ καρδία σου ουκ εστιν ευθεία ένώπιον τοΰ Θεοΰ. Μετα- 
νόησον οδν άπό τής κακίας σου ταύτης, καί δεήθητι τοΰ Θεοΰ. Εί άρα άφεθήσεταί 
σοι ή έπίνοια τής καροίας σου. Είς γάρ χολήν πικρίας καί σύνδεσμον αδικίας δ
ρω σε δντα».

Άναντιρρήτως ή χριστιανική μετάνοια διασώζει. Ά λλ’ ώς μετάν°ια, ύπό τήν 
έννοιαν τής διδασκαλίας τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ, νοητέα ή έν άπολύτω 
ειλικρίνεια καί μετά συντριβής καρδίας ένεκα τών διαπραχθέντων αμαρτημάτων καί 
σύν τή σταθερά άποφάσει πρός ήθικήν διόρθωσιν, άδολος ψυχή τε καί έργω, έπιστρο- 
φή τοΰ άμαρτήσαντος καί έγκληματήσαντος επί τήν δδον τής ήθικής άναγεννήσεως. 
Ή  οδτω πως δέ νοουμένη μετάνοια ουδέ πόρρωθεν θά ήδύνατο νά συνδεθή πρός 
οιουσδήποτε ταπεινούς υπολογισμούς. Άπό τής άπόψεως δέ ταύτης δημιουργεϊται 
βαρύτατη ευθύνη διά τε τούς γονείς καί τούς διδασκάλους, ιδιαιτέρως δέ καί διά 
τούς εκκλησιαστικούς λειτουργούς. Διότι οδτοι δφείλουσι νά διαφωτίζωσι τά τέκνα 
τούς έκκλησιαστικούς λειτουργούς. Διότι οδτοι δφείλουσι νά διαφωτίζωσι τά τέκνα, 
έξ άγιότητος χριστιανικής μετάνοιας. Τοΰτο δέ, ίνα προφυλάξωσι συνάμα αυτούς 
άπό οίασδήποτε έσφαλμένης άξιολογήσειυς μιας πονηράς καί επί ταπεινών ύπολογι-
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σμών έρειδομένης ου μόνον αχρήστου, άλλα καί επιβλαβούς νόθου μετάνοιας.
Κατά τόν Κ. Γ. Γαρδίκαν ή χριστιανική θρησκεία δέχεται μόνον την δι’ έργων 

μετάνοιαν. Ύπό την έννοιαν δέ ταύτην άναφέρεται οδτος εις την δι’ έργων μετάνοιαν 
τοϋ πλουσίου άρχιτελώνου εις την Ιεριχώ  Ζακχαίου:

«Άναβλέψας δ Ίησοϋς είδεν αυτόν, καί είπε πρός αυτόν, Ζακχαίε, σπεύσας 
κατάβηθι. Σήμερον γάρ εν τώ οϊκω σου δει με μεΐναι.

Καί σπεύσας κατέβη, καί ύπεδέξατ° αυτόν χαίρων. Καί ίδόντες άπαντες διε- 
γόγγυζον, λέγοντες δτι παρά άμαρτωλώ άνδρί είσήλθε καταλΰσαι. Σταθείς δέ Ζακ
χαίος είπε πρός τόν Κύριον. ’Ιδού τά ήμίση τών υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι 
τοΐς πτωχοΐς. Καί εϊ τινός τι εσυκοφάντησα, άποδίδωμι τετραπλοΰν. Είπε δέ πρός 
αυτόν δ Ίησοΰς δτι σήμερον σωτηρία τώ οϊκω τούτω έγένετα, καθότι καί αυτός υιός 
’Αβραάμ έστιν. Ή λθε γάρ δ υιός τοϋ ανθρώπου ζητήσαι καί σώσαι τό απολωλός».

Τό γνήσιον πνεύμα τής ψυχή τε καί έργω αγνής διασωζούσης δλοκληρωτικής 
μετάνοιας διαχέει άπασαν την χριστιανικήν διδασκαλίαν.

«Έν Χριστώ καινή κτίσις. Τά αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε καινά τά πάντα». 
«Άπήγγελον μετανοεΐν καί έπιστρέφειν επί τόν Θεόν, άξια τής μετάνοιας έργα 
πράσσοντας». «Νΰν χαίρω, ούχ δτι έλυπήθητε, άλλ’ δτι έλυπήθητε εις μετάνοιαν, 
Έλυπήθητε γάρ κατά Θεόν, ί'να εν μηδενί ζημιωθήτε έξ ημών. Ή  γάρ κατά Θεόν 
λύπη μετάνοιαν εις σωτηρίαν άμεταμέλητον κατεργάζεται». «Άπόθεσθαι υμάς, κατά 
τήν προτέραν αναστροφήν, τόν παλαιόν άνθρωπον, τόν φθειρόμενον κατά τάς έπιθυ- 
μίας τής άπάτης. ’Ανανεοΰσθαι δέ τώ πνεύματι τοϋ νοός υμών, καί ένδύσασθαι τόν 
καινόν άνθρωπον, τόν κατά Θεόν κτισθέντα έν δικαιοσύνη καί δσιότητι τής άληθείας. 
Διό άποθέμενοι τό ψεύδος λαλεΐτε αλήθειαν έκαστος μετά τού πλησίον αυτού. “Οτι 
έσμέν άλλήλων μέλη». «Τάς ψυχάς υμών ήγνικότες έν τή ύπακοή τής άληθείας διά 
πνεύματος εις φιλαδέλφειαν άνυπόκριτον, έκ καθαρας καρδίας άλλήλους άγαπήσατε' 
έκτενώς άναγεγεννημένοι ουκ έκ σπορά.ς φθαρτής, άλλά άφθάρτου, διά λόγου ζών- 
τος Θεού καί μένοντος εις τόν αιώνα». «Άποθέμενοι οδν πά.σαν κακίαν καί πάντα 
δόλον καί υποκρίσεις καί φθόνους καί πάσας καταλαλιάς, ώς άρτιγέννητα βρέφη, 
τό λογικόν άδολον γάλα έπιποθήσατε, ϊνα έν αυτώ αύξηθήτε εϊπερ εγεύσασθε δτι 
Χριστός δ Κύριος».

Κατά τών μεμφθέντων τήν μετάνοιαν επίσης άντετάχθη δρθώς καί έτερον επι
χείρημα. Είδικώς δ’ δτι, έάν άνθρωποί τινες άβουλοι παραλογισθέντες καί παρανοή- 
σαντες, συνέχισαν τυχόν τήν αμαρτίαν ύπολογίσαντες έπί μελλούσης μετάνοιας, 
δηλαδή νόθου καί άχρηστου, έν τοσούτω άπό της Ιτέρας πλευράς δεν θά έδει νά πα- 
ροραθή δτι άντιθέτως πλεΐστοι άλλοι μετενόησαν εϊλικρινώς, συνεκρατήθησαν καί 
έπεζήτησαν τήν έπούλωσιν πάσης έκ μέρους των προξενηθείσης ηθικής καί υλικής 
ζημίας.

Τέλος, έτονίσθη καί έτερον σπουδαιον προνόμιον τού δόγματος τής μετάνοιας. 
’Ήτοι δτι διά ταύτης καί τής αντιστοίχου συγχωρήσεως έπιτυγχάνεται έν τή διατα- 
ραχθείση κοινωνία τών άνθρώπων λήθη καί κατασίγασις τού σάλου τών άνθρωπί- 
νων παθών καί ειρήνη καί προλαμβάνονται κατ’ αυτόν τόν τρόπον αί άλλαι μοιραίαι 
τάσεις πρός άμοιβαίας έκδικήσεις καί άντεκδικήσεις. Ύπό τοιαύτην δ’ έννοιαν μά
λιστα έπιτακτική άνέκυψεν άπαίτησις τής Κοινωνικής Παιδαγωγικής, δπως ή Ε κ 
κλησία, τό κράτος καί ή κοινωνία καλλιεργώσι τάς χριστιανικάς ταύτας ιδέας καί 
προωθώσι τούς μέν βλάψαντας πρός ειλικρινή καί έμπρακτον μετάνοιαν, τούς δ’ ύπο- 
στάντας τά πλήγματα πρός παροχήν ειλικρινούς συγγνώμης.

Ίδέαι συνιστώσαι δείγματα άνωτέρου ηθικού καί πνευματικού πολιτισμού.
Διότι έπίλεκτος, ιερός καί ήρωϊκός άνθρωπος είναι, κατά τόν Κύριον, έκεΐνος, 

όστις είναι Ικανός νά συγχωρή. Ό οποίος δεν μισεί εκείνον, δ όποιος τον έπλήγωσε, 
τόν έξηυτέλισε, τόν έβλαψε, κατέφερεν εναντίον του τό μεγαλύτερον κακόν, κατε- 
κρεούργησεν αυτόν σωματικώς καί ψυχικώς καί ηθικώς. Έκεΐνος δ δποΐος γνωρίζει
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νά λυπήται τόν βλάψαντα, διότι άντικρύζει εις αύτόν ένα τραγικόν συνάνθρωπον, ο 
όποιος απέδειξε διά της αναισχυντίας του ψυχήν μεμολυσμένην έκ τοΰ μολύσματος 
τής κακίας καί τής μισανθρωπίας, δηλ. έκ τοΰ καρκίνου τής ψυχής, ό όποιος θά 
άγάγη αύτόν εις τον φρικτότερον των θανάτων, τον θάνατον τόν ηθικόν, τόν θάνατον 
τής ψυχής.

Ή  πρόσκλησις αυτή τής θρησκείας τοΰ Σωτήρος καί Θεοϋ ημών προς τούς 
ανθρώπους, ίνα χαρίσωσι τήν συγγνώμην των, διαποτίζει άπασαν την διδασκαλίαν 
τής θρησκείας τής απείρου άγάπης.

Παράδειγμα ή αιματηρά ιστορία τοΰ μεγαλύτερου- έγκλήματος των αιώνων, τό 
όποιον διεπράχθη επί τοΰ Γολγοθά καί έκ τοΰ ύψους τοΰ όποιου ήκούσθη ή πλέον 
καταπληκτική ικεσία:

«'Ο δέ Ίησοΰς έλεγε, Πάτερ, άφες αύτοΐς.Όύ γάρ οίδασι, τί ποιοΰσι».
Τοιαΰτα συγκινητικά παραδείγματα έόωκαν, άκολουθοΰντες «τά αίματωμένα 

αχνάρια τής ζωής τοΰ Κυρίου» καί οι μάρτυρες τής χριστιανικής πίστεως»:
«Καί ελιθοβόλουν τόν Στέφανον, έπικαλούμενον καί λέγοντα, Κύριε Ίησοΰ δέ- 

ξαι τό πνεύμα μου. Θείς δέ τά γόνατα, έκραξε φωνή μεγάλη, Κύριε μή στήσης αύ- 
τοΐς τήν αμαρτίαν ταύτην. Καί τοΰτο είπών έκοιμήθη. Σαΰλος δέ ήν συνευδοκών 
τή αναιρέσει αύτοΰ».

«Ποιον γάρ κλέος, εί άμαρτάνοντες καί κολαφιζομενοι ύπομενεΐτε: Ά λλ ’ εί 
άγαθοποιοΰντες καί πάσχοντες ύπομενεΐτε, τοΰτο χάρις παρά Θεώ. Εις τοΰτο γάρ 
έκλήθητε, δτι καί Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, ήμΐν ύπολιμπάνων υπογραμμόν, ίνα 
επακολουθησητε τοΐς ίχνεσιν αύτοΰ». «Πάντες όμόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, ευ- 
σπλαγχνοι, φιλόφρονες. Μή άποοίδοντες κακόν αντί κακοΰ, ή λοιδορίαν αντί λοιδο
ρίας. Τούναντίον δέ εύλογοΰντες, είδότες δτι είς τοΰτο έκλήθητε, ίνα ευλογίαν κλη- 
ρονομήσητε... ζητησάτω ειρήνην καί διωξάτω αύτήν». «Ήκούσατε δτι έρρέθη, "Αγα
πήσεις τόν πλησίον σου καί μισήσεις τόν εχθρόν σου. Έγώ δέ λέγω ύμΐν, αγαπάτε 
τούς εχθρούς ύμών, εύλογεΐτε τούς καταρωμένους υμάς, καλώς ποιείτε τούς μισοΰν- 
τας υμάς, καί προσεύχεσθε υπέρ των έπηρεαζόντων υμάς, καί διωκόντων υμάς. "Ο
πως γένησθε υιοί τοΰ πατρός ύμών τοΰ έν ούρανοϊς... Έάν γάρ αγαπήσετε τούς αγα
πώντας ύμάς, τίνα μισθόν έχετε; ούχί καί οι τελώναι τό αύτό ποιοΰσι; καί εάν ά- 
σπάσησθε τούς αδελφούς ύμών μόνον, τί περισσόν ποιείτε; ούχί καί οί τελώναι ούτω 
ποιοΰσιν; έσεσθε ούν ύμεΐς τέλειοι, ώσπερ ό πατήρ ύμών ό έν τοΐς ούρανοϊς τέλειός 
εστι». «’Αγαπάτε τούς εχθρούς ύμών, καλώς ποιείτε τοΐς μισοΰσιν ύμάς, εύλογεΐτε 
τούς καταρωμένους ύμΐν, καί προσεύχεσθε ύπέρ τών έπηρεαζόντων ύμάς... Καί εί 
αγαπάτε τούς αγαπώντας ύμάς, ποια ύμΐν χάρις έστί; καί γάρ οί αμαρτωλοί τούς 
αγαπώντας αύτούς άγαπώσι. Καί έάν άγαθοποιήτε τούς άγαθοποιοΰντας υμάς, ποια 
ύμΐν χάρις έστί; Καί γάρ οί αμαρτωλοί τό αύτό ποιοΰσι... Πλήν αγαπάτε τούς έχθρού; 
ύμών καί άγαθοποιεΐτε, καί δανείζετε μηδέν άπελπίζοντες. Καν έσται ό μισθός ύμών 
πολύς, καί έσεσθε υιοί τοΰ ύψίστου».

«Καί άφες ήμΐν τά όφειλήματα, ως καί ημείς άφίεμεν τοΐς όφειλέταις ημών» 
διακηρύσσει ή κατά Χριστόν καθημερινή προσευχή ημών. «Καί δταν στήκητε προ
σευχόμενοι, άφίετε εί τι έχετε κατά τίνος. "Ινα καί ό πατήρ ύμών ό έν τοΐς ούρ_α- 
νοΐς αφή ύμΐν τά παραπτώματα ύμών. Εί δέ ύμεΐς ούκ άφίετε, ούδέ καί ό πατήρ 
ύμών ό έν τοΐς ούρανοϊς αφήσει τά παραπτώματα ύμών». «Άφέωνται αί άμαρτίαι 
αύτής αί πολλαί, δτι ήγάπησε πολύ. ΤΩ δέ ολίγον άφίεται, ολίγον άγαπά». «Έάν δ’ 
άμάρτη είς σέ ό αδελφός σου, έπιτίμησον αύτώ. Καί έάν μετανοήση, άφες αύτώ. Καί 
έάν επτάκις τής ημέρας άμάρτη εις σέ, καί επτάκις τής ημέρας έπιστρέψη επί σέ, 
λέγων, Μετανοώ, άφήσεις αύτώ». «Έάν γάρ άψητε τοΐς άνθρώποις τά παραπτώματα 
αύτών, αφήσει καί ύμΐν ό πατήρ ό ούράνιος. Έάν δέ μή άφήτε τοΐς άνθρώποις τά 
παραπτώματα αύτών, ούδέ ό πατήρ ύμών αφήσει τά παραπτώματα ύμών».

( Συνεχίζεται)
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«ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»
------------------------- Τπχ· τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ_________________

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

•  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
•  ΟΜΙΛΕΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ

ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Μεγάλο ενδιαφέρον εχει προκαλέσει στήν κοινή γνώμη ή κοινωνική αύτή έ
ρευνα τοϋ Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, μέ θέμα τό παιδί καί τά προβλήματα 
του. Ακούστηκαν σχόλια, έγιναν παρατηρήσεις, διατυπώθηκαν γνώμες πολλές καί 
αξιόλογες... Ολα αυτά είναι μια καλή αρχή καί είναι παρήγορη καί Ιλπιδοφόρα 
αύτή ή ανταπόκριση έκ μέρους τ°ΰ κοινού.

Λοιπον, πρεπει ν άγωνισθοϋμε γιά νά σώσουμε το παιδί άπό τον κατήφορο 
πού πήρε στήν έποχή μας. Νά το σώσουμε, νά τό διορθώσουμε, νά τό φροντίσουμε, 
νά τό βάλουμε στό σωστό δρόμο. ’Έτσι, πρέπει πρώτα - πρώτα ν’ αναζητήσουμε 
την αίτια τού κακού. Κι όταν τή βρούμε, μπορούμε εύκολα ν’ άρχίσουμε ή νά υπο
δείξουμε τή θεραπεία.

Τό π α ι δ ί  ! Είπαμε ότι μιμείται. Μιμείται τούς μεγάλους. Δηλαδή εμάς. Κά
νει δ,τι κάνουμε εμείς. Φωνάζουμε; Φωνάζει. Είμαστε θαμώνες κέντρων αμφιβόλου 
ηθικής ποιότητος; Τό ίδιο θέλει νά κάνη κΤ αυτό. Γκρινιάζουμε; Γκρινιάζει. Πε- 
ριφρονοΰμε τούς θεσμούς καί τά ιδανικά μας; Τά περί φρονεί κι’ αυτό.

"Αν θέλουμε νά φτιάξουμε τό παιδί, πρέπει νά φτιάξουμε πρώτα τόν έαυτό 
μας. Διαφορετικά τό κακό δεν σταματάει.

Ή  σημερινή εικόνα πού παρουσιάζουν τά παιδιά μας είναι ένα κομμάτι άπό 
τήν άκαταστασία τών ιδεών πού επικρατεί γύρο) τους. Δημιούργημα τής εποχής 
μας είναι τό απείθαρχο, τό άνερμάτιστο, τό έπιπόλαιο παιδί. ’Έτσι, σταυροφορία 
γιά τό παιδί σημαίνει αγώνας γιά τήν ανύψωση τού ηθικού καί πνευματικού έπι- 
πέδου τών μεγάλων. Αυτή είναι ή πρώτη διαπίστωση, πού θέλουμε σήμερα νά κά
νουμε.

’Έγραφε προχτές μιά ξένη εφημερίδα:
«... ’Εντός ολίγων εβδομάδων ένα χορευτικό κέντρο, ναός τών γιέ - γιε, έγινε 

τό πιό πολυσύχναστο κέντρο. Ή  αίθουσα είναι κοινή. Οί τοίχοι γκρίζοι καί τά τζά
μια διακοσμημένα μέ κλήματα αμπέλου. Τά τραπέζια είναι στενά καί οί καρέκλες 
καθόλου άνετες. Έν τούτοις, όλα αυτά δεν εμποδίζουν τούς νυκτόβιους γλεντζέδες 
νά τρέχουν, πατεΐς με - πατώ σε, σύν γυναιξί καί τέκνοις. Αιτία τό μ ο ν κ ί ς, δ 
νέος χορός πού κάνει θραύση σήμερα. Τή βραδυά πού δόθηκε ή πρεμιέρα τού μον- 
κίς, τό παραλήρημα τού κοινού μετετράπη σέ όργιο. ’Ανήλικα κορίτσια, μπροστά 
στά μάτια τών δικών τους, μέ φουστίτσες άνασηκωμένες καί δλόγυμνα τά στήθη, 
χόρευαν σάν υπνωτισμένα ώς τό πρωί, χωρίς νά δείχνουν ότι έχουν συναίσθηση τούν 
πράξεών τους...».

Τί νά πρωτοθαυμάση κανείς σ’ αυτήν τήν είδηση; Τόν καινούργιο χορό πού 
μεταβάλλει τ’ ανήλικα κορίτσια σέ αναίσχυντες μπαλλαρίνες; Τά κορίτσια πού 
υπνωτίζονται άπό τό ρυθμό τής μουσικής καί χάνουν τήν συναίσθηση τών πράξεών 
τους; ’Ή, τούς καλούς γονείς πού σπεύδουν «μέ τις γυναίκες καί τά μικρά παιδιά 
τους» σέ κέντρα καί μένουν μέχρι τό πρωί, χειροκροτώντας τό φοβερό θέαμα πού 
άντικρύζουν;... ΚΓ έπειτα μιλάμε γιά παραστρατημένα παιδιά. Μάλλον οί γονείς 
είναι παραστρατημένοι καί παρασύρουν τά παιδιά τους... Σημεία τών καιρών!...
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"Ενας χείμαρρος νεωτερισμού κατακλύζει τη  ζωή μας καί την αναστατώνει. 
Τρέμουμε μήπως θεωρηθούμε καθυστερημένοι. Κρυφά κάνουμε τον σταυρό μας. Φα
νερά φοβόμαστε νά υποστηρίξουμε τά ιδανικά καί την π ίστη  μας. ’Αντιγράφουμε 
άλλους λαούς. Καί τά παιδιά μας αντιγράφουν έμάς. Φαύλος κύκλος. Στις κοσμικές 
συγκεντρώσεις, στα πάρτυ, στά κέντρα, σπεύδουμε νά δώσουμε τό παρόν. ’Αλλά, 
μάς παρακολουθούν. Ποιος; ΙΙοιός, ρωτήσατε; Αυτά τά δυο παιδικά ματάκια, αυτό 
τό άθώο περίεργο βλέμμα είναι καρφωμένο πάνω μας. Βλέπει τό παιδί, για νά μπο- 
ρή νά μιμηθή υστέρα. Τί ώφελεΐ δ,τι κ ι’ άν τού πούμε; Τί αξία έχουν τά λόγια 
μας μπροστά στό παράδειγμα; Πόσο βαρειά είναι ή ευθύνη μας!....

Κι’ δμως... Τ’ άγαπάμε τό παιδί μας. Τό λατρεύουμε. Είναι ή ζωή μας. Τό 
καμάρι μας. Τό άγαπάμε μέ τό δικό μας τρόπο... Τό άγαπάμε, αλλά συμπεριφερά- 
μαστε, δυστυχώς, σαν νά τό μισούμε. Λόγια σκληρά. Τό ξέρουμε. Μά, είναι βγαλ- 
μένα από την πείρα καί την καθημερινή ζωή... Δέν έχουμε πρόθεση μ’ αυτά πού 
λέμε νά σάς χαλάσουμε τό κέφι σας. Θέλουμε νά σάς βοηθήσουμε νά δήτε τόν κίν
δυνο. Νά τόν άντιμετωπίσετε. Νά τόν αντιμετωπίσετε μέ κάθε τρόπο. Ν’ άμυνθήτε 
γιά λογαριασμό δλοκλήρου τής κοινωνίας...

Τό παιδί είναι παιχνίδι στή ζωή μας... Είναι τό ευχάριστο σήμερα γιά μάς. Τά 
αύριο δέν τό φοβόμαστε. Πολλές φορές μάλιστα ούτε τό σκεπτόμαστε καν. ’Αλλά, τό 
αύριο είναι Ικεϊνο πού πρέπει νά μάς γέμιση ανησυχίες. Σήμερα τό παιδί είναι 
κοντά μας. Στό σπίτι μας, στό δωμάτιό του. Δίπλα μας είναι. Τό προστατεύουμε... 
Αύριο, δμο)ς;... Αύριο;... "Οταν θά γίνη άνδρας; "Οταν δέν θά παίζη πιά αμέρι
μνο στό δωμάτιό του; "Οταν δέν θάμαστε πιά εμείς δίπλα του; "Οταν βρεθή μόνο 
του στο πέλαγος τής Βιοπάλης; Τότε, τί θά κάνη; ’Ιδού ή απορία.... Θά κάνη δ,τι 
τού μάθαμε εμείς σήμερα. "Ο,τι τό διδάξαμε κάποτε. Γι’ αυτό τό Α ύ ρ ι ο  πρέπει 
ν’ άγωνισθοΰμε. Γιατί αυτό τό Α ύ ρ ι ο  δέν είναι μονάχα τό Μέλλον τού παιδιού 
μας. Είναι, κυρίως, τό Μ έ λ λ ο ν  τ ή ς  Φ υ λ ή ς  μας .  Είναι ή προέκταση τής 
πανάρχαιης ιστορικής γραμμής τής Ελλάδος, πού άρχίζει άπό Χρυσούς Αιώνες, 
πού περνά άπό Φιλοσοφικά Δόγματα καί πανέμορφους πολιτισμούς, πού τέμνει την 
άνθρωπότητα όλάκαιρη, πού κυλά άνάμεσα σέ Σαλαμΐνες καί Θερμοπύλες καί πού 
πρέπει νά συνεχισθή. Νά σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι  ά δ ι ά κ ο π α, δσο υπάρχουν άνθρω
ποι. Αυτή είναι ή δική μας άνησυχία. Καί αυτό τό πρόβλημα τό θέτουμε ώμο σέ 
σάς. Καί διά μέσου υμών σέ κάθε “Ελληνα. Τό Παιδί είναι ή Ελλάς. Καί ή Ε λ
λάς μέ τό χρυσό Παρελθόν πρέπει νά έχη καί ένα όλοφώτεινο Μέλλον. Καί θά 
εχη μονάχα άν τής παραδώσουμε ώραίους κοινωνικούς άγωνιστάς, οικοδόμους ενός 
καινούργιου, ωραιότερου κόσμου.

... 'Ύστερα άπό μιά κοινωνική θύελλα, μένει στην άκρη παραπονεμένο, ρημα
γμένο, άπαισιόδοξο, μαραμένο, τό Παιδί. Ή  άκαταστασία τών καιρών αυτό άγγί- 
ζει πρώτο. Αυτό έχει γιά πρώτο της θύμα. Οί δηλητηριώδεις άναθυμιάσεις παθών, 
κακίας, διαφθοράς, εγκλήματος, μπαίνου νστόν οργανισμό του καί τό κάνουν νά 
νοσήση... Νά νοσήση σοβαρά...

Τά παιδιά... Τά παιδιά Μ α ς... Τά χάνουμε μέσα άπό τά χέρια μας. Μάς τά 
παίρνουν, χωρίς νά τό καταλαβαίνουμε. Μάς τά παίρνει δ κινηματογράφος, τό. μυ
θιστόρημα, ή διαφθορά, ή άναρχία, τό μίσος. Τά μεταβάλλουν σέ εχθρούς τής κοι
νωνίας. Τά μαραζώνουν. Τά στρέφουν εναντίον μας. Έκεΐ βρίσκεται δ μεγάλος 
κίνδυνος, πού άν δέν τόν προσέξουμε δσο καί δ π ω ς  π ρ έ π ε ι ,  καί άν δέν τόν 
έπισημάνουμε, θά φέρη καταστροφή. "Οποιος δέν άνησυχεΐ, θά πή δτι δέν έχει 
καταλάβει τόν κίνδυνο... ΚΓ αύτό είναι ολέθριο...

’Ίσως οί στατιστικές πού θά μάς δώσουν οί αρμόδιοι, νά μήν εμφανίζουν τις 
πραγματικές διαστάσεις τού κακού. Αύτό δέν σημαίνει δτι δέν ύπάρχει κίνδυνος ή 
δτι ό κίνδυνος είναι μικρός. Σημαίνει απλώς δτι τά βεβαιωμένα άδικήματα τών
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παιδιών για  τήν ώρα είναι λίγα. Είναι λίγα γιατί δέν οδηγούνται δ λ α στό δικα
στήριο... Δεν πρόκειται δμως για τό π ό σ α  παιδιά εγκληματούν. Πρόκειται κυ- 
ριως για τά πνευματικά καί ηθικά έφόοια πού δίνουμε σήμερα στά παιδιά μας. 
Καί άν υπήρχε περίπτωση νά είχαμε σήμερα μιά στατιστική σ’ αυτόν άκριβώς τόν 
τομέα, στατιστική τοΰ σπιτιού, τού σχολείου, τού δρόμου, στήν οποίαν νά καταγρά
φαμε λεπτομερώς όλες τις εκδηλώσεις τοΰ παιδιού, θά καταλαμβανώμαστε από Α
παισιοδοξία, τρόμο καί ανησυχία γιά τό μέλλον μας.

Στά 100 εγκλήματα πού διαπράττονται στή χώρα μας, τά 2 ή τά 3 τά δια- 
πράττουν Ανήλικοι. Αυτό βγαίνει από τήν πρόχειρη στατιστική. Μά, ή στατιστική 
δέν μάς πληροφορεί, πόσα παιδιά έχουν π ρ ο δ ι ά θ ε σ η  γιά δποιοδήποτε έγκλημα, 
κι’ άν συναντηθούν μ' αντίξοες περιστάσεις άν θά παρανομήσουν...

’Αλλά, γιά σταθήτε... Μήπως πάνε καλά δλα κι’ έμεϊς Αδίκως Ανησυχούμε;... 
Φοβερή μακαριότητα πού κλείνει μέσα της αύτή ή έρώτηση!... Δέν βλέπετε τί 
γίνεται στά σπίτια; Δέν βλέπετε τήν Ανταρσία πού ξεσήκωσαν έναντίον θεσμών, Αρ
χών, Αξιών τά παιδιά μας; Δέν βλέπετε τί γίνεται στά κέντρα, στά κλάμπ, στο; 
σφαιριστήρια;... Μέ τό νά κλείνουμε τά μάτια δέν σημαίνει δτι χάνεται δ κίνδυνος. 
Ό κίνδυνος είναι υπαρκτός, τεράστιος... Ό κίνδυνος είναι μεγάλος. Κι’ οί πρώτοι 
πού πρέπει νά τόνε δοΰν είναι οί γ  ο ν ε I ς.

Φίλοι γονείς, σέ σάς θ’ Αποτανθοΰμε. Γιατί έσεΐς μέσα στό σπίτι σας είσθε 
καί ’Αστυφύλακες, καί Δάσκαλοι, καί Παπάδες. Μήν κλείνετε τά μάτια στό σκο
τάδι πού περιτριγυρίζει τό παιδί σας. Θά σκοντάψετε. Άνοϊξτε τα διάπλατα καί 
δήτε... Δήτε καθαρά καί προσεκτικά τις παγίδες πού είναι στημένες γύρω από τά 
παιδιά σας. ’Ά ν σάς τρομάζη ή συμπεριφορά τοΰ παιδιού σας, βοηθήστε τήν ’Αστυ
νομία στό δύσκολο έργο της, πού είναι Αφιερωμένο σέ Σάς καί τήν ευτυχία σας.

Τί σκέφτονται τά παιδιά μας; Τί Αγαπούν; Τί όνειρεύονται; Τί θαυμάζουν;
Θ’ Ανοίξουμε έδώ μιά παρένθεση. Μιά παρένθεση γεμάτη Ανησυχίες, γιά τό 

πνευματικό επίπεδο τής εποχής μας... Τό σημερινό παιδί ξέρει καλά τούς ηθο
ποιούς τοΰ κινηματογράφου, τούς καλλιτέχνας τοΰ θεάτρου, τούς διάφορους τραγου
διστές, τούς πρωταγωνιστάς των ποδοσφαιρικών γηπέδων... Αυτά είναι τά είδωλά 
του... Ξέρει καλά τή ζωή τους, τά «χόμπυ» τους, τις Αδυναμίες τους. Λατρεύει 
αυτά τά πρόσωπα, μέ φανατισμό, σά θεότητες. Μά, αγνοεί Εκείνους, πού μέ τή 
Σοφία τους, μέ τήν πνευματική Ακτινοβολία τους, μέ τήν αυταπάρνησή τους, έπη- 
ρέασαν ή έπηρεάζουν τις τύχες τής Άνθρωπότητος... Τούς έφευρέτες, τούς διανοου
μένους, τούς διδάκτορες, τούς πνευματικούς ήγέτας, τούς Πρυτάνεις, τούς Καθηγη- 
τάς, τις μεγάλες φυσιογνωμίες, πού έμόχθησαν γιά τήν κοινωνία καί έκέρδισαν 
μιά τιμητική θέση στήν Παγκόσμια Ιστορία... Τούς πνευματικούς αυτούς ταγούς 
τής εποχής μας ή Αλλων εποχών τούς Αγνοεί δ νέος στά δικά μας τά χρόνια... ΚΓ 
ούτε επιθυμεί νά τούς γνωρίση... Θλιβερή διαπίστωση. ’Από αυτήν ήμποροΰμε νά 
βαθμολογήσουμε τήν πνευματικότητα των σημερινών νέων μας. Τών νέων τής έπο- 
χής μας πού έχουν θεοποιήσει τόν ’Έλβις Πρίσλεΰ, τούς κατά τά Αλλα συμπαθέ
στατους Ακούρευτους Μπήτλς, τήν Μπριτζίτ Μπαρντώ, τόν Τζέημς Μπόντ, τόν κυ
νηγό τής Νάπολη Σίβορι, τόν Βραζιλιάνο Πελέ, τόν κυνηγό τής ’Ίντερ Ματσόλα.

Καλοί καί άγιοι δλοι αυτοί... “Ολοι τούς εκτιμούμε γιά τις έπιδόσεις τους, καί 
ένδιαφερόμαστε πάντα νά μαθαίνουμε καλά νέα τους. “Οχι δμως καί νά γίν°υν 
Όδηγοί τής Νεότητος, Παράδειγμα προς μίμηση, τυραννικές Θεότητες στή ζωή 
μας... Είναι νά μελαγχολήση κανείς...

ΓΓ αυτό καί αύτή ή έρευνα μας έχει δυό στόχους. Πρώτα-πρώτα νά μεταφέρη 
τις απόψεις τών Αρμοδίων, ώστε νά βγοΰν χρήσιμα συμπεράσματα, καί υστέρα νά 
κάνη γνωστούς — έστω καί Από εγκυκλοπαιδικής πλευράς — τούς Πνευματικούς 
Ηγέτες μας, τών όποιων θά παραθέτη πάντοτε ενα βιογραφικό σημείωμα...
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Καί τόν πρώτο κύκλο των συνεντεύξεων μας ανοίγει σήμερα μια διαλεκτή 
προσωπικότης τοϋ τόπου μας, ό Πρύτανις τοΰ Εθνικού καί Καποδιστριακοϋ Πανε
πιστημίου ’Αθηνών κύριος Λειονίδας Φιλιππίδης.

Τον κ. Πρύτανι έπισκεφτήκαμε στό σπίτι του, πού βρίσκεται στην όδόν Θή
ρας. Μας υποδέχτηκαν μέ φιλόξενη εγκαρδιότητα... Καί καθώς καθίσαμε στό ευρύ
χωρο σαλονάκι νά περιμένουμε τόν κ. Πρύτανι, έφέραμε στη θύμησή μας την ιστο
ρία του... Μια ιστορία ίδρώτος καί αγώνων στην υπηρεσία τής Πατρίδος καί τοϋ 
λαού μας...

*■Υ Ϋ

'Ο κ. Λ, Φιλιππίδης γεννήθηκε στην Τήνο, μέσα σ ’ένα πνευματικό καί εκκλησια
στικό περιβάλλον. Ό πατέρας του, γενικός 
γραμματεύς τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής 
Σχολής επί πενήντα χρόνια, είχε αναπτύξει στην 
’Αθήνα έξαίρετη κοινωνική καί φιλανθρωπική 
δράση. Εκκλησιαστική ή οικογένεια τοΰ πατέρα 
του. Ό παππούς του Λεωνίδας, ύπήρξε Καθη
γητής τής ’Εκκλησιαστικής Μουσικής. Οί θείοι 
του Θεόφιλος Ίωάννου καί Συνέσιος Φιλιππίδης 
ήσαν επίσκοποι καί έτίμησαν το αξίωμά τους καί 
τόν τόπο τους. 'Ο κ. Πρύτανις έπήρε αυστηρή 
χριστιανική καί έθνική ανατροφή καί γρήγορα 
μέ τή μελετηρότητά του, διεκρίθη στό ’Εθνικό 
Λύκειο ’Αθηνών, οπού έφοίτησε, στό Πρότυπο 
Σχολείο τοΰ Μαρασλείου Διδασκαλείου, δπου 
συνεπλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του, στό 
Δεύτερο Ελληνικό Σχολείο ’Αθηνών, καί τέλος 
— αριστεύοντας πάντοτε — στή Ριζάρειο Ε κ

κλησιαστική Σχολή, στήν όποιαν εϊσήλθε πρώτος επιτυχών σέ διαγωνισμό σάν 
ύπότροφος τής Ριζαρείου περιουσίας.

'Ύστερα από τετραετή σπουδή στή Θεολογική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου ’Α
θηνών καί σύγχρονο καταρτισμόν σέ μαθήματα τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ ίδιου 
Πανεπιστημίου, έλαβε τό Πτυχίον τής Θεολογικής Σχολής, μέ τόν βαθμό «άριστα», 
καί ενώ ήταν πιά στρατευμένος ένα χρόνο πρίν. ’Ήδη, άκόμ,α σάν φοιτητής, είχε 
δημοσιεύσει παιδαγωγική διατριβή, μέ τόν τίτλο: «Ή σύγχρονος έκπαίδευσις τής 
Ελληνικής Νεολαίας. Ελλείψεις, καί τρόποι διορθώσεως αυτών». ’Από τό έργο του 
αυτό καταφαίνεται τό ένδιαφέρον τοΰ κ. Πρύτανεως για τή βελτίωση τής έκπαι- 
δεύσειυς, ώστε νά καταρτίζωνται Ελληνοπρεπείς χαρακτήρες καί νά τονωθοΰν τά 
ιδανικά τοΰ ’Έθνους.

Τόν ’Ιούνιο τοΰ 1934 έξελέγη παμψηφεί Υ φ ηγη τή ς  τής Ιστορίας τών Θρη
σκευμάτων τής Θεολογικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Έξέδωσε πλεί- 
στες δσες επιστημονικές θρησκειολογικές πραγματείες, συγγράμματα, βιβλία κλπ., 
πού τόν κατατάσσουν στούς πολυγραφώτερους συγγραφείς τής εποχής μας. Τόν 
’Ιούλιο τοΰ 1939 διωρίσθη τακτικός Καθηγητής τής Ιστορίας τών Θρησκευμάτων. 
’Έτυχε βασιλικής εύαρεσκείας καί παρασήμου τοΰ Βασιλικού Τάγματος τοΰ Φοί- 
νικος. ’Από τότε συνεχίζει τήν επιστημονική καί διδακτική τ°υ εργασία. ’Από τό 
’Ακαδημαϊκό έτος 1947—1948, τοΰ άνετέθησαν καί τά μαθήματα τής Ερμηνείας 
τής Καινής Διαθήκης καί τής 'Ιστορίας τής εποχής τοΰ Χρίστου καί τών ’Αποστό
λων. Παράλληλα, κηρύσσει τόν λόγον τοΰ Θεού στον πανεπιστημιακό Ναό τών 
Είσοδίων τής Θεοτόκου (Καπνικαρέας) καί σέ άλλους ναούς τής πρωτευούσης καί
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οών Κυκλάδων. Μετεβη μετά τήν απελευθέρωση στό Κάιρο οπού ανέπτυξε άξιό- 
λογη εθνική καί θρησκευτική δράση, γ ια  τήν όποιαν έ Μακαριώτατος Πατριάρχης 
Χριστόφορος του απενειμε το παράσημο του Χρυσοΰ ΣταυροΟ τοΰ ’Αποστόλου καί 
Εύαγγελιστοΰ Μάρκου. Εξελέγη Κοσμήτωρ τής Θεολογικής Σχολής τοΰ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών κατά τό ’Ακαδημαϊκόν έτος 1945— 1946.

Τό 1955 εξελέγη έπίτιμος Καθηγητής των Στρατιωτικών Σχολών Εθνικής 
Αμυνης, Βασιλικής Αεροπορίας καί Ικάρων. Τό 1960 εξελέγη έπίτιμος διόάκτωρ 
τής Θεολογίας τής Θεολογικής Σχολής τοΰ Φιλιππείου Πανεπιστημίου Δυτικής 
] ερμανιας (Marburg Lalin) , αναγορευθείς κατά τήν πρώτη πανηγυρική συνεδρία 
του Συνεδρίου, πού τό αποτελούσαν 500 σύνεδροι από δλα τα μέρη τού κόσμου.

, Τ° 1γ*60 εξελέγη Καθηγητής τής Ερμηνείας τής Παλαιάς Διαθήκης στό 
Ανώτερο Εκκλησιαστικά Φροντιστήριο τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.

Τό 1964 εξελέγη Αντιπρύτανις τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών διά τό έτος 
1964—65.

Τό 1965 έξελέγη από τή Γένι 
’Αθηνών.

Εχει κατ’ επανάληψη τιμηθή μέ διακρίσεις πολλών Κρατών. ’Έχει γράψει 
πάνω από 300 βιβλία καί συγγράμματα, καί έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες άρθρα 
καί διατριβές...

Μια διαλεκτή πνευματική προσωπικότης, διεθνούς κύρους καί ακτινοβολίας...
** *

Αυτά ολα ήρθαν στή θύμησή μας, καθώς περιμέναμε τόν κύριο Πρύτανι για 
να ζητήσουμε τήν βοήθειά του στήν προσπάθεια αυτή τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

— Τί επιθυμείτε, κύριοι, παρακαλώ;
Αυτή η ερώτηση, σέ μελωδικό τόνο διατυπωμένη, μάς έκανε νά σηκωθούμε 

μέ σεβασμό καί νά σταθούμε πρός τό μέρος του. Είχαμε απέναντι μας τόν κύριο 
II ρύτανι, νά μάς χαμογελά φιλοφρονέστατα.

— Καθήστε, παρακαλώ.
Καθήσαμε... 'Ο κύριος Πρύτανις έκτος υπηρεσίας. Στό δικό του οικογενειακό 

βασίλειο. "Ενας έγκάρδιος συνομιλητής, καταδεκτικός, απλός. Καί, μόλις αρχίσαμε 
τή συνομιλία μας, νοιώσαμε μέσα μας ένα απέραντο θαυμασμό νά μάς συνεχή...

Άπό τά πρώτα κιόλας λόγια του μάς είχε κατακτήσει... Σοφές οί συμβουλές 
του. Πρακτικές οί παραινέσεις του. Καί, μέσα στά λόγια του, καθρεφτιζότανε ή 
αγάπη του πρός τήν Ελλάδα, ή ύψηλοφροσύνη του, ή καλωσύνη του, ή αρχοντιά 
του, ή βαθύτατη πίστη του στις αιώνιες ηθικές αξίες τού Ελληνοχριστιανικού πο
λιτισμού. Καί πάνω άπ’ δλα ή λατρεία του πρός τή σπουδάζουσα νεότητα... Σάν 
παιδιά του νοιώθει τούς φοιτητάς του ό κ. Πρύτανις. Σάν ένα κομμάτι άπό τήν 
καρδιά τ°υ. Καί πόσα όνειρα δέν έχει κάμει γ ι’ αυτούς!

Τού εξηγήσαμε τό λόγο τής έπισκέψεώς μας. Μάς κύτταξε μέ ενθουσιασμό. 
Βρήκε τήν προσπάθειά μας σάν μιά θαυμάσια πρωτοβουλία. Τήν έπήνεσε μέ τιμη
τικά, για τό ’Αστυνομικό Σώμα, λόγια. Καί τέθηκε πρόθυμα στή διάθεσή μας. Ά - 
πήντησε σέ κάθε έρώτησή μας...

Μεταφέρουμε τή συνέντευξη αυτή οπο)ς ακριβώς μετεδόθη άπό τήν Εκπομ
πή τής ’Αστυνομίας Πόλεων...

— ΕΡΩΤ.: Κύριε Πρύτανι, τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων, σάς ευχαρι
στεί θερμά για τήν τιμητική συμμετοχή σας στό σημερινό πρόγραμμα τής έκπομ- 
πής τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Τό πρόβλημα πού μας άπασχολεΐ, κύριε Πρύτανι, 
είναι τό παιδί, τό σημερινό παιδί πού εμφανίζει μιάν άνησυχητική εικόνα.

κή Συνέλευση Πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου
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Υπάρχει, άρα γε, κύριε Πρύτανι, λόγος άνησυχίας διά τό μέλλον της φυλής
μας;

ΑΠΟΚ.: Ναι, διότι διεξάγεται συστηματική διάβρωσις τής εθνικής συνειδή- 
σεως των νέων καί των εθνικών θεσμών.

ΕΡΩΤ.: Τί έχετε νά μάς είπήτε, είδικώτερον, διά τά σημερινά παιδιά;
ΑΠΟΚ.: Τά σημερινά παιδιά σπαταλοΰν πολύτιμον χρόνον έκ τοϋ άπαιτου- 

μένου διά τήν μόρφωσίν των είς άσχολίας καί έκδηλώσεις, διά τάς όποιας δέν 
έχουν τήν άπαιτουμένην μόρφωσή καί πείραν.

ΕΡΩΤ.: Ποια τά βαθύτερα αίτια τοϋ φαινομένου τούτου;
ΑΠΟΚ.: Τό κύριον αίτιον τοϋ φαινομένου τούτου είναι ή μή αυστηρά διαπαι

δαγώγησή έκ μέρους τών γονέων καί τοϋ σχολείου ήτις, άφήνουσα άτιμώρητον τήν 
άνυπακοήν, απολήγει εις άπειθάρχητον αναρχίαν, τείνουσαν νά καταλύση πάσαν 
έννοιαν τάξεως καί νά σαρώση θεσμούς καί παραδόσεις, ήτοι τούς κυρίους βιολογι
κούς παράγοντας έπιβιώσεως τής φυλής.

ΕΡΩΤ.: Τί άκριβώς, κύριε Πρύτανι, είναι έκεΐνο πού εμπνέει μεγαλυτέραν
άνησυχί α ν ;

ΑΠΟΚ.: Ή  λόγω κακής διαπαιδαγωγήσεως άδυναμία τών παιδιών νά δια
κρίνουν "ό δρθόν από τοϋ σφαλερού καί νά άμύνωνται κατά τοξικών ιδεολογικών 
επιδράσεων, όλεθρίων διά τό μέλλον των.

ΕΡΩΤ.: Τί θά είχατε, κύριε Πρύτανι, νά μάς πήτε διά τά σημερινά μέσα 
ψυχαγωγίας τών παιδιών; Είδικώτερον δέ διά τόν κινηματογράφον, τήν μουσικήν 
καί τόν αθλητισμόν;

ΑΠΟΚ.: Ό  κινηματογράφος, δ οποίος θά ήδύνατο νά χρησιμοποιήται ως άρι- 
στον εποπτικόν μέσον κοινωνικής αγωγής, άπέβη όλέθριον μέσον διαφθοράς καί 
διδασκαλίας σεξουαλικών οργίων καί γκανγκστερικών εγκλημάτων, άποβλέπων ούχί 
εις τό νά έξευγενίζη, άλλά εις τό νά άρέση, έκθρύπτων τά χυδαιότερα ένστικτα 
διά νά άρέση.

Ή  λαϊκή μουσική εκφυλίζεται συνεχώς προς πρωτογόνους φωνασκίας καί θο
ρυβώδεις ήχους, συνοδευομένους από ερωτικά παραληρήματα, έξάπτοντα τήν φαν
τασίαν καί φθείροντα τά ήθη.

Ό άθλητισμός παρουσιάζει άνησυχητικάς έκτροπάς άσυγκρατήτου καί άπει- 
θαρχήτου ενστικτώδους βαρβαρισμοΰ.

Περιβάλλοντα εύγενοΰς ψυχαγωγίας τών νέων σπανίζουν.
ΕΡΩΤ.: Υπάρχει, κύριε Πρύτανι, ηύξημένη παιδική έγκληματικότης; Πού 

οφείλεται;
ΑΠΟΚ.: Υπάρχει, εις διαρκώς αύξάνον ποσοστόν. Αυτή δφείλεται είς τάς υπό 

τών εφημερίδων περιγραφάς εγκλημάτων καί αισχροτήτων, είς τόν έλεεινόν κινη
ματογράφον, εις τήν έλλειψιν προληπτικού ελέγχου αναγνωσμάτων καί θεαμάτων, 
είς τήν αδιαφορίαν τών γονέων διά τήν συνεχή καί αύστηράν παρακολούθησιν τών 
τέκνων των, είς τό κακόν σχ°λεΐον καί εις τάς συγχρόνους τοξικάς ίδεολογικάς έπι- 
δράσεις, αί όποΐαι δέν ευρίσκουν τούς νέους ικανούς προς άντίδρασιν, ήτοι ε ίς.πα
ράγοντας περιβάλλοντος διά τό όποιον δέν εύθύνονται τά παιδιά.

ΕΡΩΤ.: Πότε πρέπει ν’ άπασχολή σοβαρώς τό πρόβλημα: «Παιδί», τούς γο-
νείς;

ΑΠΟΚ.: Σάς παραπέμπω είς τήν διάλεξίν μου: «Τό παιδί μας καί ή ευθύνη 
μας» (1962) . Ή  άπασχόλησις τών γονέων μέ τό παιδί πρέπει ν’ άρχίζη από τήν 
περίοδον τής κυήσεως καί νά συνεχίζεται άγρύπνως, μέχρις ου το παιδί άνδρωθή.

ΕΡΩΤ.: Ποιαν έπίδρασιν ήμπορεΐ, κύριε Πρύτανι, νά άσκήση είς τήν δια- 
μόρφωσιν τού χαρακτήρος τών παιδιών ή κληρονομικότης; Καί ποιαν τό περιβάλ
λον;
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-Α-ΠΟΚ.: Βεβαρημένη κληρονομικοτης είναι βεβαίως αρνητικός παράγων, ό 
όποιος όχι μονον εξουοετεροΰται, αλλα μετουσιοΰται εις θετικόν, δταν εγκαίρως 
διαγνωσθή και αφοσιωθοϋν οι γονείς εις τό παιδί, θεωροΰντες αυτό ώς πρώτον κύ
ριον εργον των. Εαν δεν κλαυση το παιδί διά την αυστηρότητα των γονέων του, 
θά κλαύση όταν μεγαλώση, θά κλαύσουν καί οι γονείς μαζί του, διότι δεν υπήρξαν 
αυστηροί. Κάτι περισσότερον από τήν σύγχρονον παιδαγωγικήν έγνώριζεν ό Λόγος 
του Θεοΰ, δταν διέτασσε:

«Τέκνα σοι έστί, 
παίδευσον αυτά

μενο 
πού θά

καί κάμψον εκ νεάτητος τον τράχηλον αυτών».
Εάν δεν τό κάμης, μή έκπλαγής μήτε νά παραξενευθής, δταν τό κακομαθη- 

, απειθάρχητο παιδί σου θα σε εκπαραθυρωνη διά νά κάμη πάρτυ στο σπίτι σου 
θά ντροπιάζουν τήν οίκογένειά σου.
Καί τό κακόν περιβάλλον ασκεί μεγάλην έπίδρασιν εις τό παιδί, αλλά καί αυτό

οποίον θά σπάζουν τά κύματα τοΰ κακού περιβάλλοντος.
ΕΡΩΤ.: Ποιος δ ρόλος, έν προκειμένω, τής Θρησκείας;
ΑΠΟΙνΡ.: Δέν υπάρχει πρόβλημα τής ζωής μας, εις τό όποιον ή Θρησκεία

_ . , . σημειον
προσανατολισμού τής ζωής είναι ο Θεός κι άς λέγουν δ,τι θέλουν δσοι δέν τό παρα
δέχονται. Θά ελθη ή στιγμή νά πληρώσουν τήν απιστίαν των. Μόνον μέ τού Θεοΰ 

συμμαχιαν αντιμετωπίζεται το κακόν. Εαν ο Θεός μεθ’ ημών, ούδείς καθ’ ημών. 
«’Άνευ εμού ου δύνασθε ποιεΐν ούδέν», ειπεν δ Χριστός. Τό λυπηρόν είναι μόνον, 
δτι τά παιδιά μας δέν καταρτίζονται θρησκευτικώς δπως πρέπει.

ΕΡΩΤ.: Ποια η συμβολή εν προκειμενω τών διδασκάλων, των παιδαγωγών 
καί τών επιμελητών ανηλίκων;

ΑΙΙΟΚΡ.: Έάν έχουν τήν ικανότητα νά βάλουν τον εαυτόν των εις τήν θέσιν 
τοΰ παιδιού, νά τό νοιώσουν καί νά τό άγαπήσουν π ρ α γ μ α τ ι κ ώ ς  καί δχι έπι- 
φανειακώς, τότε τό κερδίζουν καί ήμποροΰν νά κάμουν θαύματα. Θαύματα κάμνει 
μόνον ή α γ ά π η  εις τήν ζωήν. Καί α υ τ ή  είναι πού λείπει σήμερον από τήν Κ ο ι- 
V ω ν ί α ν καί άπό τό π α ι δ ί.

«καλάμι έρημο είναι στον κάμπο 
πού πάει κ ι’ έρχεται μέ τόν αέρα».

ΕΡΩΤ.: Είναι άξια λόγου, κύριε Πρύτανι, ή κίνησις διά τήν προστασίαν τών 
άνηλίκων εις τήν χώραν μας;

ΑΠΟΚΡ.: ’Ό χι. Δέν είναι συστηματική ούτε πλήρης ούτε επανορθωτική. 
Είμεθα εις δλα μας προχειρολόγοι καί περιπτωσιακοί. Τά παιδιά μας έχουν μείνει 
κατά μέγιστον ποσοστόν απροστάτευτα. Όρθώτατα ύπεγράμμισεν δ Βασιλεύς μας 
εις πρόσφατόν λογον Του, όταν είπεν: « Ο,τι κι αν κάμνωμεν διά τούς Νέους ουδέ
ποτε θά φθάσωμεν νά τούς προσφέρωμεν δ,τι τούς όφείλομεν».

ΕΡΩΤ.: Μέ ποια συμπεράσματα, κύριε Πρύτανι, θά ήθέλατε νά κλείσουμε 
τήν σημερινήν μας συζήτησιν;

ΑΠΟΚ.: Εις εν συμπέρασμα, δτι πρέπει νά ύπάρχη Πανελλήνιος Συναγερμός 
συστηματικής προνοίας διά τά παιδιά μας.

Μόνον νά συλλογισθή κανείς, δτι αυτά είναι ή α ύ ρ ι α ν ή  Ε λ λ ά ς ,  κατα-
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λαμβάνεται άπό δέος διά τδ τ ί θά είναι αυτή ή α υ ρ ι α ν ή  Ε λ λ ά  ς, άν -χάνεις 
συμπεράνη απο τό τ ί  δ ε ν  γ ί ν ε τ α ι  σ ή μ ε ρ ο ν  διά νά κερδηθή ή α υ ρ ι ο ν.

—Κύριε Πρύτανι, τό ’Αρχηγείο ’Αστυνομίας Πόλεων, σάς ευχαριστεί θερμά 
γιά τήν πολύτιμη βοήθεια σας σ’ αυτήν τήν προσπάθεια του.

—Κι’ εγώ σάς ευχαριστώ πολύ....
Η συνέντευξις τελείωσε... Πάνω στό γραφείο τοΰ κυρίου Πρυτάνεως ένα σω

ρό προσκλήσεις γιά διαλέξεις, γιά επισκέψεις, γιά συνεστιάσεις... ’Έξω στό διάδρο
μο καμμιά δεκαριά φοιτηταί... Μιά επιτροπή ενός Συλλόγου πιο ’κεΐ... “Ολοι ζητούν 
συμβουλή, κατεύθυνση, βοήθεια... Ό χρόνος είναι πολύτιμος γιά τόν κ. Πρύτανι... 
Τποβάλαμε τά σέβη μας καί φύγαμε... Φεύγοντας, δμως, νοιώσαμε δτι μέσα σ’ εκεί
νο τό φιλόξενο γραφείο είχαμε αφήσει ένα κομμάτι από τήν καρδιά μας... Καί καθώς 
πήραμε τό δρόμο γιά τό γραφείο μας, άντήχησαν στ’ αυτιά μας τά λόγια τού Προέ
δρου τοΰ Συλλόγου των Υπαλλήλων τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, κυρίου Άλέξη 
Πουλιανοΰ, ο οποίος σ ενα πρόσφατό, προς τιμή τοΰ κυρίου πρυτάνεως γεύμα, είπε 
μεταξύ άλλων καί τά έξης:
«...........

«... Ακούσαμε από τά χείλη Σου λόγια Μεγάλου Δασκάλου... Λόγια θεία... 
»Λόγια παραινετικά... Αογια που άρχιζουν με θέμα τόν άνθρωπο καί καταλήγουν 
»πάλι στόν άνθρωπο... Χρυσά λόγια...

«Καί ο Λόγος σάρξ έγένετο καί έσκήνωσεν έν ήμΐν...».
»Λίγος είναι ό καιρός πού Σέ έχουμε κοντά μας... Μά, ποτέ μας δέν νοιώσαμε 

■τόσα πολλά, σε τόσο λίγο διάστημα. Οί προθάλαμοι καί ή αίθουσα τήε Πρυτανείας 
»έγιναν γιά μάς ή πιό ζεστή γωνιά τού Πανεπιστημίου... Μάς δέχεσθε όλημερίς με 
»τόση ψυχική ζεστασιά. Τή χρυσοποίκιλτη Πρυτανική Σας τήβεννο, τήν στρώνετε 
»τάπητα γιά νά περάσουν οι ταπεινοί... ’Έχετε ανεβάσει τήν αξιοπρέπεια τού ύπαλ- 
»λήλου, τήν αξιοπρέπεια τού ανθρώπου σέ δυσθεώρητα ύψη... Αυτό τό θείο δώρο πού 
>;μάς προσφέρετε δέν αντισταθμίζεται μέ δλα τά διαμαντικά τοΰ κόσμου... Αυτό πο- 
»τέ, μά ποτέ δέν θά τό ξεχώσουμε...

»Στο πρόσωπό Σας κύριε Πρύτανι, δεν γνωρίσαμε μονάχα τόν μεγάλο έπιστή- 
»μονα καί πολυγραφότατο συγγραφέα, αλλά τόν κ ο ι ν ω ν ι κ ό α ν α μ ο ρ 
φ ω τ ή ,  τ ό ν  α π α ρ ά μ ι λ λ ο  ά ν α π λ α σ τ ή  τ ώ ν ψ υ χ ώ ν ,  
»τ ό ν υ π έ ρ ο χ ο  ά ν θ ρ ω π ο... Προ παντός τόν ’Ά  ν θ ρ ω π ο...

» ’Ά ν ήτανε δυνατόν δλη αυτή ή πλημμυρίδα των ψυχικών μας εκτονώσεων, ό 
«κρουνός αυτός των αισθημάτων μας νά μεταστοιχειωθούν καί νά πάρουν τή μορφή 
«αρμονίας ήχου, τότες θ’ ακουότανε μέσα στήν αίθουσα αυτή, σάν απόκοσμη μου- 
»σική, ή θεία καί ουράνια μελωδία:

«...Σήμερον τά άνω τοίς κάτω συνεορτάζουσι καί τά κάτω τοίς άνω συνομιλούν'.

( Συνεχίζεται)

Οι άστυνομικοί που μελετουν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στον έαυτό τους.

Τα «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν Ικλεκτή 
πνευματική τροφή.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
______________ 'Υπο του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ------------------------—

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)

Ό δράστης της ληστείας αυτής τοΰ ταχυδρομικού δέν βρέθηκε. Δεν ξέρω φυ
σικά άν δ ληστής τοΰ Παπασημακοπούλου ήταν δ ίδιος δ φονηάς τοΰ νεωκόρου καί 
τής γυναίκας του. ’’Αλλο τδ ένα αδίκημα καί άλλο τδ άλλο% Το μονον κοινον ση- 
μεϊον των δύο αυτών κακουργημάτων ήταν τδ κτύπημα με τδ μαχαίρι πίσω στδν 
αυχένα καί στά τρία θύματα. ’Αλλά υπήρχαν ένα σωρδ αλλαι διαφοραί. Η χρησι- 
μοποίησις ξιφολόγχης στδ έγκλημα τοΰ ’Αμαρουσίου μετά τδ τραπεζομάχαιρο πού 
έχρησιμοποιήθη εις την ληστείαν τής Κηφισιάς μπορεί νά δικαιολογηθή δτι μετά 
την αποτυχίαν του μέ τδ τραπεζομάχαιρο εις την έπίθεσιν κατά τοΰ ταχυδρομικού 
υπαλλήλου, μετεχειρίσθη τδ καλά ακονισμένο μαχαίρι ή μάλλον την άκονισμένην 
ξιφολόγχην. Εις τάς διαφοράς πρέπει νά τονίση κανείς τδ δτι ούσιωδώς άλλη  ̂υπήρ
ξε', ή μέ λάσσο ληστρική έπίθεσις τής Κηφισιάς καί τελείως διαφορετικό τδ έγκλη
μα τοΰ Μαρουσιοϋ. Ή  πρώτη έμύριζε πάρα πολύ νεαρό αναγνώστη^ γκαγκστερικών 
καί καουμπόϋκων μυθιστορημάτων καί θεατήν άναλόγου περιεχομένου φίλμς, ενώ 
τδ διπλοϋν κακούργημα τοΰ ’Αμαρουσίου επρόδιδε άρίστην όργάνωσιν καί προμελέ
την. Δράσται ασφαλώς πλείονες τών δύο έγνώριζαν δτι δ Νίκος Καραγιαννόπουλος 
ήτο πάνοπλος, δτι πάντοτε έφοβεΐτο έπίθεσιν καί έλάμβανε τά μέτρα του καί κατήρ- 
τισαν τδ σχέδιόν των κατά τέτοιον τρόπον, ώστε νά επιτεθούν αίφνιδιαστικώς καί νά 
μήν άποτύχουν. Εις τδ κακούργημα τοΰ ’Αμαρουσίου, όταν οι δράσται είσήλθον, έ- 
πετέθησαν πρώτα κατά τοΰ Καραγιαννοπούλου καί εντός δευτερολέπτων, εκεί εις 
τδ μέσον τοΰ δωματίου, καί ενώ ή γυναίκα του είχε μείνει άναυδος άπδ τήν αίφνι- 
δίαν δολοφονικήν προσβολήν καί δέν κατώρθωσε ούτε μίαν κραυγήν νά έκβάλη διά 
νά καλέση εις βοήθειαν, τδν έξήπλωσαν νεκρόν εις τδ μέσον τοΰ δωματίου, διά νά 
σκοτώσουν έν συνεχεία επάνω εις τδν καναπέν καί τήν σύζυγον. "Ολη ή φονική 
σκηνή μέ τήν βραχεΐαν πάλην, τήν απόπειραν στραγγαλισμού, τδ κτύπημα εις^τδν 
αυχένα τοΰ Καραγιαννοπούλου καί τήν έπακολουθήσασαν δολοφονίαν της συζύγου 
του" είναι ζήτημα άν οιήρκεσεν ένα ή δύο λεπτά. Τδ σπάσιμον τών μπαούλων καί δ 
διασκορπισμός τοΰ περιεχομένου των άλλα τρία ή τέσσερα λεπτά καί οί δολοφόνοι 
έφυγαν, άφήσαντες μισοανοιγμένη τήν πόρταν τής εισόδου.

Πιστεύω άκόμη δτι δ άγνωστος γκάγκστερ τής Κηφισιάς ήταν τελείως άσχε
τος μέ τδν δολοφόνον τοΰ νεωκόρου καί τής γυναίκας του, οί δποΐοι έπρεπε νά είναι 
δύο ή καί τρεις καί διότι δ ληστής τής υπαίθρου ή δ άρπαξ γυναικείων τσαντών 
σπανίως θά έπιχειρήση μίαν ληστείαν ή κλοπήν καί πολύ περισσότερον έγκλημα εις 
κατωκημένον χώρον, διότι φοβείται καί διότι τδ μέν άπδ τδ δέ έγκλημα άπαιτοΰν 
άλλας ειδικότητας διά τδν δράστην.

’’Αλλο τώρα τδ ζήτημα άν άφοΰ διεπράχθη ή ληστεία τής Κηφισιάς καί μάλι
στα ή ληστεία μέ σοβαρόν τραυματισμόν τοΰ θύματος Παπασημακοπούλου, δεκάδα 
πληγμάτων μέ τραπεζομάχαιρον εις τδν αυχένα, ή άστυνομεύουσα τότε Χωροφυλα
κή Κηφισιάς έκαμε ή δχι καλά νά τήν άποκρύψη άπδ τούς δημοσιογράφους. "Ως λό
γος άποκρύψεως εις τοιαύτας περιπτώσεις προεβάλλετο τδ δτι ή «ύπόθεσις θά χαλάση 
αν γραφή λέξις», γιατί δ δράστης θά καταλάβη δτι καταζητείται!! Μά τδ Επιχεί
ρημα, αυτό είναι αυτόχρημα κωμικόν. Καί αύτδ διότι δ δράστης τής ληστείας θά εί
ναι αφελής άν πιστεύη δτι ό ληστευθείς δέν θά σπεύση νά καταγγείλη τήν είς βάρος 
του ληστείαν καί νά κινητοποιήση τάς άρχάς πρδς άναζήτησίν του. Μέ τήν άνακοί-
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νωσιν καί τήν δημοσιεύσιν της είδήσεως επιτυγχάνονται δύο καλά. Πρώτον δτι μπο
ρεί νά βρεθή μάρτυς, δ όποιος άμα διαβάση τήν είδησιν τής ληστείας εις τήν εφημε
ρίδα, νά υπόθεση αμέσως δτι δράστης μπορεί νά είναι ό σύνοικος ή ό γείτονας του, 
δ όποιος έπεστρεψε χαράματα π.χ. εις τό σπίτι του καί εφερε έλαφρά τραύματα καί 
νά τόν «καρφώση» εις τήν άστυνομίαν. Επίσης ήμπορεΐ νά διαβάση τήν είδησιν 
ένας οδηγός λεωφορείου ή ταξί, δ όποιος μετέφερε τήν νύκτα τον δράστην εις τδν 
τόπον τής ληστείας ή έξ αύτοΰ εις τό σπίτι του καί νά παρουσιασθή αύθορμήτως νά 
όώση πληροφορίας. Διαφορετικά δ άνθρωπος έφ’ δσον δεν γνωρίζει δτι διεπράχθη 
ληστεία, γιατί θά θεώρηση ύποπτον έναν άνθρωπο πού μετέφερε τήν νύκτα άπδ τό 
Κεφαλάρι τής Κηφισιάς ;

Ευτυχώς αυτά δέν κινδυνεύουν νά συμβοΰν μέ τήν Άστυνομίαν Πόλεων, ή 
οποία, εκτός πού σπεύδει νά ένημερώση αμέσως έπί τών σοβαρών αδικημάτων τούς 
αστυνομικούς ρεπόρτερς, δίδει καθ’ εκάστην ε’ις αυτούς άντίγραφον τοΰ επισήμου 
οελτιου συμβάντων καί οεν άποκρύπτει τίποτε από τόν Τύπον, εκτός από ονοματε
πώνυμα γυναικών πού αποπειρώνται, δι’ εντυπωσιακούς καί μόνον λόγους, νά αύτο- 
κτονήσουν μέ ολίγα κουφέτα κινίνης, ή μέ άσπιρίνας καί δίδει μόνον τά αρχικά τών 
ανηλίκων εγκληματιών διά νά μή τούς στιγματίση έφ’ δρου ζωής, εάν φυσικά άνα- 
μορφωθοΰν εις τό σχετικόν άσυλον, πράγμα πού δυστυχώς σπανίως συμβαίνει.

Η δημοσίευσις τής είοήσεως τής ληστείας ή μιάς αρπαγής τσάντας παρέχει 
ακόμα τό πλεονέκτημα εις τούς κατοίκους μιάς συνοικίας ή προαστίου νά μάθουν 
δτι κυκλοφορεί ένας επικίνδυνος κακοποιός καί νά λάβουν σοβαρά μέτρα προστασίας 
των καί νά συντρέξουν τάς άστυνομικάς άρχάς ή ένα υποψήφιον θύμα εις τήν σύλλη
ψην τοΰ δράστου.

Ά λλ ’ άς επανέλθωμεν εις τό έγκλημα τοΰ Αμαρουσίου καί ας άνακεφαλαιώ- 
σωμεν τά δεδομένα. Δράσται περισσότεροι τοΰ ενός, δύο ή καί τρεις, νύκτα ή ώρα 
11 με 11,30 τής παραμονής τοΰ Ευαγγελισμού καί ενώ δ Καραγιαννόπουλος καί ή 
γυναίκα του δέν είχαν ακόμα κοιμηθή, μπαίνουν εις τό σπίτι του. Καί προβάλλει τό 
ερώτημα' Πώς μπήκαν μέσα; Μέ σπάσιμο τής πόρτας; ’Αποκλείεται γιατί ή πόρτα 
βρέθηκε γερή. Μέ αντικλείδι; Επίσης άδύνατον γιατί δ νεωκόρος, δπως καί στήν 
πρώτη περίπτωσι, άκούγοντας κάποιον άγνωστον νά βάζη τό κλειδί εις τήν εξώπορ
τα τοΰ μοναχικοΰ του δωματίου καί νά προσπαθή νά άνοιξη, θά άρπαζε τό πιστόλι 
του η θά ξεκρεμοΰσε τά εις τόν τοίχον κρεμασμένα καί πάντα γεμάτα δίκαννά του 
καί θα τόν άρχιζε στις πιστολιες καί στις ντουφεκιές. Γιά μένα, μέ τήν κάποια πεΐ- 
pajxoo από τά εγκλήματα τόσων δεκαετηρίδων πού τά Ιζησα τόσο κοντά, είτε δλοι 
οι δράσται, είτε ο ένας απο αυτους, επρεπε να είναι γνωστός εις τόν νειοκόρο καί νά 
μή τοΰ προκαλή υπόνοιες γιά νά άποφασίση αυτός νά τούς άνοιξη, αυτός πού φοβό
τανε καί τόν ίσκιο του άκόμα καί πού έρριχνε πιστολιές εις τόν άέρα καί σέ κάθε 
διαβάτη άκόμα ποΰ περνούσε τη νύχτα μέ τήν τύχη καί ήταν υποψήφιος κλέφτης 
τής εκκλησίας. Οι δράσται λοιπον επρεπε να είναι γνωστοί τοΰ ζεύγους καί υ,όλις 
τούς άνοιξαν μπήκαν μέ τό καλό καί αιφνιδιαστικά έπετέθησαν. Ελάχιστη πάλη μέ 
τόν Καραγιαννόπουλο πού πήγαν νά τόν στραγγαλίσουν άκριβώς γιά νά μή φωνάξη, 
κτύπημα δυνατό στον αυχένα μέ τό μαχαίρι πού τόν άφησε στόν τόπο συντρίβοντας 
τη σπονδυλική  του στήλη στούς δύο άπό τούς αύχενικούς σπονδύλους. Δολοφονία τής 
άναυδης κλησσάρισας μέ τόν ίδιο τρόπο.

Γιατί διεπράχθη τό έγκλημα άπό γνωστούς εις τά θύματα δράστας; Νά τό 
μεγάλο μυστήριο γιά μένα. "Αν μπορούσε νά λυθή τό μυστήριο αυτό, θά είχε γίνει 
καί ενα τεράστιο βήμα γιά τήν άνακάλυψι τών δολοφόνων. Σταμάτησαν καί ή άνά- 
κρισις καί ή Χωροφυλακή στο σπάσιμο τών μπαούλων καί στό σκόρπισμα τοΰ περιε
χομένου τους καί έβγαλαν τό συμπέρασμά τους. Δράσται κοινοί κακοποιοί καί ελα
τήριο ή ληστεία. Μά τι μποροΰσαν νά βροΰν οί λησταί άπό τό φτωχό τό νεωκόρο
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καί την πάμπτωχη γυναίκα του, ώστε νά σκοτώσουν δύο ανθρώπους καί μάλιστα 
με κίνδυνο να τους ξεφυγη δ Ιναραγιαννόπουλος καί νά τούς ξεκάνη εκείνος μέ το 
περίστροφο και μέ τα δίκαννά του; Νά πιστέψη κανείς δτι είχαν κρυφό μεγάλο θη
σαυρό, αρχαία χρυσά νομίσματα καί άλλες αρλούμπες πού βγήκαν μετά τό έγκλη
μα υπο μορφήν διαδόσεων καί τερατολογιών; ’Αστείο πράγμα. Θά είχε θησαυρό ό 
Καραγιαννόπουλος, δ έξυπνος εκείνος Κωνσταντινουπολίτης καί δέν θά τόν άξιο- 
ποιοΰσε για να κάνη μιά δική του δουλειά νά θησαυρίση, αλλά θά ζητούσε τή θέσι 
τού νεωκορου τής Νεραντζιώτισσας μέ τις 400 δραχμές καί θά έκανε καί μεροκά
ματα καί θά έδινε καφέδες καί λουκούμια καί θά έβγαζε καί δίσκο έπαιτείας εις 
την εκκλησία γιά νά κουτσοζήση αυτός καί ή γυναίκα του, τρώγοντας χόρτα βρα
στά μέ λίγο λαδάκι καί κανένα αυγό από τις δύο κοτούλες τους, πού τις είχαν μέσα 
στη μοναοική κάμαρα καί τις έδεναν στις καρέκλες γιά νά μη τούς φύγουν καί τις 
κλέψουν οι κλεφτοκοττάδες; ’Όχι, δέν έπήγαιναν γιά χρήματα οί δράσται, γιατί 
μέ την αξία πού είχε τό νόμισμα εκείνη τήν εποχή δέν θά περιφρονοΰσαν ούτε τά 
χρήματα πού ήταν στην τσάντα τής κυρά Μαρίας, ούτε τά λεφτά πού είχε δ άντρας 
της απάνω του ή μέσα στό κουτί καί θά έπαιρναν αμέσως καί τά κλειδιά τής εκκλη
σίας, θά τήν άνοιγαν καί θά έπαιρναν καί αφιερώματα αξίας δύο - τριών χιλιάδων 
δραχμών. ’Ή ζητούσαν κάτι άλλο όταν έσπαζαν τά μπαούλα καί τό βρήκαν, ή τά 
έσπασαν γιά νά δώσουν τήν έντύπωσι τής ληστείας. ’Αλλά τότε, γιατί περιεφρό- 
νησαν τά λίγα ύπόλοιπα τής προκαταβολής τού μισθού τού νεωκορου καί τις οικονο
μίες τής γυναικός του; Πάλι φαύλος κύκλος δηλαδή.

Νά είχαν τίποτε εχθρούς καί αυτοί νά είχαν τόσο θανάσιμο μίσος εναντίον τους, 
ώστε νά κάνουν ένα τόσο φοβερό έγκλημα γιά νά τούς εξοντώσουν; Δέν βγήκε 
τίποτε από τήν άνάκρισι γιά εχθρούς, άλλά πάλι, άν δεχθή κανείς αυτή τήν εκδο
χή, πρέπει νά δώση άπάντησι καί στό πώς έπεισαν τόν Καραγιαννόπουλο νά τούς 
άνοιξη τήν κλειδωμένη πόρτα γιά νά τούς σκοτώσουν; Ή  αυτή άπάντησις θά δοθή 
καί άν ύποθέση κανείς δτι δράσται ήσαν οί δύο Άρμένηδες, πού τούς είχε πυροβο
λήσει τήν περασμένη νύχτα μέ τή φοβία του γιά τούς κακοποιούς, άπό τούς οποίους 
τελικά δέν γλύτωσε. ’Άλλως τε σέ εχθρό ανοίγει κανείς; ’Ή , δέν λαμβάνει τουλά
χιστον στοιχειώδη μέτρα δταν είναι πάνοπλος;

“Οποιο δρόμο πάρη κανείς, καταλήγει σέ άδιέξοδο καί γ ι’ αυτό ύστερα άπό 
λίγες μέρες ή άνάκρισις άποτελματώθηκε καί τελικά έσβησε...

Καί ξαφνικά, ύστερα άπό τρεις πάνω - κάτω μήνες, άνάστατοι οί άστυνομικοί 
συντάκται τών εφημερίδων άπό τήν διάδοσι δτι είχε βρεθή καί συλληφθή δ δρά
στης τού διπλού εγκλήματος τής Νεραντζιώτισσας καί δτι τό κρατούσανε μυστικό, 
γιατί δέν είχε ακόμα ομολογήσει. Ή  ομολογία του δμως ήταν περιττή, γιατί δ «κα
κούργος» είχε δμολογήσει τό έγκλημά του σέ άλλους ένα σωρό μάρτυρες. Καί οί 
διαδόσεις αυτές, τουλάχιστον δτι είχε συλληφθή καί κρατηθή κάποιος γιά τό έγ
κλημα, φαινόντουσαν σωστές, γιατί ή Χωροφυλακή προαστίων είχε λάβει ένα σωρό 
άπομονωτικά μέτρα εναντίον μας. Τηρούσε «σιγήν άσφαλείας»... γύρω άπό τήν ύπό- 
θεσι. 'Γποψιασθήκαμε ακριβώς ύστερα άπό αυτά τά εναντίον μας σπασμωδικά μέ
τρα καί τελικά, ύστερα άπό ένα σωρό κόπους καί μόχθους, μάθαμε δτι ή Χωροφυ
λακή ’Αμαρουσίου είχε βρή νέα στοιχεία γιά τό έγκλημα τής Νεραντζιώτισσας καί 
δτι θεωρούσε βέβαιο δτι δολοφόν°ς τού κλησάρη καί τής κλησάρισσας ήταν κάποιος 
νέος, ένας Γιάννης Γρίβας, πού είχε συλληφθή καί προφυλακισθή άπό τις αρχές 
’Ιουνίου τού 1930 γιά άλλα σοβαρά εγκλήματα.

Αυτός δ Γρίβας είχε συλληφθή στήν Έκάλη, κατηγορούμενος γιά τή δολοφο
νία ενός χωροφύλακα πού συνέβηκε στις 8 ’Οκτωβρίου 1929 στό δάσος τής Κινέτ- 
τας, πέντε μήνες δηλαδή πριν άπό τόν διπλό φόνο τού ’Αμαρουσίου. Ό Γρίβας τότε
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ήταν ιδιώτης - φύλακας ενός κτήματος πού κάθε βράδυ άγνωστοι έκαναν έπιδρο- 
μες καί έκλεβαν ένα σωρό φρούτα, τά οποία έπουλοΰσαν. Ό νοικοκύρης είδε καί 
άπόειδε δτι δεν μπορούσε νά κάνη τίποτε άλλο, παρά νά βάλη φύλακα νά τού φυ- 
λάη τά δένδρα τή νύκτα καί πράγματι άνέθεσε τή φύλαξι τού οπωρώνα του στό Γρί
βα καί αυτός έκανε τόσο καλά τή δουλειά του, ώστε ένα από τά πρώτα βράδυα έπια- 
σε στά πράσσα κάποιο χωρικό Μήτσο νά κλέβη. Πήγε νά τόν συλλάβη καί αυτός 
τού έφερε άντίστασι, ό δέ Γρίβας τόν πυροβόλησε μέ τό περίστροφό του καί τόν άφη
σε στόν τόπο.

Ο φύλακας - φονιάς επεριμενε δτι θά τού έδιναν καί εύσημο γιά τό φονικό πού 
είχε κάνει στόν κλέφτη έκεΐνο καί δταν είδε ένα χωροφύλακα τού εκεί σταθμού, Χρο- 
νοπουλο επονομαζόμενο, δ οποίος τού είπε δτι ερχότανε νά τόν πιάση γιά τό φόνο 
τού κλέφτη, τού φώναξε νά κάνη πέρα καί επειδή τό όργανο τής τάξεως θέλησε νά 
κάνη τό καθήκον του, δ φονιάς τού κλέφτη δέν έχασε καιρό, αλλά έβγαλε στά γρή
γορα τό πιστόλι του καί τό άδειασε πάνω στό χωροφύλακα, μέ αποτέλεσμα νά τόν 
σκοτωση καί αυτόν. Καί υστέρα χάθηκε, ενώ τά διάφορα αποσπάσματα δλης τής 
Αττικής καί τής Βοιωτίας είχαν πάρει τά όρη καί τά βουνά καί τόν κυνηγούσαν 

πριν προφθάση νά έξελιχθή σέ ληστή.
Καί νά πούμε καί τού στραβού τό δίκηο αυτές οί υποψίες γιά τή μελλοντική 

εξέλιξή τού Γρίβα δέν ήταν καθόλου χωρίς βάση, γιατί από τήν προανάκρισι πού 
είχε γίνει τότε, γιά τά δύο φονικά τής Κινέττας, ειχεν εξακριβωθή δτι δ Γρίβας 
αυτός κατά τά 1928 είχε κάνει έναν άλλο άκόμη φόνο στη Θήβα καί έξ άλλου έθεω- 
ρεΐτο δτι ήταν εκείνος πού είχε άποπειραθή νά κάνη ληστεία στους επιβάτες ενός 
αυτοκίνητου πού ερχότανε από τό Λουτράκι στην ’Αθήνα μέ παίκτες πού γύριζαν 
από τό καζίνο, πού λειτουργούσε τά χρόνια εκείνα στη λουτρόπολι. Είχε ρίξει τότε 
πέντε πιστολιές στό αυτοκίνητο, αλλά δ σωφέρ του, αντί νά φοβηθή καί νά σταμα- 
^ηση, ανεπτυςε όση ταχύτητα μεγαλύτερη μπορούσε καί κατώρθωσε έτσι νά διαφύγη.

Ο Γρίβας αυτος είχε αναζητηθή λοιπον επίμονα από τή Χωροφυλακή καί στό 
Αιόπεσι άκόμα, τήν ιδιαίτερη πατρίδα του, χο)ρίς όμως καί νά βρίσκεται, δταν ένα 
πρωινό ο υπενωμοτάρχης Γ. Μιχαλόπ°υλος, πού υπηρετούσε στήν Έκάλη καί ό 
όποιος ήταν σταθμάρχης στήν Κινέττα, τήν εποχή τού φόνου τού χωροφύλακα Χρο- 
νοπούλου, τόν οποίον είχε ύπό τάς διαταγάς του, βλέπει ξαφνικά ένα πρωινό νά περι
φέρεται στο οασος τής Εκαλης ο 1 ριβας. Ο υπενωμοτάρχης κατά σύμπτωσιν ήταν 
άοπλος καί μέ τό δίκηο του φοβήθηκε τόν ώς τότε άποδεδειγμένο τρεις φορές φονηά 
νά τόν αντιμετώπιση στό ύπαιθρο άοπλος. Προσποιήθηκε λοιπόν δτι δέν τόν άνεγνώ- 
ρισε καί μέ τό χαμόγελο στά χείλη τόν παρεκάλεσε:

Βλέπω καλόπαιδο δτι έχεις πάρει τό δρόμο πού βγαίνει από τήν Έκάλη στό 
Διόνυσο. Μήπως τραβάς κατά εκεί;

—Κατά κεί, πάω, άπήντησε ανύποπτος δ Γρίβας.
—Μου κάνεις τή χάρι νά έλθης μιά στιγμή στήν κάμαρά μου νά σοϋ δώσω 

ένα γραμματάκι νά τό πας εκεί στόν μπακάλη;
—Εύχαρίστιυς.

JO Γρίβας ακολούθησε τόν υπενωμοτάρχη καί αυτός μόλις μπήκε στήν κάμαρά 
του ώρμησε, άρπαξε τό περίστροφό του καί προτείνοντάς το κατά τού Γρίβα, τού είπε:

—Γρίβα τήν έπαθες. Σέ γνώρισα. Μή σαλέψης γιατί στήν άναψα. Στάσου νά 
σέ δέσω.

Ό υπενωμοτάρχης Μιχαλόπουλος τού πέρασε αμέσως τις χειροπέδες καί τόν 
δδήγησε εις τόν τότε σταθμάρχη Έκάλης άνθυπασπιστή ΙΙαπαίωάννου εις τόν δποΐ- 
ον δ Γρίβας, δχι μόνο ήρνήθη τήν ένοχή του, άλλά καί έπέμεινε δτι θά καταγγείλη 
καί τόν υπενωμοτάρχη καί αυτόν τόν άνθυπασπιστή γιά παράνομο σύλληψι καί κα-
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τακράτησι και αυτό γιατί δεν είχαν στα χέρια τους ένταλμα συλλήψεως νά τοϋ τό 
κοινοποιήσουν τή στιγμή τής συλλήψεως, όπως ορίζει τό Σύνταγμα, πού τό ήξερε, 
καθώς φαίνεται απ εξω και ανακατωτά ό επικίνδυνος αυτός κακοποιός. 'Ο άνθυ- 
νι,ασπιστής φοβήθηκε καί τον άφησε ελεύθερο αμέσως, ενώ εκείνος έσπευσε νά έξα- 
φανισθή.^ Μά δ άνθυπασπιστής, πού τό φύσαγε καί δεν κρύωνε, κατέβηκε αμέσως εις 
την Αθήνα, πήρε αντίγραφα κανονικά τών εις βάρος τοϋ Γρίβα ένταλμάτων καί τών 
παραπεμπτικών ενταλμάτων για τους φόνους τών Θηβών καί τής Κινέττας καί γιά 
τήν απόπειραν ληστείας τών επιβατών τοϋ αυτοκινήτου τοϋ Καζίνου Λουτρακιού. 
Εσχισε γή καί ουρανό αμέσως, τόν ξαναβρήκε καί τον ξαόασυνέλαβε, νομίμως πια 

αυτή τή φορά καί ακόμη διεπίστωσε δτι δ Γρίβας, ίσως γιά νά μή χάση τόν καιρό 
του, δταν τριγύριζε τά δάση τής αραιοκατοικημένης τότε Έκάλης, διέρρηξε τό εκεί 
ναίδριο καί έκλεψε τό κιβώτιον τών εισφορών.

Καί αυτή ακριβώς ή κλοπή τοϋ ναϊδρίου τής Έκάλης, έφερε στό νοΰ τοϋ άνθυ- 
πασπιστοΰ Παπαϊωαννου τό διπλό έγκλημα τοϋ ζεύγους τών νεωκόρων τής Νεραν- 
τζιώτισσας τοϋ ’Αμαρουσίου, τό όποιον περέμενε σκοτεινό. «Θέλεις αυτό τό μοΰτρο 
νά τό είχε σκαρώσει».

Ό Γρίβας έξητάσθη από τόν άνθυπασπιστή καί άρνήθηκε κατηγορηματικά. 
’Αλλά μπορούσε κανείς νά τόν πιστέψη; "Γστερα δεν μπορούσε κανείς νά πιστέψη 
καί ο,τι έλεγε ο Γρίβας, γιατί αυτός, δπως διαπιστώθηκε ευθύς μετά τήν δεύτερη 
σύλληψί του, άπό μικρός ήταν ήλαττωμένης διανοητικής άναπτύξεως γιατί παιδάκι 
είχε προσβληθή άπό μηνιγγίτιδα.

Εν πάσει περιπτώσει δ Γρίβας άπεστάλη αμέσως εις τήν Εισαγγελία καί πα- 
ρεπεμφθη εις τον ανακριτή Ζάννο πού έκανε καί τήν προανάκριση γιά τό έγκλημα 
τοϋ ’Αμαρουσίου. Στήν απολογία του ήρνήθη τήν ένοχή του γιά τόν φόνο τών Θη
βών καί δμολόγησε μόνον τό διπλό φονικό τής Κινέττας, ίσχυρισθείς δτι τόν κλέφτη 
τών φρούτων τόν έσκότωσε εύρεθείς σέ πλήρη άμυνα καί δτι αναγκάσθηκε νά πυρο- 
βολήση καί τό χωροφύλακα πάλι γιατί βρέθηκε σέ άμυνα. Μά ένας άνθρωπος μέ 
τέτοιο παρελθόν ήταν πολύ φυσικό νά θεωρηθή ύποπτος καί γιά τό φόνο τοϋ κλησά- 
ρη καί τής κλησάρισσας καί δ ανακριτής Ζάννος ανέθεσε στον τότε σταθμάρχη Χω
ροφυλακής ’Αμαρουσίου Χερουβειμίδη νά φροντίση νά έξακριβώση αν δ Γρίβας έπρο- 
φυλακίσθη είς τάς φυλακάς τοϋ II. Στρατώνος γιά τά παληά φονικά τής Κινέττας.

Αυτά είναι δσα κατωρθώσαμε νά μάθωμε οί αστυνομικοί συντάκται καί άφοΰ 
τά Ιδημοσιεύσαμε δχι πιά ως διαλεύκανσι τοϋ εγκλήματος, άλλ’ ώς νεώτερα στοιχεία 
τά όποια ελέγχει ή άνάκρισις, μήπως έξ αυτών προκύψη ή διαπίστωσις τής ενοχής 
τοϋ αίμοβόρου θηρίου ώς δράστου καί τοϋ εγκλήματος τοϋ ’Αμαρουσίου.

Ό άνθυπασπιστής Χερ^υβειμίδης έκανε τότε μιά άντιδικονομική παράβαση πού 
παρά λίγο νά τοϋ στοιχίση τή θέσι του, γιατί φορώντας τά πολιτικά του πήγε στή 
φυλακή τοϋ II. Στρατώνος καί παρουσιάσθηκε στό Γρίβα σάν δικηγόρος καί τοϋ 
επρότεινε νά άναλάβη τήν ύπεράσπισί του. Τότε έφερε τή συζήτησι επάνω στό έγ
κλημα τοϋ ’Αμαρουσίου καί άφοΰ τόν διεβεβαίωσε, ψέματα, δτι ή άνάκρισις είχε 
συγκεντρώσει συνταρακτικά στοιχεία, άποδεικνύοντα τάχα τήν ένοχή του, τόν προέ- 
τρεψε νά δμολογήση.

Ό Γρίβας, δ όποιος παρ’ όλη τή μηνιγγίτιδα, πού είχε πάθει μικρός, δεν ήταν 
τόσο χαζός, καθώς ένόμιζαν μερικοί, δέν έπάτησε τήν πεπονόφλουδα καί άρνήθηκε 
κατηγορηματικά στον δήθεν δικηγόρο καί στήν πραγματικότητα άνθυπασπιστή κά
θε άνάμιξι στό κακούργημα τής Νεραντζιώτισσας. Ό άνθυπασπιστής δμως πήρε μιά 
φωτογραφία τοϋ Γρίβα καί άφοΰ γύρισε στό Μαρούσι, τήν έδειξε σέ διάφορους κα
τοίκους πού καθόντουσαν γύρω στή Νεραντζιώτισσα καί αυτοί κατέθεσαν δτι δ Γρί
βας κατά τάς άρχάς τού Μαρτίου καί γιά άρκετό καιρό ύστερα καί πρό τής συλλή-
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ψεώς του, επερνοΰσε έξω άπό τό παληό βυγαντινό έκκλησάκι γιά νά πάη συντομό
τερα κάθε πρωί στή Μαγγουφάνα, τή σημερινή «Πεύκη», οπού δούλευε σέ κάποιο 
κτήμα. Ά λλα τίποτε άλλο πιο συγκεκριμένο δεν έβγαινε επάνω σ’ αυτό τό θέμα.

Ό άνθυπασπιστής δμως είχε σχηματίσει ακράδαντο πεποίθησι δτι δ Γρίβας 
ήταν δ καταζητούμενος, άγνωστος έως τότε δράστης τοΰ διπλού εγκλήματος καί γι' 
αυτό πήρε τόν τότε διοικητήν Χωροφυλακής Άττικοβοιωτίας, άντισυνταγματάρχην 
Αναγνωστόπουλον κα'ι αυτόν μέ πολιτικά καί μετέβησαν μαζί εις τόν Π. Στρατώνα, 
δπου είδαν καί πάλιν τόν Γρίβαν. ’Εκεί δ Χερουβειμίδης παρουσίασε εις τόν προφυ- 
λακισθεντα δΓ άλλους φόνους δολοφόνον I. Γρίβαν τόν ’Αναγνωστόπουλον ώς προϊ
στάμενον τοΰ δικηγορικού γραφείου, δπου είργάζετο καί αυτός καί τοΰ είπε δτι δ 
Αναγνωστόπουλος θά άνελάμβανε την ύπεράσπισίν του, αν τούς ώμολογοΰσε δλη την 

αλήθεια.
Ο Γρίβας τους έπιστευσε πλέον καί τούς είπε δτι μιά νύκτα, στα τέλη τοΰ Φε

βρουάριου ή τάς άρχάς Μαρτίου, ενώ επερνοΰσε έξω από τή Νεραντζιώτισσα, δ νεω- 
κόρος τόν έθεώρησε ύποπτο γιά κλέφτη καί τού έρριξε μιά τουφεκιά στδν άέρα καί 
τού φώναξε, κατά τή συνήθεια τοΰ μακαρίτη, δτι άν ξαναπεράση νύχτα εξω από τό 
εκκλησάκι γιά νά τό κλέψη, θά τόν σκοτώση. Αυτός τοΰ είπε δτι δέν είχε κανένα 
δικαίωμα νά τόν έμποδίζη από πού θά περνάη καί από πού δέν θά περνάη. Τότε καί 
δ Γρίβας τήν άλλη μέρα έπιδεικτικώς έπήρε τό κορίτσι του καί έπέρασε νύχτα έξω 
άπό τή Νεραντζιώτισσα. Ό νεωκόρος καί ή γυναίκα του τούς έβρισαν χωρίς νά 
τούς πυροβολήσουν καί αυτός μέ τή φίλη του τούς ανταποδώσανε τις βρυσιές. Τότε 
καί αυτοί τούς είπαν νά μήν ξαναπεράσουν έξω άπό τήν εκκλησία. Ό Γρίβας τό μό
νον πού ώμολόγησε είναι δτι δύο φορές έσκέφθη νά διαρρήξη τό εκκλησάκι τής Νε- 
ραντζιώτισσας καί νά κλέψη τά χρήματα πού θά εϋρισκε εις τό παγγάρι, αλλά δταν 
είδε τί κέρβερος ήταν δ κλησάρης δέν προέβη σέ καμμιά απόπειρα «γιά νά μήν εχη 
μπλεξίματα». Γιά τό έγκλημα άρνήθηκε απόλυτα τήν ένοχή του.

Ό άνθυπασπιστής Χερουβειμίδης, ώς ένεργήσας προανάκρισιν γιά τό έγκλημα 
τοΰ ’Αμαρουσίου, δέν έξητάσθη άπό τόν άνακριτή. Έξητάσθη δμως ώς μάρτυρας δ 
διοικητής τής Χωροφυλακής Άττικοβοιωτίας, άντισυνταγματάρχης Άναγνωστόπου- 
λος, καταθέσας τά διαμειφθέντα.

Έν πάσει περιπτώσει δ ανακριτής άπήγγειλε κατηγορίαν κατά τοΰ Γιάννη Γρί
βα γιά ένοχή του στο διπλό έγκλημα τοΰ Αμαρουσίου, τήν δποίαν εκείνος άρνήθη
κε πάντα έντονα, δμολογών μόνον δτι δ κλησάρης τόν είχε πυροβολήσει άνεπιτυχώς, 
δταν έπέρασε άπό τή Νεραντζιώτισσα, γιά νά κατατοπισθή καί νά έπιχειρήση νά 
τήν κλέψη. Γιά τήν ένοχή του γιά τό έγκλημα τοΰ Αμαρουσίου έκρίθη άπολυτέος 
καί γιά ένα κοινό μυαλό άπό τόν τρόπο τής διαπράξεως τοΰ διπλού φονικοΰ κατα
λάβαινε δτι αυτό ήταν κακούργημα δύο τουλάχιστον άνθρώπων.

Αστέρα άπό λίγες μέρες, μετά τήν έκδοχή τοΰ Γιάννη Γρίβα πού δέν ήταν δ
δράστης τοΰ διπλοΰ φονικοΰ, νέες λαχτάρες πάλι καί νέα μέτρα καί «σιγή άσφαλεί- 
ας» περί τό φοβερό έκεΐνο κακούργημα. Είχαν πιάσει καί πάλι κάποιον ώς ύποπτο 
δράστη τοΰ έγκλήματος τής Νεραντζιώτισσας. Τρόμαξα καί πάλι νά μάθω τό-ονομα 
τοΰ κρατουμένου καί άμα τό έμαθα... έσκασα στά γέλια. Είχε συλληφθή παληός 
γνώριμος άπό παληότερα μυστηριώδη έγκλήματα, ένας τύπος τότε, δ περίφημος 
νταής Καβαλάρης, κοινός κλέπτης, μικροεκβιαστής καί κατ’ επάγγελμα τρομοκρά
της καί εραστής τών διαφόρων γυναικών πού υπηρετούσαν, είτε ώς γκαρσόνες, είτε 
ώς άηδοί... εις τά διάφορα καφέ - μπάρ καί καφέ - άμάν τών Τζιτζιφιών καί ό
όποιος, γιά νά δημιουργήση φήμην φονηά καί τρομοκράτη εις τό περιβάλλον του,
έκαυχάτο καί έλεγε δτι ήταν δ δολοφόνος τοΰ σωφέρ εις τό Μοσχάτο, πράγμα απο
λύτως ψευδές, γιατί ήθελε νά τόν τρέμουν δλοι καί δλες καί νά τοΰ δίνουν τό παρα-
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δάκι ιούς. Ηταν ένας θρασύδειλος τύπος καί δταν μέ τά κουτσομπολικά αυτά καί 
μόνον συνελαμβάνετο, ώμολογοΰσε μέ κλάματα την αλήθεια. 'Ότι δηλαδή ήταν α
θώος, δτι αυτές ήταν σαχλαμάρες πού τις είπε στ’ άστεΐα. Τελικά παρακαλοϋσε νά 
ιόν λυπηθούν και να τον σώσουν. Ηταν ψευτονταής, δ οποίος έτρεμε κυριολεκτικά 
κάθε άστυνομικο καί ο οποίος άφεθη ελεύθερος καί γιά τό φόνο τής Νεραντζιώτισσας. 
Γιατί είχε ακλόνητο άλλοθι.

Ο Καβαλαρης θύμιζε πολύ έναν άλλο τύπο τής Παληάς ’Αθήνας των αρχών τοϋ 
αιώνος μας, τον ιστορικό Ανδρέα άπό τό Βόλο, μέ τον όποιον γλεντούσαν διάφορες 
παρ=.ες ^νεων τής εποχής πού τον καλοΰσαν στό τραπέζι τους ρτό τότε αριστοκρατικό 
ρεσιωραν το «Πανελλήνιον», απέναντι στό σημερινό «Πάνθεον» επί τής λεωφόρου 
Πανεπιστήμιου και Εμ. Μπενακη, που τον καιρόν εκείνον λεγόταν Προαστείου. 
Ο _ Ανδρεας έλεγε διαφόρους φανφαρονισμούς καί λεονταρισμούς καί βγάζοντας 

άπό το κόκκινο ζουνάρι του, ένα περίστροφο, μέ τήν κάνη του έπιανε την αλατιέρα 
ή^πιπεριέρα λίγο αλατι και πιπέρι και τό έρριχνε έπιδεικτικά στό πιάτο του. ’Αλλά 
τ/]ν ίδια στιγμή άπο την παρέα, των νέων πού τον είχε καλέσει στό τραπέζι της έ
πεφτε η καρπαζια και ή κατραπακια σύννεφο, ένώ αδτός ζαρωμένος έσπευδε νά βά- 
λη το περίστροφο του και πάλι στό ζουνάρι του. Άπό τό ζουνάρι του άφινε πάντα 
τη μια άκρη να κρέμεται για να λεη ο κοσμος δτι έχει ...άμολύση τό ζουνάρι του 
για καυγα. Για ολα αυτα του τα καμώματα και γιά τήν παροιμιώδη δειλία του, δ 
καπεταν Ανδρεας απο το Βολο είχε επονομασθή με τό παρατσούκλι «δ Άνδρέας δ 
Κ.....ς», άπό τό γνωστόν δοχείον τής νυκτός.

Τόν  ̂Καβαλάρη θά τόν βρούμε καί δράστη άλλων εγκλημάτων πού δέν τά διέ- 
πραξε. Αλλα και στο έγκλημα τής Νεραντζιώτισσας, δύο μέρες άφ’ δτου, δμοφίΛ- 
νούντων Είσαγγελέως καί Άνακριτοΰ, άφέθη προσωρινώς έλεύθερος γιά τό φόνο 
τού νεωκόρου καί τής γυναικός του στή Νεραντζιώτισσα, τόν συνήντησα μέσα σ’ ένα 
ηλεκτροκίνητο τράμ. Μή φανταζόμενος δτι καθόμουνα έντελώς στό πίσω του κάθισμα 
τόν ακόυσα νά λέη στήν παρέα του.

—Ρέ τί φανταζόσαστε γιά μένα. Τόν ξέρετε καλά τόν Καβαλάρη. Τούς πήγε 
ζουμί δλους καί ανακριτή καί Χωροφυλακή. Καί έτσι μ’ άφήσανε αμέσως ελεύθερο. 
Μά κι’ εγώ τούς είπα: «Βρέ σείς ξέρετε μέ ποιόν έχετε νά κάνετε; Μέ τόν Γιώργη 
τόν Καβαλάρη πού δέν φοβάται κανένα». Καί αυτοί τί νά κάνουν π ιά ; Μέ άφησαν 
έλεύθερο.

Εκείνη τή στιγμή άρχισα νά ξεροβήχω δυνατά, επίτηδες. Γύρισε καί μόλις 
μέ είδε έθεώρησε σκόπιμο νά πηδήση άπό τό τράμ καί νά έξαφανισθή. Γιατί άπό τό 
ρεπορτάζ ήξερα καλά ποιος ήταν δ Καβαλάρης.

Τό έγκλημα τής Νεραντζιώτισσας παρέμεινε καί παραμένει ένα άπό τά μεγά
λα μυστήρια καί ή δικογραφία του θά βρίσκεται σήμερα στό άρχείο.

ΣΠ ΥΡΟ Σ ΛΕΩ ΤΣΑΚ Ο Σ

Μέ τη μελέτη πλουτίζουμε τις γνώσεις μας καί έτσι 
έπιτελουμε άποτελεσματικώτερα τά καθήκοντα μας ώς 

άστυνομικοί και ώς άνθρωποι.



ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ - ΛΙΘΟΒΟΛΗΤΗΣ
Κατά μετάφρασήν έκ του Γερμανικού περιοδικού ((Krimi-__________
nalistik» υπό του ’Αστυφύλακας χ. A . ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Στην ’Όλτεν της Ελβετίας, ή οποία είναι σιδηροδρομικός κόμβος, από τίς 
αρχές τοΰ 1962, άρχισε νά άσκή τό «επάγγελμά» του ένας ίδιάζων τύπος διαρρή
κτου. Ό πληθυσμός τής πόλεως, καθώς επίσης καί οί κάτοικοι των γύρω χωριών, 
είχαν άναστατωθή από τη δράση του. Παρ’ δλες τίς καταβληθεΐσες προσπάθειες, ή 
’Αστυνομία επί 10 μήνες δέν είχε κατορθώσει νά τον άνακαλύψη. Ευθύς εξ αρχής 
φάνηκε δτι είχε νά κάνη μέ πολύ έξυπνο άνθρωπο. Τελικά, κατορθώθηκε ή σύλ- 
ληψίς του, ενώ προσπαθούσε νά διαφυγή μετά την 34η διάρρηξή του! (25 στην 
’Όλτεν καί τά περίχωρά της, 5 στη Ζυρίχη καί τά περίχωρά της, 2 στήν S καί 2 
οτή Λουκέρνη) . Τό σύνολο τής λείας του, μαζί μέ τίς ζημιές πού προκάλεσε, υπο
λογίσθηκε σέ 30.000 ελβετικά φράγκα.

Κάθε αστυνομικός γνωρίζει πόσο δύσκολη είναι ή εργασία δταν Ιχη νά κάνη 
μέ τέτοιου είδους έγκληματίας. Ιδίως, δταν ή έξακρίβωσις καί άνακάλυψις ενός 
δράστου καθυστερή κάπως, ή ’Αστυνομία βρίσκεται προ αδιεξόδου, μη γνωρίζοντας 
ποιά μέθοδο αναζητήσεων νά άκολουθήση καί ποιόν τρόπο δράσεως, ώς όρθότερον, 
νά έφαρμόση.

Κατ’ άρχάς πρέπει νά σημειωθή ή ιδιαιτέρα μέθοδος δράσεως τού διαρρήκτου. 
Στήν προκειμένη περίπτωση ό δράστης - διαρρήκτης διακρίνοταν πάντοτε από ένα 
ιδιαίτερο modus operand!, δσον αφόρα τίς διαρρήξεις πού κατελογίζοντο εις τό έ- 
νεργητικόν του. Σέ κάθε διάρρηξη, πριν νά σκαρφαλώση, πετοΰσε μιά πέτρα, μεγέ
θους μιας γροθιάς, προς ένα παράθυρο. ’Από τό χαρακτηριστικό αυτό γνώρισμα ή 
Αστυνομία τοΰ ’Όλτεν τόν άπεκάλεσε «Λιθοβολητή - Διαρρήκτη».

Ό διαρρήκτης αυτός πετοΰσε τή μοιραία πέτρα, κατά προτίμηση, στό τζάμι 
μιας μπαλκονόπορτας ή σέ άλλο εσωτερικό παράθυρο τοΰ παρτέρ. Μερικές φορές 
οί κάτοικοι τοΰ σπιτιού άφηναν, ιδίως τό καλοκαίρι, ένα παράθυρο άνοικτό, για 
αερισμό. ’Έτσι έδίδετο ή ευκαιρία στό δράστη νά είσχωρήση στό σπίτι άπ’ εκεί. 
Στήν περίπτωση αυτή άλλαζε τή μέθοδό του, δηλαδή δέν πετοΰσε πέτρα. Τό γιατί 
είναι ευνόητο. Άπό απόσταση ή πίσω από τίς γρίλλιες, παρακολουθούσε, εάν από 
τό σπάσιμο τοΰ τζαμιοΰ είχε πάρει κάποιος είδηση. Παρέμενε εντελώς ακίνητος μέ- 
χρις δτου διαπιστώση μέ βεβαιότητα, δτι δέν βρισκόταν κανείς μέσα στό σπίτι. Τό
τε, μέ τήν ησυχία του έπεδίδετο εις τό έργο του. Τήν πέτρα δέν τήν κουβαλούσε 
άπό μακρυά, αλλά τήν εΰρισκε έκεΐ κάπου κοντά στό σπίτι πού Ικανέ τή διάρρηξη. 
Καί αυτό γιά νά μή δώση υπόνοιες. Προτιμούσε τά μοναχικά σπίτια, τίς έπαύλεις ή 
γωνιακές μονοκατοικίες στά απώτερα σημεία τής πόλεως καί τά κοντινά χωριά.

Οί διαρρήξεις διεπράττοντο πάντοτε τό βράδυ, άπό 8ης μέχρι 11ης ώρας. Ό 
δράστης άφαιροΰσε μόνο χρήματα. Σέ μιά περίπτωση βρέθηκαν, μετά τήν διάρρηξη, 
κοσμήματα καί τιμαλφή, αξίας 20.000 φράγκιυν, απείραχτα. Ό άνθρωπος ασφα
λώς δέν τά πήρε, γιατί δέν ήθελε νά άναγνωρισθή δταν θά πήγαινε νά τά πουλήση.

Δακτυλικά άποτυπώματα δέν είχαν βρεθή σέ καμμιά περίπτωση. Μιά φορά 
βρέθηκε πάνω σέ ένα έπιπλο τό αποτύπωμα πλεκτού. ’Αργότερα αποδείχθηκε δτι 
τούτο ανήκε σέ μιά κάλτσα τού δράστου. Ό άνθρωπος ήταν τόσο προσεκτικός, ώστε 
δέν είχε ποτέ μαζί του γάντια. Δέν ήθελε νά ένοχοποιηθή σέ ενδεχόμενο αστυνομι
κό έλεγχο. Γι’ αυτό, πριν μπή στό σπίτι, έβγαζε τίς κάλτσες του καί τις φορούσε 
σάν γάντια στά χέρια του, γιά νά μήν άφήση δακτυλικά άποτυπώματα. ’Έτσι, κατά 
τόν χρόνο τής διαρρήξεως, φορούσε τά παπούτσια του χωρίς κάλτσες.
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Μέχρι τήν 14η διάρρηξή του, ή ’Αστυνομία τοΰ ’Όλτεν είχε διαπιστώσει τό 
χρώμα τών ένδυμάτων του από ινες πού είχαν άνευρεθή στόν τόπο τής διαρρήξεως. 
Προέκυπτε δμως δτι δ δράστης δεν φορούσε πάντοτε τά ίδια ενδύματα. Κατά τήν 
15η καί 17η διάρρηξη άνευρέθηκαν ίχνη πελμάτων. Έπρόκειτο για μια λεία δερ
μάτινη σόλα μέ ελαστικό στις άκρες.

Κατά τήν 28η διάρρηξη δ δράστης πάτησε πάνω σέ μιά βελούδινη πολυθρόνα, 
όπου άφησε τό αποτύπωμα τών ύποδημάτων του, τδ όποιο μετρήθηκε μέ ακρίβεια 
καί φωτογραφήθηκε. Αυτή τή φορά έπρόκειτο γιά  λεία δερμάτινη σόλα, χωρίς 
ελαστικό στις άκρες. Ό  δράστης λοιπόν δεν φορούσε πάντοτε τά ίδια παπούτσια 
στή «δουλειά» του.

’Έκανε τις διαρρήξεις του συνήθως Παρασκευή, Σάββατο καί Κυριακή βράδυ. 
Επίσης καί τις άλλες μέρες τής έβδομάόος έκλεβε, μέ έξαίρεση μόνο τή Δευτέρα. 
Τί επάγγελμα λοιπόν νά εξασκοΰσε ό δράστης, ώστε τά βράουα τής Δευτέρας νά 
μήν είναι ελεύθερος;

ΙΙερί τά τέλη Μαρτίου - άρχάς ’Απριλίου, μέσα σέ δκτώ μέρες, έσημειώθηκαν 
9 διαρρήξεις. Οί 7 διαπράχθηκαν μέ τήν γνωστή μέθοδο τοΰ λιθοβολισμού, οί 2 μέ 
διαφορετικό τρόπο, ώστε νά φαίνεται δτι πρόκειται γιά δουλειά άλλου διαρρήκτου. 
'Ύστερα άπό αυτό συνήλθαν σέ σύσκεψη οί υπηρεσίες διώξεως τού εγκλήματος τών 
διαφόρων καντονίων. Ό  αντιπρόσωπος τής καντονιακής άστυνομίας τής Βέρνης, άνέ- 
φερε, δτι δ παλιός, γνωστός διαρρήκτης Πάουλ Σ. ήταν δ δράστης ώρισμένων διαρ
ρήξεων στή Γιούρα τής Βέρνης. Αυτό αποδείχθηκε άπό τά δακτυλικά αποτυπώ
ματα πού άφησε. Στόν Σ. άπεδίδοντο καί άλλες διαρρήξεις στή Γιούρα καί στή Βα
σιλεία. Ή αστυνομία τής ’Όλτεν άρχιζε νά έλπίζη δτι καί δ δικός της «Λιθοβολη- 
τής - Διαρρήκτης» θά ήταν δ Σ, αφού καί αυτός κατά τό παρελθόν είχε χρησιμο
ποιήσει τή μέθοδο αυτή. Κατόπιν έκδόσεως εντάλματος συλλήψεως, συνελήφθη ό 
Σ. στή Γιούρα καί άνακρινόμενος ώμολόγησε δύο διαρρήξεις στήν ’Όλτεν, πού ήταν 
οί δύο διαπραχθεΐσες μέ διαφορετικό τρόπο άπό τις εννέα. Γιά τις έπτά διαρρήξεις 
μέ λιθοβολισμό", είχε τό άλλοθι του. ’Έτσι ή αστυνομία τής ’Όλτεν έπρεπε νά συ
νέχιση τις αναζητήσεις της.

Ό άναζητούμενος δέν ήταν μόνο άριστος διαρρήκτης. ’Ήξερε τον τρόπο επί
σης νά θέτη τά σκυλιά έκτος μάχης. Σέ μιά άπό τις πρώτες του διαρρήξεις, τό 
θύμα, κατά τή διάρκεια τής διώρου άπουσίας του, είχε αφήσει μέσα στο δωμάτιό 
του τό μεγαλόσωμο καί άγριο σκυλί του. Τό δωμάτιο δμως διαρρήχθηκε καί έκλά- 
πησαν τά χρήματα. Τό άγριο σκυλί βρέθηκε κλεισμένο σέ άλλο δωμάτιο. Κανείς 
άπό τούς γείτονες δέν είχε άκούσει τό σκυλί νά γαυγίζη. Τό θύμα υπέθεσε δτι δ 
δράστης ήταν γνωστό καί έμπιστο πρόσωπο. Σέ έναν ξένο τό σκυλί θά έπετίθετο καί 
θά τον ξέσκιζε. ’Εξετάσθηκαν δλοι οί θεωρηθέντες ύποπτοι, άλλά τά αποτελέσματα 
άπέβησαν αρνητικά. ’Αργότερα δ δράστης περιέγραψε στήν ’Αστυνομία τον τρόπο 
μέ τόν δποΐο ώδήγησε τό σκυλί στό διπλανό δωμάτιο. Μερικά γαυγίσματά καί ή 
μονομαχία είχε λήξει. Ό δράστης βρισκόταν μέσα στό δωμάτιο καί έπαιρνε μέ τήν 
ησυχία "του τά χρήματα. Τό έπεισόδιο μέ τό σκυλί έφερε πολλούς μάταιους πονο
κεφάλους στήν ’Αστυνομία.

Κοντά στόν άλλο φόρτο εργασίας, έπρεπε τώρα οί πληττόμενες άκραϊες πε
ριοχές νά παρακολουθοϋνται. 'Ύστερα δμως άπό δκτώ βράδυα, λόγω έλλείψεως 
υπαλλήλων, ή παρακολούθησις άνεστάλη. Κατά τόν χρόνο τούτο καί τις δυο επό
μενες έβδομάδες δέν διαπράχθηκε καμμιά διάρρηξις.

Στις αρχές Μαίου έν τούτοις, ένα βράδυ στις 11 ή ώρα, άναφέρθηκε μιά διάρ
ρηξή. Ετό χωριό W. έξω άπό τήν ’Όλτεν, οί κάτοικοι ένός σπιτιού είχαν βγή έξω 
άπό τις 8 μέχρι τις 11 τό βράδυ. "Οταν έπέστρεψαν, βρήκαν μιά μεγάλη πέτρα 
στό διάδρομο, ένώ 3.000 φράγκα άπό τό ντουλάπι τους είχαν κάνει φτερά. Χρήσιμο-
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ποιήθηκε αμέσως ένα σκυλί, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μετά την διάρρηξη αυτή 
επανελήφθησαν καί πάλι οί νυκτερινές παρακολουθήσεις τής αστυνομίας. Καί πάλι 
όμως, σάν νά είχε λάβει εντολή 6 διαρρήκτης, σταμάτησε. Καί μόνο υστέρα από 
δύο μήνες ό «διαρρήκτης - λιθοβολητής» έκαμε τήν εμφάνισή του καί πάλι στο χω
ριό YV. Αυτή τή φορά βρήκε μόνο 500 φράγκα νά κλέψη. ’Έτσι, διέπραξε τήν 
επόμενη διάρρηξή του ακριβώς ύστερα από δύο εβδομάδες.

Τώρα έβγαινε τό συμπέρασμα από τό χρονικό διάστημα πού διέρρευσε μεταξύ 
των δύο διαρρήξεων, δτι μέ 3.000 φράγκα ό διαρρήκτης πέρασε δύο μήνες, ενώ 
με 500 φράγκα δύο εβδομάδες. 'Ο άνθρωπος λοιτιόν έχρειάζετο ένα μηνιαίο εισό
δημα γύρω στα 1.000 φράγκα.

Ετσι συνέχισε τή δράση του. Πολλές φορές έπανελάμβανε τή διάρρηξή του 
μετά 8 ήμέρες, σπανιώτατα δέ ύστερα από 6 έβδομάδες. Πάντοτε ή καταγγελία 
τών διαρρήξεων έφθανε στήν αστυνομία γύρω στις 11 ή ώρα καί συχνά τά θύματα 
ήσαν δύο ή τρία ταυτοχρόνως καί μάλιστα βρίσκονταν σέ απόσταση αρκετών χιλιο
μέτρων μεταξύ τους, πράγμα πού δυσχέραινε τήν αστυνομική παρακολούθηση. ’Α
μέσως ύστερα από κάθε καταγγελλόμενη διάρρηξη, έστέλλοντο αστυνομικοί υπάλ
ληλοι για έλεγχο στο σιδηροδρομικό σταθμό, σέ γέφυρες καί άλλα σημεία όδικής 
κυκλοφορίας. ’Αργότερα άντιλήφθηκαν οί άστυνομικοί γιατί δέν είχαν επιτυχία. Ό 
δράστης, άπλούστατα, μετά τήν διάρρηξη, δέν παρέμενε ούτε λεπτό στήν περιοχή. 
Επαιρνε πάντοτε στις 10 ή ώρα από τό σταθμό τής ’Όλτεν τό τραίνο. Οί καταγ

γελίες τών διαρρήξεων έφθαναν στήν άστυνομία τό ένωρίτερο μέχρι τις 11 ή ώρα. 
Κατά τον χρόνο αυτόν, ό διαρρήκτης καθόταν ήσυχος σ’ ένα εστιατόριο τής Τσό- 
φιγκεν, οπού εργαζόταν ή μνηστή του ως σερβιτόρος.

Ή  αστυνομία συνέταξε ένα κατάλογο υπόπτων ατόμων καί αμέσως μετά κάθε 
καταγγελία έλεγχετο τό άλλοθι τών ατόμων αυτών. Πάλι καμμιά πρόοδος δέν έση- 
μειώθη. Εξητάζοντο επ ίσης  καί οσοι άλλοι διαρρήκτες συνελαμβάνοντο σέ δλη τήν 
Ελβετία. Πάντοτε δμως τό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Ό διαρρήκτης άπό τό Τσό- 
φιγκεν δεν βρισκόταν πουθενά ανάμεσα ατούς υπόπτους.

Τό φθινόπωρο τοΰ 1962, μετά τήν διάπραξη δύο διαρρήξεων ένα βράδυ, ή 
Αστυνομία^τής ’Όλτεν άπεφάσισε νά λάβη νέα μέτρα. Οί κάτοικοι τών άκραίων 

συνοικιών ήταν ^άνάστατοι καί δέν τολμούσαν νά άφήσουν τά σπίτια τους μοναχά. 
Τό θέμα συζητήθηκε έν έκτάσει καί στά κοινοτικά συμβούλια τών γύρω χωριών.

’Αποφασίσθηκε λοιπόν νά στηθή παγίδα μέσα στήν περιοχή δπου συνήθως 
έδρα δ διαρρήκτης. Βάσει τών κλοπιμαίων, ή άστυνομία μπορούσε νά ύπολογίση 
τον χρόνο τής μελλοντικής διαρρήξεως. Μέσα στήν πληττομένη περιοχή ξεχωρί- 
σθηκαν 200 απομονωμένα σπίτια, πού χωρίσθηκαν σέ 10 τμήματα, άνά 20 σπίτια. 
ΤΙ άστυνομία υπέδειξε καί συνέστησε στά 19 άπό τά 20 σπίτια νά βρίσκωνται οί 
κάτοικοι μέσα καί νά̂  είναι τό φώς αναμμένο άπό τις επτά ή ώρα τό βράδυ. ’Ασφα
λώς στά 19 αυτά σπίτια 'δεν θά διεπράττετο διάρρηξις. Τό 20ό σπίτι ήταν Ιπιμε- 
λώς διαλεγμένο, μέσα στο οποίο ήταν εγκατεστημένοι άστυνομικοί άπό τις 6.30' ή 
ώρα. ’Έτσι ή αστυνομία είχε καταλάβει 10 σπίτια στις διάφορες ακραίες περιο
χές, θέλοντας έτσι νά εξαναγκάση τον διαρρήκτη - λιθοβολητή νά διάλεξη‘ ένα 
άπό τά 10 αυτά σπίτια, δπου θά τοΰ έγίνετο άνάλογος υποδοχή. Προς μεγάλη θλίώη 
τών άστυνομικών, τό άποτέλεσμα ήταν πάλι άρνητικό. Κατά σύμπτωση, δ διαρρή
κτης - λι θοβολητής τήν έβοομάδα εκείνη είχε αναχωρήσει γιά τήν S., δπου καί 
διεπραξε δύο διαρρήξεις. Εως πότε λοιπόν ή τύχη θά ευνοούσε τόν κακοποιό 
αυτόν; Έάν ήπανελαμβάνετο ή μέθοδος αυτή επί 4 συνεχή Σαββατοκύριακα,” ίσως 
° °ΡάσήΤζ νά έπεφτε στά χέρια τής άστυνομίας, γιατί στις άρχές Νοεμβρίου ενα 
Σαβοατοβραοο, όιέρρηξε μιά βίλλα στήν περιοχή. Δέν υπήρχαν δμως άρκετοί ύπάλ- 
ληλοι γιά μιά συνεχή καί μεγάλης έκτάσεως επιχείρηση.
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"Ολο τόν Νοέμβριο δύο αστυνομικοί ήσχολοΰντο ιδιαίτερα μέ τον έλεγχο για 
τήν ανακάλυψη τοΰ άγνώστου «διαρρήκτου - λιθοβολητοΰ». Ενεργούσαν συστημα
τικό προσωπικό έλεγχο άνάμεσα στους 40.000 περίπου κατοίκους τής ’Όλτεν καί 
τών περιχώρων για νά άνακαλύψουν ύποπτα άτομα που δέν ήσαν σεσημασμένα. 
’Έλεγχαν τούς διερχομένους. ’Από δλη αυτή τήν εργασία διαλευκάνθηκαν ώρισμένα 
παλαιά άδικήματα, αλλά δ «διαρρήκτης - λιθοβολητής» δέν έπεφτε στά χέρια τους, 
για τόν άπλούστατο λόγο: δέν βρισκόταν έκεϊ.

Τόν Δεκέμβριο διαπράχθηκαν δύο διαρρήξεις στό καντόνι τής Αουκέρνης, μέ 
πλούσια λεία. Στις 17 ’Ιανουάριου 1963 —μοιραία ημερομηνία για τόν διαρρήκτη 
μας— έφθασε μέ τό τραίνο στήν ’Όλτεν. Γύρω στις έννιά ή ώρα διέρρηξε στό Τ. 
μια μονοκατοικία. Πέταξε μέ τόν γνωστό τρόπο τήν πέτρα στό παράθυρο. Κανείς 
δέν φάνηκε, πράγμα πού μαρτυρούσε δτι μπορούσε άφοβα νά σκαρφαλώση. Δέν είχε 
βρεθή άκόμα καλά - καλά μέσα στό σπίτι, δταν έπέστρεψε τό άνδρόγυνο —οί ένοι
κοι— άπό τόν βραδυνό του περίπατο καί διαπίστωσε δτι κάτι συνέβαινε. Ό  άνδρας 
πρόλαβε νά δή ένα άγνωστο νά τό βάζη στά πόδια. Τόν είδε καλά, δπως έτρεχε 
στόν κατήφορο, θ ά  ήταν 25 έτών περίπου, φορούσε ένα άνοιχτό, κοντό αδιάβροχο. 
Έσπευσε νά καταγγείλη τό γεγονός αμέσως στήν ’Αστυνομία, ή οποία αμέσως 
έτέθη σέ συναγερμό. Δυο αστυνομικοί κατέλαβαν τά πόστα προς τό σιδηροδρομικό 
σταθμό καί άλλοι δυό κατέλαβαν τή γέφυρα τοΰ ’Άαρ, άπό τήν δποία πιθανόν νά 
περνούσε δ δράστης, εάν ήθελε νά πάη στό σιδηροδρομικό σταθμό.

Δέν είχαν φθάσει άκόμα πάνω στή γέφυρα τοΰ Τριμπάχερ, δταν είδαν ένα 
ύποπτο, νέο άνδρα. Τό άδιάβροχο πού φορούσε ήταν λερωμένο στήν πλάτη μέ χιό
νια καί λάσπες. Τόν σταμάτησαν. Τούς έδήλωσε δτι λεγόταν Κράουερ ”Αλεξ καί 
δτι κατοικούσε στό ’Άαρμπούργκ. Πιστοποιητικά ταυτότητος δέν είχε μαζί του. 
Έκτος άπό τό λερωμένο άδιάβροχο, δέν βρέθηκε έπάνω του τίποτε τό ένοχοποιη- 
τκιό. "Ολα αυτά μαρτυρούσαν μέ πόση προσοχή έκανε τή δουλειά του δ άνθρωπος. 
"Οταν δμως ώδηγήθηκε στό άστυνομικό τμήμα, διαπιστώθηκε άμέσως ή πραγματι
κή του ταυτότης. Έπρόκειτο γιά τόν λευκοσιδηρουργό Ρίχαρντ Ρ., 26 έτών, κά
τοικο τής Τσόφινγκεν. Άρνήθηκε βέβαια κάθε ένοχή, καθώς επίσης καί τήν τε
λευταία του απόπειρα διαρρήξεως στήν Τ. ΓΓ αυτήν δμως άποδείχθηκε άμέσως, 
τήν ίδια νύκτα, ή ένοχή του άπό τήν παραβολή τών ιχνών τών υποδημάτων του 
πού άφησε, δπότε άναγκάσθηκε νά δμολογήση. Τά ίχνη ύποδημάτων πού είχαν 
βρεθή σέ προηγούμενες διαρρήξεις, δέν άνήκαν στά ίδια υποδήματα. Ό  Ρ. προφυ- 
λακίσθηκε. Ή  ταχεία ένέργεια τής ’Αστυνομίας μέ άποτέλεσμα νά συλληφθή δ δρά
στης, άποδεικνύει πόσο σπουδαίο είναι, σέ παρόμοιες περιπτώσεις, ή άπώλεια χρό
νου. Έάν καθυστερούσαν οί άστυνομικοί, δ Ρ. θά είχε περάσει τή γέφυρα καί π ι
θανόν νά μή είχε συλληφθή.

Τήν άλλη μέρα τό πρωί έρευνήθηκε τό δωμάτιο τής κατοικίας του, δπου άνευ- 
ρέθησαν τά δύο ζεύγη ύποδημάτων, τών δποίων τά ίχνη είχαν άνευρεθή σέ προη
γούμενες διαρρήξεις. ’Επίσης καί τά ένδύματα πού ύπήρχαν συνέπιπταν μέ τά άνευ- 
ρεθέντα ίχνη. ’'Αλλα ένοχοποιητικά στοιχεία ή κλοπιμαία δέν βρέθηκαν ούτε στήν 
κατοικία του ούτε στό έργαστήριό του. Μετά τήν έρευνα τής κατοικίας του, δ ύπο
πτος ώδηγήθηκε καί πάλι στό τμήμα. Ή  παραβολή τών ιχνών ένδυμάτων καί ύπο
δημάτων τόν έντυπωσίασαν. Σαστισμένος τότε ώμολόγησε δλες τις διαρρήξεις.

Κατά τό παρελθόν είχε σταλή δυό φορές στή φυλακή γιά διάρρηξη. Μετά τήν 
άποφυλάκισή του, τήν τελευταία φορά, περί τά τέλη Αύγούστου 1961, ήρθε στήν 
Τσόφινγκεν, δπου έπιασε έργασία κοντά σέ ένα λευκοσιδηρουργό. Δέν είχαν πε
ράσει τρεις έβδομάδες άπό τήν άφιξή του στήν Τσόφινγκεν, δταν διέπραξε έκεί 
τήν πρώτη του διάρρηξη. Μέχρι τόν Μάρτιο τοΰ 1962 είχε διαπράξει 5 διαρρή
ξεις. ’Επειδή δμως στήν Τσόφινγκεν τόν είχε καλέσει καί τόν είχε εξετάσει ώς
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ύποπτο δυο φορές ή Αστυνομία,, άρχισε νά αισθάνεται τό έδαφος νά θερμαίνεται 
κάτω από τα πόδια του. Μετατόπισε λοιπόν τήν διαρρηκτική του δραστηριότητα 
στην Ολτεν, αλλάζοντας συγχρόνως καί τή modus operandi. Στις διαρρήξεις που 
είχε διαπράξει στή Ζυρίχη, στή Βασιλεία καί τελευταία στην Τσόφινγκεν, δέν 
πετοΰσε πέτρες. Στην Ολτεν δμως αμέσως μέ τήν πρώτη του διάρρηξη πέταξε πέ
τρα στο παράθυρο. ’Έτσι γιά αρκετό καιρό «δούλευε» ανενόχλητος.

Ό διαρρήκτης λοιπόν αυτός άρχισε νά δμολογή. Οί αστυνομικοί συνήψαν φι
λικές σχέσεις μαζί του καί τοΰ άπέσπασαν, μέ τον καλό τους τρόπο, αρκετές πλη
ροφορίες. 'Ωμολόγησε δτι, τις πρώτες πέντε διαρρήξεις στην Τσόφινγκεν τις είχε 
διαπράξει μέ διαφορετική μέθοδο. "Γστερα από μερικές ήμερες άπεκάλυψε δτι, σέ 
κάποιο ασφαλές μέρος, είχε κρύψει άρκετά από τά κλεμμένα χρήματα. Έάν οί 
αστυνομικοί δεν τόν έπαιρναν μέ το καλό, κατά πάσαν πιθανότητα τά χρήματα αυτά 
δέν θά άνευρίσκοντο. Τό γεγονός αυτό μαρτυρεί πόσο σπουδαίο πράγμα είναι ή 
καλή μεταχείρισις τοΰ κρατουμένου έκ μέρους των αστυνομικών. Πράγματι & Ρ. 
ήθελε νά τά πή δλα. Δύο φορές συνέπεσε, τήν ίδια νύκτα πού αυτός διέπραττε διάρ
ρηξη διά λιθοβολισμού, νά έχουν διαπραχθή καί άλλες διαρρήξεις. Τις τελευταίες 
αυτές τις άρνιόταν ώς δικές του πράξεις. Ό ανακριτής όμως πού ήθελε νά είναι 
άπολύτως βέβαιος, ένήργησε έρευνα καί αποδείχθηκε δτι ό Ρ. δέν έλεγε ψέματα. 
’Αργότερα εξιχνιάσθηκαν καί οί διαρρήξεις αυτές πού πράγματι είχαν διαπραχθή 
άπό άλλους δράστες.

Οί αστυνομικοί τόν ρώτησαν γιατί ημέρα Δευτέρα δέν είχε κάνει ποτέ διάρ- 
ρηξη, ένψ «δούλευε» σχεδόν δλες τις άλλες ημέρες της έβδομάδος. Αυτός τότε τούς 
εξήγησε  δτι ή μνηστή του, πού εργαζόταν ώς σερβιτόρος, ήταν ελεύθερη πάντοτε 
τή Δευτέρα. Καί αυτός ήταν ό λόγος πού τά βράδυα τής Δευτέρας είχε άλλες ασχο
λίες.

Ό Ρ. έτρωγε τά βράδυα στο εστιατόριο πού εργαζόταν ή μνηστή του. “Οταν 
έπρόκειτο νά κάνη διάρρηξη, έλεγε στή μνηστή του δτι θά πήγαινε στό δωμάτιό 
του νά κοιμηθή λιγάκι ή νά έργασθή. Αυτός δμως πήγαινε κατ’ ευθείαν στό σταθμό 
καί μέ τό τραίνο έφθανε στήν “Ολτεν. Κατά τις 10.30' βρισκόταν πάλι πίσω στό 
εστιατόριο, κοντά στή μνηστή του. "Οταν έκλεινε τό εστιατόριο βοηθούσε τή μνηστή 
του νά πλύνη τά ποτήρια. Μέ τόν τρόπο αυτό εξασφάλιζε ένα ασφαλές άλλοθι. δ 

 ̂ "Οσον ^άφορά τά ̂  κλεμμένα χρήματα, έδικαιολογεϊτο καί έλεγε δτι τά είχε 
κερδίσει άπό λαχεία. "Οταν βρισκόταν σέ μιά πόλη δπου δέν ήταν γνωστός, άγό- 
ραξε παντα αρκετα λαχεία. Μέσα στην κρυψώνα πού είχε τά χρήματα, βρέθηκαν 
επίσης καί 60 λαχεία κληρώσεως ’Ιανουάριου 1962. Κανένα δμως άπ’ αυτά δέν 
είχε κερδίσει.

Ό Ρ. ίσχυρίσθηκε δτι καί έάν δέν συνελαμβάνετο, ή διάρρηξη τής 17 ’Ιανουά
ριου θά ήταν ή τελευταία του. Είχε αναβάλει τόν γάμο του γιά δέκα ημέρες καί 
είχε πάρει τήν απόφαση, μετά τό γάμο του νά εγκατάλειψη τό «επάγγελμα» αυτό, 
άφοϋ ^καί ή μνηστή του ήταν κόρη ενός κτηματία άπό τή Γερμανία.

Ό Ρ. καταδικάσθηκε άπό τό δικαστήριο γιά τις κλοπές του σέ τριάμισυ 
χρόνια φυλάκιση.
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Η Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ , Ο ΤΥ Π Ο Σ  ΚΑ Ι ΤΟ  ΚΟΙΝΟ
Κατά μετάφρασιν έκ τοϋ ’Αγγλικού ύπό 
τοΰ Άρχίφύλακος κ. ΚΩΝ . ΛΑΨΑΝΗ

(Συνέχεια από τό προηγούμενο καί τέλο ς)

Οί επιτυχίες τής αρμονικής συνεργασίας μεταξύ τού Γραφείου Πληροφοριών 
καί των περιπολικών αυτοκινήτων τής ’Αμέσου Δράσεως είναι πάρα πολλές.

Κάποιο απόγευμα τοΰ Μαρτίου τοΰ 1951, έλήφθη ένα τηλεφώνημα στό Γρα
φείο Πληροφοριών σχετικά μέ επείγουσα αποστολή αστυνομικής δυνάμεως στό Γκόλ- 
τερς Γκρήην. ’Αμέσως διατάχθηκαν δύο περιπολικά τής ’Αμέσου Δράσεως, πού 
εφθασαν επί τόπου. Οί τρεις αστυφύλακες τοΰ περιπολικού πού εφθασε πρώτο, δια
πίστωσαν δτι τρία άτομα είχαν εϊσέλθει μέσα σ’ ενα σπίτι, είχαν δέσει καί φιμώσει 
μια κοπέλα, καί άφοΰ άφήρεσαν ορισμένα αντικείμενα, εξαφανίστηκαν. Άφοΰ έλή- 
φθησαν οί περιγραφές τών κακοποιών αυτών, έρευνήθηκε ολόκληρη ή γύρω περιο
χή μέ άποτέλεσμα, εντός είκοσι πρώτων λεπτών τής ώρας, νά συλληφθοΰν οί ούο 
από τούς τρεις κακοποιούς, ύστερα δέ από εντατική καί έπισταμένη ερευνά καί από 
τά δύο περιπολικά αυτοκίνητα, άνεκαλύφθη καί συνελήφθη καί δ τρίτος.

Σέ μια άλλη περίπτωση έλήφθη τηλεφώνημα από τον νυκτοφύλακα ενός εργο
στασίου τοΰ Στράντφορντ, δ όποιος άντελήφθη ύποπτες κινήσεις τοΰ όόηγοΰ ενός 
αυτοκινήτου, πού είχε σταθμεύσει κοντά στό εργοστάσιο. 'Όταν εφθασε περιπολικό 
επί τόπου, τό αυτοκίνητο βρέθηκε μόνο του, χωρίς τον οδηγό. Επειδή οί πινακίδες 
κυκλοφορίας φαινόντουσαν πλαστές, οί αστυφύλακες τοΰ περιπολικού έστειλαν μέ 
τόν φορητό ασύρματο τον αριθμό τοΰ «σασί» καί τής μηχανής τοΰ υπόπτου αυτοκι
νήτου στό Γραφείο Πληροφοριών, για έξακρίβωση. Μέσα σέ λίγα λεπτά τής ώρας, 
πήραν τήν πληροφορία δτι τό αυτοκίνητο είχε κλαπή καί δτι οί πινακίδες ήταν 
πλαστές. Τότε οί άστυφύλακες έπαγίδευσαν τόν οδηγό, πού συνέλαβαν μόλις έπέ- 
στρεψε στό αυτοκίνητο, ομολόγησε δέ δ τελευταίος δτι έκλεψε τό αυτοκίνητο από 
τό Πικαντίλλυ.

Φυσικά υπάρχουν καί οί συναρπαστικές, ιδίως κατά τή νύκτα, καταδιώξεις 
τών αυτοκινήτων τών γκάγκστερς από τά αστυνομικά αυτοκίνητα.

Μια τέτοια καταδίωξη έγινε, δταν από τήν ’Αστυνομία τοΰ Σάρρεϋ έλήφθη ή 
πληροφορία από τό τηλέφωνο, δτι μία σπείρα κλεπτών είχε εϊσέλθει μέσα σέ μιά 
λέσχη γκολφ, κοντά στό Λονδίνο καί είχε άφαιρέσει μεγάλη ποσότητα ούΐ'σκυ. Πά- 
ραυτα ειδοποιήθηκαν δλα τά περιπολικά καί μέσα σέ λίγα λεπτά τής ώρας οί άνδρες 
ενός περιπολικού άνέφεραν δτι είχαν έπισημάνει ένα μαΰρο κλειστό αυτοκίνητο, πού 
άνταποκρινόταν πρός τήν περιγραφή πού δόθηκε καί τό οποίο παρακολουθούσαν 
στήν κατεύθυνσή του πρός τό Λονδίνο. Τότε διετέθησαν άλλα δύο περιπολικά σέ 
ένίσχυση τού πρώτου, δταν δέ οί κλέπτες κατάλαβαν δτι παρηκολουθοΰντο άπό α
στυνομικούς, ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα καί δταν άπέτυχαν στήν προσπάθειά τους, 
μέ διαφόρους ελιγμούς, νά ρίξουν έξω άπό τό δρόμο τό πρώτο περιπολικό πού τούς 
καταδίωκε, άρχισαν νά ρίχνουν μπουκάλες ου'ίσκυ κατ’ αυτού, προσπαθώντας νά 
σπάσουν τον άνεμοθώρακά του, αλλά άπέτυχαν. Στή συνέχεια προσπάθησαν νά ξε- 
φύγουν καί άπό τά άλλα δύο περιπολικά πού παρουσιάσθηκαν μπροστά τους, άλλά 
καί στήν προσπάθειά τους αυτή άπέτυχαν, προσκρούσαντες τελικά σέ ένα ηλεκτρικό 
στύλο. ’Έτσι έτελείωσε αυτή ή συναρπαστική καταδίωξη.

Γιά νά άντιληφθή κανένας τόν φόρτο έργασίας τού Γραφείου Πληροφοριών, 
παραθέτω μερικούς χαρακτηριστικούς αριθμούς: Κατά τόν ’Ιούνιο τοΰ 1953 έλή-
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φθησαν 12.030 τηλεφωνήματα άπό άστυνομικά τμήματα, 1.426 από άστυφύλακες 
έν υπηρεσία καί 10.389 άπό τό Κοινό.

Άπό τούς ανωτέρω αριθμούς καταδεικνύεται 6 ταχύς καί αποτελεσματικός 
τρόπος έπικοινιννίας καί συνεργασίας Αστυνομίας καί Κοινού μέ άποτέλεσμα ένα 
καλά ενημερωμένο Κοινό να βοηθήση μία μηχανοποιημένη Αστυνομία να φέρη είς 
πέρας τό δύσκολο έργο της, ιδίως κατά τήν μεταπολεμική περίοδο, κατά τήν οποία 
ή Αστυνομία υστερούσε σέ ύπηρεσιακό δυναμικό, άφ’ έτέρου οί έγκληματίες, καλά 
οργανωμένοι, δροΰσαν μέ τά τελειότερα μηχανικά μέσα στή διάθεσή τους.

Αυτό τό σύστημα τής έπικοινωνίας τελευταία πήρε διεθνή χαρακτήρα μέ τήν 
ίδρυση τής «ΙΝΤΕΡΠΟΛ», τής διεθνούς δηλαδή Αστυνομίας, στήν οποία μετέχουν 
πενήντα χώρες μέ έ'να άξιωματικό τής Υπηρεσίας Έκληματολογικών Αναζητήσεων 
κάθε χώρας.

Ή  «ΙΝΤΕΡΠΟΛ» διαθέ τει σύστημα ασυρμάτων μέ τό όποιο, μέ κέντρο τό 
Παρίσι, επικοινωνεί μέ δλες τις ευρωπαϊκές χώρες, εκτός έκείνων τού Σιδηρού 
Παραπετάσματος. Ή  Γραμματεία τής «ΙΝΤΕΡΠΟΛ» κυκλοφορεί διεθνώς πληροφο
ρίες, πού άφοροΰν διεθνείς έγκληματίες, μέ άποτέλεσμα νά έπιτυγχάνωντat πολ
λές συλλήψεις τών τελευταίων.

Στήν Όλλανδία υπάρχει μιά ειδική υπηρεσία τής «ΙΝΤΕΡΠΟΛ», πού άσχο- 
λεΐται μέ τις περιπτώσεις τής παραχαράξεως καί τής πλαστογραφίας. Ή  υπηρε
σία αυτή, σέ συνεργασία μέ τις υπηρεσίες Έγκληματολογικών Αναζητήσεων τών 
διαφόρΐϋν χωρών, επέτυχε τήν ανακάλυψη καί εξόντωση διεθνών σπειρών παραχα
ρακτών καί πλαστογράφων.

Στήν ’Αγγλία ή Σκώτλαντ Γυάρντ αντιπροσωπεύει δλες τις άστυνομικές υπη
ρεσίες σέ δ,τι αφόρα τήν συνεργασία μέ τήν «ΙΝΤΕΡΠΟΛ» καί τό οικείο γραφείο 
τής Σκώτλαντ Γυάρντ εύρίσκεται σέ συνεχή έπικοινωνία μέ τήν έδρεύουσα 
στο Παρίσι «ΙΝΤΕΡΠΟΛ», δ άριθμός δέν τών πληροφοριών πού ανταλλάσσονται 
δλο καί αυξάνει. Τό έτος 1952 δ άριθμός αυτός έφθασε στις 2.000.

Μιά τρανή απόδειξη τής συνεργασίας Αστυνομίας καί Κοινού άποτελεϊ τό 
γεγονός οτι ή απονομή τού μεταλλίου Μπίννεϋ γίνεται δλο καί συχνότερα.

Στήν ’Αγγλία, ώς γνωστό, καθιερώθηκε δ θεσμός τής άπονομής τού μεταλλίου 
Μπίννεϋ σέ μνήμη τού πλοιάρχου τού Βασιλικού ’Αγγλικού Ναυτικού Ρόμπερτ 
Μπίννεϋ, δ όποιος έπεσε ήρωϊκά, στήν προσπάθειά του νά συλλάβη έναν έγκλημα- 
τία καί νά τόν παραδώση στήν ’Αστυνομία. Άπό τότε σέ κάθε πολίτη, πού φτάνει 
ώς τήν αυτοθυσία καί εκθέτει τή ζωή του σέ προφανή σοβαρό κίνδυνο, στήν προσ- 
πάθειά του νά συνδράμη τήν Αστυνομία στήν δίωξη τής εγκληματικότητας, άπονέ· 
μεται, άπό ειδική επιτροπή, τό μετάλλιο Μπίννεϋ. Τελευταία, μάλιστα, δταν μέλος 
τής επιτροπής άπονομής τού μεταλλίου αυτού ήταν καί δ λόρδος Μάουντμπάτεν, 
καθιερώθηκε, μέ πρωτοβουλία αυτού τού ίδιου, καί ή άπονομή διπλωμάτων έξαιρέ- 
των πράξεων, γιά περιπτώσεις μικροτέρας σημασίας. Μέχρι τώρα έχουν άπονεμηθή 
τριάντα τέτοια διπλώματα, άπό τά όποια έξη σέ γυναίκες.

Τό μετάλλιο Μπίννεϋ γιά τό έτος 1950, άπενεμήθη στόν κ. Τόμας Τέμπλ.
Τήν νύκτα τής 27ης Σεπτεμβρίου, δ κ. Τέμπλ ξύπνησε, άκριβώς λίγο πρό τής 

1ης πρωινής ώρας, άπό τόν συναγερμό πού έσημάνθη, λόγω εισόδου διαρρήκτου στό 
διπλανό κατάστημα, τού όποιου δ κ. Τέμπλ ήταν διευθυντής. Αυτός άμέσως ειδοποίη
σε τό αστυνομικό τμήμα τής περιφέρειας καί δρισμένους υπαλλήλους τού καταστή
ματος, διαμένοντας εκεί κοντά, ντύθηκε δέ άμέσως καί βγήκε έξω στό δρόμο. Σ’ 
αυτό τό μεταξύ κατέφθασαν καί δύο περιπολικά τής Αμέσου Δράσεως.

Ό κ. Τέμπλ μ’ ένα άστυφύλακα μπήκε μέσα στό κατάστημα, ένώ δλοι οί 
άλλοι αστυνομικοί καί υπάλληλοι τού καταστήματος κατέλαβαν έπίκαιρες θέσεις
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εςω απο το κατάστημα. Μόλις δ κ. Τέμπλ μέ τον αστυφύλακα πλησίασε στο γραφείο 
τοϋ πρώτου οροφου, κάποιος έπρόβαλλε πρός την κατεύθυνσή τους καί τούς πυρο
βόλησε, ευθύς αμέσως δέ τον έπλησίασε ένας φίλος του. Καί οί δυό μαζί άπομακρύν 
θηκαν εν συνεχεία από τό γραφείο καί έξηφανίσθησαν στη στροφή μιας γωνίας. 'Ο 
κ. Τεμπλ καί δ αστυφύλακας, χωρίς να πτοηθοΰν από τόν πυροβολισμό, τούς ακολού
θησαν, καθώς δέ δ αστυφύλακας έπάλευε μέ τόν δεύτερο κακοποιό, δ πρώτος τόν 
πυροβόλησε στον αυχένα, ευθύς δέ αμέσως καί οί δύο κακοποιοί έτράπησαν σέ φυ
γή, καταδιωκόμενοι όμως από τόν κ. Τέμπλ. Οί δύο διαρρήκτες έχώρισαν, τό σπά
σιμο όμως ένός τζαμιού έδωσε στόν κ. Τέμπλ νά καταλάβη ότι ,δ ένας τουλάχιστον 
διαρρήκτης αντιμετώπιζε τούς έκτος τού καταστήματος ευρισκομένους αστυνομικούς. 
Τότε εγύρισε πίσω για νά βοηθήση τόν τραυματισμένο άστυφύλακα, πού ήταν πεσμέ
νος χάμω αίμόφυρτος μέ τόν άλλο από τούς διαρρήκτες άπό πάνω του. ’Αμέσως άρ
παξε μια σανίδα καί απομόνωσε τόν διαρρήκτη πού ήταν πάνω άπό τόν τραυματι
σμένο άστυφύλακα, τόν καθήλωσε σέ μια γωνία, ώς τή στιγμή πού κατέφθασαν απ’ 
έξω αστυνομικοί.

Εχω συναντήσει πολλές φορές τήν κ. Φίλλυς Ρίτσαρντς, στην όποια άπενεμή- 
θη τό μετάλλιο Μπίννεϋ, τό έτος 1951. ΤΗταν μια κυρία μέσης-ηλικίας, μέτριου άνα- 
στήματος, χωρίς νά διαθέτη εξαιρετικές σωματικές ικανότητες. Τό πρωί τής 17ης 
’Απριλίου, δύο κακοποιοί, εφοδιασμένοι μέ σιδερένιους λοστούς, έπεχείρησαν νά διαρ- 
ρήξουν ένα κοσμηματοπωλείο, στην δδό Σλόαν. Ό ένας έσπασε τή βιτρίνα τού κο
σμηματοπωλείου, ενώ, δ άλλος κρατούσε «τσίλιες» στό πεζοδράμιο. ’Εκεί κοντά σ’ 
ένα κλεμμένο αυτοκίνητο, τούς περίμενε δ τρίτος τής παρέας. Τήν ώρα έκείνη συ
νέβη νά περάση άπό τό κοσμηματοπωλείο ένας άστυφύλακας μέ πολιτική περιβολή 
δ όποιος, άντιληφθείς τή διάρρηξη, έπενέβη καί συνέλαβε τόν πρώτο διαρρήκτη. ’Α
μέσως όμως δ «τσιλιαδόρος» εσπευσε σέ βοήθεια τού φίλου του, δπότε καί οι δύο μα
ζί άρχισαν νά κτυποϋν μέ τούς λοστούς τόν άστυφύλακα. Τήν στιγμή άκριβώς εκείνη 
ή κ. Ρίτσαρντς κατέβαινε άπό ένα λεωφορείο εκεί κοντά. Μόλις άντελήφθη τά συμ- 
βαίνοντα, έτρεξε άμέσως νά βοηθήση τόν άστυφύλακα, ενώ συγχρόνως καλοΰσε καί 
άλλους σέ βοήθεια. Μόλις εφθασε στόν τόπο τής συμπλοκής, άρπαξε άμέσως άπό 
τόν βραχίονα τόν «τσιλιαδόρο» καί έτσι τόν εμπόδισε άπό του νά κτυπήση καί πάλι 
τόν άστυφύλακα. Παρ’ όλον ότι ή κ. Ρίτσαρντς διέτρεχε κίνδυνον άμέσου καί σοβα
ρού τραυματισμού της, έν τούτοις δεν φοβήθηκε καί επέτυχε νά θέση έκτος μάχης 
τόν «τσιλιαδόρο», έως ότου έφθασε επί τόπου περιπολικό αυτοκίνητο τής Άμέσου 
Δράσεως. Καί οί δυό κακοποιοί συνελήφθησαν καί κατά τήν δίκη τους δ δικαστής 
έπλεξε τό εγκώμιο τής κ. Ρίτσαρντς γιά τό εξαιρετικό θάρρος της καί τήν άκρως 
αποτελεσματική βοήθειά της.

Κάθε χρόνο, κατά τήν διάρκεια τής άρχηγίας μου, ερχόντουσαν στή Σκώτλαντ 
Γυάρντ άστυνομικοί άπ’ όλα τά μέρη τού κόσμου, γιά νά παρακολουθήσουν καί νά 
μελετήσουν τις άστυνομικές μεθόδους ένεργείας τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας 
τού Λονδίνου. Μερικοί δέ ερχόντουσαν μέ τόν άποκλειστικό σκοπό νά κατατοπισθοΰν 
γύρω άπό εκείνο, πού θεωρούσαν σάν μυστήριο, τις καλές δηλαδή σχέσεις άνάμεσα 
στή Μητροπολιτική ’Αστυνομία καί τό Κοινό τού Λονδίνου, διότι στις χώρες τους 
ή ’Αστυνομία έθεωρεΐτο ότι άπετελεΐτο άπό άνθρώπους ξεχωριστής ράτσας, άν όχι 
άπό άνθρώπους πού διέκειντο εχθρικά πρός τό Κοινό. Πάντοτε δέ ρωτούσαν: «Πώς 
συμβαίνει στό Λονδίνο ό νομοταγής πολίτης νά θεωρή τόν αστυνομικό σάν φίλο του 
καί σάν προστάτη του;».

Ή  άπάντησή μου στό ερώτημα αυτό ήταν πάντοτε, ότι οί καλές αυτές σχέσεις 
μεταξύ ’Αστυνομίας καί Κοινού δέν επιτυγχάνονται άπό τήν μια μέρα στήν άλλη, 
άλλα χρειάζεται προσπάθεια πολλιδν ετών καί προ πάντων κατάλληλη εκπαίδευση 
στις άστυνομικές σχολές, στις δποΐες οί υποψήφιοι άστυφύλακες πρέπει νά διδά-
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σκωνται δτι θα είναι οι ύπηρέτες καί δχι οί κύριοι τοΰ Κοινοϋ. Οί δικοί μας αστυνο
μικοί διδάσκονται δτι καί απέναντι στους κακοποιούς ακόμα πρέπει νά είναι κατά 
τρόπο σχολαστικό δίκαιοι καί δτι ή αποστολή τους σταματά, δταν φέρουν τήν υπό
θεση μπροστά στο δικαστήριο, χωρίς νά μπορούν νά έχουν καμμιά άπολύτως ανά
μιξη στην έκδοση τής άποφάσεως. "Αν ύπάρχη κάτι πού μπορεί νά λεχθή υπέρ του 
κατηγορουμένου, πρέπει νά τεθή ύπ’ δψη τοΰ δικαστηρίου, έστω καί ύστερα άπό τήν 
καταδικαστική άπόφαση. "Οταν επίσης, κατά τήν ενέργεια τής προανακρίσεως, έρ
χεται σέ φώς κάποιο στοιχείο υπέρ τοΰ κατηγορουμένου, τό στοιχείο αυτό θά πρέπει 
νά γνωστοποιήται στήν υπεράσπιση τού κατηγορουμένου. Πάρα πολλοί κακοποιοί, 
μετά τήν έκτιση τής ποινής τους, είχαν λόγους νά είναι εύγνώμονες σ’ αύτούς ακρι
βώς τούς αστυνομικούς πού τούς οδήγησαν ενώπιον τής Δικαιοσύνης, γιατί οί ίδιοι 
ακριβώς αστυνομικοί έφρόντισαν νά τούς τακτοποιήσουν σέ έργασίες, ύστερα άπό τήν 
άποφυλάκισή τους.

Στήν ’Ιρλανδία, προ τής υπογραφής τής σχετικής συνθήκης καί τελευταία στή 
Μαλαισία ακόμα, διαπιστώσαμε τις τεράστιες δυσκολίες πού συναντά ή 'Αστυνομία, 
δταν άστυνομεύη σ’ ένα πληθυσμό τρομαγμένο ή γεμάτο μίσος.

Είναι μιά αναμφισβήτητη αλήθεια, δτι ή ’Αστυνομία, χωρίς τήν συμπαράστα
ση τοΰ Κοινού, δέν μπορεί νά έκπληρώση μέ επιτυχία τήν άποστολή της. ’Απαιτεί
ται πολύς χρόνος γιά νά άποσπάση ή ’Αστυνομία τήν εμπιστοσύνη τοΰ Κοινού, ενώ 
άντιστρόφως, είναι δυνατόν νά τήν χάση πολύ σύντομα καί τοΰτο σάν αποτέλεσμα 
τής επιπόλαιας ή φορτικής συμπεριφοράς ολίγων μόνον αστυνομικών υπαλλήλων. Κι’ 
αυτό τό πράγμα καταλαβαίνουν καλύτερα άπό κάθε άλλο πράγμα οί ίδιοι οί άστυνο- 
μικοί καί γ ι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο σ’ αύτούς εναπόκειται ή περιφρούρηση τής 
εμπιστοσύνης τοΰ Κοινοΰ πρός τήν ’Αστυνομία, ή όποια είναι ανυπολόγιστης άξίας. 
Μόνον δταν οί αστυνομικοί άντιληφθοϋν τήν μεγάλη άξια, πού έχει γ ι’ αύτούς ή 
εμπιστοσύνη τοΰ Κοινοΰ πρός τήν ’Αστυνομία γενικά καί κάνουν τό πάν γιά τή δια
φύλαξή της, θά μποροΰν νά υπολογίζουν στή βοήθεια τοΰ Κοινοΰ, κατά τήν έκτέλεση 
τών καθηκόντων τους, γ ιί τήν τήρηση τής έννόμου τάξεως.

*

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί Ιγκυκλοπαιδικήν ύλην των, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι- 
κώ ν,οΐ όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν των.
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ΚΑΤΙ πού καμμιά δεν έπιδέχεται άμφισβήτησι, είναι τό δτι ό άνθρωπος είναι 
ον λογικόν. Ή  προνομιακή καί έξέχουσα αυτή θέσις τοΰ ανθρώπου, είναι εκείνη πού 
τόν ξεχωρίζει άπό τά άλλα όντα τοϋ ζωϊκ°ϋ βασιλείου, πού στερούνται τοΰ φωτός τής 
λογικής καί τής σκέψεως. Θείο καί υπέροχο στ’ αλήθεια τό προσόν αυτό τοΰ ανθρω
πίνου όντος, γ ι’ αυτό καθήκον έπιβεβλημένον κάθε λογικού καί εντίμου ανθρώπου 
είναι όπως κάθε στιγμή σ’ δποιοόήποτε τόπο καί χρόνο, στην χαρά καί τήν λύπη, 
όοξάζη καί εύγνωμονή τόν Δημιουργό τοΰ Σύμπαντος. ’Έχει ιερή καί επιτακτική 
ύποχρέωσι νά έπαναλαμβάνη τακτικά τούς στίχους τοΰ θεόπνευστου εκείνου ψαλ- 
μΐϋόοΰ: «'Ως έμεγαλύνθησαν τά έργα Σου Κύριε, πάντα εν σοφία έποίησας».

’Ά ς ρίψουμε ένα βλέμμα στό ζωικό βασίλειο κ ι’ άς προσπαθήσουμε νά εξετά
σουμε, κατά κάποιο τρόπο, τη  ζωή καί τη  όράσι των διαφόρων αλόγων ζώων. “Ολα 
τά ζώα δημιουργήθηκαν γιά την  έξυπηρέτησι καί τήν ίκανοποίησι των αγαθών τοΰ 
ανθρώπου. Ζοΰν καί κινούνται ένστικτωδώς. Αγωνίζονται όπως καί οί άνθρωποι, 
γιά τήν ύπαρξί τους, άλληλοσπαράσσονται καί όχι λίγες φορές πέφτουν αίμόφυρτα 
στό αγωνιστικό πεόίον. Αυξάνονται καί δημιουργούν διάφορες «οικογένειες», κατέ- 
χονται καί αυτά άπό τό πατρικό καί μητρικό φίλτρο προς τά παιδιά τους, χαίρον
ται καί λυπούνται καί εκδηλώνουν τόν ψυχικό τους κόσμο μέ διαφόρους τρόπους. 
Ευχαριστούν πάντοτε τούς ευεργέτες τιυν καί εκδικούνται μέ τόν τρόπο τους τούς 
εχθρούς των, είτε αυτοί λέγονται άνθρωποι είτε άλλα ζώα. “Ολες των όμως οί 
ενέργειες είναι ενστικτώδεις, αποτέλεσμα ενίοτε, συνήθειας ή καί άπομιμήσεως. 
Στερούνται τοΰ λογικοΰ, δεν έχουν συνείδηση οέν μπορούν νά έκφρασθ°ΰν μέ τόν 
έναρθρο λόγο. "Ολα τά άντιλαμβάνονται, καμμιά φορά καλύτερα άπό τόν άνθρωπο, 
καί όμως είναι άλογα ζώα, υπάρξεις πού βρίσκονται στην δποιαδήποτε οιάθεσι τού 
λογικοΰ όντος, πού λέγεται άνθρωπος. ή:¥

ΑΝΤΙΘΕΤΑ ο άνθρωπος, τό υπέροχο καί τό τελειότερο αυτό δημιούργημα 
τής Θείας Πρόνοιας, δ αληθινός βασιλιάς όλων τών όντων τής γής, προικίσθηκε 
άπό τό θεό μέ τ ό  λ ο γ ι κ ό ν .  ’Έχει συνείδησιν δ άνθρωπος. ’Αντι
λαμβάνεται τό καλό καί τό κακό καί ενεργεί όπως τού αρέσει. Είναι μιά όντότης 
μ’ ένα εγκέφαλο θείου περιεχομένου. Όμιλεί, έκφράζει παντοιοτρόπως τις σκέψεις 
του, σκέπτεται καί ένεργεΐ σύμφωνα μέ τις έκάστοτε πεποιθήσεις του. Σκέπτεται δ 
άνθρωπος. Νά τό κυριώτερο καί άξιοσήμαντο γνώρισμα τής ιδιαίτερης αύτοΰ απο
στολής. ■k* *

ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ σημαίνει ότι πριν προβώ σ’ δποιαδήποτε πράξι, έμελέτησα καλά 
αυτό πού θέλω νά κάνω. Έστάθμισα δηλαδή τά υπέρ καί τά κατά, έκρινα ψύχραιμα 
καί τελικά άπεφάσισα. Σκέψις σημαίνει, λογικόν καί νοΰν. Σκεπτόμαστε, όμως, καί 
τό καλό καί τό κακό, ενεργούμε δηλαδή καί ήθικά καί άνήθικα. Κάμνουμε καλές 
πράξεις, αλλά καί μισούμε τον αντίπαλό μας. “Ολοι σκεπτόμαστε καί δ επιστήμονας 
καί δ ζωγράφος καί δ ποιητής καί δ καλλιτέχνης καί δ σοφός καί δ αγράμματος 
γενικά. Σκέπτεται όμως, επειδή είναι άνθρωπος καί δ απατεώνας καί δ κλέπτης 
καί δ προαγωγός καί δ έγκληματίας καί γενικά κάθε έκπρόσωπος τού υπόκοσμου. 
Σκέπτονται λοιπόν όλοι, μά δ καθένας διαφορετικόν επιδιώκει σκοπό. “Αλλοι μέν 
τήν σκέψιν των, δηλαδή τό λογικό, τήν χρησιμοποιούν γιά την άνύψωσι τοΰ πολι
τισμού τής άνθρωπότητος, άλλοι όέ γιά τό κακό αυτής. Σκέπτεται ο άρχιτέκτονας καί
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δημιουργεί θαύματα τέχνης. Σκέπτεται δ ποιητής καί ό λογοτέχνης καί δημιουργούν 
έργα πνευματικά παγκόσμιας αξίας. Σκέπτεται καί δ εγκληματίας καί άφαιρεΐ τήν 
ζωή ενός συνανθρώπου του, σκορπώντας γύρω τήν δυστυχία. Σκέπτεται καί δ άν
θρωπος γενικά τού όποκόσμου καί δημιουργεί τις γνωστές στρατιές των ναρκομανών, 
των σωματέμπορων κλπ.

Μέ τήν σκέψι του δ άνθρωπος όημιούργησεν ανέκαθεν τά αιώνια ιστορικά μνη
μεία πού σήμερα στολίζουν τήν πατρίδα μας. Ή  Άκρόπολις, δ Παρθενώνας, δ Έρ
μης τού Πραξιτέλους, τά επτά θαύματα τού κόσμου καί τά τόσα άλλα κληροδοτή
ματα των προγόνων μας, είναι έργα φωτεινών σκέψεων. Μήπως καί αυτός δ ελλη
νικός πολιτισμός δέν είναι έργο φωτεινών διανοιών τής ελληνικής φυλής;

ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ, λοιπόν, δ άνθρωπος καί μέ τήν φωτεινή του σκέψι δημιουρ
γεί μεγαλόπνοα κατορθώματα. Σκέπτεται καί τό παιδί μας, δ γέρος καί ή νέα καί 
ή γερόντισσα. Ή  σκέψις είναι εκείνη πού μπορεί νά άνυψώση τόν άνθρωπο πνευ
ματικά καί υλικά, όταν αυτή είναι φωτισμένη, υγιής, ηθική, σύμφωνη πρός τό κοι
νωνικό πρωτίστως συμφέρον. ’Αλλά καί ή σκέψις είναι εκείνη, πού καταβιβάζει τόν 
άνθρωπο στήν κατηγορία τών αλόγων ζώων, δταν αυτή είναι χυδαία, ανήθικη, 
πολέμια γενικά τής κοινωνικής προόδου.

Ή  σκέψις χαρακτηρίζει τόν άνθρωπο καί τόν καθιστά άξιο ή άνάξιο τής 
αποστολής του, διότι μέ αυτή εκδηλώνει τόν ψυχικό του κόσμο. 'Ο άνθρωπος αξίζει 
έφ’ δσον σκέπτεται. Θέλονταν νά κρίνουμε ένα άτομο, ας προσπαθήσουμε νά γνω
ρίσουμε τις σκέψεις του, εξετάζοντας γιά τόν σκοπό αυτό τις διάφορες εκδηλώσεις 
του. Σκέπτομαι σημαίνει δτι έχω τήν ικανότητα νί άντιληφθώ τί γίνεται γύρω μου. 
Οντας άνθρωποι σκεπτόμαστε, άρα έ'χουμε συνείδηση τών πράξεών μας. ’Έχοντας 

δμως συνείδησι τών πράξεών μας καί ένεργοΰντες σύμφωνα πρός τις ορθές σκέψεις 
μας, συναισθανόμαστε απόλυτα τήν ιδιαίτερη στόν κόσμο άποστολή μας καί είδικώ- 
τερα παραδεχόμαστε τήν ύπαρξη τού ύπερτάτου ’Όντος, τού Θεού, αυτού πού μάς 
έπροίκισε μέ τό λογικό. Σοφώτατα, λοιπόν, δ αείμνηστος καθηγητής τού Πανεπι
στημίου Αίγινήτης Α εγε: «Σκέπτομαι... άρα υπάρχει Θεός». Αυτό ζήτησε νά γρα
φτή καί στήν επιτάφια πλάκα δταν πέθανε.

Σκέπτομαι, άρα υπάρχει Θεός, υπάρχω έγώ ως όντότης λογική μέ εγκέφαλο 
θείου περιεχομένου. Σκέπτεται δ άνθρωπος, άρα ζή καί κινείται. ’Έπαυσε νά σκέ
πτεται, πέθανε στήν ουσία.

** ·*·
ΑΞΙΖΕΙ δ άνθρωπος έφ’ δσον σκέπτεται. Καί δημιουργεί δ άνθρωπος μεγα

λόπνοα έργα έφ’ δσον οί σκέψεις του είναι άγνές, σύμφωνες πρός τόν ηθικό καί 
κοινωνικό νομο. Σκέψεις ποταπες πού δέν ταιριάζουν στήν θεία τού ανθρώπου άπο- 
στολη, καθιστούν τήν ζωή ουσιαστικά άνευ περιεχομέν°υ.

Θέλοντας νά είμαστε άνθρωποι μέ αξία καί περιεχόμενο, θέλοντας νά δημιουρ
γήσουμε μιά ζωή σύμφωνη πρός τις ηθικές καί κοινωνικές απαιτήσεις, πρέπει κατ’ 
ανάγκη νά σκεπτώμαστε πριν άπό κάθε μας ένέργεια. ”Ας άναλογιζώμαστε τά .απο
τελέσματα τής οποιασδηποτε εκοηλωσεως μας καί άν μέν αυτά χαρακτηρίζουν 
άνθρωπο συνετό καί λογικό, ας φθάσουμε στά έργα.

Σκέψις καθαρή, αψεγάδιαστη, σύμφωνη πρός δ,τι τά θειον, θά θά μάς όδηγή- 
χωρίς αμφισβητησι, στής επιτυχίας τους δρομους. Ετσι μόνον θά επιτύχουμε 

τελικά στο σκοπό τής ζωής, πού δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή ίκανοποίησις ή ηθική 
δτι καί έμείς, άπό τήν δποιαδήποτε σκοπιά μας, προσθέσαμε ένα μικρό λιθαράκι 
στό οικοδόμημα πού λέγεται χριστιανική Κοινωνία. Σκέψεις άνιδιοτελεΐς, κρυστάλ- 
«νες, χαρακτηρίζουν ενα δλοκληρωμένον άνθρωπο. Τόν άνθρωπο πού άνέκαθεν έχει 
ανάγκην ή Κοινωνία. Τόν άνθρωπο χριστιανό. Τόν άνθρωπο τής ’Α γ ά π η ς .

/. Ρ Α  Ι  ΚΟΣ
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Βεβαίως ούτε ένας “Ελλην υπάρχει ό όποιος ν’ άμφιβάλλη δτι ή επιλεγόμενη 
«Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη» είναι ή Νεολαία πού ίδρυσε τό Κ.Κ.Ε. διά 
τής ΕΔΑ.

ΟύδεΙς αμφιβάλλει δτι οί «Λαμπράκηδες» είναι ή νέα ΕΠΟΝ.
“Ομως πολλές φορές καί ή βεβαιότης χρειάζεται ένίσχυσιν. Καί ενισχύει την 

βεβαιότητα αυτήν, την καθιστά άναμφισβήτητον καί χειροπιαστήν τό περιεχόμενο 
της άποφάσεως τής 3ης Συνόδου τοΰ Κεντρικού Συμβουλίου τής Κομμουνιστικής 
όργανώσεως πού ακούει εις τό ψευδώνυμον «Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη».

“Ολη ή δομή, ή φρασεολογία, οί στόχοι καί ή μεθόδευσις τής τακτικής τής 
άποφάσεως αυτής επιβεβαιώνει τήν βεβαιότητα δτι οί «Λαμπράκηδες» ούτε «Δημο
κρατική» όργάνωσις είναι, ούτε «όργάνωσις» είναι. Είναι αποκλειστικά μία νέα κομ
μουνιστική παγίς εις τήν όποιαν ή ’’Ακρα ’Αριστερά, μέ τήν γνώριμον σατανικότη- 
τά της άγωνίζεται νά έμπλέξη τα άδολα καί ενθουσιώδη έλληνικά νειάτα.

Τό περιεχόμενον τής άποφάσεως τής 3ης συνόδου τού Κεντρικού Συμβουλίου 
των «Λαμπράκηδων» αποκαλύπτει τήν απόλυτον ταύτισιν γραμμής μεταξύ Κ.Κ.Ε.
-— ΕΔΑ καί τής όργανώσεως αυτής.

Ιον) “Ολα τά πολιτικά συνθήματα πού περιέχει ή άπόφασις αυτή, (συνθήμα
τα πού αφορούν εις τήν εσωτερικήν καί εξωτερικήν πολιτικήν) , είναι απολύτως 
ευθυγραμμισμένα μέ τά συνθήματα τού Κ.Κ.Ε. καί τής ΕΔΑ.

Σημειώνουμε ένδεικτικώς δτι ή άπόφασις τής 3ης Συνόδου των Ααμπράκηδιυν 
έξαίρει ιδιαιτέρως τά γνωστά πέντε σημεία τής ΕΔΑ, πού έπρότεινε καί τό Κ.Κ.Ε. 
διά τήν λύσιν των εσωτερικών καί εξωτερικών προβλημάτων τής χώρας.

2ον) Υπάρχει απόλυτος ταυτότης διαπιστώσεων επί τής πολιτικής καταστά- 
σεως τής χώρας, άνευ ούδεμιάς διαφοροποιήσεως, μεταξύ τής 9ης Όλομελείας τής 
Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε., τής 9ης Συνόδου τής ΕΔΑ καί τής 3ης Συνόδου τού Κεντρικού 
Συμβουλίου των Λαμπράκηδων.

3ον) Ή  λαϊκομετωπική πολιτική τού ΚΚΕ — ΕΔΑ καί ή άγχώδης προσπά
θεια τής ’Άκρας Άριστεράς ν’ άποφύγη τήν ηθικήν καί πολιτικήν άπομόνωσιν, 
εμφανίζεται ανάγλυφος εις τήν άπόφασιν τής 3ης Συνόδου τού Κεντρικού Συμβου
λίου των Λαμπράκηδων.

4ον) Ό φόβος τής διαλύσεως τής Κομμουνιστικής Νεολαίας δεσπόζει τού πε
ριεχομένου τής άποφάσεως. Καί διά τούτο καταβάλλεται απεγνωσμένη προσπάθεια 
νά Ιμφανισθούν οί «Λαμπράκηδες» παραλλήλως μέ τήν κομμουνιστικήν των ιδιό
τητα καί, περίπου, ώς... «Χριστιανοφιλανθρωπικό» σωματείο, ταυτισμένο μέ τά ιδα
νικά τού Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού καί τής άγνής Ελληνικής Νεότητος.

Βεβαίως είναι σαφώς υποκριτική καί προκλητικώς έμπαικτική αυτή ή προσπά
θεια. “Ομως είναι χρήσιμον νά σημειωθή, διότι αύτη άποτελεΐ εν άκόμη πρόσθε
τον σημεΐον εις τήν γενικήν διαπίστωσιν δτι ή «Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη» 
δέν είναι τίποτε άλλο παρά μία νέα ΕΠΟΝ μέ σκοπόν νά καταστή φυτώριον κομ
μουνιστικών στελεχών καί οπαδών.

* Τό σχόλιον τοϋτο μετεδόθβ έκ τοΰ Ραδιοφωνικού Σταθμού ’Ενόπλων Δυνάμεων 'Ε λ
λάδος τήν 2-5-1966.
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Τονίσαμεν εις τήν αρχήν τοΰ σχολίου μας, δτι ούδεμία εις ούδένα αμφιβολία 
υπάρχει δτι οί «Λαμπράκηδες» είναι κομμουνιστική δργάνωσις. Καί προς τούτο, 
έπιπροσθέτως, άναφέραμε τό αποκαλυπτικό περιεχόμενο τής άποφάσεως τής 3ης 
Συνόδου του Γενικού Συμβουλίου τής όργανώσεως αυτής.

Μέ αυτά όμως τά αναμφισβήτητα δεδομένα δεν τερματίζεται τό θέμα. Άντιθέ- 
τως, τά δεδομένα αυτά, προκαλοϋν τό θέμα. Καί τό θέμα δεν είναι εάν «ή Δημο
κρατική Νεολαία Λαμπράκη» αποτελεί όργάνωσιν τοΰ Κ.Κ.Ε. καί τής ΕΔΑ. Αυτό 
είναι αναμφισβήτητο. Τό θέμα είναι δτι έφ’ δσον οί «Λαμπράκηδες» είναι κομμου
νιστική δργάνωσις, ούοεμίαν θέσιν έχουν είς αυτήν οί "Ελληνες νέοι, κάθε τάξεως 
καί κάθε ηλικίας, οί όποιοι πιστεύουν είς τά ιδανικά τής πατρίδος, είς τήν έλευθε- 
ρίαν, είς τήν Δημοκρατίαν, είς τήν Ειρήνην καί είς τήν Κοινωνικήν Δικαιοσύνην. 
Ούτε συνοδοιπορία, ούτε κοινοί αγώνες, ούτε κοινά συνθήματα χωρούν μεταξύ των 
νέων πού πιστεύουν είς τήν Ελλάδα καί είς τά ιδανικά της καί αυτών πού έκ συ
στήματος καπηλεύονται καί τήν Ελλάδα καί τά ιδανικά της.

Ή  λαϊκομετωπική πολιτική τών κομμουνιστών μόνον αυτούς εξυπηρετεί, άλ
λως δέν θά τήν έπεδίωκον. Επομένως καί οί κοινές αγωνιστικές ή ιδεολογικές 
εκδηλώσεις μεταξύ τής Ελληνικής Νεολαίας καί τών «Λαμπράκηδων» οχι μόνον 
είναι αντίθετοι προς τά ιδανικά καί τις επιδιώξεις τής Ελληνικής Νεότητος, αλλά 
είναι καί αντίθετοι προς τό συμφέρον τοΰ ’Έθνους καί τής Δημοκρατίας. Καί τοΰτο 
διότι έχει άποδειχθή δτι δπου υπάρχει τό συμφέρον τοΰ ’Έθνους καί τοΰ Λαοΰ, δέν 
μπορεί νά συνυπάρχη δ Κομμουνισμός, υπό οίανδήποτε μορφήν καί λεοντήν.

Όταν άποδεδειγμένως δ Κομμουνισμός είναι εχθρός καί τής ανεξαρτησίας 
τής Ελλάδος καί τών λαϊκών ελευθεριών, είναι άδιανόητον νά γίνεται δεκτός ώς 
συμμαχητής αυτών πού πιστεύουν καί είς τήν εθνικήν ανεξαρτησίαν καί είς τις 
λαϊκές ελευθερίες. ’Έτσι τό γενικόν συμπέρασμα από τήν 3ην σύνοδον τοΰ Γενικού 
Συμβουλίου τής «Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη» είναι δτι όσοι νέοι είναι — 
όπως πρέπει νά είναι — πιστοί είς τά ιδανικά τής Ελλάδος καί τής Δημοκρα
τίας, δέν μπορεί ούτε ν’ ανήκουν είς τήν κομμουνιστικήν νεολαίαν πού έχει τό ψευ
δώνυμον «Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη», ούτε νά συνοδοιποροϋν μαζί της. Καί 
ούτε, πολύ περισσότερον, νά συμμαχούν είς οίονδήποτε αγώνα της.

Ή  πλήρης ηθική άπομόνωσις τών «Λαμπράκηδων» είναι καθήκον παντός Έλ- 
ληνος νέου, εάν πράγματι πιστεύει καί είς τήν Ελλάδα καί είς τήν Δημοκρατίαν.

Π ΕΛΟ Σ ΚΟ ΥΤΟ ΥΠ ΙΙΣ

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α

'Ο άββάς Ρενιέ έκανε κάποτε μεταξύ  τών μελοον της Γ αλλικής Α καδημ ίας  
έναν έρανο, κατά  τον οποίον κάθε μέλος έπρεπε νά συνεισφέρη κα ί άπό ένα σκού
δο. Περνώντας λοιπόν μπροστά  άπό τον πρόεδρο τής Α καδημ ία ς  Ρ όζ, π ο ύ* φη
μ ιζό ταν  γ ια  τή φ ιλαρ}υρία του, δέν πρόσεξε ότι εκείνος έρριξε ένα σκούδο στον 
δίσκο κα ί γ ι αυτό τού  τον έτεινε γ ιά  δεύτερη φορά.

—Μά σάς έδω σα ! φώναξε τότε ό Ρόζ. Δέν μέ π ιστεύετε  μήπω ς :
—Σάς π ιστεύω , τον  ε ίπε ό Ρενιέ. Δέν σάς είδα όταν ρ ίξα τε  τό σκούδο σας 

κα ί ζητδό συγνώμην γ ιά  τήν ενόχληση...
Κ α ί ό δ ιάσημος φιλόσοφος Φοντελαίν, πού παρακολουθούσε τή σκηνή, ψ ι

θύρισε στους άλλους κουνώντας τό κεφάλι του :
—Έ γώ απ' εναντίας είδα, άλλ.ά.....  δέν τό π ισ τεύω ! ...



— Τ01ΓΙΣΤΕΣ Ίρακινοί άπατεώνες ήλθαν στην ’Αθήνα άπό τό ’Ιράκ καί. 
χρησιμοποιούν τη μέθοδο άνταλλαγής χαρτονομισμάτων στά ταμεία των καταστη
μάτων, δπου μέ ταχυδακτυλουργική έπιτηδειότητα κατορθώνουν νά εξαφανίσουν τά 
χαρτονομίσματα. Ή  Γενική Ασφάλεια ειδοποίησε τδ κοινό μέ σχετική ανακοίνωση 
νά έχη ύπ’ δψη τήν περίπτωση.

— ΓΙΑ ΑΔΙΚΟ επίθεση καί εξύβριση δύο αστυφυλάκων, συνελήφθη 6 I. Στρα- 
τούδης, τόν όποιο θέλησαν νά έλέγξουν οί αστυφύλακες, γιατί οδηγούσε Ι.Χ. μεθυ
σμένος.

— ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ κατά χωροφύλακος, συνελήφθη ό Κ. Άραβαντινός, οδηγός 
φορτηγού, στήν οδό Κηφισσοΰ καί Π. Ράλλη.

— ΓΙΑ ΕώΙΒΡΙΣΗ ολως άναιτίως των αστυνομικών περιπολικού πού οδηγού
σε ασθενή σέ νοσοκομείο, συνελήφθη δ Ν. Σουβαλιώτη, ετών 20, οικοδόμος.

—ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ άπεκαλύφθη σέ στρατιωτική υπηρεσία τής Κρήτης καί 
συνελήφθη 6 υπομηχανικός Σ. Τζωρτζάκης, πού ομολόγησε τήν πράξη του καί άπε- 
κάλυψε τά άτομα τής Σοβιετικής Πρεσβείας μέ τά όποια συνειργάζετο.

—ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ Α. Παπαχατζής καί Ν. Παπατσώνης, συνελήφθησαν γ ια
τί πούλησαν στόν Α. Άτσιώνη βαλίτσα μέ υφάσματα ευτελούς άξίας, αντί 5.000 
δραχ. καί στόν Κ. Παπούλα άλλη βαλίτσα μέ υφάσματα, αντί 4.000 δραχμών καί 
τέλος στήν Β. Πουρή ένα κιβώτιο μπουκάλια ουίσκι σφραγισμένο, τά οποία δμως πε
ριείχαν τσάι.

— ΚΑΤΕΡΡΕΓΣΕ πλάκα μέ μπετόν 200 τόννων, στήν 'Ιερά όδό, δπου έγένε- 
το συμπλήρωση στό εργοστάσιο τής «’Αθηναϊκής Χαρτοποιίας». Ή  κατάρρευση έγι
νε δταν έρρίχνετο τό τσιμέντο, γιατί όέν είχε γίνει κατάλληλη υποστήριξη (καλού
πωμα) . Σκοτώθηκαν 2 εργάτες καί τραυματίσθηκαν σοβαρά 16. Οί υπεύθυνοι έργο- 
λάβοι Π. Βαλάκος καί ό μηχανικός Λ. Λογοθέτης συνελήφθησαν. Μεταξύ των νε
κρών είναι καί ό άδελφός τού εργολάβου. Επίσης δύο άλλοι αδελφοί του είναι σο
βαρά τραυματισμένοι.

— ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ βιασμού ανηλίκων κορασίδων συνελήφθησαν οί Γ. Καμη
λιέρης καί Γ. Στεφάνου, στή Θεσσαλονίκη.

— ΔΙΑΡΡΗΞΗ χρηματοκιβωτίου μέ οξυγόνο καί άφαίρεση 25.000 δραχμών 
καί 250 χρυσών λιρών έγινε στήν ’Ιερά οδό 161, στό εργοστάσιο αμαξωμάτων φορ
τηγών αυτοκινήτων τού Α. Καούση. Οί διαρρήκτες μπήκαν από ένα εσωτερικό πα
ράθυρο καί παρέμειναν άγνωστοι, άναζητούμενοι υπό τής αστυνομίας.

— ΕΚΛΕΨΑΝ 1.000 δραχμές από τήν τσέπη τού Β. Άναγνωστόπουλου οί 
τσιγγάνες Γ. Σούτα, Μ. Σούτα καί I. Βασιλοπούλου, ενώ τού έλεγαν τη μοίρα. Συ
νελήφθησαν δλες.

— ΑΓΝΩΣΤΟΙ όιέρρηξαν τό κατάστημα «δτο Σέρβις» Μαρινοπούλου, στήν 
όδό Κηφισίας 20 καί πήραν τά χρήματα άπό τό ταμείο. ’Άλλοι διέρρηξαν τόν ιερό 
ναό Τριών Ιεραρχών Καισαριανής καί έκλεψαν άπό τό παγγάρι 700 δραχμές.

— ΜΕ ΕΠΤΑ μαχαιριές έκτύπησε ό Παντελής Διαμαντόπουλος τόν Χρήστο
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Μαρκογιάννη, μνηστήρα τής θυγατρός του Σταυρούλας, γιατί δταν τόν ρώτησε πού 
οφείλεται ή ψυχρότητα απέναντι τής μνηστής του, απάντησε περιφρονητικά δτι αυ
τό είναι θέμα δικό του προσωπικό.

— ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΑ με στραγγαλισμό Ικανέ στο χωριό Κυπριανοϋδες Κέρ
κυρας ή Θεοδώρα χήρα Ν. Κωστελέτου, πού σκότωσε τό Ιίχρονο παιδί της κατά 
τρόπο φρικιαστικό. ’Αφού τό παρέσυρε σέ έξοχική τοποθεσία, πέρασε θηλειά στο 
λαιμό του καί τό κρέμασε σ’ ένα κλώνο δέντρου, κρατώντας ή ίδια τό σχοινί καί 
βλέποντας το νά σπαράζη, ώσπου τό άφησε δταν νόμισε δτι πέθανε, έσυρε τό πτώμα 
σέ μια σπηλιά καί εκεί τό άφησε. Τήν άλλη μέρα πήγε προφανώς νά θάψη τό πτώ
μα , αλλά τό παιδί ζοΰσε. Τήν είδε, τήν παρακαλοϋσε νά μή τό σκοτώση καί έκεί- 
νη μέ κλωτσιές καί πέτρες τό αποτελείωσε. Τό τερατώδες αυτό φαινόμενο τοΰ στραγ
γαλισμού ενός παιδιού 11 χρονών από τήν μητέρα του καί τήν επιμονή της, υστέρα 
άπό ολόκληρο ημερονύκτιο νά περάση νά τό ιδή καί νά τό άποτελειώση έν ψυχρώ 
μέ πέτρες, γιατί δεν είχε πεθάνει ακόμη, δεν έχει συλλάβει ποτέ ή φαντασία τραγι
κού ποιητού. Ή Μήδεια έσφαξε τά παιδιά της σέ στιγμές άλλοφροσύνης, δέν είναι 
δέ λίγα τά σύγχρονα παραδείγματα εγκλημάτων παρομοίων μέ τής Μήδειας άπό 
μητέρες μέ σαλεμένο τό μυαλό. ’Αλλά ή παιδοκτόνος τής Ινερκύρας σάν λογικευμέ- 
νη τρελλή προβάλλει σάν επιχειρήματα γιά τό έγκλημά της τό σεξουαλικό παρα
στράτημα τοΰ παιδι°ΰ της, γιά τό όποιο έπρεπε νά πεθάνη. Πραγματικά, ή τόσο 
φρικιαστική παιδοκτονία τής Κερκύρας είναι έγκλημα τερατώδες καί άπίστευτο. Ν’ 
άκούη τις ικεσίες τοΰ μισοπεθαμένου παιδιού της, είκοσι τέσσερες ώρες ύστερα άπό 
τήν άπόπειρα φόνου «μή μέ σκοτώνης μάννα καί δέν θά πώ τίποτε» καί, άντί τής 
μητρικής χάριτος νά τοΰ δώση τό χαριστικό λιθοβολισμό, καμμιά φαντασία δέν μπο
ρεί νά συλλάβη. Καί μάλιστα δταν η ίδια ή φόνισσα λέει δτι τό παιδί της τό άγαποΰ- 
σε πολύ. Διαπράχθηκαν κατά καιρούς βρεφοκτονίες, παιδοκτονίες, πατροκτονίες, μη
τροκτονίες, άδελφοκτονίες, συζυγοκτονίες, αλλά σέ τόσο ύψος τραγικότητος, σάν τήν 
παιδοκτονία τής Κερκύρας τού 1966, δέν έχει φτάσει ποτέ έγκλημα.

— ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ναρκωτικών έκανε δ Κ. Σαγιάννης, δ όποιος ήταν καί 
δραπέτης τών φυλακών Βούρλων. Συνελήφθη δταν θέλησε νά πουλήση χασίς στην 
περιοχή τής δδοΰ Άθηνάς, δπου καί συνελήφθη.

— ΝΕΑΡΟΣ διαρρήκτης, 15 ετών, δ Α.Σ. συνελήφθη άπό τή Γενική ’Ασφά
λεια γιατί σκαρφάλωσε στή μαρκίζα τού καταστήματος Μαρινοπούλου, στή λεωφόρο 
Κηφισιάς, μπήκε μέσα καί άφήρεσε άπό τό ταμείο 13.600. Τά χρήματα τά έβαλε 
μέσα σέ μιά τσάντα καί μέ σχοινί τήν κατέβασε στό πεζοδρόμιο γιά νά τά πάρη. 
Είδε δμως ένα άτομο απέναντι πού τόν παρακολουθούσε, φοβήθηκε, πήρε άπό τήν 
τσάντα 120 μόνο δραχμές καί έφυγε. Ή τσάντα δμιος δέν βρέθηκε καί προφανώς τήν 
πήρε δ δεύτερος κλέπτης καί έξηφανίσθη.

— ΦΟΝΟΣ έκ προμελέτης διεπράχθη στό χωριό Βασιλάδι Μεσσηνίας, δπου, 
Ινώ έδίδετο γαμήλιο γεύμα άπό τόν πατέρα τού γαμπρού Γιώργο Γαϊτάκη στό σπί
τι του, πήγε εκεί οργισμένη ή πεθερά τού γαμπρού Ρεωργία Πετροπούλου καί τού εί
πε :«Έσύ τρως μέ τούς φίλους σου καί τόν πατέρα σου καί μένα δέν καταδέχεσα^ά μέ 
καλέσης». Κάτι θέλησε νά δικαιολογηθή δ γαμπρός Χρήστος Γαϊτάκης. Τήν ίδια 
στιγμή σπάζοντας τό τζάμι τοΰ δωματίου, μπήκε μέσα δ άδελφός τής πεθεράς Β. 
Τσιτούρας απότακτος ενωμοτάρχης καί άρχισε νά πυροβολή κατά τού γαμπρού, αλ
λά οί σφαίρες χτύπησαν τόν πατέρα του Γ. Γαϊτάκη. Οί δράστες, ήτοι ή πεθερά 
καί δ άδελφός της, συνελήφθησαν. Προκύπτει δέ δτι είχαν καί χρηματικές διαφο
ρές μέ τό θύμα.

— ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ γουναρικών, τά δποΐα είχε κρύψει στό αυτοκίνητό 
του, συνελήφθη στήν Κέρκυρα δ I. Σεραφέρης. Τά γουναρικά κατεσχέθησαν καί 
δ έμπορος παρεπέμφθη στό πλημμελειοδικείο,

Ν. Α,



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Π λ εύρ ω νο ς.

Πάροδος της όδοΰ Βενιζέλου 37, κοντά στον «"Αγιο Θεράποντα» τοΰ «Ζωγρά
φου».

Ή  Πλευρών, άρχαιοτάτη πόλις της ΑΙτωλίας, κοντά στον ποταμό Ευηνο, κα- 
τεστράφη τό 234 π.Χ ', από τον Δημήτριο τόν Πολιορκγ;τή, πλήν αργότερα έπανε- 
κτίσθη κοντά στην παλαιά πόλι. Της νεωτέρας αυτής πόλεως σώζονται ερείπια 
τειχών, αγοράς, θεάτρου, δεξαμενής κ.ά. Τά έρείπιά της τοποθετούνται στή σημε
ρινή θέσι «Γυφτόκαστρον».

Π λ ήθω νος.
Πάροδος τής οδού Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 48, κοντά στις υπώρειες τοΰ 

λόφου «Στέψη».
Ό Πληθών, ό γνωστός καί ώς Γεώργιος Γεμιστός, "Ελλην νεοπλατωνικός φ ι

λόσοφος, από τούς πολυμαθέστερους καί διαπρεπέστερους τής έποχής του, ήκμασε 
στον Μυστρά τής Πελοπόννησου κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ ΙΕ' αιώνος καί έτιμήθη 
μέ πολλά αξιώματα από τούς Παλαιολόγους. Επιτυγχάνοντας τήν προστασία τών 
Μεόίκων παρέμεινε στήν Φλωρεντία διδάσκοντας τήν πλατωνική φιλοσοφία καί συμ
βάλλοντας έτσι στήν ΐδρυσι τής Πλατωνικής ’Ακαδημίας. Έκεΐ έγραψε τό έργο: 
«Περί ών ’Αριστοτέλης πρός Πλάτωνα διαφέρεται». Έπιστρέφοντας τό 1411 στήν 
Σπάρτη συνέγραψε τό κυριώτερο σύγγραμμά του «Περί Νόμων», τοΰ όποιου διεσώ- 
θησαν μόνον αποσπάσματα καί πού έξεδόθησαν ύπό τόν τίτλον «Πλήθωνος νόμων 
συγγραφής τά σωζόμενα». Έκτος αυτών δ Πληθών συνέγραψε καί άλλα έργα φι
λοσοφικά, γεωγραφικά, αστρονομικά κ.ά.

Π λ ο υ τά ρ χο υ .
Πάροδος τής λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 43, στόν «“Αγιο Νικόλαο» τοΰ Πτω- 

χοκομείου.
Ό  Πλούταρχος (46—127 μέΧ.) , δ γνωστός ιστορικός, βιογράφος καί ήθικοφι- 

λόσοφος, κατήγετο από τήν Χαιρώνεια τής Βοιωτίας. Έσπούδασε στήν ’Αθήνα φιλο
σοφία κοντά στόν Άμμώνιο καί πολύ καιρό ήταν επιμελητής τών Πυθίων αγώνων. 
Θεμελιώδη συγγράμματα του: «Παράλληλοι βίοι» καί «’Ηθικά» ή «Φιλοσοφικά». (Μέ

1.



568 I. Ράϊκου

τό ίδιο έπώνυμον άναφέρεται καί ’Αθηναίος φιλόσοφος (350—432 μ.Χ.) , θεμελιω
τής τής νεοπλατωνικής φιλοσοφίας καί σχολιαστής τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ Άριστο- 
τέλους) . Συνώνυμη οδός υπάρχει στό ’Αμαρούσιο καί τήν ’Ά νω Δάφνη.

Π λο ύτω νο ς .
Πάροδος τής οδού Καπνικαρέας 4, κοντά στήν πλατεία καί τήν εκκλησία «Κα· 

πνικαρέα».
Ό Πλούτων ή "Αδης, αρχών τοϋ «Κάτω κόσμου», φέρεται ώς γυιός τοΰ Κρό

νου καί τής Ρέας πού έμοιράσθη τήν κυριότητα τοϋ Σύμπαντος μέ τούς αδελφούς του 
Δία καί Ποσειδώνα. Σύζυγός του ήταν ή κόρη τής Δήμητρας, ή Περσεφόνη. '0  "Α
δης είχε καί άλλα ονόματα, όπως Άΐδης, Άϊδωνεύς καί δωριστί Άΐδας. Ώς θεός, 
ανάλογα μέ τις εκάστοτε ενέργειες του, ώνομάζετο επίσης Μέλας, Κρατερός, Πε
λώριος, Στυγερός, Αδάμαστος, Ιίυλάρτης, Πλούτινν κλπ.

Στήν αρχαία ελληνική μυθολογία ο "Αδης έθεωρεΐτο καί ώς μεταθανάτιος δια
μονή των ανθρώπων. Μέ τήν έννοια τής κατοικίας των νεκρών & "Αδης τοποθετεί
ται ύπό τήν γήν ή πέραν τοΰ ώκεανοϋ. Οί νεκροί ώοηγοΰντο στον τόπον αυτόν, μέ
σω σκοτεινών οδών, από τόν «ψυχοπομπό» Ερμή καί παρεδίδοντο στον Χάρωνα. 
Τέσσαρες ποταμοί, περιρρεοντες τήν εκτασί του, έχώριζον τόν "Αδην άπό τής γής.
(Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών) .

Π λυτά Φ ιλ ίππου .
Πάροδος τής δδοΰ Πριήνης 21. όπισθεν τοΰ ΣΤ' στρατιωτικού νοσοκομείου (συ

νοικία Άβέρωφ) .
Ό Φίλιππος Πλυτάς, αγωνιστής τοΰ 1821, άπό τήν ’Άνδρο, διετέλεσε γραμ- 

ματεύς καί ψυχή τής ’Επαναστατικής Επιτροπής στό Μεσολόγγι.
Π λω μαρ ίου.
Συνέχεια τής όδοΰ Μπουμπουλίνας, στήν Καλλιθέα (λεωφορ. γραμμή Νέου Φα

λήρου) .
Τό Πλωμάριον, πρωτεύουσα τής ομωνύμου επαρχίας τής Λέσβου, εύρίσκεται 

στήν νοτία ακτή τής νήσου, κοντά στις εκβολές τοΰ ποταμού Σεδούντα, απέχει άπό 
τήν Μυτιλήνη 42 χιλιόμετρα καί έχει σήμερα περί τούς δ.200 κατοίκους. (Συνώ
νυμη οδός υπάρχει στό Περιστέρι) .

Π λ ω τ ίνο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Στίλπωνος 8, κοντά στήν πλατεία «Βαρνάβα» τοΰ Παγ

κρατίου.
Ό Πλωτΐνος, ιδρυτής τής νεοπλατωνικής φιλοσοφίας (204—269 μ.Χ.) , ό επι

φανέστερος τών εκπροσώπων τοΰ νεοπλατωνισμού, γεννήθηκε στή Λυκόπολι τής 
Αίγυπτου καί διετελεσε μαθητής τοΰ Αμμωνίου Σακκά. Στό σύστημά του είχεν ώς 
βάσι τά πλατωνικά δόγματα, πλήν όμως άνέμειξε αυτά μέ πολλά άλλα στοιχεία τής 
άκρας μυστικοπαθείας. Κατά τόν Πλωτινον, ό Θεός είναι ή έπέκτασις τοΰ Είναι καί 
τοΰ νοεΐν, μιά ένότης άπό τήν οποίαν απορρέει «δι’ εκπομπής» τό σύνολο τών ονχων. 
Σκοπός τοΰ ανθρώπου είναι ή «δι’ έκστάσεως» φυγή άπό τόν κόσμο καί ή συμμετοχή 
στήν ζωή τής θεότητος. Τό έργο τοΰ Πλωτίνου έξεδόθη σέ έξ «Έννεάόας» άπό τόν 
μαθητή του Πορφύριο.

Π νυκός.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αποστόλου Παύλου 21, στήν πλατεία «Θησείου».
"Οφείλει τήν ονομασία στό ομώνυμο βραχώδες ύψωμα (109 μ.) πού εύρίσκεται 

μεταξύ τοΰ λόφου τών Νυμφών καί τοΰ λόφου τών Μουσών καί απέναντι στά Προ
πύλαια τής Ακροπόλεως. Στήν Πνύκα συνήρχετο ή εκκλησία τοΰ δήμου τών Α θη
ναίων. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .
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Π όγραδετς.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αθανάτων 22, κοντά στήν «Παιδική χαρά» των Σεπολίων.
Το Πόγραοετς, κωμόπολις τής Βορείου Ηπείρου, 35 χιλιομ. βορειως τής Κο- 

ρυτσάς, έγινεν ιστορικά γνωστό άπό τις σκληρές μάχες πού διεξηχθησαν εκεί κατά 
την διάρκεια τοϋ Α ' παγκοσμίου πολέμου καί τόν έλληνοϊταλικό πόλεμο τοϋ 1940. 
(Συνώνυμη οδός υπάρχει στο Περιστέρι) .

Π οδονίφτη .
Συνέχεια τής δδοϋ Σλήμαν, μετά την οδόν Άποστολάκη, στο νεο τέρμα Αχαρ-

νών.
Ποδονίφτης, είναι ή κοινή ονομασία τοϋ παρά τήν «'Αλυσίδα» των Πατησίων 

τμήματος τοϋ Κηφισοΰ ποταμού. Ή  ονομασία του οφείλεται είτε στό λίγο νερό τοϋ 
ποταμού, πού μόλις έφθανε στό νίψιμο των ποδιών, είτε στό δτι, λόγψ τής θέσεως 
πού εύρίσκετο, ύπεχρέωνε τούς διερχομένους νά βρέξουν τά πόδια των. Ποδονίφτης 
έλέγετο παλαιότερα ό γνωστός προσφυγικός συνοικισμός πού σήμερα αποτελεί τήν 
Νέα Φιλαδέλφεια.

Π οικίλης.
Πάροδος τής όδοΰ ’Άρεως 20, στό «Μοναστηράκι».
Πρόκειται γιά τήν περιώνυμη στοά τής Αγοράς των αρχαίων Αθηνών, πού 

εκτισεν' 6 γαμβρός τοϋ Κίμωνος Πεισιάναξ («Πεισιανάκτειος») καί έκοσμεΐτο από 
περίφημες τοιχογραφίες τοϋ Πολυγνώτου, τοϋ Μικωνος καί τοϋ Παναίνου.

Πολέμη Ί ω ά ν ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Ροστάν 17, απέναντι στό εργοστάσιο «Κλωναρίδου» τής όδοΰ 

Πατησίων.
Ό ’Ιωάννης Πολέμης, ό γνωστός ποιητής, λυρικός καί δραματικός, ένας τών 

πρώτων δημοτικιστών, γεννήθηκε τό 1862 στήν ’Αθήνα. Λιετέλεσε γραμματεύς τής 
Σχολής Καλών Τεχνών καί ύπήρξεν δ ιδρυτής καί πρώτος πρόεδρος τής Εταιρίας 
Θεατρικών Συγγραφέων. Τό 1918 έτιμήθη μέ τό «Άριστεϊον Γραμμάτων». Άπέθα- 
νε τό 1924. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν Καισαριανή) .

Π ολεμοκράτους.
Πάροδος τής όδοΰ Άρριανοΰ 26, κοντά στο τέρμα τής όδοΰ Ριζάρη ^π. 

Μερκούρη.
Ό Πολεμοκράτης, περιώνυμος γιατρός, ήταν, σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, γυιος 

τοϋ Μαχάονος καί εγγονος τοϋ ’Ασκληπιού, πού έτυχε θείων τιμών στήν ’Αργολίδα.
Π ολέμωνος.
Πάροδος τής όδοΰ Άρριανοΰ 26, κοντά στον «Ά γ ιο  Σπυρίδωνα» τοϋ Παγκρα

τίου.
Ό Πολέμων, ’Αθηναίος φιλόσοφος τοϋ Α '— Γ' π.Χ. αίώνος,^ γυιός τοϋ Φιλο- 

στράτου, υπήρξε μαθητής τοϋ ώενοκρατους καί διάδοχος του σ.ην δι^υθυνσι ιής Φ·- 
λοσοφικής Σχολής τής Ακαδημίας (314— 270 π.Χ.) .

Πολίτη Νικολάου.
Πάροδος τής δδοϋ Θεμιστοκλέους 60, άπέναντι στη στάσι «Ίακωβίδου» τών 

λεωφορείων «Πατήσια».
Ό Νικόλαος Πολίτης, δ δημιουργός καί θεμελιωτής τής Ααογραφικής Ε π ι

στήμης στήν Ελλάδα, γεννήθηκε τό 1852 στήν Καλαμάτα. Τό 1882 έξελέγη υφη
γητής τής Ελληνικής Μυθολογίας στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, τό 1884 διωρίσθη 
Τμηματάρχης τής Μέσης Εκπαιδευσεως και το 1885 γενικός οϋ,ιθεωρητης ^ιών 
δημοτικών σχολείων, όπότε καί είσήγαγε, πρώτος αυτός, τό μάθημα τών Νέων Ε λ 
ληνικών. Τό" 1890 έξελέγη καθηγητής τής Μυθολογίας καί τής Ελληνικής Άρ-
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χαιολογίας στήν Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί τό 1906 — 
1907 διετέλεσε Πρύτανις.

Ό  Νικόλαος Πολίτης ήσχολήθη μέ τήν μελέτη των εθίμων, των ηθών, των 
παραοόσεων καί των λαϊκών ασμάτων καί μέ ϊδική του εισήγηση Ιδρύθησαν τό 
«Λαογραφικόν Αρχεϊον» καί ή «Λαογραψική Εταιρία». Μετέχοντας στήν πνευμα
τική καί πολιτική ζωή τής εποχής του, τό 1916 έφυλακίσθη για τις φιλελεύθερες 
άρχές του. Τό έργο του «Έκλογαί από τά τραγούδια τοΰ Ελληνικού λαοΰ» (1914) 
ύπήρξεν ή πρώτη συστηματική κατάταξις, κριτική καί έρευνα τοΰ δημοτικού τρα
γουδιού. Πιστεύοντας δτι τό ελληνικό πνεύμα διετηρήθη άμιγές στήν γλώσσα, τον 
βιο καί τόν χαρακτήρα τοΰ λαοΰ, μέ τό έργο του ήσκησε τεραστίαν έπίδρασι στούς 
συγχρόνους του, τών οποίων τήν προσοχή έστρεψε στη  μελέτη των λαϊκών πνευμα
τικών προϊόντων. ’Απέθανε τό 1921.

Πολίτη Φ ώτου.
Πάροδος της δδοΰ Ίακωβάτων 59, λίγο μετά τήν γέφυρα τής δδοΰ ’Αχαρνών.
Ό Φωτός Πολίτης, κριτικός καί συγγραφεύς, γυιός τοΰ Νικολάου, γεννήθηκε 

στην Αθήνα τό 1890. Πρώτος σκηνοθέτης τοΰ «Βασιλικού Θεάτρου» (1930) καί 
καθηγητής στήν τότε Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου, συνέβαλε τά μέγιστα στήν 
έξέλιξι τοΰ νεοελληνικού θεάτρου. «Ό Πολίτης, στήν ιστορία τής Κριτικής Ιδεών, 
τής Τέχνης καί ιδιαίτερα στήν ιστορία τοΰ θεάτρου μας, θά κατέχει τήν υψηλότε
ρη, τήν γνησιότερη καί φωτεινότερη θέσι, πλά'ί στούς μεγάλους άνιηνεωτές τοΰ παγ
κόσμιου θεάτρου», γράφει δ μακαρίτης Γιώργος Γληνός, δ γνωστότατος ηθοποιός, 
στό δμώνυμο έργο του πού εξέδωσε τό 1964, επ’ ευκαιρία τής συμπληρώσεως 30 
χρόνων από τόν θάνατο τοΰ Φώτου Πολίτη (1934) .

Π ολυβίου.
Πάροδος της δδοΰ ’Ιουστινιανού 5, κοντά στήν πλατεία «Έξαρχείων».
Ό  Πολύβιος, ένας τών σημαντικωτέρων αρχαίων Ελλήνων 'ιστοριογράφων, 

γεννήθηκε περί τό 202 π.Χ. στήν Μεγαλόπολι τής ’Αρκαδίας καί ήταν γυιός'τοΰ 
Λυκόρτα, διακεκριμένου πολιτικού τής ’Αχαϊκής Συμπολιτείας.

Ό  Πολύβιος κατέλαβε καί αύτός έξέχουσα θέσι στήν ’Αχαϊκή Συμπολιτεία. 
Μεταξύ τών ομήρων πού οί Ρΐϋμαϊοι στρατηγοί διέταξαν νά άποσταλοΰν στη  Ρώμη, 
ώς^άντίποινα επειδή ή ’Αχαϊκή Συμπολιτεία δεν είχε ταχθή μέ τό μέρος τών Ρω
μαίων εναντίον τών Περσέων, εύρίσκετο καί δ Πολύβιος. Στή Ρώμη δ Πολύβιος έ γ ι
νε διδάσκαλος τοΰ Σκιπίωνος τοΰ Αίμιλιανοΰ. Ό Πολύβιος συνέγραψεν, εκτός τών 
άλλων, μέγα έργο μέ τόν τίτλο «Πστορίαι» σέ 40 βιβλία, άπό τά οποία σώζονται τά 
ό πρώτα καθώς και αποσπασματα τών άλλων. (Συνώνυμη δδός ύπάρχει στό Γα
λάτσι) .

Πολυγένη Κ ω νσταντίνου-
Πάροδος τής δδοΰ Πατησίων 269, μια στάσι πριν τόν «“Αγιο Λουκά».
Ό Κωνσταντίνος Πολυγένης, διαπρεπής νομοδιδάσκαλος καί συγγραφεύς; γεν

νήθηκε στήν Αθήνα τό 1862. Τό 1895 έξελέγη καθηγητής τοΰ ρωμαϊκού καί βυ
ζαντινού δικαίου στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών καί τό 1921 διετέλεσεν ύπουργός Παι
δείας στήν κυβέρνησι Δ. Γούναρη. Συνέγραψε καί έδημοσίευσε πολλά έργα νομι
κού περιεχομένου. ’Απέθανε τό 1935.

( Συνεχίζεται)
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Κ Λ Α Δ Ο Υ  Υ Γ Ε Ι Α Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν  

ΜΗΝΟΣ ΜΑΤΟΥ 1966

Α) Κατά, μήνα Μάϊον έ.Ι. καί άπό 1—31 εις ’Αθήνας — 
τρας καί Κέρκυραν:
1. — Έξητάσθησαν άπό ιατρούς τής έκλογής των οίκοι
2. —· Έξητάσθησαν εις ιατρεία τής έκλογής των
3. — Παρεπέμφθησαν διά κλινικάς Ιξετάσεις ή θεραπείας ε’ις

ίδιώτας ιατρούς ή Ιδιωτικά έργαστήρια
4. — Ύπεβλήθησαν εις οδοντιατρικά; θεραπείας έν Πάτραις

καί Κερκύρα
5. — Είσήχθησαν είς Νοσοκομεία καί Κλινικάς τής έκλογής των
6. — Έγεννήθησαν είς Μαιευτήρια
7. — Παθολογικαί καί παρακλινικαί έξετάσεις πραγματοποιη-

θεΐσαι είς ’Ιατρεία καί έργαστήρια τής Τγειον. Υπηρε
σίας τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων καί Κλάδου 
Υ γεία ς ’Αθηνών — Πειραιώς

8. — Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξίας 2.895 δρχ. είς

- Πειραιά — Πά-

1903 Μέλη
3.408

1.647

21
246

35 νέα »

3.291
6

’Ήτοι τό Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω 10.557
9.— Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής έκλογής των 6.473 συνταγαί.

Β) Ά πδ οικονομικής πλευράς 6 μην ’Απρίλιος 
’Έσοδα τακτικά
’Έσοδα έκ συμμετοχής Δημοσίου

Σύνολον Εσόδων
Ε Ξ Ο Δ Α

Π A E O N  Α Σ Μ Α

έχει ως έξής: 
Δρχ. 524.736 

267.649

» 792.385
» 758.222

34.163

Μέλη

Γ) ’Έστω γνωστόν είς τούς ήσφαλισμένους μετόχους τού Κλάδου 'Υγείας, δτι 
οί συμβεβλημένοι μετά τοϋ Δημοσίου ’Ιατροί δικαιούνται είς την έκτέλεσιν ιατρικών 
πράξεων μόνον τής άναφερομένης, έν τή συναψθείση συμβάσει μεταξύ αυτών καί 
τού Δημοσίου, ειδικότητάς των.

Κατ’ έξαίρεσιν επιτρέπεται, καί μόνον είς περιπτώσεις εκτάκτου άνάγκης, ή 
έψ’ άπαξ χρησιμοποίησις ιατρού ετερας είδικότητος προς παροχην ίαιρικών υπηρε
σιών, π.χ. έξέτασις παθολογικών καταστάσεων ύπδ παιδιάτρου ή θεμάτων υπαγόμε
νων είς την παιδιατρικήν ύπδ παθολόγου κλπ. Αί τυχόν πραγματοποιούμεναι μετά
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την πρώτην έκτακτον περίπτωσιν ϊατρικαί επισκέψεις δεν αναγνωρίζονται τόσον υπό 
τοϋ Δημοσίου δσον καί τοΰ Κλάδου Υ γείας Α .Π .

•̂ ) Προς αποφυγήν άσκοπων ενεργειών καί παραπόνων, δσον αφορά εις τήν 
ενέργειαν ενέσεων, γνωρίζομεν ύμΐν τα ακόλουθα:

Θεράπων ’Ιατρός, άναγράφων συνταγήν έκτελέσεως ενέσεων υποδορίων, ενδο
μυϊκών ή ενδοφλεβίων, ύποχρεοΰται συγχρόνως να άναγράφη εις τήν οίκείαν στή- 
κην των παρακλινικών εξετάσεων τοϋ βιβλιαρίου νοσηλείας τοϋ άσθενοΰς, τό είδος 
και την ποσότητα των παραγγελλομενων ένεσεων. Κατά τήν θεώρησιν τής συντα- 
γής ό ενδιαφερόμενος ύποχρεοΰται να ζητήση παρά τοΰ έλεγκτοΰ ϊατροΰ έγγραφον 
γνωμαιευσιν - ε γκρι σι y περί εκτελεσεως τών υπό τοϋ θεράποντος ϊατροΰ αναγραφό
μενων ενέσεων.

II εκτελεσις ενδοφλεβίων ενέσεων γίνεται μόνον 
νης άπολυτως τής έκτελέσεως τούτων υπό νοσοκόμων.

Αί ενδομυϊκά! καί υποδόριοι ενέσεις έκτελοΰνται

παρ’ ιατρών, άπαγορευομέ- 

ύπό διπλωματούχων έπισκε-
πτριών αδελφών νοσοκομων τριετοΰς ή μονοετοΰς φοιτήσεως 

Κατ εξαιρεσιν, έν περιπτώσει αδυνάτου έξευρέσεως, 
τοΰ άσθενοΰς, διπλωματούχου άδελφής νοσοκόμου ή μαίας 
κών ή υποδορίων ενέσεων, επιτρέπεται ή έκτέλεσις τούτων 
μόνης όμως τής αυτής άμοιβής μέ τήν καταβαλλομένην εί

καί μαιών.
έν τή περιοχή διανομής 
προς έκτέλεσιν ενδομυϊ- 
ύπό ιατρών, καταβαλλο- 

ς άοελφάς νοσοκόμους ή
μαίας.

Ή  άμοιβή τών ’Ιατρών καί μαιών καταβάλλεται επί τή προσκομίσει άποδεί- 
ζοως ^σφραγισμένης παρά τής οικείας Οικονομικής Εφορίας, ή όέ τοιαύτη τών 
αδελφών νοσοκόμων έπί τή προσκομίσει απλής άποδείξεως, έν ή δέον ό παραγγέλ- 
λων τάς ενέσεις θεράπων ’Ιατρός να άναγράφη έπ’ αυτής καί ύπογράφη δτι αι 
c-νεσεις αύται εγενοντο τή εντολή του. Κάτωθεν τής υπογραφής ό ιατρός δέον να 
θέτη τήν ατομικήν του σφραγίδα.

Εκΐ τών αποοειξεων τών μαιών και αοελφών νοσοκομων οέον νά μνημονεύε- 
ται άπαραιτήτως, ό άριθμος τοΰ πτυχίου, ή ήμερομηνία έκδόσεως αύτοϋ καί ή yo- 
ρηγήσασα τούτο ’Αρχή.

Τά δικαιολογητικά τών τοιούτων δαπανών δέον νά ύποβάλλωνται έντός 2μήνου 
τό βραδύτερον εις τον Κλάδον Υγείας προς έξόφλησιν.

Ο Α Ρ Χ Η ΓΟ Σ
ώς Πρόεδρος τοϋ Κλάδου ' Υγείας 
Ε Υ Α ΓΓ Ε Λ Ο Σ  Κ Α ΡΑ Μ Π ΕΤΣΟ Σ
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‘Τπό τοϋ κ. Ν . A .

ΝΕΚΡΟΣ δ I. Ζώκος, τόν όποιο παρέσυρε, στο 286 χιλιόμετρο ή ύπ. άριθ. 
ο ταχεία αμαξοστοιχία Πειραιώς — Θεσσαλονίκης, μέ μηχανοδηγό τόν Δ. Λαμπρά- 
κη. Τό θύμα ήταν μεθυσμένο καί κάθισε στις σιδηροδρομικές γραμμές 
ΤΡΟΧΑΙΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

— ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟΣ θάνατος ένδεκα μαθητών έλαβε χώραν στην πόλη Ά ς  
.οΰ Βελγίου, κον-α σάς Βρυξέλλες, όταν επεσε πάνω τους φορτηγό, πού δ όδηγός 
ήταν^ μεθυσμένος. Ή  τραγική ειρωνεία είναι δτι τα παιδιά παρακολουθούσαν μάθημα 
οδικής ασφαλείας καί ή δασκάλα τους άρχμσε νά τούς λέγη πώς πρέπει να περνούν 
ενα δρόμο, δπότε τό φορτηγό ανέβηκε στο πεζοδρόμιο καί σκότωσε τά παιδιά, έτραυ- 
μάτισε δέ καί δ άτομα μεταξύ τών οποίων ήταν καί ή δασκάλα.

-Ν ΕΚ ΡΑ ή Κωνσταντίνα χήρα Περ. Τσουκαλά, ετών 65, την οποία παρέ
συρε, στην ισόπεδο αφύλακτο διάβαση Σκάλας Μελιγαλά, αμαξοστοιχία τών Σ.Ε.Ιν. 
Ταυτόχρονα σκοτώθηκαν τό γαϊδουράκι της καί δυο αρνιά.

- ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ θανάσιμα Γαλλίδα τουρίστρια, σύζυγος δδηγού καί 
τρεις συνεπιβάτες, δταν τό αυτοκίνητο, στο 112 χιλμ. τής όδού Αθηνών — Λαμίας, 
άνετράπη. ’

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟI δ Δ. Δάφνης, οδηγός Ι.Χ. καί δ Ν. Μπούρδας, συνε
πιβάτης, δταν τούτο, στή συμβολή τών βοών Αθηνών—Αιγάλεω, συνεκρούσθη μέ 
τό Δ.Χ. 30298 φορτηγό πού είχε οδηγό τόν Αναστ. Μηλιό.

, — ΝΕΚΡΑ ή Φλωρεντία Στρατηγούση, ετών 2, τήν δποία παρέσυρε στον Έ- 
πτάλοφο Θεσσαλονίκης φορτηγό αυτοκίνητο.

— ΝΕΚΡΑ ή Βασιλική Ευαγγελοπούλου, ετών 7, τήν δποία παρέσυρε, στό 
χωριά Κέδρος Καρδίτσης, Ι.Χ. μέ οδηγό τόν Η. Κωστή.

— ΝΕΚΡΑ ή Έλβετίδα Έλισσάβετ Κέρπερ, καί τραυματισμένοι πέντε, οΐ 
οδηγός τού Ι.Χ. Γουσταϋος Χέρκ Γάλλος, δ όδηγός τού φορτηγού Πολύχρονης Στα- 
φιρδάκης, ή γυναίκα του Α λίκη , καί οί επιβάτες τού φορτηγού Αντιγόνη Μέρτζου 
καί Κ. Έμερτίδης, δταν τό Ι.Χ. συνεκρούσθη μέ τό 12449 φορτηγό, κοντά στό χω
ριό Κάστρο Θηβών καί στό 112 χιλμ. τής δοού Αθηνών—Λαμίας. Ή  σύγκρουση 
ήταν σφοδρότατη καί τό γαλλικό Ι.Χ. πού κατεστράφη, τελείως, διεπιστώθη δτι με
τέφερε λαθραία έλβετικά ωρολόγια. Τό αυτοκίνητο πήγα ινε  στήν Κωνσταντινού
πολη.

— ΝΕΚΡΑ ή Καλυψώ Γιαννακούρου, πού τήν παρέσυρε, στό Δαφνί, μοτοπο
δήλατο, μέ όδηγό τόν Γ. Δοκμουτζή.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ βουλευτής Ροδόπης Γιουσούφ Χασάν, δταν τό 
ύπ’ άριθ. Ι.Χ. 206942 αυτοκίνητό του παρεξέκλινε τής πορείας του καί άνετράπη. 
Μαζί του έτραυματίσθηκαν καί τρεϊς άλλοι επιβάτες.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Στέργιος Δαντινούλης καί τραυματισμένος βαρεία δ Παν. Φι
λίππου, ̂ επιβάτης, δταν στό̂  25 χιλμ. τής δδού Καβάλας—Ξάνθης, τό μοτοποδήλατο 
τού όποιου επέβαινε έπεσε μέ σφοδρότητα πάνω σέ δέντρο.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δ Έμ. Μαυρομμάτης, όδηγός μοτοποδηλάτου καί δ 
γυιός του Νικόλαος, δταν τούτο συνεκρούσθη, ατούς Αγίους Αναργύρου- μέ -ό I X 
209858.
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— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή 12χρονη Τασία Γιαννούλη, πού παρεσύρθη από 
Ι.Χ. στή λεωφόρο Καβάλας. Ό οδηγός Γ. Τσίγκας συνελήφθη.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ σοβαρά ή ’Ά ννα Καραθάνου, πού παρεσύρθη στή Ν. 
’Ιωνία, άπό οίκύκλο μέ οδηγό τόν 16ετή Π. Σαγιόγλου, πού συνελήφθη.

— ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ των κανονισμών πορείας Ικανέ ο Π. Κωνσταντόπουλος μέ 
τό Ι.Χ. 112260, στή λεωφόρο Συγγροΰ. 'Όταν τόν ήλεγχε περιπολικό τής ’Αστυ
νομίας, έδωσε τό δίπλωμά του, άλλα άντικανονικά έκανε στροφή καί έξηφανίσθη, γ ια
τί βρισκόταν σέ ευθυμία μέ άλλα 4 άτομα, λόγω οινοποσίας. ’Αργότερα συνελήφθη 
καί εστάλη στόν εισαγγελέα.

— ΝΕΚΡΟΣ ό οδηγός Έπ. Πουμίδης, δταν άνετράπη τό Ι.Χ. πού δδηγοΰσε 
στό Μενίδι. Έτραυματίσθησαν καί τρία άτομα πού έπέβαιναν τοΰ αυτοκινήτου.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ε. Μαγγανάς, οδηγός μοτοσυκλέττας, πού άνετράπη στό 2Β 
χλμ. τής δδοΰ Καλαμάτας—Πύλου.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ Δ. Βάλβης, ετών 43, οδηγός δικύκλου, 
δταν συνεκρούσθη κοντά στά διόδια Έλευσΐνος μέ τό 111906 φορτηγό, τοΰ δποίου 
ό δδηγός, άφοΰ έβαλε σέ ταξί τόν τραυματία, συνέχισε τήν πορεία του.

— ΣΟΒΑΡΑ τραυματισμένοι, οι Μαρία Άμβροσιάδη καί I. Ααπακούρας, δταν 
τρακτέρ άνετράπη έξω άπό τό χωριό Κούκος Κατερίνης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Καμπίκος, τόν δποϊο παρέσυρε τό Ι.Χ. 150510, μέ οδηγό 
τόν Σ. Δήμα, στην οδό Πεντέλης.

— ΝΕΚΡ0Σ δ Ε. Αομίδης, δδηγός καί τραυματισμένος ό Λ. Ά γγελάκης, δταν 
τό Ι.Χ. 111067, στό 152 χιλμ. τής δδοΰ Άντιρρίου—Ίωαννίνων, παρεξέκλινε τής 
πορείας του καί έπεσε σέ χαράδρα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Μπανιτσεβέλης, οδηγός μοτοποδηλάτου και τραυματισμένος 
σοβαρά δ επιβάτης Α. Δημόπουλος, δταν τοΰτο συνεκρούσθη στην  Καλογρέζα μέ I. 
X., πού δδηγοΰσε δ I. Γκούμης.

— ΤΡΑ1 ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ πέντε: ό Σ. Τσαμπαρικος, δδηγός φορτηγού, ή ”Αν- 
να^Βενιέρη, ή σύζυγος Τσαμπαρίκου, ή Ά λ . Πέτρου, ή Μαρία Μπανισιώτη, έπιβά- 
τιδες τοΰ Ι.Χ. 162965, δταν τοΰτο, στό Σκαραμαγκά, παρεξέκλινε τής πορείας του 
καί επεσε στό 203108 φορτηγό καί κατόπιν σέ ένα μοτοποδήλατο.

ΝΕΚΡΑ η Κυρ. Καρακουλια, μαθήτρια, 7 έτών, τήν δποία παρέσυρε παρά 
τό 34 χλμ. τής δδοΰ Άλεξανδρουπόλεως—Όρεστιάδος, τό 69749 φορτηγό.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Σταύρος ’Αποστόλου, έτών 45, πού παρεσύρθη στην Ιερά δδό 
άρ. 220 άπό τό Δ.Χ. 43031 λεωφορείο πού δδηγοΰσε δ Σπ. Ά ξελής.

— ΚΟΠΗΚΕ στά δύο τό ταξί πού ήταν σταματημένο στην δδό Νικοπόλεως 
καί πάνω στό δποϊο επεσε μέ σφοδρότητα πούλμαν, τοΰ δποίου δ δδηγός έτράπη είς 
φυγήν καί άναζητεΐται,

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ Εύάγ. Κυριαζής, έτών 84, πού τόν πα
ρέσυρε, στήν δδό Άχαρνών άριθ. 254, τό Ι.Χ 187500, μέ δδηγό τόν Σωτ. Πράπα.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά δ ’Ιωάν. Γεωργ°ύσης, δδηγός τοΰ Ι.Χ. 185- 
415, τό δποω παρεξέκλινε τής πορείας του, στήν πλατεία Συντάγματος, καί έπεσε 
πάνω στό κράσπεδό της.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ πέντε: δ Δημοσθένης Γιαννακός, δδηγός. ή σύζυγός 
του Μα ρ ί α δ  πατέρας του Σπΰρος, ή μητέρα του Βασιλική καί δ Ά ντ. Λιούνης, 
δταν τό Ι.Χ. πού δδηγοΰσε συνεκρούσθη μέ αυτοκινητάμαξα, στήν ισόπεδη διάβαση 
(άφυλακτη) τοΰ 20ου χιλμ. τής δδοΰ ’Άργους—Κορίνθου.

— ΝΕΚΡΑ ή Χρυσ. Τσαντούλη τήν δποία παρέσυρε καί διεμέλισε αυτοκινη
τάμαξα τής γραμμής Βόλου—Καλαμπάκας.

Ν. Α.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΙ -ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Η Α.Μ. ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος ηύδόκησε νά άποστείλη εις τόν Αρχηγόν 
της ’Αστυνομίας κ. Ευάγγελον Καραμπέτσον τό κάτωθι ευχαριστήριον τηλεγρά
φημα:
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
ΤΗΣ Α .Μ. ΤΟΓ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΙΙρωτ. Φ. 1720) 151) 1ΰ86 ’Ανάκτορα τή 4 ’Ιουνίου 1966

ΙΙΡΟΣ: ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεΐϋν
Ή  Α.Μ. δ Βασιλεύς ευχαριστεί θερμώς τό ’Αστυνομικόν Σώμα διά τάς εύ- 

χάς του, επί τή έπετείω των Γενεθλίων Αυτού.
’Αντιστράτηγος Ν. ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΓ 

Α) Σ.Ο.Α.Μ.*
Έλάβομεν τάς κατωτέρω δημοσιευομένας ευχαριστηρίους επιστολάς: 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΛΓΚΕΙΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Έν Καισαριανή τή 28 Μαΐου 1966
Ά ριθ. Πρωτ. 205

Π ρ ο ς
Τόν Άξιότιμον κ. ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων

Ε ϊ ς  ’Α θ ή ν α ς
Αίσθανόμεθα χρέος καί επιτακτικόν καθήκον, φίλτατε κύριε ’Αρχηγέ, νά έκ- 

φράσωμεν ύμΐν τάς θερμοτάτας ευχαριστίας μας, διότι μετά συγκινητικής προθυ
μίας διεθέσατε πολυμελές τμήμα τής Φιλαρμονικής τού Σώματος καί τά μέγιστα 
συνετελέσατε εις την έν τώ Γυμναστηρίω Καισαριανής, την 22ay Μαΐου έ.ε., επι
τυχή τέλεσιν των ετησίων γυμναστικών επιδείξεων των μαθητών Γυμνασίου καί 
Λυκείου.

Ή  επιτυχία αύτη έπιθυμοΰμεν νά σάς βεβαιώσωμεν, δτι οφείλεται έξ δλοκλή- 
ρου εις όμάς καί τούς μετ’ ίδιαζούσης άρτιότητος καί πληρότητος, άξιους παντός 
επαίνου καί συγχαρητηρίων, προθύμους έκτελεστάς εμβατηρίων καί χορών έξαιρέ- 
τους υπαλλήλους τού Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεως ’Αθηνών.

Έ πί τούτοις παρακαλοΰμεν νά δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν τής βαθυτάτης ευ
γνωμοσύνης μας καί τής απείρου έκτιμήσεώς μας, μεθ’ ών,

Διατελοΰμεν φιλικώτατα 
Ό  Διευθυντής Λυκείου Καισαριανής 

Ε. Γ. ΚΑΑΟΓΕΡΑΣ 
Γυμνασιάρχης 

❖
ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΟΣ1ΤΣΕΙΟΝ ΓΓΜΝΑΣΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ 
ΑΡΣΑΚΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΔΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 19 Έν Άθήναις τή 2 ’Ιουνίου 1966
ΤΗΑΕΦ. 538.041

II ρ ό ς
Τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων

’Ε ν τ α ύ θ α
Ή  φιλοφροσύνη καί ή προθυμία, μεθ’ ών έδέχθητε την συμμετοχήν τής ύφ 

όμάς Φιλαρμονικής εις τήν έκτέλεσιν τού μουσικού προγράμματος τών γυμναστικών
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επιδείξεων των έν Άθήναις σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, ώς καί ή 
συμβολή αυτής εις την έπιτυχίαν, συνεκίνησεν ημάς βαθύτατα.

Έκφράζομεν τάς θερμοτάτας ευχαριστίας μας, τόσον είς τόν κ. Διευθυντήν 
τής Φιλαρμονικής καί τόν εκτελεστήν τοϋ προγράμματος, δσον καί είς τό λαμπρόν 
Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον έπαξίως ήγεΐσθε. Τοιοϋτοι μουσικοί 
τιμούν τήν τέχνην τήν όποιαν ασκούν καί τήν υπηρεσίαν είς ην ανήκουν.

Εύχαριστοΰντες,
Διατελούμεν μετά πάσης τιμής 

ΟΕ Διευθυνταί τού Λυκείου — Τού Γυμνασίου 
** *

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— ΔΓ άποφάσεως τού κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική καί 

υλική αμοιβή είς τούς κάτωθι αστυνομικούς υπαλλήλους: 1) Αστυνομικόν Διευθυν
τήν Α ' κ. Σακελλαρίου Βασίλειον, 2) ’Αστυνόμον Α κ. ΙΙλατίτσαν Γεώργιον, 3) 
’Αστυνόμους Β ' κ.κ. Φρυδάν Κωνσταντίνον καί Νικολόπουλον Ίωάννην, 4) '1 π α
στυνόμους Α ' κ.κ. Φρυδάν Κωνσταντίνον καί Πάτσιον Χριστόφορον, 5) ’Αστυφύλα
κας κ.κ. Γαλιώτον Κυριάκον, Κατσούλην Ή λίαν, Μεντζελόπουλον Παναγιώτην, Γού- 
ναρην Σπυρίδωνα, Γεωργόπουλον Παναγιώτην, Μητρονάσιον Κωνσταντίνον καί 6) 
’Αστυφύλακα κυρίαν Παπαδάκη Δέσποιναν, διότι υπό τήν έπιδεξίαν καθοοήγησιν τού 
πρώτου Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' (Σακελλαρίου Βασιλείου) καί τήν προσωπικήν 
τούτου έπίβλεψιν, έργασθέντες άπαντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, δραστηριότητος, ίδια- 
ζούσης έπιμελείας, μεθοδικότητος καί όξυδερκείας, έκαστος είς τόν τομέα τής άρμο- 
διότητός του καί πέραν των κεκανονισμένων ούρων εργασίας, εκθέσαντες καί είς 
προφανή κίνδυνον τήν ζιυήν των, επέτυχον τάς μεταμεσονυκτίους ώρας τής 16—17) 
4) 66 τήν σύλληψιν τού Λούκη Ίωάννου, μέλους σπείρας λαθρεμπόρων συναλλάγμα
τος καί παραπομπήν τούτου είς τήν Δικαιοσύνην, προκαλέσαντες ουτω, διά τής επι
τυχίας των ταύτης, τά ευμενή σχόλια τοϋ ήμερησίου Τύπου καί τού Κοινού υπέρ τής 
’Αστυνομίας Πόλεων.

— ΔΓ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη υλική καί 
ηθική αμοιβή είς τούς: 1) Ύπαστυνόμον Α ' κ. Λάγιον Θεόδιυρον, Προϊστάμενον τής 
όμάδος Διώξεως Κοινού ’Εγκλήματος τοϋ Τμήματος Γενικής Ασφαλείας ΙΙατρών, 
2) Άνθυπαστυνόμον κ. Άρώνην Κωνσταντίνον καί 3) ’Αστυφύλακας κ.κ. Κωνσταν- 
τόπουλον ’Απόστολον, Καρμίρην Πέτρον, Διαμαντόπουλον Διονύσιον, Στεφανόπουλον 
Χρίστον καί Δρούκαν Ίωάννην, διότι άπαντες, υπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοϋ 
πρώτου, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν των κε- 
κανονισμένων ωρών ύπηρεσίας, έπιδείξαντες άμα καί ίδιάζουσαν έπιμέλειαν περί τήν 
έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας των, επέτυχον τήν άνακάλυψιν, σύλληψιν καί παραπομπήν 
είς τήν Δικαιοσύνην σπείρας, ύπό τήν έπωνυμίαν ΓΗ σπείρα τοϋ Βλάχου», κλεπτών 
αυτοκινήτων καί διαρρηκτών καταστημάτων καί περιπτέρων, προκαλέσαντες οΰτω, 
διά τής επιτυχίας ταύτης, τά ευμενή σχόλια τοϋ Τύπου καί τοϋ Κοινού υπέρ τοϋ 
Άστυν°μικοΰ Σώματος.

— ΔΓ άποφάσεως τού κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως ,άπενεμήθη ύλική άμοι- 
βή είς τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Γαλιώτον Κυριάκον, καί Γεωργόπουλον Παναγιώτην, 
διότι έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, δραστηριότητος, ίδιαζούσης έπιμελείας 
καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν, 
σύλληψιν καί παραπομπήν είς τήν Δικαιοσύνην σπείρας λαθρεμπόρων ξένου συναλ
λάγματος.

— ΔΓ άποφάσεως τού κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική άμοιβή είς τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. ΙΙαυλίτιναν Γεώργιον τού Φωτίου καί Δη-



μητρακήν Παναγιώτην τοΰ Νικολάου, διότι τήν 3.25' ώραν της 2 - 3.2.66, έκτελούν- 
τες υπηρεσίαν επί περιπολικού αυτοκινήτου καί άναπτύξαντες ασυνήθη καί εξαιρετι
κήν οραστηριοτητα καί πρωτοβουλίαν, έπιδείξαντες δ’ άμα θάρρος καί ψυχραιμίαν, 
επέτυχαν τήν επ’ αυτοφώρω σύλληψιν τοΰ κακοποιού Γιουλιτσά.νη Νικολάου, αρχη
γού σπείρας κλεπτών, προκαλεσαντες διά τής επιτυχίας των ταύτης τά ευμενή σχό- 
λια τοΰ Τύπου καί των παθόντων υπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώαατος.

ΠΑΡΑΙΤΉΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— ΙΙαρητηθη τ°ΰ Αστυνομικού Σώματος ό Άνθυπαστυνόμος κ. Γεωργίου ’Αθα

νάσιος τού Γεωργίου καί άπενεμήθη αύτω 6 βαθμός τού Ύπαστυνόμου Β ' τάξεως, 
λόγω συμπληρώσεως 25έτους πραγματικής υπηρεσίας, έξ ής δετούς τοιαύτης εις τον 
βαθμόν τοΰ Άνθυπαστυνόμου. Διά τήν μακροχρόνιον έν τώ Άστυνομικψ Σώματι εύ- 
δόκιμον υπηρεσίαν του, δ κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασεν αύτω τήν ευαρέ
σκειάν τ°υ.

— Άπηλλάγη των καθηκόντων του από 30.4.1966 ό ’Αστυνόμος Α ' τάξεως 
κ. Παπαγεωργίου Σταΰρος τοΰ Γεωργίου, καταληφθείς υπό τοΰ ορίου ηλικίας καί 
διατηρηθείς εις τήν ενεργόν υπηρεσίαν, εκτός οργανικών θέσεων, κατ’ εφαρμογήν 
των διατάξεων τοΰ Ν. 4331) 1963 καί Ν.Δ. 4371) 1964, καθ’ δσον συνεπλήρωσεν 
ήδη 35ετή πραγματική συντάξιμον υπηρεσίαν, δυνάμει τού Ν. 4448) 1964.

— Διεγράφη τής δυνάμεως τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος από 1.6.1966 δ Άστυ- 
φύλαξ κ. Βασιλάς Εμμανουήλ τοΰ ’Αντωνίου, κριθείς άπολυτέος διά λόγους υγείας, 
ώς καταστάς σωματικώς ανίκανος πρός περαιτέρω έκτέλεσιν αστυνομικής υπηρεσίας.

— Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος οΐ ’Αστυφύλακες κ.κ. Σταθόπουλος 
’Αλέξανδρος, Κουνελάκης Εμμανουήλ, Αευθεριώτης Σπυρίδων, Ζουριδάκης Θεό
δωρος, Κουτσογιάννης Παναγιώτης, Κουμπαρούλης Δημήτριος, Τζωρτζακάκης Γε
ώργιος καί Χρυσανθόπουλος Νικόλαος.

τρ*
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΤΝΕΡΓΕΙΟΝ Α. Α. Π.

— Άπό 1ης ’Ιουνίου ε.ε., ή ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, λόγω τού εξαι
ρετικού αυτής αστυνομικού, κοινωνικού καί εθνικού ενδιαφέροντος, μετετέθη κατά τάς 
νυκτερινάς ώρας τής Παρασκευής. Ούτω, θά μεταδίδεται καθ’ έκάστην Παρασκευήν 
καί άπό 20.30—21 ώρας, άπό τόν Κεντρικόν Ραδιοφωνικόν Σταθμόν ’Ενόπλων Δυ
νάμεων Ελλάδος.

— ’Από τής 25ης ’Ιουνίου ε.ε., άρχίζουν αί θεριναί προβολαί τοΰ κινηματο
γραφικού συνεργείου τοΰ ’Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων εις άνοικτούς χώρους. Τό 
πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδιαφέροντα μορφωτικά καί ψυχαγωγικά φίλμς, ποικίλου 
περιεχομένου, ώς καί έλαφρά ελληνικά τραγούδια.

Τό κινηματογραφικόν συνεργεΐον τοΰ ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων θά 
έπισκεφθή τάς έξής συνοικίας κατά τά τέλη μηνός ’Ιουνίου:

— Σάββατον 25 Ίουνί°υ, τήν Άνάληψιν Βύρωνος.
— Δευτέραν, 27 Ιουνίου, τά Ταμπούρια Πειραιώς καί τό ’Αναμορφωτικόν "Ι

δρυμα Κορυδαλλού.
— Τήν Τρίτην 28 ’Ιουνίου, τά Τουρκοβούνια καί τό Γηροκομεΐον ’Αθηνών.
— Τήν Τετάρτην 29 ’Ιουνίου, τήν Καισαριανήν καί τάς Τεχνικάς Σχολάς 

Κέντρου Άποκαταστάσεως Πολιτικών ’Αναπήρων.
— Τήν Πέμπτην 30 Ιουνίου, τήν Δραπετσώνα Πειραιώς καί τό Πρεβαντόριον 

Όμίλου Φίλων Αστυνομίας ’Αθηνών, εις Έκάλην.
— Μέ ιδιαιτέραν επιτυχίαν μετεδόθη τό Σάββατον 11 ’Ιουνίου, άπό τόν Στα

θμόν τής Τηλεοράσεως Ενόπλων Δυνάμεων (Γεωγραφική 'Γπηρεσία Στρατού) 
ήμίωρον άστυνομικον πρόγραμμα, μέ όμιλητήν τόν Ύπαστυνόμον Α ' κ. ΣπΟρον 
Πηλόν. Τό πρόγραμμα περιελάμβανε καί προβολήν ταινίας άστυνομικών έπικαίρων.



Κάβε Παρασκευή 

Ώ ρα 20.30' -21

Παρακολουθείτε τήν ’Εκπομπή της ’Αστυ
νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα
θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων 'Ελλάδος.
Είναι πάντα Επίκαιρη, διδακτική, Ενδιαφέ
ρουσα .
Μία ’Εκπομπή χρήσιμη για κάθε 'Ελληνικό 
σπίτι.


