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Η ΕΓΚ ΛΗ Μ Α ΤΙΚ Ο ΤΗ Σ  ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
*Υπό του Πρυτάνεως καί Καθηγητοΰ της Εγκλη
ματολογίας έν τη Παντείω Άνωτ. Σχ. Πολιτικών 
Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Σ υνέχεια  έκ  τοϋ προηγουμένου)

Ίπάρχει τέλος, λίαν ασθενής τάσις, δπως τά δρια μεταξύ ένηλικότητος καί 
άνηλικότητος καθορισθώσι καί πέραν τοΰ 21ου έτους τής ήλικίας, επί τή δικαιο
λογία, οτι τούτο άνταποκρίνεται προς τήν πραγματικότητα, ήν τό Ποινικόν Δί
καιον κατ’ εξοχήν δέον να λαμβάνη ύπ’ δψιν καί ήτις διδάσκει οτι δ άνθρώπινος 
ψυχοφυσικός οργανισμός ωριμάζει μετά τό 21ον έτος τής ήλικίας.

Ιναθ ημάς, επειδή άπαντες οί άνθρωποι δεν ένηλικιοΰνται ταυτοχρόνως, θά 
έπρεπεν ίσως νά καθορίζωνται ούχί σταθερά δρια ήλικίας προς διάκρισιν των Ανη
λίκων από τών ένηλίκων, αλλά νά έξετάζηται έκάστοτε, έφ’ δσον υπάρχει τυχόν 
περί τούτου αμφιβολία (διαρκούσης ώρισμένης ενδιαμέσου περιόδου ήλικίας) , ή 
έπέλευσις ή μή τής ένηλικιώσεως.

II .— 1. ’Ανωτέρω έξετέθη ή μεταξύ ένηλίκων καί ανηλίκων υφιστάμενη διά- 
κρισις. Ά λ λ ’ οί ανήλικοι διακρίνονται καί άπ’ άλλήλων διά ποικίλων ουσιωδών 
παραλλαγών κατά τήν διαδρομήν τής έξελίξεως τής άναπτύξεως αυτών. Έν τή 
Φυσιολογία καί τή Ψυχολογία διετυπώθησαν σχετικώς διάφοροι περίοδοι (έποχαί) 
έςελίξεως. Εκάστη δέ τοιαύτη περίοδος έρείδεται επί ίδιαζόντων σωματικών καί 
ψυχικών χαρακτήρων συμπαρομαρτούντων ταύτη. Έν τώ καθορισμοί δμως τών 
περιόδων τούτων δεν υπάρχει ομοφωνία, τούτο δ’ εξηγείται έν πολλοΐς έκ τής δια
φόρου βάσεως, άφ’ ής έκαστος έπιστήμων ερευνητής άγεται. Συνήθως προεξάρχει 
ή εις δύο περιόδους διάκρισις, τήν περίοδον τής παιδικής ήλικίας, από τής γεννή- 
σεως μέχρι τής ήβης, καί έκείνην τής εφηβικής ήλικίας, από τής ήβης μέχρι τής 
πλήρους ένηλικιώσεως' ούτω δέ ανακύπτει ή διάκρισις τών ανηλίκων εις παίδας 
καί έφήβους. Ή  περίοδος τής παιδικής ήλικίας υποδιαιρείται εις δύο μικροτέρας 
περιόδους, τήν περίοδον τής κυρίως παιδικής ήλικίας, μέχρι περίπου τοΰ συμπε- 
πληρωμένου εβδόμου έτους τής ήλικίας, καί τήν τής σχολικής παιδικής ήλικίας, 
μετά τό έβδομον έτος.

Έν γένει ή μεταξύ τής παιδικής καί έφηβικής ήλικίας διαστολή έπιτελεΐται 
σήμερον από δύο κατευθύνσεων:

α) Ή  μία αποψις έρείδεται έπί τής γεννητικής ώριμότητος, επί τής ώριμότη- 
τος τού φύλου. Ενταύθα λαμβάνει ένδιαφέρουσαν θέσιν καί ή περίφημος Σχολή 
τοΰ Φρόύντ, ήτις προσπαθεί νά ;ξηγήση ευρέως τήν άνθρωπίνην διαγωγήν έκ τής 
γεννητικής ορμής, διαβλέπουσα γενικώς διαφόρους έρωτικάς φάσεις έν τή δλη 
έξελίξει τής Αναπτυσσόμενης Ανθρώπινης προσωπικότητος. Ούτως όμιλεΐ λ.χ. αΰτη
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περί «τοϋ συμπλέγματος τοϋ Οίδίποδος», καθ’ δ τό μεν άρρεν αισθάνεται εύθύς 
από τής γεννησεώς του λανθάνουσαν «ερωτικήν» συμπάθειαν πρός τήν μητέρα του 
καί ζηλότυπον αντιπάθειαν πρός «τον αντεραστήν» πατέρα, ώς καί τό θήλυ τά- 
νάπαλιν.

β) Η δευτέρα άποψις τής ψυχολογικής θεωρίας περί προσωπικότητος έπι- 
ζητεΐ νά εξηγήση τήν μεταξύ παίδων καί εφήβων διαφοράν δι’ αναφοράς πρός τήν 
επερχομένην άλλοίωσιν τής γενικής προσωπικότητος καί ούχί μονομερώς από τής 
πλευράς τής άποκτωμένης γεννητικής ώριμότητος. Κατά τήν άποψιν δηλαδή ταύ- 
την δέν επαρκοΰσιν η επελευσις τής εμμήνου ροής παρά τοΐς θήλεσι ή τής σπερ- 
ματογονίας παρά τοΐς άρρεσι πρός έκδήλωσιν τής εισόδου τοϋ δεδομένου ανηλίκου 
εις τήν εφηβικήν ηλικίαν, αλλά δέον νά έμφανισθώσιν επίσης καί άπαντες εκείνοι 
οι ψυχοφυσικοί χαρακτήρες, οί έν γένει συμπαρομαρτοϋντες πρός τήν περίοδον ταύ- 
την, λαμβανομένης ούτως ύπ’ δψιν τής έπερχομένης άλλοιώσεως έν τή δλη ανθρώπινη 
προσωπικότητι.

Ιπδικωτερον δέ παρατηροΰμεν επί των διαφόρων περιόδων:
α) Επι τής κυρίως παιδικής ηλικίας, ήτοι μέχρι περίπου τοϋ συμπεπληρω- 

μένου εβδόμου έτους τής ηλικίας:
Οι κατώτεροι οργανισμοί εξελίσσονται εκ τοϋ ώοΰ εκτός τοϋ μητρικ.οΰ σώμα

τος. ΙΙαρά τοΐς ανθρώποις τό έμβρυον παραμένει έν τή μητρική κοιλία, αποκτά δέ 
°υιως ειπεΐν ίοιαν ατομικότητα το πρώτον δια τοϋ τοκετού. Έ κ τούτου δέ εξη
γείται η ^πίδρασις, ήν η καταστασις τής μητρός ασκεί κατά τήν διάρκειαν τής 
εγκυμοσύνης έπί τού διαμορφουμένου έμβρύου. Πάντως θά ήτο έσφαλμένον τό συμ
πέρασμα, δτι ό ψυχικός βίος δημιουργειται τό πρώτον διά τοϋ τοκετού. Εις τον το
κετόν αποδίδεσαι σημασία λόγω τής επιδρασεως, ήν υποτίθεται δτι οδτος ασκεί 
ώς καίριον γεγονός έ̂πί τοϋ δλου ψυχοφυσικού οργανισμού. Κύριον γνώρισμα τοϋ αν
θρωπίνου^ νεογνού είναι ή αδυναμία καί τό άνέτοιμον, έν άντιθέσει πρός τάς άλλας 
ξωικας υπάρξεις. Πάντως υπάρχει εν αυτώ προοιάθεσις πρός άπόκτησιν δυνάμε- 
ως και  ̂σελειοποιησιν. Κατα τα πρώτα 3—4 έτη τής ηλικίας δημιουργειται ώρι- 
σμενη ωρίμανσις ώς εκείνη τού εγκεφάλου, έπιτρέπουσα τήν άνάπτυξιν περιπλο- 
κωτέρου ψυχικού βίου. Ούτως δ παΐς αποκτά ώρισμένας θεμελιώδεις ψυχικάς λει
τουργίας. Εν αρχή αναπτύσσονται λειτουργίαι διά τάς πρώτας άνάγκας τής ζωής, 

ήής γευσεως, τής οράσεως, τής ακοής, αργοτερον δέ άποκτάται ή ίδιάζουσα 
ίκανότης τού δμιλεϊν, ώς̂  επίσης τού περιπατεΐν κλπ. Έν γένει άρχικώς κυριαρ
χούσαν ένστικτα και ορμαι, η ολη όε ψυχική καταστασις αποτελεί ασαφές χάος. Ή  
τοιαύτη ασαφής καταστασις δμως εξαφανίζεται βαθμιαίως προϊούσης τής ήλικίας, 
τής βουλήσεως άποσπωμένης συν τώ χρόνο) τού ενστίκτου καί τής ένσυνειδήτου 
ένεργίας τής ασυνειδήτου διαγωγής.

Αντικειμενικώς έξεταζομένων τών πραγμάτο)ν θά έδει νά τονισθή κυρίως, 
δτι δ παΐς εύρίσκεται ακόμη εις τό οικογενειακόν περιβάλλον. 'Ως κύριον χαρα
κτηριστικόν  ̂τής περιόδου ταύτης έμφανίζεται καί τό παίγνιον. Τούτο έθεωρεΐτο 
άλλοτε ^ώς ανωφελής ένασχόλησις, νυν δμως χαρακτηρίζεται ώς καθ’ αυτό διαδι
κασία^ άποκτήσεως διαφόρων ικανοτήτων καί γνώσεων, ώς προκειμένου περί τής 
αντιλήψεως του εξωτερικού κόσμου ή τής κυριαρχίας έπί τών κινήσεων.

β) Έ πί τής σχολικής παιδικής ήλικίας, ήτοι μέχρι περίπου τού 13__14 έ
τους τής ήλικίας συμπεπληριομένου.

, πα ς̂ εισερχόμενος εις τήν περίοδον ταύτην παρουσιάζει κατά τό μάλίον 
και ήττον ανεπτυγμένας ψυχικάς ικανότητας, αίτινες άπαντώνται παρά τώ ώρίμω 
ανθρωπω, ως ενσυνείδητον προσοχήν, μνημονικάς λειτουργίας, ικανότητα κρίσεω<- 
συναισθηματικήν ποικιλίαν Τούτο δέ έπιτρέπει εις αυτόν τήν είσοδον εις τό νέον 
περιβάλλον τού σχολείου. Προηγουμένη έπίσκεψις τού σχολείου ου μόνον άποβαίνει
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ανωφελής, αλλά δυναται να επιφέρη καί βλάβας. Ό άνήλικος ώς μαθητής έχει 
ερ^υνηθη ψυχολογικώς μονον κατά τούς τελευταίους χρόνους, τούτο δέ, διότι «ή 
Κοινωνική Ψυχολογία», ητις ενταύθα εμφανίζεται ώς «Μαθητική Ψυχολογία», α
ποτελεί νεώτερον απόκτημα έν σχέσει προς «τήν ατομικήν Ψυχολογίαν». Έν τή 
Ψυχολογία τού μαθητου καταλεγεται μεταξύ άλλων καί ή ερευνά τών διαφόρων 
τύπων, ώς τού οδηγού τής τάξεως, τού δεσποτικοΰ χαρακτήρος, τού προσελκύοντος 
ιας συμπάθειας τού πλήθους κτλ. Κατά τήν περίοδον ταύτην τής σχολικής παιδι- 
κής ηλικίας επερχεται καί ή σημαίνουσα διάκρισις μεταξύ παιγνίου καί εργασί
ας. Μετά τής μαθητικής εργασίας συνδέονται προβλήματα ώς εκείνα τής άσκή- 
σ=.ως,̂  κορεσμού, κοπωσεως καί άναπαύσεως, τής προσοχής, τής συστηματικής δια- 
μορφωσεως των μνημονικών λειτουργιών τής ευφυΐας καί ιδιοφυίας.

Αξιοπαρατήρητον είναι οτι ή Ιταλική Άνθρωπολογική Σχολή αποδίδει εύ- 
pciav σημασίαν εις την σχολικήν περίοδον, διότι οϋτω παρ'έχεται ευκαιρία πρωτί- 
σιης σημασίας εις την πολιτείαν προς άνθρωπολογικήν μελέτην τών υπηκόων αυ
τής, ουδέποτε πλέον παρουσιαζομένη διά τό μέγιστον μέρος τού πληθυσμού. ’Ο
μοίως ή πράξις τών αμερικανικών δικαστηρίων ανηλίκων αποδίδει σημασίαν εις 
-ό σχολεΐον, διότι, ως τονίζεται, έν αύτώ προδίδονται αί επικίνδυνοι φύσεις, ώς δι’ 
εκδηλωσεως ανυπακοής, άπεχθειας προς τήν εργασίαν, δραπετεύσεως έκ τού σχο
λείου και ιασεως προς αλητείαν, ελλειψεως συναισθήσεως τού καθήκοντος.

γ) Επί τής εφηβικής ηλικίας ήτοι από τής ήβης μέχρι τής πλήρους ένηλι- 
κιώσεως:

Οι έφηβοι εισέρχονται κατά μέγα ποσοστόν εις τήν πρακτικήν ζωήν. Ή έ- 
π^γγ-λματικη οε αποψις αποκαλύπτει εις τον ενήλικον νέαν πλευράν τών κοινω
νικών απαιτήσεων. Δυστυχώς όμως δεν εχει ακόμη έρευνηθή ψυχολογικώς ό ανή
λικος έν τή έπαγγελματική ζωή.

Διά τής ήβης δέ γίνεται μετάβασις από τού παιδικού εις νέον δλως τύπον.

σωματικού καί ψυχικού βίου έμφανίζεται κατά τήν περίοδον ταύτην ιδιαιτέρως 
στενός.

Ή  σωματική καί πνευματική διαφορά μεταξύ τών δύο φύλων καθίσταται έπί- 
σης^ περισσότερον έκδηλος. θά  έδει επίσης νά τονισθή ή οξεία σχετικώς μορφή, 
ήν λαμβάνουσιν ό ιδεολογικός έρως καί ή ύλική γενετήσια ορμή. Περαιτέρω δέον 
νά παρατηρηθή δτι, ένώ πρό τής ήβης υπερέχει ή παθητική έκ τών έξω άπόκτη- 
σις, έφηβος αρχίζει νά στρέφηται ερευνητικός καί ανήσυχος πρός τον έσωτερι- 
κόν αυτού κόσμον, vjjv κυρίως άποκαλύπτων τό εγώ του. Έρευνα τήν ιδίαν αυτού 
προσωπικότητα, επιφητεΐ οε να εκτίμηση τοιουτοτρόπως τήν ιδίαν αυτού αξίαν 
έν τώ κοινωνικώ συνόλω. Έν γένει άπασαι αί ψυχικαί δυνάμεις, νους, συναίσθη
μα, βούλησις, διεγείρονται, ό έφηβος διέρχεται περίοδον κρίσεως, αγωνίζεται σω- 
ματικώς καί ψυχικώς, μη ών πλέον παϊς, μή ών δέ ακόμη άνήρ.

Ειδικήν σημασίαν έχει ενταύθα ή παρατήρησις, δτι από τής ήβης άρχεται 
έκδηλουμένη ή ήθική προσωπικότης. «Πολλοί μεγάλοι έγκληματίαι μέχρι τής ή
βης φαίνονται κανονικοί' ούδέν σημεΐον άνηθίκου ροπής δεικνύουσιν. Άπό τής ει
σόδου δμως εις τήν εφηβικήν ήλικίαν άρχονται παρατηρούμεναι παρ’ αύτοΐς άναι-

* « Ν. Έξαρχοπούλου. 'Η σωματική έξέλιξις του παιδός. Άθήναι », σελ. 289.
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σθησία, έλλειψις τύψεως συνειδήσεως, άνηθικότης, ροπή προς τό κλέπτειν και 
ποικίλαι άλλαι τάσεις προς τό πονηρόν»*.

Ή  περίοδος δέ τής ήβης περιλαμβάνει τρία στάδια: 
α) Τήν προεφηβικήν ηλικίαν ή τό προεφηβικόν:
’Εμφανίζεται ώς προπαρασκευαστική περίοδος διά τήν κυρίαν ήβην. Κατά 

τήν περίοδον δέ ταύτην παρατηρούνται ώρισμέναι άλλοιώσεις, αΐτινες δέν ανη- 
κουσιν εις τήν παιδικήν ηλικίαν, δέν δύνανται δμως άφ’ ετέρου νά χαρακτηρισθώ- 
σιν καί ώς γνωρίσματα τής καθ’ αυτό ήβης. Τά δρια συμπίπτουσι μετά τού 12 
14 έτους τής ηλικίας παρά τοϊς άρρεσι καί μετά τού 10—12 παρά τοΐς θήλεσι.

β) Τήν κυρίως εφηβικήν ηλικίαν ή τήν κυρίαν τής εφηβείας περίοδον, περί 
των γνωρισμάτων τής οποίας ανωτέρω έγένετο λόγος, καί τέλος, 

γ) Τήν μετεφηβικήν ηλικίαν.
Κατά τό μετεφηβικόν δέ τούτο στάδιον συντελεϊται ή δλη διασκευή τής προ- 

σωπικότητος. Ή  περίοδος τής κρίσεως, βίας καί άναστατώσεως έχει παρέλθει, ή 
δέ ψυχική κατασκευή όλονέν στερεοΰται. Ό  διακεκριμένος γερμανός συγγραφεύς 
Φράνς αποδίδει ιδιαιτέραν σημασίαν εις τό στάδιον τής μετεφηβικής ηλικίας από 
άπόψεως έγκληματικότητος, στηριζόμενος επί στατιστικών παρατηρήσεων έν Γερ
μανία. Έπί 31.000 καταδικασθέντων εις βαρεΐαν ποινήν, 2.000 διέπραξαν τήν 
πρώτην άξιόποινον πράξιν εις ήλικίαν 12—14 ετών, 8.800 εις ηλικίαν 14— 18 ε
τών, αλλά τά επόμενα μεταξύ 18—25, άποτελοΰσι τήν μάλλον ύποκειμένην εις τον 
κίνδυνον τής καταπτώσεως μέχρι τού εγκλήματος ήλικίαν.

2. Καί γεννάται νΰν τό έρώτημα, ποια είναι ή θέσις τών ενταύθα συγκρινομέ- 
νων διαφόρων δικαίων έναντι τών διαστελλομένων περιόδων έξελίξεως τής ανθρώπι
νης πραγματικότητας;

Σγετικώς έχομεν νά παρατηρήσωμεν δτι άπαντα τά δίκαια έρείδονται έπί τής 
οιακρίσεως μεταξύ εφηβικής καί παιδικής ήλικίας, μόνον δέ τό Ελβετικόν δίκαιον 
έρείδεται καί έπί τών διακρίσεων μεταξύ τής κυρίας καί τής σχολικής παιδικής ήλι
κίας, ώς καί μεταξύ τής κυρίας εφηβικής καί τής μετεφηβικής ήλικίας. Κατά δέ 
τήν Ελβετικήν αίτιολογικήν έκθεσιν, τούτο γίνεται, διότι δ ποινικός νομοθέτης δέον 
κατ’ εξοχήν νά λαμβάνη ύπ’ δψιν τήν πραγματικότητα τής κατά περιόδους σωματι
κής καί ψυχικής άναπτύξεως καί έξελίξεως τού ένηλικιουμένου ανθρώπου.

Ή  Γερμανική δέ καί ή Αυστριακή νομοθεσία ορίζουν ώς δριον διακρίσεως με
ταξύ τής παιδικής καί τής έφηβικής ήλικίας τό συμπεπληρωμένον 14ον έτος τής 
ήλικίας, ή Γαλλική τό 13ον, τέλος δέ, ή ’Ιταλική καί ή Ελληνική τό 12ον. ’Άξιον 
μνείας είναι δτι οί νομοθέται τής ’Ιταλίας καί Ελλάδος έλαβον έν προκειμένω ύπ’ 
δψιν των τήν ύφισταμένην διαφοράν ταχύτητας άναπτύξεως μεταξύ τών νοτίων καί 
βορείων ευρωπαϊκών φυλών. Τό Ελβετικόν Σχέδιον τού έτους 1918 ώριζε κατ’ άρ- 
χάς ώς δριον τής διακρίσεως μεταξύ παίδων καί έφηβων τό 14ον έτος τής ήλικίας, 
τό δριον δμως τούτο άνεβιβάσθη τελευταίως εις τό Ιδον έτος συμπεπληρωμένον. Πε
ραιτέρω τό Ελβετικόν Δίκαιον θεωρεί ώς δριον διακρίσεως μεταξύ τής κυρίως παι
δικής ήλικίας καί τής σχολικής τοιαύτης τό συμπεπληρωμένον 6ον έτος τής ήλικίας, 
μεταξύ δέ κυρίως έφηβικής καί τής μετεφηβικής ήλικίας τό 18ον έτος. Ή  μετεφη- 
βική δέ αύτη περίοδος διαρκεΐ μέχρι τού συμπεπληρωμένου 20ου έτους, δπερ συμπί
πτει καί μετά τού ορίου τής κατά τό Ελβετικόν ’Αστικόν Δίκαιον ένηλικιώσεως.

( Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Μετά, τις αποκαλυπτικές αυτές καταθέσεις τοΰ όδηγοΰ καί των επιβατών τής 
«Καντιλλάκ», δεν έμενε πιά καμμιά αμφιβολία δτι έπρόκειτο περί των δολοφόνων 
του δυστυχισμένου Τσάγκα, οί όποιοι πιά, άν καί άγνωστοι ακόμα, γιατί τό Φω- 
στηρόπουλος δέν υπήρχε αμφιβολία ήταν ψευδώνυμο, έλάμβαναν σάρκα καί οστά 
επί τέλους. Μεταξύ των τριών γκαρσονιών τών δύο κέντρων τής Βούλας καί τών 
επιβατών τής «Καντιλλάκ» υπήρχε μία ουσιώδης διαφορά. "Οτι τά τρία γκαρσόνια 
έλεγαν δτι ζωντανός ο Τσάγκας καί ή παρέα του έφυγαν άπό τό φαγοπότι κατά 
τις 4 τά χαράματα, ενώ οί Ντόζης, Δασκαλάκης καί Διπλάρης, ύπολογίζοντες καί 
την ώρα πού ξεκίνησαν άπό τον “Αγιο Άνδρέα γιά την επιστροφή, έπέμειναν δτι 
σταμάτησαν στό Χαρδάτι καί παρέλαβαν την κοπέλα μέ τό μπέζ φόρεμα καί τό 
κόκκινο καπέλο καί τούς δύο νέους πού την συνόδευαν άπό τό σταματημένο ταξί 
τοΰ δολοφονημένου πιά Τσάγκα κατά τή μία τή νύχτα. Ή  άντίφαση αυτή ξεδιά
λυνε αμέσως δταν εξετάσθηκαν καί πάλι τά τρία γκαρσόνια, γιατί άποδείχτηκε 
δτι αυτά δέν είχαν ώρα καί δέν ήξεραν καλά ούτε τί ώρα εφθασαν στη Βούλα δ 
σωφέρ καί ή παρέα του, ούτε τό πόση ώρα έμειναν ούτε τί ώρα ακριβώς έφυγαν. 
Άπό τό πεπόνι, τό άπεπτο άκόμη, πού βρέθηκε στό στομάχι τοΰ Τσάγκα στή νεκρο- 
τομία, άπό τήν ακαμψία τοΰ πτώματος, δταν τό έξήτασε 5 ιατροδικαστής, τοποθε
τήθηκε τό έγκλημα κάτι μετά τά μεσάνυχτα τής Πέμπτης καί επομένως οί δράστες 
είχαν προλάβει μέ τό ταξί νά βρεθούν στο Χαρβάτι, δπου έμειναν άπό βενζίνα καί 
νερό. ’Άλλωστε ο οδηγός καί οί επιβάτες τής «Καντιλλάκ» είχαν καί οί τρεις ρο
λόγια καί έτσι πιά μαθηματικώς τοποθετήθηκε καί ή ώρα τής διαπράξεως τοΰ 
εγκλήματος στή Βούλα καί ή παραλαβή τών δολοφόνων τοΰ Τσάγκα άπό τό σταμα
τημένο ταξί στό Χαρβάτι.

Τά γκαρσόνια τών κέντρων τής Βούλας υποβλήθηκαν σέ συμπληρωματική εξέ
ταση άπό τον αντεισαγγελέα Χυτήρη. Θυμήθηκαν δτι τό γκαρσόνι μέ τή φόρμα, 
πού άπεκαλεϊτο άπό τούς άλλους Γιάννης, κατά τά λεγόμενό, του έπρεπε νά δου- 
λεύη σέ ηλεκτρικό εργοστάσιο ή εργαστήριο. Είπαν άκόμα δτι τούς νόμισαν γιά 
πρόσφυγες, γιατί μιλούσανε τούρκικα μεταξύ τους, πού καθώς φαινόταν δέν τά 
καταλάβαινε δ οδηγός τοΰ ταξί Τσάγκας.

Έ κ τών υστέρων αυτό άποόείχθηκε υπερβολή τών μαρτύρων, γιατί οί δολο
φόνοι ούτε πρόσφυγες ήταν ούτε τούρκικα μιλούσαν. Καί αυτό άποδεικνύει άκόμα 
μια φορά πώς αύτόπτες καί αύτήκοοι μάρτυρες λένε άσυναισθήτως υπερβολές γιά 
νά μήν ποΰμε ψέματα ή παραμύθια καί τό πώς οί μαρτυρικές καταθέσεις πρέπει 
πάντα νά ελέγχωνται καί άπό τά πραγματικά περιστατικά. Επίσης είπαν δτι ή 
νεαρή γυναίκα πού ήταν μαζί τους έφώναξε ένα πλανόδιο πού είχε ένα άπό τούς 
παμπάλαιους φωνογράφους μέ τό μεγάλο χωνί καί τον έβαλε νά παίξη ζεϊμπέκικο. 
«Έμεοακλώθηκε» τότε κΓ αυτή καί άρχισε νά χορεύη.

Εξακριβώθηκε τότε δτι δ πλανόδιος μέ τό γραμμόφωνο έφερνε τή βόλτα του 
κάθε βράδυ άπό τά παραθαλάσσια κέντρα τής Βούλας γύρω στά μεσάνυχτα καί 
άπ’ αυτό άκόμα εξακριβώθηκε δτι τά γκαρσόνια δέν είχαν υπολογίσει καλά τήν 
ώρα δταν έλεγαν, χωρίς νά έχουν ρολόγια, δτι ή παρέα είχε μείνει ώς τά ξημερώ
ματα, άφοΰ προσδιορίσθηκε πιά άκριβώς δτι έφυγαν σέ λίγο μετά τό χορό υπό τούς 
ήχους τοΰ γραμμοφώνου, δηλαδή μετά τά μεσάνυχτα καί επομένως πολύ σιοστά οί 
φονιάδες βρέθηκαν στό Χαρβάτι γύρω στή μία τή νύχτα καί άφοΰ τούς είχαν σωθή
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τό νερό καί ή βενζίνα από τό ταξί σταμάτησαν τήν «Καντιλλάκ» τοΰ Διπλάρη κατά 
τή μία τή νύχτα καί παρακάλεσαν τούς Δασκαλάκη καί Ντόζη νά τούς παραλάβουν 
μαζί τους.

Ξαφνικά παρουσιάσθηκαν καί άλλα μπερδέματα, γιατί ένα άπό τά γκαρσόνια 
των κέντρων της Βούλας, δ Δημ. Βερνϊκος, ενώ εξεταζόταν καί ξαναεξεταζόταν, 
θυμήθηκε δτι αυτός μέ τή φόρμα πού λεγότανε Γιάννης, είχε ξαναπάει καί άλλη 
μια φορά στο κέντρο, μαζί μέ ένα μπακάλη πρόσφυγα. Ό μπακάλης αυτός δ πρόσ
φυγας ελεγεν δτι είχε κάποια εκκρεμή δίκη καί σ’ αυτήν θά πήγαινε μάρτυρας 
αυτός δ Γιάννης. Τό λογαριασμό στο κέντρο έπρόκειτο νά τον πληρώση δ μπακά- ■ 
λης, αλλά τήν τελευταία στιγμή κατάλαβε δτι τοΰ έλειπαν δυό δραχμές γιά νά 
πληρώση τό λογαριασμό καί γ ι’ αυτό τό δίφραγκο άφησε στό γκαρσόνι αμανάτι τό 
καπέλλο του καί κάτι πλάκες άπό ένα γραμμόφωνο καί τό άλλο πρωί στις 5 ήλθαν 
μαζί μέ τό Γιάννη, έδωσαν τό χρεωστούμενο δίφραγκο, έπήραν. τις πλάκες καί τό 
καπέλλο καί έφυγαν.

’Έρευνες λοιπόν παντού γιά νά βρεθή δ πρόσφυγας δ μπακάλης καί μέσω αυ- 
τοϋ δ έκ τών δολοφόνων Γιάννης. Παράλληλα έγιναν έρευνες σ’ δλα τά γκαράζ 
δπου σύχναζε δ μακαρίτης ό Τσάγκας, Εξακριβώθηκε λοιπόν δτι στο τότε έπί τής 
δδοΰ Στουρνάρα γκαράζ τής έταιρείας «Στουντεμπάκερ», δπου έρεμιζάριζε τό 20176 
ταξί τοΰ Τσάγκα, υπηρετούσε κάποιος Γιάννης μέ τά ίδια χαρακτηριστικά μέ τον 
περίφημο Γιάννη τοΰ κέντρου τής Βούλας. Ό σταθμάρχης τής Βούλας τον αναζή
τησε στό γκαράζ καί έπειδή πιά δέν τον βρήκε εκεί έπήγε έν συνεχεία στό σπίτι 
του, στήν δδόν Όρφέως 52 καί τον έπιασε, παρά τις διαμαρτυρίες του δτι δέν είχε 
καμμιά απολύτως σχέση μέ τό έγκλημα.

Ό Βερνϊκος τό γκαρσόνι έλεγε τότε δτι τό ταξί μέ τό όποιον είχε φθάσει δ περί
φημος Γιάννης καί δ μπακάλης ήταν ανοιχτό καί έκ τών ύστερων προσέθεσε δτι τό 
άνοιχτό εκείνο ταξί τό οδηγούσε ό Τσάγκας. Τό ταξί τού Τσάγκα όμως ήταν 
κλειστό. Γιά νά άρθή κάθε αμφιβολία τού έδειξαν άπό τή Χωροφυλακή μιά φωτο
γραφία τοΰ Τσάγκα καί ό Βερνϊκος τότε ξεκαθάρισε έπί τέλους δτι δ πρόσφυγας ό 
μπακάλης μέ τό Γ ιάννη μέ τή φόρμα καί μέ τό άνοικτό ταξί ήταν άσχετος μέ τό.ν 
Τσάγκα καί μέ το κλειστό ταξί καί μέ τούς δυό δολοφόνους καί τήν κοπέλα μέ τό 
μπεζ φόρεμα καί τό κόκκινο καπέλο. Καί έτσι δ προς στιγμήν ύποπτος Γιάννης Κα- 
φαντάρης άφέθηκε ελεύθερος.

• . Άπό κάτι άλλα στοιχεία βρέθηκε έπί τέλους καί δ πρόσφυγας μπακάλης πού 
είχε τή δίκη πού θά χρησιμοποιούσε γιά μάρτυρα τόν Γιάννη μέ τήν φόρμα. Αυτός 
άποκάλυψε τόν «μάρτυρά του», πραγματικά ένα Γιάννη ηλεκτρολόγο, πού καθόταν 
στό συνοικισμό τής Δραπετσώνας. Αυτός δπως είχε πληρέστατο άλλοθι καί τά πε
ρίφημα γκαρσόνια όταν τόν έδειξαν είπαν έπί τέλους, δτι παραγνώρισαν καί αυτός 
ό Βερνϊκος έπίσης παραδέχθηκε δτι έκανε λάθος. Καί έτσι άλλος ένας άθώος ταλαι
πωρήθηκε.

"1 στερα άπό τις τόσες γκάφες πού έκανεν δ Άνθυπασπιστής - σταθμάρχης Βου
λιαγμένης πού νόμιζε δτι μπορούσε μόνος του καί χωρίς ειδικές γνώσεις νά διαλευ- 
κάνη ένα τόσο στυγερό καί μυστηριώδες έγκλημα δ τότε Εϊσαγγελεύς Στ. Χυτήρης 
άσκησε αύτεπάγγελτη ποινική δίωξη έναντίον τού σταθμάρχου γιατί παρέλειψεν 
έγκαϊρως, καί νά είδοποιήση τήν Εισαγγελία περί τού έγκλήματος καί νά άποστεί- 
λη σ’ αύτή τήν δικογραφία.

Οι γκάφες δμως συνεχίσθηκαν, γιατί τήν Τρίτη 16 ’Ιουλίου, δηλαδή πέντε η
μέρες μετά τή δολοφονία, συνελήφθη άπό τή Χωροφυλακή Βουλιαγμένης δ Γιάννης 
Άβαγιανός, ηλεκτρολόγος καί έπισκευαστής ποδηλάτων, γιατί αυτός είχε διασκε
δάσει στή Βούλα μέ τό φίλο του Παναγιώτη Νοάκον καί μέ τήν Γεργία Μώρου άπό 
τήν Κοκκινιά. Είχαν μείνει καί αυτοί τήν περασμένη Πέμπτη, δηλαδή τήν ημέρα
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του εγκλήματος, στό κέντρο «Παναγία» καί είχαν φύγει τά ξημερώματα τής ΙΙαρα- 
σκευης 12 Ιουλίου. Ήταν καί αύτός Γιάννης, υπήρχε καί φίλος στη μέση, υπήρχε 
και ένας σωφερ. Ολα έμοιαζαν. Νά λοιπόν καί δ Άβαγιανός μέσα. Ά λλα άποδεί- 
χθηκε πιά αμέσως 3τι αύτός καί δ Νοάκος μέ τήν Γεωργία Μωρού είχαν πράγματι 
πάει στο κέντρο «Παναγία» εκείνη τή νύχτα, αλλά είχαν πάει δχι μέ τό ταξί τοϋ 
μακαρίτη τοϋ Τσάγκα, αλλά μέ το 11308 «φόρτ» όδηγούμενο από τό φίλο τους καί 
ιδιοκτήτη του Μιλτιάδη ώενάκη. ’Έμειναν ώς τις 3 τά χαράματα στό κέντρο καί 
μετά πήγαν στό δάσος τής Βούλας δπου καί επέρασαν μαζί τις υπόλοιπες ώρες τή ' 
νύχτας...

, Εκτός άπό_ τον Άδαγιανό συνελήφθησαν δ Νοάκος, ή Μωρού καί δ Ξενάκης γιά 
νά άποδειχθή άλλη μιά φορά ή υπόθεση τζίφος. Γιατί τό «φόρτ» τοΰ Ξενάκη ήταν 
κίτρινο και όχι μαύρο, όπως τό ταξί τού Τσάγκα. Μετά τή σύλληψή τους καί τήν 
ταλαιπωρία τους καί τά χτυποκάρδια τους τούς έπέδειξαν υστέρα στους Ντόζην, Δα- 
σκαλάκην καί  ̂σωφερ Διπλάρην, οί όποιοι καί μέ τόν κατηγορηματικώτερο τρόπο 
έπεβεβαίωσαν ότι αυτοί οί κρατούμενοι δεν είχαν καμμιά απολύτως σχέση μέ εκεί
νους πού παρέλαβαν τήν νύχτα από τό Χαρβάτι, ούτε ή Μώρου έμοιαζε, έστω καί 
κατά κεραίαν με τή μυστηριώδη κοπέλα μέ τό μπέζ φουστάνι καί τό κόκκινο καπέλο

Καί μετά τό νέο αυτό μπέρδεμα, οί τέσσαρες νέοι «ύποπτοι» άφέθηκαν έλεύθε- 
POL... Φυσικά ο τύπος άρχισε νά διαμαρτύρεται γιά όλα αυτά τά καμώματα. Καί νά 
γράφη στήλες ολόκληρες γιά τή μυστηριώδη δολοφονία του σωφέρ, ή όποια, όπως 
θά άποδειχθή, ήταν έργο τής συμμορίας μέ τά 25 πιστόλια...

Καί πάλιν νέα ψξέταση των Ντόζη, Δασκαλάκη, των γυναικών των καί τοϋ 
σωφ&ρ .̂ή, «Καντιλλακ» Δίπλαρη για να καθορισθοϋν έπακριβέστερον τά χαρακτη
ριστικά των δολοφόνων τοΰ Τσάγκα τούς όποιους έπήραν από τό Χαρβάτι καί τούς 
μετέφεραν μέχρι την Αγια Παρασκευή. Στις νέες του καταθέσεις αποσαφήνισαν 
ότι εκείνος πού προσπαθούσε νά κρύψη από τούς έπιβαίνοντες τό πρόσωπό του ή- 
ναν με-.ρίου αναστήματος 25 - 26 χρόνων, αμούστακος, σιτόχρους καί έφερε ρούχα 

. γκρι - μπέζ καί πουκάμισο ανοιχτό μέ κολλαρίνα, αλλά μπάϋρον, κρατούσε δέ τό έλα- 
φρό του επανωφόρι στά χέρια άν καί έσκαζε δ τζίτζικας άπό τή ζέστη.

Ό άλλος, ήταν κάπως ψηλότερος άπό τόν πρώτο στό άνάστημα, 1 9 -2 0  χρόνων 
μόλις, λίγο παχύτερος άπό τόν πρώτο, μέ πιο γεμάτο πρόσωπο, μέ άθλητικό "παρά
στημα, ξανθός μέ ευρύ μέτωπο, ξανθά μαλλιά ριγμένα πίσω καί ξυρισμένο μουστάκι. 
Φορούσε ρούχα καμπαρτινέ μπέζ καί πουκάμισο καί αύτός χωρίς γιακά, άλλά μέ 
κολλαρίνα. Είχε λεπτούς τρόπους, ζωηρή φωνή καί κρατούσε κΓ αύτός λεπτό επα
νωφόρι στά χέρια. Καί τούς δυό νέους τούς νόμισαν ότι άνακατεύονταν μέ αύτοκί- 
νητα.

. . Ή  κοπέλα πού τούς συνόδευε ήταν μέτριου άναστήματος μέ ζωηρά καί αδρά 
χαρακτηριστικά, μαύρα, κατάμαυρα φρύδια, μελαχροινή καί παχουλούτσικη. Προσ
διόρισαν ότι τό κόκκινο της καπέλο είχε μικρά μπόρ καί έπέμειναν καί πάλι ότι τό 
φόρεμά της είχε χρώμα μπέζ.

Άπό ανακρίσεις πού έγιναν στην Α γ ία  Παρασκευή έξακριβώθηκε ότι τή νύχτα 
εκείνη οί δύο νέοι καί ή κοπέλα πού κατέβηκαν άπό τήν «Καντιλλάκ» πήραν τό μονο
πάτι, μέσα στό δάσος πού έβαινε τότε άπό τήν Α γ ία  Παρασκευή πρός τή «Σωτη
ρία» καί άπό τού σημείου εκείνου χάθηκαν πιά τά ίχνη τους. Ό δδηγός τής «Καν- 
τιλλάκ» Διπλάρης κατέθεσε καί πάλιν ότι όταν τούς κατέβασαν άπό τό αυτοκίνητό 
του στην Α γ ία  Παρασκευή καί δίπλα στο εκεί άνοιχτό καί φωτισμένο κέντρο ήσαν 
σταματημένα ένα ταξί καί ένα λεωφορείο. Τούς συμβούλευσε τότε μέ τό ταξί νά γυ
ρίσουν στό Χαρβάτι ώς τό σταματημένο τους αμάξι, άλλ’ αυτοί όέν μπήκαν ούτε στό 
ταξί ούτε στό λεωφορείο, άλλά προχώρησαν πεζή πρός τό δάσος.

Έκ των ύστερων, οί νέοι πού πήραν άπό τό Χαρβάτι τούς φάνηκαν ύποπτοι για-
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τί σέ σχετική τους έρώτηση πιάστηκαν δτι δεν ήξεραν δτι τό σταματημένο τους αμά
ξι ήταν «Ντόζ». Ό ένας άπό αυτούς είπεν δτι το άμάξι τους ήταν «Σεβρολέτ» καί 
όταν δ Διπλάρης τοΰ είπε: «Δεν ξέρεις δτι το άμάξι σου είναι «Ντόζ». Ό άλλος 
για νά τον καλύψη είπε: «Καλέ έχουμε δυο αμάξια. Μια «Ντόζ» καί μιά «Σέ- 
βρολετ». 'Ο φίλος μου νόμισε δτι απόψε είχαμε πάρει μαζί μας τή «Σέβρολετ», ενώ 
είχαμε πάρει τή «Ντόζ».

Στο Διπλάρη πού ήταν ευσυνείδητος έπαγγελματίας, έκανε, εκ των υστέρων, 
εντύπωση ή αδιαφορία πού έπέδειξαν οί επιβάτες για τό «άμάξι τους», γιατί δταν 
έφυγαν έδωσαν άπό δυο κλωτσιές για νά κλείσουν τις πόρτες τοΰ άμαξιοϋ καί γιατί 
τό έγκατέλειψαν χωρίς νά κλειδώσουν τις πόρτες του.

Επίσης δ Διπλάρης θυμήθηκε, εκ των υστέρων δυστυχώς, δτι πριν φθάσουν 
στην 'Αγία Παρασκευή καί ένώ περνούσαν άπό τό «Σταυρό» τούς σταμάτησε δ εκεί 
τροχονόμος χωροφύλακας, δ όποιος άφοϋ έρριξε μιά αδιάφορη ματιά ατούς επιβάτες 
τής «Καντιλλάκ» έκανε σήμα για νά προχωρήση το άμάξι καί έφυγαν. 'Ο Διπλάρης 
τότε θυμήθηκε δτι ένας άπό τούς νέους πού καθόταν σ’ ένα άπό τά φτερά τής «Καν- 
τιλλάκ» είχε πολύ ταραχθή καί δταν επί τέλους έφυγαν άπό τον τροχονόμο είπε στό 
σωφέρ.

— Μπά τέτοια ώρα χωροφύλακας εδώ πέρα; Τί νά θέλη;
— Δεν ξέρετε δτι κοιτάζουν γιά λαθρεμπόριο; τούς είπεν δ Διπλάρης;
— Γιά έρωτοδουλειά δηλαδή; τον ρώτησε.
—"Οχι γιά πραγματικό λαθρεμπόριο. Γιά τσιγάρα καί γιά τσιγαρόχαρτο πού 

φέρνουν πλοιάρια, άπό την Αίγυπτο ή άπό την Τουρκία καί τό βγάζουν τις νύχτες 
στη Ραφήνα ή στον Πόρτο Ράφτη.

Στό άναμεταξύ δ μακαρίτης, τότε υφηγητής καί μετά καθηγητής τής ιατροδικα
στικής καί ανεκτίμητος φίλος μου, Γρηγόρης Κάτσας κατόρθωσε νά διαπιστώση δτι. 
δ Τσάγκας δέν είχε γευματίσει, αλλά είχε πιει κρασί μόνο καί μάλιστα ελάχιστο καί 
όχι πολύ, δπως είχε ύποτεθή στήν άρχή καί είχε βάλει στό στομάχι του λίγο πεπό
νι πού δέν είχε άκόμη χωνευθή. ’Από τό γεγονός πού δέν είχε γευματίσει καί άπό 
τή πρόοδο τής σήψεως τοΰ πτώματος τοΰ Τσάγκα, δταν αύτό νεκροτομήθηκε, δ Κα- 
τσάς προσδιόρισε δτι δ φόνος τοΰ σωφέρ είχε διαπραχθεϊ κατά τής 11 καί 30 μέ 
12 τά μεσάνυχτα στή Βούλα καί επομένως πολύ σωστά έλεγαν οί επιβάτες τής «Καν- 
τιλλάκ» δτι «έψάρευσαν» τούς φονιάδες στό Χαρβάτι λίγο μετά την 1 ώρα τήν νύχτα.

Τετάρτη 17 ’Ιουλίου, πέντε μέρες μετά τό έγκλημα άπόλυτο σκοτάδι βασίλευε 
Δράστες καί αίτια παρέμεναν άγνωστα. Γίνονταν αναζητήσεις μέ βάση τά χαρακτη
ριστικά πού έδωσαν τά τρία γκαρσόνια καί οί επιβάτες τής «Καντιλλάκ», αλλά χω
ρίς κανένα αποτέλεσμα. Υπόνοιες ξεφράζονταν δτι οί δράστες ήσαν νέοι καλής κοι
νωνικής τάξεως καί δτι πιθανόν νά σκότωσαν κατόπιν φιλονικίας, έξ αφορμής τής 
νέας. Αέγεται δηλαδή μήπως ό Τσάγκας, ο όποιος είχε στείλει τή γυναίκα του καί 
τό παιδί του στήν ’Ικαρία γιά παραθερισμό δέν μπορούσε νά συγκρατήση τις ορμές 
του καί ρίχθηκε στήν δμορφη έπιβάτιδά του, τήν κοπέλα μέ τό μπεζ φόρεμα καί τό 
κόκκινο καπελάκι καί μήπως έξ αιτίας της τσακώθηκε μέ τούς συνόδους της, πού 
τόν σκότωσαν καί τοΰ πήραν τό αυτοκίνητο, χωρίς νά τον ληστεύσουν, μέ αποκλει
στικό σκοπό νά κατορθώσουν νά διαφύγουν, πράγμα πού κατόρθωσαν καί έφθασαν 
ώς τό Χαρβάτι, δπου αναγκαστικά καί σταμάτησαν.

(Συνεχίζεται)
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ΤΑΜΙΑΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 
MS ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

________________ 'Υπό του τ. ΆνΟυπαστυνόμου κ. ΓΕΩΡΓ . ΔΟΥΚΑΚΗ---------------------------
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

’Από τότε άρχισα καί πάλι στενή παρακολούθηση τού καπετάν - Μπόζια. Σέ 
κάθε γυρισμό του άπό ταξίδι, διεπίστωτα τις συναντήσεις του μέ την ’Αλίκη, πού 
ερχόταν αποκλειστικά γ ι’ αυτό άπό τήν Αίγινα. 'Άλλοτε αντάμωναν στό γνωστό 
παραγγελιοδοχικό γραφείο καί άλλοτε ανέβαινε ή ’Αλίκη στό «Αττική» καί ύστερα 
έφευγε μαζί μέ τον καπετάν - Μπόζια καί τραβούσαν γιά τό σπίτι του.

Είχαν περάσει οί γιορτές τής Πρωτοχρονιάς. Μια μέρα κάνοντας τήν συνηθι
σμένη βόλτα μου άπό τήν παραλία καί περνώντας άπό τό γραφείο τού Όθωνίδη, 
είδα τήν ’Αλίκη νά βγαίνη βιαστική καί νά τραβά γιά τις προβλήτες. Τήν άκολού- 
θησα. Πλάι άπό ένα ύπερωκεάνειο, είχε πλευρίσει τό «’Αττική». Στή γέφυρα δ 
καπετάν - Μπόζιας χαιρετούσε τήν Ά λικη καί τήν καλοΰσε ν’ άνέβη στό καράβι.

Χωρίς νά τό καλοσκεφθώ καί νά χάσω καιρό, τήν ακολούθησα ανάμεσα στους 
εργάτες τού λιμανιού πού άνέβαιναν γιά τις άποσκευές των επιβατών. Ή  Άλικη 
πήγε κατ’ ευθείαν στό σαλόνι τής πρώτης θέσεως. Έ κεΐ τήν υποδέχθηκε 6 θείος 
της καπετάν - Μπόζιας, πού τήν πα[άε\άλεσε νά τόν περιμένη γιά λίγο. Έγώ έκανα 
πώς έψαχνα νά συναντήσω κάποιον δικό μου έπιβάτη, γιά νά δικαιολογήσω τήν 
επίσκεψή μου στό καράβι. Σέ λίγα λεπτά ήρθε δ καπετάνιος, κάθησε πλάι της κι’ 
άρχισαν νά κουβεντιάζουν. Δέν μπόρεσα νά άκούσω πολλά, μόνο δταν σηκώθηκαν, 
ό καπετάνιος τήν χτύπησε πατρικά στήν πλάτη καί δίνοντάς της ένα στενόμακρο 
φάκελο πού είχε στήν τσέπη του, τής είπε:

— Μή στενοχωριέσαι, Ά λικάκ ι, δ Νίκος είναι καλά καί ολα θά πάνε καλά.
Ή  Α λίκη χαιρέτησε θερμά τόν καπετάνιο καί έφυγε γιατί το «Αττική» θά 

ξεκινούσε σέ λίγη ώρα γιά τήν Αίγυπτο.
Καί πάλι άνάμεσα άπό έπιβάτες καί αχθοφόρους τήν άκολούθησα καί στόν 

έλεγχο τού τελωνείου βρισκόμουνα πλάι της. "Οταν οί τελωνειακοί άνοιξαν τόν 
μακρόστενο φάκελο πού είχε στήν τσάντα της, είδα πώς ήταν γεμάτος άπό μετοχές 
των σιδηροδρόμων ΣΙΙΑΙΙ. Οί τελωνειακοί τής τόν έπέστρεψαν καί ή ’Αλίκη τρά
βηξε προς τό ρολόι τού Δημαρχείου. Μά ι,ιόλις είχε άπομακρυνθή, κοντοστάθηκε 
λίγο γιά νά τακτοποιήση καλύτερα μέσα στήν τσάντα της τόν φάκελο. Άπό άπρο- 
σεξία, τής έπεσε ένα διπλωμένο χαρτί, μά συνέχισε τό δρόμο της, γιά νά προλάβη 
τό βαποράκι γιά τήν Αίγινα.

Μέ δυό μεγάλα βήματα έφθασα επί τόπου καί πάτησα τό διπλωμένο χαρτί. 
'Όταν πιά ή Α λίκη  είχε ξεμακρύνει τό πήρα, τό έβαλα στήν τσέπη μου καί έφυγα 
ολοταχώς γιά τό Τμήμα.

Τό διπλωμένο χαρτί ήταν ένα τηλεγράφημα άπό τό Παρίσι. Είχε άριθ. 9512, 
15 Νοεμβρίου 1925, ώραν 2 καί 15 καί άπευθυνόταν πρός τόν Δημήτριον Όθωνί- 
δην, εις Πειραιά, άπό τόν Νικόλαον Βαρώνον οδός ΙΙερούς 12 Παρίσι, γραμμένο μέ 
λατινικούς χαρακτήρες καί έλεγε:

«Φίλος άναχωρεΐ. στόπ. "0που φτάσει ειδήσεις. Ν. Βαρώνος».
"Εγραψα άμέσως δελτίο γιά τις τελευταίες παρακολουθήσεις καί μαζί μέ τό 

τηλεγράφημα τό παρέδτοσα στόν άστυνόμο.
Τό ουρανοκατέβατο τηλεγράφημα, καί κατά τή γνώμη τού αστυνόμου, ήταν 

ακατάληπτο, μά αρκετά ύποπτο. Νά ήταν σταλμένο άπό τόν ίδιο τόν Βάλμπαλη μέ 
νέο ψευδώνυμο ή άπό άλλο πρόσωπο πού λεγόταν πραγματικά Βαρώνος;
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Μά ακριβώς κείνες τις μέρες κάποιες θετικές καί εξακριβωμένες πληροφορίες 
για μια προηγούμενη παρόμοια υπόθεση μέ ανάγκασαν να διακόψω την παρακολού
θηση της ’Αλίκης.

** *
Πριν δυο χρόνια τό 1923 ένας άλλος ταμιακός, ό είσπράκτωρ τοΰ Δημοσίου 

ταμείου Πατρών Παναγιώτης Παταράς, χάθηκε μέ 1.500.000 δρχ. Τά λαγωνικά 
της Αστυνομίας Πατρών εξαπολύθηκαν για την ανακάλυψή του, μά από την πα
ρακολούθηση της γυναίκας του Α γνής, πού δέν έδειχνε ανησυχία για την εξαφά
νισή του, έβγαινε τό συμπέρασμα πώς ό Παταράς τό είχε σκάσει για τό εξωτερικό. 
Πέρασε αρκετό διάστημα από τότε όταν ρωτώντας εδώ - εκεί, έμαθα, από καλώς 
πληροφορημένο γνωστό μου, δτι δ Παταράς είχε φύγει γιά την Αμερική μέ ψεύ
τικο διαβατήριο καί μέ τό ψευδώνυμο Κουφός. 'Ύστερα κάλεσε καί τη γυναίκα του 
μέ τά παιδιά τους. Μά δέ στάθηκαν τυχεροί, γιατί τούς άνεκάλυψαν δτι ήταν 
λαθρομετανάστες καί ό αστυνομικός διευθυντής μεταναστεύσεως κ. Μπράουν υπέ
γραψε τή διαταγή τής άπελάσεώς τους μέ τό βαπόρι «Πρόβιντενς».

Όσο τό καράβι πού τούς έφερνε στήν Ελλάδα πλησίαζε προς την Ευρώπη, 
τόσο τοΰ καταχραστοϋ Παταρά το μυαλό θόλωνε. Βημάτιζε δλη μέρα μέ νευρικότητα 
στην κουβέρτα καί μονολογούσε. «Γυρίζω στήν Ελλάδα καί τί μέ περιμένει». Μέ 
τή φαντασία του έβλεπε Αστυνομίες, χειροπέδες, δικαστήρια, φυλακές μέ βαρείες 
καταδίκες ακόμα καί το εκτελεστικό απόσπασμα, μέ την εφαρμογή τοΰ αυστηρού 
νόμου από τον στρατηγό Πάγκαλο πού δέν έχάριζε κάστανα ατούς καταχραστές τοΰ 
Δημοσίου. Καί δ Παταράς πήρε τήν άπόφαση νά τό σκάση σ’ οποίο ευρωπαϊκό λι
μάνι θά εΰρισκε ευκαιρία. Είπε στη γυναίκα του την άπόφασή του κ ι’ δταν τό κα
ράβι πλεύρισε στο λιμάνι της Νεαπόλεως, άνακατεύθηκε μέ τό πλήθος τών επιβα
τών, βγήκε στο μουράγιο καί χάθηκε μέσα στην άνθρωποθάλασσα της παραλίας.

Ή  γυναίκα του μέ τά παιδιά έφθασαν στον Πειραιά καί πέρασαν τον έλεγχο 
κανονικά μέ τά χαρτιά τής άπελάσεώς τους από τήν Αμερική μέ τό δνομα Κου
φού. 'Όταν τήν ρώτησαν γιά τον άνδρα της, ή Α γνή Παταρά, άρκετά έξυπνη, 
απάντησε μέ φυσικότητα:

— Ευτυχώς δ άνδρας μου μπόρεσε νά παραμείνη στήν Αμερική.
Χωρίς άλλες εξηγήσεις έφυγε, τράβηξε γιά τήν Αθήνα καί κατέλυσε μέ τά 

παιδιά της στο ξενοδοχείο «Ν. Βυζάντιον» τής δδοΰ Δώρου.
Αυτά πού έμαθα από τον τόσο καλά πληροφορημένο πράκτορά μου τά διε- 

σταύρωσα κΓ άπό άλλες πλευρές κι’ άρχισα συστηματικά τήν παρακολούθηση τοΰ 
ξενοδοχείου «Ν. Βυζάντιον». ’Έμαθα τούς συγγενείς καί τούς προστάτες τής Πα
ταρά, μά άπ’ αυτούς δέν είχα νά βγάλω καί μεγάλα πράγματα. ’Έπρεπε λοιπόν 
κάπου άλλοΰ νά στραφώ, έπρεπε νά βρώ πρόσωπο ξένο, μά καί πού νά ερχόταν 
σέ άμεση επαφή μέ τήν Παταρά. Ζόρισα τή σκέψη μου καί θυμήθηκα τήν καμα
ριέρα τοΰ ξενοδοχείου, τή Νίκη. Ή ταν κοπέλα χαρ ιτωμένη καί πεταχτή. Κατέ
φυγα, λοιπόν, στά μεγάλα μέσα. Τήν ξεμυάλισα καί τήν έκανα φιλενάδα μου. Ή 
καϋμένη έγινε σέ λίγο τυφλό όργανό μου καί μέ ενημέρωνε χωρίς νά τό καταλα- 
βαίνη γιά δ,τι ζητούσα. Ή  Α γνή Παταρά, πού συμπαθούσε πολύ τήν καμαριέρα 
της Νίκη, τής έμπιστεύθηκε δτι δ άνδρας της βρισκόταν στήν ’Ιταλία, στό σπίτι 
ενός φίλου του. Τήν πληροφορία αυτή τής καμαριέρας τήν καλλιέργησα. ’Έγρα
ψα άκόμα καί στη Νεάπολι, στό φίλο μου προξενικό υπάλληλο κ. Κάντα, καί σέ 
μιά εβδομάδα είχα στά χέρια μου θετικά καί εξακριβωμένα τή διεύθυνσή του στη 
Νεάπολη. Ό Παταράς ή Κουφός, έφιλοξενεΐτο άπό τον φίλο του Παναγιώτη Γκί- 
στη στη Βία Φράντσια 184. “Υστερα άπό μιά δυό μέρες ή καμαριέρα μέ πληρο
φόρησε δτι ή Κουφοΰ έφυγε μέ τά παιδιά της γιά τήν Αίγυπτο καί άπό εκεί θά 
πήγαινε στήν ’Ιταλία ν’ άνταμώση τον άνδρα της.
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“Οταν καί από τον έλεγχο λιμένος διεπίστωσα τήν αναχώρηση τής Κουφοϋ 
για τήν Αίγυπτο, έγραψα στό δελτίο μου δλες εις λεπτομέρειες καί διευθύνσεις 
καί τό παρέδωσα στό διοικητή.

Τήν επομένη μέ κάλεσε στο γραφείο του δ άστυνομικάς διευθυντής, μακα
ρίτης, Δημήτριος Τ'ρύφωνας.

— Τό δελτίο σου Δουκάκη είναι ενδιαφέρον καί σοβαρό, είπε μέ τό μειλίχιο 
ύφος πού τόν διέκρινε. Είσαι βέβαιος πώς είναι θετικά οσα άναφέοεις;

— Πλέον ή βέβαιος κ. διευθυντά.
— Τότε πρέπει νά φύγης αμέσως για τήν Ιταλ ία  pi ένα ύπαστυνόμο, είπε 

καί διέταξε τόν ύπαστυνόμο κ. Ιωάννη Λυμπερόπουλο νά έτοιμαστή.
Μετά από λίγες μέρες καί ακριβώς τά ξημερώματα στις 19 Νοεμρβίου 1926 

ό ύπαστυνόμος τότε κ. Λυμπερόπουλος καί εγώ βρισκόμασταν στή Νεάπολι τής ’Ι
ταλίας. 'Ο γενικός πρόξενος κ. Ίωαννίδης μ’ ένα έγγραφο μάς έστειλε στή Διεύ
θυνση τής ’Αστυνομίας Νεαπόλεως καί παρακαλοϋσε όπως μας βοηθήσουν στή 
σύλληψη τοϋ Παταρα. Ό αστυνομικός διευθυντής Νεαπόλεως πρόθυμα μάς διέ
θεσε τόν μαρεσάλ Σέντορε καί τούς καραμπινιέρους Σαΐλο Μοντάρο καί Μπερναρ- 
ντίνο.

Ύστερα από μιά περιπετιώδη αναζήτηση τόν ανακαλύψαμε καί τόν συλλά- 
βαμε στις 26 Νοεμβρίου στή Βία Πριγκιπέσσα Μαργαρίτα No 124, έκεϊ πού τον 
είχε εγκαταστήσει ό συμπατριώτης καί φίλος του Γκίστης μέ τήν οικογένεια του.

¥ ¥
Πέντε μήνες κράτησε ή διακοπή τής ύποθέσεως Βάλμπαλη. Μόλις γύρισα από 

τήν ’Ιταλία, αμέσως ξανάρχισα τήν παρακολούθηση τής ’Αλίκης. Μέχρι τότε καμ- 
μιά πρόοδος στήν υπόθεση Βάλμπαλη.

Ή  ’Αλίκη εξακολουθούσε μέ τόν ίδιο ρυθμό τις κινήσεις της. Ερχόταν κά
που δυό φορές τόν μήνα άπό τήν Αίγινα στόν Πειραιά, έκανε τις έπισκέψεις της 
πότε στό γραφείο τοϋ Όθωνίδη, πού έμαθα πώς ήταν κ ι’ αυτός συγγενής της, καί 
πότε στό σπίτι τοϋ' θείου της, καπετάν - Μπόζια. Αυτό είχε καταντήσει πιά ρου
τίνα καί δέν έβγαινε τίποτα μέ τά ίδια καί τά ίδια πρόσωπα πού συναντούσε. Τό 
μόνο ξεκάθαρο ήταν πώς τά πρόσωπα αυτά έπαιζαν ρόλο ταχυδρόμου - συνδέσμου 
τοϋ καταχραστοϋ μέ τή γυναίκα του. "Ομως πολύ δύσκολο, γιά νά μή πώ αδύνα
το, ήταν νά μπορέσω νά τούς πλησιάσω καί ν’ άποσπάσω τό μεγάλο μυστικό. Ποΰ 
νά είχε καταφύγει δ Βάλμπαλης;

“Ενα πρωινό, οπίϋς περνούσα άπό τό γραφείο τού Όθωνίδη, είδα τήν Άλικη 
νά είναι κιόλας έκεϊ καί νά κάθεται στο πλά'ί του. ’Έκανα πώς χαζεύω έκεϊ τρι
γύρω καί τούς παρακολουθούσα. “Οταν σέ λίγο ή Α λίκη σηκώθηκε, σταμάτησε 
μ.προστά στήν πόρτα τόν υπάλληλο τοΰ γραφείου πού έφευγε, κάτι τοΰ είπε καί τού 
έδωσε ένα φάκελο.

Ό υπάλληλος, ένας λεπτοκαμωμένος νέος, μέ κάποια άλλα χαρτιά πού κρα
τούσε στά χέρια του, τράβηξε τόν παραλιακά δρόμο, έστριψε τήν όδό Φίλωνος καί 
μπήκε στο ταχυδρομείο. Τόν ακολούθησα καί στή θυρίδα στάθηκα σχεδόν πλάι 
του. Ανάμεσα άπό τά χαρτιά πού κρατούσε, έβγαλε ένα φάκελο, τόν έβαλε πάνα» 
στό μάρμαρο κ ι’ έπιασε κουβεντούλα μέ τήν πωλήτρια των γραμματοσήμων. Τότε 
μοΰ δόθηκε ή ευκαιρία νά διαβάσω τή διεύθυνση πού έγραφε δ φάκελος:

Νικόλας Γιουγκόσλοτς, Σκέντερ Βεγκόνα No 27. Μπεογκράντ.
Γύρισα τήν πλάτη καί τήν έγραψα στά γρήγορα πάνω στό πακέτο των τσι

γάρων μου, ένώ εκείνος έξακολουθούσε ακόμα τή συζήτηση μέ τήν κοπέλα τού 
ταχυδρομείου. Δέν υπήρχε λόγος νά περιμένω γιά παρακολούθηση, γιατί άπό τά 
χαρτιά πού κρατούσε ασφαλώς θά πήγαινε γιά δουλειές τού γραφείου.
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Τράβηξα τό δρόμο μου γεμάτος όμως απορίες. Ήταν ό φάκελος αυτός γράμ
μα της Ά λικης πρός τον άντρα της ή επιστολή τοϋ γραφείου σέ αντιπρόσωπό τους 
στο Βελιγράδι; Κι’ άν πράγματι ήταν γράμμα για τον Βάλμπαλη μέ νέο ψευδώ
νυμο πώς θά μποροϋσα νά τό εξακριβώσω; Ό μόνος τρόπος ήταν νά διπλαρώσου 
τον υπάλληλο. Μόνον άπ’ αϋτόν, άν ήξερε κάτι, θά μάθαινα.

Μέ τή σειρά του άρχισα νά τον παρακολουθώ. "Εμαθα τό όνομά του, τό σπίτι 
του στήν δδό Σαχτούρη, τούς φίλους του, τά κέντρα πού σύχναζε καί σιγά - σιγά 
μέ τον καιρό κατάφερα νά μπώ στή συντροφιά τοϋ Σίμου, καί νά γίνω φίλος του. 
'Ο Σιμός, παιδί άβγαλτο καί σπιτικό, μόλις πριν δυο χρόνια είχε έρθει από τήν 
επαρχία γιά νά έργασθή. Δέν είχε ιδέα από τις μανούβρες καί τις πονηριές πού 
μεταχειριζόμαστε οί αστυνομικοί γιά νά πετύχουμε τοϋ σκοπού μας. ’Άλλωστε δέν 
ήξερε πώς είμαι αστυνομικός. 'Όμως, παρά τήν κάπως παιδιάτικη αφέλειά του, 
ό Σιμός ήταν τύπος έρωτομανής. Τάχανε όταν έβλεπε όμορφα κορίτσια καί φαν
ταζόταν πώς όλα τον έρωτευόντουσαν. Κι’ όλο πάνω σ’ αυτό τό θέμα οί κουβέντες 
μου. Νέος τότε κ ι’ εγώ μ’ άκουγε ό Σιμός μ’ ανοιχτό τό στόμα. Σέ μιά τέτοια συ
ζήτηση, κάνοντας τον ανήξερο, τον ρώτησα:

— Στό γραφείο σας δέν έχετε καμμιά κοπέλα υπάλληλο;
— Μπά, δέ βαρυέσαι, ποϋ τέτοια τύχη. Ε κεί μέσα παιδί μου θηλύκια γάτα 

δέν πατάει, έκτος από τήν Ά λικη.
— Ποια είναι αυτή ή Α λίκη ; Είναι όμορφη;
— Κι’ όμορφη καί νέα είναι. Είναι συγγενής τοϋ αφεντικού μου. Όμως δέν 

μπορώ νά καταλάβω τί συμβαίνει μ’ αυτή τήν κοπέλα. Είναι παντρεμμένη κι ό 
άντρας της λείπει; Είναι χωρισμένη; “Ολο κρυφομιλάνε μέ τον προϊστάμενό μου, 
πολλές φορές τήν είδα νά κλαίη καί αράδα μοΰ δίνει καί τής ταχυδρομώ γράμ
ματα στό εξωτερικό.

Περισσότερα άπ’ αϋτά φάνηκε πώς ό Σιμός δέν ήξερε, μά καί γιά νά μή τον 
πονηρέψω δέν τόν ρώτησα. Δέν έμενε λοιπόν παρά νά ένεργήσω μέ άλλο καί πιο 
θετικό τρόπο. Νά βάλω στό χέρι ένα γράμμα, ένα όμοιο γράμμα μέ τό όνομα 
Γιουγκάσλοτς στό Βελιγράδι πού είχα αντιγράψει τή διεύθυνση καί πού ύποψια- 
ζόμουν πώς ήταν από τήν Α λίκη στον άντρα της. ’Έτσι ίσως νά ξεκαθάριζε ή 
υπόθεση. Ή  ιδέα αυτή είχε καρφωθή στό μυαλό μου, μά πώς καί μέ ποιο τρόπο 
θά γινόταν νάρθη στά χέρια μου αυτό τό γράμμα; Εμπρός, λοιπόν, είπα μέ τόν 
εαυτό μου, μέ τήν πρώτη ευκαιρία πού θά μοϋ δοθή.

** *
Πάντοτε είχα εμπιστοσύνη στήν εύνοια τοϋ Θεοϋ καί τής τύχης μου. Καί 

στις 8 Μαρτίου 1927 πού ξεμπάρκαρε ή ’Αλίκη άπό τό «Πτερωτή» μαζί μέ τήν 
κορούλα της, άνηφάρισαν τήν οδό Τσαμαδοϋ καί πήγαν στό φωτογραφείο Ψαλι- 
δά. Σέ λίγο έφυγαν καί τράβηξαν γιά τό γραφείο τοϋ Όθωνίδη. Κρύφτηκα πίσω 
άπό κάποια φορτηγά αυτοκίνητα καί παρακολουθούσα άπό κοντά τό γραφείο. Ά 
πό τή τζαμόπορτα μπόρεσα νά δώ καθαρά τήν Ά λικη νά κάθεται σ’ ένα άπό τά 
γραφεία καί νά γράφη. Δέν πέρασε πολλή ώρα, καί νά δ Σιμός έφευγε μέ ένα 
αάτσο έπιστολές στό χέρι. Τόν άφησα νά προχωρήση λίγο καί ετρεξα πίσω του. 
'Όταν τόν έφτασα, κάνοντας τόν ξαφνιασμένο πού τόν άντάμωνα, τοϋ είπα:

—’Ώ, γειά σου Σΐμο, γιά ποϋ τραβάς;
— Ποϋ άλλοΰ, γιά τό ταχυδρομείο, μοΰ είπε καί μοΰ έδειξε τά γράμματα πού 

κρατοΰσε. ’Εσύ, γιά ποΰ μέ τό καλό; μέ ρώτησε.
— Κι’ εγώ κατά κείθε. Πάμε.

7 Συνεχίζεται)
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Η Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ι Α  Τ Η Σ  Β Ι Ο Λ Ε Τ Α Σ  Γ Ο Υ Σ Κ Φ Ι Λ Ν Τ
Κατά μετάφρασιν έκ του ’Αγγλικού υπό 
τού Άρχιφύλακος κ. ΚΩΝΣΤ. ΛΑΨ ΑΝ Η ~

Ό ’Αστυνόμος Μπέβεριτζ, ένας από τούς βετεράνους τής Scotland la rd , περι- 
γράφοντας τήν δολοφονία τής Βιολέτας Γούσκφιλντ, λέγει τά εξής:

« Ένα πρωινό τοϋ 1943 καί πάλι έζητήθη ή βοήθεια τής Scotland Bard. Αυτή 
τή φορά από τον διοικητή τής Αστυνομίας τοΰ Barnsley σχετικώς μέ μιά άγρια 
επίθεση πού δέχθηκε μία στρατιωτίνα σ’ ένα αγρόκτημα τής πόλεως αυτής. Μέχρι 
τήν ώρα αυτή δέν είχαν έξακριβωθή οί συνθήκες υπό τις όποιες τό θύμα -έδέχθη τήν 
επίθεση. Οταν, συνοδευόμενος καί άπό τόν άρχ) κα ’Ασφαλείας Γουέμπ έφθασα ατό 
Barnsley, αμέσως πήγαμε στό ’Αστυνομικό Τμήμα, δπου ό διοικητής καί ό ύπα- 
στυνόμος ’Ασφαλείας Χάρισσον μάς έκαναν νά νοιώσουμε σαν στό σπίτι μας.

Εμάθαμε, δτι ή κοπέλα είχε πεθάνει κατά τήν διάρκεια τοϋ ταξιδιού μας, ό 
δέ ύπαστυνόμος Χάρισσον μάς είπε δτι δταν ζητήθηκε ή βοήθεια τής Scotland Tard 
ή ταυτοτης τής κοπέλας δεν είχε ακόμη έξακριβωθή. Στό μεταξύ ή τοπική ’Αστυ
νομία είχεν ανακαλύψει δτι τό ονοματεπώνυμό της ήταν Βιολέτα Γούσκφιλντ, 20 πε
ρίπου χρόνων καί δτι ζοΰσε σέ ένα μικρό χωριό τό Κάντγουόρθ, μερικά χιλιόμετρα 
έξω άπό τό Barnsley, εργαζόταν στον ’Αγγλικό στρατό, έμενε στό σπίτι 
της καί κάθε πρωί, κατά τις 7 ή ώρα αναχωρούσε μέ λεωφορείο για τό Μπάρν- 
σλεϋ, δπου άλλαζε λεωφορείο, προκειμένου νά μεταβή σέ ένα μικρό χουριό, τό Πόρ- 
θορν, στή στρατιωτική βάση τού οποίου εργαζόταν. Πολλοί μάρτυρες κατέθεσαν δτι 
ή Βιολέτα, δπως συνήθως, έφυγε καί κατά τό μοιραίο αυτό πρωινό άπό το σπίτι της, 
αλλά πώς, δταν έγκατέλειψε τό λεωφορείο στό Μπάρνσλεϋ, τήν συνάντησε ένας νέος 
καί προχώρησαν μαζί μέχρι τά μέρος, άπό τό οποίο θά έπαιρνε τό άλλο λεωφορείο. 
ΤΙ πορεία τους αυτή οδηγούσε καί πράς τό άγρόκτημα δπου έλαβε χώρα καί τό 
.έγκλημα. "Ύστερα άπό λίγη ώρα είδαν τόν νέο νά φεύγη μόνος του άπό τό άγρό
κτημα.

"Οταν έξακριβώθηκε άπόλυτα ή ταυτότητα τού θύματος, ή ’Αστυνομία σύντομα 
ανακάλυψε δτι τό θύμα ήταν ή μνηστή τοϋ Τρέβορ "Ελβιν, πού ήταν ηλικίας 21 
χρόνων, καταγόταν άπό τό μέρος αυτό καί πού άπουσίαζε άπό τό σπίτι του τό πριοϊνό 
αύτό άπό τις 8 ή ώρα περίπου. Φαινόταν πώς πολλοί είχαν δή τό ζευγάρι μαζί τό 
πρωινό αύτό.

Σκέφθηκα δτι κατ’ αρχήν έπρεπε νά δώ τό πτώμα τής νέας, πού βρισκόταν στό 
τοπικό νεκροτομείο. "Ηταν μιά Ομορφη κοπέλα καί δ θάνατός της φαινόταν δτι 
προήλθε άπό βαρειά τραύματα στό κεφάλι. Κατόπιν έπήγα στον τόπο τοΰ έγκλήμα- 
τος, στό άγρόκτημα, έξήτασα προσεκτικά τό έδαφος καί διαπίστωσα σημεία πάλης 
μέ άρκετό αίμα τριγύρω τους. Μεγάλο μέρος τής πρασινάδας είχε καταπατηθή, ένώ 
στό λείο μέρος τού εδάφους υπήρχαν έντονα σημεία άπό άκανόνιστο βηματισμό, δπως 
συμβαίνει στήν περίπτωση τής πάλης. Στόν τόπο τοΰ εγκλήματος βρέθηκε καί μοΰ 
παραδόθηκε ένα παληό σφυρί. Τότε τά μάτια τοΰ Άρχ) κα Γουέμπ καρφώθηκαν 
κυριολεχτικά επάνω στό σφυρί αύτό καί μέ μεγάλο αύθορμητισμό τοϋ είπε: «Κύριε 
’Αστυνόμε αύτό μοΰ φαίνεται πώς είναι τό δπλο τοΰ έγκλήματος καί αύτές οί κηλίδες 
φαίνονται σάν κηλίδες αίματος».

Ή  πρώτη μου έντύπωση ήταν δτι δ άρχιφύλακας είχε δίκιο. Τό πλατύ μέρος 
τοΰ σφυριοΰ, μέ τό όποιο καρφώνει, έλειπε καί υπήρχε μόνον τό καμπυλωτό κοφτερό 
μέρος, φαινόταν δέ δτι τό πλατύ μέρος έλειπε άπό πολύ καιρό, δεδομένου δτι τό 
μέρος τοΰ σπασίματος ήταν άρκετά σκουριασμένο. Φαινόταν ακόμη σάν τό σφυρί,
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πού χρησιμοποιούμε στο σπίτι για να σπάμε το κάρβουνο καί για διάφορες άλλες
μικροδουλειές τού σπιτιού. ^

"Αλλα ίχνη δεν έπρόκειτο ν’ άνευρεθοϋν στον τόπο τού εγκλήματος. Απεφα- 
σισα, λοιπόν, νά έπισκεφθώ τό σπίτι τού νέου Ί ρεβορ Ελβιν. Οταν έφθασα στο 
σπίτι ό νέος έλειπε ακόμη, αλλά είδα την μητέρα του, μιά ευχάριστη γυναίκα, πού 
φαινόταν δμως πολύ στενοχωρημένη από τήν εξαφάνιση τού γυιοΰ της._ Είδα επίσης 
καί ένα θείο τού νέου. Καί οι δυό τους καταλάβαιναν πόσο δύσκολη ήταν ή κατά
σταση, κι’ δμως ήσαν πρόθυμοι νά μέ βοηθήσουν σέ ό,τιδήποτε τούς ζητούσα. Μέ 
οδήγησαν στό εσωτερικό τού σπιτιού τους, ενα κοινό τυπικός χωριατόσπιτο, πολύ 
δαως περιποιημένο καί συγυρισμένο καλαισθητικά. Ή  κυρία Έλβιν μου είπεν ότι 
ο άνδρας της υπηρετούσε στό στρατό. Στη συνέχεια μοΰ είπε γιά τό γυιό της._Ι1ρο- 
φανώς αυτές τις ημέρες ήταν ασθενής καί δεν έπήγαινε στην εργασία του. Ηταν 
μηχανικός. Αυτό τό πρωϊνό έφυγε από τό σπίτι κατά τις 7.30, λέγοντας ότι θά πή
γαινε νά δη τή Βιολέτα, τήν όποιαν έγνώριζαν, έφοροΰσε δέ καί τό αδιάβροχο του. 
Ή  κ. ’Έλβιν γιά νά μπορή νά καλύπτη τις δαπάνες τού σπιτιού της, τή μισή μέρα 
εργαζόταν σέ κάποιο κατάστημα έκεϊ κοντά φεύγοντας άπό τό σπίτι της κάθε πρωί 
λίγο πριν άπό τις 8. Θυμόταν οε πολύ καλα οτι είθε τον γυιό τΐ]<- να γυριςη σ*ιΐιΐ 
μέ τό άδιάβροχό του στή μασχάλη, ακριβώς λίγο πριν άπό τις 8. Τού μίλησε, άλλά 
δεν τής άπάντησε. Πήγε σέ ενα άλλο μέρος τού σπιτιού, γύρισε αμέσως στην τραπε
ζαρία καί μετά έφυγε άπό τό σπίτι αμέσως, αυτή τή φορά όμως χωρίς τό άδιάβροχό 
του. Τότε ρώτησα τήν κ. ’Έλβιν αν μπορούσε νά ύποθέση πού είχε πάει δ γυιός της 
καί εκείνη μοΰ άπάντησε ότι δέν μπορούσε νά φαντασθή πού είχε πάει αυτή τή φορά 
ό γυιός της, λέγοντας επί πλέον: «Αύτό είναι τό άσυνήθιστο καί μέ βάζει σέ μεγάλη 
ανησυχία».

Τό αδιάβροχο βρισκόταν στό σπίτι καί τό παρέλαβα μαζί μου. ’Από τήν κ. ’Έλβιν 
έμαθα έπίσης δτι στό σπίτι βρισκόταν ενα σφυρί σαν αύτό πού βρήκαμε στόν τόπο 
τού εγκλήματος καί ότι τό χρησιμοποιούσε γιά νά σπάη τό κάρβουνο. Αμέσως μού 
γεννήθηκε περιέργεια μήπως τό κομμάτι τού σφυριού που ελειπε, βρισκόταν κατά 
τύχην άκόμη στό σπίτι. Ρώτησα λοιπόν τήν κ. "Ελβιν, άν μπορούσα νά ψάξω καί 
έκείνη προθυμότατα μέ οδήγησε άμέσως στό υπόγειο. Σέ μιά γωνιά τού υπογείου 
βρισκόταν ένας σωρός άπό κάρβουνα καί εκεί κοντά ένα κιβώτιο μέ διάφορα άχρηστα 
μικροαντικείμενα καί κυρίως παληά είδη κιγκαλερίας. ’Ακριβώς στόν πάτο τού κι
βωτίου βρισκόταν τό σπασμένο κομμάτι τού σφυριού, πού έλειπε καί φαινόταν ότι 
βρισκόταν εκεί αρκετό καιρό. Τό σπάσιμο στό άτσάλι ήταν άκόμη καλά ευδιάκριτο, 
καίτοι λιγώτερο σκουριασμένο άπό τό υπόλοιπο σφυρί, πού βρήκαμε στόν τόπο τού 
εγκλήματος. Έπήρα μαζί μου καί τό κομμάτι (κεφάλι) αύτό τού σφυριού καί έφυγα. 
Ένώ δ άρχιφύλακας Γουέμπ παράμεινε στό σπίτι γιά νά πάρη τις καταθέσεις τής 
κ. ’Έλβιν καί τού άόελφοϋ της, εγώ πήγα στό ’Αστυνομικό Τμήμα τής περιοχής 
καί έκαμα τηλεφώνημα προς όλα τά ’Αστυνομικά Τμήματα, στήν περιφέρεια τών 
οποίων έμεναν συγγενείς τής κ. ’Έλβιν καί ζητούσα νά έξακριβωθή μή τυχόν δ 
Τρέβορ ’Έλβιν είχε κάπου φανή. Λέν πέρασε πολλή ώρα καί τό ’Αστυνομικό Τμήμα 
τού ’Ότλεϋ στό Γιόρκσάϊρ μάς έδωσε τήν πληροφορία ότι δ Τρέβορ είχε φανή στό 
’Ότλεϋ, όπου καί δανείσθηκε μερικά χρήματα. Μετά άπό δυό ώρες περίπου τό ’Α
στυνομικό Τμήμα τού Μπλάκπουλ έτηλεφώνησεν δτι δ Τρέβορ βρισκόταν στό σπίτι 
κάποιου θείου του εκεί καί ότι έπασχε άπό αμνησίαν. ’Αμέσως έδωσα εντολή στό 
’Αστυνομικό Τμήμα τής περιφερείας αυτής νά προβή στήν σύλληψη τού Τρέβορ, 
στήν προσαγωγήν του στό Τμήμα καί τήν κράτησή του, άφοϋ προηγουμένως τού γ ι
νόταν καί ή σχετική έρευνα.

Θά έπρεπε τώρα νά πάμε όσο τό δυνατό συντομώτερα στό Μπλάκπουλ, νά τε
λειώσουμε γρήγορα τή δουλειά μας εκεί μέ τόν δράστη καί νά ξαναγυρίσουμε πίσω
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σώ  Μπάρνσλεϋ, γιά νά ^παρακολουθήσουμε τήν νεκροτομή, ή οποία θά γινόταν στις 
2 μ.μ. Δεν παραλείπω νά τονίσω στό σημείο αυτό δτι δ αξιωματικός τής ’Αστυνομίας, 
ο οποίος εχει άναλάβει τήν έξιχνίαση ενός εγκλήματος ανθρωποκτονίας, πρέπει πάν- 
~ck£ να παραβρίσκεται στήν νεκροτομή.

Στό Μπλάκπουλ φθάσαμε κατά τις 6 τό πρωί. Πήγαμε κατ’ εύθεΐαν στό ’Αστυ
νομικόν Ιμήμα δπου έκρατεϊτο δ Έλβιν καί δ διοικητής μάς έπέτρεψεν άμέσως νά 
τον δούμε. Πριν δούμε τόν Έλβιν, δ διοικητής μοΰ έδειξε μερικές επιστολές, πού 
βρέθηκαν στις τσέπες τοΰ Ελβιν. ’Έγραφε σέ διαφόρους συγγενείς του γιά τό έν 
Λόγω συμβάν καί τούς ζητούσε συγγνώμη.

^Οταν εφεραν ενώπιον μου τόν Ελβιν, άμέσως άντιλήφθηκα δτι προσποιείτο 
πως είχε πάθει αμνησία. Γιά μιά στιγμή τόν ρώτησα: «’Ονομάζεσαι Τρέβορ ’Έλβιν;» 
καί μου απάντησε καταφατικά. Είμαι δ Αστυνόμος Μπάβεριντζ τής Scotland lard , 
τού είπα καί ενεργώ ανακρίσεις γύρω από τήν δολοφονία τή'ς Βιολέταε Γουόκφιλντ 
Μπορείς νά μοΰ πής πού ήσουνα χθες τό πρωί; Τότε δ ’Έλβιν σάστισε καί είπε: 
«Δεν μπορώ νά θυμηθώ τίποτε». Κατάλαβα άμέσως δτι δέν έπρόκειτο νά μάς πή 
'ζ!τ0τ!? 7"°“ συνεχι.ζε προσποιούμενος δτι οέν θυμάται τίποτε, λόγψ αμνησίας.
Δεν έχασα περισσότερο καιρό μαζί του καί άφοΰ πήραμε τό πρωινό μας, αναχωρή
σαμε για τό̂  Μπάρνσλεϋ, παίρνοντας μαζί μας καί τόν ’'Ελβιν. Στό Αστυνομικό Τμή
μα ιού Μπάρνσλεϋ δ Ελβιν ήταν δμιλητικώτατος καί στήν Υπηρεσία Έγκληματο- 
κογικών Αναζητήσεων μας έδωσε πλήρη άναφορά, τήν οποίαν δ άρχιαιύλακας Γου- 
εμπ κατέγραψε. Στήν άναφορά του δ ’Έλβιν μάς έλεγε γιά τήν έρωτική αντιζηλία 
που αισθανόταν γιά κάποιον, πού έργαζόταν μαζί μέ τήν Βιολέτα καί δτι τήν προη
γούμενη βραδυά εφιλονίκησε μαζί του. Ελεγεν, επίσης, δτι σηκώθηκε τό μοιραίο 
πρωινό γιά νά συναντήση τήν Βιολέτα καί δτι είχε πάρει μαζί του τό σπασμένο 
σφυρί, απλώς γιά νά τήν τρομάξη.^ Θυμόταν πολύ καλά δτι τήν συνάντησε κατεβαί
νοντας άπο τό πρώτο λεωφορείο, δτι περπάτησαν μαζί πράς τό αγρόκτημα __ τόν
τοπο τού εγκλήματος, αλλά πέραν αύτοϋ προσποιείτο δτι δέν θυμόταν τίποτε άλλο.

Γιά μένα τό γεγονός δτι δέν μοΰ αποκάλυπτε δλη τήν άλήθεια δέν είχε καμμιά 
σημασία. Με τις επιστολές πού βρέθηκαν στήν τσέπη του, γραμμένες άπό τόν ίδιο, 
τήν ομολογία του, δτι είχε συναντήσει τό θύμα λίγο πρό τής δολοφονίας, τό άνευ- 
ρεθεν τεμάχιον τού σφυριού στό σπίτι του καί τις καταθέσεις πολλών μαρτύρων, ή 
υπόθεση είχε ήδη διαλευκανθή. “Οταν, φεύγοντας άπό τό Λονδίνο μέ τόν άρχιφύλακα 
Ιουέμπ, φθάσαμε στό Μπάρνσλεϋ, πήγαμε στό ξενοδοχείο, στό όποιο μάς είχαν 
κρατήσει δωμάτια. Συναντήσαμε τόν ιδιοκτήτη, τόν ’Άνγκους Σίηντ, άδελφό τού 
περιφήφου Τζίμμυ Σίηντ, Δ) ντοΰ τής Αθλητικής Ποδοσφαιρικής Λέσχης τού Λον
δίνου, δ δποίος μάς είπε δτι είχε προσέξει πώς δέν είχαμε χρησιμοποιήσει τά κρε
βάτια μας γιά ύπνο καί υπέθεσε δτι δ θυρωρός τοΰ ξενοδοχείου είχε άποκοιμηθή τήν 
νύκτα καί  ̂δέν μάς ακούσε όταν κτυπήσαμε τήν πόρτα. ’Εμείς δμως εξηγήσαμε στόν 
ξενοδόχο ότι δ θυρωρός τού ξενοδοχείου ήταν αθώος καί δτι απλώς εμείς 'δέν πήγαμε 
νά κοιμηθούμε καθόλου αυτό τό βράδυ, λόγω τής εργασίας μας.

Έ  νεκροτομή άποκάλυψε δτι τό θύμα είχε δεχθή ισχυρά κτυπήματα στό κεφάλι 
μέ^τό σπασμένο σφυρί, πού ήδη είχαμε^στά χέρια μας. Εξέτασα όλους τούς μάρτυρες, 
είοα και τις καταθέσεις τους, πουθενά οε οεν βρήκα νά αίτιολογήται ή έρωτική άντι- 
ζηλία τού Έλβιν, δεδομένου δτι, ώς εξακριβώθηκε, τό θύμα ήταν άμέμπτου ηθικής

Στό Δικαστήριο ή υπεράσπιση τοΰ Ελβιν προσπάθησε νά τόν παρουσιάση ώς 
σχιζοφρενή, πλήν δμως δέν τό έπέτυχε καί δ Έλβιν κηρύχθηκε ένοχος καί καταδι
κάσθηκε σέ θάνατο. Ή  έφεσή του άπορρίφθηκε καί έξετελέσθη γιά ένα βίαιο έγκλη
μα, χωρίς κανένα έλαφρυντικό.
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Ο Π Ο Λ Ε Μ Ο Ι  ΣΤΟ Β Ι ΕΤΝΑΜ
_ 'Τ π ό  τοϋ κ. ΠΕΛΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗ-

Ή  κομμουνιστική προπαγάνδα επιθυμεί νά εμφάνιση τον πόλεμον του Βιετνάμ 
ώ- «ιμπεριαλιστικήν ένέργειαν των ’Αμερικανών». Είναι ή συνηθισμένη τακτική των 
κομμουνιστών νά διαστρεβλώνουν τά γεγονότα καί νά αναστρέφουν την αλήθειας 

’Ακόμη καί σήμερα εξακολουθούν νά ίσχυρίζωνται πως ή επιθεσις των συμμο 
ριών τού Κ.Κ.Ε. κατά τής Ελλάδος, με τήν βοήθειαν τού διεθνούς κομμουνισμού, εί
ναι εργον τών «’Αμερικανών πολεμοκαπήλων».  ̂ _

’Ακόμη καί σήμερον ισχυρίζονται οί κομμουνισταί δτι ή έπίθεσις κατά τής Κο- 
0ία- ήταν εργον τών ’Αμερικανών. ’Αλλά καί δταν τά ρωσικά τανκς εσκορπιζαν 
S v  θάνατον μέσα εις τήν Ουγγαρίαν γιά νά καταπνίξουν την απελευθερωτικήν επα- 
νάστασιν τού Ουγγρικού Λαού, πάλιν οί κομμουνισταί ίσχυριζοντο οτι η c-α^αστα- 
οις αύτή ήταν Ιργον τών «Αμερικανών ιμπεριαλιστών». Λες καί ΰεν υπάρχουν λαοί 
φιλελεύθεροι, δημοκρατικοί, πού νά θέλουν ν’ απαλλαγούν απο την κομμούνιαακη; 
τυραννίαν ή πού νά μή θέλουν νά τήν υποστοΰν.  ̂ %

Α λλά αυτό είναι μιά άλλη ιστορία πού εκφράζει το φτηνό είδος και -ην <.α-
πεινή ποιότητα τής κομμουνιστικής προπαγάνδας. , „ «

Έπί τού προκειμένου, ένα είναι βέβαιον: δτι ό διεθνής κομμουνισμός εχει ως 
δόγμα τ υ νά Ιπιρρίπτη τις δικές του ευθύνες σε άλλους. Αύτό έπραζε παντού και 
πάντοτε. Αυτό πράττει καί τώρα. Εμφανίζει τόν πόλεμο τού Βιετνάμ ως εργον ,ω , 
Άμεοικανών, ενώ είναι εργον ιδικον του. , ,

‘Κομμουνισταί είναι οί άντάρτες, οί Βιετγκόγκ. Κομμουνισταί _ είναι αυτοί που 
τούς ενισχύουν μέ κάθε είδους βοήθειαν. Τό Βόρειο Βιετνάμ, η Κίνα, r I ^ ιε τ ικ η  
"Ενωσις είναι Κομμουνιστικά Κράτη. Αύτά δίδουν όπλα, αεροπλανα, «φόδια στους 
]£ Τ γ κ ίΓκ Στό Βόρειο Βιετνάμ έχουν δλες τις βάσεις έξορμήσεως τους οι κομμουνι- 
σταί έπιδρομεΐς κατά τού Νοτίου Βιετνάμ.

λαού τού Νοτίου Βιετνάμ, δπως είχον σπεύσει, σε πολύ μικρότερη όμως δυστυχ ^ 
Κ σγ] σέ βοήθεια τού Ελληνικού Λαού, δταν αυτός υφιστατο την^ επιδρομήν μ /

Γ ΤοΓ) Μάοκ,ου. Αύτά δλα είναι γνωστά. Είναι γνωστόν οτι οι κομμούνι- 
c-αΓπροεκάλεσαν τόν πόλεμον στό Βιετνάμ, γιατί επιθυμούν νά έπεκταθή ό διεθνής 
Κομμουνισμός καί είς αύτήν τήν γωνιά τής Νοτιοανατολικής Ασιας, όπως επιθυ- 
μοΰΤνά έπεκταθή — καί τό διακηρύσσουν — εις όλόκληρον τον κοσμον.
1 'Ό λ’ αύτά είναι γνωστά. Έν τούτοις ή κομμουνιστική προπαγάνδα, πισ,η εις 
τό δόγμα τοϋ ψεύδους Εξακολουθεί νά ρίχνη τήν εύθυνητου^ πολέμου^ .ου̂  Βιετνάμ 
„όν Αμερικανικό Ααό. Καί τό πράττει αύτό μέ τήν ελπίδα οτι τελικως οι αφελείς 
θά πιστέψουν τό ψεύδος ώς άλήθεια. Γι’ αύτό καθημερινώς, « ς  πασαν ^εριπτωσιν 
καί είς πάσαν εύκαιρίαν, ή κομμουνιστική προπαγάνδα καταφερεται κατα τω; Ηλο-

Ακολουθεί τό δόγμα τού χιτλερισμού, τού Γκαίμπελς: «’Από τήν έ π α ν α ^  
τού ψεύδους, κάτι τελικά μένει». Αλλά έπί τού προκειμενου το χιτλερικό δόγμα
δέν έχει πέραση.

*Τ& σχόλιόν τούτο μετεδόθη έκ τού Ραδιοφωνικού Σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων 'Ελλάδος 
ττ,ν 30-4-1966.
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,®AOt °’1 ελεύθεροι άνθρωποι γνωρίζουν ποιοι προεκάλεσαν τον πόλεμον εις τό 
Βιετνάμ καί γιατί τον προεκάλεσαν. Καί αυτό τό γνωρίζουν ιδιαιτέρως οί 'Έλληνες 
οι όποιοι υπέστησαν αότης της μορφής τούς «απελευθερωτικούς πολέμους» των κομ
μουνιστών.

^ εν, ε̂ σεΡΧ0μ£θα εις τάς λεπτομέρειας τοΰ Βιετναμικοΰ πολέμου, ούτε εις τά 
λάθη πού άσφαλώς_ έγιναν άπό αμερικανικής πλευράς. Εις την ουσίαν άναφερόμεθα. 
Και ή ουσία είναι δ it ό διεθνής κομμουνισμός, έπροκάλεσε τον πόλεμο στην δυστυχή 
αυτή χώρα τής Νοτιοανατολικής ’Ασίας.

^Αυτος  ̂ ιόν ενισχύει. Καί αυτός εμποδίζει καί άρνεΐται τήν είρήνευσι. ’Αλλά 
και εάν διάφορος ήιαν η οΰσία, εάν δεν ειχεν ώς αίτιον δ πόλεμος αυτός τον κομ
μουνιστικόν επεκτατισμόν, αλλα τον οήθεν «Αμερικανικόν ιμπεριαλισμόν», πάλιν 
οί Βιετναμέζοι θά έπρεπε νά ήσαν μέ τό μέρος των Αμερικανών.

Οίοσδήποτε ιμπεριαλισμός, όποιαδήποτε δουλεία, είναι' προτιμοτέρα άπό τήν 
στυγνή, αδυσώπητη καί τήν αδίστακτη κομμουνιστική τυραννία.

Εάν θα ύποχρεωνοντο κάποτε οι Ααοι να επιλέςουν μεταξύ τοΰ κομμουνιστι
κού ιμπεριαλισμού και τής οϊασδηποτε άλλης τυραννίας, θα προτιμούσαν τήν οίαν- 
οήποτε άλλην τυραννίαν.

Ό κομμουνιστικός ιμπεριαλισμός, εξαφάνισε Κράτη, προσήρτησε Λαούς, διαί
ρεσε Εθνη, ύπεδουλωσε, εδηωσε, ερείπωσε Χώρες. Εδινσε εξετάσεις ή κομμουνι
στική τυραννία. Καί ούδείς πλέον αμφιβάλλει, ούτε έχει δικαίωμα νά άμφιβάλλη 
γιά τό τί πρόκειται νά πράξη καί εις τό μέλλον, δποτε καί δπου δυνηθή. Ό  πόλεμος 
άλλωστε στό Βιετνάμ τό επιβεβαιώνει.

Άποκαλοϋν οί κομμουνισταί «βρώμικο» τον Βιετναμικό πόλεμο. Καί πράγματι 
είναι. Κάθε πόλεμος πού προκαλεΐται άπό τόν κομμουνιστικό αναρχισμό καί τον 
ερυθρό ιμπεριαλισμό είναι «βρώμικος». Καί δέν είναι μόνον «βρώμικος». Είναι καί 
άμεσος απειλή γιά τήν άμυνα τοΰ ελευθέρου κόσμου έναντι τοΰ κομμουνιστικού επε
κτατισμού. ’Έτσι οί θυσίες σέ χρήμα καί σέ αίμα τοΰ ’Αμερικανικού Λαοΰ γιά νά 
διατηρηθή τό Νότιο Βιετνάμ έξω άπό τό σιδηροΰν κλειόν τοΰ κομμουνιστικού παρα
πετάσματος, είναι κάτι άνάλογον μέ τις θυσίες καί τό αίμα τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ, 
γιά νά κράτηση τήν πατρίδα του έλευθέρα καί άνεξάρτητη, τότε πού δ κομμουνιστι
κός συμμοριτισμός άπεπειράθη τήν ύποδούλωσί της.

Ματάιοπονεϊ λοιπόν ή κομμουνιστική προπαγάνδα νά άνατρέψη τήν άλήθεια 
γιά τούς υπευθύνους τοΰ δράματος πού ζή δ Λαός τοΰ Βιετνάμ.

Είναι γνωστοί οί υπεύθυνοι καί γνωστοί οί σκοποί τους. Είναι δ διεθνής κομ
μουνισμός καί δ άοίστακτος, δ άχαλίνωτος ιμπεριαλισμός του, τόν όποιον τολμά ν’ 
άποκαλή «άπελευθερωτικόν πόλεμον».

ΠΕΛΟΣ ΚΟΥΤΟΥΠΙ-ΙΣ

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνα καί στον έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 
πνευματική τρ ο φ ή .



ΝΕΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Α Γ Ι Ο Σ  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Α ΤΤ ΙΚ Η Σ  —
-------------------- 'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ'ΓΚΟΥ_____________

Χριστέ, στις σκηνές μαζεμένα, 
μέσα στις νύχτας τη σιγή, 
τά παιδιά ψάλλουν στο Πλάστη 
μια προσευχή ευλαβική.

ΚΟΓΡΑΣΜΕΝΟΣ ό ήλιος γέρνει πίσω άπό τδ βουνό πού φαίνεται στον ορί
ζοντα. Χίλια όυό χρώματα ανακατεύονται, παλεύουν, σκορπίζοντας τριγύρω την 
υπέροχη ανταύγεια τού ήλιου καί χρωματίζοντας φευγαλέα κάθε τι πού βρίσκεται 
πάνω στη γη. Κι’ ένώ δ μισός δίσκος τού ήλιου σκεπάζεται από τό βουνό, μια αχτί
να, σαν αποχαιρετιστήριο επιφώνημα, πέφτει πάνω στο θαμμένο στα πεύκα έρη- 
μοκκλήσι, σαν άλληγορικό χτύπημα τής σιωπηλής καί εγκαταλειμμένης καμπάνας 
του για τον ουράνιο εσπερινό πού αρχίζει.

Ξεκάθαρες οί σκέψεις αυτή την ώρα, μακρυά από κάθε γήινη απασχόληση, 
αγκαλιάζουν διάπλατα τό υπέροχο μεγαλείο τής φύσεως καί φτερουγίζουν ατούς αι
θέρες, χαρίζοντας στον βασανισμένο καί κουρασμένο οδοιπόρο τής ζωής, τον άνθρω
πο, μια απροσμέτρητη ψυχική αγαλλίαση. Κάτω από τά πεύκα, κοντά στη θάλασσα 
δοκιμάζει δ άνθρωπος μιά ανέκφραστη χαρά, τή χαρά πού δίνει ακριβώς ή Θεία 
Δημιουργία, άθικτη κι’ ανενόχλητη άπό τά χέρια των ανθρώπων. Τό θρόισμα των 
φύλλων, τό κελάρισμα τού ρυακιού, τό κελάδημα των πουλιών, τό μουρμουρητό 
τής ακροθαλασσιάς, ζωντανεύουν καί θεριεύουν τά φυλλοκάρδια μας. Ά θελά μας 
τά χείλια ψιθυρίζουν: «'Ως έμεγαλύνθησαν τά έργα Σου Κύριε, πάντα εν σοφία 
έποίησας».

*❖  *

ΟΣΟΙ ΕΧΟΓΝ την δυνατότητα νά έγκαταλείψουν την πόλη, μέ τήν αγχώδη 
ζωή της, στο διάστημα, ιδιαίτερα, τής ανυπόφορης ζέστας, πηγαίνοντας κάτω άπό 
τά πεύκα ή καλύτερα στά έλατα, νοιώθουν αληθινά νά βρίσκωνται σέ μιά όαση. Κι 
άν αυτό συμβαίνει στούς μεγάλους τήν ηλικία, σκεφθήτε πόσο ευεργετικά επηρεάζει 
τήν παιδική ψυχή. Ξέγνοιαστα, αμέριμνα, ήσυχα, τρέχουνε, πηδάνε, φωνάζουνε σάν 
τρελλά, επηρεασμένα ασυναίσθητα άπό τό φυσικό περιβάλλον. Αισθάνονται κάθε 
μέρα τό σφρίγος νά τονώνει τό μικροκαμωμένο σωματάκι τους. Μέσα άπό τις σκη
νές τής παιδικής κατασκηνώσεως, σάν άπό κυψέλες, ξεχύνεται τό παιδιάτικο μελίσι. 
Κάτιυ άπό τις σκηνές τά παιδιά ζούνε μιά κοινωνία άδελφωμένη, άγαπημένη, χα
ρούμενη, ευτυχισμένη. Ζούνε στο παιδικό τους βασίλειο, στήν παιδική τους κοινω
νία. Ή  παιδική κοινωνία! ΓΙές καλύτερα ή αύριανή κοινωνία.
”  Ζωή στήν κατασκήνωση σημαίνει δοκιμές γιά τήν αύριανή κοινωνία. Σημαίνει 

δοκιμαστική πτήση των μικρών πουλιών. Τό πρώτο πέταγμα έξω άπό τή φωλιά. 
Είναι μιά δοκιμή γιά νά μάθει τό παιδί δτι θά ζήσει δχι μονάχα στή στενή φωλιά 
τού σπιτιού του, άλλά καί στήν πολύ πλατύτερη τής κοινωνίας. ’Από τήν κατασκή
νωση παίρνουνε μαθήματα γιά μιά αύριανή κοινωνική ζωή, μιά ζωή αληθινά χρι
στιανική. Πειθαρχία, νοικοκυρωσύνη, καθαριότητα, εργατικότητα, έξυπηρετικότητα, 
εύγένεια, ανάπτυξη τών ιδιαιτέρων χαρισμάτων, διδαχή στά έλληνοχριστιανικά ι
δεώδη, άμιλλα, πίστη στο Θεό καί ύπακοή στις εντολές τών υπευθύνων τής κατα- 
σκηνώσεως καί άλλα πολλά, σφυρηλατούνε τον χαρακτήρα τού παιδιού καί τόν
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νω'5̂ α°1̂ ^ 0υν° “,ντιΊχετωπισγ) τ^<= αύριανής ζωής του στην αυριανή κοι-
**

 ̂E l ΓΝΩΜΟΝΑ στρέφουμε τή σκέψη μας αυτή τή στιγμή στον αείμνηστο Άρ- 
χηγο μας Νικόλαό Κόκκινο, πού, σκοπεύοντας μέ επιτυχία στό στόχο, συνέλαβε καί 
επραγμα ι,οποίησε ιην ιδέα τής δημιουργίας των Παιδικών Κατασκηνώσεων τής Α 
στυνομίας στον Αγιο Ανδρεα τής Αττικής. Αναμφισβήτητα τοΰ χρωστάμε απέραν
τη ευγνωμοσύνη, γιατί δημιούργησε τις προϋποθέσεις εκείνες πού χρειάζονταν γιά 
ιψ ;  λειτουργία μιας παιδικής Αστυνομικής κατασκηνώσεως. Καί θεωρούμε τούς 
εαυτούς μας ευτυχείς, γιατί καί οί μετά τον αείμνηστο Κόκκινο κ.κ. ’Αρχηγοί, αγ
κάλιασαν με στοργή καί ζέση τό θέμα καί φρόντισαν νά' δώσουν περισσότερη ζων- 
τάνια καί ανάπτυξη στήν κατασκήνωσή μας. Θάταν περιττό νά σημειώσουμε ξεχω- 
ρισιά τού καθενός τά επιτεύγματα. Γιά μάς είναι αρκετόν δτι, παρ’ δλες τις άλλες 
υπηρεσιακές ενασχολήσεις, στάθηκαν κοντά στις κατασκηνώσεις, θυσίασαν γιά αυ
τές πολύτιμο χρόνο, έτρεξαν, παρακάλεσαν, ζήτησαν συμπαράσταση καί βοήθεια από 
κείνους πού μπορούσαν νά προσφέρουν καί τελικά, μέ μιά λέξη, αγάπησαν είλικρι- 
να τις καιασκηνωσεις. Γι αυτές τους και μονον τις προσπάθειες, δ αστυνομικός κό
σμος, και είδικώτερα δσοι έχουν παιδιά, τούς χρωστάνε αιώνια ευγνωμοσύνη. Κι 
ας μγ̂  βρεθεί κανένας νά πει: «’Ώχ αδερφέ, καθήκον τους ήταν», γοατί ξέρουμε 
oXoc τι μπορεί ν αποδώσει υ] εκτελεστ] του ξτ̂ ρου καθήκοντος καί τί παράλληλα ή 
αγάπη, ή κατανόηση κι ή ανθρωπιά.

** *
ΚΙ ΡΙΑΚΗ, Αύγούστου 14. Βρισκόμαστε στήν παιδική κατασκήνωση τού ’Αρ

χηγείου Αστυνομίας καί καθώς άντικρύζουμε τά παιδιά των συναδέλφων μας Αστυ
νομικών νά τρέχουν γελαστά, νοιώθουμε κάποια συγκίνηση, γιατί βλέπουμε πόσο 
χαίρονται _τήν έξοχή. ’Απόψε ή κατασκήνωση είναι ντυμένη στά καλά της. Γιορτά
ζει τή λήξη τής δεύτερης κατασκηνωτικής περιόδου καί, δπως πάντοτε, μάς προσ- 
κάλεσε νά παρακολουθήσουμε ένα χαρούμενο γιορταστικό πρόγραμμα, πού μέ πολ
λές προσπάθειες καί πολλούς κόπους προετοιμάστηκε. Ό ’Αρχηγός τής Παιδικής 
Κατασκηνώσεως ’Αστυνόμος Β ' κ. Χρηστός ΓΙαπαγεωργάκης, ή Ύπαρχηγός, φιλό
λογος, δεσποινίδα Κρητικίδου, δ καθηγητής τής μουσικής κ. Νικολαΐδης, δ Διαχει
ριστής, Άνθ) μος κ. Μπερδούσης καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Σπετσιέρης, Κωνσταν- 
τέλος, Μητροκότσιας, Σερέτης, Ζούσης, Τζανετάκης καί Σπανός βρίσκονται σέ διαρ
κή κίνηση. Ρίχνουν τελευταίες ματιές καί προσπαθούν νά μή τούς ξεφύγει τίποτε.

** *
ΠΡΙΝ ΟΜΩΣ άκόμα ασχοληθούμε μέ τήν γιορτή των Παιδικών Κατασκηνώ

σεων τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας στήν οποία κληθήκαμε νά παραστοΰμε, θεωρούμε 
σκόπιμο νά σημειώσουμε ένα άλλο γεγονός, μιά άλλη εκδήλωση πού έλαβε χώραν 
τό πρωί τής Κυριακής στή θάλασσα πού απλώνεται μπροστά στις διάφορες κατα
σκηνώσεις τού 'Αγίου Άνδρέα ’Αττικής, κάτι πού όπωσδήποτε περιποίησε ιδιαίτερη 
τιμή στό ’Αστυνομικό Σώμα καί έγινε αφορμή νά άκουσθοΟν τά πιο κολακευτικά 
σχόλια.

Τήν Κυριακή λοιπόν τό πρωί, παρουσία τού κ. Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, των 
’Αρχηγών τών κατασκηνώσεων καί δλων σχεδόν των κατασκηνωτικών μελών τής 
περιοχής, δ θρυλικός θαλασσοπόρος μας, ό γνωστός πιά στό Πανελλήνιο, αλλά καί 
στό εξωτερικό, Αστυφύλακας κ. Κλουδάς, θέλοντας νά δώσει λίγη χαρά στά παιδιά 
τής κατασκηνώσεώς μας, αλλά καί στά παιδιά όλων τών εκεί κατασκηνώσεων, έ- 
πιβαίνοντας στό ξακουστά «καγιάκ» του έκανε μιά θεαματική επίδειξη, μικρογρα-
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φία τής μεγάλης τους προσπάθειας, πού στέφθηκε μέ επιτυχία, όταν μέ τό ίδιο 
«καγιάκ» ξεκίνησε από τόν Πειραιά καί έφθασε στήν ’Ιταλία.

Δικαιολογημένα πέρα για πέρα τα επιφωνήματα καί τα χειροκροτήματα των 
παιδιών για τήν επίδειξη τού κ. Κλουδά, πού παράλληλα δέχτηκε τά θερμά συγ
χαρητήρια τοϋ κ. Αρχηγού καί των άλλων έκπροσώπων των γύρω κατασκηνώσεων. 
Διαβιβάζουμε από τις στήλες αυτές στον κ. Κλουδά, τις θερμές ευχαριστίες δλων 
των αστυνομικών, για τήν χαρά πού έδωσε στά παιδιά τους.

* *
ΜΑ Η ΩΡΑ ένάρξεως τής παραστάσεως πλησιάζει. Τμήμα τής Φιλαρμονικής 

τής ’Αστυνομίας παιανίζει χαρούμενους ρυθμούς. Ό κ. Νικολαίδης, πού δίδαξε καί 
σκηνοθέτησε τήν παράσταση πού θά δούμε, δίνει τις τελευταίες οδηγίες στις... ηθο
ποιούς του, πού είναι κορίτσια αστυνομικών καί έκτελοϋν στήν κατασκήνωση χρέη 
κοινοταρχών καί ομαδαρχών. Στις πρώτες σειρές τών καθισμάτων διακρίνουμε τόν 
Γενικό Διευθυντή τής ’Αστυνομίας Πόλεων στό Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, ’Αστυ
νομικό Δ) ντή Α' κ. Χαλοΰλον, τόν ’Αστυνομικό Δ) ντή Β ' κ. Σπυριούνη, τόν υ
γειονομικόν άξ) κόν, ’Αστυνόμον Β' κ. Ρόζον καί τήν κυρία Ρόζου, εκπροσώπους 
τών άλλων κατασκηνώσεων, τόν ’Αστυφύλακα κ. Κλουδά κ. ά.

Στις 7 μ.μ. προσέρχεται δ κ. ’Αρχηγός καί ή κυρία Καραμπέτσου, τούς οποίους 
υποδέχεται δ κ. Παπαγεωργάκης. Οί εκπρόσωποι τής κατασκηνώσεως τής Χιοροφυ- 
λακής, Άντισυνταγματάρχης κ. Γεωργίου καί ό Ταγματάρχης κ. Γούλας, φθάνουν 
σέ λίγο. Κι ένώ τά πάντα είναι έτοιμα, στις 7,15' γίνεται ή υποστολή τής Σημαίας. 
’Αμέσως μετά, ή Ύπαρχηγός δεσποινίδα Κρητικίδου παρουσιάζει από τ'ο μικρόφωνο 
μιά χαριτωμένη καί λίγο τσουχτερή κατασκηνωτική σάτιρα, κατά τά καθιερωμένα 
στις γιορτές τών κατασκηνιόσεων, πού προκαλεϊ πλούσιο γέλιο κι αυθόρμητα χει
ροκροτήματα.

Ένώ ένα τραγούδι κατασκηνωτικό όονίζει τήν ατμόσφαιρα, πλησιάζει καί πά
λι στό μικρόφωνο ή δεσποινίδα Κρητικίδου, πού μέ σαφήνεια, ζωντάνια καί πα
ραστατικότητα μάς κατατοπίζει περιληπτικά στήν υπόθεση τού έργου «’Ιφιγένεια 
έν Ταύροις», πού θά δούμε σέ λίγο. Μάς δίνει τόσο ανάγλυφη τήν πλοκή τής αρχαίας 
τραγιοδίας, ώστε δίκαια στό τέλος καταχειροκροτήθηκε. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη 
γ ι’ αυτήν περηφάνεια, δπως καί γιά δλα τά παιδιά τών αστυνομικών πού προκόβουν 
στον κοινωνικό στίβο, γιατί είναι από τή δική μας οικογένεια καί τής ευχόμαστε 
εκπλήρωση κάθε ποθητού τής ζωής της ονείρου.

Στις 7.40' μ.μ. τά φώτα σβήνουν. Ή  παράσταση άρχίζει. Παρακολουθούμε μέ 
προσοχή καί συγκέντρωση ψυχική καί νοιώθουμε έσωτερικά μιά κρυφή χαρά καί 
περηφάνεια γ ι’ αυτά πού βλέπουμε. Τί νά πρωτοθαυμάσουμε; Τή χάρη καί τήν 
κορμοστασιά τών κοριτσιών μας ή το τόσον επιτυχημένο παίξιμό τους; ’Άνεση  κι
νήσεων, ηθοποιία ζηλευτή, φυσικές ψυχικές μεταπτώσεις, άρθρωση, τόνος, ζωντά
νια. απόλυτη κατανόηση ρόλου, συντονισμός καί έκφραση, είναι μερικά χαρακτη
ριστικά πού μάς δόθηκε ή ευκαιρία ιδιαίτερα νά προσέξουμε. “Ολες τους παίξανε 
θαυμάσια, μολονότι δ χρόνος προετοιμασίας καί διδασκαλίας πού είχαν στη διάθε
σή τους ήταν λίγος. ’Εντύπωση δμως ιδιαίτερη μάς προξένησε ή πρωταγωνίστρια 
δεσποινίδα Χριστίνα Μελετοπούλου στό ρόλο τής ’Ιφιγένειας. Τής συνιστοΰμε θερ
μά νά καλλιεργήση τό φυσικό τάλαντο τής ήθοποιίας. Πρόσφορο το έδαφος, θά 
άποδώση γερό καρπό.

Σφίγγουμε θερμά τά χέρια δλων τών κοριτσιών πού μέ τόν δποιοδήποτε ρόλο 
πήραν μέρος στήν παράσταση καί συνέβαλαν άνυπολάγιστα στήν άρτια παρουσίασή 
της. Συγχαρητήρια λοιπόν στις δεσποινίδες: Ευφροσύνη Γκαβέρα (Όρέστης) , Αι
μιλία Τριανταφυλλοπούλου (Πυλάδης) , Λαμπρινή Κωνσταντέλου (’Αγελαδάρης) ,
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_ ραντζεσκα Ταμπακάκη (Θόας) , Καρταλοπούλου (Μαντατοφόρος) , Ελένη Τριαν- 
ταφυλλοπούλου ( Αθήνα) , Ευαγγελία Άναστασάκη (ακόλουθος Ίφιγενείας) , Μαί- 
ρη Παπαϊωάννου (κορυφαία χοροϋ) καί στα κορίτσια - μέλη τοΰ χοροΰ.

Συγχαρητήρια όμως όλοθερμα καί στον κ. Νικολαίδη, τήν ψυχή τής όλης πα
ρουσιάσεις, τόν άφανή^ ήρωα στην προκειμένη περίπτωση. Κουράσθηκε, ίδρωκό- 
πησε, φώναξε, πέτυχε^ όμως τό στόχο του. ΚΓ αυτό είναι ή καλύτερη άμοιβή για 
ενα δημιουργό καλλιτέχνη. Οί κάποιες αρχικές έπιφυλάξεις μας, όσον αφορά τήν 
εκλογή toO <=.ργου, oc|ibXi)v07]x,(xv |χε το αποτέλεσμα, πού τόσο ζέστα χειροκροτήθηκε.

** *
ΜΟΙΣΙΚΟ διάλειμμα καί λίγη κριτική στό έργο πού είδαμε, πριν δ ’Αρχηγός 

της Κατασκηνώσεως κ. Παπαγεωργάκης έκφωνήση τήν καθιερωμένη όμιλία. Λίγα 
λόγια, πολλές ευχαριστίες σ’ όλους. Συμπαράσταση ζήτησε καί μετριόφρονα τήν 
καλόπιστη κριτικής μας. Τον συγχαίρουμε καί τοΰ υποσχόμαστε ότι θά βρισκόμαστε 
πάντοτε στό πλευρό του. Γιά πρώτη χρονιά καταπιάνεται μέ τήν παιδική κατασκή
νωση καί ̂  ομολογούμε ότι τά κατάφερε θαυμάσια. Γνωρίζοντας τον άνθρωπο πού 
κρύβει στήν ψυχή του, εύελπιστοΰμε ότι πολύ σύντομα θά μάς δοθή ή ευκαιρία νά 
Ασχοληθούμε μαζί του, παρακολουθώντας τήν τελετή λήξεως των κατασκηνωτικών 
περιόδων 1966, πού θά γίνη σέ λίγες μέρες.

Ιστερα από τήν σύντομη όμιλία τοΰ κ. Παπαγεωργάκη, τά κορίτσια τής κα
τασκηνώσεις έσυραν διαφόρους τοπικούς εθνικούς χορούς. Καλαματιανός, τσάμικος, 
κερκυραικος, ποντιακός και άντικρυστος, χοροί από όλη τήν Ελλάδα, άφησαν τις 
καλύτερες εντυπώσεις.

Καί ή γιορτή εκλεισε με τήν απονομή τιμητικών διακρίσεων, πού άπένειμαν 
ό κ. Αρχηγός, δ κ. Χαλοΰλος, ή κυρία Καραμπέτσου, δ κ. Σπυριούνης, δ κ. Γεωρ
γίου καί δ θαλασσοπόρος Κλουδάς. Τιμήθηκαν: 1) Ή  δεσποινίδα Παπαθανασίου, 
γιατί κατέλαβε τήν 7η θέση στον γνωστό διαγωνισμό τής έφημερίδος «Μεσημβρινή >

■ — κτίσματα στήν άμμο. 2) Ή  δεσποινίδα Μελετοπούλου, γιατί διακρίθηκε στον 
ίδιο διαγωνισμό καί, 3) Ή  πρώτη, ή έκτη καί δεκάτη πέμπτη Όμάδα τής κατα- 
σκηνώσεως, γιά διάφορη ή κάθε μιά αιτία.

Μέ τήν ανάκρουση τοΰ Έθνικοΰ 'Ύμνου πήρε τέλος τό τελετουργικό μέρος τής 
γιορτής. 'Ύστερα από πρόσκληση τοΰ Άρχηγοΰ τής Κατασκηνώσεως, όλοι οί θεα
τές καί επισκέπτες πέρασαν στον ειδικά προετοιμασμένο χώρο, όπου τούς προσφέρ- 
θηκαν αναψυκτικά. Περασμένες 9 μ.μ. επιβιβαστήκαμε στά αστυνομικά λεωφορεία 
καί αφήνοντας πίσω μας ένα παράδεισο, γυρίσαμε ξανά στό καμίνι τής ’Αθήνας.

¥

ΟΛΟΓΙΟΜΟ τό φεγγάρι, βασιλιάς περήφανος τής νύχτας, προχωρεί αργά ■ 
άργά στον ουράνιο θόλο. Ψηλά σ’ ένα πεΰκο ένας τζίτζικας συνεχίζει τή συμφωνική 
συναυλία του. Τό θαμμένο στά πεΰκα έρημοκκλήσι δέν φαίνεται πιά. Σάν μουσική 
υπόκρουση καί σάν άπόηχο έρχονται στά αυτιά μας, καθώς φεύγουμε, μικρές παι- 
διάτικες φωνίτσες. Μάς καληνυχτίζουν τά παιδιά μας καί μάς εύχονται καλήν άν- 
τάμωση.

Καλή σας νύχτα καλά μας παιδιά. Ή  Παναγία νά σάς βοηθάη καί δ φύλακας 
’Ά γγελος νά συντροφεύη τά βήματά σας. Καμαρώνουμε γιά σάς καί νοιώθουμε α
προσμέτρητη χαρά στήν κάθε προκοπή σας. Νά είστε καί σείς περήφανα γιά μάς 
κΓ όλοι μαζί νάμαστε περήφανοι γιά τό τιμημένο Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Ινοιμηθήτε ήσυχα. ’Όνειρο κακό άς μή ταράξη τό γλυκό χαμόγελο τοΰ ύπνου 
σας. Ό  Θεός είναι μαζί σας, μαζί μας.

I. ΡΑ Ι-Κ Ο Σ



ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

«ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»
------------------------'Υπό τοϋ Ύπαστυ\ιόμου Α' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ-----------------------

(Συνέχεια άπό τό 317 τεύχος)

•  ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΠΕΙΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΑΦΗ .
•  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΩΝ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ 

Κ Α Ι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ κ . ΦΩΤΙΟΝ ΚΡΙΤΣΕΛΛΗΝ.

Αύγουστος. . .
Αυτός δ μήνας είναι κυρίως ό μήνας των παιδικών κατασκηνώσεων. Τα χαρι

τωμένα καραβάνια των μικρών μετακινούνται αδιάκοπα προς τό βουνό καί πρός τήν 
θάλασσα. Καραβάνια χαρούμενα, πού γεμίζουν τα μεταφορικά μέσα μέ φωνές, μέ 
παιγνίδια, μέ ζωή. Τά παιδιά ταξιδεύουν. Έκλεισε ό κόσμος τοΰ βιβλίου κι’ άνοι
ξε ό κόσμος τής φύσεως, τοϋ μπάτη, τής αμμουδιάς, τοϋ σχίνου, τοϋ θυμαριοΰ. Στις 
μικρές κατασκηνωτικές σκηνές θρονιάζει αυτήν τήν εποχή ό παιδόκοσμος, αγνός 
κι’ ανεπιτήδευτος, τό δικό του βασίλειο. Κι’ είναι ένα βασίλειο παραμυθένιο κι’ αλη
θινό, μακρυά άπ’ τή σοβαρότητα καί τήν ψεύτικη συναλλαγή των μεγάλων.

Τό παιδί. ’Αλήθεια, πόσο πελώριο είναι τό πρόβλημα πού κλείνεται μέσα ατά 
λουλουδιασμένα εισαγωγικά τής παιδικής ήλικίας!

Τό παιδί! Ή  προέκταση τής δικής μας γραμμής. Τό θεμέλιο ένός καινούργιου 
κόσμου, πού πρέπει νάναι πιο δμορφος άπ’ τον δικό μας! Στό παιδί είναι αφιερω
μένη αυτή ή στήλη. . . Για χάρη του γράφεται. . . Εκείνο υπηρετεί. . . Είναι α
φιερωμένη στά μικρούτσικα πλασματάκια πού μάς περιτριγυρίζουν περίεργα κι’ 
αφρόντιστα καί ομορφαίνουν τή ζωή μας. . .

Στέκει, δηλαδή, ή στήλη αυτή νά κουβεντιάση φιλικά μέ σένα, ευγενικέ πα
τέρα, καί μέ σένα, ευγενική μητέρα, γιά τό παιδί καί τά προβλήματά του, καθώς 
καταφθάνουν άπό παντοΰ άνησυχητικά μηνύματα. Μηνύματα πού λένε πώς τό παιδί 
δεν βρίσκεται στό δρόμο του κι’ δτι έχει άνάγκη άπό κάτι πού λείπει άπ’ τή ζωή του.

Τί λείπει; Μήπως δέν τό ταΐζουμε; Μήπως δέν τό ντύνουμε; Μήπως δέν τοΰ 
παίρνουμε ωραία παγνίδια; Μήπως δέν έχει άγάπη, στοργή, θαλπωρή; Μήπως δέν 
τό μορφώνουμε; Μήπως δέν τό στέλνουμε στό σχολείο του, δέν επιμένουμε νά δια- 
βάζη, δέν τοΰ άγοράζουμε τά βιβλία του, τά τετράδια του κι’ δ,τι άλλο τοΰ είναι 
απαραίτητο στά σχολικά του καθήκοντα;

Αυτό δέν θέλετε νά μάς πήτε, κυρία μου; Μά, συγχωρέστε μας, δέν φθάνουν 
μονάχα αυτά. . .

Τό παιδί δέν είναι μονάχα τό στολίδι τοΰ σπιτιοΰ πού μάς ξεκουράζει καί μάς 
κάνει ευτυχισμένους. Δέν είναι μονάχα δ μαθητής πού μάς χαρίζει τήν ευχαρίστηση 
τών μεγάλων βαθμών. Είναι κάτι άλλο ακόμα. Είναι δ αυριανός πολίτης. Καί έχει 
καί αυτός τά δικαιώματα καί τις υποχρεώσεις του. "Οπως τό μάθουμε έμεΐς τό 
παιδί, έτσι άκριβώς θά βγή μιά μέρα στήν κοινωνία νά δώση τήν μάχη. Τήν μάχη 
δχι μονάχα γιά τό ψωμί του, άλλά καί γιά τά ιδανικά του καί γιά τά ιδανικά δλων 
τών συνανθρώπων του. Οί παιδικές συνήθειες θά τό άκολουθοΰν πάντα, μέχρι τις 
τελευταίες μέρες τής ζωής του. Είναι ή μικρή ζύμη πού πρέπει νά τήν πλάσουμε, 
νά τήν έπεξεργασθοΰμε καί νά τής δώσουμε το σχήμα πού πρέπει. Κι’ υστέρα—νά 
τήν σκεπάσουμε προσεκτικά καί νά τήν θερμάνουμε, ώστε κάποτε νά είναι έτοιμη. 
Κάθε μέρα, ή σχεδόν κάθε μέρα, διαβάζουμε στις εφημερίδες γιά παιδιά πού κλεί
στηκαν σέ ειδικά άναμορφωτήρια. Καί τότε μελαγχολούμε, κουνάμε τό κεφάλι καί 
λέμε: «Τί κατάντημα». ’Αλλά, γιά ποιο κατάντημα μιλάμε; Γιά τοΰ παιδιού; ή γιά 
τό δικό μας;
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, _ r ‘a τα ^ Τ άΛα εγκλήματα ισχύει τό γνωστό «’Αναζητήσατε τήν γυναίκα». Για 
τα παραστρατήματα των παιδιών νομίζουμε δτι πρέπει νά ΐσχύη κάποια παρόμοια 
φράση: « Αναζητήσατε τούς γονείς». Γιατί οί γονείς θερίζουν δ,τι έσπειραν. Μή σάς 
κακοφαίνεται, φίλε μας, ούτε νά δυσανασχετείτε άν τά λόγια μας είναι λιγάκι τολ- 
(ΐηρα. αο̂  ιολμηρά καί νάναι δεν καταφέρνουν νά περιγράφουν τήν άληθινή κα- 
τασταση που επικρατεί σέ αρκετές δικές μας οικογένειες. 'Όταν ή μητέρα εμπι
στεύεται -το σπλάχνο της στις φροντίδες μιας ξένης γυναίκας γιά νά μπορέση νά πάη 
μο τις φίλες, της να παιξη χαρτιά ή δταν δ πατέρας εχη χρόνια πολλά νά σταθή 
να ανταλλαξη τις γνώμες του μέ τό παιδί του γιατί τόν απορροφούν άλλα πράγμα
τα, τότε τι θα φταίη τό παιδί άν μεγαλώση χωρίς πίστη, γυμνό άπό ιδανικά καί 
πεινασμενο^απο στοργή; Κι δταν αυτό τό παιδί μεγαλώση καί βγή στην κοινωνία, 
πού θά ορή τά εφόδια γιά νά μεγαλουργήση καί νά γιγη χρήσιμος στους συναν- 
θρωπους του;

Κάθε χρόνο σ’ ολόκληρη τήν Ευρώπη γιορτάζεται ή μέρα τού παιδιού. Καί 
£Ρΐν λίγα χρόνια είχε δοθή τό σύνθημα: «Τό παιδί πού πεινά, πρέπει νά τραφή». 
Είναι ένα θέμα πάντα επίκαιρο, πάντα, σοβαρό, πάντα αξιόλογο.

Ιιατί τό παιδί τής εποχής μας πάντα πεινά. Πεινά δχι γιατί στερείται ψωμί. 
Όΐεσα σε φτωχόσπιτα πού τά ρημάζει ή δυστυχία καί ή αθλιότητα, ζοΰν, άνατρέ- 
φονιαι και μεγαλώνουν παιδια που οεν γνώρισαν άλλα παιγνίδια, άπό πεταμένα 
σκουπίδια τού δρομου. Μέσα σέ βλοσηρά ’Ορφανοτροφεία άνασταίνεται ένας κόσμος 
χωρις^τό φιλί τού πατέρα, χωρίς τό χάδι τής μάνας, χωρίς τήν προστασία τού α
δελφού. Καί μέσα σέ πολλά άλλα σπίτια, μεγαλώνουν δενδράκια πού ποτέ δεν τά 
χαΐδεψε καμμια θερμή ηλιαχτίδα στοργής, μέ τις ρίζες ξεραμένες άπό άγάπη. Τό 
ξέρω. Ίσως τά λόγια μου νά κάνουν μερικούς άπό σάς νά θυμώσουν. Μιλάω παρά
ξενα. Μά, δέν γίνεται άλλοιώς, αφού τό αστυνομικό δελτίο άδιάκοπα στέλνει προς 
κάθε κατεύθυνση απεγνωσμένα μηνύματα κινδύνου. Σ’ έναν αιώνα σάν τόν δικό μας 
πού δ άνθρωπος υπόταξε τις θάλασσες καί κυριάρχησε ατούς αιθέρες δέν είναι 
σωστό νά ζοΰν παιδάκια πεινασμένα, χωρίς νά τούς άνήκη ούτε μιά θέση τόση δά 
κάτω άπό τόν ήλιο.

Τό παιδί πού γεννήσαμε με πόνο καί τ άναθρέψαμε μέ στερήσεις, πού πα- 
σχίζουμε τυραννικά νά τού χαρίσουμε τήν ευτυχία, πού είναι γιά μάς τό πιο γλυκό 
όνειρό τής ζωής μας, τό εγκαταλείπουμε κάποτε - κάποτε, καταμεσής τού φουρτου
νιασμένου πελάγους νά βολοδέρνη στά κύματα, ανήμπορο, μικρούτσικο καραβάκι. 
KV άν ναυαγήση; Τ ί; Δέν ξέρετε τί γίνεται; ’Ά ν ένα παιδί παραστρατήση, μα
ζευόμαστε δλοι νά ρίξουμε τού αναθέματος τό λιθάρι καί νά ζητήσουμε τήν κεφαλή 
του επί πίνακι. "Ομως, πώς εφθασε σ’ αυτό τό σημείο σταθήκαμε ποτέ νά ρωτη
θούμε ;

Τό παιδί θέλει άγάπη, όπως ή ρίζα τού δένδρου έχει ανάγκη άπό νερό. . . Τό 
παιδί χρειάζεται στοργή, άπαράλλαχτα όπως ή ζωή μας χρειάζεται οξυγόνο γιά 
νά συντηρήται. Τό παιδί έχει άνάγκη άπό παρακολούθηση, άπό νουθεσία, άπό συμ
βουλές γιά νά κρατηθή μακρυά άπό κάθε κίνδυνο, γιά νά μάθη όσα πρέπει νά 
μάθη, γιά νά άκολουθήση τό δρόμο πού θά τό δδηγήση στήν επιτυχία. . . Τό παιδί 
έχει άνάγκη άπό άδιάκοπες φροντίδες γιά νά νοιώθη δίπλα του τήν Δύναμη πού 
ένδιαφέρεται, τήν άγάπη πού πάντα στέργει, τό σπλαχνικό χέρι πού είναι έτοιμο 
καί νά τιμωρή άν χρειαστή. . . Τό παιδί χρειάζεται ένα καλό φίλο, ένα σοφό παι
δαγωγό, έναν ειλικρινή προστάτη. ΚΓ αυτός δέν είναι άλλος άπ’ τόν Πατέρα καί 
τήν Μητέρα, πού έχουν έπωμισθή τεράστιες ευθύνες, άπέναντι τού Θεού, απέναντι 
τής Κοινωνίας, άπέναντι των συνανθρώπων τους.

Φίλοι γονείς, δέν επιτρέπεται άδιαφορία στήν άνατροφή των παιδιών σας. . .
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Μην ξεχνάτε δτι τά περιβάλλουν χιλιάδες κ ίνδυνο ι... Προφυλάξτε το απ’ τον 
κακό φίλο, τό νοσηρό βιβλίο, τό ψυχοφθόρο κινηματογραφικό έργο. . . Κρατήστε το 
μακρυά άπό πάθη καί συνήθειες, πού μπορούν νά τό κάνουν δυστυχισμένο σ’ δλη 
του τη ζωή. . . Ριζώστε μέσα στήν καρδιά του ευγενικά αισθήματα, υψηλά Ιδανικά: 
Πίστη, ’Αγάπη, Φιλοπατρία, ’Α ρ ετή ... ’Έτσι τού εξασφαλίζετε δλες τις προϋπο
θέσεις γιά νά εύτυχήση. . .

Καί πρέπει τό παιδί νά εύτυχήση. . .  Είναι ανάγκη ν’ άγωνισθοΰμε δλοι μαζί 
γ ι’ αυτό. . . Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στο Θεό, απέναντι στήν Πατρίδα μας, 
απέναντι στήν ’Ιστορία μας, απέναντι στους έαυτούς μας. . .

** *
Τί πρέπει, λοιπόν, νά γίνη μέ τό παιδί;
Μάς το λένε κάθε τόσο καί λιγάκι οί ειδικοί. . . Καί ή στήλη αυτή αδιάκοπα 

φιλοξενεί τις γνώμες τους. . . Γνώμες έπιστημόνων, επιστημόνων πανελληνίου κύ
ρους. . . Γνώμες καθηγητών, ιατρών, νευρολόγων, ακαδημαϊκών, πολιτικών, παι
δαγωγών, ιερωμένων. . .

Καί οί έκπρόσωποι των θετικών επιστημών; 'Έτσι μάς ρωτά κάποιος φίλος 
αναγνώστης. . . Αυτοί τί λένε; Συμφωνούν;

Γι’ αυτό σήμερα διαλέξαμε ένα άπό τούς πιο άντιπροσωπευτικούς θετικούς επι
στήμονες καί τον παρακαλέσαμε νά μάς πή τή γνώμη του. Πρόκειται γιά τόν κ. 
Φώτιο Ινριτσέλλη, μιά επιστημονική προσωπικότητα πού τιμά τόν τόπο μας.

Ό κ. Κριτσέλλης γεννήθηκε στή Ζαχάρω ’Ολυμπίας. Έπεράτωσε τή γυμνα
σιακή του εκπαίδευση στο Ν. Φάληρο. Έφοίτησε στή Μαθηματική Σχολή τού Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών, στή Σχολή Εύελπίδων, στήν Άνωτάτη Σχολή Μηχανολό

γων - ’Ηλεκτρολόγων τού ’Εθνικού Μετσοβείου Πο
λυτεχνείου καί στήν Άνωτάτη Σχολή Οικονομικών 
καί ’Εμπορικών Επιστημών.

Διετέλεσε Καθηγητής Μαθηματικών στή Σ. 
Σ. Εύελπίδων καί τή Σ. Έκπαιδεύσεως άξ) κών 
αποφοίτων Σ.Σ.Ε. προοριζομένων γιά τό Ε.Μ. Πο
λυτεχνείο, όργανώσεως καί τεχν. έκπαιδεύσεως α
ποφοίτων Ε.Μ.Π. καί Τεχν. Σχολών Αλλοδαπής 
καί ’Ανυψωτικών Μηχανών Μηχανικών ’Αεροπο
ρ ίας.^

Υπηρέτησε άπό τό 1939 σέ Μονάδες Πεζι
κού Κ. Μακεδονίας καί ώς εκπαιδευτής τών άξ) κών 
αύτ) των Γ' Σ. Στρατού σέ άντιαεροπορική άμυ
να, ώς διοικητής λόχου τού 30οΰ Συντάγματος πε
ζικού τραυματισθείς κατά τήν μάχη τού Μόραβα 
στον ’Αλβανικό πόλεμο καί σέ υπηρεσία άντικατα- 

σκοπείας καί 68 Σ.ΙΙ., κατά τήν κατοχή σέ ’Οργάνωση ’Εθνικής ’Αντιστάσεως τών 
Συμμαχικών ’Ενόπλων Δυνάμεων Μ. ’Ανατολής σταλείς στήν Ελλάδα γιά κατα
σκοπεία τού στρατού κατοχής.

Έπελέγη Νομάρχης τό 1951. Διατηρεί Φροντιστήριο ’Ανώτατης Έκπαιδεύ- 
σεως Στρατ. Σχολών Θετικών Επιστημών, άσκών καί τό έπάγγελμα τού Μηχανο
λόγου ’Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Είναι μέλος ’Επιστημονικών καί Κοινωνικών Συλ
λόγων, Πρόεδρος τής Πανελληνίου Ένώσεως Φροντιστών Άνωτάτης καί Μέσης 
Έκπαιδεύσεως άπό 1962—66, άντιπρόεδρος τού Συνδέσμου «Ένωσις ’Αγάπης καί 
Εργασίας» κ.ά. ’Έλαβε μέρος εις συνέδρια, τό XVI Διεθνές Άστροναυτικό, τά Πα-
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νελλήνια Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, Οικονομολόγων, ’Αρχιτεκτόνων, Ιδιωτι- 
κών έκπαιοευτικών κ.Λ., προήορεύσε δέ δημοσίας συζητήσεως όργανωθείσης υπό 
τής Πανελληνίου Ένώσεως Φροντιστών τό 1962 επί'θέματος τό «Εκπαιδευτικό 
Πρόβλημα τής Ελλάδος».

Ασχολεΐ -αι με θέματα οργανωτικά, κοινωνικά, τεχνικά, έκπαιδευτικά, διοικη- 
υΐκά,̂  δημοσιονομικά, έπαγγελματικοΰ προσανατολισμού, παιδαγωγικά καί λογοτε
χνικά, έχει δέ δημοσιεύσει σχετικές εργασίες.

Εαμηθη για την εθνική όραση του μέ παράσημο καί μετάλλια, χρυσού αρι
στείου ανδρείας τρεις φορές, πολεμικού σταυρού, έξαιρέτων πράξεων δύο φορές, 
σταυρού μέ ξίφη Βασ. Γεωργίου Α σταυρού Φοίνικος, έθνικής άντιστάσεως, Στρατ. 
άζίας κ.ά., μέ διπλώματα τού Στρατηγείου Συμμαχικών ένοπλων δυνάμεων Μ. ’Α
νατολής κλπ.

Τόν κ. Κριτσέλλη επισκεφθήκαμε στο φροντιστήριό του. Μάς δέχθηκε μέ φι
λόξενη εγκαρδιότητα, μάς ακούσε προσεκτικά καί βρήκε νά πή πολύ κολακευτικά 
λόγια γιά την προσπάθεια αυτή τού Αρχηγείου 'Αστυνομίας Πόλειον, την οποία 
θειίηοησε άξιόλογη καί κοινωνικώς πολύτιμη. Μέ μεγάλη προθυμία δέχτηκε νά ά- 
παντήση στις έρωτήσεις μας. Μεταφέρουμε έδώ τή συνέντευξή του αυτή.

ΕΡ. Κύριε Κριτσέλλη, σάς ευχαριστούμε θερμ,ότατα γιά τήν ευγενική σας 
συμμετοχή στή μεγάλη μας κοινωνική έρευνα «Σταυροφορία γιά τό παιδί».

ΑΠ.— Κι έγώ σάς ευχαριστώ πού μοΰ δίδετε τήν ευκαιρία νά διατυπώσω 
τάς απόψεις μου επί τού έπιμάχου θέματος τής ορθής τοποθετήσεως τής Νεότητος 
εις τήν Κοινωνία μας.

ΕΡ.— Πώς βλέπετε, κύριε Καθηγητά, αυτή τήν προσπάθεια τού Ραδιοφωνικού 
Σταθμού Ένοπλων Δυνάμεων καί τού ’Αστυνομικού Σώματος;

ΑΠ.— Ή  προσπάθεια τού Ραδιοφωνικού Σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων καί τού 
’Αστυνομικού Σώματος είναι αξιοσημείωτος καί λίαν άξιέπαινος καί θά ήτο εϋχής 
έργον εάν τήν αυτήν προσπάθειαν έκαμαν όλοι οί πνευματικοί άνθρωποι, ώς έχουν 
ϋποχρέωσιν νά είναι διαπαιδαγωγοί, προσανατολισταί καί οδηγοί τών υπολοίπων αν
θρώπων τής φυλής μας καί ιδιαιτέρως τής Νεότητος. ’Εάν δλοι έσυντόνιζαν τάς 
προσπάθειας των προς αυτήν τήν κατεύθυνσιν, τά αποτελέσματα θά ήταν λαμπρά. 
Είναι άναγκαΐαι αυταί αί συζητήσεις καί Εκαναί διά νά προαχθή ή Κοινωνία. Καί 
χρειάζεται μεγαλόφρων αγών, διά νά έπιτευχθή μεταξύ τών ανθρώπων κατανόησις, 
συνεννόησις, άλληλοσεβασμός, συναισθήματα τά όποια μέ ηρεμίαν καί ψυχραιμίαν, 
θά εξουδετερώσουν τάς άρνητικάς τάσεις καί αντιμαχίας καί θά εξασφαλίσουν άρ- 
τίαν ατομικήν, συλλογικήν καί κρατικήν δργάνωσιν, συντονισμόν, πρόοδον, πνευμα
τικήν άνάπτυξιν καί ηθικήν έξύψωσιν, διά τήν μεγαλωσύνην τού Ελληνικού ’Έ 
θνους.

ΕΡ.— Τά σημερινά παιδιά, κύριε Καθηγητά, κατά τήν γνώμη σας, παρου
σιάζουν κάποια κοινωνική ιδιομορφία; Πώς τά συγκρίνετε μέ τά παιδιά άλλων 
εποχών;

ΑΠ.— Βεβαίως καί παρουσιάζουν κάποιαν κοινωνικήν ιδιομορφίαν. Καί αυτό 
οφείλεται εις πολλούς θετικούς καί αρνητικούς παράγοντας. Συγκρινόμενα τά ση
μερινά παιδιά μέ τά παιδιά άλλων έποχών, παρουσιάζουν κατ’ αρχήν καί φαινομε- 
νικώς μίαν ηύξημένην πνευματικότητα. Καί τούτο λόγω τών πολλών καί ποικίλων 
συγχρόνων μέσων καί τής προόδου τής έπιστήμης καί τής τεχνικής. "Ομως, έπιφα- 
νειακή είναι ή πνευματικότης, χωρίς βάθος. Καί εις πολλάς περιπτώσεις είναι καί 
αντίθετος προς τά θέσμια.

ΕΡ.— Ποιά είναι τά βαθύτερα αίτια τού φαινομένου τούτου;
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ΑΠ.— Πρόκειται περί διεθνούς κοινωνικού φαινομένου, τό όποιον εάν είχεν 
αντίστροφον ροπήν θά είχε τά καλά του άποτελέσματα. Υπάρχουν σήμερον τά μέ
σα νά γίνη συνείδησις εις τούς ανθρώπους καί πραγματικότης τό θειον κήρυγμα 
«αγαπάτε άλλήλους».

Τά αίτια τοΰ φαινομένου τούτου είναι βασικώς ή απότομος καί ταχύτατη τε
χνική πρόοδος μεταπολεμικής, χωρίς την παράλληλον άνύψωσιν τοΰ πνευματικού 
καί κοινωνικού επιπέδου των λαών. 'Έτσι, τά μηχανικά μέσα έξησφάλισαν εις δλους 
ενιαΐον περίπου τρόπον ζωής. "Ομως, τό διαφορετικόν μορφωτικόν επίπεδον, εμπο
δίζει την προσέγγισιν καί δημιουργεί άρνητικάς τάσεις πού αναστέλλουν τήν κοι
νωνικήν πρόοδον. Τό φαινόμενον αύτό έχει τάς κακάς του επιπτώσεις εις τά παιδιά. 
Ή  έλλειψις κοινωνικής αγωγής πολλών γονέων, ή αγραμματοσύνη, ή αντινομία των 
πράξεων των γονέων, αλλά καί ή μεγάλη αδυναμία των γονέων προς τά παιδιά των, 
δημιουργούν ένα περιβάλλον κακόν καί βλαβερόν διά τό παιδί.

ΕΡ.— Τί είναι εκείνο, κύριε Καθηγητά, πού πρέπει Ιδιαιτέρως ν’ άνησυχή- 
ση τό Κράτος καί τούς γονείς.

ΑΠ.— Τό Κράτος πρέπει νά τό άνησυχήση τό σύγχρονον πνεύμα: «’Αγνοώ 
τούς πάντας. Τά πάντα δικά μου», αξίωμα πολλών σημερινών νέων. Επίσης ή αδια
φορία, ή ασυνέπεια, ή άνειλικρίνεια, ή ασέβεια καί ή προχειρότης πολλών παιδιών.

Ολα αυτά ήμποροΰν ν’ άντιμετωπισθοϋν εγκαίρως, πριν ή είναι πολύ αργά.
Τούς δέ γονείς πρέπει ν’ άνησυχήση Ιδιαιτέρως ή πτώσις τών ηθικών άξιών 

καί ό κλονισμός τής οικογένειας. Αυτό θά έχη ως αποτέλεσμα δτι οι γονείς θά 
παύσουν νά αίσθάνωνται τό μεγαλειώδες συναίσθημα τής πατρότητος καί τήε μη
τρότητας, διότι ή συμπεριφορά τών παιδιών των δεν θά τούς δίνη αυτήν τήν χα
ράν. Διότι τά παιδιά των θά τούς θεωρούν ως απλώς συμβιοΰντα μετ’ αυτών άτομα. 
Έτσι οι γονείς θά εύρίσκωνται εις συνεχή ψυχικήν αναταραχήν καί πνευματικήν 
άναστάτωσιν διά τήν αμφίβολον τύχην τών παιδιών των, καί ένα άγχος θά κυριαρ- 
χή μέσα των, πού θά τούς κάμνη τήν ζωήν άφόρητον.

ΕΡ.— Τί θά είχατε νά μάς πήτε, κύριε Καθηγητά, γιά τά σημερινά μέσα ψυ
χαγωγίας τών παιδιών;

A ll.— Πολλά είναι τά σημερινά μέσα ψυχαγωγίας, άλλα καλά καί άλλα ά
σχημα. Ή  κατάλληλος χρησιμοποίησές των επιβάλλεται. ’Ά ς πάρωμεν παράδειγμα 
τον κινηματογράφον. Προβάλλονται έργα ψυχικώς ολέθρια. Τό παιδί πρέπει νά προ- 
φυλαχθή από αυτά. Τό θέατρον καί ό κινηματογράφος εις τά σχολεία θά ήταν δυ
νατόν νά γίνη αναμορφωτική δύναμις μέ τήν παρουσίασιν έργων αρχαίων συγγρα
φέα)';, Ιστορικών γεγονότα)'; ως καί εύγενών καί ήρωϊκών πράξεων ατόμων, πρός 
μίμησιν υπό τών νέων. Ή  μουσική έχει πολλάς ακρότητας, πού προκαλούν έξαλλο- 
σύνην εις πολλούς νέους. Καταστρεπτικά τά σφαιριστήρια καί τά νάϊτ κλάμπς, τά 
ιδιότυπα αυτά μοντέρνα κέντρα ψυχαγωγίας οπού τά παιδιά συναντώνται μέ υπό
πτους καί διεστραμμένους τύπους καί δπου βλάπτονται ψυχικώς καί νοητικώς μέ 
δυσαρέστους συνέπειας οι’ αυτά.

ΕΡ.— Πού οφείλεται, κύριε Καθηγητά, ή ηύξημένη παιδική έγκληματικότης 
τής εποχής μας;

A ll.— ’Οφείλεται εις πολλά αίτια. Ένοεικτικώς αναφέρω μερικά: ή ανυπαρ
ξία παιδαγωγικού συστήματος, ή στέρησις μορφώσεως, ή έντονος τάσις άστυφιλίας^ 
τά κακοήθη αναγνώσματα, ή δημοσίευσις, κατά τρόπον περίπου διαφημιστικόν, τών 
κολασίμων πράξεων τών νέων, ή μή προβολή τών εύγενών πράξεων κλπ.

ΕΡ.— Πότε πρέπει —κατά τήν γνώμην σας— ν’ άπασχολή τούς γονείς τό 
πρόβλημα «Παιδί»;
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Sti(, . A ^ T  F p° , ^ ς γεννήσεώς του, κατά τάς υποδείξεις των ιατρών. 'Οπωσδήποτε 
όμως, 0α πρεπει όταν τό παιδί γίνη δυο ετών, ν’ άκολουθήται υπό των γονέων S
αα-ικήΓηώυνΓαπα ‘γωγήσεως’ πρ0ζ 5^ 0W 'av ί**νοΟ υποβάθρου διά τήν πνευ- 
Ι ϊ λ έ ίΛ π 9 ?  ^  yf ‘ κοινωνιΛην συγκρότησιν τοΰ παιδιού. Ή  φροντίδα θά γίνη 
πλέον επιμελημένη όταν τό παιδί θά είσέλθη εις τό σχολεΐον, μέχρι νά τελειώση 
;ην βασικήν^εκπαιδευσιν του, εις ηλικίαν 15 ετών, πρέπει νά διδάσκεται ααθήαατα! 
κοινωνικής αγωγής καί συμπεριφοράς, όργανώσεως ατομικής εργασίας καί όμιλη- 
ι'.κης και να ελεγνεται ή εφαρμογή των διδασκομένων από τούς γονείς Μέχρι δέ 
αποφοιτησεως εκ του σχολείου Μέσης Έκπαιδεύσεως νά όιδάσκεταί τό μάθημΓτ£
ΤγΚ ώ Γ - π π Τ ’ -ΰπ° εΐ° ’ηΙ,ν επΐστ^ 0νων- διά τW ένημέρωσίν του επί τών Εςουσιων -ης Πολιτείας, της Οργανωσεως τών Κρατικών Υπηρεσιών, τών Κοινω
φελών Οργανισμών^ και ελευθέρων επαγγελμάτων, τής αποστολής τοϋ Στρατού καί 
>.ης ί  στυνομιας, των υποχρεώσεων καί δικαιωμάτων τοΰ'πολίτου, τών διδασκοαέ- 
νων επιστήμων^ κατα Σχολάς εις τά ’Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πολιτικά 
και στρατιωτικά. Ετσι θά σχηματίση γνώμην έπί του τρόπου λειτουργίας του Κρά
τουςκα ι βασει καθιερωμένου συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού εις τά 

χολεια, θα ημπορεση, άναλόγως τής φυσικής κλίσεώς του καί τών πνευματικών 
ικανοτήτων του, να̂  έπιλέξη έπάγγελμα πού νά προσαρμόζεται εις τον χαρακτήρα 
-ου προς οφελος τοΰ ίδιου καί τής Κοινωνίας. Καί πέραν τούτου διά τούς φοιτητάς 
θα ήτο σκοπιμον καί επωφελές, καί διά τούς ίδιους καί διά τήν Κοινωνίαν τά δύο 
πρώτα έτη τής φοιτήσεώς των είς Άνωτάτην Σχολήν νά τά κάμνουν συγχρόνως 
μέ τήν στρατιωτικήν των θητείαν.

ΕΡ·— Ποιος είναι ό ρόλος, στήν προκειμένη περίπτωση, τής θρησκείας;
ΑΠ.— Ή  θρησκεία ήμπορεΐ νά διαδραματίση ευεργετικόν ρόλον είς τήν ορθήν 

διαμόρφωσήν τών νέω'<ι ^  >τ* ήθίκά  της αγγέλματα τά όποια περιέχονται είς τήν 
Χριστιανικήν Θρησκείαν. Είναι άνάγκη νά κατανοήσουν οί νέοι μας δτι ό Χριστια
νισμό-., παραμένει, >ιαρα τας προοοους τής Ανθρωποτητος, μια Θρησκεία σταθερά, 
συνεχής καί αναλλοίωτος καί δτι είς τήν ζωήν τών άνθρώπων αρχή μέν είναι ή πί- 
στις, τέλος δέ ή αγάπη, ή όποια δύναται νά έπιτελέση θαύματα.

ΕΡ.— 'Η ’Αστυνομία ποιαν βοήθειαν θά ήμποροΰσε νά προσφέρη σέ μιά τέτοια 
προσπάθεια;

ΑΠ.— ’Αξιόλογος είναι ή βοήθεια τής ’Αστυνομίας, διά τήν έξάλειψιν τού 
απαράδεκτου αύτοϋ κοινωνικού φαινομένου, δηλαδή τής καταπτώσεως τής Νεο
λαίας μας. Ή  ’Αστυνομία ήμπορεΐ ακόμα νά άποτελέση τον μεσολαβητήν είς τάς 
αντιθέσεις τών νέων, ήμπορεΐ νά άποτρέψη οξύτητας καί νά περιορίση τάς ασεβείς 
καί άήθεις πράξεις διά τής νουθεσίας κα προτροπής είς αλληλοκατανόησή πρός πε
ριστολήν τών ακροτήτων. Ή ’Αστυνομία συντελεί άναμφισβητήτως είς τήν καλο
προαίρετο'/, ήρεμον κα αρμονικήν διαβίωσιν τών άνθρώπων.

ΕΡ.— Μέ ποιά συμπεράσματα θά προτιμούσατε, κύριε Καθηγητά, νά κλεί- 
σουμε τήν σημερινή μας συζήτηση;

ΑΠ.— Ή  πνευματική ισχύς τού γένους μας χρησιμοποιείται, δυστυχώς, σή
μερον διά νά καταστρέφωμεν περίπου ό ένας τον άλλον. ΑΕ ήθικαί άξίαι παραγκω
νίζονται. ΑΕ πνευματικαί άξίαι αγνοούνται. Καί ή ελληνική νεότης, τό άνθος τής 
φυλής μας, παραδειγματίζεται νά ενεργή κατ’ αρνητικόν τρόπον, μέ άποτέλεσμα νά 
παραπαίη καί νά κινδυνεύη νά καταποντισθή. Ό νέος τής εποχής μας πρέπει νά 
γαλουχηθή άπό τής νηπιακής ηλικίας κατά εθνικόν, χριστιανικόν καί ελληνικόν 
τρόπον.

Τά άξιοθαύμαστα επιτεύγματα τοΰ αίώνος μας προκύπτουν άπό τήν συνένωσιν 
τών ανθρωπίνων δυνάμεων τής επιστήμης καί τής τεχνικής, μέσα είς τήν άνάπτυ-
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ξιν του θετικού πνεύματος της σημερινής εποχής. "Ενας νέος σκελετός σκέψεως, 
ό αυστηρός θετικός συλλογισμός, εχει επικρατήσει εις τάς προηγμένας χώρας, καί 
πρέπει νά θεσπισθή καί εις την Χώραν μας καί να θεμελιωθή εις τούς νέους, όπότε
θά προκληθή εύγενής άμιλλα μεταξύ των. Είς τον νέον τρόπον σκέψεως υπάρχει
άφθονος πηγή πνευματικού δυναμικού, πού μεταμορφώνει την σημερινήν ζωήν τής 
Άνθρωπότητος καί τάς ύλικάς συνθήκας τής ζωής, καί ή όποια είναι ή μόνη πού 
παρέχει τήν ελπίδα καί έγγύησιν ένός καλυτέρου πνευματικού μέλλοντος διά τούς 
νέους καί τό 'Έθνος.

Αί ήθικα'ι καί πνευματικαί άξίαι πρέπει νά στερεωθούν καλά είς τάς βάσεις 
των. 'Επ’ αυτών στηρίζεται ή ύπόστασις, ή ορθοστασία, ή εύρυθμία, ή πρόοδος καί 
ή ευπορία ένός ’Έθνους. Αύτή πρέπει νά είναι ή επιδίωξις δλων των Ελλήνων, 
οπότε καί οί νέοι θ’ ακολουθήσουν τήν ευθείαν, Ορθήν καί ανοδικήν δδόν, θά εύημε-
ρήση καί θά μεγαλουργήση τό Έθνος μας καί θά κυριαρχήση ή πραγματική αγά
πη μεταξύ των ανθρώπων, μέ δλα τά ευχάριστα δι’ όλους συνακόλουθα.

— Κύριε Καθηγητά, σάς ευχαριστούμε θερμά, γιά λογαριασμό τού ’Αστυνο
μικού Σώματος, γιά τή βοήθειά σας αύτή.

— Κι’ έγώ σάς ευχαριστώ.
* *

Αυτά μάς είπεν δ κ. Κριτσέλλης. Λόγια βγαλμένα από τήν πείρα τής ζωής 
καί άπό τή σύγχρονη πραγματικότητα. Υποδείξεις αξιόλογες, πού μπορούν νά δη
μιουργήσουν προϋποθέσεις κατάλληλες γιά τήν αντιμετώπιση ένός κακού φαινομένου. 
Γνώμη έγκυρη καί θετική, πού διαγράφει ένα μεγάλο κίνδυνο. Τόν κίνδυνο πού 
προέρχεται άπό τούς νέους τής εποχής μας, καθώς μεγαλώνουν χωρίς ιδανικά.

Καί τόν κίνδυνο αυτόν πρέπει ολοι νά τόν αντιμετωπίσουμε εγκαίρως, πριν 
φέρη τήν καταστροφή.

f  Συνεχίζεται)

------- ------------------------------------ ·  ------------------------------------------

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Ό ταν σάξ ό σταματήση ό άστυφύλαξ ή τό φωτεινό σήμα, δεν πρέπει νά προσπαθήτε νά 
μπήτε μέσα στά άλλα σταματημένα αυτοκίνητα γιά  νά εξασφαλίσετε τήν προτεραιότητα 

κατά τήν έκκίνησι. Αυτό απαγορεύεται καί προκαλεϊ συχνά δυστυχήματα.
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, 9  ΚΛΕΠΤΗΣ X. Φελέας συνελήφθη ενώ πουλούσε ρολόι άξίας 3.000 δραχμών 
που^ειχε κλεψει. Στη Γενική Ασφάλεια δμολάγησε 6 κλοπές εις βάρος ενοίκων 
ξενοδοχείων. ~

ΚΛΕΠΤΗΣ καταστημάτων Ίωάν. Σμαραγδής πού συνελήφθη ομολόγησε 
οεκα κλοπές. 11

-—Ο ΚΛΕΠΤΗΣ αυτοκινήτου «Τάουνους» από τό γκαράζ τής δδοΰ Χαλκιοι- 
κής 60  ̂ συνελήφθη καί ονομάζεται Φιλόθεος Στούπης. Επίσης συνελήφθησαν καί 
δύο συνένοχοί του από τό περιπολικό τής ’Αστυνομίας.

ή ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΑΝ τάν αστυφύλακα Α. Αθανασίου μέ ένα φτυάρι οι αδελ
φοί οικοδομοι Νικόλαος Αθηναίος καί Αριστείδης Ρούσης, πού δούλευαν τό μεσν)- 
μερι στην οικοδομή οδού Ελατείας 3 (Κυψέλη) δταν δ αστυφύλακας τοΰ περιπο
λικού τούς συνέστησε νά μή διαταράσσουν τήν κοινή ησυχία.

—ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ μέ τή μέθοδο τής αγοράς ειδών ηλεκτρικών έναντι προκα
ταβολών 17 εμπόρους των ’Αθηνών, άπόσπασε είδη άξίας 200.000 δρχ. δ Γ. Μαυ- 
ράπουλος ή Μωρόπουλος, άεργος καί άστεγος, πού συνελήφθη από τή Γενική ’Ασφά
λεια Πειραιώς.

—ΣΚΟΤΩΣΕ ό Π. Χαρουπής στό Αιγάλεω τόν συγγενή του Ευάγγελο Άν- 
τωνόγλου, μέ μαχαίρι, λόγω οικογενειακών διαφορούν.

—ΓΙΑ ΕΞΥΒΡΙΣΗ καί άπειλές κατ’ αστυνομικού οργάνου συνελήφθη δ I. 
Γόντικας, ετών 23, δδηγός αυτοκινήτου, δταν ό άστυνομικός θέλησε νά τόν συλλάβη 
γιατί έσερνε μέ τό αυτοκίνητό του στήν οδό ΊΓρώδου ’Αττικού τή φιλενάδα του Σ. 
Νικοκάμουρα, πού είχε πιαστή πίσω άπό τό όχημα.

—Η ΚΛΕΠΤΡΙΑ Μαρία Μεταξά, παραδουλεύτρα, συνελήφθη γιατί έκλεψε 
άπό τό σπίτι τής Εύανθ. Παπαδοπούλου, στήν δδό Πατησίων 137, δαχτυλίδι άξίας 
100.000 δραχ. τό όποιο βρέθηκε.

—Ο ΑΠΑΤΕΩΝ Γεώργ. Σουρής άπό τή Σκύρο παρουσιαζόταν στό Μπέλο 'Ο
ρίζοντες τής Βραζιλίας ώς πρόξενος τής Ελλάδος επί ένα χρόνο καί χορηγούσε, 
έναντι πληρωμής, πλαστές θεωρήσεις διαβατηρίων καί πλαστά πιστοποιητικά δια
μονής. Συνελήφθη άπό τή Βραζιλιανή ’Αστυνομία, μόλις άποκαλύφθηκε ή άπάτη.

—ΛΗΣΤΕΙΑ γκαγκστερικοΰ τύπου έγινε στη Λεωφόρο ’Αλεξάνδρας μέρα με
σημέρι καί μάλιστα απέναντι άπό τό ’Αστυνομικό Τμήμα, δπου άγνωστος νεαρός 25 
ετών περίπου, χτύπησε στό χέρι τόν Ν. Πλάτωνα, καθηγητή άρχαιολογίας τού 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί άρπαξε ένα δέμα πού κρατούσε μέ 105.000 δρα
χμές καί έφυγε χωρίς νά μπορέσουν νά τόν πιάσουν. Ή ’Αστυνομία έχει κινητο- 
ποιηθή γιά τήν άνεύρεση καί σύλληψή του.

—ΒΕΝΤΕΤΑ ήταν ή δολοφονία τοΰ I. Καλεσμένου, βοσκού, τόν όποιο σκό
τωσε μέ οκτώ μαχαιριές δ Ε. Κανέλης, έτών 44, γιά νά έκδικηθή τό θάνατο τοΰ 
άδελφοΰ του πού είχε σκοτώσει πέρυσι τόν Αύγουστο δ γυιός τού θύματος γιά κτη
ματικές διαφορές. Τό έγκλημα έγινε στήν πλατεία Διστόμου.

—ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ όόήγηση, άδικη έπίθεση καί εξύβριση άστυνομικών είναι οί
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κατηγορίες μέ τις όποιες έστάλησαν στην Εισαγγελία οι Ν. Μ. Άκουβάκης, έτών 
2-1 καί Τ. Μ. Επισκοπάκης, έτών 25. Ό πρώτος οδηγούσε επικίνδυνα τό ύπ’ άριθ. 
105093 LX. αυτοκίνητο. ΟΕ πεζοί άνησυχοΰσαν καί τον παρετήρησαν. Αυτός όμως 
καί ο φίλος του Επισκοπάκης κατεβηκαν, πήραν πέτρες καί κυνήγησαν τούς πε
ζούς. Περιπολικό έσπευσε επί τόπου καί τό πλήρωμά του συνέλαβε τούς δύο ταρα- 
ςίες, οι όποιοι μάλιστα εξύβρισαν τούς αστυνομικούς.

—ΕΚΛΕΨΕ ό ’Αμερικανός τουρίστας ’Άλτος Ρίτς έτών 39, δύο βυζαντινές 
εικόνες άξίας από τή Μονή Δάφνης τοΰ 'Αγίου ’’Ορους. Καταδικάσθηκε σέ φυλά
κιση δύο μηνών.

—ΕΚΛΕΨΑΝ οι νεαροί Γερμανοί τουρίστες Β. Ντέτλαβ καί Β. Κόβερ από 
τό ναυπηγείο «Ν. Μηχανιώνας» ένα βυθόμετρο, ένα κιβώτιο σφαίρες γιά εξόντωση 
κητών καί τρεις ναυτικούς χάρτες.

ΧΑΣΙΣ 400 γραμμαρια μετεφερε ό Αθαν. Άκούπης, γνωστός κακοποιός, 
πού συνελήφθη στην οδό Σαρανταπόρου.

__ ΣΚΟΤΩΣΕ τή φίλη του Βούλα Κορδώνη μέ 4 μαχαιριές σέ δωμάτιο τοΰ 
ξενοδοχείου «Γαλήνη» τοΰ Ν. Φαλήρου ό Γιάννης Κυπραίος, από παθολογική ζηλο
τυπία. Καί οΕ δύο ήσαν παντρεμένοι καί μέ παιδιά.

— ΣΚΟΤΩΣΕ τή γυναίκα του Πολυξένη ό Σταύρος Μπολέτσος στο χωριό Με- 
λίδεια Άγυάς, χτυπώντας την μέ τσεκούρι στο κεφάλι. Τά αίτια δέν άποκαλύφθηκαν.

—ΕΙΓΚΤΗ έξη έτών έπεβλήθη από τό Κακουργιοδικεΐο Πειραιώς στον Ν. 
Λύτρα, πού έξέδιδε πλαστές άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Αυτός είχε καταδι- 
κασθή συνολικά σέ 87 έτη φυλάκιση γιά απάτη, πλαστογραφία καί άλλα αδικήματα 
πού έχει διαπράξει στο παρελθόν.

—ΜΕ ΟΚΤΩ μαχαιριές σκότωσε τή γυναίκα του ό Φ. Άχυριάτης καί τραυ
μάτισε τόν ερωμένο της Σπυρ. Κουτσουπιά, όταν τούς κατέλαβε νά έρωτοτροποΰν 
στο σπίτι τους ατό συνοικισμό «Βίγκλας» Μεσολογγίου.

~ 8  ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ ώμολόγησε ό 18ετής Γ. Έλευθεριώτης, πού συνελήφθη 
επ’ αύτοφώρω στό σπίτι του Γ. Άντωνάτου, στήν όδό ’Αμφιτρύωνας.

—13 ΚΑΟΙΙΕΣ σέ σπίτια ώμολόγησε ό Χρ. Μπαρμπούτης, πού συνελήφθη 
από τή Γενική ’Ασφάλεια.

—ΚΛΕΠΤΗΣ πορτοφολίων ό Άνδρέας Ινωστόπουλος, συνελήφθη έπ’ αύτοφώ- 
ρΐϋ όταν στή στάση λεωφορείων Χαϊδαρίου άποπειράθηκε νά κλέψη από τόν Μαθιό- 
πουλο 3.500 δραχμές. Συνελήφθη από τό ίδιο τό θΰμα.

—ΛΑΘΓΕΜΠΟΓΙΟ ναρκωτικών (ηρωίνης) . Συνελήφθησαν άπό τή Γενική 
’Ασφάλεια οΕ II. Σπηλιόπουλος, Άθ. Ψωμόπουλος, Άθ. Τσακίρης, Γ. Καβαίλος καί 
Γ. Φιλιππίδης, οΕ όποιοι αποτελούσαν σπείρα. Κατασχέθηκε καί ποσότητα 500 γραμ- 
μαρίων ηρωίνης .

—ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ μέ τήν μέθοδο πωλήσεως ανυπάρκτων οικοπέδων καί της 
άγοράς ειδών μέ δόσεις, συνελήφθη ό I. Φανουράκης ή Φαβουράκης ή ’Ορφανός! 
Είναι αρκετά τά θύματά του.

—ΔΪΟ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ, οΕ Γ. Νοϋτσος καί Γρ. Γαρίνης, συνελήφθησαν έπ’ 
αύτοφώρω ένώ προσπαθούσαν νά διαρρήξουν ένα σπίτι.

—ΑΠΑΤΕΩΝ τσιγγάνα ή ’’Αννα Άθανασοπούλου, συνελήφθη γιατί πήρε, σάν 
αμοιβή γιά νά λύση τά μάγια άπό τή Σοφία Παλάντζη, στό Βόλο 1.000 δραχμές. 
Ταυτόχρονα^τής έκλεψε καί τό κομπόδεμα μέ 14.000 δραχμές. Ή  Άθανασοπούλου 
συνελήφθη, άλλα τά χρήματα δέν βρέθηκαν.

Ν. Α.
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(Συνέχεια άττό τό προηγούμενο)

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Προνοίας
Πάροδος της οδού Αλικαρνασσού 83, κοντά στον «Προφήτη Δανιήλ» τοΰ

Η Πρόνοια, παλιό προάστιο τοΰ Ναυπλίου, αποτελεί σήμερα την ακραία άνα- 
ι. ολική συνοικία του. Στη Πρόνοια την 27 ’Ιουλίου 1832, συνήλθεν ή Εθνική Συνέ-

τ?ν έχλ°ΤΨ>«™  τις προστάτιδες δυνάμεις, τοΰ ’Όθωνος ιός 
οασιλεως της Ελλάδος. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στον Περισσό) .

Προόδου.
Πάροδος τής boo0 Φανερωμένης 25, στό «Γαλάτσι».
Πρόοδος, στην αρχαία καί την νεώτερη έποχή σημαίνει πορεία πρός τά πρόσω 

Μεταφορικά σημαίνει προαγωγή, βελτίωσι κλπ. Ή  επιθυμία τής προόδου υπάρχει 
ο , κάθε άνθρωπο και οι περισσότεροι φιλόσοφοι στην ιδέα τής προόδου άπέβλεώαν 
ως σε κίνητρο πνευματικής καλλιέργειας καί ηθικής άνυψώσεως. Πλήν ορισμένων 
αναρρήσεων που εξεφρασαν μερικοί φιλόσοφοι, ή Φιλοσοφία δέχεται τήν πρόοδο καί 
την θετει ως; σκοπό τής ανθρώπινης ένεργείας καί προσπάθειας. Σχετικά όμως μέ 
τον καθορισμό του περιεχομένου τοΰ δρου «πρόοδος», οί αντιλήψεις" των διαφόρων 
φιλοσόφων είναι διαφορετικές. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στην Έλευθερούπολι τής 
1\. Ιωνίας και στή Ν. Κηφισιά) . 1 '

Προποντίδος.
, άπ° Φ  λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, κοντά στην πλατεία « Αττικής»

και τελειώνει στην όδό Δράμας, στον «Κολωνό». ’ "
Ή Προποντίς ή θάλασσα τοΰ Μαρμαρά (τουρκιστί Μερμέρ Ντενεζί) , κλειστή 

θαλασσα μεταςυ του Αιγαίου καί τοΰ Εύξείνου Πόντου, έχει έπιφάνεια 12 νιλ . τετρ. 
χιλ. καί επικοινωνεί Β μέ τόν Εΰξεινο, μέσω του Βοσπόρου καί Ν μέ τό Αιγαίο αέ- 
σω Ελλήσποντου, ^τίς ακτές βρίσκεται ή Κωνσταντινούπολις. (Συνώνυμη δδό’ς' ύ- 
παρχει σέ προάστια των ’Αθηνών) . s

Προπυλαίων.
Τελευταία πάροοος τής όδοΰ Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, απέναντι στό θέατρο Ή- 

ρώδου τοΰ ’Αττικού (Ήρώδειον) . ’
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Πρόκειται γιά τά άπό τον Μνησικλέα άνεγερθέντα κατά τά έτη 437—432 π.Χ. 
μεγαλοπρεπή Προπύλαια τής Άκροπόλεως. ’Αποτελούνται άπό ένα κεντρικό κτήριο 
πού εσωτερικά διαιρείται σέ τρία μέρη μέ διπλή σειρά ιωνικών κιόνων καί έχει 
στις δύο προσόψεις του — ανατολική καί δυτική — άνά εξ δωρικούς κίονες καθώς 
καί αετώματα χωρίς γλυπτό διάκοσμο. Πρός Β καί πρός Ν τού κεντρικού αυτού 
σώματος, υπάρχουν δυο πτέρυγες, πού συνδέονται στενά μέ αυτό. Ή  βορεινή, πού 
λέγεται πινακοθήκη, είναι κλειστόν οίκημα, πού εχει πρόσοψι πρός Ν άπό τρεις 
δωρικούς κίονες καί περιείχε στην άρχαιότητα «γραφάς» (εικόνες) . Ή  νοτία πτέ
ρυγα είναι μιά μικρή αίθουσα, γιατί ό κοντά σ’ αυτή ναός τής Άπτέρου Νίκης δεν 
επέτρεπε τήν μεγαλύτερη προέκτασί της.

Τά Προπύλαια έκοσμοΰντο καί άπό περίφημα καλλιτεχνικά έργα: ’’Αγαλμα 
τής ’Αφροδίτης — έργο τού Καλαμίδος — , άγάλματα των Τριών Χαρίτων, τής ’Α
θήνας Τγιείας, τού Διοτρέφους κ.ά. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει στο Καλαμάκι) .

Προσκοπισμού .
Πάροδος τής λεωφόρου Βενιζέλου 49, κοντά στήν κεντρική πλατεία τής Νέας 

Σμύρνης!
Ό Προσκοπισμός είναι σύστημα παιδαγωγικό πού επιδιώκει τήν δημιουργία α

τόμων ικανών νά βοηθήσουν τον πλησίον των καί νά άντεπεξέλθουν έπιτυχώς στον 
αγώνα τής ζωής. Αυτό τό έπιτυγχάνει μέ τήν καλλιέργεια τού ομαδικού πνεύματος, 
μέ τήν άνάπτυξι τής πρωτοβουλίας, τής αύτοπεποιθήσεως καί τής αύτενεργείας, μέ 
τήν αγάπη πρός τήν ζωή τής υπαίθρου καί μέ τήν έμπρακτη εφαρμογή τής χριστια
νικής διδασκαλίας. Τ2ς μέσα διά τήν άνάπτυξι τών σκοπών αυτών, δ προσκοπισμός 
χρησιμοποιεί τό παράδειγμα, τήν καθημερινή καλή πραξι, τις όμαδικές παιδιές, τήν 
άπόκτησιν ειδικών γνώσεων καί τέλος τήν άμεση επαφή μέ τήν φύσι, μέ τις εκ
δρομές καί κατασκηνούσεις πού διοργανώνει.

Τήν έμπνευσι τής ίδρύσεως τού Προσκοπισμού είχε τό 1899 6 ’Άγγλος Ρόμ- 
περτ Μπάντεν Πάουελ. Στήν Ελλάδα τήν πρωτοβουλία τής ίδρύσεως είχε τό 
1910 ό καθηγητής τής γυμναστικής Αθανάσιος Αευκαδίτης. Πολύ σύντομα ή προσ
κοπική κίνησις ξαπλώθηκε σ’ δλη τήν Ελλάδα. Στούς Βαλκανικούς Πολέμους 1912 
—1913, στήν μεγάλη πυρκαϊά τής Θεσσαλονίκης τό 1917, στήν μικρασιατική εκ
στρατεία καί καταστροφή (1919—1922), στό κατοχικό διάστημα 1941—1944, 
στήν Μέση Ανατολή καί στον συμμοριτοπόλεμο, οί “Ελληνες πρόσκοποι προσέφε- 
ραν σημαντικές υπηρεσίες. Πολλοί έθυσίασαν τήν ζωή τους, δπως οί σφαγιασθέντες 
τό 1919 στό Ά ϊδίνι καί τά Σώκια τό 1922 καί οί φονευθέντες στον συμμοριτοπό
λεμο. Ή  σημαία τών Ελλήνων Προσκόπων τιμήθηκε μέ πολλά μετάλλια, μεταξύ 
τών όποιων καί τό μετάλλιον Στρατιωτικής άξίας Πρώτης Τάξεως. (Συνώνυμη ό- 
δός υπάρχει στήν Ήλιούπολι καί στό Ν. Ψυχικό) .

Προύσης.
Πάροδος τής οδού Λιοσίων 96, κοντά στήν πλατεία «Αττικής».
Ή  Προύσα, πόλις τής ΒΔ Τουρκίας, πρωτεύουσα ομωνύμου νομού, άπέχει 26 

χιλ. άπό τήν Προποντίδα καί έχει σήμερα περί τις 150 χιλ. κατοίκους. Κτίσθηκε 
άπό τον βασιλέα τής Βιθυνίας ΙΙρούσιο (236—180 π.Χ.) , 'ύστερα άπό ύπόδειξι τού 
φιλοξενούμενου του Καρχηδονίου στρατηγού Αννίβα. Στήν Προύσα ή Ειρήνη ή ’Α
θηναία έκτισε τήν μονή τού Αγίου Ευστρατίου, μέ τον ωραιότατο ναό τού Αγίου Ί- 
ωάννου τού Προδρόμου. Άπό τόν ’Ιούνιο τού 1920 μέχρι τον Αύγουστο τού 1922, 
"ψ Προύσα βρισκόταν υπό ελληνική στρατιωτική κατοχή. (Συνώνυμη δδός υπάρχει 
σέ προάστια τών ’Αθηνών) .

Προυσοΰ.
Πάροδος τής δ̂δοΰ Δημητσάνας 6, άπέναντι στό γήπεδο τού Παναθηναϊκού.
Ό Προυσός ή Μπρουσός, χωριό τής Ευρυτανίας, έχει σήμερα περί τούς 400
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κατοίκους. Κοντά στό χωριό βρίσκεται ή ιστορική μονή τής Προυσιωτίσσης. Στον 
περιοολο τής μονής^υπάρχει σπήλαιο πού μεταβλήθηκε σέ εκκλησία τής Κοιμήσεως 
•ή?, Θεοτοκου καί επικοινωνεί μέ παρεκκλήσιο, οπού προσκυνεΐται ή θαυματουργή 
εικόνα τής Θεοτόκσυ, εργον τοϋ Εύαγγελιστοΰ Λουκά.

^ ιή ^°νη >·οΰ Προυσοΰ, την τουρκοκρατία λειτουργούσε «Κρυφό σχολειό», εκ
παιδευτικό κέντρο τής Ρούμελης. Σ αυτή τό 1823 κατέφυγεν ασθενής δ Καραϊ- 
σκάκης. Στό̂  πέρασμα των αιώνων ή μονή διετέλεσε σταθμός άναπαύσεως καί σι- 
νΐσ ,̂ως τών δοοιπορων και σταθμός ανεφοδιασμού των αρματολών καί κλεφτών.

Προφήτου Δανιήλ.
ΙΙάροδος ιής δδοΰ Χαλκιδικής 12, κοντά στήν ομώνυμη εκκλησία τού ομωνύ

μου συνοικισμού των ’Αθηνών.
Στόν Προφήτη Δανιήλ, ’Ιουδαίο τήν καταγωγή, άποδίδεται ενα από τά βιβλία 

τής Παλαιας Διαθήκης. Ευρισκόμενος αιχμάλωτος στήν Βα'βυλώνα (605 π.Χ.) ά- 
/ήλθο Oc. άςιωματα και τιμήθηκε απο τον Ναβουχοοονόσορα καί τον Βαλτάσαρ. "Ο
ταν δ Κύρος Α ' τόν έρριξε σέ λάκκο λιονταριών, δ Προφήτης Δανιήλ δεν έπαθε 
τίποτε.

Προφήτου Ήλία.
Συνεχεία τού τέρματος τής δδοΰ Πυθίας, στήν ’Άνω Κυψέλη.
Ο Προφήτης Ηλίας ή Ηλιου (έβραϊστί Έλιγιά) , μέγας προφήτης τού ’Ισρα

ήλ (Θ' π.Χ. αιώνας) , εδρασεν επί βασιλείας τού Άχαάβ καί τού Όχοζίου. Φανα
τικός εχθρός τής θρησκείας τού Βάαλ, άγωνίσθηκε γιά τήν έξαφάνισί της, έκανε 
οε πολλά θαύματα. Κατά τήν μεταμόρφινσι τοϋ Σωτήρος, εμφανίσθηκε μαζί μέ τόν 
Μωύσή, επί τού όρους Θαβώρ. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση άναλήφθηκε στους ουρα
νούς, πάνω σέ πύρινο άρμα. Ή  ταραχώδης ζωή τού Προφήτου άναφέρεται στό γ ' 
καί δ' βιβλίο των «Βασιλειών». Ή  μνήμη του γιορτάζεται στις 20 ’Ιουλίου. (Συνώ
νυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .

Πρυτανείου .
Πάροδος τής οδού Μνησικλεους 33, κοντά στό εκκλησάκι «'Αγία Σιοτήρα» τής 

«Πλάκας».
Τό Πρυτανεΐον, ήταν δημόσιο κτήριο τών αρχαίων έλληνικών πόλεων, πού έ- 

χρησίμευεν ως έδρα τού Πρυτάνεως καί στό όποιο συνεσιτούντο, δημοσία δαπάνη, οί 
πρύτανεις, οί ξένοι πρέσβεις καθώς καί εκείνοι πού ευεργέτησαν σημαντικά τήν 
πόλι. Στό Πρυτανείο βρισκόταν καί ή Εστία τής πόλεως, δπου διετηρεϊτο άσβεστη 
ή φοηιά. Στήν ’Αθήνα τό κτήριο τού Πρυτανείου βρισκόταν βορείως τής Άκροπό- 
λεως, μεταξύ Πνυκός καί Άρείου Πάγου, δπως τουλάχιστον πιστεύει δ Δαΐρπφελδ, 
Γερμανός αρχαιολόγος (1853 - 1940) . Τό Πρυτανεΐον τής άρχαιότητος, αντιστοιχεί 
προς τό σημερινό Δημαρχείο.

Πρωταγόρου.
Πάροδος τής δδοΰ ΙΙρόκλου 13, κοντά στήν πλατεία «Πλαστήρα», στό Παγκράτι.
'Ο Πρωταγόρας (480-410 π.χ.) , δ επιφανέστερος τών σοφιστών, καταγόταν 

από τά ’Άβδηρα. Κατά τόν Πρωταγόρα, «ή μόνη πηγή τής γνώσειος είναι ή κατ’ 
αίσθησιν άντίληψις». Σ’ αυτόν ανήκει ή περιώνυμη ρήσις «πάντων χρημάτων μέτρον 
άνθρωπος, τών μέν δντων ώς έτσι, τών δέ οΰκ δντινν ώς ούκ έστι» (όλων τών πραγ
μάτων μέτρον είναι ό άνθρωπος, τών μέν υπαρχόντων οτι υπάρχουν, τών δέ μή υπαρ
χόντων δτι δέν υπάρχουν) .

'Η γνώσις, κατά τόν Πρωταγόρα, είναι σχετική, καθόλου δέ άλήθειες δέν υπάρ
χουν, αλλά δλα μόνον σέ συνάρτησι προς τόν άνθρωπον θεωρούνται αληθινά ή ψεύ
τικα. Γιά τούς Θεούς δέν έδίδασκε τίποτε, γιατί δσα αφορούν αυτούς είναι πολύ δύ-
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σκολο νά γίνουν γνωστά, έξ αιτίας της μη ύπάρξεως σαφών ενδείξεων καί της μι- 
κρης διάρκειας τής ανθρώπινης ζωής.

Πρωτεσιλάου.
Πάροδος τής δδοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου 14, κοντά στή πλατεία «Σαύρνης» 

του Βύρωνος.
Ό Πρωτεσίλαος, γυιός κατά την μυθολογίαν, του Ίφίκλου καί τής Άστυόχης 

(ή τή€ Διομηοειας) , καταγόταν απο την Θεσσαλία, άπεκαλεΐτο καί Ίόλαος καί ή
ταν αρχηγός των Θεσσαλών στην εκστρατεία εναντίον τής Τροίας. Φθάνοντας στην 
Τροία, μολονότι γνώριζε τον χρησμό, σύμφωνα μέ τον όποιο οποίος αποβιβαζόταν 
πρώτος θά άπέθνησκε, αποβιβάσθηκε πρώτος από τούς “Ελληνες καί σκοτώθηκε 
αμέσως άπό τον "Εκτορα. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στά Ν. Λιόσια).

Πρωτέως.
Πάροδος τής οδοΰ Λέσβου 61, κοντά στον « Αγιο Νικόλαο» Πατησίων, (Καλλι- 
φρονά) .

'Ο Πρωτεύς, θαλασσία θεότης, ήταν γυιός τοΰ Ποσειδώνος ή τοΰ ’Ωκεανού καί 
είχε την ικανότητα νά προφητεύη τά μέλλοντα καί νά άλλάζη διάφορες μορφές. Ό 
'Όμηρος τόν φέρει διαμένοντα στην.νήσο Φάρο καί τον ονομάζει «άλιος γέρων» (θα
λάσσιος γέροντας) . Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών.

Πρωτογενούς.
Πάροδος τής οοοΰ Αθήνας 25, απέναντι στή πλατεία «Καραμάνου».

. .Ό  Πρωτογένης, ζωγράφος τής άρχαίας Ελλάδος (Δ' π.Χ. αιών), καταγόταν 
άπό την Καΰνο τής Καρίας καί έζησε στην Ρόδο καί την ’Αθήνα. ’Από τά έργα του 
φημίζονταν ο πίνακας τοΰ Ροοιου ήρωα Ιαλυσοϋ καί δ πίνακας τοΰ αναπαυόμενου 
Σατύρου. Ό  Πρωτογένης φέρεται καί ώς συγγραφέας τών έργων: «Περί γραφικής» 
καί «Περί σχημάτων».

Πρωτοπαπαδάκη Πέτρου .
Πάροδος τής οδού Λιοσίων 190, κοντά στον κιν) φο «Δώρα».
Ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, πολίτικος και καθηγητής τών υδραυλικών καί 

λιμενικών έργων στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο, γεννήθηκε στήν Άπείρανθο τής Νάξου τό 
1860. Άπό τό 1890—1893 διηύθηνε τις εργασίες διανοίξεως τοΰ ’Ισθμού τής Κό
ρινθου. Ίο 1902 έξελέγη ανεξάρτητος βουλευτής Παροναξίας. Ανήκε στήν «Όμά- 
δα τών ’Ιαπώνων» (1906— 1908) καί ήταν συνιδρυτής, μαζί μέ τόν Δ. Γούναρη, 
τού Λαϊκού Κόμματος» (1915) . Διετέλεσεν υπουργός Οικονομικών (1915)/Επισιτι
σμού (1921) στήν Κυβέρνησι Καλογερόπουλου, Οικονομικών στήν διάδοχη Κυβέρ- 
νησι τού Δ. Γούναρη και πρόεδρός τοΰ Ππουργικοΰ Συμβουλίου, έπιβάλοντας τόν, μέ 
τήν γνωστή διχοτόμησι τοΰ χαρτονομίσματος, τύπο Έσωτερικοΰ δανείου, ή άπόδοσις 
τοΰ όποιου άνήλθε σέ 1500 έκατ. δραχμές.

Πρωθυπουργός (9 Μαΐου, 28 Αύγ. 1922) καί υπουργός τών Στρατιωτικών (2? 
Μαίου) , Συγκοινωνίας (4 Αύγ.) καί ’Εθνικής Οικονομίας (23 Αύγ.) , άνατράπηκε 
κατόπιν επαναστάσεως, υπό τού Ν. Πλαστήρα καί στή γνωστή δίκη τών έξ καταδι
κάστηκε σε θάνατο ώς ένας τών υπαιτίων τής μικρασιατικής καταστροφής. Έξετε- 
λεσθηκε στο Γουδί την 15 Νοεμβρίου 1922. (Συνώνυμη όδός υπάρχει καί στό Γα
λάτσι) . ’ _

Πτελέας.
Πάροδος τής οδού Αριστοβούλου 55, στή «Χαμόστερνα» (Κάτω Πετράλωνα).
’Οφείλει τήν ονομασία στον δμώνυμο δήμο τής άρχαίας Αττικής, πού ανήκε 

στήν Οίνηίδα φυλή καί δεν είναι γνωστή σήμερα ή θέσις του.
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Π το λεμ α ίδο ς .
Πάροδος τής όδοΰ Κειριαδών 49, μιά στάσι ττρίν από την «'Αγία Αικατερίνη» 

των Πετραλώνων.
Οφείλει την  ονομασία στην ομώνυμη πρόσθετη φυλή της αρχαίας ’Αττικής, 

πού προήλθε^ άπο την μετονομασία τής πρώην Άντιγονίδος φυλής — πού καταργή- 
\ θή£ε “ή x a j· τ% Δημητριάδος φυλής. Ή  φυλή Πτολεμαΐς Ιδρύθηκε περί τό 260 

του<= Αθηναίους τζρος τιμήν του Πτολεμαίου του Φιλαδέλφου. (Συνώνυμη 
οοος υπάρχει στο Αιγάλεω καί στο Περιστέρι) .

Π το λ εμ α ίω ν .
Πάροδος τής οοοϋ Βασ. Γεωργίου Β 18, κοντά στήν πλατεία «προσκόπων» 

(Περιοχή Βασιλικών ’Ανακτόρων ’Αθηνών) .
’Οφείλει την ονομασία στούς :

; 1) Πτολεμαίο τον A (33 ι 283 π.Χ.) , νόθον αδελφό τού Μ. ’Αλεξάνδρου καί
αρχισωματοφύλακά του, ιδρυτήν, στήν Αίγυπτο τής δυναστείας των Ααγιδών (323 
-30 π.Χ.) . Μετά τό θάνατο τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου, έγινε βασιλιάς τής Αίγυπτου καί κα- 
τέκτησε την Συρία και την Φοινίκη (321 π.Χ.) . Τό 287 π.Χ. εκστρατεύοντας στήν 
Ελλάδα, εξεθρόνησε τον Δημήτριο τον Πολιρκητή. Εδραιώνοντας τό κράτος του, 

επεδοθηκε στήν υλική καί πνευματική άνάπτυξι αυτού, συνέγραψε δέ καί σημαντικό 
βιβλίο «Περί τών πράξεων τού ’Αλεξάνδρου».

2) Πτολεμαίο τον Κλαύδιο, ένα τών μεγαλύτερων αστρονόμων καί μαθηματι
κών δλων τών αιώνων καί τόν μεγαλύτερο γεωγράφο τής άρχαιότητος. ’Ήκμασε στήν 
Αλεξάνδρεια περί τό̂  125—161 μ.Χ. Σημαντικώτερα συγγράμματα του είναι: α) 

«Μεγίστη Μαθηματική Σύνταξις» καί β) «Γεωγραφική άφήγησις». (Συνώνυμη οδός 
υπάρχει στον Περισσό) .

Π υ γ μ α λ ίω ν ο ς .
Πάροδος τής οδού Ακαμαντος 11, κοντά στην πλατεία «Θησείου» στο Θησεΐον.
Ό Πυγμαλίων, μυθολογικός βασιλιάς τής Κύπρου, ήταν γυιός τοϋ Κύλικος καί 

παππούς τού Άδώνιδος. ’Όντας συγχρόνως γλύπτης κατασκεύασε έλεφάντινο γυ- 
ναικεΐον άγαλμα, τό όποιο τόσον αγάπησε ώστε παρακάλεσε τήν ’Αφροδίτη νά κά
νη αυτό έμψυχο. Οταν έγινε αυτό, δ Πυγμαλίων νυμφεύθηκε τήν νεαρή γυναίκα, 
όνόματι Γαλάτεια, καί απόκτησε απ’ αυτή τόν Πάφον, ιδρυτήν τής ομώνυμης πόλεως.

Π υθαγόρου.
Πάροδος τής οδού Σπινθάρου 55, κοντά στό τέρμα τών λεωφορείων «Κυνοσάρ- 

γους».
Πυθαγόρας 6 Σάμιος, "Ελληνας μαθηματικός καί φιλόσοφος (580;—500; π.Χ.) , 

ύπήρξεν ιδρυτής καί αρχηγέτης Ιδίας σχολής στον Κρότωνα τής Κάτω ’Ιταλίας. 
Οι μαθητές τού Πυθαγόρα ώνομάσθηκαν Πυθαγόρειοι.

'Π σχολή τού Πυθαγόρα ήταν ένα είδος επιστημονικού καί θρησκευτικού συν
δέσμου. Σύμφωνα μέ τά διδάγματα τής σχολής οί αριθμοί είναι οι αρχές δλων τών 
οντων. Γνωστές εξ άλλου θεωρίες τής σχολής, είναι ή θεωρία περί μετενσωματώσεως 
καί ή θεωρία περί άνακυκλώσεως τών οντων. Στήν σχολή  έκαλλιεργοΰντο ιδιαιτέρως 
τά μαθηματικά καί ή μουσική καί είναι γνωστή ή ρήσις «αυτός έφα», πού άποδεικνύ- 
ει τήν υποταγή  τών μαθητών στις γνώμες τού Πυθαγόρα. Ή  Σχολή τού Πυθαγόρα ή- 
σκησε πολύ μεγάλην επιρροήν καί στούς μετέπειτα χρόνους. (Συνώνυμη οδός υπάρ
χει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .

(  Συνεχ ίζετα ι)
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— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Σπ. Καραμαντόπουλος τόν όποιο παρέσυρε στη 
λεωφορο Αθηνών Ι.Χ. τρ :χυχλο , μέ οδηγό τον ’Αθανασίου πού συνελήφθη.

7 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ θανάσιμα ή Ασήμω Τζήμα, τήν δποία παρέσυρε στή 
λεωφορο Αθηνών τό 20068 ΕΛΜΕ 75, μέ δδηγό τόν Γάλλο Μοσχαγκάρ Ντάρις

-  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Δήμος Δημουλάς, δδηγδς μ^οίοδηλάτου^ δταν 
συγκρούσθηκε με ταξί, στην οδό Δημητρακοπούλου καί ’Αναστασίου Ζίννη.

ΝΕΚΡΟΣ j<v’jp. Καραμαντόπουλος, τρόφιμος ψυχιατρείου Δαφνί, τόν
Έλευσΐνος, τρίκυκλη μοτοσυκλέττα μέ δόηγόοποίο παρεσυρε στην οδό ’Αθηνών 

τόν Α. Παπαπέτρου.
, ,Ρ — ΝΕΚΡΟΙ τρεις, οι αθίγγανοι Χουσείν Μεχμέτ, ή σύζυγός του Κιασιμέ καί 
η ϋιμ,εχη  ̂ Ογλου, οι οποίοι έπιβαίνοντες κάρρου, πού τό έσερνε άλογο, συγκρούσθη- 
καν στήν ισοπεόη διάβαση Σουφλίου |τέ αυτοκινητάμαξα.

, 7 ΝΕΚΡΟΣ ο Θ. Βάγγας, 9 ετών καί τραυματισμένοι σοβαρά οι Μ. Βάγγας 
y: U_η, Υυναι*α τ°υ Θεοδώρα, δταν δ γεωργικός έλκυστήρας στον δποιο έπέβαινον, 
ανετραπη, στο χωρίο Επανωμή Θεσσαλονίκης.

, TPNJΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ επτά: δ X. Πάγκαλος, δδηγός, ή Αικατερίνη Πρινιω- 
τακη, η κόρη της Ελένη ετών 2, δ Έμ. Πρινιωτάκης, ή Καλ. Πρινιωτάκη, δ Ά ν. 
Πρινιωτακης, όταν τό αυτοκίνητό τους μέ τό όποιο γύριζαν από τό Βέλγιο δπου 

συγκρούσθηκε στό 87ο χλμ. τής όδοϋ Θεσσαλονίκης—’Αθηνών μέ τό 
ΐΛ.Λ. oo(J87 επιβατικό, πού δδηγοΰσε δ Ί .  Τσιτακίδης.

, t ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Π. Βασιλάκος, τόν όποιον παρέσυρε τό I X 185608 
με οδηγο την Αγγελική Κατσαγνία, στήν δδό Γ' Σεπτεμβρίου.

, ΝΕΚΡΟΣ δ Χρηστός Γουλαντζής, δδηγός μοτοποδηλάτου, πού συγκρούσθη
κε με φορτηγο στο 8ο χλμ. όδοϋ Θεσ) κης—Κιλκίς.

—ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή Μαργ. Πισούνη, δταν δύο αυτοκίνητα IX  συγ- 
κρουσθηκαν κοντά στό Κορωπί.
, , ^ Γ 1 ρ Ν*ΜΑΤΩΜΕΝΗ ή Θεοδ. Δημοπούλου, τήν δποία παρέσυρε τό Ι.Χ. 
10014 με οδηγο τον I ρηγ. Γαλάνην πού συνελήιοθη.
« ,  — ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ θανάσιμα ή Είρ.' Παπαμίχα, τήν δποία παρέσυρε στή

καθαριότητας τοΰ Δήμου μέ δδηγό τόν Εόστρ. Νικολαίδη 
, *1 ΜπεΡνεΡ Μπερναρ, ετών 36, σύζυγος τού Γάλλου Ζοζέφ Μπερ-

ναρ,^ο,αν Γ°^ γ °κ ινη το  που οδηγούσε αυτός συγκρούσθηκε στό Δερβένι Κορινθίας 
μο „ο Ι.Λ. t o ο ι ο  -ου Π. Χαλκιοπουλου καί άνετράπη.
κάδα ΝΕΚΡ° Β ° Βασ' Μαρκούσης, δδηγός έλκυστήρα, πού άνετράπη στή Λευ-

έ δ τ ,ν ό 7 ^ Κ’Λ?Σ ί Ί1?' Ζαμπΐά!° ζ’ έ,πΐβάτγ7ς έλκυστήρα καί τραυματισμένος ό 
—Νιγρίτης ^  ^ Θεμελγ;ς ° ’ταν ονετΡαπγϊ ° έλκυστήρας στό 7ο χλμ δδοΰ Σώχου

, —ΝΕΚΡΗ ή Ειρήνη Χαχζηπροδρόμου, έτών 69, τήν δποία παρέσυρε «βέσπα» 
με οοηγο τόν I. Ιναψάλη στήν δδό 'Αγίας Σοφίας Βύρωνος. Ρ

. “ ΝΕΚΡΟΙ δύο: οί Κυρ. Φιλίππου καί Κ. Πάλλης, επιβάτες μοτοποδηλάτου 
που παρεσυρε στην αφύλακτη ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση τοΰ χωριού Πίτσα 
Κόρινθου αυτοκινητάμαξα τών ΣΕΚ. Λ ρ
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,, ΤΡΑ ϊ ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα ό Θ. Παπακώστας, οδηγός μοτοσυκλέττας, 
όταν συγκρούσθηκε με Ι.Χ. στη Λαμία.

- = λΤ ΝΕΚΡ0Σ: ? ?■ Ι ° πγΝ’ όδηγός έλκυστήρα, δ όποιος άνετράπη στό φράγιια 
too Αλοακμ,ονα, στον οποίον ετζνίγγ] ό οδηγός.
, .  —ΝΕΚΡΟΙ δύο: δ γιατρός Κ. Κουρμούλης καί τό παιδί του Θεόδωρος 12 
£των ‘f f L τραυματισμένη θανάσιμα ή "Αννα Κουρμούλη (όδηγός) καθώς καί ή 
συνεπιοατις Δημητρα Καρτέρη, δταν τό Ι.Χ. πού οδηγούσε ή ’Άννα, γιά νά άπο- 
? T L  σύγκρουση μέ τό αντίθετα ερχόμενο Ι.Χ. 89586 τοϋ Π. Κράνη, άνετράπη 
στο ίο  χιλιόμετρό της όδοϋ Λαμίας — ’Αθηνών. Ό υπαίτιος όδηγός Κράνης 
συνεληφθη. “  r
, ΝΕΚΡΟΊ ο Ηλ. Ηλιόπουλος πού έπέβαινε μοτοποδηλάτου πού οδηγούσε 
Ορφικός του I. Δημητρίου, δταν φρενάρησε απότομα. Ό Δη^ητρίου δταν είδε νεκρό 
τον φίλο του πήγε καί άπαγχονίσθηκε από μια ελιά. Τό ατύχημα έγινε στό χωριό 
Αγιος Γεώργιος Πύργου.

—ΝΕΚΡΗ ή Π. Περβολαράκη καί τραυματισμένοι θανάσιμα δύο: οι I. Κα-
Γ^ουρακης και Mccpccc Μυστιφαλου, όταν τό Ι.Χ. 228796 στην οδόν 'Ηρακλείου __
Λασηθίου παρεξέκλινε καί έπεσε σέ βάραθρο 5 μέτρων.

" ΝΕΚΡΟΣ ό Σάββας Μελάς, ετών 25 καί τραυματισμένος ό Ζηκος Χατζής, 
δόηγος μοτοποδήλατου, όταν αΰτο άνετράπη στη θέση «Δερβενάκι» Ίωαννίνων.

f ΝΕΚΡΟΣ ο Δ. Γσαπανιδης, οοηγος μοτοποοηλάτου, δταν αύτό στό 10ο 
χιλιόμετρό "ής οδού Καβάλας Δραμας επεσε πά,νω σέ αυτοκίνητο πού στάθμευε.

—ΤΡΑΪΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά ό Σπ. Τσινόπουλος, όδηγός τρακτέρ, δταν 
αύτό άνετράπη στό 47ο χιλιόμετρο της όδοϋ Λαρίσης—Βόλου.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Άθ. Κάτης καί τραυματισμένοι σοβαρά δ Ν. Μπόκολης, όδηγός 
ταςί καί οί έπιβάτες Γ. Τεναντικίδης καί Κλεοπ. Τολαντικίδου, δταν τό ταξί 31608 
συγκρούσθηκε μέ μοτοποδήλατο στην δδό Πέτρου Ράλλη 374.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Ά θ. Παπαφράγκου, δδηγάς μοτοποδηλάτου, δταν αύτό άνετρά
πη στό 39ο χιλιόμετρο τής όδοϋ Αθηνών—Κορίνθου.

—ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Βιολέστης, επιβάτης, καί τραυματισμένος θανάσιμα δ άδελ- 
φός του Αιμίλιος, οδηγός «βέσπας», πού συγκρούσθηκε μέ ταξί στό 71ο χιλιόμετρο 
τής δδοΰ Θεσσαλονίκης—Καβάλας.

ΝΕΚΡΟΣ ο 1 θετής Αλ. Μαρκολεφας, τον όποιο παρέσυρε σέ προάστιο τών 
Πάτριων τό Ι.Χ. 21270 μέ οδηγό την Χρυσούλα Μαυρίδου, ετών 18.

—ΝΕΚΡΟΣ ο Ν. Κακής, οδηγός μοτοποδηλάτου, τόν όποιο παρέσυρε στό 7ο 
χιλιόμετρο τής δδοΰ Τριπόλεως—Κυνουρίας φορτηγό μέ όδηγό τόν Σπ. Καχρα- 
μάτην.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Αστερ. Κλετσικας, οδηγός μοτοποδηλάτου, τόν όποιο παρέσυοε 
στή Θεσσαλονίκη εκπαιδευτικό μέ οδηγό τόν εκπαιδευόμενο Κ. Βουλγαρίδη, πού 
έδινεν έξετάσεις γιά  απόκτηση άδειας οδηγού. Συνελήφθησαν καί δ εκπαιδευτής 
του καθώς καί δ αρμόδιος υπάλληλος τοΰ Υπουργείου Συγκοινωνιών.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Β. Χριστοδούλιας, δδηγός έλκυστήρα, πού άνετράπη στό 27ο 
χιλιόμετρο τής δδοΰ Καρπενησιού—Αγρίνιου.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Παύλος Ί  ατοοΰ, ετών 17, δδηγός μοτοποδηλάτου, όταν στην 
δδό Μυριοφύτου προσέκρουσε πάνω στό φορτηγό 122101 πού στάθμευε.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Μελούσης, δδηγός μοτοποδηλάτου, πού παρασύρθηκε από 
λεωφορείο μέ όδηγό τόν Άθ. Τσιώτη, μπροστά στό εργοστάσιο ζαχάρεως Σερρών.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Χαρ. Νικολάου δδηγός καί τραυματισμένος θανάσιμα δ Ά λ. 
Τσιγγούνης (βοηθός) φορτηγού πού έπεσε μέ δύναμη πάνω σέ τσιμεντόστυλο τών 
διοδίων Τραγανής στό 128 χιλιόμετρο τής δδοΰ Αθηνών — Λαμίας.

—ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ οκτώ άτομα: ήτοι οί Ί .  Παπαδάκης, Φ. Μαδιανάκης
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κ.λ.π., δταν σκαπτικό μηχάνημα τοΰ οποίου επέβαιναν άνετράπη στο 13ο χιλιό
μετρο της όδοϋ Ηρακλείου — Επισκοπής (Κρήτης) .

—ΝΕΚΡΟΙ πέντε: οί Γρηγ. Καπετανάκης, οδηγός, Σινανίδης, Κουβαΐος, Θ. 
Μιχαήλ, καί Δ. Σπυριδόγλου, δταν τό Ι.Χ. 10992 παρεξέκλινε στη λεωφόρο Συγ- 
γροΰ καί σφηνώθηκε στα πόδια του σιλό τής άνεγειρομένης εκεί οικοδομής. Τό σιλό 
έφυγε άπό τή βάση του καί έπεσε πάνω στό αυτοκίνητο, πού τό ισοπέδωσε κυριο
λεκτικά.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Βασίλ. Πετρομελίτης, οδηγός, καί τραυματισμένοι σοβαρά δύο: 
οί Εμ. Βαζαΐος καί Κ. Γουδέλης, δταν Ι.Χ. στη λεωφόρο Κηφισού, λόγω υπερβο
λικής ταχύτητας, παρεξέκλινε, έπεσε πάνω σέ στύλο πινακίδας καί άνετράπη.

-—ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο: οί Δ. Ζούκας, οδηγός, καί ή κόρη του Παρα
σκευή, δταν τό Ι.Χ. πού οδηγούσε συγκρούσθηκε στη διασταύρωση των οδών Κων
σταντινουπόλεως καί Τέρας Όδοΰ μέ επιβατική αμαξοστοιχία.

—ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή ’Αργυρή Παναράκη την οποία παρ έσυρε τό Ι.Χ. 
101658 φορτηγό, μέ οδηγό τον Δ. ΙΫαπετανάκη.

—ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ επτά: οί Α. Μαχαίρας, οδηγός τοΰ Ι.Χ. 100947, ή 
σύζυγός του Θεοδώρα, τά παιδιά του Βασιλική ετών 4 καί Γεώργιος ετών 3, ή πε
θερά του Ελένη Δινοβυσιώτου, ή γυναικαδέλφη του ’Αντωνία καί δ ανεψιός του 
Γ. Μαχαίρας, δταν τό Ι.Χ. συγκρούσθηκε στό 17ο χιλιόμετρο τής δδοΰ ’Αθηνών— 
Λαμίας μέ τό φορτηγό 118226, πού οδηγούσε δ Κ. Π. Μπάρκης.

•—ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Κοΰρσος, δδηγός μοτοποδηλάτου, τον δποΐο παρέσυρε στόν 
γερμανικό δρόμο τών Μεγάρων τό 85383 φορτηγό, μέ οδηγό τό Σ. Σάνη.

—ΝΕΚΡΗ ή Βασ. Λαδοπούλου, δδηγός μοτοποδηλάτου, την όποια  παρέσυρε 
στό 4ο χιλιόμετρο της δδοΰ Ινομοτινής τό 167134 φορτηγό μέ οδηγό τόν Π. Πα- 
λαμανδόπουλο.

—ΝΕΚΡΗ ή Χρυσούλα ’Ακριβού, 10 έτών, καί τραυματισμένος θανάσιμα δ Ε. 
Τασίκας, δδηγός Ι.Χ., δταν έξω άπό τά Τρίκαλα, τρέχοντας μέ υπερβολική ταχύ
τητα, παρεξέκλινε τοΰ δρόμου καί σφηνώθηκε σέ ενα δέντρο.

—̂ΝΕΚΡΟΣ δ δχρονος Ευθυμίου καί τραυματισμένοι δύο: οί I. Χατζηπότης. 
όοηγος μοτοποδηλάτου, καί η γυναίκα του Αννα, δταν τό μοτοσακό συγκρούσθηκε 
στη διαδρομή προς τή Λούτσα μέ τό Ι.Χ. 140976.

—ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ Εύάγγ. Χειρομερίδης δταν παρασύρθηκε 
άπό τό Ι.Χ. 107197 μέ οδηγό τόν Μ. Γρηγοριάδη στη λεωφόρο ’Αθηνών—Μαρα- 
θώνος.

—ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ Παν. ’Αλευράς, οδηγός μοτοποδηλάτου 
που̂  συγκρούσθηκε στο 33ο χιλιόμετρό τής οδοΰ Βάρης—Κορωπίου μέ άγνωστο αύ- 
τοκινηιο τοΰ οποίου ο οδηγός εγκαταλειψε το θΰμα αβοήθητο καί εξαφανίσθηκε.

ΝΕΚΡΗ η Μαρία Σιοερατου τήν όποια  παρέσυρε στό χωριό Σελιανίτικα 
Πάτριον το Δ.Χ. 7ο3ο9 αυτοκίνητο πού παρεξέκλινε, για νά άποφύγη σύγκρουση 
μέ τό λεωφορείο 170860.

'—ΝΕΚΡΙΙ ή Πηνελ. Μπεθάνη, τήν οποία παρέσυρε στήν 'Ιερά Όδό πούλμαν 
μέ δδηγό τόν Δ. Καγκανά.

-ΝΕΚΡΟΣ ο 8ζ.της γυιος τοΰ Π. Χατζηκώστα, δδηγοϋ μοτοποδηλάτου, δταν 
συγκρούσθηκε μέ τό Ι.Χ. 140976 πού δδηγοΰσε δ Α. Σαμαράς. ’Επίσης τραυματί
σθηκαν τρεις: δ δδηγός τοΰ μοτοποδηλάτου, ή γυναίκα του ’’Αννα καί δ δδηγός τοΰ 
αυτοκινήτου. Τό δυστύχημα έγινε στήν όδό Λούτσας—Σπάτων.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Α. ’Αραμπατζής, δδηγός κάρρου, δταν αυτό άνετράπη στη Θεσ
σαλονίκη.

;—-ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ έξη, οί Σάρ Ζανιέ, Γάλλος τουρίστας, δ άδελφός του 
Ζωρέ, ή Γαβριέλα Φουρνιέ, έπιβαίνοντες τοΰ αύτοκινήτου του καί ή Ελένη Γαβρί-
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° J r ?  Νΐκόλαο5 y;“l ή μητέρα της Ειρήνη, δταν τά Οχήματα συνεκρούσθη-
σα  ̂σ 0̂ χίλίομετρο της οοοΰ Θεσσαλονίκης—Εύζώνων.

ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Μαυρογιάννης καί τραυματισμένα 25 άτομα, δταν τδ 15774 
λεωφορείο συνεκρούσθη στην αφύλακτη ισόπεδο διάβαση τής δημοσίας όδοΰ ’Ά ρ 
γους Κιου με αυτοκινητάμαξα γραμμής Αθηνών—Καλαμάτας, πού έκοψε τό πούλ
μαν στα δυο. Ο οοηγδς τοϋ αύτοκινήτου Ά ν . Κωστόπουλος, πού δέν τραυματίσθηκε, 
συνεληφθη. Γ r ' 5

, ΝΕΚΡΗ^ η Ασημω ιταμού, συφυγος τού Κ. Στάμου όόηγοϋ γεο)ργικοΰ έλ- 
κυστήρα, δταν αυτός άνετράπη έξω από τή Λειβαδιά.

, ΝΕΚΡΗ ή μικρή ^Αν. Μπουλάκου πού την παρέσυρε λόγο) υπερβολικής τα- 
χυτητος στη Ν. Κρήνη Χαλκίδος επιβατικό αδτοκίνητο μέ οδηγό τόν I. Στεργιό- 
πουλο.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Μάνθ. Μαυρουδής, οδηγός, πού ενώ έτρεχε σαν βολίδα στήν 
οδο Συνόρων— Θεσσαλονίκης, παρεξέκλινε, έπεσε στα χωράφια καί κόπηκε στα δύο.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Δ. Καρατζήκος, δδηγός ταξί, δταν τό Δ.Χ. 40020 
λεωφορείο έπεσε πάνω στό 4480 ταξί, καί κείνο στό 5475 ταξί, πού ήταν μπρο
στά του. Η σύγκρουση έγινε στη διασταύρωση τών δδών Άνθουπόλεως — Βασιλέως 
Γεωργίου.

—-ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οί Βάγιας Λιγνός, δδηγός φορτηγού καί Θεόδ. Πα- 
φίτης, επιβάτης Ι.Χ., δταν τά οχήματα συνεκρούσθησαν στή στροφή Ν. Σμύρνης.

;—ΝΕΚΡΟΣ^ δ Μ. Παπαμιχαήλ, δδηγός μοτοποδηλάτου, δταν τούτο στό 19ο 
χιλιόμετρο τής δδοΰ Αθηνών—Λαμίας χτύπησε στό προπορευόμενο Ι.Χ. 44517 με 
δδηγό τόν Γ. Δασκαλόπουλο.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τέσσερις, οί Γ. ’Ασπρομάλλης, I. Μοσχονάς, Θ. Στρά- 
τος καί II. Δασκαλάκης, έπιβαίνοντες χειροκινήτου βαγονιού τών ΣΕΚ Ρούφ, δταν 
συγκρούσθηκε μέ στρατιωτικό όχημα.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Δασκαλάκης, δδηγός μοτοποδηλάτου, δταν έπεσε σέ προ
πορευόμενο ΓΧ. στό 19ο χιλιόμετρο τής δδοΰ ’Αθηνών—Λαμίας.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, οί Δ. Παγουριδάκης δδηγός μοτοσυκλέττας καί 
ή γυναίκα του δταν συγκρούσθηκε μέ τό Ι.Χ. 313951.

—ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά δ Ευάγγελος Μανέας καί ή γυναίκα του, 
δταν τό Ι.Χ. 38352 πού οδηγούσε έπεσε στή γέφυρα τού Ίλισσοΰ.

—ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, δ ’Αλέξανδρος Λυμπερόπουλος καί ή γυναίκα 
του, δδηγός μοτοποδηλάτου, δταν τούτο συγκρούσθηκε στή λεωφόρο Καβάλας μέ 
Δ.Χ. άγνωστο.

—ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Παρ. Κασιακιαβούρης, δδηγός μοτοποδηλάτου, τόν 
όποιο παρεσυρε το Ι.Χ. 235148 με οδηγο τήν Μελπομένη Χαλκιαδάκη, στήν στάση 
Κηρύκου, λεωφόρου Κηφισιάς.

—ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ πέντε, οί Χρ. Γεωργίου, δδηγός τού 3217 Ξ.Α., ή 
μητέρα του Μαργαρίτα, ή κόρη του, καί δύο άλλοι επιβάτες τού αυτοκινήτου, δταν 
αυτό προσέκρουσε πάνω σέ δέντρο λόγω υπνηλίας τού όδηγοΰ.

—ΝΕΚΡΟΙ τρεις, οί Ν. Καρασούλης, ή θυγατέρα του Σωτηρία ετών 9 καί ή 
Χαρίκλεια Ρωσσίδου, οί όποιοι έπέβαινον μοτοποδηλάτου πού τό παρέσυρε τό 25970 
φορτηγό κοντά στά Μέγαρα. Έν συνεχεία τό φορτηγό μαζί μέ τό μοτοποδήλατο 
έπεσαν σέ χαντάκι καί τραυματίσθηκαν θανάσιμα δύο, ήτοι δ δδηγός Α. Κοτσαν- 
ορέας καί δ βοηθός του Σ. Ρέππας.

—ΝΕΚΡΟΣ δ ναύτης τού Α.Σ. Κυρ. Πετσαλάρης, δ όποιος δδηγοΰσε μοτο- 
συκλέττα τής υπηρεσίας καί προσέκρουσε σέ μανδρότοιχο τώ)ν ΕΗΣ στήν όδό Σκυ- 
λίτση Πειραιώς.

Ν. Α ,



ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

(Ύττό Ύτταστυνόμου Α ' κ. Η Λ ΙΑ  Ψ Υ Χ Ο Γ ΙΟ Υ  )

*  ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΑΟΚΡΑΤΙΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΣ ΑΥΤΩΝ

★  ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

ΙΙρίν από αρκετό καιρό, καί σέ διάφορα χρονικά διαστήματα, ό αγαπητός 
συνάδελφος καί εκλεκτός φίλος 'Γπαστυνόμος Α ’ κ. Ήλίας Ψυχογιός, κοσμήτορας 
τής Σχολής ’Αστυφυλάκων, έξέδωκε καί κυκλοφόρησε τά πιό πάνω βιβλία.

Μόνον πριν από λίγες μέρες τά πήραμε στά χέρια μας. Τά διαβάσαμε μέ προ
σοχή καί είναι αλήθεια δτι νοιώσαμε ιδιαίτερη χαρά, διαπιστώνοντας την πράγματι 
αξιέπαινη προσπάθεια του αγαπητού συναδέλφου. Γιατί πράγματι ο κ. Ψυχογιός 
όταν πήρε την απόφαση νά φέρη στό φως τής δημοσιότητας τις μελέτες του πού 
άναφέραμε, είχε πέρα γιά πέρα επίγνωση αυτής τής χειρονομίας. ΚΓ έχοντας επί
γνωση τής ευθύνης πού άνελάμβανε, φρόντισε μέ κάθε τρόπο καί μέ κάθε θυσία νά 
παρουσιάση κάτι τό χρήσιμο, κάτι πού θά άντεχε καί στην πιό αυστηρή κριτική.

Μοναδικός του σκοπός γιά τήν συγγραφή των μικρών δοκιμίων του, ήταν νά 
δώση τήν ευκαιρία σ’ δλους μας νά πλουτίσουμε τις γνώσεις μας ειδικά στό θέμα 
των συναθροίσεων καί των οχλοκρατικών εκδηλώσεων άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου, μέ 
τό δεύτερο δοκίμιά του, καί μέ τό τυπογραφικό σχήμα πού τοΰ έδωσε, νά μάς έφο- 
διάση μέ ένα εγκόλπιο στό οποίο περιέχονται συνοπτικά μέν αλλά μέ τέλεια κατά
ταξη οί άπαραίτητες εκείνες διατάξεις τής Ποινικής καί Πολιτικής Δικονομίας πού 
απασχολούν συνήθως τό αστυνομικό όργανό κατά τήν έκτέλεση τής υπηρεσίας του.

Καί οί δυό μελέτες τού κ. Ψυχογιού προκαλοΰν ζωηρόν ένδιαφέρον καί γιά τό 
είδος τοΰ περιεχομένου των, αλλά καί γιά τήν σαφήνεια πού αυτό παρουσιάζεται. 
Είναι ευχάριστο τό γεγονός ότι νέοι αξιωματικοί τού ’Αστυνομικού Σώματος βρί
σκουν τόν χρόνο νά μάς παρουσιάζουν παρόμοιες μελέτες. Αποτελεί αύτό μιά τρανή 
απόδειξη τοΰ γεγονότος δτι βαδίζουμε στό σωστό δρόμο, στό δρόμο πού πρέπει νά 
βαδίζουμε άν θέλουμε νά πηγαίνουμε μπροστά καί ώς άτομα καί ώς αστυνομικοί καί 
ώς Κοινωνία.

Συνιστοΰμε ανεπιφύλακτα τά δοκίμια τού κ. Ψυχογιού καί, συγχαίροντάς τον 
πρωτίστως γιά τις ωραίες του πνευματικές έργασίες, τού ευχόμαστε, μ’ δλη τή θέρμη 
τής ψυχής μας, πολύ γρήγορα νά δούμε κάτι άλλο δικό του.

7. ΡΑΊ ΚΟΣ

Μέ τη μελέτη πλουτίζουμε τ ις  γνώ σεις  μας καί έτσι 
έπιτελουμε αποτελεσματικότερα τά καθήκοντα μας ώς 

αστυνομικοί καί ώ ς άνθρωποι.
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Δι άποφάσεως τού κ. ’Αρχηγού της ’Αστυνομίας, διωρίσθησαν ώς μαθητευό- 

μενοι Αστυφύλακες οί κάτωθι 99 δόκιμοι ’Αστυφύλακες, οΐτινες καί έτοποθετήθη- 
σαν ώς ακολούθως:

A · Ε ι ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ) ν σ ι ν Ά  θ η ν ώ ν :
Οι κ.κ. Αλεξανορος Λαμπρινεας ,Φώτιος Ρεβελής, Παναγιώτης Μπαρούνης, 

Ευστάθιος Σινάνης, Γεώργιος Ευταξίας, Γεώργιος Δημόπουλος, Νικόλαος Τασιόπου- 
λο,,, Απόστολος Καραμανωλακης, Στυλιανός Σδοΰγκος, Νικόλαος Χατζιάραε, Χρί
στος Τζήκας, ’Αναστάσιος Σούτας, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μάρκος Πουλακά- 
κτΊζ,^Χρίστος Χρύσανθος, Ευκλείδης Καραγιάννης, Παναγιώτης Ξύδης, Δημήτριος 
Πολύζος, Αντώνιος Μανιεράκης, Παναγιώτης Θεοχαρόπουλος, Δημήτριος Μπιρμ- 
πάκος, Γεώργιος^ Γιασαφάκης, Γεώργιος Καρέλος, Τριαντάφυλλος Βαρείας, Νικό
λαος Κοτζαμπασάκης, Νικόλαος Τσάκαλος, Δημήτριος Δασκαλόπουλος, Μιχαήλ Ά- 
βραμάκης, ’Ιορδάνης Τσακιρίδης, Γεώργιος Βάνδουλας, Νικόλαος Σιάτος, Κων) νος 
Τριβυζάς, Ζαχαρίας Φαλιάγκας, Παναγιώτης Μπάρκουλας, Γρηγόριος ΙΙανώρης, 
Κων) νος Καραχάλιος, Κων) νος Καμπούρης, Ξενοφών Βαρέλης, Λάμπρος Γάϊκος, 
Γεώργιος Περαντώνης, Δημήτριος Παπαϊσιδώρου, Γεώργιος Γιαννόπουλος, Πανα
γιώτης Ιναμπερέας, Δημήτριος Ψυρρας, Παναγιώτης Σταθόπουλος, Χρηστός Μό
σχος, Πολύδωρος Κλάδος, θωμάς Πούλιος, Δημήτριος Λιάγκας, Γεώργιος Τσοΰρ- 
τος, Σωτήριος Πελώνης, Δαμιανός Τζαβέλλας, Κων) νος Γαλάνης, Θεμιστοκλής Κα- 
κούνης, Γεώργιος Παπαχρήστου, Γεώργιος Χύτος, ’Ιωάννης Μποΰνος, ’Αναστάσιος 
Κούβα ράκος, Γεώργιος Τζιαφέτας, Ευάγγελος Στούμπος, Ήλίας Θεοδωράκης, Στυ
λιανός Ψαριανός, Ηρακλής Σταυρόπουλος, Γεώργιος Καλτσής, Ευάγγελος Κουτσό- 
πουλος, ’Αντώνιος Ζαφειρόπουλος, Γεώργιος Κάρλος, ’Αθανάσιος Κολοβός, Άνδρέας 
Καλύβας, Πέτρος Άνυφαντάκης, Παναγιώτης Παρθένης, ’Αντώνιος Κοντός, ’Ιωάν
νης Φωτίου καί Γεώργιος Χαλκιόπουλος.
Β . Ε ι ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ) ν σ ι ν Π ε ι ρ α ι ώ ς :

Οί κ.κ. Παναγιώτης Γεωργόπουλος, Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Μιχαήλ Άγρα- 
πίδης, Λεωνίδας ΙΙαπαγεωργίου, Κων) νος Άντωνούλας, Νικόλαος Κουρνιώτης, Δη- 
μήτριος Γιαννούλας, Γεώργιος Γκότσης, ’Ιωάννης Γιακουμής, ’Απόστολος Άνδρεά- 
κος, Γρηγόριος Άσλανίδης, Ευάγγελος Καψοκόλης, Πέτρος Οικονόμου, Ίιοάννης 
Λαμπρόπουλος καί Βασίλειος Ευθυμίου.
Γ '. Ε ι ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ) ν σ ι ν Η α τ ρ ώ ν :

Οί κ.κ. Κων) νος Άσημακόπουλος, Ιωάννης Λαουρδέκης, ’Αθανάσιος Χρυσαν- 
θακόπουλος, Σπήλιος Άνδριόπουλος καί Νικόλαος Άρώνης.
Δ '. Ε ι ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ) ν σ ι ν Κ ε ρ κ ύ ρ α ς :

Οί κ.κ. ’Απόστολος Χρήστου, Ευάγγελος Τσέργας, Χρήστος Μαντζούκης καί 
Δημήτριος Γκέκας.

ΠΑΓΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΑΙΙΟΛΓΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Παρητήθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος 6 Άρχιφύλαξ κ. Παναγιώτης Κίσ- 

σας καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. ’Αντώνιος Κουρούπης, Κων) νος Κότσιφας, Κων) νος 
Γεωργακόπουλος, ’Ιωάννης Μπουτσιούλης, ’Εμμανουήλ Κωστάκης, Ζαχαρίας Στα-
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σινόπουλος, Γεώργιος Ραυτόπουλος, Διονύσιος Πανταζής, Θωμάς Κομπορόπουλος, 
Κλεάνθης Λάρδας, Άνδρέας Δελίνης, Νικηφόρος Ράπτης και Κων) νος Συντσίρμας.

— Άπελύθησαν τοΰ 'Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας ό Άρχι- 
φύλαξ κ. Χαράλαμπος Καραγιάννης καί ό Άστυφύλαξ κ. ’Αθανάσιος Αάππας.

, *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΡ άποφάσεως τού κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, έπηνέθη ό Άστυφύλαξ κ. 
Δημήτριος Δημόπουλος, διότι την 16.4.66, έκτελών υπηρεσίαν εις την πύλην τού 
Άερολιμένος «Ελληνικού» καί άντιληφθεις σοβαρώτατον τραυματισμόν ’Αμερικανού 
λοχίου, συνεπεία προσκρούσεως τοΰ οπερ ώδήγει αυτοκινήτου επί τής εκεί ύπαρ- 
χούσης βάσεως ρυθμιστοΰ τροχαίας κινήσεως, εσπευσε πάραυτα εις βοήθειαν τού 
τραυματισθέντος καί διά τοΰ πρώτου διελθόντος έκεΐθεν αυτοκινήτου διεκόμισεν αυ
τόν εις νοσοκομεϊον. Κατά την διαδρομήν παρέσχεν εις τον τραυματίαν πρώτας βοή
θειας καί έπέδειξεν ενδιαφέρον διά τήν διάσωσιν αύτοΰ, προκαλέσας ευχαριστίας 
καί ευμενή σχόλια υπέρ αύτοΰ καί τοΰ Σώματος τοΰ ’Αρχηγού τής Μικτής Όμάδος 
Στρατιωτικής Βοήθειας Η.Π.Α.

❖ϊ$ί
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

"Από 12—14.8.66 εις τό έν Θεσσαλονίκη Στάδιον (Καυτατζόγλειον) διεξή- 
χθησαν οί Πανελλήνιοι άγώνες Στίβου των ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων Α 
σφαλείας διά τό πρωτάθλημα 1966.

Ή  ’Αστυνομική Όμάς συμμετέσχε των αγώνων κατόπιν εγκριτικής διαταγής 
τοΰ κ. ’Αρχηγού τού ’Αστυνομικού Σώματος καί άγωνισθεΐσα έπιτυχώς έπεβλήθη 
των ομάδων τοΰ Στρατού, Ναυτικού, Βασ. ’Αεροπορίας, Χωροφυλακής καί Λιμενι
κού Σώματος, άναδειχθεΐσα πρωταθλήτρια Ε. Δ. καί Σ. Α. 1966.

νική βαθμολογία (επί (20) είκοσι αγωνισμάτων εχει ως άκολούθως
In όμάς Άστυν. Πόλεων Βαθμοί 123
2η » Στρατός » 106
3η » Χωροφυλακής » 89
4η » Αεροπορίας » 63
5η » Ναυτικοΰ » 45
6η » Λιμενικού » 30

και
Οί άθληταί τής Αστυνομίας έπέτυχον τάς περισσοτέρας πρώτας άτομικάς νί- 

καί πλήθος άλλων δευτέρας ,·τρίτης καί τετάρτης θέσεως.
Συγκεκριμένως, εις τά αγωνίσματα:

Δρόμος 10.000 μέτρων 
Δρόμος 5.000 μέτρων 
Δρόμος 3.000 μέτρων 
Δρόμος 1.500 μέτρων 
"Αλμα τριπλοΰν 
"Αλμα άπλοΰν 
"Αλμα υψους 
Δισκοβολίας 
Σφαιροβολίας 
4X100

Έξ άλλου, δ δόκ. Άστυφύλα!

1ος Άστυφ. Ζέππος Νικ. 3 1 '4 5 ’ '4  
1ος Άστυφ. Ζέππος Νικ. 1 5 '3 0 ’ ’2 
1ος Άστυφ. Παύλου Εύάγγ. 9 ’5 0 ''2  
1ος Άστυφ. Παύλου Εύάγγ. 4 Ί 0 ' Ί  
1ος Ά ρχιφ. Κατσέρης Πάνος 13,99 μ.
1ος Ά ρχιφ. Κατσέρης Πάνος 6,80 μ.
1ος Άστυφ. Άβραμίδης Κ. 1,90 μ.
1ος Άστυφ. Άμπατζής Ά θ. 46,17 μ.
2ος Άστυφ. Άμπατζής Ά θ. 13,27 μ.
1η όμάς Άστυν. Πόλεων 
Κουρκουτίδης εις τό άλμ,α επί κοντω κατέλαβε

τήν τρίτην θέσιν, μέ τήν αυτήν έπίδοσιν τοΰ πρώτου καί δευτέρου νικητοΰ των 4,10 
μέτρων.

Έξ ίσου ίκανοποιητικαί υπήρξαν αί επιδόσεις τών Κόρμαλη εις τά 100 καί 
200 μ., τών Χαραλαμπίδη καί Άκοκκαλίδη εις τά 110 μ. καί 400 μ. μετ’ έμπο-
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δίων καί Παπακωνσταντίνου εις τά 800 καί 1.500 οι όποιοι κατέλαβον πολύ κα- 
Λας θεσεις εις έκαστον τών αγωνισμάτων των.

επίσης οΕ Μπιδέλης, Μπίμπλης, Κατσαρής, Λιακόπουλος καί 
°?κ;  Αστ^ ·  Μουταφτσής, Μιχαηλίδης, Βουγιούκας, Μάναρης καί Γιαννόπουλος, 
°; °'·0'·01 °ια τ ύ? καιαβληθείσης προσπάθειας των εις τά καθ’ έκαστον αυτών άγο>- 
νισμ,ατα συνέβαλον οόσιαστικώς, ώστε ή ’Αστυνομική Όμάς νά έπιβληθή τών Αντί
παλων.

Γενικώς, θεωρείται^ εξαίρετος ή προσπάθεια καί ή έπίδοσις τών αθλητών Ά- 
σιυνομικών, ή μεγάλη δέ αυτή νίκη, στηριζομένη εις την εύγενή καί μόνον άμιλλαν, 
προεκαλεσεν εντύπωσιν καί. έσχεν ώς αποτέλεσμα τά ευμενή καί ενθουσιώδη σχό
λια του φιλάθλου κοινού τής Θεσαλονίκης.

/Τούς διεξαχθέντας αγώνας παρηκολούθησαν, τιμήσαντες τούτους διά τής πα
ρουσίας των, ο 1 φυπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Παπαδημητρίου, ό ’Αρχηγός Γ.

Αντιστράτηγος κ. Σπαντιδάκης ό Διοικητής τού Γ ' Σώματος Στρατού Άντι
G ................. " f ^
πουλί
Θε
μεγάλος αριθμός αντιπρόσωπων των Πολιτικών καί Αθλητικών ’Αρχών ώς καί 
χιλιάδες φιλάθλων τής συμπρωτευούσης.

Β. ΚΡΥΟΣ, ’Αστυνόμος Α'%
ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΡΧΗΓΕΙΟΓ Α. Π.

Δημοσιεύομεν κατωτέρω, ώς έχουν, δύο διαταγάς τής Υγειονομικής Τπηρε 
σιας του Αρχηγείου Α.Π. καί ετέραν τού Διοικητικού Τμήματος τού Α.Α.Π.

Α')
Προς

Έν Άθήναις τή 12 Αύγούστου 1966

Ά παντα τα. Νοσηλευτικά Ιδρύματα καί ϊδιιοτικάς Κλινικάς
Έχομεν τήν τιμήν, νά γνωρίσωμεν ύμϊν τά κάτωθι:
1) Οί ’στυνομικοί υπάλληλοι, δυνάμει τού Νόμου 4501 όημοσιευθέντος εις τό 

ύπ άριθ. 47 τεύχος Α Φ.Ε.Κ. τής 5.3.66 «περί τής ’Ιατρικής - Φαρμακευτικής καί 
Νοσοκομειακής περιθάλψεως τών έν ένεργεία άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας», 
δικαιούνται νά νοσηλευθώσι δαπαναις τού Δημοσίου, άνευ οιασδήποτε συμμετοχής των, 
ώς ισχύει καί διά τούς λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους εις τά: α) Γενικά Κρατικά 
Νοσοκομεία, β) Νοσηλευτικά Ιδρύματα τά λειτουργοΰντα υπό μορφήν Ν.Π.Δ.Δ. 
ή Ι.Δ. αγαθοεργού πρωτοβουλίας, γ) Στρατιωτικά καί δ) τάς ίδιωτικάς Κλινικάς.

2) Οί ανωτέρω υπάλληλοι δυνάμει τού άρθρου 1 παρ. 3 τού ώς είρηται Νό
μου δικαιούνται νά νοσηλευθώσιν ώς ακολούθως:

α) Ό  ’Αρχηγός καί οΕ ’Αστυνομικοί Δ) νταί Α ' καί Β ' τάςεως εις τήν Α ' 
θέσιν.

β) ΟΕ ’Αστυνόμοι Α ' καί Β ' τάξειος καί τήν Βα θέσιν καί
γ) ΟΕ Τπαστυνόμοι Α ' καί Β ' τάξεως, οΕ Άνθυπαστυνόμοι, Άρχιφύλακες, 

Ύπαρχιφύλακες καί ’Αστυφύλακες εις τήν Ββ θέσιν. ’Ελλείψει κλίνης εις τήν αντι
στοιχούσαν πρός τόν βαθμόν τού ασθενούς θέσιν, ούτος, έφ’ δσον υπάρχει ανάγκη 
Αμέσου εισαγωγής του εις Νοσοκομεΐον, νοσηλεύεται εις άνωτέραν θέσιν. Τό μέ- 
τρον τούτο χαρακτηρίζεται ώς έξαιρετικόν καί διαρκεΐ μέχρις δτου ήθελεν έκκενωθή 
κλίνη αντιστοιχούσα εις τόν βαθμόν τού εκτάκτως είσαχθέντος.

3) Ή  εισαγωγή πρός νοσηλείαν ένεργεΐται, εις μέν τήν περιφέρειαν τής τέως 
Διοικήσεως Πρωτευούσης, οι’ άποφάσεως τού Δ) ντοΰ τής Δ) νσεως Υγειονομικής 
περιθάλψεως τού Τπουργείου Υ γιε ινής, εις δέ τάς πόλεις Πατρών καί Κερκύρας, 
δΓ άποφάσεως τού οικείου Νομάρχου, επί τή βάσει, εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις,
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Ιατρικής γνωματεύσεως των Υγειονομικών αξιωματικών της 'Αστυνομίας Πόλεων. 
Επί περιπτώσεων κατεπειγούσης ανάγκης, ένεκα τής οποίας καθίσταται ανέφικτος 

ή έκ των προτέρων τήρησις τής ανωτέρω διαδικασίας, ύποχρεοΰται τόσον ό ασθενής 
ή οΕ οικείοι αυτού, δσον καί το Νοσοκομεΐον ή ή ιδιωτική Κλινική, όπως είδοποιώσιν 
εύθύς άμα τή εισαγωγή τού ασθενούς τήν Υγειονομικήν Υπηρεσίαν ’Αστυνομίας 
Πόλεων, οδός Γ Σεπτεμβρίου 11, τηλ. 522.310 περιοχής τέως Διοικήσεως Πρω- 
τευούσης ή τάς οικείας Άστυν. Δ) νσεις ΓΙατρών — Κέρκυρας, ήτις διά τών Υ 
γειονομικών αξιωματικών αυτής ελέγχει τήν αναγκαιότητα ή μή τής νοσοκομειακής 
περιθάλψεως.

At σχετικαί μέ τήν έκτακτον εισαγωγήν ή παράτασιν νοσηλείας, έκδιδόμεναι 
ίατρικαί γνωματεύσεις δέον νά άποστέλλωνται εγκαίρως είς τήν ανωτέρω 'Υγειονο
μικήν 'Υπηρεσίαν, άναλόγως τής κατά τόπον άρμοδιότητος, ήτις θά μεριμνά περαι
τέρω προς έκδοσιν τών σχετικών αποφάσεων νοσηλείας.

ΟΕ 'Υγειονομικοί αξιωματικοί τής Άστυν. Πόλεων, πλήν τής όιαπιστώσεως 
τής ανάγκης διά_ τήν τακτικήν ή έκτακτον εισαγωγήν εις Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
καί Ίδιωτικάς Κλινικάς, καθίστανται άποκλειστικώς άρμόοιοι καί διά τήν παρακο- 
λούθησιν καί έλεγχον τής νοσηλείας τών έν ένεργεία αστυνομικών υπαλλήλων. 
(Άρθρον 5 παρ. 2 ύπ’ άριθ. 366 από 28.4.66 Β. Δ) τος) .

4) Διά τήν άναγνώρισιν δαπανών νοσηλείας τών έν ένεργεία Αστυνομικών 
υπαλλήλων, τών πραγματοποιηθεισών μόνον εις τάς Ίδιωτικάς Κλινικάς άπαιτεϊται 
έκτος τών άλλων δικαιολογητικών καί εγκρισις τής οικείας Πρωτοβαθμίου 'Υγειο
νομικής Αστυνομικής Επιτροπής. (’Άρθρον 15 παρ. 1 καί 3 ύπ’ άριθ. 721) 1960 
Β. Δ) τος) «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τού από 29.5.59 Β.Δ. περί νο
σοκομειακής κλπ. περιθάλψεως τών τακτικών Δημοσίων Πολιτικών 'Υπαλλήλων κ. 
λ.π. καί άρθρον 3 ύπ’ άριθ. 366) 1966 Β. Δ) τος «περί νοσοκομειακής κ.λ.π. περι- 
θάλψεως τών έν ένεργεία άστυνομικών υπαλλήλων».

Κατόπιν τής κατά τ’ ανωτέρω άρμοδιότητος τών Άστυνομικών 'Υγειονομικών 
Επιτροπών καί πρός ταχυτέραν τακτοποίησιν τών λογαριασμών τών ιδιωτικών κλι
νικών, παρακαλοϋνται οΕ κ.κ. Κλινικάρχαι περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευού- 
σης, όπως ύποβάλλωσι τά δικαιολογητικά νοσηλείας τών έν ένεργεία Άστυνομικών 
υπαλλήλων, άπ’ ευθείας είς τήν 'Υγειονομικήν 'Υπηρεσίαν Αστυνομίας Πόλεων I- 
δρεύουσαν προσωρινώς, ώς ανωτέρω έλέχθη, εις τό επί τής δόοΰ Γ' Σεπτεμβρίου 11 
οίκημα τού Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων, ί'να θέτη ταΰτα ύπ’ δψει τών 'Υγειο
νομικών ’Επιτροπών πρός έγκρισιν καί άποστολήν είτα είς τήν 'Υπηρεσίαν 'Υγειο
νομικής Περιθάλψεως τού 'Υπουργείου 'Υγιεινής πρός έκδοσιν τών χρηματικών εν
ταλμάτων πληρωμής.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ  
Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

Β ') Εν Άθήναις τή 13 Αύγούστου 1966
Πρός

Άπάσας τάς ’Αστυνομικός Υπηρεσίας
Παρετηρήθη ότι, Άστυνομικαί τινες Ύπηρεσίαι διαβιβάζουσιν είς τον Κλάδον 

'Υγείας τά βιβλιάρια νοσηλείας, τών οι’ οίανόήποτε αιτίαν άπομακρυνομένων τού 
Αστυνομικού Σώματος υπαλλήλων, χωρίς νά ποιώνται μνείαν τής αιτίας καΠήμε- 
ρομηνίαν διαγραφής των. Εφεξής, τά μέν ατομικά βιβλιάρια νοσηλείας τών δια- 
γραφομένων υπαλλήλων θά ύποβάλλωνται είς τήν παρ’ ήμΐν 'Υγειονομικήν 'Υπη
ρεσίαν, τά δέ τοιαΰτα τών μελών τής οικογένειας των είς τον Κλάδον 'Υγείας τού 
Ε.Τ.Υ.Α.Π., διά τά περαιτέρω.

Φέρεται είς γνώσιν τών ύπαλλήλων ότι, είς τά ιατρεία τών ’Αστυνομικών Δι
ευθύνσεων Πειραιώς — ΙΙατρών καί Κερκύρας καί τά τοιαΰτα τών Α. Γ, Δ, ΣΤ 
καί Θ' Άστυνομικών 'Υποδιευθύνσεων καί Ύποδ) νσεων Γεν. ’Ασφαλείας καί Τρο-



____________ _____ __________________ ϊ- ιό ή σ ε ις  κ α ί Π λ η ρ ο φ ο ρ ία ! y .p j

ϊ « ί αΚ « Ϊ Γ ε Γ - ^ θ Tv" ώ? 7'α- Χ®ν ’ΑσΧ"νθμΐκ(δν ΣΧ°λών> διετέθησαν ύπηρεσια- και^σφραγιδος ,ης Ιγειονομικης Ιπηρεσίας, διά τήν επί τόπου θεώοκσιν καί 
σφράγισή των συνταγών φαρμάκων καί εντολών ιατρικών αμοιβών ?
νώοαν ^Ας τ ^ / ατΡεΎ θεώρησΐς- τώ»ν* « νταγ ®ν κα1 ‘φρ ικώ ν έντολών θά λαμβάνη χωράν υπο των κ.κ. Γγειονομικων Αξ) κών άπό 9— 11 καί 17 .30 '— 18 30 ' ώρας

; ^ ςή̂ Γ υς ημεΡΚς Χα1 10" 12 ώΡαζ W  ^  νόμψ ■ &
Οίκοθεν νοείται ότι οί κ.κ. Υγειονομικοί ’Αξ) κοί είναι υποχρεωμένοι νά εύρί- 

σκωνται εις τα ιατρεία των από 9—12 ώρας καί 17 .30 '—18.30^ ώρας κατά τάς
ί ι ί α  μ0ΔικαμΤ ας * ° ~ 12 &Ρ̂  *“τά ^  ΚυΡιαν·άξ *«ί νόμψ εξαιρέσιμους ημ^ρα^. Δικαιολογείσαι όμως απουσία τούτων μόνον μετά τήν 11γ?ν ώραν καί έφ’
ϋ ~'0/ α ,π ? ε , . ε ί , Τ ^ ^ ν ω ς  πρόκειται νά πραγματοποιήσωσιν οίκοι ή εν 
νοσοκομειω επισκέψεις ασθενών ’Αστυνομικών ύπαλλήλων. '
r  Έπΐ τών συνταγών^ φαρμάκων, ιατρικών έντολών, ’ παρακλινικών έξετάσεων ή

ειδικών θεραπειών και εις τήν ενδειξιν Α.Μ................ δέον νά άναγράφηται ό έν τή
σελιοι 3 σου βιβλιάριου νοσηλείας αναγραφόμενος αριθμός του βιβλιαρίου καί ούχί
_ '0α ° Ό"-ς τ0ΌΙ ε^  ’Αστυνομίας του υπαλλήλου, ώς πολλάκις διεπί-

σιω^η οα συνέβη. Ο αριθμός μητρώου ’Αστυνομίας αναγράφεται ύπό τοϋ υπαλλή
λου μονον εις την οπισθιαν δψιν τών ανωτέρω έντολών καί εις τήν ενδειξιν «’Αρι
θμός οελτίου Άστυν. ταυτότητες............ »/ r
, Απαντες  ̂οι Αστυνομικοί υπάλληλοι ύποχρεοΰνται, όπως συμπληρώσωσι τά 

εις χειρας των ατομικά βιβλιάρια νοσηλείας ώς ακολούθως:
α^Κ άι,ωθι τής φωτογραφίας των νά θέσωσι τήν υπογραφήν των εις τήν εν- 

οειςιν «υπογραφή κατόχου............ » καί
β) Άναγράψωσι τον συνολικόν χρόνον υπηρεσίας των έν τώ Άστυνομικώ Σώ

μα .ι ο/.ογράφως εις τήν εν τή σελιδι 3 τοϋ βιβλιαρίου ύπάρχουσαν ενδειξιν -Συνο
λικός χρόνος υπηρεσίας κατά τήν ..........:» (π.χ. δέκα ετών ή οκτώ μηνών κ ο κ  )

Υπομιμνήσκεται ή ύπ’ άριθ. Ι.Φ.Ι. από 8-7-66 ήμετέρα εγκύκλιος Διαταγή 
πρός άπάσας τάς Αστυνομικάς Ιπηρεσιας, δι’ ής καθωρίσθη οπούς, αί πάσης (ρύ
σεως αλληλογραφίαι, αί άφορώσαι εις τήν υγειονομικήν περίθαλψιν τών έν ένεργεία 
Αστυνομικών Ιπαλληλων υποοακλωνται απ εύθειας υπό τών ενδιαφερομένων εις 

τήν παρ’  ̂ήμίν Υγειονομικήν Υπηρεσίαν καί παρακαλώ όπως εφεξής μή έξακολου- 
θήση ή αποδοχή εκ μέρους τών Υπηρεσιών δικαιολογητικών οίκοι νοσηλείας ύπαλ
λήλων, πρός άποφυγήν άσκοπου άπασχολήσεως τών ’Αστυνομικών Υπηρεσιών. ’Ά λ 
λωστε συμφώνως καί πρός τήν υπ’ άριθμ. 783)48)23 από 29-4-66 παρ. β' έδάφ.
2 κοινή'ή άπόφασιν τών κ.κ. Υπουργών Δημοσίας Τάξεως καί Υ γιε ινής, μετά τον 
εφοδιασμόν τών Αστυνομικών Υπαλλήλων διά βιβλιαρίων νοσηλείας, δεν δικαιολο
γείται ή εξακολούθησις τοΰ πρό τής ισχύος τών βιβλιαρίων, συστήματος παροχής 
έξωνοσοκομειακής περιθάλψεως.

Πάσαι, αι εις τας πόλεις Αθηνών και Πειραιώς Αστυνομικαί Υ'πηρεσίαι, εν
τέλλομαι όπως, οσάκις ύπάλληλός των είσάγεται εις Νοσηλευτικόν “Ιδρυμα ή Ι 
διωτικήν Κλινικήν ή εξέρχετα ι τούτων, εκτός τών άλλων ενεργειών, γνωστοποιώσι 
τό γεγονός τούτο διά τηλεφωνικής άναφοράς των εις τήν παρ’ ήμίν Υγειονομικήν 
Υ'πηρεσίαν, αύθημερόν.

Ή  παρούσα νά κοινοποιηθή εις άπαντας τούς ’Αστυνομικούς ύπαλλήλους καί 
λάβωσι γνώσιν ένυπογράφως, απαντες οί κ.κ. Ύγειον. Ά ξ) κοί. Πάσαν μή συμ- 
μόρφωσιν θέλω ελέγξει αύστηρώς. Οί κ.κ. Δ) νταί τών Άστυν. Δ) νσεων Αθηνών — 
Πειραιώς — Πατρών καί Κερκύρας, παρακαλοΰνται όπως παρακολουθήσιυσι τήν 
πιστήν εφαρμογήν τής παρούσης καί άναφέρωσι πάσαν τυχόν παράλειψιν ή ανω
μαλίαν.

Ο ΑΡΧΗΓΟ Σ  
Ε. ΚΑ ΡΑΜΓΙΕΤΣΟΣ
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Γ )  Έν Άθήναις τη 18 Αύγούστου 1966
Προς

'Απάσας τάς ’Αστυνομικός Διευθύνσεις και Υπηρεσίας
«Περί των καταλαμβανόμενων υπό τοΰ ορίου ηλικίας κατωτέρων Άστυν. υπαλ

λήλων προ τής συμπληρώσεως ύπ’ αυτών 20ετοΰς συνταξίμου υπηρεσίας.
Άνακοινοΰμεν ύμΐν τά ακόλουθα:
1. Κατά τό άρθρον 53 τοϋ Κ.Ν. 2458)53 περί ΟΣΑΠ διά τούς άρχιφύλακας, 

ύπαρχιφύλακας καί αστυφύλακας, τούς καταλαμβανόμενους συμφώνως τώ άρθρο) 52 
παρ. 1 τού αυτού Νόμου υπό τοΰ δρίου ηλικίας (51ον έτος) πρό τής συμπληρώσεως 
20ετοΰς συνταξίμου υπηρεσίας, ώς δριον ηλικίας καθορίζεται τό συμπίπτον προς την 
συμπλήρωσιν τής συνταξίμου τοιαύτης υπηρεσίας.

2. Δέον επομένως οί περί ών πρόκειται κατώτεροι αστυνομικοί υπάλληλοι (οί 
άγοντες δηλαδή τό 51ον έτος τής ηλικίας των αλλά καί μή συμπληροΰντες 20ετή 
συντάξιμον υπηρεσίαν) νά ύποβάλωσι πάντα τά δικαιολογητικά έγγραφα τά σχε- 
τιζόμενα πρός τήν εκτός τού Σώματος προϋπηρεσίαν των.

3. Περιττόν νά σημειωθή δτι δεν συγχωρεΐται άπόκρυψις οίουδήποτε έν προ
κειμένη) υπηρεσιακού στοιχείου, δοθέντος δτι τούτο θέλει άποκαλυφθή καί θά συνε- 
παγάγη συνέπειας.

4. Σχετικαί άναφοραί υμών δέον νά ύποβληθώσιν ήμΐν τό βραδύτερον μέχρι 
τής 30.9.1965, έστω καί άρνητικαί.

Ο ΑΡΧΗ ΓΟΣ  
Ε. ΚΑΡΑ ΜΠΕΤΣΟΣ*

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
— Δημοσιέύομεν κατωτέρω, ώς έχει, ληφθεΐσαν επιστολήν τοΰ επιτίμου Δ) ντοϋ 

τοΰ Υπουργείου Δικαιοσύνης καί παλαιού συνεργάτου τοϋ περιοδικού μας, κ. Ίωάν- 
νου Βεργοπούλου, έκφράζοντες αυτώ τάς θερμάς μας ευχαριστίας διά τό ενδιαφέρον 
μέ τό όποιον παρακολουθεί τάς έν τψ περιοόικώ μας δημοσιευομένας μελέτας.

Αί απόψεις του, προϊόν μακράς καί ευδόκιμου δημοσίας υπηρεσίας του, μάς 
ευρίσκουν απολύτως συμφώνους, διότι και ημείς πιστευομεν οτι θα πρεπει να λη- 
φθοΰν ειδικά καί σύγχρονα μέσα άντιμετωπίσεως τών προβλημάτων τής παιδικής 
ήλικίας.

ΙΙρός
τήν Διεύθυνσιν τών 

«’Αστυνομικών Χρονικών»
’Ε ν τ α ύ θ α  :

Κύριε Διευθυντά,
Παρακολουθώ εις τά «’Αστυνομικά Χρονικά» τήν «Σταυροφορίαν διά τό παιδί» 

καί επί τοΰ θέματος «Κινηματογράφος» παρατηρώ τά έξής:
Τό θέμα κινηματογράφος συνιστά διά τούς ανηλίκους εν πρόβλημα άμέσως 

συνδεόμενον μέ τήν φυσικήν καί ψυχικήν υγείαν αυτών καί τήν παιδαγωγικήν με- 
ταχείρισίν των.

Είναι γενικώς παραδεκτόν δτι όποιονδήποτε θέαμα δεν έχει δημιουργηθή διά 
ανηλίκους, δεν είναι δηλαδή παιδικόν θέατρον ή παιδικός κινηματογράφος, είναι 
βλαπτικόν, έφ’ όσον οί ψυχολογικοί τύποι τών ανηλίκων είναι τόσον ποικίλοι καί 
αί έξ αυτών αντιδράσεις διάφοροι, μή δυνάμεναι νά προσδιορισθώσιν. Ουτω εν 
έργον άκίνδυνον κατ’ αρχήν ή άνευ άγχους, αγωνίας, καταθλίψεως, γενετησίου 
προκλήσεως, ή έγκληματικής δράσεως ανθρώπων τού υποκόσμου, είναι δυνατόν νά 
προκαλέση διαταραχήν τών πνευματικών λειτουργιών τοΰ ανηλίκου καί νά έγχα- 
ράξη εις τό υποσυνείδητόν του βαθείας ούλάς, αϊτινες υπό ώρισμένους δυσμενείς 
ορούς κοινωνικού περιβάλλοντος νά άποκαλυφθώσι μετά τήν ήβην έν τή συνειδήσει 
τοΰ ανηλίκου καί νά δημιουργήσιοσι προσωπικότητα λίαν νοσηράν.
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αύξανες τά^καθ’ δλοιΓ^οοβλώ*^ ^ιε7Ζ0}ιεΤί1 π̂ ° πνεύματος ιδία τεχνοκρατικοΰ,
συνδεόμενα ^ γ ε ν ^ ^ Λ Τ ε ν ^  **1. ^ * *  ^  * « l W  *
ται συνεχή έξωτεοS  Γ 1 Ι  - ^ενε^ σι0ν ^στικτόν τοΰ άνηλίκου ύφίστα- 
ποίαν δ έ ε τ α ι^ S c i T ^ v  * « 1 ^ντονωτέραν έκείνης τήν δ

ια 'ώ -  gyc, επεργασιών τοΰ οργανισμού. Μοιραία. > ω* χε° Φ η  επισημανει ο κ. Θ. ΤΤα™*™™,™.,./,,,*. -τ..... < = .Λ ,
συνέπεια ώο £vc, * s ' > " , ' ΧήΡ^ων έπεργασιων, τοΰ οργανισμού, .m^u^c*

S  V * 6 έτκέφαί°ς w  <* 
6 4 « « τα λ ηι„ ς ,,% μ« ;“ ρρΙ “  s . J“ ” υ φ“ ,νο|* 'ν“  w  ” y5um

/!αΓ·Α η& ’ ^ ή  άχχ,άλλ,λο. S f άνηλίκους ^.αι. λα Λα μόνον αι ταινιαι είδη/ώ,- — £.'. , , ,κ, 1 *

Χ!„ , V, " -  — — ι—ϊ  χ- — </( 1/uiuuiy εις τον κινηματογράφον
δια προσχολικης ηλικίας, ήτοι κάτω των 7 ετών.
__β, S  Τ<ί ς ? ώρα!  Τ̂ ς ΕύΡώπΚ '°  δριον της έν προκειμένψ άνηλικότητος συμπί- 

° ΦΡ I  εκεινο ,τγ)ς, ποινικής, δηλαδή δέν είναι έλασσον των 18 έτών. μ
Ιο εργον των επιτροπών πρωτοβαθμίου καί δευτεροβαθμίου, ανεξαρτήτως τή- 

πλημμελους συνθεσεώς των, έχει γίνει εργον προκρούστου. ’Α φαφεΐ σκηνάε μ ε τ ΐ  
μορφωνει και διαγράφει διάλογους άναφερομένους εις τήν θέσιν ήν έχει δ σεναριο
γράφος η ο σκηνοθέτης επι του̂  θέματος, περιορίζει τάς εικόνας κλπ. Ενα επιτευχθώ 
λ0 7·7·ικ y χηλόν η να περιωρισθή τδ ακατάλληλον καί διά τούς ενηλίκους, μ,έ αποτέ
λεσμα = έργα αισθητικής άρτια καί άρίστης τέχνης να διαλύωνται, ενώ άντιθέτω- 
έργα εστερημενα πασης τέχνης καί βαναύσως προσβάλλοντα τήν αισθητικήν νά 
προοαλλωνται ελεύθερους δια ανηλίκους καί ενηλίκους.

Ινατά ταυτα είναι, επιτακτική ανάγκη, πρώτον νά φθάση μέχρι τής Βουλής 
σχεοιον νομού περί ^της ρηθεισης θεμελιώδους τροπ οπ ο ιή σε ις  τών ίσχυουσών δια- 
ιαξεων περί  ̂κινηματογράφου, οπερ κατ’ έπανάληψιν έχει συνταχθή καί υποβληθή 
αρμοοιως και κατα _το πρόσφατόν παρελθόν. Δέν θά έξουοετερωθοΰν άναντιλέκτως 
οι κατα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας κίνδυνοι έκ τοΰ άκαταλλήλου θεάμα
τος, αλλα^ θα μειωθούν ουσιαστικως καί δεύτερον νά προετοιμασθή ή δημιουργία κ ι
νηματογράφου οι ανήλικους, ηλικίας 8 έως 17 έτών. 1

Μετά πολλής τιμής.
/. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

, —Δημοσιεύομεν, ώς έχει, ληφθεΐσαν έπιστολήν τοΰ τ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνο
μίας κ. I. Καλυβιτη: 1
Κύριε Διευθυντά,
, Ε(·ί το υπ αριθμ. 316 έ.έ τεύχος τών «’Αστυνομικών Χρονικών», υπό τοΰ τέως 
* σι,υνομου Α ταξεως κ. Β. Καράμπελα, έδημοσιεύθησαν αναμνήσεις του, διά τήν 

μεταφοράν των ληστών Ρετζαίων έκ Βουλγαρίας εις ’Αθήνας. Ό κ. Καράμπελας δέν 
περιωρισθη εις την αναγραφήν λεπτομερειών τής μεταφοράς των, αλλά προέβη καί 
εις την αναγραφήν λεπτομερειών τής συλλήψεως τών ανωτέρω ληστών, στή Βάρνα 
της Βουλγαρίας. 1 Γ

Γράφει δτι ο κ. Κουτσουμαρης, νΰν δικηγόρος, πλαισιούμενος άπό έκλεκτούς 
συνεργάτας,^ τούς αειμνήστους Ίω . _ Πανόπουλον, Ί ω . Λούκαν, Ντΐνον Λαμπρινό- 
,'.ουλον και άλλους, εκινησε παντα λίθον προς ανακάλυψιν τοΰ κρησφύγετού τών Ρε
τζαίων, καί δτι άνακαλύψας τδν τόπον τής διαμονής των, έν συνεργασία μετά τοΰ 
Αστυν. Δ) ντοΰ ’Αθηνών κλπ. κλπ. . . . Αυτό δέν είναι αληθές. Τό αληθές είναι 

έκεΐνο πού άνέγραψαν εις σειράν άρθρων τα «’Αστυνομικά Χρονικά» (ύπαστυνόμος
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κ. ΚαροΟζος) . ’Έγραψαν ότι ό τότε Άστυν. Δ) ντής ’Αθηνών κ. Ίω . Καλυβίτης κα
τόπιν έντατικών έρευνών έσχε την πληροφορίαν ότι οί Ρετζαΐοι είχον έγκατασταθή 
εις Σερβίαν καί έζήτησε την αποστολήν των τότε ’Αστυνόμων κ.κ. Κουτσουμάρη καί 
αειμνήστου Πανοπούλου. Πράγματι οδτοι μεταβάντες εις Σερβίαν έπέτυχον νά εξα
κριβώσουν δτι ούο άτομα μέ αλβανικά διαβατήρια, είχον καταφύγει στήν Ρουμα
νία. Παρά του κ. Καλυβίτη άπεστάλη διά την αυτήν ύπόθεσιν εις Γιάννενα, έ 
αείμνηστος ’Αστυνόμος Κ. Λαμπρινόπουλος, άλλά καί αυτή ή έξόρμηση δέν είχε 
καλύτερα αποτελέσματα. Βραδύτερου ό κ. Καλυβίτης έπληροφορήθη έμπιστευτικώς 
παρά τού τότε Μητροπολίτου Ίωαννίνων αειμνήστου Σπυρίδωνος, δτι οί Ρετζαΐοι 
είχον καταφύγει στο Καλαράσι τής Ρουμανίας καί έφιλοξενοΰντο υπό των αδελφών 
Τσάρα. 'Ο κ. Καλυβίτης έζήτησε διά τοϋ Υπουργείου ’Εσωτερικών καί τής έν Βου- 
κουρεστίψ Πρεσβείας μας, τήν έξακρίβωσιν τής άληθείας τής πληροφορίας. Πράγμα
τι ή Ρουμανική Αστυνομία έξηκρίβωσεν δτι οί Ρετζαΐοι είχον φιλοξενηθή υπό των 
αδελφών Τσάρα, άλλ’ δτι είχον αναχωρήσει διά Βάρναν τής Βουλγαρίας. Τότε 
έζήτησεν από τό 'Υπουργείου Εσωτερικών (ύπουργόν αείμνηστον Κ. Ζαβιτσάνον) 
τήν άδειαν μεταβάσεώς του εις Βάρναν, διά τήν σύλληψιν των Ρετζαίων. Ό κ. Κα
λυβίτης παραλαβών τούς ’Αστυνόμους τότε κ. Άρ. Κουτσουμάρην καί τον αείμνη
στον Κ. Ααμπρινόπουλον καί ένα αστυφύλακα γνώστην τής Βουλγαρικής, μετέβη 
εις Βάρναν καί βοηθούμενος υπό τών ανωτέρω ’Αστυνομικών προέβη εις τήν σύλ
ληψιν τών Ρετζαίων. Ούόείς άλλος αστυνομικός δέν έλαβε μέρος εις τήν σύλληψιν. 
Ό κ. ΚαροΟζος περιέγραψεν έν λεπτομερεία τά τής συλλήψεως τών Ρετζαίων, καί 
εγώ δι’ αναφοράς μου άνέφερα περί τής σπουδαίας συμβολής τών άνωτέροι ’Αστυνό
μων καί κυρίως του κ. Άρ. Κουτσουμάρη, ήδη διακεκριμένου δικηγόρου.

Καί αυτά διά τήν 'Ιστορίαν.
Μέ έκτίμησι.

/. ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

—’Έχω τήν ύποχρέωσιν όπως καί δημοσία έκφράσω θεομάς ευχαριστίας πρός τό 
έγκριτον περιοδικόν «’Αστυνομικά Χρονικά» τοΰ ’Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεαιν, 
διά τήν έπί πενταετίαν φιλοξενίαν είς τάς σελίδας του, τοϋ πρώτου μέρους τοΰ ημε
ρολογίου μου από τήν διεθνή δράσιν μου είς τήν δίωξιν τοϋ έγκλήματος, συγχρόνως 
οέ νά Ινημερωθοϋν καί οί άναγνώσται μου δτι ευελπιστώ, έν εύθέτω χρόνω τή έγκρί- 
σει τοϋ κ. Άρχηγοϋ, νά έπακολουθήση τό δεύτερον καί τρίτον μέρος μέ τάς άξιο- 
λογωτέρας τών ύποθέσεων ως πρός τό έγκλημα καί μέ άγνωστα σημαντικά γεγονό
τα από τήν Εθνικήν άντίστασιν τής ’Αστυνομίας Πόλεων κατά τήν κατοχήν.

Μετά τιμής 
Γ. Δ ΟΥ ΚΑΚΗ Σ  

τ. 'Ανθνπαστυνόμος

Π Ε Ν Θ Η

Σπυρίδων Ζερβόπουλος
Στις 17.8.66 στήν Εθνική δδό ’Αθηνών — Λαμίας Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο 

όποιο έπέβαινε 6 έν συντάξει ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Σπυρίδων Ζερβόπουλος, 
άνατράπηκε λίγο πριν από τήν Λαμία. ’Αποτέλεσμα τής μοιραίας αυτής άνατροπής 
ήταν νά σκοτωθή ό αείμνηστος ’Αρχηγός καί νά τραυματισθοΰν ό δδηγός καί οί άλ
λοι επιβάτες τοϋ αυτοκινήτου. ’Έτσι, ακόμη ένα θϋμα τής κινουμένης καρμανιόλας, 
δ σεβαστός μας ’Αρχηγός, έφυγε πρόωρα καί άδόκητα από κοντά μας.

'Όταν μαθεύτηκε ό τόσον τραγικός θάνατος, ολόκληρος ό αστυνομικός κό-



σΓ*·5ζ) συνάδελφοι, φίλοι και συνεργάτες του σκοτωμένου, έκλαψαν πικρά τόν ανα
πάντεχο χαμό τού υπέροχου ανθρώπου. Στην κηδεία του, που εγινε την Ιπομένη 
18.8.66 στο Γ" Νεκροταφείο, παραβρέθηκαν αρ
κετοί αστυνομικοί, αλλά καί εκλεκτά της ’Αθη
ναϊκής καί Πειραϊκής Κοινωνίας μέλη. ’Αποχαι
ρέτησαν γ ιά  στερνή φορά τόν ολοκληρωμένο άν
θρωπο καί παρακάλεσαν τόν Θεό νά άναπαύση 
την ψυχή του. ’Από μέρους τοΰ ’Αστυνομικού Σώ
ματος κατάθεσε στεφάνι καί έξεφώνησε τόν έπι- 
κήδειον δ Δ) ντής τής Τουριστικής ’Αστυνομίας,
’Αστυνομικός Δ) ντής Α ' κ. Δημήτριος 'Γφαν
τής, πού είπε τά εξής:

«Συντετριμένοι καί μέ πληγωμένη τήν ψυ
χή συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, στόν ιερό αυ
τό χώρο, γιά  νά έκπληρώσωμε θλιβερό καθήκον. ______(___________
Νά συνοδεύσουμε στήν τελευταία του κατοικία εναν αγαπητό φίλο καί συνάδελφο, 
τον πρώην Αστυνομικό Δ) ντή Α Σπΰρο Ζερβόπουλο. ’Αναπάντεχα ήρθε τό μήνυμα 
γιά τόν τόσο ξαφνικό καί βίαιο θάνατό του καί ή θλιβερή αυτή εί'δησι σκόρπισε πόνο 
καί λύπη σ’ δλους έκείνους πού γνώρισαν από κοντά τόν εκλεκτό άνθρωπο, τόν ικανό 
αξιωματικό, τόν πατριώτη "Ελληνα, τόν καλό χριστιανό.

Καί οί συνάδελφοί του στό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, αξιωματικοί καί κα
τώτεροι, αισθάνονται τό πλήγμα γιά τήν πρόωρη απώλεια του, γιατί τόν είχαν γνω
ρίσει γιά καλό φίλο καί αγαπητό συνάδελφο, πού τόσες καλές υπηρεσίες πρόσφερε 
στην Πατρίδα καί στό Αστυνομικό Σώμα κατά τό ύπερτριανταπεντάχρονο διάστημα 
πού υπηρέτησε σ’ αυτό μέ πίστι καί άφοσίιοσι..

Ό  Σπΰρος Ζερβόπουλος γεννήθηκε στήν Καλαμάτα τό 1905 καί, αφού τελείωσε 
τό Γυμνάσιο καί έξεπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, κατατάχθηκε σέ 
ηλικία 22 χρόνων, στό ’Αστυνομικό Σώμα ώς αστυφύλακας. Είχε πολλά προσόντα 
καί Ικανότητες καθώς καί εύγενεΐς φιλοδοξίες γιά πρόοδο καί υπηρεσιακή έξέλιξι. 
Καί γ ι’ αυτό προόδεψε.

- ΠροήχΟηκε διαδοχικώς ατούς διαφόρους βαθμούς μέχρι καί τοΰ βαθμού τοΰ ’Α
στυνομικού Διευθυντοΰ Α ' καί υπηρέτησε σέ πολλές υπηρεσίες καθώς καί στήν ’Α
στυνομική Δ) νσι Κερκύρας, ώς Δ) ντής της, λίγο προ τής άποχωρήσεώς του, λόγω 
ορίου ηλικίας από τό ’Αστυνομικό Σώμα. Έργάσθηκε πάντοτε μέ πίστι, ζέσι καί εν
θουσιασμό. Ή ταν συνετός καί φιλότιμος, πρόθυμος καί ευσυνείδητος καί άφήκε αγα
θές εντυπώσεις οπού υπηρέτησε.

Δυστυχώς ή μοίρα άνέκοψε πρόωρα τό νήμα τής ζωής του καί τώρα απέρχεται 
από τούτο τό κόσμο μέ τήν συνείδησι ήσυχη δτι έπετέλεσε πάντοτε εύορκα καί ευ
συνείδητα τό καθήκον του πρός τήν πατρίδα, τήν ’Αστυνομία καί τήν Κοινωνία.

’Αγαπητέ συνάδελφε Σπύρο Ζερβόπουλε,
Έ κ μέρους τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, στό όποιο τριάμισι καί πλέον 

δεκαετίες υπηρέτησες, καταθέτω στέφανον επί τής σοροΰ σου, σ’ ένδειξι τιμής καί 
ευγνωμοσύνης γ ιά  τις υπηρεσίες τις όποιες πρόσφερες σ’ αυτό καί στήν Πατρίδα 
καί εύχομαι όπως δ Πανάγαθος Θεός τάξη τήν ψυχή σου εν σκηναΐς δικαίων καί 
στάξη βάλσαμο παρηγοριάς στις καρδιές των τόσον σκληρά πληγέντων οικείων σου 
από τόν άδόκητο θάνατό σου.

Αιώνια σου ή μνήμη αείμνηστε συνάδελφε».
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», συμμετέχοντας στό βαρύτατο πένθος, εύχονται όπως 

δ Θεός «ό νεκρών καί ζώντων τήν έξουσίαν εχων» άναπαύση τήν ψυχή τοΰ έκλίπον- 
τος. Στούς οικείους του εκφράζουν τά πιο ειλικρινή συλλυπητήρια. ’’Ας είναι ελαφρό 
τό χώμα τής ’Αττικής γής πού τόν σκέπασε καί ή μνήμη του αίωνία.

I. ΡΑ Ι  ΚΟΣ



Κάβε Παρασκευή 

Ώ ρ α  20.30'-21

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή της ’Αστυ
νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα
θμό Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Είναι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, ένδιαφέ- 
ρουσα.

Μία ’Εκπομπή χρήσιμη για κάθε Ελληνικό 
σ π ίτ ι.


