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III. Το σύγχρονον χ ρ ισ τια νικό ν σω φ ρ ο νισ τικ ό ν δόγμα της αγάπ ης.
1. Αποτυχία τοϋ παλαιοτέρου συστήματος:
Ά λ λ ' έν ^τοσοΰτω, ή συνεχής παταγώδης αποτυχία τοϋ τοιούτου συστήματος
νή, αγριας και βαροάρου και αλαζονος μεταχειρίσεως των καταδίκων έκλόνισε ΐσχυρώς καί κατεκρήμνισε τά αξιώματα τής αυθεντίας, τής άποστάσεως καί τής βίας.
Και ιοιου ιο ιροπως τελικώς, χάρις εις τό χριστιανικόν φωτισμόν κατηργήθη
έκ των φυλακών ή παλαιά άντιπαιδαγωγική καί άντιανθρωπίνη σχέσις τής αυθεν
τίας, τής άποστάσεως καί των αξιωμάτων τής βίας, τής μάστιγος καί των αγρίων
παραγγελμάτων.
f
ήλθεν ή στιγμή τής άναγνωρίσεως τής μεγάλης αξίας, ήν ένέχει ή πρός
μετάνοιαν προωθούσα τεραστία δύναμις τής διασωζούσης χριστιανικής αγάπης.
Αντικαταστασις του αποτυχόντος παλαιοτέρου αξιώματος διά τής χριστια
νικής έντολής τής άγάπης:
Και τοιουτοτρόπως οιεποτίσθη ή φυλακή των διεφθαρμένων καί περιφρονημένων καί μισουμένων καταδίκων διά τοϋ «άξιώματος τής φιλίας καί τής Χριστιανι
κής άγάπης».
Είναι 6 Ίησοΰς, δ όποιος έπόνεσε καί ήγάπησε τούς άμαρτωλούς διά τής άγά
πης του έκείνης, ή οποία γνωρίζει καί νά καίη πάσαν ταπεινότητα καί οίανδήποτε
άσχημίαν καί νά έμφυσά εις τήν τεταρτγμένην καί τήν παραστρατημένην ψυχήν τήν
γαλήνην καί τήν αρμονίαν.
Είναι ή ιερά πνοή, ήτις μετέβαλε τήν φυλακήν των κιγκλίδων, εις οίκον προ
σευχής, συμπαραστάσεως καί άγάπης καί εις «κατ’ οίκον εκκλησίαν».
3. Σημασία τής τοιαύτης άντικαταστάσεως:
Ή τοιαύτη άντικατάστασις εχει τεραστίαν σημασίαν, έάν άναλογισθή τις δτι,
ιός βλέπομεν ώς έπιστήμονες έγκληματολόγοι, μέγα ποσοστόν συνανθρώπων κατρα
κυλά εις τόν κατήφορον, εις τον κρημνόν τής έγκληματικότητος, τής πορνείας, τής
αλητείας, τής έπαιτείας καί τής άνατρεπτικότητος, τής άπελπισίας, τής αυτοκτο
νίας, τής νευρώσεως καί τής παραφροσύνης, γενικώς εις τόν κρημνόν, διότι δέν
έδοκίμασεν αγάπην εις τήν ζωήν του καί διότι έξηυτελίσθη ή άνθρωπίνη του ψυχή.
Εις τόν κόσμον αυτόν έγεννήθημεν, ί'να άγαπώμεθα καί ούχί ίνα μισούμεθα.
«Ούτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλεΐν έφυν» διελάλει ή ’Αντιγόνη τού Σοφοκλέους.
’Αγάπην ζητεί ή κατά Θεόν άνθρωπίνη ψυχή καί μόνον έντός τής άτμοσφαίρας

.
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αγαπηςς δύνανται νά θεμελιωθώσιν αί έκλεκταί προσωπικότητες τών άνθρώπων. 0που ύτΐαρ^ει, οικογένεια αγαπάς, οπού υπάρχει κοινωνία αγάπες, έκει μόνον οϋ-

ναται νά έξασφαλισθή καί ή ηθική ύγεία τής άνθρωπότητος. Τό μίσος είναι πλάνη,
είναι μόλυσμα, είναι ή σήψις τής ψυχής.
4. —υνέπειαι εν τή εφαρμογή τοϋ άξιώματος τής φιλίας καί τής χριστιανικής
αγάπης:
Ιπο το κράτος λοιπον τοΰ νέου χριστιανικού πνεύματος κατηργήθη ή άπόστασις με ιαςυ σωφρονιστών και σωφρονιζομενων, καταρριφθέντος τοΰ μεταξύ αυτών
τείχους τής άποξενώσειος καί γεφυρωθέντος τοΰ έμφιλοχωροΰντος χάσματος τής μισανθρωπίας.
είναι
ας συνίας νά
τήν κρδί
μεταμεληθώσιν καί θά μεταβληθώοιν εις άνθρώπους αγάπης.
Εύστοχος παρετηρήθη ότι καί εις τον πλέον ηθικώς άναίσχυντον άνθρωπον,
ώρα καί εις τούς εγκληματίας, καί εις αύτάς τάς πλέον κακούργους φύσεις, παρά

3ίκοδόμ.ημα τής ηθικής άναγεννήσεως τοΰ έγκληματήσαντος συνανθρώπου.

5. Ή παρ’ ήμιν κατάστασις τών φυλακών καί λοιπών ιδρυμάτων:
Βεβαίως αί έλληνικαί φυλακαί καί γενικώτερον ή ελληνική σωφρονιστική πράξις έξακολουθοΰσι νά διαπνέωνται υπό τοΰ παλαιού εκείνου αξιώματος τής άλαζόνος
αυθεντίας, τής καταβασανιζούσης βίας καί τής ματαιόδοξου άποστάσεως.
Αντιθετως όμως διαπιστοΰμεν από έτέρας πλευράς μετ’ εύχαριστήσεως καί
υπερηφάνειας ότι ή άλλη ελληνική πρά.ξις, είδικώς ή τών Σχολών τοΰ «Βασιλικού
Εθνικού Ιδρύματος» ώς καί ή τών 'ιδρυμάτων τής «Βασιλικής ΙΙρονοίας», χωρήσασα
πρόσω καί διαποτισθεΐσα άφθόνως ύπό τοΰ αξιώματος τής χριστιανικής αγάπης,
έκαρποφόρησεν εις θαύματα ριζικής διασώσεως πλήθους παραστρατησάντων νέων.
Καί όμως θά έδει νά λυπηθώμεν καί νά αγαπήσωμεν άγνώς καί μεθ’ όλης τής
δυνάμεως ημών τούς άμαρτήσαντας καί πεπτωκότας. Διότι μόνον εις τήν πνοήν τής
τοιαύτης αγάπης, τήν όποιαν έδίδαξεν είς ημάς «ό Χριστός μας έπάνω εις ένα Γολγοθάν άνάμεσα από δύο ληστάς καί άνεγνώρισεν ή επιστήμη τών άνθρώπων», εύρίσκεται τό μυστικόν τής σωφρονιστικής επιστήμης.
Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΝΟΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ «ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ».

I. Γ ενικ ώ ς.
Έ ν τελεί δέον νά σημειώσωμεν ότι ή χριστιανική πνοή έχει διαποτίσει~πλήρως
καί ολόκληρον τον ειδικόν κλάδον τοΰ «Ποινικού Δικαίου ’Ανηλίκων».
II. Ε ίδικώ ς περί τοΰ βασικού θεσμού τ ώ ν δ ικ α σ τη ρ ίω ν α ν η λ ίκ ω ν.
1. ΙΙνοή τοϋ θεσμοΰ τών ειδικών δικαστηρίων ανηλίκων:
Κεντρικός θεσμός τοΰ οποίου είναι ό άγιος καί χριστιανικός θεσμός τών «δικά-

Χριστιανισμός καί. Ποινικόν Δίκαιον
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σ.ηριων ανηλίκων», θεσμός παιδαγωγικός χριστιανικής πίστεως καί χριστιανικής
αγάπης.
2. Χριστιανική συμπεριφορά τοΰ δικαστοΰ ανηλίκων:
Διότι ο δικαστής ανήλικων οεν είναι ή άλλος φιλόστοργος πατήρ των δικαζόμε
νων ανηλίκων.
Ιερεύς τής άπαλότητος, τής άγαθότητος, τής έγκαρτερήσεως, ό όποιος όφείλει
να ραινη τά προσαγομενα παιδία καί έφηβους διά τοΰ μύρου τής χριστιανικής του
καλωσύνης. Δικαστής, δστις δεν θά προσποιήται φιλίαν, άλλ’ ό όποιος θά συναισθά
νεται πραγματικήν αγάπην υπέρ αυτών. Τήν παιδαγωγικήν του δράσιν οφείλει νά
άντλή εκ τής χριστιανικής άγάπης τής ψυχής του, τής θωπείας καί τοΰ πατρικού
του ενστίκτου.
Οδτος όφειλει εις τόν ψυχρόν χώρον τοΰ δικαστηρίου νά δημιουργήση τον θερ
μότητα τής φιλοστόργου χριστιανικής οικογενειακής ατμόσφαιρας, ήτις νά διασκορπίζη τά ευεργετικά ελέη τής διασωζούσης θωπείας.
Δέν πρέπει νά συμπεριφέρηται ως ψυχρός, άπαθής καί άκαμπτος δικαστής,
άλλ’ ως φιλόστοργος πατήρ μετά ψυχής άλγούσης καί άγωνιώσης διά τόν ηθικόν
κίνδυνον, εις δν, κακή τή τύχη, έχουσι περιαχθή τά προσφιλή τέκνα του. Δέν πρέπει
νά τηρή στάσιν ψυχολογικής άποστάσεως άπό τών δικαζομένων νέων, αλλά νά διψά
&μέ δλον τόν εαυτόν του» νά πλησιάση αυτούς. Δέν πρέπει νά περιχαρακώται εις τήν
υψηλήν του δικαστικήν έδραν καί τήν αυθεντίαν τοΰ δικαστοΰ, αλλά νά κατέλθη
ως άνθρωπος τής χριστιανικής άγάπης, ί'να σώση τούς ηθικώς καί ψυχικώς πάσχοντας νεαρούς συνανθρώπους. Δέν πρέπει νά ύποτάσσηται εις τήν στενήν ερμηνείαν
τών νόμων, άλλ’ άντιθέτως νά έρμηνεύη καί νά έφορμόζη ευρέως τάς διατάξεις των,
ί'να δύναται νά κινήται μετ’ άνέσεως καί ελευθερίας, ώστε νά δυνηθή νά διασώζη
τούς νέους ανθρώπους έκ τοΰ ήθικοϋ ολέθρου. Δέν πρέπει νά βάλη εναντίον τών
άνηλίκων, δέν πρέπει νά αγαπά τάς είρωνίας, δέν πρέπει νά έπιζητή νά έπιδείξη
πνεύμα εις βάρος των, νά θέλη νά έμφανίζηται ώς πτοοΰν φόβητρον, νά ή άνοικτίρμών. Ά λ λ ’ άντιθέτως ώς αληθής χριστιανός ποιμήν οφείλει νά δεικνύη σεβασμόν
πρός τήν άνθρωπίνην αξίαν τών δικαζόμενων νέων, νά τιμά αυτούς είλικρινώς, νά
ή κριτής φιλόστοργος αυτών, νά έχη άκραν λεπτότητα καί αγνήν ευγένειαν, νά ή
πλήρης κατανοήσεως καί πραγματικής άνησυχίας διά τήν τύχην τών νεαρών άνθρώπων.
3. Χριστιανική καί παιδαγωγική φύσις τών δικαστηρίων άνηλίκων καί τοΰ
επιτελείου αυτών:
"Ας γίνη σαφώς νοητόν δτι τά δικαστήρια άνηλίκων είναι παιδαγωγικά δικα
στήρια καί δικαστήρια χριστιανικής άγάπης, δτι οί πλαισιοΰντες ταΰτα δικασταί, ει
σαγγελείς καί άνακριταί άνηλίκων, οί άνήκοντες εις τήν ειδικήν άστυνομίαν άνηλίκων,
ήτις δυστυχώς άκόμη δέν ίδρύθη παρ’ ήμΐν, ώς ώφειλεν, οί ειδικοί έπιμεληταί άνη
λίκων καί γενικώς πάντες οί άνήκοντες εις τήν χορείαν τής δικαστηριακής βοήθειας
τοΰ δικαστηρίου άνηλίκων όφείλουσιν νά ώσιν οί φιλόστοργοι παιδαγωγοί τής έν
ήθικώ κινδύνω εύρισκομένης νεότητος. Καί τέλος άς γίνη σαφώς νοητόν καί δτι τά
πάσης φύσεως καταστήματα, εντός τών όποιων είσάγονται οί ανήλικοι έγκληματίαι,
είναι παιδαγωγικά ιατρεία χριστιανικής άγάπης, έπιδιώκοντα πάσαις δυνάμεσι τήν
παιδαγωγικήν σωτηρίαν τών άνηλίκων τροφίμων άπό τοΰ κινδύνου τοΰ ηθικού
θανάτου.
4. Χριστιανική συνάντησις τής ψυχής τοΰ δικαστοΰ μετά τής ψυχής τοΰ δικα
ζόμενου νέου:
Ή χριστιανική δ’ αυτή προσέγγισις τοΰ δικαστοΰ άνηλίκων μετά τών παιδιών
είναι άπό τά εύγενέστερα έργα τοΰ δικαστοΰ τούτου. Είναι μία λεπτή καί συγκινη-
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τική συνάντησις δύο ψυχών, ή όποια αναβίβαζε', τό έργον τοϋ δικαστοΰ ανηλίκων
εις ΰψιστον λειτούργημα.
Άναμένομεν έκ της συναντήσεως ταύτης των δύο ψυχών νά κερδηθή ή ηθική
ευτυχία τής παιδικής ψυχής. Συνάντησις, ή όποια έχει ώς βάθρον την άγάπην' καί
έχει δραματικόν μεγαλεΐον. ΔΓ αυτής θά. άναδυθή έκ τής ηθικής νόσου τής ψυχής
ό νέος άνθρωπος, ανανεωμένος μέ νέας ήθικάς δυνάμεις καί νέον προσανατολισμόν,
ό όποιος θά έγγυάται ύπέρ αυτού ηθικήν έπιτυχίαν εις την ζωήν.
Καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον θά προσπαθήση ό δικαστής άνηλίκων νά κτίση μίαν
νέαν προσωπικότητα, ήθικώς καί ψυχικώς ισορροπημένην, ή οποία θά εχη ψυχικήν
αρμονίαν καί μίαν ειλικρινή εσωτερικήν ζωήν, άρα καί ικανότητα νά νικά τάς δυσ
κολίας τής ζωής.
5. Χριστιανικά προσόντα τών δικαστών άνηλίκων:
Κατά τόν κορυφαιον τών ανθρωπιστών Δεσιδέριους Έρασμος, (1467— 1536)
«ώς τά δώρα συνήθως δέν είναι ποτέ εύπρόσδεκτα, παρά όταν προέρχωνται από
αγαπητά πρόσαυπα, τοιουτοτρόπως καί ή αγωγή έπηρεάζει μόνον, δταν έκεΐνος ό
όποιος τήν προσφέρει, άγαπάται υπό τοϋ διαπαιδαγωγουμένου».
Ούτως εξηγείται άλλως τε καί ή παιδαγωγική σημασία τής διαπαιδαγωγήσεως,
τήν οποίαν προσφέρει «ή καλή μάννα στά παιδιά της καί τίποτε δέν ζητεί διά τόν
εαυτόν της».
»Ά λλά δυστυχώς ύπάρχουσι καί παιδαγωγοί δυσάρεστοι διά τούς τρόπους των,
άνθρουποι έχοντες πρόσωπον συνωφρυωμένον, μέ συναναστροφήν άποκρουστικήν, κα
κής διαθέσεως, ανίκανοι νά εϊπωσι μίαν χαριτολογίαν, θά έλεγέ τις δτι αι Χάριτες
άπέστρεψαν κατά τήν γέννησίν των άπ’ αυτών τό πρόσωπον των. Ά λ λ ’ δμως εις
τοιούτους ανθρώπους παραδίδομεν προς διαπαιδαγώγησή τήν νεολαίαν, νομίζοντες
έσφαλμένως δτι τό σοβαρόν των πρόσωπον άποδεικνύει παιδαγωγόν άνεπίληπτον
καί ικανόν. Ά λ λ ’ δμως έχομεν άδικον νά έμπιστευώμεθα εις τήν εξωτερικήν μορφήν
τοϋ σοβαρού ανθρώπου. Διότι οί τοιοΰτοι δυσάρεστοι τύποι είναι δήμιοι διά τήν μόρφωσιν όμαλοΰ παιδικοΰ χαρακτήρος, έμπνέοντες μόνον τρόμον εις τά παιδία. Τό
πρώτον, τό όποιον πρέπει νά έπιτύχουν οί παιδαγωγοί, είναι ή αγάπη. ’Ολίγον κατ’
δλίγον έρχεται ούχί ό βλαπτικός τρόμος, αλλά τό σέβας, δπερ μονον επιτυγχάνει
καί ώφελεΐ».
Έπαναλαμβάνομεν. ’Αληθώς τό μέγα μυστικόν τής επιτυχίας τών δικαστηρίων
άνηλίκων είναι ή αγνή χριστιανική άγάπη.
Διά τής άγάπης, ήτις «μακροθυμεί, χρηστεύεται», «ου ζηλοϊ», «ού περπερεύεται, ού φυσιοΰται, ούκ άσχημονεί, ου ζητεί τα έαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεσαι
τό κακόν, ού χαίρει επί τή άδικία, συγχαίρει δέ τή άληθεία, πάντα στέργει, πάντα
πιστεύει, πάντα έλπίζει, πάντα υπομένει» καί «ουδέποτε εκπίπτει».
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟ
Ν1ΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ «ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ»
I . Δ ιε ίσ δ υ σ ις τ ο ϋ Χ ρ ισ τ ια ν ισ μ ο ύ κ α ί ε ις τ ή ν ε ρ ε υ ν ά ν ε τ έ ρ ω ν β ιο κ ο ιν ω ν ικ ώ ν π α θ ο λ ο γ ικ ώ ν φ α ιν ο μ έ ν ω ν .

1. Έ κ τών ήδη λεχθέντων δμως προκύπτει δτι ή θρησκεία τής Ά γάπης ύπεισήλθε πλέον ού μόνον είς τήν σπουδήν τής αιτιολογίας ενός σπουδαιοτάτου παθολο
γικού φαινομένου τών κοινωνιών τών άνθρωπων, ήτοι τής^ εγκληματικοτητος, ως
καί τήν σπουδήν τής έναντίον ταύτης πάλης, άλλ’ έν ταυτώ βεβαίως είσεχώρησε^ καί
είς τήν σπουδήν τής αιτιολογίας καί τής πάλης εναντίον τών άλλων συμπλεκόμενων
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μετά της έγκληματικότητος βιολογικών καί κοινωνικών παθολογικών φαινομένων,
πληττόντων τό ανθρώπινον γένος.
r
2. Και υπό την έννοιαν ταύτην ή χριστιανική φιλολογία ερριψε βλέμμα καί
εις άπαντα^ τα λοιπά τά σκοτεινά σημεία της ζωής τών άνθρώπων, έρευνήσασα τοιουτο.ρ^,.ως ως ιδιαίτερα, αυτοτελή θέματα ποικίλα σπουδαία καί ακανθώδη ανθρώπινα
και κοινωνικά προοληματα, άτινα ήδη πλουσιως διηρευνήθησαν καί υπό της κοινω
νικής και ψυχολογικής διδασκαλίας τών τιμωμένων σήμερον Τριών 'Ιεραρχών, ιδί
ως δέ τοΰ εξ αυτών Τωάννου τοϋ Χρυσοστόμου.
Προοληματα οίνοφλυγιας, κυοειας, εταιριασεως καί όμοιοφυλοφιλίας, κενής
σοφίας, φιλοπρωτείας, εγωισμού καί καινοσπούδου, άσπλαγχνίας καί σκληροκαρδίας",
κοινωνικής άνισότητος, υποκρισίας καί φαρισαϊσμού κ.ο.κ.
II. Σ υμβολή εις τή ν θ εμ ελ ίω σ ιν τοΰ νέου επ ιστημονικού κλάδου τής
«Β ιο κο ινω νικ ή ς π αθολογίας».
1. Τοιουτοτρόπως όμως ή χριστιανική φιλολογία ένεφά'πσε τήν πρωτοπορείαν
δια lην θεμελίωσιν, εντός τού κυκλου τών επιστημών μιας νέας επιστημονικής ίεραρχίας,^τής επιστήμης μιας «Βιοκοινωνικής Παθολογίας τών άνθρώπων».
Ητοι τής έπιστήμης, τής έχούσης ώς άντικείμενον τήν έξασφάλισιν τής ηθι
κής καί κοινωνικής υγείας τών ανθρωπίνων τέκνων τής γής διά πάλης εναντίον
τών ηθικών καί κοινωνικών δυστυχιών.
2. Είναι ό επιστημονικός κλάδος τού νόμου τής 'Αγάπης τού πλησίον, υπάτου
νόμου τοΰ κόσμου καί τοΰ ύπερκόσμου.
Ό όποιος, σπογγίζων τά δάκρυα καί τά αϊματα τών άνθρώπων, διψά νά όδηγήση τά βήματα τής Άνθρωπότητος πρός τήν χαράν.
Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

I. Τό μ υσ τικ ό ν τή ς ανθρ ώ π ινης ε υ τυ χ ία ς επ ί τή ς γής.
1. Ά λ λ ’ ό φωτισμός τής χριστιανικής άγάπης είναι καί τό μυστικόν τής άσυλλήπτου ευτυχίας τού γένους τών άνθρώπιϋν έπί τής γής ταύτης.
Ο φωτισμός και τό πνεύμα κατήλθεν έκ τού ουρανού «εις τήν γήν μας εις μίαν
ταπεινήν φάτνην κάποιαν μαγευτική νύκτα μέσα εις ένα σπήλαιον, μέ κάποιο μυ
στηριώδες άστρον, μέ μερικούς σοφούς μάγους, μέ τούς ύμνους τών άγγέλων καί τήν
συντροφιά απλοϊκών καί άγνών ποιμένων καί κοντά εις ήμερα ζώα».
2. Διότι ύπό μίαν έννοιαν φανταζόμεθα τον άνθρώπινον αυτόν πολιτισμόν έπί
τής γής ήμών. "Ενα πολιτισμόν, ό όποιος θά φέρη τήν βασιλείαν τής χριστιανικής
άγάπης, θά άξιολογήση καί τήν παρούσαν γηίνην ζωήν ήμών «σαν ένα κομμάτι
τοΰ αιωνίου, σάν ένα κομμάτι τού ουρανού, σάν ένα κομμάτι τής άγάπης τοΰ έπουρανίου Πατρός μας Θεού».
Καί ό όποιος Πολιτισμός θά ένταχθή εις τήν Γενικήν 'Αρμονίαν τής Αίωνιότητος καί θά προσέγγιση τόν άνθρωπον πρός τήν υπερβατικήν άξίαν τού Ε πέκεινα.
II. Φ ύσις τή ς χ ρ ισ τια νικ ή ς άγάπης.
Κατά τήν μαγευτικήν έκφρασιν τού έπανειλημμένως μνημονευθέντος καλλιτέ
χνου τοΰ βιβλικού λόγου Σταύρου Α. Νικολαΐδου, ό Χριστιανισμός «ήλθε άπό τά
ουράνια ν’ άγκαλιάση δλην τήν ανθρωπότητα καί νά φέρη στον καθένα ένα κομμάτι
οϋρανοΰ, νά φέρη φωτισμόν». Τόν φωτισμόν τής άγάπης καί τής ειρήνης.
«Νά είναι άρά γε ή άγάπη τού σοφοΰ τής Κίνας τοΰ Μέτσι, κάποια στοργική
επιείκεια, κάποιος σεβασμός στά μέλη τής οικογένειας καί τής κοινωνίας, μιά κοι
νωνική πανάκεια;
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Νά είναι ή αγάπη τοΰ Κομφουκίου, πού έδογμάτισε ότι 6 τέλειος άνθρωπος
αγαπά καί μισεί τούς ανθρώπους, δπως τοΰ έρχεται;
Μήπως τοΰ Βούδδα ή αγάπη, ποΰ αγαπά από βαθύν εγωισμόν γιά ν’ άποφύγη
τον πόνον καί νά βυθισθή εγωιστικά στην αίωνία έκμηδένιση, στη νιρβάνα;
Μήπως ή αγάπη τής Αίγυπτου πού μόλις έδέχετο νά δώση ψωμί στον πεινασμένο, νερό στον οιψασμένο, φορέματα στον γυμνό, βάρκα στον ταξιδιώτη, θυσίες
ατούς θεούς, μνημόσυνα στούς νεκρούς;
’Ή μήπως ή απλή ελεημοσύνη στούς όμοπίστους, πού παραγγέλλει ό Ζαρατούστρας τοΰ ’Ιράν στούς οπαδούς του;
Μή είναι μήπως ή αγάπη τοΰ πλησίον, τοΰ όμοεθνοΰς πού διδάσκει ό Μωϋσής;
”Η μήπως ή αγάπη τής άρχαίας Ελλάδος. Ή σωκρατική πού προσφέρει υπη
ρεσίες στούς φίλους της, αλλά καί σπεύδει νά προλάβη στην κακοποίησι τούς εχ
θρούς της. Ή αριστοτελική, πού άποφαίνεται δτι είναι άνανδραν, είναι δουλικόν νά
μή άντιδράσης κατά τής εχθρικής έπιθέσεως;
Μ ήπως άραγε ή λήθη τής προσβολής καί ή ύποστήριξις τοΰ έχθροΰ, πού διδά
σκει ό Σενέκας;
Μ ήπως λοιπόν ή άγάπη αύτή των αιώνων, πού συνέλαβεν ή ψυχή τής άνθρωπότητος μέ τά εκλεκτότερα πνεύματά της, είναι ή άγάπη τοΰ όπερανθρώπου, τοΰ
Ίησοΰ; ’Ό χι. Ε κείνες ήσαν τά προανακρούσματα τής αγάπης. Αύτή είναι ή μελω
δία της. ’Εκείνες ήσαν ή χαραυγή τής ανθρώπινης ψυχής. Αύτή είναι τό Φως, πού
καίει, καί ό φωτοστέφανος τοΰ νέου ανθρώπου : « Έ γ ω δέ λέγω ύμίν : αγαπάτε τούς
έχθρούς υμών».
. . . Ποία είναι ή Ούσία της ; Τό μίσος τοΰ έγωισμοΰ μας, τοΰ έγωισμοΰ πού
γεννά τά μίση, τούς πολέμους, τούς έχθρούς. Καί ή άγάπη τοΰ μίσους μας, εκείνου
πού προσβάλλει τό εγώ μας, τό νοσηρό. ’Αφύσικη, ναί... Ξερρίζωμα τοΰ Έ γώ μας,
τής καρδίας μας τής θολής, καί τοποθέτησις έκει τοΰ Έ γώ τοΰ έχθροΰ, τής καρδίας
τοΰ έχθροΰ, ν α ι!.... Καί όμως αύτός ήτο δ μόνος δρόμος ποός τήν Ά νά σ τα σ ι! Καί
μόνον ή άγάπη τοΰ έχθροΰ οδηγεί στο νοσταλγικό έπίγειο παράδεισο.
Θά περνούν οί αιώνες καί τά τέκνα τοΰ Άδάμ θά στροβιλίζουν μέσα στά δρά
ματα, πού προκαλεί τό μίσος, μέσα στά σκότη, πού γεννά ή ανθρώπινη κόλασις. Καί
κάποτε θά γεννηθή στην ψυχήν των το μίσος τοΰ μίσους καί ή άγάπη τοΰ μισουμένου ! Τότε μέσα άπό τά σκοτάδια τοΰ πόνου θά προβάλη ή αύγή κάποιας ανοιξιά
τικης εποχής, ατελεύτητης, μέ τά ορθρινά μύρα τής αγάπης τών έχθρών».
Τότε ή Βασιλεία τοΰ Θεοΰ έπί τής γής έρχεται, ήλθε! Τότε ή άσύλληπτος
εύτυχία τών άνθρώπων έρχεται, ήλθε! Τότε ή άνθρωπότης έγγίζει, ήγγισεν τον
Θεόν !
I. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟ Υ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ Χ ΡΟ Ν ΙΚ Α », μέ τήν πλουσιαν
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών

άστυνομι-

κώ ν,ο ί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν των.

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Α Υ ΤΟ Κ ΤΟ Ν ΙΩ Ν
_·Τπό_τοΰ κ. ΕΜΜ. Κ . ΗΛΙΑΚΗ, ’Εντεταλμένου 'T W
^Ίς εόρας της Ιατροδικαστικής καί τής Τοξικολογίας_____________
■ου ΙΙανετιστημιου Αθηνών - Ίατροδικαστοΰ ’Αθηνών

„Λ.τ^ ί Χ Ρ ^ °π ο ι°ύμ ενα ι προς τον σκοπόν αύτοκτονίας μέθοδοι είναι, ώς γνωστόν,
Con ν ' °σαΐ’ - ° λλακΙς. μκλιστα
«ϋτόχειρες διά νά είναι βέβαιοι δτι θά έπιτύσκ°π0υ -των δεν ™Ρί0ρίζ,°?τΆΙ ε1ζ τΨ χρησιμοποίησιν ενός μόνον τρόπου,
αλλα χρησιμοποιούν περισσοτέρους εξ αυτών.
r
Θα είχομεν να άναφέρωμεν, χάριν των άναγνωστών μας, πολλάς τοιαύτας
περιπτώσεις, καθ _ ας οι αυτοχειρες, προς έπίτευξιν τού σκοπού των, έπέλεξαν πε
ρισσό ιερούς του ενός τρόπους, περιοριζόμεθα όμως νά άναφέρωμεν δύο μόνον έξ
αυτών.
·
1
1
b
ΙΓ
ε
ι ,π τ ω σ
1 ή ■ Ανήρ ήλικίας 70 ετών, άπέκοψεν πρώτον τά
, .. .
αγγεία αμφοτερων των καρπών, ίνα τερματίση τήν ζωήν του έκ τής αιμορραγίας
ητις ηθελεν προκληθή, επειδή δμως έβράδυνεν νά έπέλθη ό θάνατος, διότι δεν είχεν
αποκοψει τά αγγεία, εις βάθος, έπεχείρησεν νά έπιτύχη τοϋ σκοπού του πλήττων Iσχυρως^ τήν κεφαλήν του επί τής προεξεχούσης μαρμάρινης πλακός τοϋ παραθύ
ρου του οωματιου εις δ διέμενεν, μή επιτυχών δμως καί πάλιν τού σκοπού του
αυτοεστραγγαλίσθη.
Εκ^ ιής^ ανωτέρω περιγραφής δεικνύεται δτι ούτος έχρησιμοποίησεν συνολικώς τρεις τρόπους, ίνα έπιτύχη τοΰ^ σκοπού του, ήτοι άπέκοψεν πρώτον τά άγγεΐα
άμφοτέρων τών καρπών, δεύτερον έπληξε τήν κεφαλήν του επί μαρμάρινης πλα
κός καί τέλος αυτοεστραγγαλίσθη.
^ ε ρ ι π τ ω σ ι ς
2 α . Νέος ηλικίας 30 ετών, έπιθυμών νά τερματίση
τήν ζωήν του μετεβη εις Βουλιαγμένην καί εις εκεΐσε πευκόφυτον περιοχήν, αφού
έπέλεξε μίαν πεύκην προσέθεσεν έκ τίνος κλάδου αυτής τό εν άκρον σχοινιού, άναρριχηθείς έπ’ αυτής, έπί δέ τού ετέρου άκρου, έσχημάτισεν αγκύλην μέ τήν πρόθεσιν
νά απαγχονισθή ακολούθως, φοβούμενος όμως μήπως δεν επιτύχει τού σκοπού του,
συνέλεξεν άρκετά έκ τών έπί τού εδάφους ευρισκομένων ξηρών φύλλων τής πεύκης,
ετοποθέτησε ταΰτα κάτωθεν τής αγκύλης τού βρόχου, ώστε νά καταλάβουν άρκετήν
εκτασιν πέριξ αυτής. Μετά ταΰτα ετοποθέτησε κάτωθεν τής άγκύλης δύο μεγάλους λί
θους τόν ένα έπί τού άλλου, ίνα άνέλθη έπ’ αυτών καί δυνηθή νά φθάση τήν αγκύλην,
όπως είσαγάγη τήν κεφαλήν του καί έν συνεχεία τόν λαιμόν του εντός αυτής, ητις σκο
πίμως άφέθη νά άπέχη 0,25 του μέτρου από του έδάφους. Συγχρόνως ήτο εφοδια
σμένος μέ πλήρες περίστροφον τύπου Lebel.
Ούτος άρχικώς ήναψεν εις τό πλέον άπέχον σημεΐον άπό τών λίθων τά συλλεγέντα ξηρά φύλλα τής πεύκης, έν συνεχεία άνήλθεν έπί τών λίθων, ίνα φθάση
τήν αγκύλην τού βρόχου έντός τής οποίας περιέβαλε τόν λαιμόν του καί είτα έπυροβόλησε κατά τήν παρακάρδιον χώραν. Μετά τόν πυροβολισμόν, ώς ήτο φυσικόν,
οί πόδες αυτού διέφυγον τών λίθων καί τό σώμα αυτού άπαιωρήθη έξ ολοκλήρου,
έπιτευχθέντος ούτω καί τού απαγχονισμού. Έ κ τών φλογών τών καιομένων φύλλων
τής πεύκης ούτος ύπέστη έγκαύματα κατά τά κάτω μόνον άκρα.
Έ κ τής γενομένης συντόμου έξιστορήσεως δεικνύεται δτι δ αύτόχειρ έχρησιμοποίησε τρεις τρόπους αύτοκτονίας, ίνα έπιτύχη τού σκοπού του, ήτοι πρώτον
έπυροβόλησε κατά τήν καρδιακήν χώραν έξ απολύτου έπαφής τού στομίου τής κάννης προς τό σώμα, προκαλέσας διαμπερές τραύμα τής καρδιας, δεύτερον άπηγχονίσθη καί συγχρόνως έπεχείρησε νά άπανθρακωθή.
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Χαρακτηριστικόν είναι δτι διά την έπέλευσιν τοΰ θανάτου συνήργησαν τόσον
τό τραΰμα της καρδίας δσον καί δ άπαγχονισμός, ώς έδείχθη έκ της νεκροτομίας
τοΰ πτώματος, άν και, ώς είναι φυσικόν, ήρκει καί μόνον δ απαγχονισμός ή μόνον
τό τραΰμα της καρδίας διά νά έπέλθη τό ποθούμενον άποτέλεσμα.
Εκ των υπαρχόντων εγκαυμάτων κατά τά κάτω άκρα, άλλα μέν ένεφάνιζον
τους χαρακτήρας των έν ζωή γενομένων, άλλα δέ τών μεταθανάτιων, διότι αί φλό
γες έξηκολούθουν νά έπιδροϋν καί μετά τον έπελθόντα θάνατον. Πιθανόν ή άνάφλεξις των φύλλων της πεύκης νά ώφειλετο εις έπιδίωξιν τοΰ αύτόχειρος νά είσπνεύση ποσότητα καπνοΰ καί μονοξειδίου τοΰ άνθρακος, ακολούθως δέ νά άπανθρακωθη τό σώμα αύτοΰ, ί’να μή άναγνωρισθή μετά την άνακάλυψιν τοΰ πτώματος,
οπότε δέον νά θεωρηθή δτι έχρησιμοποίησε καί τέταρτον τρόπον αυτοκτονίας, τό
μονοξείδιον τοΰ άνθρακος.
Έ άν τοιαύτη ήτο ή επιδίωξις τοΰ αύτόχειρος, αΰτη δέν έπετεύχθη, διότι ή
ποσότης τών συλλεγέντινν καί άναφλεγέντων φύλλων της πεύκης ήτο μικρά καί
ούτω δέν κατέστη δυνατόν νά μ,εταδοθη ή πυρά εις την πεύκην.
Εις δλας βεβαίως τάς κατά τοιοϋτον περίεργον τρόπον έπιτυγχανομένας αυτο
κτονίας, μόνον ή έπιτόπιος έρευνα καί ή λεπτομερής έξέτασις τοΰ χώρου, εις ον
άνευρέθη τό πτώμα, θά βοηθήση τον ιατροδικαστήν εις την ορθήν διάγνωσιν καί
θά δώση εις αυτόν την δυνατότητα, έν συνδυασμώ καί μέ τά έκ τής έξετάσεως
τοΰ πτώματος προκύψαντα ευρήματα, νά δεχθή ή νά άποκλείση τήν περίπτωσιν τής
αυτοκτονίας.
Παρά τά ανωτέρω, τά περισσότερα άτομα τά έπιθυμοΰντα νά τερματίσουν τήν
ζωήν των χρησιμοποιούν ένα μόνον τρόπον, αλλά πολύ περίεργον ενίοτε.
Πολλάκις ή νοσηρά φαντασία τών αύτοχείρων τούτων οδηγεί αυτούς εις τήν
έπινόησιν καί έφαρμογήν τών πλέον περιέργων τρόπων αυτοκτονίας καί τό γε
γονός τοτΰο βοηθεΐ αρκούντως τον ιατροδικαστήν εις τον σχηματισμόν έγκυρου
γνώμης.
Οί χρησιμοποιούμενοι βεβαίως τρόποι πρός αυτοκτονίαν είναι διάφοροι, ανάλο
γοι όχι μόνον πρός τήν νοσηράν φαντασίαν τών αύτοχείρων αλλά καί τών μέσων
άτινα ούτοι διαθέτουν. Κυρίιυς ώς τρόποι πρός αυτοκτονίαν χρησιμοποιούνται διά
φορα δηλητήρια, ιδία υπό γυναικών, πυροβόλα δπλα καί οή βραχύκαννα ή μακρόκαννα ιδία υπό άνδρών, δ απαγχονισμός, δ πνιγμός, δ στραγγαλισμός, ή σφα
γή ή ή αποκοπή άλλων αγγείων ώς τοΰ καρπού καί τής ίγνύος, τά νύσσοντα
καί τέμνοντα όργανα δι’ ών πλήττουν τήν καρδίαν κ.λ.π. Μεταξύ τών χρησιμοποι
ούμενων δηλητηρίων παρ’ ήμΐν πρωτεύουσαν θέσιν κατέχουν τά βαρβιτουρικά, τά
διάφορα γεωργικά φάρμακα καί οή τό παραθεϊον, τά σαλυκιλικά καί δή ή ασπιρίνη,
ή κινίνη καί ένίοτε διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα, άτινα χρησιμοποιούν οί
αυτόχειρες πρός θεραπείαν τών ψυχικών ανωμαλιών ύφ’ ών κατατρύχονται καί αϊτινες όδηγοΰν αυτούς εις τήν αυτοκτονίαν.
'Η δακτυλΐτις χρησιμοποιείται υπό καρδιοπαθών, τό ριμιφόν ή τό Πάς υπό
φυματικών καί τό μονοξείδιον τοΰ άνθρακος υπό διαφόρων άλλων ατόμων.
Αί διά μονοξειδίου τοΰ άνθρακος προκαλούμεναι αύτοκτονίαι έπιτυγχάνονται,
είτε κατόπιν εισπνοής φωταερίου, είτε εισπνοής μονοξειδίου τοΰ άνθρακος έξ άνημμένων ανθράκων ή θερμαστρών κ.λ.π.
Εις τήν ’Αμερικήν πολλά άτομα τερματίζουν τήν ζωήν των κατόπιν εισπνοής
μονοξειδίου τού άνθρακος, παραγομένου έκ τής καύσεως τής βενζίνης τής μηχανής
τοΰ αυτοκινήτου των, έξερχομένου έκ τοΰ άπαγωγοΰ σωλήνος (εξάτμισες) μετά τών
λοιπών καυσαερίων. Ούτοι έπιτυγχάνουν τοΰ σκοπού των ενεργόΟντες ώς έςής:
’Αφού έκλέξουν τό σημεΐον εις δ επιθυμούν νά σταθμεύσουν τό αύτοκίνητόν
των, συνδέουν τον άπαγωγόν σωλήνα τών καυσαερίων αύτοΰ δι’ ενός ελαστικού σω
λήνος, τό έτερον άκρον τοΰ όποιου εισάγουν ακολούθως έντός τοΰ αμαξώματος.
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Μετά ταΰτα έγκλείονται εντός τοΰ έν στάσει πάντοτε αυτοκινήτου καί θέτουν
είς κίνησιν τήν μηχανήν αύτοΰ, δτε τά έξερχόμενα καυσαέρια πληρούν τόν χώρον
τοΰ αυτοκινήτου μή εύρίσκοντα σημεΐον διαφυγής. Ταυτοχρόνως λαμβάνουν μεγάλην
δόσιν οινοπνεύματος, ούίσκυ καθ’ ύπεροχήν, καί μεθύσκονται πλήρως, ώστε καί
άν μετανοήσουν δέν δύνανται πλέον να έξέλθουν τοΰ αυτοκινήτου, ί'να άποφύγουν
τήν άθρόαν εισπνοήν τοΰ παραγομένου μονοξειδίου τοΰ άνθρακος.
'Ηδη, επ’ ευκαιρία τριών περιπτώσεων ίδιοτύπου τρόπου έκτελέσεως αυτοκτο
νίας διά μονοξειδίου τοΰ άνθρακος, ώς είχομεν τήν ευκαιρίαν νά έξετάσωμεν θά περιγράψωμεν έν συντομία αυτάς διότι τό πρώτον παρετηρήθησαν παρ’ ήμϊν.
Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς 1 η : Τήν 9ην ’Ιανουάριου 1960, κατόπιν τής ύπ’ άριθ.
58) 4) Ια εγγράφου έντολής τοΰ ’Αστυνομικού Τμήματος Βουλιαγμένης, προέβημεν
είς τήν έξέτασιν τοΰ πτώματος τοΰ D.E. ετών 32, σμηνίου, έξ Η.Π.Α., δστις άνευρέθη νεκρός υπό γυναικός τίνος έντός αυτοκινήτου (Ξ.Α. 1437) , είς θέσιν «γερμανι
κά πολυβολεία» τής Βαρκίζης καί περί ώραν 10.00, προς διαπίστωσιν τοΰ αιτίου
τοΰ θανάτου καί εάν πρόκειται περί αυτοκτονίας ή εγκλήματος.
Έ κ τής διενεργηθείσης αύτοψίας τοΰ χώρου ένθα άνευρέθη τό πτώμα διεπιστώθη οτι τοΰτο εύρίσκετο έντός τοΰ ώς άνω αυτοκινήτου Σεβρολέτ, κατακεκλιμένον έπί τοΰ έμπροσθίου καθίσματος. Τό αύτοκίνητον εύρίσκετο είς τήν θέσιν «γερμα
νικά πολυβολεία» τής Βαρκίκης καί είς άπόστασιν περίπου 200 μέτρων έκ τής δη
μοσίας δδοΰ πρός τήν διεύθυνσιν τής θαλάσσης, έπί κατωφερείας καί έντός θαμνώ
δους περιοχής μετά μικρών πεύκων.
Έ κ τής έπισταμένης έξετάσεως τοΰ έδάφους πρός άνεύρεσιν αποτυπωμάτων
τροχών έξ αυτοκινήτων, άν καί τοΰτο άπετελεΐτο κυρίως έκ χαλίκων, κατέστη δυ
νατόν νά διαπιστωθή δτι ό αυτόχειρ έδωσε κατεύθυνσιν είς τό αύτοκίνητον πρός
τήν θάλασσαν, άναζητών κατάλληλον τόπον πρός έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ του. Άνευρων
το.ΰτον άκινητοποίησε τό αύτοκίνητον, άφοΰ προηγουμένως έφερε τό οπίσθιον μέ
ρος αύτοΰ πρός συστάδα μικρών πεύκων μέ πρόθεσιν νά καλυφθή τοΰτο καί κυρίως
δ σωλήν έξαγωγής των καυσαερίων.
Ό αύτόχειρ έξέλεξε τήν περιοχήν ταύτην, ί’να μή ύποπέση είς τήν άντίληψιν
τών διερχομένων, καθ’ δτι ή περιοχή αϋτη κατ’ εξοχήν προσφέρεται είς τούς κατό
χους αύτοκινήτων Ι.Χ. ώς τόπος ερωτικών συναντήσεων, οπότε δέν θά είχε τόν
άπαιτούμενον χρόνον ί'να έπιτύχη τοΰ σκοποΰ του.
Έ κ τής ένεργηθείσης ακολούθως αύτοψίας διεπιστώθη, δτι άπασαι αί θύραι
καί τά παράθυρα τοΰ αύτοκινήτου ήσαν κεκλεισμένα έρμητικώς καί ήσφαλισμένα
έκ τών έσω.
Τό κάλυμμα τοΰ πόρτ - μπαγκάζ δέν ήτο καλώς κεκλεισμένον, άφήνον μι
κρόν χάσμα έλεύθερον. Ό μετάλλινος σωλήν έξαγωγής τών καυσαερίων τοΰ κινητήρος είχε συνδεθεί δι’ έλαστικοΰ τοιούτου χρώματος μελανοΰ, διαμέτρου έξωτερικής
3 έκ. μ. καί έσωτερικής 2 έκ.μ.
Ό σωλήν ούτος είσήρχετο περί τά 0,20 μ. έντός τοΰ σωλήνος έξαγωγής τών
καυσαερίων καί τό έναπομένον κενόν πέριξ είχεν άποφραχθή, ούχί στερρώς, διά
μικροΰ προσοψίου, άφ’ ενός μέν ί'να μή διαφεύγουν τά παραγόμενα καυσαέρια αλλά
νά διοχετεύωνται διά τοΰ σωλήνος έντός τοΰ αμαξώματος, άφ’ έτέρου δέ πρός απο
φυγήν διαφυγής τοΰ σωλήνος έκ τής πιέσεως τοΰ συνόλου δγκου τών καυσαερίων,
οπότε καί θά άπετύγχανε τοΰ έπιδιωκομένου σκοποΰ του.
’Ακολούθως, δ ανωτέρω έλαστικός σωλήν έφέρετο διά τοΰ ήμιανοίκτου, ώς
περιεγράφη, πόρτ - μπαγκάζ, πρός τά έντός τοΰ αύτοκινήτου μεσω οπής οιανοι''είσης άνωθεν τών οπισθίων καθισμάτων καί είσήρχετο έντός τοΰ αύτοκινήτου
προέχων πλέον τών 0,25 μ. Τό δλικόν μήκος τοΰ ώς άνω έλαστικοΰ σωλήνος ήτο
2,50 μ.

682

Εμμ. Κ. Ηλιάκη

Η ο(.απιστώ σ'ς της ώς άνω μετά σχολαστικύτητος καί ακρίβειας ειδικής προπαρασκευής, μαρτυρεί ότι ή νοσηρά φαντασία τοϋ αύτόχειρος ώδήγησεν αύτόν εις
τήν^ έπινοησιν καί έφεύρεσιν λίαν πολυπλόκου τρόπου προς αυτοκτονίαν άγνωστον
εν Έλλάδι. Ό αύτόχειρ κατέβαλε πάσαν δυνατήν προσπάθειαν διά την ασφαλή
επιτυχίαν τοϋ σκοπού του.
Κατά την αυτοψίαν διεπιστώθη ομοίως δτι έπί τής δεξιάς εξωτερικής πλευ
ράς τοϋ αύτοκινήτου καί δή έπί τής επιφάνειας τής όπισ&ίας δεξιάς θύρας, έπί τοϋ
όπαρχοντος έπ αυτής στρώματος έκ κονιορτοΰ, ήτο άναγεγραμμένον, προφανώς διά
δακτύλου τίνος τής χειρος, ελληνιστί η λέξις «ΠΟΠΗ». Ό τρόπος τής γραφής
παρείχε τήν έντύπωσιν δτι έπεχειρήθη υπό άτόμου μή γνωρίζοντας καλώς τήν ελ
ληνικήν γραφήν.
Δικαίως έγεννηθη ημΐν ή σκέψις, μήπως ό αύτόχειρ ήτο καί ό γράψας, διότι
πλειστάκις παρά παίδων, χάριν παιδιάς, άναγράφονται διάφοροι λέξεις καί συνθή[XGCTGC βΤϋC 71CCVXC0V T (I)V e7ll%£%GcXt)|A|JL£V(JL)V OCCC GTp(i)[JUXTO C X Q fy L O p Z O U
5Aκόμη δε δτι εάν όντως ό αύτόχειρ ήτο ό γράψας, τό γεγονός τούτο θά παρεΐχεν εις
ήμάς εν ασφαλές τεκμήριον ώς προς τούς λόγους οίτινες ώθησαν αύ;τόν εις τήν
αυτοκτονίαν. Αί ζητηθεΐσαι καί δοθεϊσαι ήμΐν πληροφορία/, παρά συναδέλφων τοϋ
αύτόχειρος έπεβεβαίωσαν τήν σκέψιν ημών δτι ό αύτόχειρ είχε ερωτικόν σύνδεσμον
μετά γυναικός τίνος, Ελληνίδος, δνόματι Καλλιόπης, δτι ήτο έγγαμος καί μάλιστα
πλειστάκις είχεν ελθει εις προστριβας μετά τής συζυγου του, λόγω ακριβώς τοϋ συν
δέσμου του. Ή παρευρισκομένη ’Αστυνομική ’Αρχή προέβη ακολούθως εις τό άνοι
γμα των θυρών παραβιάσεως τοϋ έμπροσθίου αριστερά κρυστάλλου τής θύρας, πρός
έπίτευξιν τής άπασφαλίσεως τών θυρών. Λεπτομερής έξέτασις έδειξεν δτι άπασαι
αι θΰραι ήσαν κεκλεισμεναι εκ τών έσω, έπισης διεπιστώθη δτι ό κινητήρ τοϋ αυ
τοκίνητου έλειτούργησε, διότι εύρέθησαν: ή κλείς τής μηχανής εις τον διακόπτην
καί μάλιστα εις τήν θέσιν «δφφ» (τής λειτουργίας) , δ μοχλός τών ταχυτήτων εις
τήν θέσιν τοϋ νεκροΰ σημείου τοϋ κιβωτίου ταχυτήτων, ό μοχλός τοϋ χειρόφρενου
έν θέσει τροχοπεοήσεως τοϋ αυτοκινήτου, δ δείκτης τής βενζίνης εις θέσιν «έμπτυ»
(κενός) τού μανομέτρου, δ δέ δείκτης έλαίου μηχανής άνημμένος είσέτι.
Έ κ τών ανωτέρω δεικνύεται δτι δ κινητήρ τοϋ αύτοκινήτου εύρίσκετο έν συ
νέχει λειτουργία, έν στάσει ευρισκομένου τοϋ αυτοκινήτου, μέχρις δτου ή ύπάρχουσα βενζίνη κατηναλώθη, δτε καί έσβέσθη.
Κατά τήν γενομένην ύφ’ ήμών αυτοψίαν ό αύτόχειρ εύρίσκετο κατακεκλιμένος
έπί τοϋ αριστερού πλαγίου τοϋ σώματός του, (είχε άφαιρέσει τά υποδήματά του) μέ
τάς κνήμας κεκαμμένας πρός τούς μηρούς καί τούς μηρούς πρός τήν κοιλίαν, ώς
προκύπτει έκ τής ήδη έπελθούσης καθολικής πτωματικής ακαμψίας εις τήν θέσιν
ταύτην.
Συμπερασματικούς προκύπτει, δτι δ αύτόχειρ έκάθησεν άρχικώς εις τήν άριστεράν έμπροσθίαν θέσιν, θέσας έν λειτουργεία τήν μηχανήν τού αύτοκινήτου. Είτα
μετεκινήθη ολίγον πρός τά δεξιά, τοποθετήσας τούς πόοας έπί τοϋ καθίσματος,
κατακλιθείς μέ τήν κεφαλήν πρός τό σύστημα δδηγήσεως τοϋ αύτοκινήτου κρατών
εις τήν άριστεράν αύτοΰ χεΐραν καί έγγύτατα τού στόματός του ρινόμακτρον.
Πλησίον αύτοΰ εις τό δάπεόον καί έπί τής οροφής τού κιβωτίου τών ταχΰτήτων εύρίσκετο φιάλη ούίσκυ πλήρης, πρός τον σκοπόν δπιος χρησιμοποιήση τό
περιεχόμενον αύτής, ϊνα μή τοϋ άπαλείψη τό θάρρος καί έπιτύχη τελικώς τοϋ σκο
πού του, πλήν δμως δέν έχρησψ,οποίησε τούτο.
’Ακριβώς άνωθεν τοϋ πτώματος καί έπί τής ράχεως τοϋ εμπρόσθιου καθίσμα
τος ήτο τοποθετημένος δ λαιμοδέτης αύτοΰ, έπί τίνος δέ κρεμάστρας καί έπί τοϋ
αριστερού στηρίγματος ήτο τό στρατιωτικόν αύτοΰ χιτώνιον.
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_ , Επι τ0^ δαπέδου τοΰ αυτοκινήτου καί άντιστοίχως προς τον χώρον τόν ευρι
σκόμενόν προς τήν δεξιάν έμπροσθίαν θέσιν εύρίσκοντο τά ύποδήματα τοΰ αύτόχειρος.
, Ε γινόμενη εξέτασις των σολοδερμάτων έδειξε τήν υπαρξιν υπολειμμάτων έκ
ρητίνης πεύκης, κόνεως καί χλόης.
^Μετα ιην εξαγωγήν τοΰ πτώματος έκ τοΰ αυτοκινήτου καί κατά τήν οιενεργηθεϊσαν πρόχειρον νεκροψίαν αύτοΰ παρετηρήθη, δτι τά ενδύματα άτινα ό αύτόχειρ ιφερε, δεν ένεφανιζον άταξίαν τινα, πλήν τοΰ ότι επί τοΰ υποκαμίσου καί
αντισιοίχως τής δεξιάς ωμοπλατιαιας χωράς έφερε κηλιδώσεις έκ μηχανέλαιων,
προφανώς προελ,θουσας κατα την προσπάθειαν του προς σύνδεσιν τοΰ έλαστικοΰ σωλήνος.
Ή πτωματική ακαμψία ήτο έντονος καί καθολική. Ή γενομένη έξέτασις των
ραγών των δακτύλων οια την ανευρεσιν κονιορτοΰ έδειξεν όντως τήν υπαρξιν τοιούτου κατά τόν δείκτην τής δεξιάς αΰτοϋ χειρός, ώστε ή τοιαύτη άνεύρεσις έπεοεοαίωσε τήν προτερον εκφρασθεΐσαν γνώμην ημών, δτι δ αύτόχειρ ήτο δ γράψας
έλληνιστί τήν λέξιν «ΠΟΙΙΗ».
Τό πτώμα μετά ταΰτα μετεφέρθη εις το νεκροτομεΐον τοΰ Ιατροδικαστικού
Εργαστηρίου προς διενέργειαν νεκροψίας καί νεκροτομίας, τά προκύψαντα οέ ευ
ρήματα ήσαν χαρακτηριστικά δηλητηριάσεως διά μονοξειοίου τοΰ άνθρακος, τής
γενομένης φασματοσκοπικής έξετάσεως τοΰ αίματος άποβάσης έντονώτατα θετικής
διά τήν υπαρξιν άνθρακυλαιμοσφαιρίνης.
Έ κ τής ανωτέρω γενομένης περιγραφής έδείχθη δτι ό θάνατος ώφείλετο εις
ίδιότυπον δηλητηρίασιν διά μονοξειδίου τοΰ άνθρακος καί όή εις αυτοκτονίαν, έάν
λάβη τις ύπ’ δψιν τήν λεπτομερή περιγραφήν τής γενομένης αυτοψίας τοΰ χώρου
καί τής δλης σχολαστικής ένεργείας τοΰ αύτόχειρος.
Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς
2 α:
Τήν 19ην Αύγουστου 1963 κατόπιν τής όπ’
άριθ. 27 έγγράφου έντολής τοΰ 18ου Λιμενικού φυλακείου «Ελληνικού», προέβημεν
εις τήν αυτοψίαν τοΰ χώρου εις δν άνευρέθη τό πτώμα τοΰ G. D., έτών 50, έξ Η.ΤΤ.Α.
καί εις τήν διενέργειαν νεκροψίας καί νεκροτομίας. Ούτος άνευρέθη νεκρός εντός
αυτοκινήτου « Ό πελ Ρέκορντ» εις θέσιν έμπροσθεν περίπου τοΰ αεροδρομίου τοΰ
«Έλληνικοΰ» καί δη παρά τό έκεΐσε ευρισκόμενον ναΐδριον τοΰ 'Αγίου Νικολάου,
έγγύς τής θαλάσσης.
Πράγματι διεπιστώθη δτι τό πτώμα εύοίσκετο έντός έπιβατικοΰ αυτοκινήτου
κατακεκλιμένον έπί τοΰ Οπισθίου καθίσματος, άπασαι δέ αί θΰραι καί οί υαλοπίνακες
ήσαν καλ,ώς κεκλεισμένα καί άσφαλισμένα έκ τών έσω, ενώ τό κάλυμμα τοΰ πόρτ μπαγκάζ ήτο ήμιάνοικτον, ύπήρχεν δέ σύνδεσις τοΰ μετάλλινου σωλήνος έξαγωγής τών καυσαερίων τοΰ κινητήρας δι’ έλαστικοΰ τοιούτου μήκους 4,25 μ., έξωτερικής διαμέτρου 30 χλμ. καί έσωτερικής τοιαύτης 20 χλμ., φερομένου ακολούθως
διά τοΰ ήμιανοίκτου πόρτ - μπαγκάζ προς τά έντός τοΰ αυτοκινήτου διά διατρήσεως τοΰ οπισθίου τοιχώματος. Ούτως άπασα ή ποσότης τών καυσαερίων είσήρχετο
έντός τοΰ χώρου τοΰ οχήματος. Μετά τήν γενομένην διά παραβιάσεως διάνοιξιν
τών θυρών έδείχθη δτι &κινητήρ τοΰ αυτοκινήτου έλειτούργησε, διότι ή κλείς τής
μηχανής ήτο εις τόν διακόπτην «βαί» καί εις τήν θέσιν τής λειτουργίας, δ μοχλός
τών ταχυτήτων εις τήν θέσιν τοΰ νεκρό ΰσημείου, ό μοχλός τοΰ χειροφρένου έν θέσει
τροχοπεδήσεως, δ δείκτης τής βενζίνης εις θέσιν «κενός» τοΰ μανομέτρου, δ δέ δεί
κτης ελαίου μηχανής καί γεννήτριας άνημμένος είσέτι, έξ ών συνάγεται δτι καταναλωθείσης τής βενζίνης έσβέσθη ό κινητήρ.
Ό αύτόχειρ εόρίσκετο, ώς εϊπομεν, κατακεκλιμένος έπί τοΰ οπισθίου κάθισμά-

684

Έμμ. Κ. ’Ηλιακή

τος και επι τοΰ αριστερού πλαγίου τοϋ σώματός του, πέριξ της κεφαλής τοΰ όποιου
καί επί τοΰ δαπέδου υπήρχε συλλογή εμεσμάτων.
Ουδεμία άταξία των ένδυμάτων αύτοϋ ή κάκωσις διεπιστώθη. Διενεργηθείσης
ακολούθως νεκροψίας καί νεκροτομίας διεπιστώθησαν ευρήματα χαρακτηριστικά δηλητηριασεως δια μονοξειοίου τοΰ άνθρακος καί δη ή γενομένη φασματοσκοπική έξέτασις τοϋ αίματος άπέβη εντονώτατα θετική διά τήν υπαρξιν τοΰ φάσματος τής
άνθρακυλαιμοσφαιρίνης.
Περίπτωσις 3η:
Τήν 19ην Δεκεμβρίου 1965 καί περί ώραν 20.30'
άνευρεθη νεκρός ό R.H., έτών 38, στρατιωτικός τής ’Αμερικανικής άεροπορίας εις
θέσιν τέρμα όδοΰ ΝΑΤΟ Βούλας, κατόπιν δε τής υπ’ άριθ. 13) 5) 38 εγγράφου
παραγγελίας τοΰ Σταθμοΰ Χωροφυλακής Βούλας προέβημεν εις τήν αυτοψίαν τοΰ
χώρου καί διενέργειαν νεκροψίας καί νεκροτομίας επί τοΰ άναφερθέντος πτώμα
τος. Ουτω διεπιστώθη δτι τό πτώμα εύρίσκετο κατακεκλιμένον επί τοΰ εμπρόσθιου
καθίσματος τοΰ αυτοκινήτου καί επί τοΰ δεξιοΰ πλαγίου κεκλεισμένων ερμητικώς
άπαντων τών θυρών καί υαλοπινάκων. Ό σωλήν έξατμίσεως τών καυσαερίων ήτο
συνδεδεμενος οιά τίνος έλαστικοΰ σωλήνος μετά τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ αυτοκινήτου,
κατά τήν αυτήν ώς άνω περιγραφεΐσαν τεχνικήν. Παρ’ αύτοΰ δέ καί επί τοΰ δαπεοου εύρίσκετο φιάλη ούισκυ άνευ πώματος περιέχουσα μικράν ποσότητα εισέτι.
'Ως καί ανωτέρω διεπιστώθη, ή μηχανή τοΰ αυτοκινήτου έλειτούργησε καί
ούτως άπασα ή ποσότης τών καυσαερίων εν οίς καί C 0 διοχετεύθη εντός τής άμάξης. Τόσον δέ έκ τής διενεργηθείσης νεκροψίας καί νεκροτομίας τοΰ πτώματος καί
τής φασματοσκοπικής έξετάσεως τοΰ αίματος δσον καί έκ τής λεπτομερώς γενομένης αυτοψίας τοΰ χώρου, σαφώς έδείχθη δτι δ θάνατος έπήλθε κατόπιν δηλητηριάσεως διά CO καί δτι ή δηλητηρίασις ύπήρξεν αποτέλεσμα αυτοκτονίας.
Παρόμοιαι δηλητηριάσεις διά C0 έκ μηχανών εσωτερικής καύσεως μέ σκο
πόν τήν αυτοκτονίαν άναφέρονται έν τή βιβλιογραφία καί ιδία έν ’Αμερική, σπανίως
δμως διά τοΰ τρόπου τών ήμετέρων περιπτώσεων, αλλά δι’ εισπνοής τών παραγομένων καυσαερίων αυτοκινήτων άπ’ ευθείας έκ τοΰ σωλήνος έξαγωγής έν άνοικτφ
ή κλειστώ χώρφ άνευ τής σχολαστικής προπαρασκευής διά τήν διοχέτευσιν τών
καυσαερίων έντός τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ αυτοκινήτου.
"Οθεν έκ τών έξιστορηθεισών ώς άνω περιπτώσεων ϊδιοτύπου τρόπου έπιτελέσεως αυτοκτονίας διά CO, καταφαίνεται διά μίαν είσέτι φοράν ή σπουδαιότης ήν
κέκτηται ή μεθοδική καί λεπτομερής έπιτόπιος έξέτασις τοΰ χώρου, δστις σχετίζε
ται μέ τήν υπό έξέτασιν περίπτωσιν καί κατέστησε δυνατήν καί ασφαλή τήν άπάντησιν ημών εις τά διάφορα έρωτήματα τής ’Αστυνομικής ’Αρχής, διαφυλάξας ημάς
άπό τής άποδοχής τοΰ εγκλήματος.
EMM. Κ. ΗΛΙΑΚΗΣ

Μέ τή μελέτη πλουτίζουμε τις γνώσεις μας και έτσι
έπιτελουμε άποτελεσματικώτερα τά καθήκοντα μας ώς
αστυνομικοί και ώς άνθρωποι.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
■Ύπά τοΰ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

_
t τυΡ° Τνακα. (J Λακας όμως τόν διέψευσε καί είπε ότι τήν
νύκτα της Πέμπτης ο Αθανασούλας ήταν στην «πιάτσα» τής δδοΰ Φερρών, δπου
συνήθως εστάθμευε μέ τό ταξί του δ Τσάγκας καί δ Άθανασούλας. Ε πίσης από τήν
π ρ ο χ ε φ η ερευνά άπεδείχθη^δτι^καί τό Σάββατο ακόμα δ Άθανασούλας δεν είχε φύY£t
τη Χαλκίδα,^ άλλα οτι άν καί ήταν στην Α θήνα είχε άφήσει αντικαταστάτη
<0’ Αο°ν ^-ω^ηψ^ηη Ετσι λοιπόν, εκτός άπό τόν Ίωσηφίδη, έθεωρήθη ύποπτος καί
ο ^ Αθανασούλας καί έκρατήθη καί αυτός. Μά καί δ Σπΰρος Νάκας έθειυρήθη καί
αϋτό ύποπτος «γιατί μάσαγε τά λόγια του» καί έκρατήθη. ’Έτσι είχαμε τρεις υπό
πτους για τήν ώρα για τό έγκλημα.
Τήν άλλη μέρα τό προκ, συνεργείο τής Σημάνσεως καί δ άντισυνταγματάρχης
τής Χωροφυλακής Κολάτος μαζί μέ τόν σταθμάρχη Αιόπεσι άνθυπασπιστή Χλιουνάκη καί τόν ιατροδικαστή Τρουπάκη καί μέ τούς απαραιτήτους εμάς, δηλαδή τούς
ασ,υνομικους ρεπορτερς, όρεθηκαμε στό Χαρβατι, δπου έφρουρεΐτο άπό χωροφύλακες
το 20769 ταξί μάρκάς « Ερσκιν», τεσσάρων θυρών καί πέντε θέσεων. Αυτό ειχεν
έγκαταλειφθή άπό τούς έπιβαίνοντας δολοφόνους τού Τσάγκα δεξιά τής δδοϋ, μέ
κατεύθυνση προς την Αθήνα. Το ταξίμετρο δεν λειτουργούσε, γιατί προφανώς είχε
άχουλαρισθή. “Εδειχνε μόνο 7 δραχμές γιά διαδρομή καί 6 δραχμές γιά πρόσθετο.
JJ βενζίνη και τό νερό τού αυτοκινήτου είχαν σωθή καί αυτός φαίνεται οτι ήταν
ό λόγος πού άναγκάσθηκαν να το αφησουν έκεϊ οί δράστες άκινητοποιημένο πιά. Τό
χαλί κάτω στό δάπεδο τού αμαξιού ήταν άναποδογυρισμένο, άλλα μόλις τό γυρίσαμε
άπό τήν καλή του είδαμε σ’ αυτό μια μεγάλη κηλίδα άπό πηγμένο πιά αίμα. Κηλίδες
αίματος πολλές ήταν καί μπροστά στή παραπλεύρους τού δδηγοΰ θέσι.
Μέσα στό ταξί, δπως άλλως τε μάς είχε πή άπό τήν προηγούμενη δ σταθμάρ
χης Αιόπεσι Χλιουνάκης είχε βρεθεί τυλιγμένη σ’ ένα πανί μιά μολυβένια σφαίρα
περιστρόφου μεγάλου διαμετρήματος, ίδιου άκριβώς διαμετρήματος μέ τή μολυβένια
σφαίρα πού είχε βρεθή μέσα στό κρανίο τού δολοφονημένου σωφέρ. Επίσης είχαν
βρεθή, εκτός άπό τις άδειες κυκλοφορίας τού ταξί, μιά σελίδα τού γκαγκστερικού
μυθιστορήματος τό «Μαύρο Χέρι», ένα εισιτήριο λεωφορείου τσαλακωμένο καί ένας
ξύλινος χάρακας μέ υποδιαιρέσεις τού μέτρου επάνω του.
'Η άνεύρεσις τού αυτοκινήτου τού Τσάγκα σχετική άξια μόνο μπορούσε νά έχη
γιά τήν άνάκρισι, γιατί, δπως είπε δ σταθμάρχης, πριν είδοποιηθή καί φθάση επί
τόπου άπό τό Αιόπεσι, ενα σωρό κάτοικοι τού Χαρβατιοΰ βρισκόντουσαν επί τόπου
καί είχαν άφήσει τά δακτυλικά τους άποτυπώματα.
Ένώ γινότανε ή αυτοψία στό Χαρβάτι, παρουσιάστηκε καί άλλο μπέρδεμα, γιατί
μάθαμε δτι τήν προηγούμενη τό πρωί, στό Πεκέρμι 1 καί 1/2 χιλιόμετρο άπό τό Χαρ
βάτι πού βρέθηκε τό ταξί τού Τσάγκα καί στή μέση τού δρόμου ’Αθηνών - Μαραθώνος, βρέθηκε επίσης μιά μεγάλη ποσότης αίματος. ’Αμέσως έτρέξαμε επί τόπου
καί έπήραμε δείγμα άπ’ αυτό τό ξερό αίμα, γιά νά δούμε άν ήταν άνθρώπινο καί
άν είχε καμμιά σχέσι μέ τόν μακαρίτη τόν Τσάγκα.
Ένώ εξετάζαμε αυτό τό αίμα στό Πικέρμι, προσήλθε ένας σωφέρ, δ Γ. Ποΰλος,
καί είπε δτι τή νύχτα τής Πέμπτης πρός τήν Παρασκευή, ένώ έπερνούσε άπό τό
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Πικέρμι, είδε το 20-769 ταξί τοΰ Τσάγκα καί έκτος τοΰ όδηγοΰ ήταν μέσα μια
κοπέλα με κόκκινο καπελλο. Καί τότε μας άπεκαλύφθη για πρώτη φορά σ’ εμάς,
τούς δημοσιογράφους, δτι τά γκαρσόνια τού Κέντρου τής Βούλας πού είχαν πή για
τούς δυο νέους έκ των οποίων ό ένας φορούσε εργατική μπλούζα καί μπλε πανταλόνι
και γιά την κοπέλα πού καθόντουσαν τη νύχτα καί τά κουτσόπιναν μαζί μέ τόν
Τσάγκα είχαν προσδιορίσει δτι ή κοπέλα εκείνη έφοροΰσε ένα κατακιτρινο καπελλακι Και ακόμα είχαμε και την άλλη κυρία τήν «ξένη» μέ τό κόκκινο καπέλλο καί
μέ μώλωπες στο πρόσωπο καί στο λαιμό πού είχε μπή στό λεωφορείο καί έβγαλε ει
σιτήριο γιά τό Φάληρο, ένώ βγήκε στή Γλυφάδα. Ή τελευταία αυτή «ξένη», μέ τούς
μώλωπες καί μέ τό κόκκινο καπέλλο, ήταν προφανώς άσχετη μέ τήν άλλη κοπέλα μέ
το κοκκινο καπελλο, ή οποία μαζί μέ τούς δύο νέους έκανε άποοεδειγμένως παρέα
μέ τό Τσάγκα στή Βούλα, τήν τελευταία προ τοΰ εγκλήματος νύχτα. Καί αυτή, ή
μέ τό κόκκινο καπέλλο, ήταν ή ίδια πού υστέρα άπό λίγο θά έδολοφονεϊτο υπό τόσον
τραγικές καί μυστηριώδεις συνθήκες.
Διαρκούσης τής αυτοψίας εις τό ταξί τόΰ μακαρίτη τοΰ Τσάγκα, εις τό Χαρβάτι, καί μέ τήν πληροφορία δτι είχε βρεθή αρκετό αίμα στή μέση τοΰ δρόμου εις
τό Πικέρμι, παρουσιάσθηκε άλλη μια μπερδεψοδουλειά στήν δλη ύπόθεσι. Ύπετέθη
σέ μια στιγμή δτι δ μακαρίτης ό Τσάγκας είχε οολοφονηθή ατό ταξί του καί δπου
εύρίσκετο ή κοπέλα μέ τό κόκκινο καπέλλο εις τό Πικέρμι, αλλά τότε δέν μπορούσε
νά έξηγηθή πώς ύστερα κουβαλήσανε πάλι τόν Τσάγκα στή Βούλα καί κοντά στό
κέντρο πού πριν τή νύχτα οί δυό νεαροί καί ή κοπέλα μέ τό κόκκινο καπέλλο γλεν
τούσαν στό κέντρο τής Βούλας καί τόν επέταξαν κάτω στό βάλτο δίπλα στή θά
λασσα καί ύστερα ξαναγύρισαν στό Χαρβάτι καί στό μέρος δπου βρέθηκαν στήν
ανάγκη νά άφήσουν τό ταξί, άφοΰ έμειναν άπό βενζίνα καί νερό. Δέν ήταν δυνατόν
γιατί άν ύποτεθή δτι τό έγκλημα είχε γίνει εις τό Πικέρμι γιατί δέν θά έκρυβαν εις
τό εκεί δάσος, γιατί δέν θά έθαβαν εκεί τό πτώμα του παρά νά τό ξανακουβαλήσουν
στή Βούλα καί νά ξαναγυρίσουν; Μπά. Κάτι άλλο έπρεπε νά είχε συμβή καί κατά
πάσαν πιθανότητα τά αίματα εις τό Πικέρμι δέν θά είχαν σχέσι μέ τή δολοφονία
τοΰ Τσάγκα. Έν πάσει περιπτώσει καί ή νέα αυτή σπαζοκεφαλιά έπρεπε νά έρευνηθή
μέ πολύ μεγάλη προσοχή.
Μέ τήν εμπειρία πού αποκτήσαμε πιά μετά τήν άνεύρεσι τοΰ ταξί τοΰ Τσάγκα
στό Χαρβάτι ξανακατεβήκαμε στή Βούλα δπου ξανάγινε αυτοψία καί έρευνα. Ε κεί
είχε μεταφερθή καί τό ταξί πού ώδηγοΰσε δ μακαρίτης. Καί παρετηρήθησαν:
1) "Οτι τά εις τήν Βούλαν αποτυπώματα τροχών αυτοκινήτου δίπλα εις τό
πτώμα τοΰ Τσάγκα ήταν πραγματικά άπό τό ταξί του πού είχε έλαστικά «Φίρεστον».
2) Υπήρχαν ήμικατεστραμμένα πιά ύστερα άπό τήν γκάφα τοΰ ίατροδικαστοΰ
Τοουπάκη πέλματα ανδρικού υποδήματος, άκριβώς εις τό μέρος δπου είχε σταμα
τήσει τό ταξί γιά νά κατεβάσουν τό πτώμα πρός τό λασπότομο τής παραλίας.
3) Εις τήν μπροστινή πόρτα τοΰ αυτοκινήτου πού αντιστοιχούσε στό κάθισμα
τοΰ όδηγοΰ, βρέθηκαν, μισοσβυσμένα πιά καί ούδεμίαν δακτυλοσκοπικήν άξίαν έχοντα, άποτυπώματα αιματηρά δακτύλων χειρός, μαρτυροΰνε δτι ένας άπό τούς δολοφό
νους, άφοΰ κουβάλησε καί έσειρε τό πτώμα, έπλυνε λίγο τά χέρια του στή θάλασσα
καί τά έτριψε μέ άμμο καί ύστερα τά άποσκούπισε άπάνω στήν πόρτα τοΰ αυτοκι
νήτου, άφήνοντας τά πάρα πάνω άποτυπώματα.
4) Στό μπροστινό μέρος τοΰ αυτοκινήτου καί κάτω άπό τήν πόρτα τοΰ σωφέρ,
διεκρίνοντο ολοκάθαρα ίχνη συρσίματος τοΰ πτώματος καί ίχνη αίματος. Σταγόνες
αίματος άκόμα υπήρχαν καί μέσα στό αυλάκι, πού είχε σχηματισθή άπάνω άπό τό
συρόμενο άπό τούς δράστας πτώμα τοΰ Τσάγκα.
5) Κοντά στό αυλάκι αυτό άπό τό σύρσιμο τοΰ πτώματος παρετηρήθησαν, χα
ραγμένα βέβαια ώς πρός τάς διαστάσεις τους άπό τόν Τρουπάκη καί ίχνη άπό γυ-
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ν ^ ο ΐ ! 5 η ο ύ™ α' / ^ ή άπ0δ£ί ^ δτ[ ή μυστηριώδης έκείνη κοπέλα μέ τό κόκ-rrV r^ f
ειΧε β°ηΟησει τους άλλους συντρόφους της καί φονιάδες στή μεταφορά
ιου πτώματος στη θάλασσα.
11
■^
Το κωμικώτερο τής δευτέρας αΰτής αυτοψίας ήταν δτι μετά τήν περίφημη «γκάφα» I ρουπακη και την^ άσκοπη προσπάθεια τού άρχιφύλακος τής ’Ασφαλείας Καισιγιαννη, η -,ημανσις _επεμεινε καί έβγαλε ξανά σέ γύψο τά έξαβλωματικά εκείνα
αποτυπώματα άπο τα ανδρικά καί από τά γυναικεία παπούτσια των δραστών.
ώαναγινε, εκεί στή Βούλα, μετά τήν δεύτερα αυτοψία, μεγάλη συζήτησις με"αψυ ™ν «Ρ ά δ ιω ν αρχών τής Χωροφυλακής ώς πρός τάς πιθανάς άφοομάς τοΰ
φοοερου κακουργήματος πού άπασχολοΰσε πρώτα βέβαια τις αρχές καί ύστερα
.η οημοσιογραφια, αφού ή κοινή γνώμη είχε άναστατωθή ά,πό τή δολοφονία τοΰ
φτωχού σωφερ. Μά ήταν ή ληστεία άφορμή; Μά ό Τσάγκας ήταν πτωχός καί έξ
άλλου ^οι οραστες τον έψαξαν μονάχα γιά νά του πάρουν τις άδειες κυκλοφορίας
ιου αυτοκίνητου καί δεν ένοιεφέρθησαν γιά τά λεπτά πού τοΰ άφησαν μέσα στί·τσεπες του, ούτε γιά τό ασημένιο μπρασελέ. Νά είχε κ ι’ άλλο μεγάλο ποσό δ μα
καρίτης ο Ισαγκας απανω του, καί νά τό βρήκαν καί νά ικανοποιήθηκαν μέ αυτό,
απεκλειετο. Ο Γσαγκας δέν είχε, δέν έπρεπε νά είχε άλλα χρήματα επάνω του.’
Λα είχε καμμιά ερωμένη δ Τσάγκας καί ή δολοφονία του νά έγινε γιά λόγους ζ ω τ ικ ή ς αντιζηλίας; Δέν υπήρχε τίποτε τό θετικόν καί από αυτήν τήν πλευ
ράν. Αλλως^ τε όΤσάγκας δεν ήταν τόσο κουτός, όόστε νά παρασυρθή σέ ένέδρα από
τούς τυχόν ερωτικούς του αντιπάλους.
Αλλη άπίθανος εκδοχή δτι τάχα δ Τσάγκας είχε άνακατωθή σέ τίποτε εκ
βιασμούς ή σέ ^«άγαπητιλίκια» ή σέ λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή άλλου είδους, άπcppιφθη και άπεκλεισθη. Οχι! Χίλιες φορές δ χι! ’() φτωχός από τήν ’Ικαρία
σωφερ δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Είχε απόλυτα λευκό ποινικό μητρώο καί δέν
είχε δώσει ποτέ καμμιά άφορμή στήν ’Αστυνομία ή στήν Γενική ’Ασφάλεια.
Βέβαια εξακολουθούσε ή προανάκρισις μήπως εις τό έγκλημα ήταν ανακατε
μένος ό^ κρατούμενος ώς ύποπτος σωφέρ Άθανασούλας ή δ άλλος δ Ίωσηφίδης ή
ακόμα δ άντιφάσκων από τόν τρόμο του σωφέρ Νάκας, αλλά καί γιά όλους αυτούς
δέν έβγαινε άπολύτως τίποτε.
Κατα πάσαν, λοιπόν, πιθανότητα ο μακαρίτης ο Τσάγκας είχε σκοτωθή άπο
τό νέο μέ τήν εργατική μπλούζα καί τό μπλέ πανταλόνι, τόν άλλο νεαρό καί τήν
κοπέλα με τό κόκκινο καπέλλο μέ τούς οποίους τήν προηγουμένη τοΰ εγκλήματος
νύχτα εκανε παρέα στο κεντρον τής Βούλας. Αυτοί μετά τό γλεντάκι τους μπήκαν
μέσα στό ταξί πού τό οδηγούσε δ Τσάγκας καί φύγανε. Καί ενώ τό αυτοκίνητο ποοχωρούσε κάτω στόν παραλιακό δρόμο τής Βούλας, δ δυστυχισμένος σωφέρ έξετελέσθη. Καί οι δολοφόνοι του ευθύς αμέσως, άφοϋ τού έπήραν μόνον τις άδειες κυ
κλοφορίας τοΰ αυτοκινήτου, χωρίς νά ένδιαφερθοΰν γιά τά λεπτά του, σταμάτησαν
δίπλα ατούς βούρκους τής θάλασσας, έσυραν τό πτώμα έξω άπό τό αυτοκίνητο καί
μετά ξαναμπήκαν στό ταξί καί έφυγαν. Τό ταξί τοΰ Τσάγκα, καταματωμένο, ξανα
βρίσκεται τό άπόγευμα τής ίδιας μέρας — δ φόνος είχε γίνει μετά τήν ίη ν πρωϊνή
— στό Χαρβάτι. Πώς καί γιατί έγινε τό φοβερό έγκλημα; Μυστήριο.
Έπέρασαν τρία δλόκληρα 24ωρα άπό τό έγκλημα καί οι άσχολούμενοι μέ τήν
προανάκριση είχαν πελαγώσει καί τότε επί τέλους άποφάσισαν νά άκολουθήσουν
τό μόνο σωστό δρόμο, πράγμα πού έπρεπε νά κάνουν ευθύς έξ άρχής καί άντί νά
δημιουργούν υπόπτους άπό άντιφάσεις πού ώφείλοντο στήν εύλογη ταραχή τών έξεταζομένων, νά προσπαθήσουν νά μάθουν ποιοι έπί τέλους ήσαν οί δυο νεαροί καί ή
κοπέλα μέ τό κόκκινο καπέλλο πού είχαν καλέσει στήν παρέα τους τόν σωφέρ τού
ταξί καί έφυγαν μαζί, λίγη ώρα πριν άπό τή δολοφονία. Δέ μπορούσε παρά αυτοί
οί τρεις νά είχαν, άσχετο γιά ποιούς λόγους, άμεση σχέση μέ τό έγκλημα καί αότοί
νά είναι οί δράστες τής δολοφονίας τού Τσάγκα.
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Ξεκαθάρισε πρώτα - πρώτα ή ένοχή τών κρατουμένων. Ό Άθανασούλας απέ
δειξε δτι πραγματικά έπρόκειτο νά φύγη για τή Χαλκίδα μέ φορτηγό αυτοκίνητο,
άλλα τήν τελευταία στιγμή τό ταξίδι αυτό έματαιώθη. Πραγματικά τή νύχτα τής
Πέμπτης είχε περάσει στην «πιάτσα» τής δοοϋ Φερρών, όπως έλεγε καί ό Νακας.
αλλά ύστερα τράβηξε στο σπιτάκι του γιά ύπνο. ’Αλλά γιά νά άρθή κάθε αμφιβο
λία δ σταθμάρχης Βουλιαγμένης, άνθυπασπιστής Άνδρονόπουλος, κουβάλησε τούς
τρεις υπόπτους στο παρά τή Βούλα παραλιακό κέντρο τοΰ Παναγιώτη Δ. Δερύκιου
«Παρνασσός» καί τούς έδειξαν στά γκαρσόνια πού είχαν σερβίρει τά χαράματα τής
Πέμπτης πρός τήν Παρασκευή τήν παρέα τοΰ Τσάγκα μέ τούς δυο νεαρούς καί
τήν κοπέλα μέ τό κόκκινο καπέλλο. Καί αυτοί έβεβαίωσαν δτι κανείς από τούς ύ
ποπτους δεν είχε παραμείνει εκείνη τή νύχτα μέ τό δυστυχισμένο τό σωφέρ.
Τόσον τό γκαρσόνι τοΰ κέντρου «Παναγιά» Δημ. Βερνΐκος, δσον και τά δυο
γκαρσόνια τοΰ διπλανού κέντρου «Παρνασσός» Δημ. Βελογιάννης καί Ε. Τσακαγιάννης είπαν δτι τήν Πέμπτη, 11 ’Ιουλίου, κατά τις 11)4 τδ βράδυ, έφθασε στό
πρώτα κέντρο δ Τσάγκας μέ τήν παρέα πού είχε μέσα στό ταξί του. Οί έπιβάται
του ήταν δύο νέοι καί μιά κοπέλα καί, άφοΰ άφησαν τό αμάξι στήν παραλία, έπροχώρησαν «άστειευόμενοι καί γελιοχαχανίζοντες» ως τό κέντρον «Παναγιά» καί παράγγειλαν στό Βερνΐκο, τό μοναδικό γκαρσόνι, ψάρια, κρασί καί φρούτα.
Κατά τον Βερνΐκο, ή νέα ήταν δέν ήταν είκοσι χρόνων. Καστανή, μάλλον ψη
λή, είχε ένα χρυσό δόντι στά μπροστινά δόντια της, πού φαινότανε καλά καθώς
γελοσΰε. Αυτή, ή μυστηριώδης κοπέλα φορούσε φόρεμα, κάλτσες καί παπούτσια
μπέζ. “Οταν εφθασαν καθότανε δίπλα στό σωφέρ, καί έχαριεντίζετο μαζί του,
ένώ μέ τούς άνδρες πού τή συνώδευαν δεν φαινότανε να εχη και τοσο θάρρος.
Οί δύο νέοι πού τήν συνώδευαν ήσαν δέν ήσαν τριαντάρηδες καί ίσως νεώτεροι.
Ό ένας από αυτούς ήταν μέτριου αναστήματος, εύσωμο; καί έφερε μπλούζα καί
πανταλόνι ένωμένα σέ φόρμα, δπως οί ύπάλληλοι τών μηχανουργείων καί τών
γκαράζ. Είχε κατσαρά μαΰρα μαλλιά καί κόκκινα παπούτσια. Δεν φορούσε κάλτσες.
Ή παρέα τόν έφώναζε Γιάννη.
Ό δεύτερος ήταν ψηλότερος καί πιό γεμάτος άπό τόν πρώτον, φορούσε ψαθάκι
καί φορεσιά άπό ύφασμα γκαμπαρντινε που ήταν τότε τής μόοας. Εδινε την
τύπωση εύπορου κυρίου καί αυτός επληρωσε το λογαριασμό.
Τό κέντρο «Παρνασσός», ελλείψει πελατείας, έκλεισε κατά τή μία. τά χαρά
ματα καί τά δύο του γκαρσόνια, οί Ξηρογιάννης καί Τσακαγιάννης, επήγαν^στό
διπλανό κέντρο καί έκαναν λίγη παρέα με τό γκαρσόνι το Βερνΐκο καί έτσι είδαν
κι’ αυτοί τήν παρέα. Καί τα τρία γκαρσόνια είπαν οτι ή κοπέλα με „ο κοκκινο
καπέλλο γελούσε καί χαχάνιζε ξετσίπωτα καί γ ι’ αυτό τήν πέρασαν γιά κοινή γυ
ναίκα.
.
,
?,
Καί τά τρία γκαρσόνια έλεγαν δτι δ σωφερ τού ταξί εφερε κουκα, όηλαΟη τρα
γιάσκα. Μά ή τραγιάσκα αύτή δέν βρεθηκε καί δίπλα στο πτιομα υπήρχε η καφ=.
ρεμπούμπλικα, ή οποία έπρεπε νά είναι τού ενός από τους δράστες. Γά γκαρσόνια
προσδιώρισαν, ύστερα άπό έπανηλειμμένες έρωτήσεις, δτι έμειναν μέ την εντύπωση
δτι ή ρεμπούμπλικα αύτή ήταν τοΰ νέου μέ τή φόρμα, αυτού πού τόν φώναζαν
Γιάννη. Προφανώς ή ρεμπούμπλικα τοΰ έπεσε στη μεταφορά τού πτώματος τού
σκοτωμένου άπό τό αυτοκίνητο καί ίσως αύτός δ Γιάννης δταν ύστερα, μέσα στό
αύτοκίνητο, κατάλαβε δτι έχασε τό καπέλλο του έπήρε τόν κοΰκκο - τραγιάσκα τού
σκοτωμένου πού δεν βρέθηκε.
(Σ υνεχίζεται)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΠΟΣ ΠΙΑΣΤΗΚΕ 0 ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
-------------------- 'Τ-ό -οϋ τ. Άνθυ-ασ-υνόμου κ. ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΚΑΚΗ_____________

ΙΙρίν απο χρόνια, μιά σοβαρή καί πρωτότυπη κλοπή μας απασχόλησε άρκετά
στή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς.
Ηταν θυμάμαι ενα απόγευμα τοϋ Μαρτίου 1929 πού δλοι οί συνάδελφοι τής
όμάδος, είμαστε συγκεντρωμένοι ατό γραφείο καί περιμέναμε τον προϊστάμενό μας
(μακαρίτη) αστυνόμο Τσαγκλή να μάς δώση κατευθύνσεις απογευματινής έξόοου.
Σέ λίγο, δταν ήλθε δ προϊστάμενος, λίγο σοβαρά, λίγο αστεία, έκανε στον
καθένα ^τίς παρατηρήσεις του, καί έδωσε τις οδηγίες του. Σαν ήρθε ή σειρά μου,
ό αστυνόμος είπε.
—Έσύ Δουκάκη θά παραμείνης. Σέ χρειάζομαι.
Ωχ, τι να μέ θελη, είπα με τό νοϋ μου, σέ μένα λες νά ξεσποΰσε ή μεγάλη
καταιγιοα. Μα οέν είχα κάνει καί κανένα παράπτωμα. Ζάρωσα στή γωνιά καί πε·
ρίμενα ώς πού έφυγαν δλοι οί συνάδελφοι.
— Καί γιατί Δουκάκη αυτό το μισοκακόμοιρο ύφος; γύρισε καί μοΰ είπε δ
αστυνόμος.
Σάστισα, τά μπέρδεψα κΓ απάντησα.
— Δέν έχω τίποτε κ. αστυνόμε, νά περίμενα νά μοΰ πήτε τί μέ θέλετε. Δια
τάξατε.
— Λοιπόν, είπεν δ προϊστάμενός μας, παρουσιάστηκε μιά άρκετά σοβαρή υπό
θεση κλοπής στό κεντρικό ταχυδρομείο Πειραιώς. Σοΰ αναθέτω νά μπής μέσα στά
δλα νά άνακαλύψης καί νά μοΰ πιάσης τον κλέφτη.
”Α, αυτό ήταν σκέφθηκα καί πήγε ή καρδιά μου στή θέση της.
— Πρέπει, συνέχισε δ αστυνόμος, γιά νά κατατοπιστής νά σου πώ τήν υπό
θεση από τήν αρχή όπως μοΰ τήν έξέθεσεν δ ίδιος δ διευθυντής τοΰ ταχυδρομείου
κ. Κουτρουβέλος, πού ήρθε στό γραφείο γιά νά καταγγείλη τήν πράξη. Στις αρχές
τοΰ 1928, μοΰ είπεν δ κ. Κουτρουβέλος, μιά γενική αναστάτωση ξέσπασε σέ τρία
ταχυδρομεία, τό δικό μας τοΰ Πειραιώς, τής Δρέσδης καί τής Ζυρίχης από τή μυ
στηριώδη εξαφάνιση δύο σάκων αλληλογραφίας. Τό ένα ταχυδρομείο έρριχνε στό
άλλο τις ευθΰνες τής κλοπής. Τής Δρέσδης καί τής Ζυρίχης ισχυρίζονταν δτι οί
δύο σάκοι μέ τήν αλληλογραφία έφυγαν κανονικά γιά τον Πειραιά. ’Απ’ εδώ τούς
βεβαίωσαν δτι οί σάκοι δέν έφθασαν ποτέ στον προορισμό τους. Καί στά τρία ταχυ
δρομεία έγιναν έντατικές έρευνες, μά δέν καρποφόρησαν, καί ή κλοπή τών σάκων
αλληλογραφίας παρέμεινε ανεξήγητο μυστήριο, πού πλήρωσαν άδικα μέ βαρειές
πειθαρχικές ποινές οί υπεύθυνοι υπάλληλοι τών ταχυδρομείων.
Ή υπόθεση άρχισε σιγά - σιγά νά ξεχνιέται, δταν ύστερα από ένα χρόνο πα
ρατηρήθηκε στό ταχυδρομείο Πειραιώς κάποια σποραδική έξαφάνιση συστημένων
καί απλών επιστολών τοΰ έξωτερικοΰ. ’Από τήν αναφορά τοΰ προϊσταμένου τής
διεκπεραιώσεως δ κλέφτης φαίνεται νά είχε προτίμηση στις έπιστολές άπό τήν
’Αμερική καί τις άγγλικές αποικίες, γιατί όπως μοΰ είπε δ διευθυντής κ. Κου
τρουβέλος εκεί υπάρχει «ψητό», ενώ άπό άλλες χώρες είναι έλάχιστα τά εμβάσματα.
Συνέστησε δ κ. Κουτρουβέλος στον προϊστάμενο τής διεκπεραιώσεως νά βάλη υπαλ
λήλους τής έμπιστοσύνης του νά παρακολουθήσουν, μά δέν κατάφεραν τίποτα. ’Α
ναγκάσθηκε άκόμα δ διευθυντής νά κάνη μετακινήσεις τοΰ προσωπικού, μά ή εξα
φάνιση τών επιστολών εξακολουθεί καί μάλιστα σέ πολύ μεγαλύτερη έκταση, πού
διακινδυνεύει νά κατηγορηθή υπεύθυνο προσωπικό, άνθρωποι τίμιοι νά χάσουν τή
θέση τους, ίσως - ίσως νά βρεθοΰν άδικα στή φυλακή καί συγχρόνως ένας κακός
άντίκτυπος σέ βάρος τής χώρας μας στό εξωτερικό. 'Ύστερα μέ κατατόπισε, συνέ-
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χισε δ αστυνόμος, για τό πώς εργάζεται, τό προσωπικό τοϋ ταχυδρομείου. Στις αί
θουσες της διεκπεραιώσεως, μοϋ είπε, δεν πατά ξένος κανένας εκτός από τούς υπαλ
λήλους. Εχει τή γνώμη πώς ένας απ’ αυτούς πρέπει να είναι δ κλέφτης πού τούς
έχει αναστατώσει καί γ ι’ αυτό ήρθε νά ζητήση τή βοήθεια τής ’Αστυνομίας. Τον
ρώτησα άν έχουν υποψίες σέ κανέναν άπ’ αυτούς. Μοϋ έδωσε μέ επιφύλαξη τρία
ονόματα, γιατί δεν έχουν συγκεκριμένα στοιχεία εις βάρος τους. Πήρα τά ονόματα
υπό σημείωση. Καί οί τρεις είναι ταχυδρομικοί διανομείς. Σέ κάθε ενέργεια σου
θά μ’ ένημερώνης κ’ εγώ θά σοϋ δίνω κατευθύνσεις. Τράβα μπροστά καί είμαι βέ
βαιος πώς γρήγορα θά τά καταφέρης νά τον ξετρυπώσης.
Την ίδια στιγμή κιόλας έφυγα από τό γραφείο τοϋ αστυνόμου. Τράβηξα γιά
τό ταχυδρομείο καί έμαθα τις διευθύνσεις τους, ποΰ σύχναζαν καί μέ ποιούς έκαναν
παρέα. Τ ’ απογεύματα πού ήσαν ελεύθεροι, έπαιρνα έναν - έναν μέ τή σειρά του
στό κατόπιν, μά από την καθημερινή παρακολούθησή τους πού κράτησε μερικές
εβδομάδες, βγήκε δτι καί οί τρεις ήσαν άνθρωποι τίμιοι καί οίκογενειάρχαι. ’Ανέ
φερα στον προϊστάμενο τά αποτελέσματα τής παρακολουθήσεως καί μοϋ συνέστησε
νά στραφώ πρός άλλες κατευθύνσεις καί πρόσωπα πού θά θεωρούσα ύποπτα.
Καί πραγματικά άπ’ δλο τό προσωπικό τής διεκπεραιώσεως καί τής διανομής
έπεσήμανα ένα διανομέα πού δέν μοϋ έκανε καλή εντύπωση. Φαινόταν από μακρυά
πώς ήταν πονηρός καί από τις πληροφορίες πού ζήτησα γ ι’ αυτόν έμαθα πώς ήταν
χαρτοπαίκτης καί μικροαπατεώνας. 'Ύστερα άπό τήν παρακολούθησή του διεπίστωσα πώς δσα έμαθα γ ι’ αυτόν ήσαν σωστά. Αυτό μ’ έκανε νά πιστεύω δτι πέτυχα
τον μυστηριώδη κλέφτη τοϋ ταχυδρομείου. ’Έγραψα δελτίο καί τό παρέδωσα στον
προϊστάμενο, πού μοϋ είπε νά συνέχισα) στενώτερη τή παρακολούθησή του. Μά άν
δέν τον έπιασα ώς τον ένοχο τής κλοπής, αναπάντεχα, άπό τήν παρακολούθησή του,
μ’ έβαλε στά ίχνη τής σατανικής σπείρας πλαστογράφων, πού ήταν κι’ αυτός μέλος,
καί ρήμαζε τό δημόσιο ταμείο Πειραιώς - Αίγίνης — τό σημερινό Ταμείο Πλη
ρωμών. ’Ά ν καί πρωτόβγαλτοι στήν απάτη, ήσαν αετοί στήν πρωτοτυπία καί στην
έκτέλεση. Πάνω άπ’ ένα χρόνο λυμαίνονταν τό Δημόσιο Ταμείο μέ ψεύτικα χρη
ματικά εντάλματα καί μέ πλαστά βιβλιάρια συντάξεων. Κι ενώ τά πήγαιναν δλα
μιά χαρά, στις 28 Μαρτίου 1929 σκόνταψαν πάνω στά αστυνομικά συρματοπλέ
γματα πού τούς είχαμε στήσει. Πιάστηκαν δλα τά μέλη, μαζί καί ό ταχυδρομικός
διανομέας, Γερμενόπουλος. Μέ τή σύλληψή του πιστέψαμε πώς πέσαμε πάνω καί
στόν κλέφτη τοϋ ταχυδρομείου. Άπό τις άνακρίσεις καί τήν έρευνα στό σπίτι του
στήν οδό Πολυδεύκους 95, φάνηκε πώς δ Γερμενόπουλος δέν είχε καμμιά άνάμιξη
μέ τή κλοπή τών επιστολών.
Πέρασαν μερικές έβδομάδες άπό τή σύλληψη τοϋ διανομέα Γερμενόπουλου,
όταν πληροφορηθήκαμε άπό τον διευθυντή τοϋ ταχυδρομείου δτι οί κλοπές τών επι
στολών είχαν σταματήσει. Θές, είπαμε, νά ήταν αυτός δ κλέφτης καί κατάφερε μέ
τόση τέχνη νά μάς ξεγελάση. Δέν προλάβαμε καλά - καλά νά βγάλουμε συμπερά
σματα δταν δ κ. Κουτρουβέλος μάς είδοποίησεν δτι οί εξαφανίσεις τών επιστολών
ξανάρχισαν μέ τον ίδιο ρυθμό. Αυτό φανέρωνε ξεκάθαρα πώς δ κλέφτης βρισκόταν
άκόμα ανάμεσα στά προσωπικό. Ύστερα άπό τήν πληροφορία αυτή δ προϊστάμενος
διέθεσε καί τον συνάδελφό μου Χατζίνη νά μοιραστούμε στήν παρακολούθηση τούς
υπαλλήλους τοϋ ταχυδρομείου.
’Έτσι καί έγινε. Αρχίσαμε άπό τούς υπαλλήλους τής διεκπεραιώσεως, κατό
πιν τής διανομής καί τέλος τούς υπαλλήλους εξωτερικής υπηρεσίας. Άπό δσους
παρακολούθησα έγώ, έπεσήμανα σάν ύποπτο τόν γραμματοσυλλέκτη Ά γγελή Δερσίνη, ένα ξερακιανό μεσόκοπο άντρα ύψηλοΰ άναστήματος. Μοϋ φάνηκε ύποπτος
καί πονηρός, γιατί άπό τήν παρακολούθηση τών υπαλλήλων μόνον αυτόν πρόσεξα
τά έπισκέπτεται τακτικά ύποπτα κέντρα καί καταγώγια. Τόν βάλαμε μέ τόν συν-
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έναλλάξ σέ στενώτερη παρακολούθηση γιατί ο! τακτικές επισκέψεις
σ^α ύποπτα κέντρα έδιναν την εντύπωση σκοτεινού ανθρώπου
βγάλουμε^τήνάΤήθεαζ.5

™

^ λ°ύθ^

< "* Χατζίνη, μέχρι πού νά

^ ™ ί ' ίνεζϊ ? ζ μέρε?- άί ρΐβ,ώς’ ενα πρωινό’ δπως κατέβαινα τά σκαλοπάτια τής
* σφαλειας, ^ιοα σιήν είσοδο τον πράκτορα μου Περικλή.
—Καλημερα Περικλή, πώς απ’ έδώ πρωί - πρωί, τού είπα.
1 ια σένα ήρθα κύρ - Γιώργη, μοΰ απάντησε.
,
λ<κπον> του είπα καί προχωρώντας τον ρώτησα άν μοΰ έφερνε καμμια καλή πληροφορία.
Υ Κ
1
Κάτι έχω, μοΰ είπε. Πάμε καί θά σοΰ πώ.
Οταν καθίσαμε στο γωνιακό καφενείο, ό Περικλής μέ ρώτησε.
Μήπως σάς^ κατήγγειλαν καμμιά κλοπή γραμματοσήμων;
„
7 " ° * 1’ τ0° είπα’ Ι·ιά ^ Γιδ« τό !χυαλό μου έτρεξε στις κλοπές τοΰ ταχυορομειου.
Λ
, ^ ~ ^ α7ΐοιο5 φίλος μου, συνέχισε ό Περικλής, περιπτεριοΰχος στήν πλατεία
Πουδοβικου, μοΰ εΐπεν οτι άγόρασε από μιά γυναίκα γραμματόσημα μισοτιμής. Μοΰ
φάνηκε ύποπτο καί ήρθα νά σου τό πώ.
- Καί βέβαια είναι ύποπτο καί σ’ ευχαριστώ, τοΰ απάντησα.
Άφοΰ μιά τέτοια κλοπή δέν είχε καταγγελθή στήν Υπηρεσία μας, τό μυαλό
μου πήγε στη παραχάραξη. Ή πληροφορία τοΰ Περικλή ήταν άρκετά ενδιαφέρου
σα. Οπωσδήποτε κάτι σοβαρό θάβγαινε καί τοΰ είπα νά φροντίση νά μάθη περισ
σότερα άπό^τόν φίλο του περιπτεριοΰχο. Κράτησα υπό σημείωση τά στοιχεία πού
μοΰ έδωσεν δ Περικλής καί φεύγοντας τόν ευχαρίστησα.
Αμέσως κατόπιν τραβηξα για το περίπτερο τής πλατείας Λουδοβίκου. ’Αγό
ρασα δυο γραμματόσημα και γύρισα στην Ασφαλεία. Τά γραμματόσημα, τά εξε
τάσαμε μέ τόν προϊστάμενό μου, δέν παρουσίαζαν τίποτε τό ύποπτο, μά γιά νά
είμαστε βέβαιοι, τά στείλαμε νά έξετασθοΰν από ειδικόν.
Πράγματι^ από την εξέταση πού έγινε στην Υπηρεσία Έκδόσεως Γραμματο
σήμων ήσαν μεν γνήσια, αλλα το συμπέρασμα των άρμοδίων ήταν οτι τά γραμμα
τόσημα αύτα είχαν άφαιρεθή απο επιστολές καί γιά νά τά κυκλοφορήση ό κλέφτης προσέθεσε γόμα διάφορη από κείνη πού χρησιμοποιεί ή Υ π η ρ ε σ ία Έκδόσεως.
Καινούργια σπαζοκεφαλιά. ΤΗταν άραγε ό ίδιος κλέφτης τής συστημένης αλ
ληλογραφίας ή άλλοι ή καί περισσότεροι. Ζητήσαμε πληροφορίες άπό τη διεύθυνση
τοΰ Κεντρικού Ταχυδρομείου καί δπως μάς έβεβαίωσεν ό διευθυντής, ουδέποτε άνεφέρθη μιά τέτοια πράξη άπό τή διεκπεραίωση τής έπιστολής. ’Ανεξήγητο μυστήριο
ή κλοπή των γραμματοσήμων. Ό μόνος πού θά μπορούσε νά μάς βγάλη άπό τό
άδιέξοδο ήταν δ περιπτεριοΰχος. Νά τόν καλούσαμε στήν ’Ασφάλεια, μά άν μάς
έκρυβε την αλήθεια, θά χάναμε την υπόθεση, γ ι’ αυτό προτιμήσαμε την παρακο
λούθηση τοΰ περίπτερου. Απ αυτήν δε βγάλαμε όμως τίποτε καί έτσι αναγκαστικά
περίμενα τόν πράκτορά μου Περικλή μέ νεώτερες πληροφορίες. Πράγματι σέ μιά ουό μέρες ήρθε δ Περικλής καί μοΰ είπε:
— Πήρα κύρ - Γιώργη κάτι νεώτερες πληροφορίες άπό τόν φίλο μου περιπτεριοΰχο. Ή γυναίκα του πουλάει γραμματόσημα, λέγεται Ειρήνη, είναι άδύνατη.
μελαχροινή καί μεσόκοπη. Ό άντρας της δουλεύει στόν ’Οργανισμό Λιμένος καί
κάθονται κοντά στή συνοικία τής 'Αγίας Σοφίας.
του καί μοΰ
Ί ν'
μ . . ί ij «..v V-. ν.
ν .. ...j.....UJ...V/,
.ν βγαλαμε , Η κυ
ρία Ειρήνη δέν πήγαινε καί κάθε μέρα νά πουλήση γραμματόσημα. Μιά δυό φορές
τόν μήνα, δπως μοΰ είπε πή δ Περικλής. ’Έπειτα ήταν καί τό πώς νά τήν ξεχω-
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Γεωργίου Δουκάκη

Ρ^σγ]ζ> Υια"ί πολλές γυναίκες μοιάζουν μεταξύ τους. ’Έτσι περιμέναμε καί πάλι
νεώτερες πληροφορίες τοΰ Περικλή.
Στό μεταξύ μια μέρα πού είχα πάει στό ταχυδρομείο για την παρακολούθηση
ενός υπαλλήλου πού υποψιαζόμουν, μέ συνάντησε ό προϊστάμενος διεκπεραιώσεως
(μακαρίτης) Σαμπατακάκης καί πιάσαμε κουβέντα στό διάδρομο. Ξαφνικά άκούσαμε κάποια γυναίκα νά ξεφωνίζη καί νάρχεται κατ’ έπάνω μας. ΤΗταν ή καθα
ρίστρια.
— Κύριε προϊστάμενε, έλεγεν έξαλλη, μέχρι πότε θά κράτηση αυτή ή κατά
σταση; Εχασα πιά την υπομονή μου, βαρέθηκα κάθε μέρα νά άδειάζω τις λεκάνες
από τά χαρτιά πού ρίχνουν οί υπάλληλοι. Ελάτε νά δήτε τί έβγαλα σήμερα, είπε
άγανακτισμένη.
— Σέ πιστεύω κυρά - ’Άννα, τής είπεν ο Σαμπατακάκης. Θά κάνω ανακοί
νωση στούς υπαλλήλους νά προσέχουν.
— Μά ελάτε νά δήτε μέ τά μάτια σας κ. προϊστάμενε.
Ό Σαμπατακάκης μέ τις προτροπές τής καθαρίστριας κι’ από περιέργεια τρά
βηξε γιά τις τουαλέτες. Γιά νά μή διακόψουμε τη συζήτηση τον ακολούθησα.
Πράγματι σέ μιά τουαλέτα ή καθαρίστρια είχε σχηματίσει ένα ολόκληρο σωρό βρωμόχαρτα πού είχε βγάλει από τη λεκάνη. Μά δταν τό μάτι μου πήρε ανά
μεσα στά κομμάτια εφημερίδες καί ταχυδρομικά έντυπα καί κομματιασμένες επι
στολές καί φακέλους, μιά σκέψη σάν αστραπή πέρασε από τό νοϋ μου. Σκέψη τολ
μηρή, μά αστυνομικά μέσα στά πλαίσια τής υποψίας. Θές, σκέφθηκα, δ κλέφτης
από φόβο νά μή πιαστή ανοίγει τά γράμματα κλεισμένος μέσα στήν τουαλέτα, παίρρνει τό περιεχόμενο πού βρίσκει, κατόπιν σκίζει επιστολές καί φακέλους καί τά
ρίχνει μετά δλα στις λεκάνες γιά νά έξαφανισθοϋν τά ίχνη τους επί τοΰ ασφαλούς
στούς υπονόμους;
Συζητώντας καί πάλι μέ τον προϊστάμενο, προχωρήσαμε γιά τό γραφείο του,
μά ή τολμηρή σκέψη μου δλο καί περισσότερο βασάνιζε τό μυαλό μου. Γιά νά δια
πιστώσω άν ή σκέψη μου είχε κάποια βάση έπρεπε νά ενεργήσω πριν ακόμα
σηκώσουν τά βρωμόχαρτα. Χαιρέτησα τον προϊστάμενο καί στά γρήγορα γύρισα
πίσω στήν τουαλέτα. Κλείστηκα μέσα καί μέ ένα σύρμα πού βρήκα στη γωνιά
άρχισα νά ξεδιαλέγω τά κομμάτια από φακέλους καί επιστολές. Τύλιξα αρκετά
από αυτά στήν έφημερίδα μου καί τράβηξα γιά τήν ’Ασφάλεια. Διάλεξα τά κομ
μάτια από τούς φακέλους, τά έπλυνα, τά στέγνωσα στον ήλιο καί κατάφερα νά
συναρμολογήσω απόλυτα δύο άπ’ αυτούς. Ό ένας ήταν από τό Ίλλινόϊς γιά τήν
Μαρία Μυροπούλου στή λεωφόρο Χατζηκυριάκου 185 καί δ άλλος από τή Ν. Ύόρκη γιά τόν Γεώργιο Νικόλημο στήν δδό Θεάτρου 87.
Ιναμμιά πλέον δεν μοϋ έμενε αμφιβολία δτι οί επιστολογράφοι αυτοί ήσαν από
τούς κλεμμένους καί δτι δ δράστης χρησιμοποιούσε τις τουαλέτες γιά τήν εξαφά
νισή τους.
Τήν ίδια μέρα διαπίστωσα από τις διευθύνσεις των φακέλων δτι οί παραλή
πτες ήσαν πρόσωπα πού έπαιρναν κάθε τόσο επιστολές μέ εμβάσματα άπό συγγε
νείς τους μετανάστες στήν ’Αμερική. Τό άπόγευμα άνέφερα στόν προϊστάμενό μου
τις υποψίες μου καί τοΰ έδειξα τούς σχισμένους φακέλους πού βρήκα στή τουχλέτα
τοΰ ταχυδρομείου.
—Έ ν τάξει Δουκάκη. Σ’ αυτό τό σημείο θά στρέψης δλη τήν προσοχή σου.
Βρές τρόπο νά παρακολουθήσης καί είμαι πιά σίγουρος πώς εκεΐ μέσα θά πιαστή
δ κλέφτης, μοΰ είπεν δ αστυνόμος.
Μιά καί δυο λοιπόν πάλι στό ταχυδρομείο γιά τήν παρακολούθηση. Μά θά
ήταν κάπως δύσκολη ή δουλειά, έτσι στά φανερά, μέ τή μεγάλη κίνηση των υπαλ
λήλων στούς διαδρόμους. Καθώς έφερνα γύρω τις τουαλέτες, μήπως καί βρώ κάποιο
κατάλληλο μέρος, είδα πάνω άπ’ αυτές, στηριγμένο σέ δυο χοντρούς σιδηροδοκούς,
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παΡακ°λουθώ κάθε κίνηση
Αφού εξασφάλισα πολύτιμο παρατηρητήριο σέ λίγο πήγα στό γραφείο τού
ο ^ τ ο υ του ταχυδρομείου καί τού είπα τό σχέδιο τού τρόπου τής παρακολουϋτ}σεως.^ I ο opfjxs θαυμάσιο, μα λίγο δύσκολο καί κουραστικό.
_ , - Ή δυσκολία καί ή κούραση κ. όιευθυντά δεν με φοβίζουν, μονάχα ή έπιΓυχια^μ ενδιαφέρει.^ Παραδέχομαι πώς δ κλέφτης είναι πολύ πονηρός, κρίνοντας
απο το μέρος πού οιάλεξε νά κάνη μέ σιγουριά τη δουλειά καί συγχρόνως νά εξα
φάνιση τα στοιχεία τής ενοχής του.
Έτσι^άπό την άλλη μέρα έβαλα σ’ εφαρμογή τό σχέδιό μου. Πρωί - πρωί στό
ταχυορομειο η κίνηση δεν είχε Αρχίσει. Ή σκάλα βρισκόταν από την προηγούμενη
στη θέση πού την είχα αφήσει έξω άπό τις τουαλέτες καί κανείς οέ φαινόταν. Άνέοηκα γρήγορα - γρήγορα τή σκάλα, μπήκα στό ντεπόζιτο καί περίμενα χωρίς νά
παίρνω ανάσα.
. . Ξέρασε μισή ώρα, μιά,^δυό. Μπήκαν καί βγήκαν στις τουαλέτες πολλοί υπάλ
ληλοι, χωρίς^ νά δώ καμμιά ύποπτη κίνηση. "Οταν τελείωσαν οί ώρες εργασίας των
υπαλλήλων διεκπεραιώσεις καί διανομέων, γιατί υποπτευόμουν πώς άνάμεσά τους
ίμαν ο κλέφτης, καί η κίνηση ατούς οιαδρομους άραιωσε, κατέβηκα καί έφυγα άπό
τό ^ταχυδρομείο ζαλισμένος καί κατάκοπος άπό την ακινησία γιά νά ξεκουραστώ
καί νά συνεχίσω τις απογευματινές ώρες. Μά καί τότε καμμιά ύποπτη κίνηση δέ
παρετήρησα.
Ηταν ή τετάρτη μέρα συνεχεία καί δ Θεός ξέρει πάσες άκόμα θά κρατούσε
αυτή ή <νεριπει.εια, έτσι κλεισμένος στο σιδερένιο κλουβί. 'Η τετάρτη μέρα ήταν
ακριβώς δ Οκτωβρίου 1929. Πρωί - πρωί κλείστηκα στό σιδερένιο παρατηρητήριό
μου και περίμενα. Γστερα άπό καμμιά ώρα είδα νά μπαίνη σέ μιά άπό τις καμπίνες ό γνωστός, σάν ύποπτος, γραμματοσυλλέκτης Δερβίνης νά βάζη τον εσωτερικό
συρι,η και να προχωρή προς τη λεκάνη. Ο Δερβίνης έβγαλε άπό τό στήθος του
ενα μάτσο επιστολές καί άρχισε μιά - μιά νά τις άνοίγη. Σ’ όσες εΰρισκε κάτι εσώκλειστο, το έοαςε στην τσέπη του, τις επιστολές καί τούς φακέλους τούς κομμά
τιαζε καί τούς έρριχνε στή λεκάνη.
Πρός στιγμήν σκέφθηκα νά πηδήξω άπό τό ντεπόζιτο γιά νά τόν πιάσω επί
τόπου, μά πρώτα ύπελόγισα τό ύψος, έπειτα θά δημιουργούσα θόρυβο πού θά τοϋοινε καιρό να εξαφάνιση κάθε ύποπτο που είχε έπάνω του. ’Έτσι προτίμησα νά
περιμένω και να τον πιασω απ εξω. Μόλις τελειιοσε τή δουλειά του καί άνύποπτος
οτι δυό μάτια τόν παρακολουθούσαν, τράβηξε τό σύρτη καί βγήκε. Τόν άφησα νά
προχωρήση λίγο καί δταν έκανε νά στρίψη τή γωνιά τού διαδρόμου, πήγα νά κατεοώ τή σκάλα. Μα πού ήταν η σκάλα; Κάποιος τήν είχε μετακινήσει σέ άρκετή
απόσταση. Χωρίς νά χάσω καιρό καί νά διστάσω, δρασκέλισα τό ντεπόζιτο, πάτησα
τήν άκρη τού σιδηροδοκού πού προεξείχε, πήδησα καί έτρεξα ξωπίσω του. Σέ λίγα
βήματα άπό τή στροφή τού διαδρόμου τόν έφθασα.
— Δερβίνη, τού είπα, ψιθυριστά, χωρίς φασαρίες έλα μαζί μου στό γραφείο
τού διευθυντοΰ.
Στήν άρχή πήγε νά άντιδράση, μά στό τέλος πού κατάλαβε πώς δεν μπορούσε
νά κάνη άλλοιώς, μ’ Ακολούθησε.
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Γεωργίου Δουκάκη: Πώς πιάστηκε ό κλέφτης του Ταχυδρομείου Πειραιώς

'Όταν ό διευθυντής μέ είδε νά μπαίνω στο γραφείο του μέ τον Δερβίνη, ξα
φνιάστηκε.
— Κύριε διευθυντά, αυτός είναι δ μυστηριώδης κλέφτης, του είπα καί άρχισα
νά κάνω σωματική έρευνα τοΰ Δερβίνη. Βρήκα στις τσέπες του 150 γραμματόσημα
διαφόρων αξιών ασφράγιστα, πού άδικα θά περίμεναν οί αποστολείς απάντηση από
τούς δικούς τους. "Ενα τσέκ τής Άμέρικαν Εξπρές αξίας 100 δολλαρίων επ’ ονόματα
Σωκράτη Νικολάου καί 15 δολλάρια σέ χαρτονομίσματα.
Ό διευθυντής δταν είδε ολοκληρωμένη τήν επιτυχία, είπε στόν Δερβίνη.
—Έσύ λοιπόν είσαι δ κλέφτης πού μάς έχει αναστατώσει τώρα καί ένα χρόνο;
— Μέχρις εδώ Δερβίνη ήταν ή δράση σου, τοΰ είπα εγώ καί τόν δδήγησα στήν
’Ασφάλεια.
"Οταν πέρασα στό γραφείο τοΰ προϊσταμένου καί τοΰ άνέφερα μέ όλες τις λε
πτομέρειες τόν τρόπο τής συλλήψεώς του, μοΰ είπε.
— Μωρέ Δουκάκη δέν έχει τό Θεό σου. "Ολα τά περίμενα από σένα μά πώς θά
κλεινόσουν τέσσερες μέρες σ’ ένα ντεπόζιτο για νά πιάσης τόν κλέφτη δέν τό χωράει
δ νους μου.
'Ύστερα διέταξε τόν άρχιφύλακα Δημ. Παπαϊωάννου, Μαν. Χατζίνη καί εμένα
νά πάμε αμέσως για έρευνα στό σπίτι τοΰ Δερβίνη. Τό σπίτι ήταν στήν Ά γιά Σό
φιά, στήν δδό 'Έβρου άριθ. 118. Μάς άνοιξε ή γυναίκα του, μιά γυναικούλα τοΰ
λαοΰ, μεσόκοπη καί αδύνατη. 'Όταν τής είπαμε ότι είμαστε αστυνομικοί καί θά κά
νουμε έρευνα, τά έχασε ή καϋμενούλα καί μέ φωνή πού μόλις ακούστηκε είπε νά
περάσουμε.
Τό σπίτι ήταν όλο κι’ όλο δυό μικρά δωμάτια φτωχικά επιπλωμένα, πού δέν
κοπιάσαμε διόλου νά τά ερευνήσουμε. Μέσα σ’ ένα παλιό χωριάτικο μπαοΰλο βρή
καμε μιά μαξιλαροθήκη γεμάτη από γραμματόσημα διαφόρων αξιών. 'Όταν αργό
τερα μετρήθηκαν στήν ’Ασφάλεια ήσαν περί τά 10.000 τεμάχια. Μέσα σ’ ένα χαρτονένιο κουτί ήταν τοποθετημένες τραπεζιτικές επιταγές. Μιά ήταν εκδόσεως τής
Εμπορικής Τραπέζης τής 26—9—1929 δνομαστικής αξίας 592 δρχμές έπ’ όνοματι ενός γιατροΰ στή Τρίπολη. Τό έμβασμα είχε γίνει από τά καταστήματα Ζελιώτη
Πειραιώς. Μιά άλλη έπιταγή τής Ε θνικής Τραπέζης έκδόσεως 1929 δνομαστικής
αξίας 40.000 δραχμών έπ’ όνόματι Ε λένη Ρούκου μέ παραλήπτη τό υποκατάστημα
Εθνικής Τραπέζης Ίωαννίνων. ’Ανάμεσα στις επιταγές βρήκαμε καί μιά συστη
μένη επιστολή άπό τήν ’Αμερική γιά τήν Ν. Μεσολογγίου στήν δδό Δραγατσανίου
185, ή δποία άνέφερε, όταν τήν διαβάσαμε, στό Τμήμα γιά τσέκς ονομαστικής αξίας
άνά 20 δολλάρια, τά όποια θά είσέπραττεν δ παραλήπτης άπό τήν ’Εθνική Τράπεζα.
Στό ίδιο κουτί βρήκαμε καί 8 λαχεία τοΰ Αυστριακού κράτους. Μαζί μ’ αυτό ήσαν
καί άλλα λαχεία τής ρωσικής βιομηχανίας ζακχάρεως - ’Ά τλας.
Σ’ ένα τσουβάλι γεμάτο κουρέλια βρήκαμε άνάμεσά τους δυό συστημένες επι
στολές άπό τήν Κύπρο καί τήν Πράγα πού πριν λίγες μέρες δ Δερβίνης είχε βάλει
στό χέρι. Καί τέλος, όπως ψάχναμε τό στρώμα τοΰ κρεβατιού βρήκαμε ουό παράξε
νους ταχυδρομικούς σάκους. Είχαν καί οί δυό μιά φαρδιά κάθετη λωρίδα κόκκινη
κι’ άπό τά πλάγια μιά στενώτερη μαύρη καί κίτρινη.
Μαζί μέ τά πειστήρια καί τή γυναίκα τοΰ Δερβίνη τήν κυρία Ειρήνη τραβή
ξαμε γιά τήν ’Ασφάλεια. ’Εκεί στό γραφείο τοΰ αστυνόμου Τσαγκλή περίμενε. καί
δ διευθυντής τοΰ ταχυδρομείου κ. Κουτρουβέλος πού έμεινε κατάπληκτος μέ τό τόσο
ενοχοποιητικό υλικό πού βρήκαμε στό σπίτι τοΰ Δερβίνη καί άνεγνώρισε άπό τά
σήματα πού έφεραν οί δυό παράξενοι ταχυδρομικοί σάκοι τούς χαμένους πριν ένα
χρόνο τής Δρέσδης καί τής Ζυρίχης.
Ό αστυνόμος προχώρησε στήν προανάκριση. Στοιχεία ενοχής γιά τήν κυρία
Ειρήνη καί τόν περιπτεριοΰχο δέν προέκυψαν καί άφέθηκαν ελεύθεροι, μά δ Δερβίνης
δδηγήθηκε στή δικαιοσύνη καί τόν Δεκέμβριο 1929 καταδικάσθηκε σέ βαρειά ποινή.
Γ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Η ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥΣ
________________Ινατα μβταφρασιν εκ του Γερμανικού περιοδικού ((Krirninalistik» ύπο τοϋ Άστυφύλακος χ. Α . ΒΟΓΙΑΤΖΗ--------------------------

Πριν ακόμα από τήν εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στή βιομηχανική
περιοχή τής ’Ά νω Σιλεσίας (Πολωνία) , κατά τό έτος 1939, δροΰσε εκεί ή συμμο
ρία Λάμπους, ή οποία είχε λάβει τήν έπωνυμία της από τον άρχηγό της, ΙΙάουλ
Λάμπους.
Η Αστυνομία^ έλάμβανε συνεχώς επιστολές παραπόνων από τούς κατοίκους,
σχεακώς μέ τή δράση τής σπείρας Λάμπους. Τελικά, οι γερμανικές στρατιωτικές
άρχ£ξ κατωρθωσαν να συλλάβουν τον Πάουλ Λάμπους στήν πολωνική πόλη Σόπινιτς -καί νά τόν μεταγάγουν στή Μαουτχάουζεν. Έ τσι, ή σπείρα έχασε τον άρχηΤ° τγ/»> άλλα τά υπόλοιπα μέλη της συνέχιζαν, όπως καί πρώτα, τις διαρρήξεις
καί τις κλοπές.
Ιήν 20ήν ώραν περίπου τής 3.3.40, τρεις γκάγκστερς, οπλισμένοι μέ πιστόΛία, είσέουσαν στό σπίτι του εφημερίου τής Μπιρκεντάλ, περιοχής Μύσλοβιτς, καί
υπό τήν απειλήν τών οπλών των, άφήρεσαν 420 μάρκα.
Ό έφημέριος, ό βοηθός του, ή μαγείρισσα καί ή υπηρέτρια περιέγραψαν στις
καταθέσεις τους τήν περιβολή τών ληστών. Δέν θά μπορούσαν όμως νά τούς αναγνω
ρίσουν, έάν τού έβλεπαν ξανά, γιατί φορούσαν μάσκες.
Ό βοηθός τού εφημερίου είπε στήν κατάθεσή του τά εξής περίπου:
«Θά ήταν 20 ή ώρα δταν κτύπησε ή πόρτα. Πήγα καί ρώτησα ποιος είναι πού
κτυπά. Μου απάντησαν: «Ελάτε αμέσως στήν κυρία Σβίντεκ. Πεθαίνει». Όπότε οί
τρείς ληστές μπήκαν μέσα μέ προτεταμένα τά πιστόλια, ένώ ένας τέταρτος παρέμενε
έξω . Μάς υποχρέωσαν νά μείνωμε μέ τά χέρια ψηλά καί τό πρόσωπο πρός τόν τοί
χο. Ένώ ένας από τούς ληστές μάς φύλαγε, οί δύο άλλοι ερεύνησαν δ ίο τό σπίτι
καί πήραν 420 μάρκα».
Ό έφημέριος, μεταξύ τών άλλων, κατέθεσε καί τό εξής:
«Έ χω σημειωμένους τούς άριθμούς τών κλαπέντων χαρτονομισμάτων. Είναι
το «χομπυ» μου νά κρατώ πάντοτε τούς άριθμούς τών χαρτονομισμάτων».
Η προληπτική αυτή ενέργεια τού έφημερίου δέν ύπέσχετο έπιτυ/ία, γιατί τά
κλεμμένα χαρτονομίσματα ήταν των 2,5 καί 10 μάρκων καί έτσι κανείς δέν έπρόκ?ιΙ? ,ν“
προσέξη. Έάν πάλι εγίνετο σχετική δημοσίευσις στον τύπο, οί δράστες
θά έλάμβανον γνώση καί θά έπαιρναν τά μέτρα τους.
^Κατα την οιάπραςη τής ληστείας ολοι οί συμμορίτες φορούσαν γάντια καί έτσι
δέν άφησαν κανένα δακτυλικό αποτύπωμα.
Ή Αστυνομία έκάλεσε τήν κυρία Σβίντεκ καί τήν έξέτασε. Έ χαιρεν άκρας
υγείας καί δέν είχε σκεφθή ποτέ νά ζητήση τόν έφημέριο. Τήν ρώτησαν έάν γνωρίζη κανένα στή γειτονιά της πού νά έχη δοσοληψίες μέ τήν ’Αστυνομία καί τά δι
καστήρια. _Στήν αρχή απάντησε άρνητικά, ύστερα όμως, άφοΰ σκέφθηκε λίγο, άνέφερε δτι είχε ένα άνεψιό, πού είχε πάει πολλές φορές στή φυλακή γιά κλοπή. Έλέγετο Βίκτωρ Ντέρα. Κατά τή γνώμη της, όμως άπεκλείετο νά ήταν κΓ αυτός με
ταξύ τών δραστών, γιατί κατά τό χρονικό εκείνο διάστημα δ Ντέρα βρισκόταν στή
Ζάλτσγκίττερ, οπού έργαζόταν.
Ή ’Αστυνομία τού Μύσλοβιτς έγραψε στή Ζάλτσγκίττερ, άπ’ δπου έλαβε τήν
απάντηση, δτι ό Ντέρα πράγματι έργαζόταν έκεΐ, τελευταία δμως είχε κλέώει ένα
αυτοκίνητο καί κάτι χρήματα καί είχε έξαφανισθή. Ή κλοπή εκείνη τής Ζάλτσγκίτ
τερ είχε καταλογισθή εις βάρος του, γιατί είχε βρεθή ένα δακτυλικό του άποτύπωμα
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Μετάφρασις: ’Αναστασίου Βογιατζή

πάνω στδ χρηματοκιβώτιο. "Αρα, κατά πάσαν πιθανότητα, δ Ντέρα βρισκόταν πάλι
στο Μύσλοβιτς.
Την 19ην ώραν περίπου τής 8—3— 40, τρεις άνδρες, οπλισμένοι με πιστόλια,
έλήστευσαν ένα έμπορο αποικιακών στη Βύρωφ, περιοχής Τυχάου. Οί ληστές αδέια
σαν τδ περιεχόμενο τοϋ ταμείου, κάπου 180 μάρκα. Είχαν μπή στο κατάστημα την
ώρα πού δ καταστηματάρχης ετοιμαζόταν νά κλείση. Ή περιγραφή των χαρακτηρι
στικών καί τής περί βολής των δραστών ήταν ή ίδια μέ τήν περιγραφή τού εφημε
ρίου τής Μπίρκενταλ. ’Έτσι έβγαινε τδ συμπέρασμα δτι έπρόκειτο περί τής ιδίας
σπείρας.
'Ύστερα άπδ τήν πληροφορία πού έδωσε ή ’Αστυνομία τής Ζάλτσγκίττερ, δτι
δ Ντέρα είχε έξαφανισθή, ή ’Αστυνομία τής Μύσλοβιτς έστρεφε τις αναζητήσεις της
πρδς τήν κατεύθυνσή του. ’Έψαξαν τδ σπίτι των γονέων του, χωρίς αποτέλεσμα.
"Οταν δμως θέλησαν νά μπουν στδ σπίτι τής εγγάμου αδελφής του, πού έμενε στήν
πόλη Γιάννωφ, πυροβολισμοί ύπεδέχθησαν τούς αστυνομικούς. 'Ο Ντέρα, πού βρι
σκόταν πράγματι μέσα στδ σπίτι, τούς πυροβόλησε στήν προσπάθειά του νά πηδήση
καί νά ξεφύγη άπδ ένα παράθυρο. Ο'ι αστυνομικοί δμους απάντησαν στα πυρά του,
τδν τραυμάτισαν καί τον συνέλαβαν. Είχαν σπάσει καί τά δυό του πόδια και έτσι
τόν έστειλαν στδ νοσοκομείο τής Μύσλοβιτς.
Κατά τήν έρευνα τοϋ σπιτιού τής αδελφής τού Ντέρα, βρέθηκε τδ ποδήλατο
πού είχε κλαπή στή Ζάλτσγκίττερ. Μέσα στδ πορτοφόλι τοϋ Ντέρα βρέθηκαν περί
τά 90 μάρκα άπδ τά σημειωμένα τού εφημερίου τής Μπίρκενταλ.
Ό Ντέρα άρνιόταν επίμονα τήν κλοπή στή Ζάλτσγκίττερ καί μόνον όταν τού
ρώτησαν πώς περιήλθε στήν κατοχή του τδ κλεμμένο ποδήλατο καί τού είπαν δτι
πάνω στδ χρηματοκιβώτιο είχαν βρεθή τά δακτυλικά του αποτυπώματα, αναγκά
σθηκε νά δμολογήση.
Γιά τή ληστεία τού σπιτιού τού εφημερίου τής Μπίρκενταλ ομολόγησε μόνον
δταν τού είπαν δτι ή ’Αστυνομία κατέχει τούς αριθμούς των κλαπέντων χαρτονο
μισμάτων, καί δτι δ βοηθός τού εφημερίου, ή μαγείρισσα καί ή υπηρέτρια άνεγνώρισαν τά ρούχα τού Ντέρα, πού τά φορούσε ένας άπδ τούς μασκοφόρους ληστές.
Καί δ έμπορος τής Βύρωφ άνεγνώρισε επίσης τά ρούχα τού Ντέρα, οπότε δ
τελευταίος άναγκάσθηκε νά δμολογήση καί τή ληστεία αυτή. Άρνήθηκε δμως νά
άποκαλύψη τούς συνενόχους του, δηλώνοντας: «Ξέρω δτι θά καταδικασθώ σέ θά
νατο. Δεν θέλω δμως, μετά τδ θάνατό μου, οί συνεργάτες μου νά έκφράζωνται άσχη
μα γιά μένα». ’Ή λπιζε άκόμα δτι οί φίλοι του θά τδν άπελευθέρωναν. Δέν ύπελόγιζε τδν βαρύ τραυματισμό των κάτω άκρων του καί πίστευε δτι, υστέρα άπδ μερι
κές ήμέρες, θά μπορούσε νά περπατά πάλι.
’Επειδή δ Ντέρα δέν μαρτυρούσε τούς συνενόχους του, ή ’Αστυνομία ερεύνησε
τούς παλιούς φακέλους τής πολωνικής ’Αστυνομίας, άπδ τούς όποιους προέκυψε δτι,
μεταξύ τών συνενόχων τού Ντέρα έπρεπε νά συγκαταλέγωνται οί Πάουλ Λάμπους,
Έμανουέλ Λάμπους, Γιάν Μιέρνυ, Άλφόνς Ντήτριχ, Μάξ Πσιούκ καί Στέφαν Σαντλόφσκυ.
, Έπεσημάνθηκαν λοιπόν τά άτομα αυτά καί έθεωρήθησαν ώς ύποπτα άπόπειρας μιας ληστείας σέ κατάστημα υποδηματοποιίας τής Σόπινιτς. Ό καταστηματάρ
χης άντελήφθη τούς διαρρήκτες καί τούς κυνήγησε. "Ενας άπδ τούς κακοποιούς τδν
πυροβόλησε, χωρίς νά τδν πετύχη. ’Ενώ πηδούσαν άπδ τδ παράθυρο τού πρώτου ο
ρόφου, δ καταστηματάρχης κατόρθωσε νά πιάση τδν τελευταίο άπδ τδ παλτά. 'Ο
ληστής δμως έκαμε μιά κίνηση, άφησε τδ παλτδ καί τδ καπέλο του στά χέρια τού
καταστηματάρχη καί γλύστρησε. κι’ αύτδς άπδ τδ παράθυρο. Μέσα στήν τσέπη τού
παλτού βρέθηκε ένα πιστόλι τών 7,65. Ή έγκληματολογική υπηρεσία τού Βερολί
νου άπεφάνθη δτι οί κάλυκες πού είχαν βρεθή επί τόπου, είχαν πυροβοληθή μέ τδ
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πιστόλι αυτό. Οί συγγενείς τοΰ Ντέρα άνεγνώρισαν τό παλτό και τό καπέλο του,
όταν τούς τά έδειξαν οί αστυνομικοί.
’Άρχισε πάλι ή ανάκριση του Ντέρα. Τοΰ είπαν ότι, στον τόπο τής απόπειρας
τής ληστείας στο Σόπινιτς, βρέθηκαν τό παλτό, τό καπέλο καί τά πιστόλι του. Αυ
τός όμως ίσχυρίσθηκε ότι είχε δανείσει τό παλτό καί τό καπέλο του στον Λάμπους.
"Οταν όμως άρχισαν νά του ζητούν περισσότερες καί συγκεκριμένες πληροφορίες
γιά τον χρόνο καί τά αίτια τοΰ δανεισμού, άντελήφθη ότι δεν μπορούσε νά ξεφύγη
καί ομολόγησε ότι είχε λάβει μέρος στην απόπειρα τής ληστείας, αλλά ότι λίγο
πριν, είχε ανταλλάξει τά ροΰχα του μέ τά ροΰχα τοΰ Λάμπους. "Οταν δ άνακριτής
τοΰ εδήλωσε ότι οί συνεργάτες του είχαν άποκαλυφθή από τούς φακέλους τής πολω
νικής Αστυνομίας, τότε προέβη στην ομολογία ότι, είχε διαπράξει την απόπειρα τής
ληστείας μαζί μέ τον Έμανουέλ Λάμπους καί τον Ά λφόνς Ντήτριχ. Ίσχυρίσθηκε
όμως ότι ο Λάμπους καί όχι αυτός, πυροβόλησε τον καταστηματάρχη.
'Ως συνεργάτες του κατά τή ληστεία τοΰ εφημερίου στή Μπίρκεντάλ κατονό
μασε τον Λάμπους, Μιέρνυ, Ντήτριχ καί Πσιούκ. 'Ο Ντέρα άνέφερε στον έφημέριο
το όνομα τής θείας του Σβίντεκ γιατί, όταν τον ρώτησε δ θυρωρός, αυτό τό όνομα
τοΰ ήρθε στό νοΰ. (’Από τό πρακτικό αυτό παράδειγμα βλέπομε πόσο ένα απλό λά
θος τοΰ κακοποιού, οδηγεί την Αστυνομία σέ μεγάλη έπιτυχία) .
Καθ’ ομολογίαν τοϋ Ντέρα, επίσης καί στή ληστεία τοΰ εμπόρου τής Βύρωφ,
δράστες ήσαν οί ίδιοι, έκτος τοΰ Πσιούκ. Κατά τή ληστεία τοΰ εφημερίου, 6 ΓΙσιούκ
είχε μείνει έξω, στό πίσω μέρος τοΰ σπιτιού, γιά νά παρακολουθή μήπως έβγαινε
κανένας κρυφά από τό παράθυρο γιά νά τρέξη νά ειδοποίηση την ’Αστυνομία.
Την 19η ώρα περίπου, λίγο πριν από την ώρα κλεισίματος των καταστημάτων,
τρεις ένοπλοι είσήλθαν στο κατάστημα τοΰ εμπόρου Γκρεγκορόζυκ στή Λάουραχύτε.
Δέν φορούσαν μάσκες καί άφήρεσαν όλες τις εισπράξεις τής ήμέρας.
Ό έμπορος Γκρεγκορόζυκ, από τις φωτογραφίες πού τοΰ έπέδειξαν, άνεγνώρισε ώς δράστες τούς Λάμπους, Ντήτριχ καί Μιέρνυ.
’Επειδή δεν ήταν δυνατό νά έξακριβωθή ή διαμονή των ληστών τούτων, ή
’Αστυνομία άνέκρινε ένα άλλο παλιό μέλος τής σπείρας, τον Σαντλόφσκυ. Ό Σαντλόφσκυ ίσχυρίσθηκε ότι αγνοούσε τή διαμονή καί τό κρησφύγετο των πρώην συνερ
γατών του. Ε πειδή όμως ήταν άνεργος, καθώς καί άπό τήν έν γένει συμπεριφορά
του, έθεωρήθη ύποπτος καί συνελήφθη.
Κατά τήν ανάκρισή του δμολόγησε τή διάρρηξη τοΰ χρηματοκιβωτίου στήν
Άϊχενάου, κατά τήν οποία, έχοντας ώς συνεργούς τούς Λάμπους, Ντήτριχ, Μιέρνυ
καί Πσιούκ, άνοιξαν τό χρηματοκιβώτιο μέ λοστούς καί τσεκούρια. Ό Σαντλόφσκυ,
επί πλέον, δμολόγησε άλλη μιά διάρρηξη αποθήκης υφασμάτων, στήν όποια συμ
μετείχαν πάλι οί ίδιοι δράστες. "Οταν μετά τήν διάρρηξη έφευγαν καί ενώ βρισκό
ταν κοντά στον ποταμό Ράβα, πού διασχίζει τήν πόλη, τούς άντελήφθη ένας αστυνο
μικός καί τούς φώνα)ξε νά σταματήσουν. 'Ο Λάμπους τότε έβγαλε τό πιστόλι του
καί πυροβολώντας άνεχαίτισε τον αστυφύλακα, μέχρις ότου οί υπόλοιποι δράστες
άπεμακρύνθησαν, συναποκομίζοντες τή λεία τους.
Λίγο άργότερα συνελήφθη δ Πσιούκ. Άπό τό σακκάκι του έλειπε τό μεσαίο
κουμπί, πού είχε βρεθή στον τόπο τής διαρρήξεως τοΰ χρηματοκιβωτίου, στήν Ά ϊχενάου. ’Αναγκάσθηκε κΓ αυτός νά όμολογήση τή διάρρηξη τής αποθήκης υφασμά
των, όταν τόν έφεραν σέ άντιπαράσταση μέ τον Σαντλόφσκυ.
Πρός κατοχύρωση τής ομολογίας, 6 Πσιούκ όδηγήθηκε στον τόπο τής διαρρήξεως, όπου έδειξε τό σημείο άπό τό όποιο είχαν είσόύσει καί τό όποιο είχε πάλι
κτισθή. "Οταν μπήκε μέσα στήν άποθήκη είπε: «Μά δέν ήταν έτσι, εδώ υπήρχε
μιά μεγάλη αίθουσα». Ό διευθυντής τοΰ καταστήματος τότε εξήγησε ότι έν τώ με
ταξύ είχε κτισθή ένας τοίχος μέσα στήν άποθήκη γιά νά δημιουργηθή έτσι ένα γρα
φείο γιά τούς υπαλλήλους.
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Στις 16—3— 1940, στο μικρό κέντρο του Βόζτοβιτς, στή Μύσλοβιτς, άντηλλάγησαν πυροβολισμοί μεταξύ των αστυνομικών καί των συμμοριτών πού γλεντού
σαν εκεί μέσα. Νά τί είχε συμβή.
"Ενας πελάτης του καταστήματος, Ρουμάνος ελεύθερος εργάτης, πάνω σέ μια
συζήτηση μεταξύ τών θαμώνων τού κέντρου, ζήτησε από ενα τής παρέας των συμ
μοριτών νά τού δείξη την ταυτότητά του. 'Ο συμμορίτης τότε έβγαλε άπό την εσω
τερική τσέπη τού σακκακιοΰ του τό πιστόλι του καί τό έδειξε στό Ρουμάνο, λέγον
τας οτι αυτό είναι ή ταυτότητά του. Ό Ρουμάνος έγκατέλειψε αμέσως τό κέντρο
καί έτρεξε νά ειδοποίηση την ’Αστυνομία. Οι αστυφύλακες κατέφθασαν καί άντήλλαξαν αρκετούς πυροβολισμούς μέ τούς συμμορίτες. Τελικά οι τελευταίοι κατώρθωσαν
νά διαφύγουν άπό ένα παράθυρο, χωρίς νά τραυματισθή κανείς,
Ή διευθύντρια τού κέντρου δήλωσε στους αστυνομικούς δτι, δεν έγνώριζε τούς
συμμορίτες, καί δτι, ήταν ή πρώτη φορά πού είχαν έρθει στό κέντρο της. Τής έδει
ξαν τις φωτογραφίες του, αλλά πάλι αυτή ισχυρίσθηκε δτι κανένα άπό τά πρόσωπα
αυτά δέν βρισκόταν εκείνη τή βραδυά στό κατάστημά της.
Τότε ένας αστυνομικός τής ασφαλείας πήρε κατά μέρος τήν Ιίχρονη κόρη
τής ίδιοκτητρίας καί τής έδειξε τις φωτογραφίες. Μόλις ή μικρή είδε τή φωτογραφία
του Λάμπους, φώναξε: «Αυτός έδώ είναι 6 πνευματικός!». Οι φίλοι τού Λάμπους
τον άποκαλοϋσαν «πνευματικό», γιατί είχε πάει σχολείο καί οι γονείς του ήθελαν
νά τον κάνουν παπά. Μέσα στό κέντρο, λοιπόν, τόν φώναζαν μέ τό παρατσούκλι αυ
τό, πού είχε άκούσει ή μικρούλα.
"Οταν τό κοριτσάκι είδε τή φωτογραφία τού Ντήτριχ, φώναξε πάλι: «Κι αυ
τός έδω είναι ο ρολογάς!». Ό Ντήτριχ ήταν πράγματι ώρολογοποιός. Βλέποντας
δέ τή φωτογραφία τού Μιέρνυ, φώναξε: «Νά καί τό κουνέλι!» "Ετσι τό μικρό κορι
τσάκι άπεκάλυψε τούς τρεις συμμορίτες.
Τότε ή μητέρα του ζήτησε συγνώμην άπό τούς αστυνομικούς, λέγοντας δτι δέν
είπε αμέσως τήν αλήθεια, γιατί φοβόταν νά μή τής κλείσουν τό κατάστημά της, αν
καί αυτή τούς είχε αναγνωρίσει αμέσως στις φωτογραφίες.
Στις 19—3— 40 δύο ένοπλοι έλήστευσαν τήν κόρη ενός καταστηματάρχου στό
δρόμο μεταξύ Σόπινιτς καί Μύσλοβιτς. Άπό τις φωτογραφίες πού τής έδειξαν, ή
νέα άνεγνώρισε αμέσως τόν Λάμπους καί τόν Ντήτριχ, πού τό ίδιο εκείνο βράδυ
ήσαν πελάτες στο κέντρο τοϋ πατέρα της.
Τήν 21η περίπου ώρα τής 1— 4—40, δύο ένοπλοι είσέδυσαν στήν κατοικία
τού έφημερίου τής Ά ϊχενάου, όπου σκότωσαν τόν εκεί φιλοξενούμενο άστυνόμο
Γκίμπελμαν.
Ή υπηρέτρια τού έφημερίου είπε στήν κατάθεσή της:
«Έγώ δέν ήθελα νά άνοίξω τήν πόρτα όταν κτύπησαν. "Οταν δμως μοΰ έόήλωσαν δτι είναι τής μυστικής Αστυνομίας, τότε άνοιξα τήν πόρτα. Είδα δύο άνδρες
πού μοΰ πρότειναν ένα πιστόλι στο στήθος. Είδαν τή χλαίνη τοϋ αστυ
νόμου νά κρέμεται στό χώλ καί ό ένας ρώτησε: «ΙΙόσοι άστυνομικοί είναι μέσα»;
Έγώ τούς απάντησα δτι είναι ένας. Μέ ρώτησαν ποΰ είναι καί όταν τούς έδειξα τό
δωμάτιο όπου δειπνούσαν ό εφημέριος μέ τόν φιλοξενούμενο του, προχώρησαν πρός
τό δωμάτιο, άνοιξαν τήν πόρτα, πυροβόλησαν καί άμέσως έσπευσαν νά έξαφανισθοΰν».
—
Ό Γκίμπελμαν τραυματίσθηκε θανάσιμα. ΤΙ υπηρέτρια, άπό τις φωτογραφίες
πού τής έδειξαν, άνεγνώρισε τόν Λάμπους καί τον Ντήτριχ. Οί οικοδεσπότες ήταν
τόσο θορυβημένοι, ώστε δέν ήσαν εις θέσιν νά δώσουν καμμιά περιγραφή τοΰ δολο
φόνου, ούτε καί νά τόν άναγνωρίσουν, ανάμεσα στις φωτογραφίες πού τούς έδειξαν.
Τό ίδιο βράδυ καί περί τήν 21.15 ή ώρα, δύο αστυνομικοί πού περιπολοΰσαν
στήν όδό Κάτοβιτς τής ’Άϊχενάου, σταμάτησαν τρεις άγνώστους γιά νά κάνουν έξα-
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κρίβωση τής ταυτότητάς των. Οί άγνωστοι, τραυμάτισαν τον ένα αστυνομικό καί
εξαφανίσθηκαν μέσα στό σκοτάδι.
Μετά την δολοφονία τού Γκίμπελμαν, ή αστυνομία έλαβε μιά ανώνυμη επιστο
λή, πού έλεγε δτι οί συμμορίτες Λάμπους, Ντήτριχ καί Μιέρνυ έφιλοξενοΰντο από
τη χήρα ενός των συμμοριτών, τη Μαρίκα Συνόβιεκ, ή οποία είχε ερωτικούς δε
σμούς μέ έναν απ’ αυτούς. Ό ανώνυμος έπιστολογράφος έτόνιζεν δτι καί δ ίδιος
είχε διατελέσει ερωμένος τής Συνόβιεκ καί δτι έγνώριζε προσωπικώς τούς συμμο
ρίτες.^
’Από τήν περαιτέρω ερευνά άποδείχθηκε δτι οί πληροφορίες τοϋ ανωνύμου επι
στολογράφου ήσαν αληθείς, άλλα δεν οδηγούσαν στή σύλληψη των συμμοριτών. 'Ο
επιστολογράφος έδινε συνεχώς πληροφορίες, πότε βρισκόταν οί συμμορίτες στό σπί
τι τής χήρας, αλλά οί αστυνομικοί έφθαναν πάντοτε καθυστερημένοι καί αφού οί
συμμορίτες είχαν έξαφανισθή.
Τότε ή ’Αστυνομία προέβη στή σύλληψη τής Συνόβιεκ. Μέσα στό σπίτι της
βρέθηκαν ενδύματα τού Μιέρνυ, οπότε ή χήρα αναγκάσθηκε να όμολογήση δτι είχε
ερωτικές σχέσεις μαζί του καί δτι ο Μιέρνυ θά τήν παντρευόταν. Τό δτι 6 Μιέρνυ,
ό Αάμπους καί ό Ντήτριχ ήσαν λησταί, το αγνοούσε. Τότε οί άστυνομικοί τής άπεκάλυψαν τόν πληροφοριοδότη— άγνωστο επιστολογράφο. Ή Συνόβιεκ, ακούοντας
τήν προδοσία τού πρώην έραστοΰ της, έξεμάνη καί άνεφώνησε: «Ναί, έγώ τούς έ
κρυβα τούς συμμορίτες, αλλά εκείνος πού τούς ειδοποιούσε κάθε φορά για τήν έμφάνιση τής ’Αστυνομίας ήταν αυτός».
Ή Συνόβιεκ κατέθεσε καί άλλα στοιχεία εις βάρος τού ανωνύμου επιστολογρά
φου, τού οποίου τό παρελθόν κάθε άλλο παρά καθαρό ήταν καί δ όποιος δούλευε τη
μιά φορά γιά τούς συμμορίτες καί τήν άλλη γιά τήν ’Αστυνομία. Ή ’Αστυνομία
τον συνέλαβε κι’ αυτόν καί έτσι έθεσε τέρμα στό διπλό παιγνίδι του.
Στις 16—4— 40 δύο αστυνομικοί κατώρθωσαν νά συλλάβουν τόν Μιέρνυ στή
Γιάννωφ. Είχε επάνω του ένα πιστόλι τών 9 καί οκτώ σφαίρες. Δέν ήθελε νά όμο
λογήση καί έλεγε άσύστολα ψεύδη, μέχρις οτου τού παρουσίασαν συντριπτικά απο
δεικτικά στοιχεία. Άρνήθηκε δμως δτι είχε λάβει μέρος στή δολοφονία τοϋ άστυνόμου Γκίμπελμαν.
Ή Ιγκληματολογική υπηρεσία τού Βερολίνου άπεφάνθη δτι, δύο από τούς επί
τόπου άνευρεθέντες κάλυκας στό κέντρο Βόζτοβιτς είχαν πυροβοληθή μέ τό πιστόλι
τού Μιέρνυ.
Περί τήν 23ην ώραν τής 19— 4— 40, δύο ένοπλοι έλήστευσαν ένα κρεοπώλη
στή πόλη Γιάννωφ, Οί δράστες έλύγισαν τά σίδερα του παραθύρου καί μπήκαν μέσα
στό σπίτι, σήκωσαν τόν κρεοπώλη από τό κρεβάτι του, τόν κράτησαν ύπό τήν απει
λή τού δπλου καί έψαξαν το σπίτι επί μία ώρα περίπου. Φεύγοντας πήραν μαζί τους
περί τά 1.000 μάρκα.
’Από τις έπιδειχθείσες φωτογραφίες καί από τά δακτυλικά αποτυπώματα πού
βρέθηκαν, διαπιστώθηκε καί πάλι εδώ ή παρουσία τού Λάμπους καί τού Ντήτριχ. Τά
σκυλιά τού κρεοπώλου παρέμειναν ήρεμα καί δέν γαύγισαν καθόλου. Το ίδιο είχε
συμβή καί μέ τό σκυλί τού εφημερίου κατά τη δολοφονία τού Γκίμπελμαν. Ή αστυ
νομία δέν μπόρεσε νά δώση μιά λογική εξήγηση γιά τή συμπεριφορά αυτή τών
σκυλιών.
Μερικές ημέρες μετά τήν ώς άνω ληστεία, παρουσιάσθηκε στήν ’Ασφάλεια ό
κουρέας Γκεόργκ Ντήτριχ (αδελφός τοϋ συμμορίτου Άλφόνς Ντήτριχ) καί δήλω
σε δτι θέλει νά παραδώση τόν αδελφό του στά χέρια τής ’Αστυνομίας. Διατηρούσε
ένα μικρό κουρείο στή Σόπινιτς καί φοβόταν, δτι λόγω τής δράσεως τού άδελφοΰ του,
θά έκλεινε τό κατάστημά του.
Ό Γκεόργκ εξήγησε δτι στις 24—4—40 θά συνηντάτο μέ τόν αδελφό του Ά λ 
φόνς Ντήτριχ στήν δδό Σλάχτχοφ τής Σόπινιτς, γύρω στις 21—22 ώρα. Ό άοελ-
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φάς του είχε διαλέξει τό σημείο αυτό, γιατί ή οδός αύτή ήταν σκοτεινή καί μόνο
άπό τή μια πλευρά είχε άραιά σπίτια. Ό ληστής δεν θά ύποψιάζετο τήν παγίδα.
Στο σημείο λοιπόν αυτό έστάλησαν 12 αστυνομικοί τής Α σφαλείας. Περί τήν
21.45' ώρα εμφανίσθηκαν οί δύο αδελφοί Ντήτριχ, προερχόμενοι άπό τή Γιάννωφ.
"Ενας αστυνομικός παρουσιάσθηκε τότε προτείνοντας τό πιστόλι του καί τούς φώ
ναξε νά σηκώσουν τά χέρια ψηλά. Ό Ά λφόνς Ντήτριχ δμιυς πυροβόλησε κατά τοΰ
αστυνομικού, χωρίς νά τον πετύχη, καί έτράπη εις φυγήν προς τά χωράφια.
Τότε οί άλλοι αστυνομικοί, άπό τις καίριες θέσεις τους, άρχισαν νά πυροβο
λούν, μέχρις δτου τόν τραυμάτισαν θανάσιμα.
Τήν 21η περίπου ώρα, τής 25— 4— 40, 6 Λάμπους είσέδυσε στό σπίτι ενός
κρεοπώλη στή Σόπινιτς, κοντά στήν κατοικία τής Συνόβιεκ, δπου μέ τό πιστόλι στό
χέρι, άδειασε τό ταμείο καί άφήρεσε καί διάφορα άλλαντικά. Ό κρεοπώλης έγνώριζε προσωπικά τόν Λάμπους. Ά πό τήν ημέρα όμως εκείνη ό ληστής αυτός δέν ξανάκανε τήν εμφάνισή του.
Ό Μιέρνυ καταδικάσθηκε σέ θάνατο καί έκτελέσθηκε. Ό Σαντλάφσκυ καί ό
Πσιούκ καταδικάσθηκαν σέ πέντε χρόνια φυλάκιση. Ό Ντέρα δέν οδηγήθηκε στό
δικαστήριο, γιατί έπρεπε πρώτα νά άναρρώση καί σύμφωνα μέ τις γνωματεύσεις
των ιατρών, δέν θά ζούσε.
Ό Ντέρα δμως δέν έσκέπτετο τόν θάνατο. Παρέμεινε όκτώ μήνες στό νοσοκο
μείο, δπου ήταν πάντα εύδιάθετος. Τό παράπονό του ήταν πού δέν μπορούσε νά βαοίση. Τά τραυματισμένα πόδια του είχαν συρρικνωθή. Δέν πονοΰσε, γελούσε, έπαι
ζε χαρτιά καί διάβαζε βιβλία.
Ή κατάστασις τού Ντέρα άρχισε νά βελτιώνεται, πράγμα πού έσήμαινε δτι
θά όδηγεϊτο στό έκτακτο δικαστήριο τής Κάτοβιτς γιά νά άπολογηθή συμπληρωματικώς. Ακριβώς τήν παραμονή τής παρουσιάσεώς του στό δικαστήριο, δ Ντέρα άπέδρασε άπό τά Νοσοκομείο. Το κρεβάτι του βρισκόταν σ’ ένα μοναχικό θάλαμο καί
έτσι ή άπόδρασίς του άνακαλύφθηκε τό πρωί. Οί γιατροί καί οί νοσοκόμες δέν μπο
ρούσαν νά εξηγήσουν τό πώς κατώρθωσε νά δραπετεύση. Α π α γω γή τού Ντέρα άπό
τούς συνεργάτες του άπεκλείετο, γιατί δλοι, έκτος άπό τόν Λάμπους, είχαν συλληφθή ή φονευθή.
Έρευνήθηκαν τά σπίτια τών συγγενών του, γιατί υπήρχε υποψία δτι, κάποιος
άπ’ αυτούς έπρεπε νά τόν κρύβη. Τελευταία έρευνήθηκε τό σπίτι τής αδελφής τού
Ντέρα, έκεΐ δηλαδή πού είχε συλληφθή τήν προηγούμενη φορά. Στό μπουφέ τής
κουζίνας βρέθηκε μιά σημείωσις πού έγραφε: «Βρίσκομαι στήν καλύβα τοΰ κεραμουργείου τής Γιάννωφ. Φέρε μου ένα κουστούμι. Βίκτωρ».
Μέσα στήν καλύβα τού κεραμουργείου, πού ήταν ή κατοικία τοΰ φύλακος, π ε
σμένος κατάχαμα, βρισκόταν δ Ντέρα, φορώντας άκόμα τις πιτζάμες τοΰ νοσοκο
μείου.
"Οταν είδε τούς αστυνομικούς είπε. «Στάθηκα άτυχος. Τουλάχιστον όμως δέν
πρόκειται νά πάω σήμερα στό δικαστήριο». "Οταν τόν ρώτησαν, πώς κατώρθωσε
νά δραπετεύση, άπάντησε: «Είχα κλέψει άπό τήν τσέπη τής ποδιάς τής νοσοκόμου
τό πόμολο καί έτσι μπόρεσα νά άνοίξω κατά τή νύκτα τήν πόρτα τού θαλάμου μου.
"Ηθελα νά ξεπλύνω τήν ντροπή άπό τούς γονείς μου, πέφτοντας μπροστά σέ ένα
τραίνο, καί νά σκοτωθώ».
~*
Κατάπληξη προκάλεσε τό κουράγιο τού Ντέρα, πού μόνο μέ τή δύναμη τών
χεριών του, σύρθηκε έξω άπό τό νοσοκομείο καί διήνυσε απόσταση ένός χιλιομέτρου.
Στό φύλακα τού κεραμουργείου δικαιολογήθηκε δτι είχε παίξει χαρτιά καί είχε χά
σει τά ρούχα του. Τόν παρεκάλεσε νά γράψη καί νά φέρη τό σημείωμα στήν άδελφή του.
Ό Ντέρα οδηγήθηκε καί πάλι στις φυλακές καί μερικές ημέρες άργότερα στό
δικαστήριο. Τά ομολόγησε δλα, χωρίς νά δείξη τήν παραμικρή μεταμέλεια. “Οταν
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«ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»
-------------------------- 'Τπο τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ________________
(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)
•
•

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ — Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ — Η ΕΥΘΥΝΗ
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ ΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΝ

Ενας φίλος αναγνώστης άπό τα Πατήσια μάς έστειλε ένα πάρα πολύ εν
διαφέρον γράμμα, πού άναφέρεται σέ μιά σκηνή πού παρηκολούθησε στον "Αγιο
Λουκά Πατησίων, μέ ήρωες ένα παιδί κι’ ένα ’Αστυφύλακα. ’Εσωκλείει, μάλιστα,
μέσα στό γράμμα του καί μιά πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία, παρμένη άπό τόν
ίδιο επί τόπου. Τό γράμμα αυτό καί ή φωτογραφία μάς έκαναν ξεχωριστή εντύ
πωση καί μάς υποχρεώνουν ν’ άφιερώσουμε τό σημερινό μας σημείωμα σ’ ένα πάρα
πολύ ενδιαφέρον κοινωνικό θέμα: Τό θέμα: «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ».
Ή φωτογραφία παριστάνει ένα ’Αστυφύλακα πού κρατεί στά χέρια του στορ
γικά ένα δεκάχρονο άγοράκι. Τό κτυπητό σημάδι της είναι ή έκφραση στοργής
τοϋ ’Αστυφύλακας καί τό βλέμμα άγάπης καί εμπιστοσύνης τοϋ παιδιού. Ή υπό
θεση δεν είναι βέβαια συνταρακτική. "Ενα παιδί έπαιζε μέ μιά σφεντόνα καί κτύπησε κατά λάθος μέ μιά πέτρα ένα ’Αστυφύλακα στό χέρι, πού φαίνεται δτι πό
νεσε πολύ. Μά, παρά τόν πόνο του, δέν έδειξε θυμό ή ταραχή. Γύρισε μονάχα κατά
τό παιδί καί τοϋ είπε: «Δέν είναι καλά παιχνίδια αυτά, παιδί μου. Πρόσεξε.
Μπορεί μέ τήν πέτρα νά κτυπήσης κάποιον σοβαρά». Τό παιδί δέν κατάλαβε τά
λόγια του, φοβήθηκε καί τώβαλε στά πόδια. Λίγα μέτρα, δμως, πιό κεϊ σκόνταψε
κ ι’ έπεσε κάτω. ’Έτρεξε τότε ό ’Αστυφύλακας, τό πήρε στά χέρια του, τό ώδήγησε
σ’ ένα γειτονικό ζαχαροπλαστείο τό κέρασε ένα παγωτό καί ύστερα τό ώδήγησε
στό σπίτι του καί τό παρέδωσε στούς γονείς του, κάνοντας εύγενέστατα τό σχήμα.
Λυπούμεθα γιατί δέν μπορούμε νά δημοσιεύσουμε αυτήν τήν φωτογραφία, μιά
καί αυτή είναι ή επιθυμία τοϋ πατέρα τού παιδιού. ’Αντιγράφουμε δμως τό τέλος
τής επιστολής τοϋ αναγνώστου μας: «Τά ’Αστυνομικά όργανα είναι καλοί φίλοι
των παιδιών»...
’Αστυνομία καί Παιδί... Πελώριο καί πάρα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα.
‘Από τή λύση του έξαρτώνται ένα σωρό πράγματα. Γιατί τό παιδί δέν είναι
μονάχα τό διπήθαμο ανθρωπάκι, πού μάς κάνει νά γελάμε καί μάς ξεκουράζει μέ
τά λόγια καί τις κωμικές γκριμάτσες του. Δέν είναι μονάχα ή προέκταση τοϋ έαυέξεδόθη ή θανατική άπόφασις, άπάντησε γελώντας! «Ευχαριστώ». Ό έφημέριος
τής Μπίρκεντάλ, πού παρευρίσκετο ώς μάρτυς, πλησίασε τόν Ντέρα στό εδώλιο καί
τόν ρώτησε εάν ήθελε νά έξομολογηθή.
Ό Ντέρα τότε τοϋ άπάντησε: «Έ γώ νά έξομολογηθώ σέ σάς; Καί οί δυό μας
είμαστε τό ίδιο. Καί σύ είσαι ληστής. Ή διαφορά είναι δτι έσύ παίρνεις τά χρήμα
τα τοϋ κόσμου μέ τό δίσκο των εράνων, ενώ έγώ τά παίρνω μέ τό πιστόλι».
Ό Ντέρα έκτελέσθηκε.
"Οπως εξακριβώθηκε άπό θετικές πηγές, δ έξαφανισθείς Λάμπους, έκανε τήν
εμφάνισή του ξανά στή Σόπινιτς τό 1947 καί μαζί μέ τόν άφεθέντα έλεύθερο άδελφό του, άναστάτωσε καί πάλι τήν περιοχή.
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τοϋ μας, πού κολακεύει τον εγωισμό μας. Είναι το Μέλλον. Είναι το Α ϋ ρ ι ο .
Είναι ό αυριανός δάσκαλος, ό στρατιωτικός, δ πολιτικός, δ επιστήμων, δ βιοτέχνης,
δ ναυτικός, δ έμπορος. Είνα ή συνέχεια τής ίδιας τής ατελείωτης γραμμής πάνω στην
όποιαν βαδίζει ή φυλή μας. Είναι τό χέρι πού περιμένει να πάρη^άπό μας την
κοινωνική σκυτάλη, για να τη φέρη στα εγγόνια μας καί στα παιοια των παιδιών
του. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα.
Πολίτης είναι καί τό παιδί. Με καθήκοντα καί μέ δικαιώματα. "Εχει δικαίω
μα νά μαθαίνη, να γνωρίζη τήν άλήθεια, να ψηλαφίζη — έστω καί μέ επιπόλαιο
βλέμμα — τά γεγονότα καί τις καταστάσεις. Εχει το δικαίωμα να διεκδική μια
θέση κάτω από τον κοινωνικό ήλιο. Μια θέση, δχι γελωτοποιού, άλλα π ο λ ί τ ο υ .
Μαθητής είναι, ερευνητής. Μύστης των μεγάλων Ιδεών οί όποιες έχουν γ ί
νει πια βιώματα ατούς γονείς του. Καί, μελετώντας, μοχθεί. Καί μέ τό μόχθο του
προάγεται ή κοινωνία. Λ ύνει' προβλήματα, πού ίσως πολλοί μεγάλοι δέν μπορούν
νά τά λύσουν. Σπουδάςει χώρους και λαούς, που ίσιος δεν τους γνώρισαν οί παγε
ρές του. ’Έ χει τή σοβαρότητα τού πνευματικού υπηρέτου τού πολιτισμού.
* Ε ργάτης είναι. ΙΙόσα παιδιά δέν εργάζονται στον τόπο μας! Πόσοι μικροί ήρωες
δλόγυρά μας, πού τρώνε τό ψωμάκι τους μέ τον ιδρώτα τοϋ προσώπου τους! Η
νομοθεσία, μέσα στις ατέλειωτες σελίδες της, έχει αφιερώσει λίγο χώρο καί για
τό παιδί, τό παιδί πού έργάζεται. Δέν τό βλέπει σάν παιχνίδι. Σάν κοινωνική
μονάδα πού παράγει έργο, τό αντιμετωπίζει. Και με πολύ σοβαρότητα μαλιστα.
Είναι πεζός. Κυκλοφορεί. Ύπόκειται στους ίδιους κινδύνους. Γιατί δχι καί ο
δηγός; Μέ τό ποδήλατό του, ακόμα καί μέ τό παιδικό αυτοκίνητο. Οί κυκλοφορικ
έ ς διατάξεις δέν τό εξαιρούν. ’Ίσα - ίσα τού δίνουν μιά προτεραιότητα. Καί τά
όργανα τής Τροχαίας αδιάκοπα στέκουν κοντά του.
Αυτό είναι τό παιδί σέ γενικές γραμμές, μέσα στά πλαίσια τού Νόμου καί τής
Βιοπάλης. Δύναμη είναι. Καί ελπίδα. Καί εγγύηση δτι τό Αύριο θάναι πιό καλό
από τό Χθές.
Μά, νά καί μερικές σκούρες πινελλιές μέσα στον χαρούμενο καί δημιουργικό
παιδικό πίνακα. Ή παιδική έγκληματικότης. Καί συνάζονται σοφοί από δλα τά μέρη
τοϋ κόσμου κάθε τόσο καί λιγάκι, γιά νά βρουν τή ρίζα τού κακού. Καί παίρνουν πα
ραδείγματα από τήν καθημερινή ζωή, καί φτιάχνουν στατιστικές, καί ερευνούν,
καί ανταλλάσσουν γνώμες. Παιδιά πού σκότωσαν, πού τραυμάτισαν, πού έκλεψαν,
πού διέφθειραν, πού ειρωνεύονται τούς δυστυχισμένους, πού μισούν τήν κοινωνία,
πού σπάνε ηλεκτρικούς λαμπτήρες μέ πέτρες, πού ρίχνουν γιαούρτι σέ γυναίκες...
Ιίαιδιά πού έχουν σκληρά βλέμμα καί παρδαλό ντύσιμο. Παιδιά πού καπνίζουν
καί συχνάζουν σέ ύποπτα κέντρα.
Μή παραξενεύεσαι, καλέ μου φίλε αναγνώστη, μ’ αυτά πού διαβάζεις. Δέν
ωφελεί τήν κοινωνία εκείνος που κρύβει την αληθcια, άλλα εκείνο^, που ~ην ζσκεπάζει. Καί λένε οί σοφοί: «Νά τί φταίει. Ό κινηματογράφος μέ τις κτυπητές
σκηνές δολοφονίας, μέ τά ζωηρά χρώματα τής αμαρτίας, μέ τις ερωτικές πόζες
τής διαφθοράς. Φταίει τό κακό βιβλίο πού εξάπτει τήν φαντασία, πού αποχαυνώνει,
πού δηλητηριάζει τήν άθώα παιδική ψυχή. Φταίει δ κακός φίλος πού μολύνει, πού
προσβάλλει, πού διαστρέφει. "Ολοι αυτοί είναι έχθροί τών παιδιών σας. Κηρύξατε
τους τον πόλεμο».
Αυτά λένε οί σοφοί. Καί έχουν δίκιο. Καί βέβαια φταίνε δλα αυτά. Μά, φταίει
καί κάτι άλλο. ’Αστυνομικοί είμαστε εμείς, καί, άνεξάρτητα από τις άντιμαχόμενες
θεωρίες, βλέπουμε αδιάκοπα τό παιδί νά παρεκτρέπεται. Τό πιάνουμε, τό νουθε
τούμε, κάνουμε προανάκριση, καλούμε τούς γονείς του καί προσπαθούμε μέ όποιονδτποτε τρόπο νά ελαττώσουμε τις συνέπειες τής παρεκτροπής. Μόλις δμως^ τελείω
ση μιά υπόθεση, νά μιά άλλη. Καί πάλι ένα παιδί. Μέσα σ’ αυτόν, λοιπόν, τόν άδιά-
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ν.οι-ο αγώνα μας αποκτήσαμε μια πείρα. Σκληρή πείρα. Καί νά τί εχουμε κι’ εμείς
νά πούμε. Οι γονείς είναι συνήθως υπεύθυνοι για των παιδιών τους τις πράξεις,
Οι γονείς πού δεν μεταλαμπαδεύουν στην αθώα παιδική ψυχή τά θεία διδάγματα
-θί Θρησκείας μας, πού δεν φυτευουν μέσα τους σαν ιερή παρακαταθήκη τις εθνι
κές μας παραδόσεις, πού δεν γεμίζουν ολο τό χώρο τής καρδιάς τους μέ τά θεία
νάματα τής πανέμορφης οικογενειακής ζωής, πού δεν δείχνουν ενδιαφέρον, πού
παραχωρούν αχαλίνωτη ελευθερία, πού γελούν δταν πρέπει νά κλαύσουν καί μελαγχολοϋν δταν πρέπει νά χαροΰν.
ίΝά τα πούμε πιό συγκεκριμμένα. Ιό παιδί είναι πέντε έτών. Κι’ όμως ή μα
μά του λεει οτι μόλις μπήκε στά τεσσαρα. Αυτό συνηθίζει τό παιδί νά λέη ψέμματα
καί νά υποκρίνεται. Το παιδί καθεται στο λεωφορείο, βλέπει ένα γέροντα καί κάνει
να σηκωθή. Γο αγριοκυτταςει ή μαμα του και τό μαλώνει.Έτσι τό μαθαίνει νά
μή
σέβεται τούς ηλικιωμένους, Τό παιδί έμεινε στήν ίδια τάξη καί κλαίει. Τί
μαμα :αρασσε*αι και το χαϊδεύει και τού λεει πώς δεν έκανε κανένα κακό. Κι
υσιερά τα οαςει με το δασκαλο του που το αδίκησε. Ετσι τό μαθαίνει ν’ άποφεύγη
τις ευθύνες καί νά είναι μεμψίμοιρο. Τό παιδί τσακώθηκε μέ ένα άλλο παιδί τής
γειτονιάς. Ινι ενώ φταίει, τρεχει στήν μαμά του κι’ άραδιάζει ένα σωρό ψέμματα.
Βγαίνει εκείνη τότε στην πόρτα καί αρπάζεται μέ τή γειτόνισσα. ’Έτσι τό παιδί
μαθαίνει νά λέη ψέμματα καί νά καταφεύγη σέ πλάγια μέσα γιά νά έπιβληθή
στούς συνάνθρωπους του. Τό παιδί ζητάει τό ρολόι ενός έπισκέπτη καί κτυπάει τά
πόδια του καί χαλάει τόν κόσμο. Καί ή μαμά επεμβαίνει: «Καλέ, δώστε τό ρολόι'
σας γιά λίγο, γιατί δέν πρόκειται νά βρούμε ησυχία». ’Έτσι κολακεύει τόν έγωισμό
τού παιύιού καί το μεταβάλλει σ ενα μικρό τύραννο, πού θά γίνη αύριο τύραννος
καί τών φίλων του, τών υφισταμένων του, τών συνανθρώπων του. Τό παιδί δέν
θέλει νά φάη. Καί κάθεται δ κουρασμένος πατέρας του καί κάνει τόν καραγκιόζη,
καί κτυπά κατσαρόλες καί χορεύει, γιά νά φάη δ κανακάρης του. Θί γονείς του
έχουν στήσει ενα τρικούβερτο καυγά. Κι’ ενώ τό παιδί στέκει εκεί κοντά κι’ α
κούει, ανταλλάσσουν φράσεις βάρβαρες, πού σκοτώνουν τό ιδανικό τής οικογένειας
μέσα στήν ψυχή τού παιδιού. Ή μαμά φεύγει βιαστική τό βράδυ γιά νά παίξη
χαρτιά. Καί κλειδώνει τό παιδί στο σπίτι. Καί τό εμπιστεύεται στις φροντίδες τής
υπηρεσίας. Τό αίσθημα τής έγκαταλείψεως γεννιέται επικίνδυνα μέσα στο παιδί,
πού βιάζεται νά μεγαλώση, γιά νά έκδικηθή. Μαλλώνει ή μητέρα τό παιδί. Ε 
πεμβαίνει δ πατέρας. Τό χαϊδεύει καί τά βάζει μέ τή γυναίκα του. Πόσο θλι
βερές σκηνές! !!
“Ολα αυτά δέν είναι μικροπράγματα. Είναι δηλητηριασμένοι σπόροι από τού:
οποίους κάποτε θά ξεπηδήση τό τέρας τής παιδικής έγκληματικότητος...
Τί ωφελεί αν ύστερα μαζευτούμε δλοι μαζί καί αρχίσουμε νά συζητούμε μέ
ποιό τρόπο θά καταστείλουμε τό κακό; 'Ο σκοπός είναι νά τό προλάβουμε. Ό σκο
πός είναι ν’ ανησυχήσουμε, νά καταλάβουμε πόσο βαρειά είναι ή ευθύνη μας. Πρέ
πει νά δούμε τό παιδί όχι σάν παιχνίδι, μά σάν θεμέλιο τής ζωής μας, τής τωρι
νής, τής αυριανής. Τό σύνθημα τού αγώνα εχει δοθή. ’Ά ς ενωθούμε γιά νά προ
λάβουμε τό κακό, πριν ή είναι πιά πολύ αργά.

Ή στήλη αυτή εχει μιά πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Τήν ικανοποίηση δτι οΐ
απόψεις της υιοθετήθηκαν από κορυφαίους πνευματικούς ήγέτες τού τόπου μας,
πού έσπευσαν νά ένώσουν τήν πολύτιμη πείρα τους καί τή σοφία τους στήν προσπά
θεια αυτή τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων. Κανείς δέν μάς άρνήθηκε τήν
βοήθειά του. Καί αυτή ή ηθική συμπαράσταση τών πιό έκλεκτών μελών τής κοινω-
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ν·ας μας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια αποδοτική προσφορά στο ταραγμένο
παιδί τής έποχής μας.
_
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,
, e
Οί αναγνώστες αυτού τοϋ περιοδικού είχαν τήν ευκαιρία να όιαοασουν τις
γνώμες τών ειδικών, μέ τούς όποιους είχαμε χαρακτηριστικές συνομιλίες πάνω σ
αυτό το θέμα.
Αυτή τή φορά απευθυνθήκαμε σ’ ενα έμπειρο και εκλεκτό επιστήμονα τοϋ Ο
ποίου ή γνώμη είναι ξεχωριστά βαρύνουσα, γιατί ό τομέας του είναι δ πιο νευραλ
γικός στήν εποχή μας. Πρόκειται γιά τον Καθηγητή τής Νευρολογίας καί Ψυχια
τρικής κ. Κων. Κωνσταντινίδην. Τό όνομά του εί
ναι διεθνώς γνωστό καί ή συμμετοχή του στήν ε
ρευνά μας είναι ιδιαιτέρως τιμητική.
"Ολοι παραδέχονται πώς τό σημερινό δράμα
τής νεότητος είναι κυρίως ψυχολογικό. Πριν έκόηλωθή ή παράνομη συμπεριφορά τοϋ παραστρατημένου παιδιού, έχει δημιουργηθή μέσα στόν κόσμο τής
ψυχής του μια νοσηρή κατάσταση. Αυτή είναι η
ρίζα τού κακού. Καί γ ι’ αυτό περισσότερο έγκυρη
είναι ή γνώμη ενός ψυχιάτρου πού μπορεί νά κάνη
τή σωστή διάγνωση καί νά υπόδειξη τρόπους θε
ραπείας. Καί ό κ. Κωνσταντινίδης είναι τό πιό αρ
μόδιο πρόσωπο, γιά νά μάς δώση ανάγλυφη τήν
εικόνα τής παράξενης ψυχολογίας τού σημερινού
παιδιού.
Ό Καθηγητής τής Νευρολογίας καί Ψυχιατρικής κ. Κωνσταντίνος Δημ. Κων
σταντινίδης, κατάγεται από τό Πολύδροσον Παρνασίδος. Έφοίτησε στό Γυμνάσιο
Λαμίας καί έπειτα ένεγράφη στήν ’Ιατρική Σχολή τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών,
από τήν οποίαν, υστέρα από δυό χρόνια, μετεγράφη στήν ’Ιατρική Σχολή τοϋ Βε
ρολίνου τής Γερμανίας, όπου έπεράτωσε τις σπουδές του στήν ιατρική. ’Αναγορεύ
τηκε μάλιστα διδάκτωρ τής ’Ιατρικής Σχολής τού Βερολίνου, υστέρα από σχετική
διαδικασία. Είδικεύθηκε στή συνέχεια στήν Νευρολογία καί Ψυχιατρική.
“Οταν επανήλθε στήν Ελλάδα διωρίσθηκε ιατρός τού Δημοσίου Ψυχιατρείου
’Αθηνών καί μετά Υποδιευθυντής αυτού. ’Αργότερα έγινε επιστημονικός διευθυντής
τού νοσοκομείου αυτού, καί τώρα επίτιμος διευθυντής αυτού. Τό 1936 έξελέγη
υπό τής ’Ιατρικής Σχολής ’Αθηνών υφηγητής τής Ιατρικής ■καί τό 1947 έκτα
κτος Καθηγητής. Διδάσκει ώς Καθηγητής στή Σχολή Ύπαστυνόμων, στή Σχολή
Έπισκεπτριών ’Αδελφών καί Νοσοκόμων, στή Σχολή Κοινωνικών Λειτουργών τής
Εταιρείας ’Ανηλίκων στό Κέντρον Αεροπορικής Ιατρικής κ.λ.π.
Ό κ. Καθηγητής είναι ’Αντιπρόεδρος τής Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων
’Αθηνών έπί πολλές δεκαετηρίδες. Διετέλεσε Πρόεδρος τής Ελληνικής Νευρολογικής καί Ψυχιατρικής Εταιρείας. ’Επίσης είναι ’Αντιπρόεδρος τής Πανελληνίου
Σταυροφορίας έναντίον τού ’Αλκοολισμού, μέλος τού διοικητικού συμβουλίου πλείστων άλλων έπιστημονικού καί κοινωνικού σκοπού οργανώσεων κ.λ.π.
Ό κ. Κωνσταντινίδης ίδρυσε καί είναι Πρόεδρος τού Συλλόγου τών Φίλων
τοϋ 'Αγίου ’Όρους, είναι Πρόεδρος τής Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, μέ
λος τής Ελληνικής Ευγονικής Εταιρείας κ.λ.π.
’Έ χει συγγράψει 115 επιστημονικές εργασίες (βιβλία καί διατριβές) , νευρολογικοΰ, ψυχιατρικού, κοινωνικού, παιδαγωγικού, έγκληματολογικοΰ καί φιλοσοφι
κού περιεχομένου. ’Έχει δώσει αμέτρητες διαλέξεις, προσκαλούμενος άπό διαφό-
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ς ΛΛ,\ °ΡΥανωσεις, και εχει αναπτύξει αξιόλογη φιλανθρωπική δράση.
μεγάλη δίκη ο κ. Καθηγητής καλείται νά βοηθήση τό έργο τής απο
νομής της δικαιοσύνης σαν πραγματογνώμων. Ή Επιστημονική μαρτυρία του είναι
.iavta cva γεγονος μεγάλης σημασίας.
° κ;
δεν είναι μονάχα μιά έξέχουσα επιστημονική φυσιογνωμία.
Livai πρώτα απ^ ολα, ένας φωτισμένος άνθρωπος, μειλίχιος, ευγενικός, καλόκαρ- ’ ’ '-1>‘'-P00ri Γ°Ρ°ΐ· Ενας καλός Χριστιανός, πού δ κάθε λόγος του καί ή κάθε ποάςη του υπηρετούν την εντολή τής ’Αγάπης. Ποιος απ’ τούς μαθητές του στή Σχο
λή των 1 παστυνομων δεν θυμαται μέ συγκίνηση τα σοφά του λόγια, τήν καλωσύνη
του, τις πατρικές συμβουλές του! ! !
. , Τον
^ «θη γη τή τον έπισκεφθήκαμε στό σπίτι του. Μάς υποδέχτηκε μέ τή
οικη του αρχοντική ευγένεια καί βρήκε νά πή ένα σωρό Ενθουσιώδη λόγια γιά τό
Αστυνομικό Σώμα καί γιά τήν έρευνα μας αυτή, πού τήν έπήνεσε άνεπιφύλακτα.
σ,ερα .εθηκε πρόθυμα στή διάθεσή μας, απαντώντας ατά ερωτήματα μας αμέσως.
Μεταφέρουμε Εδώ τή συνέντευξή του δπως ακριβώς μετεδόθη από' τήν εκ
πομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Έ ρ ω τ η σ lς

« Κύριε Καθηγητά, σάς ευχαριστούμε θερμότατα γιά τήν καλωσύνη σας
νά λάβετε μέρος στην ερευνά μας αυτή, που εχει σάν αντικείμενο τό παιδί καί τά
προολημαια του. Θελαμε, λοιπον, κατ αρχήν νά σάς παρακαλέσουμε νά μάς πήτε
τή γνώμη σας γ ι’ αυτή μας τήν προσπάθεια».
Ά » άντησις:

« Η απασχολησις τού Αστυνομικού Σώματος καί τού Ραδιοφωνικού Σταθμού
Ενόπλων Δυνάμεων, μέ τό θέμα τού Παιδιού καί τού νεαρού ατόμου, είναι άξια
πανιθς επαίνου. Οπινς είναι γνωστόν το παιοι εχει τοποθετηθή από μακρού χρό
νου εις τό κεντρον τού ενδιαφέροντος τής κοινωνίας. Επομένως είναι εύλογον καί
δικαιολογημένον τό Ενδιαφέρον τής ’Αστυνομίας διά τό παιδί, τοσοΰτο μάλλον καθ’
οσον κατά τήν σημερινήν Εποχήν τό παιδί εχει άποτελέσει πρόβλημα μεγάλης κοι
νωνικής καί ιατρικής σημασίας. Τοιοΰτον πρόβλημα δέν ύπήρχεν εις προγενεστέρας
έποχάς, τουλάχιστον εις τήν εκτασιν καί τον βαθμόν δπως σήμερον. Όρθώς λοιπόν,
τό παιοι εχει Επισύρει τήν πλήρους ανησυχίας προσοχήν τής κοινής γνώμης καί
τού ’Αστυνομικού Σώματος».
Έρώτησις :

«— Τά σημερινά παιδιά παρουσιάζουν —κατά τήν γνώμην σας— κάποιαν
κοινωνικήν ιδιομορφίαν;».
Άπάντησις:

«—’Έχει διαπιστωθή δτι τά σημερινά παιδιά παρουσιάζουν συχνότερον ψυχικάς ανωμαλίας, δυσχέρειαν εις τήν διαπαιδαγώγησή, δυσπροσαρμοστότητα' καί
πλέον συχνάς κοινωνικάς παραστρατήσεις καί άντικοινωνικάς Εκδηλώσεις. Τπό
τήν έννοιαν αυτήν αποτελούν θέμα καί πρόβλημα ψυχολογικόν, ψυχιατρικόν. καί
κοινωνικόν. Δηλαδή, θά μπορούσαμε νά πούμε, παθολογικόν κοινωνικόν φαινόμενον.
Δέν θέλω, βέβαια, μέ τούτο νά πώ δτι δλα ανεξαιρέτως τά παιδιά παρουσιάζουν τό
φαινόμενον τούτο, αλλά δτι ή αναλογία αυτών πού παρουσιάζουν τό ποόβλημα αυτό
είναι μεγαλυτέρα σήμερον».
Έ ρ ώ τη σ ι ς :

«— Ποια τά βαθύτερα αίτια τού φαινομένου τούτου, Κύριε Καθηγητά;»
Άπάντησις:

«— Τά αίτια τού ψυχοκοινωνικοΰ τούτου φαινομένου είναι πολλά καί ποικίλα.

706

Σπύρου Πηλού

Πρέπει δέ γενικώς ν’ άναζητηθοΰν εις την διαφορετικήν διαμόρφωσιν τής σημερι
νής κοινωνίας, καί τούς νέους ορούς ζωής καί διαβιώσεως των ανθρώπων, οί πλείστοι των οποίων είναι δυσμενείς διά τήν ομαλήν ψυχικήν διάθεσιν καί έξέλιξιν τοΰ
παιδιού καί οί οποίοι άναμφιβόλως βλάπτουν τδ παιδί από ψυχικής άπόψεως. Οί
κυριώτεροι έπιβλαβεϊς παράγοντες είναι: οί πόλεμοι καί αί εξ αυτών κακουχία:,
ό υποσιτισμός, ή αστυφιλία, ή κακή οικογενειακή κατάστασις καί ή χαλάρωσις τής
οικογένειας, ή εσφαλμένη διαπαιδαγώγησις ή ή έλλειψις διαπαιδαγωγήσεως, ή τάσις πρός το νεωτερίζειν, ή πρόωρος άπελευθέρωσις τών παιδιών από τήν κηδεμονίαν
των γονέων, ή χειραφέτησις τής γυναικός καί ή άπασχόλησις αυτής έξω τοΰ οίκου
ώστε νά παραμελή τήν έπίβλεψιν καί τήν αγωγήν τών τέκνων της, ή άπομάκρυνσις
άπό τήν ηθικήν καί τήν θρησκείαν, ή πρόωρος εργασία τοΰ ανηλίκου έξω τής οι
κίας, ή ανεργία καί ή πτωχεία τών γονέων, διά νά μνημονεύσωμεν μόνον τούς
κυριωτέρους. Γενικώτερα, δυνάμεθα νά ποΰμε δτι τό καθολικόν πνεύμα τής σημε
ρινής έποχής είναι ώς πρός πολλά σημεία φθοροποιόν διά τήν ψυχήν τών παιδιών».
Έ ρ ώ τη σ ι ς :

«— Τί ακριβώς είναι εκείνο, Κύριε Ιναθηγητά, πού πρέπει ιδιαιτέρως ν’ άνησυχήση τό Κράτος καί τούς γονείς;»
Άπάντησις:

«— ’Ιδιαιτέρως ανησυχαστικόν είναι δτι τά παιδιά διαπαιδαγωγοΰνται χωρίς
ιδανικά τά οποία νά περιέχουν πραγματικάς πνευματικάς αξίας».
Έρώτησις:

«— Τί θά έχετε νά μάς πήτε, Κύριε Καθηγητά, διά τά σημερινά μέσα ψυ
χαγωγίας τών παιδιών; Είδικώτερον δέ διά τον Κινηματογράφον καί τήν Μου
σικήν ;»
Άπάντησις:

«— ΓΙολλά άπό τά σημερινά μέσα ψυχαγωγίας κάθε άλλο παρά ηθικοπλαστι
κούς επιδρούν επί τοΰ παιδιού. Ίδιους ό άσεμνος κινηματογράφος καθοδηγεί τά παι
διά εις τον πρόωρον σεξουαλισμόν καί τήν σεξουαλικήν άνηθικότητα, αί δέ έγκληματικοΰ περιεχομένου ταινίαι εις μίμησιν τών όσιον διαδραματίζονται εις αύτάς.
’Επίσης διά τό είδος τής λεγομένης «λαϊκής μουσικής» καί τά λόγια τών τραγουόιών
πρέπει νά ποΰμε δτι κάθε άλλο παρά κατάλληλα είναι διά μίαν διά τής μουσικής
διαπαιδαγώγησιν τών παιδιών καί τής νεολαίας έν γένει. Διά τής λεγομένης λα ϊ
κής μουσικής διαστρεβλώνεται τό μουσικόν αίσθημα τής νεότητος καί καλλιεργούν
ται χυδαϊαι ροπαί καί τάσεις. Κατά τήν γνώμην μου, τό Κράτος Οφείλει νά άπαγορεύση τήν εκπομπήν τής τοιαύτης μουσικής, ώς βαναύσου καί χυδαίας. Ε π ί
σης θά ήθελα νά προσθέσω καί νά έπιστήσω ιδιαιτέρως τήν προσοχήν εις τό δτι
ή όργάνωσις τών νέων διά πολιτικοκοινωνικούς σκοπούς είναι έξαιρετικώς βλαβε
ρός καί φθοροποιός παράγων.»
Ερώτησι ς.
«—Υπάρχει, Κύριε Καθηγητά, ηύξημένη παιδική έγκληματικότης; Ποΰ ο
φείλεται ;»
Άπάντησις:

«— Δι’ .όλους τούς άνωτέρω λόγους έχει αύξηθή ή παιδική έγκληματικότης
καί ή εξαθλίωσις τών παιδιών. Ευτυχώς, είναι όλιγωτέρα τής έγκληματικότητος
καί έξαθλιώσεως άλλων χωρών, όπως δήποτε όμως υπάρχει εις τήν χώραν μας
ηύξημένη άντικοινωνικότης καί πρέπει νά τήν προσέξωμεν».
Έρώτησις:
«— Πότε πρέπει, Κύριε Καθηγητά, ν’ άπασχολή σοβαρώς τό πρόβλημα: «παι
δί» τούς γονείς;»
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Άπάντησις :
« Η διαπαιδαγωγησίς τού παιδιού πρέπει ν’ άρχίζη από των πρώτων ήμερών της γεννήσεώς του. Εις την βρεφικήν ήδη ηλικίαν πρέπει νά τίθενται αί
βάσεις τής διαπαιδαγωγησεως, διότι ήδη εις την ηλικίαν ταύτην ό οργανισμός δέ
χεται έντυπώσεις καί επιδράσεις καί βάσει αυτών συνηθίζει ούτως ή άλλως. Είναι
εσφαλμένη ή άποψις δτι ή διαπαιδαγώγησή πρέπει ν’ άρχίζη δσαν μεγαλώση κά
πως τό παιδί. Τά θεμέλια πρέπει νά τεθοΰν εις τάς άρχάς τής ζωής».
Έ ρώ τ η σ ι ς :

« — Ποιαν έπίδρασιν ήμπορεΐ, Κύριε Ιναθηγητά, ν’ άσκήση εις τήν διαμόρφωσιν τού χαρακτήρος τοϋ παιδιού ή κληρονομικότης; Καί ποιαν τό περιβάλλον;»
Άπάντησις :
«— Διά τήν διαμόρφωσιν τοϋ χαρακτήρος συνεργάζονται τόσον ή έκ κληρονομικότητος βιολογική καταβολή όσον καί τό περιβάλλον μέ τάς παντοειδείς επιδρά
σεις. Καί τά δύο ταϋτα έχουν τήν αξίαν των. Δέν υπάρχει βεβαίως πλήρης όμογνωμία ποιον από τά δύο είναι τό πρωτεύον. Οί περισσότερον βιολογικώς σκεπτόμενοι
τονίζουν τόν βιολογικόν παράγοντα. Οί κοινωνιολογικώς σκεπτόμενοι, τον παρά
γοντα τού περιβάλλοντος. Ούτως ή άλλως, ούτε τήν κληρονομικότητα πρέπει νά
παραβλέψωμεν καί διά τούτο οί γονείς πρέπει νά είναι βιολογικώς υγιείς, ούτε τόν
παράγοντα τού περιβάλλοντος νά παραμερίσωμεν. Πρακτικώς, τόν παράγοντα τοϋ
περιβάλλοντος πρέπει νά προσέξωμεν ιδιαιτέρως, διότι αυτόν μπορούμε κατά κά
ποιον τρόπο νά τόν διαμορφώσωμεν. Τό περιβάλλον ασκεί μεγάλην έπίδρασιν επί
τής ψυχικής διαμορφώσεως καί τού χαρακτήρος, καί διά τούτο πρέπει νά περιέχη
όλα τά ευνοϊκά διά τήν διαμόρφωσιν τού χαρακτήρος στοιχεία, δηλαδή τήν ορθήν
διαπαιδαγώγησιν, τήν έμφύτευσιν ιδανικών, τήν αποφυγήν φθοροποιών επιδράσεων
καί τά τοιαΰτα».
Έρώτησις:
«— Ποιος 6 ρόλος, Κύριε Ιναθηγητά, έν προκειμένω τής Θρησκείας;»
Άπάντησις :
«—Ή θρησκεία είναι έκ των βασικωτέρων έπιδράσεων έπί τής ψυχής τού
άνθρώπου, γενικώς νέου καί ένηλίκου. Μόνον ή εις τήν θρησκείαν θεμελιωμένη
ζωή μπορεί νά δώση εις τόν άνθρωπον ψυχικήν ασφάλειαν, ήρεμίαν, ψυχικήν άνάτασιν καί προφύλαξιν από τάς άτασθαλείας».
Έρώτησις:
«— Μέ ποιον τρόπον θά ήμποροΰσε ή Αστυνομία, Κύριε Ιναθηγητά, νά βοηθήση διά τήν θεραπείαν τού κακού;»
Άπάντησις:
«—'Η ’Αστυνομία, εχουσα καί κοινωνικήν αποστολήν, μπορεί νά βοηθήση ποικιλοτρόπως. ’Ήδη ή ραδιοφωνική έκπομπή της είναι μιά προσφορά είς τήν προσ
πάθειαν υπέρ τοϋ παιδιού καί είς τήν θεραπείαν τού κακού, πού αποτελεί — όπως
καί προηγουμένως είπαμε — παθολογικόν κοινωνικόν φαινόμενον».
Έρώτησις:
«— 0 ά είχατε, Κύριε Καθηγητά, νά κάνετε είδικάς παρατηρήσεις διά τούς
διδασκάλους, τούς παιδαγωγούς καί τούς έπιμελητάς ανηλίκων;»
Άπάντησ ις :

«— Οί διδάσκαλοι καί οί καθηγηταί, μετά τούς γονείς, είναι οί κύριοι φορείς
τής διαπλάσεως τού ήθους καί τού χαρακτήρος των παιδιών καρ τών νέων. Ή
αποστολή αυτών είναι ιδιαιτέρως άξια λόγου καί διά τούτο καί οί ίδιοι πρέπει νά
ε/ουν έπίγνωσιν τού έργου των καί ή πολιτεία πρέπει νά βοηθήση αυτούς ώστε
νά μπορούν νά άνταποκριθοΰν είς τόν προορισμόν των».
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Έρώτησις:
«— Είναι αξία λόγου, Κύριε Καθηγητά, ή κίνησις διά τήν προστασίαν των
ανηλίκων εις τήν χώραν μας;»
Άπάντησις:

«—Υπάρχουν πολλά σωματεία ιδιωτικής πρωτοβουλίας καί έταιρεΐαι προστα
σίας ανηλίκων, ήμικρατικαί οργανώσεις, αί δποίαι άπδ πολλών ετών συμβάλλουν
εις τήν πρόληψιν τοϋ κακού καί εις τήν διόρθωσιν αυτού. Ή Εταιρεία Προστασίας
'Ανηλίκων τών ’Αθηνών εργάζεται φιλοτίμως καί άνιδιοτελώς από τριάντα περί
που έτη πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν».
Έρώτησις :
«— Μέ ποια συμπεράσματα θά ήθέλατε νά κλείσουμε τήν σημερινήν μας συζήτησιν;»
Άπάντησις:

«— Θά ήθελα νά τονίσω ιδιαιτέρως δτι το θέμα τών παιδιών καί τών νέων
δεν πρέπει νά εξετάζεται καί ν’ αντιμετωπίζεται ώς μεμονωμένον θέμα, διότι τούτο
σχετίζεται καί έξαρτάται από τήν δλην κοινωνικήν κατάστασιν. Ή σημερινή κοι
νωνία δέν παρουσιάζει μόνον τό παθολογικόν φαινόμενον τού παιδιού, αλλά έχει
καί εις άλλους τομείς παθολογικάς εκδηλώσεις. Σήμερον ή κοινωνία νοσεί ποικιλοτρόπως, καί μία έπί μέρους έκδήλωσις είναι καί τό πρόβλημα τού παιδιού. ’Άλλως
τε άς μή λησμονώμεν δτι εάν οί νέοι είναι δπως είναι, τούτο οφείλεται εις τό δτι ο!
μεγάλοι είναι οι ίδιοι. Οί μικροί αντιγράφουν τούς μεγάλους μέ τον δικόν των
βέβαια τρόπον. ’Ά ς μή καταφερώμεθα έναντίον τών παιδιών. Αυτά είναι θύματα
τών μεγάλων. Αί άτασθαλίαι τών μεγάλων εδημιούργησαν τάς ατασθαλίας τών
μικρών. « “Οπου οί γέροντες αναίσχυντοι, οί νέοι άναισχυντότεροι» έλέγετο εις τήν
άρχαιότητα. Διά νά διορθωθή τό κακό πρέπει νά άναμορφωθή καί νά έξευγενισθή
τό κρατούν γενικόν πνεύμα. ’Άλλως τε δέν υπάρχει ελπίς νά διορθωθή τό κακόν
τό όποιον άφορά τά παιδιά».
Έρώτησις:
«— Κύριε Καθηγητά, τό Άρχηγείον Αστυνομίας Πόλεων σάς ευχαριστεί θερ
μά γιά τήν τιμητική συμμετοχή σας στό σημερινό της ραδιοφωνικόν πρόγραμμα».
Άπάντησις:
«— Καί εγώ σάς ευχαριστώ θερμώς».
Αυτά μάς είπεν δ κ. Καθηγητής. Τον ακούσαμε μέ βαθειά προσοχή. Τά λόγια
του ήταν γιά μάς οδηγός πρός τήν Ορθή κατεύθυνση τής ερεύνης μας. Καί γ ι’
αυτό νοιώθουμε τήν υποχρέωση νά τόν ευχαριστήσουμε θερμότατα, γιά λογαριασμό
ολοκλήρου τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.
f Συνεχίζεται)

Οί άστυνομικοΐ πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν Ιαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν Ικλεκτή
πνευματική τροφή.

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

0 Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν ΙΣ Μ Ο Σ ΕΧΘΡΟΣ Τ Η Σ ΝΕΟΛΑΙΑΣ'
—'Υπό του χ. ΠΕΛΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗ-

,
0 Γκαϊτε, ελεγε ότι «ή τύχη των εθνών, οποιαδήποτε εποχή, έξαρτιέται από
ιΐς ιδεες των νέων τους πούναι κάτω από είκοσι πέντε έτών».
Μέσα σ αυτά τά λόγια τοϋ Γερμανού ποιητοΰ καί μεγάλου φιλοσόφου, βρί
σκεσαι μιά μεγάλη καί ακατάλυτη άλήθεια. Είναι ή αιώνια αλήθεια πού ή ίδια ή
ανθρώπινη ζωή ορίζει: Τό μέλλον παραδίδεται σ’ αυτούς πού έρχονται. Τό παρελον ανήκει σ αύτούς πού φεύγουν. Καί τά νειάτα είναι πάντοτε αυτοί πού εργοναι. Αυτοί είναι ή τύχη τής πατρίδος τους καί τό μέλλον τοϋ ’Έθνους. Τούτο τά' άςιωμα εινοα αιώνια ακατάλυτο. ΚΓ αυτό τό γνωρίζουν δλοι. Καί γ ι’ αυτό δ Κομ
μουνισμός ρίχνει το πρώτο βάρος τής προπαγανδιστικής του προσπάθειας στά νειάτα.
Του νέους xcu^τίς νέες προσπαθεί να παραπλανήστ] καί να παρασύρη κοντά
του με ίοαν..~~
λ«,ι αε
ιποσχο,
νικά πού οέν υπαρχουν και
με υποσχέσεις που
πού οεν
δέν τηρούνται,
τηρούνται. 'Γπόσχον.αι οι^κομμουνισταί στούς νέους μιά ιδανική κοινωνία χωρίς πολέμους, χωρίς ταςικε* διακρίσεις, με ισότητα οικαιωμάτων, μέ ελευθερία στό πνεύμα, στήν επιστή
μη, στήν έρευνα.
Προσπαθούν οί κομμουνισταί να έκμεταλλευθοΰν τόν άδολο ενθουσιασμό των
^ ω ν και να καπηλευθοΰν τήν οίψα τής νεοτητος πού είναι, δικαιολογημένα, ή δό
ξα. Γνωρίζουν πώς άν κερδήσουν τά νειάτα, έκέρδησαν τό μέλλον καί, πιθανόν, τό
παρόν.
Αέν είναι λάθος αυτή ή προσπάθεια των κομμουνιστών. Όρθώς —γιά λογα
ριασμό τους— ρίχνουν στά νειάτα τό μεγάλο ενδιαφέρον τους.

νέους— στην τυραννία.
Τίποτε άπο αυτό που η κομμουνιστική προπαγάνδα δηλητηριάζει τούς νέους
και σίς νέος Oc.v είναι αληθινό. Οί νέοι στα κομμουνιστικά καθεστώτα δέν χάνουν
μόνο τήν ελευθερία τους. Δέν αποκτούν ούτε τγ
*■ ' πού. τούς
. . υπόσχονται,
.
ιην παιόεια
ούτε
τήν ισότητα πού τούς επαγγέλλονται.
Δέν επιλέγουν οί νέοι στά κομμουνιστικά καθεστώτα τό μέλλον τους. Τό μέλλον
των κομμουνιστικών καθεστώτων επιλέγει τούς νέους. Καί τούς μεταβάλλει σέ τυ
φλά όργανά του. Σέ άνθ(
φραξωνται
τό ίδιο, νά ένεργοΰν τό ίδιο.
Πάσχει
*χει ήή νεολαία σιά κομμουνιστικά κράτη από έλλειψι οξυγόνου έλευθ.
ρίας καί ιδανικών. Δηλαδή από τήν έλλειψι αυτών πού συνθέτουν καί εκφράζουν
τά αληθινά νειάτα.
Εχει περιελθει η κομμουνιστική νεολαία σε κατάστασι μαρασμού. Ό έμφυ
τος ενθουσιασμός τής νεότητος έχει μεταβληθή σέ μιά καταλυτική απάθεια. ’Ακόμη
ή φλόγα
Σύμφωνα μέ τήν σχετική έκθεσι τού κ. Μπρέζνιεφ, — άναφέρει άνταπόκρισις
τής Γαλλικής «Λέ Μόντ», από τή Μόσχα,— «επί 2.500.000 μελών τής Κομσομόλ,
* Τό σχολών τούτο μετεδόθη έκ τοϋ Ραδιοφωνικού Σταθμού ’Ενόπλων Δυνάμεων Έλλάδοο
τήν 27-5-1966.
'
^
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ήλικίας κάτω τών 30 ετών, μόνον 270.000 εργάζονται ουσιαστικά υπέρ τής όργανώσεως».
—
,
,
Στήν πόλι Τούλα, επί 20.000 νέων —γράφει η «Πραβδα»— μ,ονον 1.300 επι
δίδονται σέ κομματική δραστηριότητα.
,
Ό ίδιος ό κ. Μπρέζνιεφ, στο 23ο συνέδριο αναγκάσθηκε νά όμολογηση τα
έξης:
«'Υπάρχουν νέοι, — είπε,— που θα προτιμούσαν να παραμεινουν εις ιο περι
θώριο τής ζωής μας, πού έχουν παρασιτικήν νοοτροπίαν, πού ^ζητούν ^πάρα πολλά
από τό κράτος, αλλά λησμονούν τά ίδικά των καθήκοντα απέναντι τής κοινωνίας
καί τού λαού».
Αυτοί οί λόγοι τού κ. Μπρέζνιεφ είναι αρκετοί γιά νά δώσουν ανάγλυφη την
εικόνα
τής απογοη
απογοητεύσεως καί τού μαρασμού που κατέχουν τό νειάτα στά κομμουείκόνα της
νιστικά καθεστώτα.
υε
ούτε ολίγοι σέ αριθμέ
στικού καθεστώτος
Οί αριθμοί πού ήκούσθησαν εις τό συνέδριον τής Κομσομόλ γιά την συμμετοχή
τών νέων στήν δραστηριότητα τής κομμουνιστικής όργανώσεως, δικαιώνουν καί τις
διαπιστώσεις καί τις ανησυχίες τού κ. Μπρέζνιεφ.
φράση δέ τού Σοβιετικού ηγέτου οια της οποίας καιηγοροΰνιο οί ^οοιεκ*
κοί νέοι οτι «ζητούν πάρα πολλά από τό κράτος, αλλά λησμονούν τά ίδικά των
καθήκοντα», φανερώνει σέ ποιο σημείο άντιθέσεως βρίσκονται τά ιδανικά τών Νέων
στή Σοβιετικι
οϋται καί από
ματεύς τής Κο
καθαράν σκέψιν καί σαφή ιδέαν τού τι είναι κομμουνιστική ιδεολογία».
Αυτή όμως ή κατηγορία έναντίον τών νέων τής Ρωσίας από τον κ. Παυλώφ,
τό αντίθετον ακριβώς φανερώνει. Φανερώνει οτι οι νέοι και οί νεες ιής Ρωσίας
γνωρίζουν πολύ καλά πλέον τί είναι κομμουνιστική ιδεολογία καί γ ι’ αυτό τήν
ά π ε χ θ ά ν ο ν τ α ι ή αδιαφορούν γ ι’ αυτήν ή «υιοθετούν άστικές ιδέες», όπως ό ίδιος
δ κ. Παυλώφ ώμολόγησε.
Μεγάλο καί ατελείωτο είναι τό θέμα τής νεοτητος.
Μια μόνο πτυχή του έθίγη σήμερα γιά νά τονίσουμε, μέ αδιαφιλονίκητες απο
δείξεις, πώς τά νειατα καί ιδιαιτέρως τά Ελληνικά, ο μόνος δρομος, γιά το παρόν
καί τό μέλλον τού ’Έθνους, είναι δ δρόμος τού Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Ό
δρόμος τής Ελευθερίας καί τής Δημοκρατίας, τής Πατρίδος καί τής Θρησκείας,
τής Ειρήνης καί τής δημιουργίας.
Ό αθάνατος "Ομηρος έλεγε: «Ξέρω καλά τήν δρμητικότητα τών νέων' είναι
οξύθυμοι, άλλά αδύνατοι στήν κρίσι».
Σήμερα τούτος ό δογματισμός δεν εύσταθεΐ. Οί νέοι είναι ορμητικοί καί οξύ
θυμοι — πρέπει νά είναι. ’Έχουν δμως καί κρίσι. Τό φανερώνει ή νεολαία τής
Ρωσίας, ή οποία αντιμετωπίζει τό κομμουνιστικό καθεστώς είτε με απαθεια, είτε
μέ έχθρότητα, όπως ή ίδια ή Σοβιετική ήγεσία δμολογε! καί παραδέχεται. __
’Έτσι δ μύθος δηλοϊ δτι τά ιδανικά τών νέων καί δ κομμουνισμός, δπως είναι
στήν πραγματικότητα καί δχι δπως εμφανίζεται, αποτελούν έννοιες έκ διαμέτρου
αντίθετες.
Οί νέοι πρέπει νά είναι κατ’ εξοχήν εχθροί τού κομμουνισμού γιατί δ κομ
μουνισμός είναι δ κατ’ εξοχήν εχθρός τών νέων. Αυτό τό βεβαιώνουν οί διαπιστώ
σεις τής Σοβιετικής ηγεσίας γιά τήν άδιαφορία τής Ρωσικής νεολαίας καί τήν
εχθρότητά της έναντι τού κομμουνιστικού καθεστώτος.
ΠΕΛΟΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ

'Υπό τοϋ κ. Ν. Α .

ΚΛΟΠΗ 15 μοτοποδηλάτων είχε διαπράξει δ Ν. Θεοδώρογλου πού συνε
λήφθη στήν 'Α γία Παρασκευή ’Αττικής.
ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ μέ 1.230 δραχμές είχε κλέψει τοϋ Η. Γιαννάκη, δ συλληφθείς στό Παλαιό Ψυχικό Π. Καρακτέσης.
ΕΚΛΕΨΕ ρολόγι αξίας 7.200 δραχμών, στή Θεσσαλονίκη, από την τραγου
δίστρια Εΰρ. Δαδακαλίδου, ο I. Νακουλης, που συνελήφθη στήν ’Αθήνα, όταν πήγε
νά το πουληση στην οόο Αθήνας. Ομολόγησε την πράξη του.
— ΕΤΡΑ1 ΜΑΤΙΣΕ στα χέρια μέ χασαπομάχαιρο τον Θ. Ινιοσέ, ό κρεοπώ
λης Ν. Τσάρας, μέσα στο μαγαζί του, για ασήμαντη αφορμή.
— ΙΙΕΘΑΝΕ πάνω στό τιμόνι, από συγκοπή, αιφνίδιους, ενώ οδηγούσε το Ι.Χ.
51613, δ Όρ. Ποιμενίδης, υπάλληλος τής Τραπέζης Ελλάδος.
ΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ Γ. Δεμερτιάν καί Γ. Πιτσιρίκος συνελήφθησαν για
τί εξαργύρωσαν 2 έπιταγές τών 100 δολλαρίων καί 100 επιταγές τών 50, πλαστο
γραφώντας τις υπογραφές. Τις έπιταγές είχαν εΰρει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς.
— ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ σεσημασμένος δ Σπ. Τριανταφυλλίδης ή Γεωργιάδης ή Ντά
μα:, συνελήφθη από την Ασφάλεια Προαστίων. Οπως κατέθεσε, έχει κάνει τόσες
πολλές απάτες, πού δεν μπορεί νά τις θυμηθή. Τούς τελευταίους μήνες πήρε από
κατάστημα τών ’Αθηνών ένα ψυγείο, αξίας 10.500 δραχμών καί 11 μαγνητόφωνα,
άξίας 41.500 δραχμών. ’Από τον Πειραιά: Πέντε χρυσά βραχιόλια, δυό βέρες καί
ένα ραδιοπικάπ, άξίας 6.000 δραχμών. ’Από την Ν. ’Ιωνία: "Ενα ραδιόφωνο άξίας
3.200 δραχμών. ’Ακόμη έξαπάτησε διαφόρους άφελεΐς καί τούς έπήρε «μετρητά»
15.000 δραχμές. Ό συλληφθείς είναι σεσημασμένος κακοποιός, δ όποιος έχει καταδικαστή ερήμην σέ φυλάκιση 33 μηνών συνολικά, γιά διάφορες άπάτες. Έδιώκετο
μέ έξη εντάλματα, παρ’ δλα αυτά, τά κατάφερνε νά κρύπτεται. Διέμενε μέ ψευδώνυμα σέ ξενοδοχεία καί συνέχιζε τίς... εργασίες του.
— Η ΚΛΕΠΤΡΙΑ Χρυσ. Φύτρου συνελήφθη γιατί όταν είργάζετο ώς υπάλ
ληλος σέ διάφορα καταστήματα, έκλεψε άπό αΰτά διάφορα γυναικεία είδη, άξίας
176.000 δραχμών. Στό σπίτι της βρέθηκαν πολλά είδη, πού άπεδόθησαν ατούς παθόντες.
— ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ ανήλικοι οι μαθητές Σ. Π, Σ.Σ καί Σ.Ο, συνελήφθησαν
γιατί είχαν άφαιρέσει από τρία διαμερίσματα τής πολυκατοικίας επί τής δδοϋ Γ'
Σεπτεμβρίου 74, 10.000 δραχμές καί 500 δολλάρια.
— ΕΠΕΤΕΘΗΣΑΝ κατά τοϋ άστυφύλακος, δ όποιος έπενέβη γιά νά τούς δια
χωρίση οι διαπληκτιζόμενοι Κ. Γιαννιτσόπουλος, Ά θ. Γιαννακόπουλος καί Παν.
Λόντος. Αιτία πού διεπληκτίζοντο ήταν ή προτεραιότης τους στό άσανσέρ πολυκα
τοικίας επί τής δδοϋ Σωκράτους. καί Βερανζέρου. Συνελήφθησαν δλοι.
— 50 ΝΕΟΙ μέ εγκαύματα διεκομίσθησαν στό Σταθμό Α' βοηθειών. Τά εγ
καύματα προεκλήθησαν δταν πηδούσαν τίς φωτιές τοϋ "Αη Γιάννη τοϋ Ρηγανά.
— ΟΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ χασίς Θωμάς Παυλόπουλος, κάτοικος Λαμίας, Σε
ραφείμ Γάκης, αγροφύλακας (καλλιεργητής χασίς) καί δ Β. Γεωργίου συνελήφθη-
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σαν από την ’Ασφάλεια ’Αθηνών σέ συνεργασία μέ την ’Ασφάλεια Χωροφυλακής.
Κατεσχέθησαν 2 κιλά κατεργασμένο χασίς.
— ΧΑΣΙΣ 100 περίπου γραμμάρια κατείχε ό κουρέας Παπαδάκης πού συνελήφθη στη Ν. ’Ιωνία.
— ΒΡΕΦΟΚΤΟΝΟΣ ή Δήμητρα Καλύβα συνελήφθη στα Αεχαινά, γιατί σκό
τωσε τό νόθο κοριτσάκι της καί τό έθαψε στο χωράφι. Τό παιδί είχε γεννήσει στην
’Αθήνα.
— ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ έλυσαν τις διαφορές τους δύο πρώτοι εξάδελφοι, στην
πλατεία τοϋ χωριού Ά γναντία Καλαμπάκας. Ό ένας Ά ργ. Κατσαμάνης πέθανε α
μέσως, ο άλλος Ν. Κατσαμάνης τραυματίσθηκε σοβαρά καί νοσηλεύεται. Ή συμπλοκή
έγινε αστραπιαία.
— ΚΛΕΠΤΡΙΑ υπηρέτρια, δακτυλιδιού μεγάλης αξίας συνελήφθη ή Ναυσικά Πιθαμίτση, πού συνελήφθη κατά την διαπραγμάτευση για νά τό πουλήση.
— ΔΟΝ ΖΟΓΑΝ απατεώνας συνελήφθη, γιατί παρίστανε τον επιστήμονα, έλε
γε πώς είχε αρκετά χρήματα καί έδινε υποσχέσεις γάμου. 'Ύστερα προσεποιεϊτο...
ταμειακές δυσχέρειες καί οί υποψήφιες σύζυγοι πού είχαν τσιμπίσει τό δόλωμα
άνοιγαν τά πορτοφόλια τους καί τον διευκόλυναν. Μιά παντρεμμένη, μιά φοιτήτρια
καί μιά ανάπηρη κοπέλα έμπλεξαν στά δίκτυα τού απατεώνα Ν. Γκέλμπουρα πού
παρουσιάζετο ώς Ν. ’Αποστόλου. Συνελήφθη.
— ΣΚΟΤΩΣΕ τή γυναίκα του Σταυρούλα, ό παντοπώλης τοϋ Κορυδαλλού
Μιχαήλ Μονέδας, πυροβολώντας την τρείς φορές μέ κυνηγετικό δπλο μέσα στο μπακάλικό του. Κατόπιν πήγε στην κρεβατοκάμαρά του, ξάπλινσε στό κρεβάτι καί αύτοκτόνησε μέ τό ίδιο δπλο. Αιτία δτι ή γυναίκα του συνηγόρησε νά δανείση σέ κά
ποιον 100.000 δραχμές, τις όποιες κινδύνευε νά χάση.
— ΔΙΑΡΡΗΚΤΩΝ καί κλεπτών σπείρα αποτελούσαν οί Γ. Παντελίδης (αρ
χηγός) , ετών 19, ηλεκτρολόγος, Ν. ΙΙαπουτσίδης, ετών 19, εργάτης, Γ. Κυρίακίδης
έτών 19, ηλεκτρολόγος καί Θ. Ταφανίδης, ετών 19. Συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω
στη Γλυφάδα. ’Έμεναν στην ’Αθήνα καί ομολόγησαν δτι τό 1965 καί 1966 είχαν
οιαπράξει 22 κλοπές καί διαρρήξεις στην περιφέρεια ’Αθηνών καί μιά στη Θεσσα
λονίκη.
— Η ΚΛΕΙΙΤΡΙΑ ΙΙαγ. Μακρή, έτών 18 συνελήφθη γιατί μέσα σέ μιά νύχτα
μπήκε σέ τρία σπίτια καί άφήρεσε κοσμήματα καί χρήματα.
— ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ χασίς συνελήφθησαν οί Γ. Λούπας καί Σ. Μιχαλόπουλος πτηνοτρόφοι στά Μέγαρα πού καλλιεργούσαν χασίς καί τό έπεξειργάζοντο. Κα
τεσχέθησαν 500 γραμμάρια χασίς καί δενορίλια πού θά απέδιδαν 2 κιλά χασίς.
— ΚΛΕΠΤΗΣ στά βενζινάδικα συνελήφθη από τή Γενική ’Ασφάλεια. Είναι
ό Ε. Δικούζος, ό όποιος έπιανε κουβέντα μέ τούς υπαλλήλους τών αντλιών καυσίμων
καί τούς άδειαζε τά ταμεία, όταν πήγαιναν νά ρίξουν βενζίνη στά αυτοκίνητα. 'Ο
μολόγησε 30 παρόμοιες κλοπές πού τού απέδωσαν 120.000 δραχμές. Κατεδιώκετο
καί μέ αποφάσεις πού είχε καταδικασθή.
— ΕΞΓΒΡΙΣΗ αστυνομικών περιπολικού αυτοκινήτου έκαμεν 6 Παύλος Σπυρόπουλος, όταν τού συνέστησαν νά μή θορυβή καί διαταράση την ησυχία. Εστάλη
στον εισαγγελέα.
— ΣΕ ΣΥΜΠΛΟΚΗ μεταξύ τών κατοίκων δύο χωριών, τού χωριού Σπηλιά
καί τού χωριού Περδικονέρι, συνεπλάκησαν στήν πηγή πού υδρεύονται. Έτραυματίσθησαν πολλοί καί ό χωροφύλακας II. Κούσουλας. Συνελήφθησαν 16 χυρικοί πού
θεωρήθηκαν υπαίτιοι.
— ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ ανηλίκων παιδιών κατεδικάσθησαν οί Κατελάνοι σέ φυλάκιση 20 μηνών ό Σταύρος καί σέ φυλάκιση 14 μηνών οί Κώστας καί
Χρίστος.
Ν. Α.

Ύ πό του Ύπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑΊ'ΚΟΥ
(Συνέχεια ά π ύ

τό προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’ Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Π ριγκιπίσσης Α ικ α τερ ίνη ς.
Πάροδος της όοοϋ Χαροκοπου 95, άπεναντι στην Χαροκόπειο Επαγγελμα
τική Σχολή τής Καλλιθέας.
Η πριγκιπισσα Αικατερίνη, τελευταϊον τέκνον χών βασιλέων Κωνσταντίνου
και Σοφίας, αδελφή τοϋ άποθανόντος τό 1964 βασιλέως Παύλου καί άναδεκτή τοϋ
στρατού καί τοϋ στόλου, γεννήθηκε στήν ’Αθήνα την 21ην ’Απριλίου τοϋ 1913 καί
ύπανδρεύθη στην ’Αθήνα τό 1947 τον ταγματάρχην τοϋ αγγλικού στρατού Μπράντραμ.
Π ριγκιπίσσης Σ ο φ ία ς.
II αροδος τής οδού Ακροπολεως 61, στην «Ζιυοδοχο Πηγή» τής Ανω Δάφνης.
Η πριγκιπισσα Σοφία τής Ελλάδος, κόρη των βασιλέων Παύλου καί Φρειδε
ρίκης, γεννήθηκε την 2 Νοεμβρίου τοϋ 1938 στήν ’Αθήνα. Τό 1962 ύπανδρεύθη
τον Δον Χουάν Κάρλος, πρίγκιπα των Άστουριών.
Π ριγκιπίσσης Φ ρειδερίκης.
Πάροδος τής όοοϋ Βασιλίσσης Σοφίας 70, στήν ”Ανο) Δάφνη.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν σημερινή Βασιλομήτορα Φρειδερίκη. Ή Βασί
λισσα - Μητέρα Φρειδερίκη, πριγκιπισσα τού 'Αννοβέρου, τής Μ. Βρεταννίας καί
τής ’Ιρλανδίας, δούκισσα τοϋ Μπρούνσβικ, γεννήθηκε τήν 18 ’Απριλίου τοϋ 1918
στο Μπλάνκενμπουργκ τής Δυτικής Γερμανίας. Τήν 27 Σεπτεμβρίου τοϋ 1937 έμνηστεύθη καί τήν 9ην Ίανουαρίου τοϋ 1938 ύπανδρεύθη στήν Αθήνα τον πρίγκιπα
Παύλο, διάδοχο τότε τοϋ βασιλικού θρόνου. Στο διάστημα τής Κατοχής (1941—
1944), ήκολούθησε, μετά τής βασιλικής οικογένειας, τήν ελληνική κυβέρνησι στο
εξωτερικό, δπου μέ εράνους της συνεκεντρώθησαν 400 χιλ. λίρες ’Α γγλίας, τις
όποιες διέθεσε γιά τήν αποστολή φαρμάκων, τροφίμων κλπ. στήν άπελευθερωθεΐσα
Ελλάδα. Περιούδευσε πολλές φορές, μαζί μέ τον σύζυγόν της βασιλέα Παύλον ή
μόνη, τήν Ελλάδα καί ίδρυσε τήν «Φανέλλα τοϋ Στρατιώτου», τήν «Πρόνοιαν Βο
ρείων Ε παρχιών Ελλάδος», τά «Σπίτια τοϋ Παιδιού» κ.ά. (Συνώνυμη οδός ύπάρ/ει στους 'Αγίους ’Αναργύρους.
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I. Ράϊκου: 'Ιστορικοί περίπατοι ατούς δρόμους των ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς

Π ρ ιγκιπ ο ννή σ ω ν.
Πάροδος της όδοΰ Τζουμαγιάς, στην Β.Α. πλευρά της Σχολής Ευελπίδων.
Πρόκειται για εννέα νήσους τής ΙΙροποντίδος, πού υπάγονται στην Κωνσταντι
νούπολή Ή μεγαλύτερη από αυτές, ή Πριγκηπόννησος, έχει έκτασι 6 τετρ. χιλμ. κα’ι
περί τούς 7 χιλ. κατοίκους. Οί υπόλοιπες είναι: «Πρώτη» (τουρκιστί Κιναλί Ά ντά) ,
«’Αντιγόνη» (Μπουγιούκ Άντασί) , «Χάλκη» (Χενμπελί) , «Π ίττα», «Άντιρρόβιθος», «Νείανδρος», «’Οξεία» καί «Πλάτη». (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια
των ’Αθηνών) .
Π ρίγκιπος Νικολάου.
Πάροδος τής όδοΰ Άγγελετοπούλου 40, κοντά στον «"Αγιο Ιω άννη» τής ο
δού Βουλιαγμένης (Δάφνη).
Ό πρΐγκιψ Νικόλαος, τριτότοκος γυιός τού βασιλέως Γεωργίου του Α' καί
τής βασιλίσσης ’Όλγας, γεννήθηκε στην ’Αθήνα τό 1872 καί έσπούδασε στην Σχο
λή Ευελπίδων. Τό 1902 ένυμφεύθη στην Πετρούπολι την μεγάλη δούκισσα τής
Ρωσίας Ε λένην Βλαδιμιρόβναν, μέ την οποίαν καί απέκτησε τρεις κόρες: τήν
’Ό λγα, τήν ’Ελισάβετ καί τήν Μαρίνα. ’Έλαβε μέρος στόν Βαλκανικό Πόλεμο, διατελέσας στρατιωτικός διοικητής Θεσσαλονίκης, δπου καί έπέδειξε ψυχραιμία κατά
τήν κρίσιμη ημέρα τής δολοφονίας τοΰ βασιλέως - πατρός του Γεωργίου. Ό πρΐγκιψ Νικόλαος ήκολούθησε τόν αδελφόν του βασιλέα Κκνσταντΐνον κατά τις δύο
άπό τήν Ελλάδα απομακρύνσεις καί επανήλθε μέ τήν άποκατάστασι τής συντα
γματικής βασιλείας τό 1936. Τό ίδιον έτος άπέθανε. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ
προάστια των ’Αθηνών) .
Πρίγκιπος Χ ριστόφορου.
Πάροδος τής όδοΰ Θ. Σταματίου 56, κοντά στόν «"Αγιο Δημήτριο» τοΰ Μπραχαμίου.
Ό πρΐγκιψ Χριστόφορος, νεώτερος γυιός τοΰ βασιλέως Γεωργίου Α ', γεννήθη
κε στήν Πετρούπολι τό 1888. Ένυμφεύθη τήν ’Αναστασία, χήραν Λήδς, ή οποία
άπέθανε τό 1923. Ένυμφεύθη γιά δεύτερη φορά (1929) τήν πριγκίπισσα Φραγκίσκην, κόρην τοΰ μνηστήρος τοΰ γαλλικού θρόνου, δουκός τοΰ Γκύζ. Ό Χριστό
φορος άπέθανε στήν ’Αθήνα τό 1940. (Συνώνυμη όδός υπάρχει στό Αιγάλεω) .
Πριήνης.
Πάροδος τής όδοΰ Χαλκηδόνος 36, κοντά στόν «"Αγιο Νικόλαο» τής Καισαριανής (στάσις ΙΙοσειδώνος) .
ΤΙ ΙΙριήνη, άρχαία σημαντικωτάτη μικρασιατική πόλις τής ’Ιωνικής δωδεκαπάλεως, στήν είσοδο τοΰ Λατμικοΰ κόλπου, ήκμασε ιδιαιτέρως τήν εποχή τοΰ
σοφοΰ Βίαντος, τον ΣΤ' π.Χ. αιώνα. Τό 545 π.Χ. κατελήφθη άπό τόν Κύρο καί
αργότερα μετέσχε τής ιωνικής έπαναστάσεως. Τήν έποχή των διαδόχων τοΰ Κό
ρου, άνήκεν άλλοτε μέν στούς Σελευκήδες, άλλοτε δέ στους Πτολεμαίους. (Συνώ
νυμη οδός υπάρχει στόν "Αγιο Δημήτριο ’Αμπελοκήπων καί στή Ν. Σμύρνη) .
Πρινοπούλου Κ ω νσ τα ντίνο υ.
Πάροδος τής όδοΰ Καυκάσου 52, κοντά στήν «Μεταμόρφωσι» τής Κυψέλης.
Ό Κωνσταντίνος Πρινόπουλος, Έ λλην ζινγράφος, διεκόσμησε πολλούς ναούς,
μεταξύ τών όποιων τήν Μητρόπολι τών ’Αθηνών καί τήν Παντάνασσα των Πατρών.
’Απέθανε το 1907.
(Συνεχίζεται)

ΔΕΚΑΠ ΕΝ ΘΗ Μ ΕΡΟ
Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ !
'Υπό τοϋ κ. Ν . A .

— ΝΕΚΡΟΙ δύο, δ Κ. Τσολακάκης, οδηγός καί άτομο άγνωστο, όταν το
94827 ημιφορτηγό, κοντά στό 216 χιλιόμετρο ίσοπέδου διαβάσεως σιδηροδρομικής,
καίτο; είχαν τοποθετηθή άλυσσίδες, δέν έστάθμευσε καί συνςκρούσθη μέ τήν αμα
ξοστοιχία.
— ΝΕΚΡΟΙ τρεις στρατιώτες, οί Δ. Βαναλιώτης, Γ. Μπουλγούρης καί Σ.
Μπεμπές καί τραυματισμένοι σοβαρά ένδεκα, δ Άνθυπολοχαγός Β. Σάρειος καί οί
στρατιώτες: Ε. Νάκουλας, (οδηγός), Δ. Σφακιανάκης, Π. Γεωργιάδης, Ε. Ίωάννου,
Β. Κουτσής, I. Κύρκος, Β. Κιτράκης, Ν. Ράπτης, Γ. Άλεξανδρής καί Γ. Λαμπράκης, δταν στρατιωτικό αυτοκίνητο παρά τό 56 χιλιόμετρο τής δδοϋ Θεσσαλονίκης —
Ευζώνων, παρεξέκλινε τής πορείας του καί άνετράπη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Χατζήνικολάου, λιμενοφύλακας καί τραυματισμένος δ Δ.
Κούβαρος, δταν ή μοτοσυκλέττα στην δποία έπέβαινε συνεκρούσθη, στη διασταύρω
ση των δδών Π. Ράλλη καί Μεσσηνίας, μέ αυτοκίνητο τοϋ Δήμου Αιγάλεω, πού
οδηγούσε δ Γ. Παπακωνσταντίνου, δ δποΐος συνελήφθη.
— ΝΕΚΡΟΣ ο Β. Καλαμπόκης καί τραυματισμένοι δύο, οί Γ. Μανώλης καί
Γ. Ντάκης, δταν ελκυστήρας στόν όποιο έπέβαιναν άνετράπη έξω από τά Γρεβενά.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Γοριμάν τον όποιο παρέσυρε, στό 86 χιλιόμετρο τής παλαιά.ς εθνικής δδοϋ ’Αθηνών—Λαμίας, το 142462 φορτηγό, μέ οδηγό τον Λ. Κρεμμύδα.
— ΝΕΚΡΟΣ ό I. Καραβιώτης, οδηγός μοτοποδηλάτου, πού άνετράπη στή λεω
φόρο Καλοκαιρινού Ηρακλείου.
— ΝΕΚΡΑ ή I. Έβρινοπούλου, τήν δποία παρέσυρε, στην οδό Πανεπιστημίου,
το 43048 λεωφορείο, μέ οδηγό τον Α. Άσημακόπουλο.
— ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Γιαμαλάκης, κλειδοϋχος τών ΣΕΚ, τον όποιο παρέσυρε αμα
ξοστοιχία των ΣΕΚ.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Δημήτριος Τσάκωνας, δταν άνετράπη άγροτικός έλκυστήρας,
στό χωριό Φλοκάτα. Τό όχημα οδηγούσε 6 πατέρας τοϋ θύματος Παναγιώτης.
— ΝΕΚΡΟΣ 0 Γ. Μυλωνάς, οδηγός μοτοποδηλάτου, δταν τοΰτο άνετράπη κα
τά τήν προσπάθεια νά άποφευχθή σύγκρουση μέ γυναίκα πού βάδιζε άντικανονικά,
στή Θεσσαλονίκη.
— Π ΓΡΚ Α ΊΆ έξερράγη σέ βυτιοφόρο αυτοκίνητο μέ πετρέλαιο, στήν Καβά
λα. Οί φλόγες τό άπετέφρωσαν, τή δέ φωτιά περιόρισε ή Πυροσβεστική Υπηρεσία.
__ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τέσσαρες, δταν τό UB 101314 προσέκρουσέ μέ σφοδρότητα στό προπορευόμενο 185465 ταξί, τό όποιο έπεσε εναντίον τοϋ Ι.Χ. 125766
καί εκείνο μέ τή σειρά του στό 205005 Ι.Χ. Ή τετραπλή σύγκρουση έγινε στή λεω
φόρο Συγγροϋ, κοντά στήν κλινική «Θεομήτωρ».
__ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ επτά, οί Έλευθ. Τσίρος (οδηγός) , Ά θαν. Καραμανώλης
καί Έλευθ. Μαρινόπουλος καθώς καί 4 φίλαθλοι, δταν στό 71 χιλιόμετρον τής δδοϋ
Θεσσαλονίκης — Κατερίνης, συνεκρούσθη επιβατικό μέ φορτηγό, πού οδηγούσε δ
Δ. Περτομιχελούδης.
__ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οί Ά π . Καραφουλίδης καί Γεώργ. Μακρίδης, δταν
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τό μοτοποδήλατο του οποίου έπέβαινον άνέτράπη σέ χαντάκι, κοντά στην Ν Άγαθουπολη.
1
~ ^Ρ^Ϊ'^-^-ΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις καί νεκρός 6 Λ. Άνδρεόπουλος, δταν τό τρα
κ.ερ που οδηγούσε καί μετέφερε οικοδομικά υλικά, στό Διαβολίτσι — Καλαμών, άνετραπη.
_ -ΤΡΑ ΓΜ Α ΤΙΣ Μ Ε Ν Ο Ι θανάσιμα οι Παν. Χαραλαμπίδης καί Γ. Σαβαντίοης, επιβάτες μοτοποδηλάτου τό όποιο συνεκρούσθη μέ τό Ι.Χ., στήν δδό Θησέως.
, ~
Ki
° θ · ^ασαπίδης, οδηγός «Βέσπας», δταν αυτή άνέτράπη, στήν
πλατεία Ικαρων τοΰ ΙΙαλαιοΰ Φαλήρου.
,
ΝΕΚΡΟΣ ό Κ. Χαρτομαντζίδης, ετών 18, δταν ό γεωργικός έλκυστήρας
ιοϋ οποίου επεβαινε άνέτράπη στο χιοριο Ποντοκερασιά Κιλκίς.
X
^ ΠαΡ· Νναγνωστάκη, 6 ετών, την όποια παρέσυρε μοτοποδήλα
το, μέ οδηγό τόν Στ. Βαβουλίδη, στή Χαλκίδα.
~ ΝΕΚΡΟΣ ό Μιχ. Ανδρεόπουλος καί τραυματισμένοι σοβαρά ό Σ. καί ή
Βιρ. Διαμαντοπούλου, δταν γεωργικός έλκυστήρας άνέτράπη, κοντά στό χωριό Καρνάσι τών Καλαμών.
— ΝΕΚΡΟΣ ό Ιωάν. Ηωαννίδης, επιβάτης μοτοποδηλάτου, δταν τούτο συν
εκρούσθη μέ Ι.Χ., πού οδηγούσε ό Γ. Γεωργίου.
— ΕΠΕΣΕ σέ βιτρίνα ^καταστήματος επί τής οδού Λενορμάν τό Ι.Χ. 96997.
πού οδηγούσε^ ό Π. ’Ασλανίδης. Κατεστράφησαν είδη, αξίας 10.000 δραχμών
- ΝΕΚΡΟΣ ο^ Εμ. Κορσάβας καί τραυματισμένος βαρειά ό Έλ. Ρηγάτο;,
ο .αν στρατιωτικό τζιπ τού οποίου έπέβαιναν άνέτράπη, παρά τά αναχώματα "Ε
βρου.
,
ΝΕΚΡΟΙ οί^Κ. Πατέρας καί Γ. Καραγεωργός καί τραυματισμένος ό Δ.
Δαοανης δταν το Ι.Χ. 99555, στή λεωφόρο Βουλιαγμένης καί Γλυφάδα, παρεΐέκλινε καί χτύπησε σέ στύλο τής ΔΕΗ.
" ΝΕΚΡΟΣ ο Δ. Ζωγράφος, τόν όποιο παρέσυρε στήν Ηερά bob (Αιγάλεω)
το 30850 μοτοποδήλατο, πού κατόπιν άνέτράπη καί τραυματίσθηκαν ό οδηγό; Χρ.
Νικολαίδης καί ή φίλη του Μ. Γιώτη, 16 ετών, μαθήτρια.
ΝΕΚΡΟΣ ό Ζ. Μπουλέτας δταν άνέτράπη τό τρακτέρ του, στό χωριό Καλό
Νερό Λαρίσης.
ή- ΝΕΚΡΑ ή Αγγελική Μπιμάκη, ετών 5, την οποία, παρέσυρε στρατιωτικό
αυτοκίνητο στήν Κάτω Φιγαλειά Πύργου.
ΔΕΚΡΟ-j ο Γας. Κερασιάς, όταν άνέτράπη ο γεωργικός έλκυστήρας του
στή θέση «Ξυνό» Κωπαΐδος.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά 4, οί Α. Παράσχος, Σουλ. Γιοσμά, Ά χ.
Γιοσμάς καί Ελ. Τριανταφυλλίδης, δταν συνεκρούσθησαν στή Θεσσαλονίκη το ημι
φορτηγό 217116, μέ όοηγό τόν Κ. Ρήγο, μέ τό ημιφορτηγό 47587, πού όδηγοΰσε
ο II. Τιοσμάς.
ΝΕΚΡΟΙ 2, ό Ε. Μορεν και ο II. Μπιρμπίλης, επιβάτης ποδηλάτου, πού
συνεκρούσθη μέ στρατιωτικό αυτοκίνητο, στή Κω.
— ΝΕΚΡΟΣ ό Ν. Τσελέπης, δταν άνέτράπη τό τρακτέρ του, στό Χιλιομόδι
Κορινθίας.
ΝΕΚΡΟΙ ο Βασίλειος Μπετσης και ή συζυγος του Πηνελόπη καί τραυ
ματισμένος ο Ιωάννης Ευθυμίου, όταν γεωργικός έλκυστήρας τού όποιου έπέβαιναν
παρεξεκλινε τής πορείας του καί έπεσε σέ χαράδρα, εξω άπό χωριό τού ’Αγρίνιου.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Δημ. Βαρελάς, ετών 17, δταν, κοντά στό συνοικισμό Λυγιά
Ναυπάκτου, άνέτράπη τό μοτοποδήλατο πού όδηγοΰσε.
— ΝΕΚΡΟΣ ό Κ. Παπαδάς, δταν, στό χωριό Προφήτης Ήλίας Λεβαδείας,
άνέτράπη ό γεωργικός έλκυστήρας, πού όδηγοΰσε.
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παρέσυρε, σε λεωφόρο Χαλανδρίου, φορτηγό αέ όδττ/ό
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Ρ ι γ / 1 J μ ε ο ο η γ ο cov 13. Δερβενη.
ΝΕΚΡΟ]
τζιπ πού ο δ η γ ο ύ σ ε , γιά νά ά Ξ φ ύ γ η ^ γ ^ ο υ σ Γ μ έ ^
τραπη στό χωριό Καλιμασιά Χίου
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Γ ’ ΛΝ? ΚΡ0Σ V 1· Μπουλοβασίλης, τον οποίο παζρεσυρε φορτηγό, μ οδηγό
c-v 1 . Αγελεα, στην Καλαμάτα.
° Δ Αατουοης, τόν όποιο παρέσυρε γεωργικός έλκυσ- ήρας μέ
οδηγο τον Ν. Κατο, στο χωριό Παππάς - Σερρών
ΡΎ ζ
τράτου, μέ
-/.Λίνε__τηςΤΡΑΥ'ΜΛΤΙΤΜΡΜΠν
πορείας του καί άνετράπη
χαράδρα οαϋους
βάΒου- ΙΟ
U) μέτρων.
' Χ V ζ ' 'ιαρε
* >σέ χκραορα
s x; ?9’ * · * * * ·*»—

* * 'α™ » ^
ΐ : 6‘ s ; r ^ N t : :
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝ0 1 ελαφρώς έπτά άτοαα ο-αν π~λ ν
κρούσθησαν Ι.Χ. καί φορτηγό.
‘Ρ '
' ' ^
-καραμαγκα συνε-

, ν - Γ ΚΡ0Σ 0 Ν· Π Μ ΐδ » ™ , έτών 14, τόν όποιο παρέσυρε ατό χωριό
^ τεφα f e T
O
έδγΪΥ°
Ά λ. Κωνσταντινίδη.
Ρ°
, ~ ΝΕΝΡΟΣ 0 Δ. Μπραζιος, οδηγός γεωργικού ελκυστήρα, δταν αυτός άνε•ράκη, σνην ι^ροοχή Ηλιοφο^τα Κίλκι'ς.
*
— ΝΕΚΡΟ τό νήπιο 2 έτών Αεονή Χατζηαναστασίου, τήν οποία παρέσυρ^
φορτηγο, στη Ρλυφάοα.
'
«-«ρεσυρ^
Τ ρ Α) ΜΑΡΑΣΜΕΝΕΣ οί Στυλιανή Μαρόνη, έτών 60 καί ή ’Ιωάννα Όμηρου ετών
τ^ςοποίες παρεσυρε στήν Καλογρέζα, τό 17970 μοτοποδήλατο,
ρ-, ,* ^Α ΙΜ Α ΙΙΣ Μ Ε Ν Η η I . Ζωματέλη, έτών 6, τήν όποια παρέσυρε στή
I λυφαδα μοτοποδήλατο,-'μέ οδηγό τόν Π. Ζαχαρία
Ρ Ρ’ η
- ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα ό ’Ανδρ. Άργείτης έτών 5 τόν όποί„
παρεσυρε σ φ Πετρούπολη, Ι.Χ. μέ οδηγό τόν Δ. Μαρινό.’
— ΝΕΚΡΟΣ ο Δ. Μπρϊνος καί τραυματισμένος σοβαρά ό Ε. Σουοής δταν
μθιοσυκλετ^α της ΕΒΑ συνεκρουσθη μέ πλατφόρμα, στό ’Αεροδρόμιο τού’ Τατοίου.
— ΝΕΚΡΟΙ ουο οι σωτήρια Παπαδοπουλου καί Μαρία Κατσαμπάκη καί 97
τραυματισμένοι, όταν λεωφορείο των ΣΕΙν (’Αθηνών—Καβάλας) ύπ’ άριθ 167739
εκρημνισθη στην χαραορα Μακρύγιαλου μετά τή στροφή τού Μακρύγιαλου Κα
τερίνης. Το λεωφορείο πήρε 10 τοϋμπες πριν φθάση στό βάθος τής χαράδρας 50
μέτρων. Αίτια η νύστα τού οδηγού καί ή ταχύτητα.
r
, ~ ΝΕΙ^Ρ° Ι ^ σσ“ ρε«> οΕ Δ· Χα^ζής καί οί αδελφοί Γερ. καί Σερ. Τουωεκτ σ ο γ λ ο υ ,ο οδηγος Χατζής όταν Ι.Χ. άνετράπη ένώ έτρεχε μέ ταχύτητα καί πεονουσε μια μικρή γέφυρα μεταςυ τών χωριών Δρυμού καί 'Αγίας Τριάδος 'Αλμυρο'ύ.
, , 1
0 Εμ. Μιχελακης, οδηγος μοτοποδηλάτου, πού άνετράπη στό
4« χιλιόμετρό τής οδού Ηρακλείου, στό Λασήθι.
ΝΕΚΡΟΣ ο Χρ. Δρούσης, τόν όποιο παρέσυρε φορτηγό, μέ οδηγό τόν II
Λουκή, στη θέση «Καλαμάτα ’Ερυθρών», τής περιοχής Θηβών
, - ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Ιίετή ς μαθητής V Δρχοίτούλης, τόν όποιο παρεσυρε στη λεωφορο Συγγρού Ι.Χ., μέ οδηγό τόν τουρίστα Περίανδρο Στορβόνε.
Ν.Α.
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
— Ιΐαρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος: 1) δ Ανθυπαστυνομος Δημητριος Γκαμαρλιάς, άπονεμηθέντος αύτώ τοΰ βαθμού τοΰ Γπαστυνομου Β τάξεως, λόγω συμπληρώσεως 25ετοΰς πραγματικής υπηρεσίας, έξ ής δετής τοιαύτη
εις τον βαθμόν τοΰ Άνθυπαστυνόμου, έκφρασθείσης αύτώ εύαρεσκείας διά τήν μα
κροχρόνιον έν τώ Άστυνομικώ Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του καί 2) οί Αστυ
φύλακες κ.κ. Θωμάς Καλπίνος, Γεώργιος Σκούρας, Κωνσταντίνος Κουργιάλης, Δή
μος Τρικούζας καί ’Ιωάννης Ταρκάσης.
— Άπελύθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας, δ ϊπαρχιφύλαξ κ. Γεώργιος Κοτσίρης καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Γεώργιος Κωνσταντάκος καί
’Αναστάσιος Γεωργιόπουλος.
— Άπελύθη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος δ μαθητευόμενος Άστυφύλαξ κ. Με
λέτιος Αικατερίνης, κριθείς ακατάλληλος πρός μονιμοποίησιν.
— Άπελύθη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, ό Άστυφύ λαξ κ. ’Απόστολος Ξυθάλης.
***
ΑΜΟΓΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημ. Τάξεως, άπενεμήθη ηθικής αμοιβή εις τούς
κ.κ. 1) Ύπαστυ νόμον Α ' τάξεως Λιολίτσαν Κωνσταντίνον, 2) Ύπαστυνόμον Β'
τάξεως Άντωνόπουλον Κωνσταντίνον, 3) Τπαρχιφύλακα Μιχαλόπουλον Νικόλαον
καί 4) ’Αστυφύλακας Λουκόπουλον Κωνσταντίνον, Ααμπρου Αριστειδην και Τα
μπόν Μιχαήλ, διότι, έργασθέντες άπαντες μετά ζήλου καί προθυμίας καί εκτελέσαντες μετ’ ακρίβειας τάς διαταγάς καί δδηγίας των προϊσταμένων των, συνετέλεσαν εις τήν έξιχνίασιν τών υπό τοΰ Ζαμπέτα Χρήστου επικινδύνου κακοποιού διαπραχθεισών κλοπών, ώς καί τήν άνεύρεσιν καί κατάσχεσιν τών κλοπιμαίων.
*
* *
ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ A. II.
Δημοσιεύομεν κατωτέρω, ώς έχουν, διαταγάς τής Υγειονομικής Υπηρεσίας
τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων:
§ 1. Έ ν συνεχεία πρός τήν ύπ’ άριθ. ΙΙρωτ. Ι.Φ.Ι. από 8 - 7 - 6 6 , πρός άπάσας
Άστυνομικάς Υπηρεσίας, ήμετέραν διευκρινιστικήν έγκύκλιον διαταγήν, έν σχέσει
μέ τήν διαδικασίαν χρησιμοποιήσεως τών νέων βιβλιαρίων νοσηλείας τόσον εκ
μέρους τών ’Αστυνομικών Επαλλήλων δσον καί τών Υγειονομικών ’Αξιωματικών
τοΰ Σώματος, γνωρίζομεν ύμΐν τά ακόλουθα καί έντελλόμεθα διά τήν άκριβή συμμόρφωσιν.
" ^ τοο Ν. 4501) 66 παρέχεται εις τούς ’Αστυνομικούς Υπαλλήλους δικαίωμα
εκλογής τοϋ θεράποντος ιατροϋ των.
Οί Αστυνομικοί 'Υπάλληλοι δύνανται νά έπιλέξωσιν ώς τοιούτους (θεράπον τας) , είτε τούς Υγειονομικούς ’Αξιωματικούς τοΰ Σώματος είτε ιδιώτας ’Ιατρούς.
Καί επειδή τό θέμα τής 'Υγείας, είναι ζήτημα εμπιστοσύνης τοΰ ασθενούς πρός
τον ιατρόν, ή προσφυγή αστυνομικού τίνος υπάλληλου είς ετερον ϊγειονομικον Α-
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ιδιωματικόν «αρα εις εκείνον εις τήν αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται, δέν ένένε·
' Χ* ρα^ Ρ α Ιχειωσεωζ το° Υγειονομικού καί δέον δπως μή παρεξηγήται.
Τ_
Γ ςει·α.1 7f [ αυ0ΐζ οτι, μόνοι αρμόδιοι νά έγκρίνωσι τήν αποχήν έκ της
) -ηρεσιας των ασθενουντων αστυνομικών ύπαλλήλων, τυγχάνουσιν οί Τγειονομ
Ζ : Πξ” '*“" ” ί Αστ“” 1'ί“5 Πόλ“ ,ν ' ** · * Μ «4
ο! ίδ Α ,α , ? !
T v ,,„ ;P° lf “’,0?UT''.W' W
’ , t “ s'
Ινταϋθα 8„, ούχΐ 6 οίοσδψ,οτε
,Τ ? · Αξιωματικός ιου Σώματος είναι αρμόδιος προς τοϋτο νά έγκρίνη δηλαδή
ιην αποχήν εκ ^της υπηρεσίας) άλλ’ ό οικείος Τ γειον. ’Αξιωματικός εις τήν άρμοοιοτητα του οποίου υπάγονται οί άσθενοΰντες ’Αστυνομικοί υπάλληλοι π.χ. οι"
ασθενουντα Αστυν. υπάλληλον του Τμήματος τάξεως, αρμόδιος τυγχ ά νει’ ό οικείος
Ιγειον. Αξιωματικός η οι ασθενουντα υπάλληλον τής Τποδ) νσεως Γεν. ΆσφαΟι°κοε1?β η Γγε«10ι'βίΑξΐωμ? τΐκ6ς ν"0·κ ·’ συ^ ώ ν ω ς πάντοτε πρός τά υπό των
άρθρων 159, 160 και 161 του από 25) 10—4) 11)58 Β. Δ) τος «Περί Κανονισμού
Αστυν. Δώματος» οριζόμενα.
, A l διαπιστούμεναι άσθένειαι υπό των θεραπόντων ’Ιατρών, δέον δπως άναγραφωνται συνοπτικούς, μονογράφωνται καί σφραγίζωνται ύπ’ αυτών, εις τήν σε™ τ Λ τ η ν ^ ε^ τ 1
βιβλί« ρίθυ νοσγ!λεία« Ινθα ύ^άρχει ή ένδειξις «ΙΣΤΟΡΙv-UJN JNUAHAKIA-,». ΕΠς υό Τμήμα τούτο τού βιβλιαρίου δέν αναγράφονται τά
συνιστωμενα φάρμακα, ούτε αί ίδικαί εξετάσεις ή θεραπείαι.
,
Ενιος loO τετραγωνιδίου, τοϋ^ χρώματος μπέζ βιβλιαρίου-, ένθα αναγράφονται
τα γραμματα Α^ Μ......... δέον νά άναγράφηται ό αριθμός τού βιβλιαρίου νοσηλείας
καί ούχί ό τοιοϋτος τού μητρώου άστυνομίας τού υπαλλήλου.
J Οσάκις ό θεράπων ιατρός τυγχάνει ιδιώτης, διά νά λάβη τήν νόμιμον αμοιβήν
;ής επισκέψεώς^ του,^ οφείλει νά συμπληρώση έν ψύλλον (χρώματος μπέζ) τού 100
ψύλλου βιβλιαρίου ώς εξής: «Μία έπίσκεφις οίκοι» ή «μία έν ίατρείω έπίσκεψις»
καί άκολούθως νά υπογράψη καί θέση τήν ατομικήν σφραγίδα του. Έάν κρίνη
απαραίτητον, δτι 6 ασθενής έχει ανάγκην φαρμάκων ή παρακλινικών εξετάσεων ή
θεραπειών, συμπληροί εν συνεχεία έτερον φύλλον διά τά φάρμακα, έτερον τοιοϋτον
διά τάς παρακλινικάς εξετάσεις κ.ο.κ.
Μετά ταϋτα, ο υπάλληλος οφείλει νά κοστολογίση τά φάρμακα εις τό φαρμακεΐον ι·?)ς αρεσκείας του καί μεταβή ακολούθως, εαν είναι περιπατητικός ασθενής
/] αποστειλη, έαν είναι κλινήρης, το βιβλιαριον νοσηλείας του ώς καί τό δελτίον
ασθενειών του, εις τόν Ιγειον. Αξιωματικόν, εις τήν αρμοδιότητα οϋτινος ύπαγεται, πρός έγκρισιν καί θεώρησιν.
Ό ώς ελεγκτής πλέον ασκών καθήκοντα Τγειον. ’Αξιωματικός, οφείλει πρωτίστως καί ύπευθύνως νά καταχώριση εις τό δελτίον ασθενειών τάς διαπιστωθείσαι
__'
' /2. /?Ί ' _. _.. ____η _/
ο.
,
^,

ςιωματικου.
Καί προκειμένου περί τής περιπτώσεως καθ’ ήν, δ θεράπων ιατρός τυγχάνει
ιδιώτης, ό ασκών καθήκοντα έλεγκτοΰ Τγειον. ’Αξιωματικός, 0Γ δσα φάρμακα ή
παρακλινικάς εξετάσεις ή θεραπείας συμφωνεί, από άπόψεως ιατρικής δεοντολογίας,
δτι επιβάλλεται ή χρησιμοποίησις ή ή πραγματοποίησις αυτών, αναγράφει έναντι
έκαστου φαρμάκου ή παρακλινικής έξετάσεως ή θεραπείας καί εις τήν στήλην «ΕΓΚΡΙΣΙΣ» τήν λέξιν «ΝΑΙ» ή δι’ οσα δέν συμφωνεί τήν λέξιν «ΟΧΙ» καί μονογράφει.
’Εν περιπτώσει άρνήσεως τών ώς ελεγκτών χρησιμοποιουμένων Τγειον. ’Αξι
ωματικών νά έγκρίνωσιν έν δλω ή έν μέρει τάς πραγματοποιηθείσας ίατρικάς έπι-

721)

Ειδήσεις καί πληοοφορίαι

σκέψεις ή παρακλινικάς εξετάσεις ή θεραπείας, ώς καί τά φάρμακα, άποφαίνεται
σχετικώς ή οικεία Άστυν. Τγειον. Επιτροπή.
Λίαν συντόμως οί 'Υγειον. ’Αξιωματικοί των περιφερειακών Ιατρείων θέλουσιν
έφοδιασθή δι’ υπηρεσιακής σφραγίδας τής Τγειον. 'Υπηρεσίας Α. Π., ώστε νά άποφευχθή ή προσέλευσις των ενδιαφερομένων εις την Κεντρικήν 'Υγειονομικήν 'Υπη
ρεσίαν πρός σφράγισιν των συνταγών, ιατρικών έντολών κ.λ.π.
"Οπου οί Τγειον. Ά ξ) κοί ή οί ίδιώται ιατροί ύπογράφωσιν ή μονογράφωσιν,
ύποχρεοΰνται νά θέσωσιν άπαραιτήτως καί τήν ατομικήν των σφραγίδα.
Έφιστάται ιδιαιτέρως ή προσοχή των ’Αστυνομικών υπαλλήλων, ινα μή δηλοΰσιν ασθένειαν άνευ άποχρώντος λόγου, διότι ώς γνωστόν, αί δηλούμεναι άσθένειαι καταχωρίζονται εις το δελτίον ασθενειών των καί λαμβάνονται ύπ’ δψιν παρά
τών Τγειον. Επιτροπών, οπωσδήποτε δέ έχουσιν επιπτώσεις τινάς διά τάς υπό
τοΰ ’Οργανισμού καί Κ.Α.Σ. προβλεπομένας περιπτώσεις.
’Αστυνομικός ύπάληλος, εχων ανάγκην οδοντιατρικής περιθάλψεως εφοδιάζε
ται προηγουμένως παρά τοΰ θεράποντος οδοντιάτρου του, διά σχετικής γνωματεύ
σ εις περί τών πραγματοποιηθησομένων οδοντιατρικών εργασιών καί ακολούθως
προσφεύγει εις τόν ελεγκτήν οδοντίατρον τής ’Αστυνομίας Πόλεων, δστις αναγρά
φει εις τήν σελ. 36 καί επέκεινα τοΰ βιβλιαρίου νοσηλείας τάς ύπ’ αύτοΰ έγκρινομένας θεραπείας. Δυνάμει τής εγγραφής - ταύτης έγκρίσεως ό ενδιαφερόμενος προ
βαίνει εις τήν εκτέλεσιν τής όδοντοθεραπείας καί επανέρχεται εις τόν ελεγκτήν ο
δοντίατρον μετά το πέρας ταύτης. Ό ελεγκτής οδοντίατρος μετ’ έλεγχον, συμπληροί
εις εν φύλλον χρώματος μπεζ βιβλιαρίου τάς πραγματοποιηθείσας θεραπευτικάς καί
εις έτερον τοιοΰτον τάς προσθετικάς όδοντιατρικάς εργασίας καί έν συνεχεία υπο
γράφει καί σφραγίζει τάς έντολάς - εγκρίσεις. Τούς αριθμούς καί Ημερομηνίαν τών
έντολών - εγκρίσεων, καταχωρίζει εις τήν οίκείαν στήλην τής σελίδος 47 τοΰ βιβλι
αρίου νοσηλείας, καί βέβαιοί διά τής υπογραφής του τήν εκτέλεσιν τών έγκριθεισών
εργασιών εις έτέραν τοιαύτην τής αύτής σελίδος.
Ό θεράπων οδοντίατρος, πριν ή άποκόψει τήν εντολήν έκ τοΰ βιβλιαρίου,
οφείλει νά ύπογράψη καί σφράγιση ταύτην. 'Ωσαύτως ύποχρεοΰται νά ύπογράψη
καί θέση τήν σφραγίδα του εις τήν οίκείαν στήλην τής σελίδος 47 τοΰ βιβλιαρίου
νοσηλείας, δτι τώ δντι έπραγματοποιήθησαν αί έναντι υπό τοΰ έλεγκτοΰ οδοντιά
τρου έγκριθεΐσαι όδοντοθεραπείαι κ.λ.π.
'Ως γνωστόν, ή μέν δαπάνη τών θεραπευτικών έργασιών ήτοι, σφραγισμάτων,
χρονιών καί οξειών ουλίτιδων, καθαρισμού, εξαγωγών καί θεραπειών όδόντων βα
ρύνει εξ ολοκλήρου τό Δημόσιον, ή δέ τοιαύτη τών προσθετικών έργασιών, ήτοι τοποθετήσεως γεφυρών, οδοντοστοιχιών, χρυσών όδόντων κλπ., βαρύνει έξ ήμισείας
Δημόσιον καί περιθαλπόμενον.
Πάσαι αί πρός τούς ιατρούς, φαρμακοποιούς καί εργαστήρια παραδιδόμεναι εντολαί - εγκρίσεις, δέον όπως προηγουμένως συμπληροΰνται καί ύπογράφωνται εις τό
όπισθεν αυτών μέρος, υπό τών περιθαλπομένων ύπαλλήλων.
Αί ύπό τών Τγειον. Ά ξ) κών έκδιδόμεναι ίατρικαί γνωματεύσεις περί τακτι
κής ή εκτάκτου εισαγωγής Άστυν. υπαλλήλου εις Νοσηλευτικόν "Ιδρυμα ή παρατάσεως τής νοσηλείας τούτου, δέον νά περιέχωσι πλήρη στοιχεία, ήτοι: Έπώνυμον,
’Όνομα, όνομα πατρός, βαθμόν, αριθμόν Μητρώου Αστυνομίας, συνολικόν χρόνον
υπηρεσίας τοΰ υπαλλήλου εις τό Άστυν. Σώμα καί πιθανόν χρόνον νοσηλείας.
Αί γνωματεύσεις αΰται καί τό βιβλιάριον νοσηλείας τοΰ ασθενούς δέον όπως
ύποβάλλωνται εις τήν γραμματείαν τής παρ’ ήμίν 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας, μέχρι
τής 10ης ώρας καθ’ έκάστην έργάσιμον ήμέραν, ήτις θά μεριμνά περαιτέρω οιά τήν
έκδοσιν τών σχετικών άποφάσεων νοσηλείας. Κατόπιν τούτου, δεν ύφίσταται λόγος

μεταβάσεως xtby ένδιαφερομένων είς τήν Υπηρεσίαν Τ γειον. Περιθάλψεως τοΰ Υ 
πουργείου Υ γ ιε ιν ή ς , αλλά, θά παραλαμβάνωσι τάς αποφάσεις νοσηλείας των έκ
της γραμματείας της Υγειονομικής Υπηρεσίας ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων.
Ή τελευταία αυτή περίπτωσις άφορά τούς εις τάς Άστυν. Υπηρεσίας των
Πόλεων Α θηνών καί Πειραιώς ύπηρετοΰντας Ά στυν. ύπαλλήλους. Διά τούς εις τάς
Άστυνομικάς Διευθύνσεις Πατρών καί Κέρκυρας ύπηρετοΰντας Αστυνομικούς ύ
παλλήλους καί έχοντας ανάγκην νοσοκομειακής περιθάλψεως την σχετικήν γνωμάτευσιν χορηγεί ό οικείος Τγειον. Ά ξ) κός. Αί Ά στυν. Δ) νσεις Πατρών καί Κέρ
κυρας ένεργοΰσι περαιτέρω διά την έκδοσιν τών αποφάσεων νοσηλείας παρά τής
οικείας Νομαρχίας καί ένημεροΰσι σχετικώς την παρ’ ήμΐν Τγειον. Τπηρεσίαν.
Μερίμνη τών κ.κ. Διοικητών Τμημάτων καί Τπηρεσιών, δέον δπως αί μέχρι
τοΰδε έκδοθεϊσαι καί προς άπάσας τάς Ά στυν. Τπηρεσίας διαβιβασθεΐσαι έγκύκλιοι
διαταγαί ήτοι 1) ύπ’ άριθ. πρωτ. 1125 Φ. 48)23 από 16— 6—66 τής Γενικής Δ)
νσεως Ά στυν. Πόλεων τοϋ Τπουργείου Δημ. Τάξεως καί 2) ύπ’ άριθ. πρωτ. Ι.Φ.Ι.
άπό 8—7—66 ήμετέρα, αί άφορώσαι εις τά δικαιώματα καί υποχρεώσεις τών τε
Τγειον. Α ξιωματικών καί Ά στυν. ύπαλλήλων, περί τοΰ τρόπου καί διαδικασίας
παροχής Τ γειον. περιθάλψεως, άναπτυχθώσι λεπτομερώς, ϊνα άπαντες οι Άστυν.
υπάλληλοι άποκτήσωσι σαφή άντίληψιν επί τοϋ θέματος τούτου καί άποφευχθώσιν
ούτω παρανοήσεις, παραλείψεις καί άσκοποι ένέργειαι.
Αίαν προσεχώς θέλομεν έκδόσει καί εφοδιάσει έκαστον Αστυνομικόν 'Υπάλλη
λον μέ βιβλιάριον μικρού σχήματος περιλαμβάνον ύπό τύπον οδηγιών πάντας τούς
σχετικούς μέ τήν ύγειον. περίθαλψιν νόμους, Β. Δ) γματα, Τπουργικάς αποφάσεις
καί εγκυκλίους διαταγάς, ινα εις έκάστην περίπτωσιν συμβουλεύηται τούτο καί προ
βαίνει εις άναλόγους ένεργείας.
Ό 'Αρχηγός
ΕΥΑΓΓ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

§ 2. Οίκοι έξέτασις ασθενών ύπαλλήλων.
Τροποποιοϋντες τήν ύπ’ άριθ. 1818102) 1 άπό 30.10.61 ήμετέραν διαταγήν πε
ρί τοΰ έν περιλήψει θέματος καθορίζομεν τά κάτιοθι:
Αστυνομικοί ύπάλληλοι τών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αθηνών - Πειραιώς
καί Ειδικών Τπηρεσιών δηλοΰντες άσθένειαν καί μή δυνάμενοι νά προσέλθωσιν
πρός έξέτασιν εις τόν οίκεΐον Τγειονομικόν Αξιωματικόν θά έξετάζωνται οίκοι πα
ρά τοΰ Τγειονομικοΰ Αξιωματικού τοΰ έκτελοϋντος τήν 'Υγειονομικήν 'Υπηρεσίαν
εις τήν πλησιεστέραν πρός τήν κατοικίαν τοΰ άσθενοΰς Αστυνομικήν 'Υποδ) νσιν.
Τό αυτό ισχύει καί διά τούς διαμένοντας εις τήν περιφέρειαν τής Χωροφυλακής
άσθενοΰντας άστυνομικούς ύπαλλήλους.
'Ο 'Αρχηγός
ΕΥΑΓΓ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

Κάβε Παρασκευή
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Παρακολουθείτε τήν ’Εκπομπή της ’ Αστυ
νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα
θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.
Είναι πάντα επίκαιρη, διδακτική, Ινδιαφέρουσα.
Μία ’Εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε Ελληνικό
σπίτι.

