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ΝΟΜΙΚΑΙ Μ ΕΑΕΤΑΙ

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
'Υπό τοϋ Πρύτανεως καί Καθηγητοϋ της ’Εγκλη
ματολογίας έν τη Παντείω Άνωτ. Σχ. Πολιτικών 
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Σ υ ν έ χ ε ια  έκ  τοΰ π ρ ο η γου μ ένο υ)

3. Έ ν  τώ καθορισμώ των ορίων της ενδιαμέσου ταύτης περιόδου αμφιβολίας 
περί έπελεύσεως τής ίκανότητος πρός καταλογισμόν δέν υπάρχει ομοφωνία εις τά διά
φορα δίκαια. ’Άλλοτε περιελάμβανεν αύτη συνήθως έξ ή επτά ολόκληρα έτη, νΰν 
δμως συνήθως μόνον τέσσαρα ετη. ’Άλλοτε επίσης τά ετη ταΰτα καθωρίζοντο εντός 
τής περιόδου τής παιδικής ηλικίας, νΰν δμως καθορίζονται εντός τής εφηβικής 
τοιαύτης.

Έ κ  των διαφόρων δικαίων τό Γερμανικόν καί Αυστριακόν όρίζουσι τοιαύτην 
περίοδον αμφιβολίας περί τής έπελεύσεως τής πρός καταλογισμόν ίκανότητος 4 
ετών, μεταξύ τοΰ 14ου καί 18ου έτους τής ηλικίας, τό Γαλλικόν Δίκαιον περίοδον 
5 ετών, μεταξύ τοΰ 13ου καί 18ου έτους, καί το Ελληνικόν περίοδον 4 ετών, με
ταξύ τοΰ 12ου καί 16ου έτους. Ό  Έ λλην νομοθέτης ώρισεν, ώς έλέχθη ήδη, τά
όρια τής περιόδου εις κατωτέραν ηλικίαν λόγω τής διαφοράς τής ταχύτητος τής 
άναπτύξεως τής ελληνικής φυλής έν σχέσει πρός τάς βορειοτέρας εύρωπαϊκάς φυ
λάς. Θά ένδιέφερε δέ ίσως επίσης νά σημειωθή δτι, καίτοι είναι γνωστόν ότι τό 
γυναικεΐον φΰλον αποκτά ένωρίτερον ή τό ανδρικόν φΰλον την πρός τον καταλογι
σμόν ικανότητα, δμως τά σημερινά δίκαια κατ’ άντίθεσιν πρός προηγουμένας έπο-
χάς, δέν όρίζουσι διάφορον περίοδον διά τά άρρενα καί διάφορον διά τά θήλεα.

De lege ferenda ή τοιαύτη περίοδος αμφιβολίας περί τής έπελεύσεως ή μή 
τής πρός καταλογισμόν ίκανότητος θά έδει νά περιλαμβάνη κατά τό δυνατόν π ε- 
ρ ι σ σ ό τ ε ρ κ  έτη, διότι νομίζομεν δτι δέν πρέπει νά δεσμεύηται ό δικαστής άδι- 
καιολογήτως διά καθορισμού στενών ορίων, μή έπιτρεπομένου ούτως εις αυτόν νά 
λαμβάνη ύπ’ δψιν σπανιωτέρας πως, πλήν δυνατάς, περιπτώσεις καθ’ άς ή ίκανότης 
πρός καταλογισμόν αποκτάται τυχόν ένωρίτερον ή άργότερον των τεθέντων κατωτέ
ρων καί άνωτέρων ορίων ήλικίας, κατά τόν καθορισμόν τής τοιαύτης περιόδου.

4. Νΰν γεννάται έτερον ερώτημα, γίνεται τις ικανός πρός καταλογισμόν ένω
ρίτερον όΓ ώρισμένας πράξεις καί άργότερον δΓ άλλας, έν άλλαις λέξεσιν ή έννοια 
τής πρός καταλογισμόν ίκανότητος είναι σχετική πρός ώρισμένας πράξεις ή παρα
λείψεις, ήτοι πρός ώρισμένην διαγωγήν; Σχετικώς έχομεν νά παρατηρήσωμεν, δτι 
ήδη τό Ρωμαϊκόν καί τά Μεσαιωνικά Δίκαια έδέχοντο τήν σχετικότητα τής τοιαύτης 
έννοιας, τοΰτο δ’ ιδία προκειμένου περί των βαρυτέρων πράξεων. Έθεωρεΐτο δηλονό
τι αυτονόητον δτι ό ανήλικος ήτο αδύνατον νά μή έννοή ένωρίτερον τό μέγεθος τής 
σοβαρότητος τής τελέσεως βαρέων έγκλημάτων, ώς λ.χ. τής άφαιρέσεως τής αν
θρώπινης ζωής.
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Καί κατά τάς σημερινά; δμως αντιλήψεις ή έννοια τής ικανότητας πρός^κατα
λογισμόν θεωρείται ώς έννοια σχετική προς ώρισαένας πράξεις, Η τοιαυτη οε απο- 
ψις εμφανίζεται σήμερον υπό διαφόρους μορφάς:  ̂ ( , , ,

α) Τά διάφορα δίκαια άπαιτοΰσιν, δπως ή ίκανότης προς καταλογισμόν υπαρ- 
γη κατά τον χρόνον τής τελέσεως τής πράξεως παρά^τοΰ ανηλίκου. Ουτως^ομω; 
γίνεται δεκτόν οϋ μόνον δτι είναι δυνατόν ό ανήλικος νά απόκτηση μεταγενεστερως, 
ήτοι μετά τόν χρόνον τής τελέσεως τής πράξεως, την πρός καταλογισμόν ικανότητα, 
ήτις ίκανότης δεν δύναται νά ληφθή ύπ’ δψιν πλέον διά νά χαρακτηρισθή ο ανήλικος 
οότος ώς εγκληματίας, αλλά συγχρόνως δτι είναι δυνατόν ό άνήλικος να εχη ήόη
αποκτήσει προηγουμένως ικανότητα πρός καταλογισμόν η να είναι ταυτόχρονα'., 
δεκτικός καταλογισμού προκειμένου περί άλλων πράξεων, πράγμα τό όποιον όμως
επίσης δεν δύναται νά ληφθή ύπ’ δψιν. __

J3) Εύρίσκομεν ενίοτε εις τό «Ειδικόν Μέρος» των Ποινικών Κωδίκων ι.ον κα
θορισμών ιδίων ορίων έπελεύσεως τής ίκανότητος πρός καταλογισμόν οι ωρισμένας 
αξιοποίνους πράξεις. Τούτο δέ δύναται νά λεχθή επί παραδειγματικοί^ την § 1 7 3  
έδαφ. 4 τού γερμανικού ποινικού κώδικος, καθ’ ήν οί κατιόντες^ έξ αίματος ή ες 
άνχ^στείοος συγγενείς θεωρούνται 7ϊ·ρο,χ,εΐ{χενου τυερί ολ\ιομιςιοις ccvixcxvoc τυρός xcttcc- 
λογισμόν, έφ’ δσον δέν συνεπλήρωσάν τό 18ον έτος της ηλικίας των.

γ) Ή  ποικίλη έξέλιξις τής ώριμότητος πρός καταλογισμόν άναλόγως των δια
φόρων πράξεων άγει καί εις τόν καθορισμόν διαφόρων χρόνων τις επελευσεως τής 
πρός καταλογισμόν ίκανότητος εις τούς διαφόρους κλάδους τού δικαίου (δημόσιον 
καί ιδιωτικόν δίκαιον, ποινικόν δίκαιον, ενοχικόν, οικογενειακόν καί κληρονομικόν 
δίκαιον) .

5. 'Ως καί ανωτέρω έλέχθη, δλα τά άλλα δίκαια, πλήν τού Σχεδίου τού ’Ιτα
λικού Ποινικού Κώδικος, δέχονται δτι μόνον οί άποκτήσαντες την πρός καταλογι
σμόν ικανότητα είναι ικανοί πρός τό έγκληματεΐν. Τά δίκαια δμως ταΰτα άκολου- 
θούσι διάφορα συστήματα έν τή αντιμετωπίσει τού ζητήματος, εάν η εξετασις τής 
ύπάρξεως τής ίκανότητος πρός καταλογισμόν παρά τοΐς άνηλίκοις είναι αναγκαία 
ή μήπως τυχόν δύναται καί νά έλλείπη; 'Τπέρ τής πρώτης άποψεως κηρύσσονται τό 
Γερμανικόν, Αυστριακόν, Γαλλικόν καί Ελληνικόν Δίκαιον, καθ’ ά θεωρείται ά- 
ναγκαίον, δπως ό δικαστής έξετάζη καί κρίνη περί τής έκάστοτε έπελεύσεως ή μή 
τής ίκανότητος πρός καταλογισμόν παρά τώ άνηλίκω έφ’ δσον ούτος άγει τήν ηλι
κίαν τής νομίμου περιόδου αμφιβολίας. Άντιθέτως κατά τό Ελβετικόν Δίκαιον (ο
μοίως δέ καί κατά τά δίκαια των Ηνωμένων Πολιτειών τής Β . ’Αμερικής, ώς καί 
τό Βελγικόν Δίκαιον, άτινα δμως διαφεύγουσι τού κύκλου τής ενταύθα συγκριτικής 
έξετάσεως) ή τοιαύτη έξέτασις θεωρείται περιττή. Σχετικούς δέον νά σημειωθή δτι 
καί ή Γαλλική Πράξις, παρά τήν αντίθετον διάταξιν τού Γαλλικού νόμου, δέν εξε
τάζει πράγματι τήν έπέλευσιν ή μή τής ίκανότητος πρός καταλογισμόν, αλλά χρη
σιμοποιεί τό ζήτημα τής διακρίσεως «ώς μέσον απαλλαγής τού νεαρού έγκληματίου 
άπό τής ποινής έν πάση περιπτώσει, καθ’ ήν δ δικαστής κρίνει δτι ή σωτηρία αυτού 
είναι δυνατή δΓ άλλων μέσων προληπτικών, τεινόντων εις τήν ηθικήν άναμόρφωσιν 
αυτού».

Ή  τελευταία δέ άποψις έρείδεται έπί τής κάτωθι σειράς σκέψεων: Ή  σκοπου- 
μένη διά τών διαφόρων μέτρων τού Έγκληματολογικοΰ Δικαίου ’Ανηλίκων δια
παιδαγώγησή τού ανηλίκου δέον νά έξαρτηθή έκ τής έξετάσεως καί έκτιμήσεως τής

ι y ι/Μ,νυ l/jiu, -/wca cca luv χρονον της τελεσεως της
πράξεως καθίσταται τοιουτοτρόπως άνευ σημασίας. Πρέπει δέ έξ άλλου νά παρα- 
τηρηθή δτι καί ό μή άποκτήσας ακόμη τήν πρός καταλογισμόν ικανότητα άνήλικος
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ουναιον να παρουσιάζη ύποκειμενικήν ή άντικειμενικήν μειονεκτικότητα σοβαρωτά- 
της φυσεως, ώστε να δικαιολογήται οπωσδήποτε ή έπέμβασις τής Πολιτείας πρός 
άντιμετώπισιν ταύτης. Άλλα καί αυτή αυτή ή έξέτασις καί κρίσις τής ύπάρξεως 
ή^μή ικ.ανοτητος πρός καταλογισμόν παρά τοϊς άνήλίκοις είναι δυσχερέστατη, άν μή 
αδύνατος.^ΤοιουτοτρόπωςJ ' /εκα ακριβώς τοΰ λόγου τούτου, ώς καί ανωτέρω έρρήθη, 
ή γαλλική Πράξις δεν εξετάζει πράγματι, παρά τό γράμμα μάλιστα τοΰ νόμου, τήν 
επελευσιν ή^μή τής ίκανότητος πρός καταλογισμόν παρά τοΐς άνήλίκοις. Καί ή Γερ
μανική Πράξις όμως, ήτις εξετάζει ταύτην, αναγκάζεται νά άκολουθή σχετικώς 
ολως τυπικούς καί επισφαλείς τρόπους. Έρωτάται λ.χ. ούχί σπανίως έν Γερμανία, 
κατα  ̂ποσον δ άμαρτήσας ανήλικος έγνώριζε τήν κατήχησιν ή τάς δέκα έντολάς, 
και αποφαίνεται τοιουτοτρόπως τό δικαστήριον, εάν ό περί ού πρόκειται ανήλικος 
ειχεν ή ο̂ ν είχεν αποκτήσει ακόμη τήν πρός καταλογισμόν ικανότητα. «Είναι δμως 
δυνατόν δ^ανήλικος νά γνωρίζη επακριβώς καί τάς δέκα έντολάς, νά παραμένη δμως 
έ^αιρετικώς άμβλύνους, ώς έξ άλλου νά έχη λησμονήσει από πολλοϋ πλέον ταύτας 
και όμως 'Ά άποτελή^ ώριμώτατον βλαστόν τής μεγαλοπόλεως». Θά εδει ίσως νά 
σημειωθή καί τό δτι εν Γερμανία επί 1000 ανηλίκων, κάτω τών 14 ετών, άπηλ- 
λαγησαν υπό τών δικαστηρίων ανηλίκων, ώς ακαταλόγιστοι, 289 ανήλικοι έν Κο- 
Aojyca, 141 εν KcsXto, 97 εν Βερολίνω χαί 24 έν Δρέσδη. «Εις ποια δμως συμπερά- 
σματα δέον νά̂  καταλήξω μεν έκ τών τοιούτων άριθμών; Μήπως δτι δ έκ τοΰ'Ρήνου 
ή εκ τοΰ Σλεσοινγκ - Χόλστάίν παΐς έχει κατωτέραν άντίληψιν τών «φωστήρων» Σα- 
ςονων; Ούδείς βεβαίως είναι δυνατόν νά άποδεχθή τοιοΰτόν τι. Ίδια  δμως οί διά 
τό Βερολΐνον δεδομένοι αριθμοί καταδεικνύουν πασιδήλως τά έλαττωματικόν τής 
ακολουθούμενης ύπό τής  ̂γερμανικής πράξεως πορείας». Έν τέλει δέον άπαραιτήτως 
να σημειωθή^ καί δτι άπό τής έτέρας άπόψεως τά αμερικανικά καί βελγικά δικαστή
ρια, ^άτινα απέδωσαν καλά αποτελέσματα προκειμένου περί τής καταπολεμήσεως 
>-ήζ εγκληματικοτητος τών ανηλίκων, δεν έξετάζουσι παντάπασι τήν ΰπαρξιν ή μή 
ίκανότητος πρός καταλογισμόν^κατά τον χρόνον τής τελέσεως τής πράξεως.

Ιναί δμως, παρά τάς ώς ανω σοβαράς αντιρρήσεις, νομίζομεν δτι δέον νά τα- 
χθώμεν μετά τής αντιθέτου άπόψεως, καθ’ ήν άπό άπόψεως θετέου δικαίου μάλλον 
πρεπει να εςετάζηται ύπό τοΰ δικαστοΰ ή ΰπαρξις ή μή ίκανότητος πρός κατα
λογισμόν παρά τώ άνηλίκω, καί τοΰτο διότι τό Ποινικόν Δίκαιον δέον νά λαμβάνη 
εδρέως όπ* όψιν του τήν πραγματικότητα, ήτις διδάσκει δτι ή ίκανότης πρός κατα
λογισμόν δεν είναι αποκύημα τής φαντασίας τοΰ νομοθέτου, άλλ’ ύφίσταται πρα
γματικός. Κ αί ασφαλώς μέν δέον νά έξετάζηται εις πάσαν δίκην άνηλίκου ή όλη ύ- 
ποκειμενική καί αντικειμενική κατάστασις αυτού, άκριβώς δμως τήν έξέτασιν ταύ
την υποβοηθει ή ερευνά και κρίσις περί τής ίκανότητος ή άνικανότητος πρός κατα
λογισμόν του δεδομένου ανήλικου κατά τήν τέλεσιν τής πράξεως. Επίσης έξ αύτοΰ 
και μονον είναι^ουνατον νά μορφωθή γνώμη, έάν όντως δ περί οΰ πρόκειται άνήλι- 
κος διεπραξεν η μη το έγκλημα, καί επομένως παρουσιάζη έν τούτω έλαττωματι-

, -, ■” , 1 ΙΓ':...... '" ‘"/Λ'-Λίκν, τοσον ωφελίμου δέ
άπο άπόψεως εγκληματολογικης πολιτικής; Καί τέλος δέον νά μή λησμονήται 
οτι οεν είναι δυνατόν να οοηγηθή πάς ανήλικος εις τήν ευθείαν οδόν 0Γ έπ-βο- 
λης μονον παιδαγωγικών μέτρων, άλλά δτι τουναντίον ένδείκνυται καί ή έπιβοΗ 
ποινικών _ μέτρων, τα οποία δμως, ώς γνωστόν, προϋποθέτουσιν άπαραιτήτο ’ '
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<■-κοινωνική ευθύνη», άφ’ έτέρου δέ ή ίκανότης αύτοΰ νά βλαπτη την κοινωνίαν, 
ήτοι «το κοινωνικώς επικίνδυνον» αύτοΰ, χωρίς νά άπαιτήται καί ή παρά τώ δράστη 
ύπαρξις ίκανότητος προς καταλογισμόν. Ούτως άπαντες οί άνθρωποι, ικανοί ή μη 
προς καταλογισμόν, θεωρούνται υπό τοΰ Ιταλικού Δικαίου καί ώς ικανοί προς τό 
έγκληματεΐν. Καί έρωτάται νΰν, τί νοείται διά τών τοιούτων εννοιών «τής κοινωνι
κής ευθύνης» καί «τοΰ κοινωνικώς επικινδύνου»;

1. Ή  έννοια τής «κοινωνικής ευθύνης» έχει την σημασίαν δτι παν άτομον είναι 
αείποτε υπεύθυνον διά πάσας τάς παρ’ αύτοΰ τελουμένας άντικοινωνικάς πράξεις, 
άποκλειστικώς καί μόνον, διότι διαβιοϊ έν τή κοινωνία. Ό  άνθρωπος οφείλει νά αί- 
σθανθή καί ύποστή κατ’ άναπόφευκτον ανάγκην τάς έκ τών έν τή κοινωνία πράξεων 
αύτοΰ πηγαζούσας συνέπειας, αΐτινες δέον νά είναι καλαί δι’ αυτόν, έφ’ δσον ή δια
γωγή του υπήρξε καλή διά την κοινωνίαν, καί κακαί, έφ’ δσον αύτη ήτο κακή δι’ 
αότήν. Κατά ταΰτα ή μοναδική οδός τοΰ ανθρώπου, όπως έκφύγη τής τοιαύτης κοι
νωνικής ευθύνης καί έπομένως καί τών έξ αυτής συνεπειών, είναι ή από πάσης αν
θρώπινης κοινωνίας άπομάκρυνσίς του.

Ευνόητος καθίσταται ή πρακτική σημασία τής έννοιας τής έναντι τής κοινω
νίας ευθύνης διά τό Έγκληματολογικόν Δίκαιον ’Ανηλίκων, δεδομένου δτι οί α
νήλικοι, καί έάν δεν έχωσιν ακόμη αποκτήσει την πρός καταλογισμόν άπαιτουμένην 
ικανότητα, ούτως ή άλλως ζώσιν εις την κοινωνίαν, μάλιστα δέ άφ’ ενός άπολαμ- 
βάνουσιν, ώς φύσει απροστάτευτα δντα, μεγαλυτέρας παρ’ αύτής προστασίας καί πε- 
ριθάλψεως, άφ’ έτέρου δέ δέν είναι ικανοί, όπως άποδώσωσι τυχόν πάντα ταΰτα, 
έξυπηρετοϋντες τούς συνανθρώπους των. Έ κ  τούτου επεται δτι όλοι οί άνήλικοι δέον 
νά θεωρώνται υπόλογοι διά τάς παρ’ αυτών τελουμένας άντικοινωνικάς πράξεις, είτε 
είναι μικράς ηλικίας καί δέν εχουσιν άκόμη άποκτήσει τήν πρός καταλογισμόν ικα
νότητα, είτε είναι μεγαλυτέρας ηλικίας καί εχουσιν άποκτήσει τοιαύτην.

Έ ξ  άλλου ή έννοια τοΰ «κοινωνικώς έπικινδύνου», ήτις απαντάται καί ύπό τόν 
όρον «άντικοινωνικότης», έχει τήν κάτωθι σημασίαν: Έάν άνθρωπός τις είναι ικανός 
νά προξενήση βλάβην εις τήν κοινωνίαν, τότε είναι «επικίνδυνος» δι’ αυτήν. Ή  κοι
νωνία δμως ώς «οργανισμός» έχει καί αυτή, ώς άπαντες οί έτεροι ζωϊκοί οργανισμοί, 
τό δικαίωμα τής αύτοσυντηρήσεως καί έπομένως είναι φυσικόν νά άμύνηται κατά 
παντός έπικινδύνου άτόμου καί έν γένει κατά παντός κινδύνου, άπευθυνομένου κατ’ 
αυτής, χωρίς βεβαίως νά ένδιαφέρη αυτήν, κατά πόσον ό έξ οδ προέρχεται ό κίν
δυνος είναι ή δέν είναι δεκτικός καταλογισμού.

Καί ή πρακτική σημασία τής έννοιας «τοΰ κοινωνικώς επικινδύνου» διά τό 
Έγκληματολογικόν Δίκαιον ’Ανηλίκων δέν είναι μικροτέρα, δεδομένου δτι άπαντες 
οί ανήλικοι, ου μόνον δέ οί μεγαλυτέρας ηλικίας καί έπομένως ικανοί πρός κατα
λογισμόν, άλλά καί οί μικροτέρας ηλικίας τοιοΰτοι καί έπομένως άνίκανοι πρός κα
ταλογισμόν, δύνανται νά βλάψωσι τήν κοινωνίαν έμφανιζόμενοι ώς «κοινωνικώς ε
πικίνδυνοι». Έ κ  τούτου επεται δτι δλοι οί άνήλικοι, ασχέτως ηλικίας, δέον νά θεω- 
ρώνται ώς υπεύθυνοι διά τάς ύπ’ αυτών τελουμένας άντικοινωνικάς πράξεις, νωρίς 
ουδέποτε νά ε̂ίναι δυνατόν νά έκφύγωσιν οίωνδήποτε έκ τούτου συνεπειών ’έπί τή 
δικαιολογία έλλείψεως παρ’ αύτοϊς ίκανότητος πρός καταλογισμόν.

(  Συνεχίζεται)



Η Ν Ο Μ Ι Κ Η  Φ Υ Ι Ι Ι  Τ Η Σ  « Α Π Ο Π Ε Ι Ρ Α Σ »
ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΥΤΗΣ 

ΚΑΙ «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ» ΤΟΙΟΥΤΩΝ
--------------------------------- ‘Υπό τοϋ X. Ν . Β .  Κ Ο Ρ Φ ΙΑ ΤΗ _______________________

I.- Εκ των πλέον λεπτών καί επίμαχων ζητημάτων, άτινα άπασχολοϋσιν αεί
ποτε Θεωρίαν τε καί Πράξιν, τόσον έν τη Προδικασία καί τη Ένδιαμέσψ, όσφ καί τη 
Ακροαματική Διαοικασία, εστιν ού μόνον ή «νομική φύσις» τοΰ «άποπειραθέντος» εγ

κλήματος, αλλά, καί ISiqo, ή «διαχωριστική γραμμή» μεταξύ των «πράξεων» 
καί τών «προπαρασκευαστικών», εν τή προσπάθεια δέ τής διευχεράνσεως τής 
σεως τών οποίojv θά ήδύναντο να σηαειωθώσι τ’ ακόλουθα ·

ιραθέντος» έγ- 
τούτου 
έπιλύ-

/uuyayuo να σημειωθώσι τ’ ακόλουθα:
, } ■ Είναι αληθές, ότι τό ά π ο π ε ι ρ α θ έ ν  έν σχέσει προς τό τ ε τ ε λ ε 

σ μ έ ν ο  ν έγκλημα αποτελεί ο ύ χ ί κ υ ρ ί ω ς  ι δ ί α ν  μ ο ρ φ ή ν ,  άλλ’ ι δ ί α ν  
α π ο ψ ι ν ή, άλλως, ιδίαν έ μ φ ά ν ι σ ι ν  τοϋ τετελεσμένου εγκλήματος (Οΰτω 
Κορφιάτης, Τό κατ’ Έξακολούθησιν ’Έγκλημα 1950)51  σελ. 122)3  σημ. 70) .

2. Πράγματι δ’ έ π ι φ α ν ε ι α κ ή ή, άλλως, έκ π ρ ώ τ η ς  όψεως έπισκόπη- 
σις ιών περί α π ό π ε ι ρ α ς  οιαταξεων εν τοίς οίκείοις Ποινικοΐς Συστήμασι δη
μιουργεί αμέσως την αντιληψιν τής —  εξ εποψειυς στοιχείων —  π λ η ρ ό τ η τ ο ς  
αυτών και επομένως <·ής οεουσης αυτών αυτοτέλειας (βλεπ. Manzini, Τ ra.tta.to di 
Ilto Denale I I ,  1928, σ. 267) . Πλην, β α θ υ τ έ ρ α  τούτων ερευνά, πείθει 
πάντα, ότι παρά την σ χ ε τ ι κ ή ν  ταυτην π λ η ρ ό τ η τ α  τής διασκευής των, αί 
διατάξεις αύται δ έ ν κέκτηνται κ α θ ο λ ι κ ή ν  α υ θ υ π α ρ ξ ί α ν ,  τούτέστι δ έ ν 
ουνανται να νοηθωσιν α π ο λ ύ τ ο υ ς  α υ τ ο τ ε λ ω ς  υφισταμεναι, δηλαδή ά ν ε υ 
τής ύπάρξεως τών περί τ ε τ ε λ ε σ μ έ ν ο υ  έγκλήματος διατάξεων, διότι έν αύ- 
ταϊς τό μεν προβλέπεται τό « ε ν V ο μ ο ν άγαθόν», όπερ έστί τό («νομικόν) άντικε7 
μενον» τής ποινικής προστασίας, ήτοι τοΰ π α ρ α γ γ έ λ μ α τ ο ς ,  ή προσβολή τοΰ 
οποίου ά γ α θ ο ΰ πληροί τήν «νομοτυπικήν μορφήν» τοΰ οικείου έγκλήματος, τό δέ 
διαγράφονται αί κ υ ρ ώ σ ε ι ς ,  οδσαι —  έξαιρέσει τών περιπτώσεων, καθ’ άς 
ορίζονται διά τήν απόπειραν αυτοτελείς ποιναί —  ανάλογοι καί κατ’ αναφοράν πρός 
τας επι τών τ ε τ ε λ ε σ  μ ε ν ώ ν  πραςεων απειλουμένας ποινάς. Παρά ταΰτα, ό
μως, τό «άποπειραθέν» έγκλημα δ έ ν στερείται έκ τοΰ λόγου τούτου τής ρηθείσης 
σ χ ε τ ι κ ή ς  αύτοτελείας του έναντι τοΰ «τετελεσμένου» έγκλήματος, οδτινος ή 
«νομική οντότης» σ υ μ π ί π τ ε ι  πρός τήν τοιαύτην τοΰ κ α τ ’ έ ξ ο χ ή ν 
α υ θ υ π ο σ τ ά τ ο υ  καί α ύ τ ο ν ό μ ο υ  τετελεσμένου έγκλήματος (Βλέπετε 
Κορφιάτην, ένθ. άνωτ.) .

3. Ή  δ ι α φ ο ρ ά  μεταξύ τών «δύο» τούτων «μορφών» ή μάλλον «άπόψεων» 
ή «έμφανίσεων» ε ν ό ς  καί τοΰ α ύ τ ο ΰ έγκλήματος έγκειται έν τώ δντι: έν 
μέν τή πρώτη ή ένέργεια τοΰ δράστου έ π έ τ υ χ ε ν  δ λ ο τ ε λ ώ ς  τήν προσβο
λήν τοΰ ύπό ποινικής διατάξεως προστατευομένου άγαθοΰ, ένώ έν τή δ ε ύ τ ε ρ α  
ούχί, πραγματωθείσης απλώς μιας καταστάσεως κ ι ν δ ύ ν ο υ ,  ήτις επίσης έστίν 
έν ποινικήν - νομικήν αξίαν κεκτημένον «γεγονός». Τώ λόγω τούτω τά έγκλήματα 
ά,πό τής πλευράς τής δ λ ο κ λ η ρ ώ σ ε ω ς  ή μή τής προσβολής —  ο ύ χ ί  τής 
α π ε ι λ ή ς ,  διότι από τής πλευράς ατύτης καί τ’ ά π ο π ε ι ρ α θ έ ν τ α  έγκλή
ματα είσί π λ ή ρ η  —  έξεστιν, όπως άποκαλώνται τά μέν τε τ ε λ ε σ μ έ ν α «π λ ή- 
ρ η» τά δ’ άποπειραθέντα «μ ή π λ ή ρ η» ή έ λ λ ι π ή» (Βλ. Κορφιάτην ενθ. άνωτ.) .

I I I .—  1. ΔΓ δ καί έγκύρως πλέον υποστηρίζεται, ότι έν τή —  τή προπαρατεθεί- 
ση έξ έπόψεως δ ο γ μ α τ ι κ ή ς ,  διαρθρώσει άντικατοπτριζομένη έν πολλοίς —  
οικονομία τών Π ο ι ν ι κ ώ ν Κωδίκων (Βλ. Ήμ. ΠΝ 1834) 36 άρθρ. 47, Ήμ. 
Πν. Κ. 1950) 51 άρθρ. 42 , Γαλλ. Πν. Κ . 1810 άρθρ. 2, Ίτα λ . Πν. Κ. 1930) 31 άρθρ. 
56 , Έλβετ. Πν. Κ . 1937)41  άρθρ. 21 καί Γερμ. Πν. Κ . 1870) 71 άρθρ. 43) τό 
«άποπειραθέν έγκλημα» θεωρείται « τ έ λ ε ι ο ν  έγκλημα» καί ο ύ χ ί  κ λ ά σ μ α
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τοϋ «τετελεσμένου εγκλήματος», άλλ’ έν σχέσει βεβαίως προς τά καθ’ έκαστον «στοι
χεία», έξ (I)ν τοΰτο, εν τή ουσία του, απαρτίζεται. Διότι πράγματι έν τώ ά π  ο π ε ί 
ρα θ έ ν τ ι έγκλήματι δ έ ν εκλείπει ή παραγωγή τοϋ «γεγονότος», όπερ συνί- 
σταται έν εκείνη τή «έν δ υ ν ά μ ε ι  β λ ά β  η», ήτις πραγματοΰται εκ μιας κα- 
ταστάσεως κινδύνου», όφειλομένης εις «αθέμιτον συμπεριφοράν» τοϋ Κοινωνοΰ. Ες 
άλλου, τό «άποπειραθέν έγκλημα» διατηρεί τήν «νομικήν όντολογίαν» του καί τά 
χαρακτηριστικά τής «έγκληματικής μορφής», εις ήν άναφέρεται καί δ έ ν διαδρα
ματίζει τόν ρόλον τής «έλαφρυντικής περιπτώσεως» έναντι τοϋ τυπικοΰ (τετελεσμέ
νου) εγκλήματος. Δι’ όν λόγον καί αί έν τοίς Κώδιξιν εκφράσεις «τετελεσθείσα πρά- 
ξις», «τετελεσθέν έγκλημα», «έκτελεΐν τήν πράξιν», «διαπράττειν τό έγκλημα» κλπ. 
ο έ ν άναφέρονται κατ’ άνάγκ.ην εις τήν εικόνα τοϋ «τετελεσμένου έγκλήματος», 
άλλ’ ως γ ε ν ι κ ο ί  οροί, ανάγονται εις τήν «σ υ ν ά λ η ν» έκτελεστικήν —  τοϋ 
έγκλήματος —  διαδικασίαν», συνεπώς καί εις τό «άποπειραθεν έγκλημα».

IV . —  Τέλος, άνεξαρτήτως τοϋ ζητήματος, αν τό ά π ο π ε ι ρ α θ έ ν  έγκλη
μα ή άλλως ή ά π ό π ε ι ρ α  ούναται νά θεωρηθή ή μή ώς κ α τ’ ί δ ί α ν, α υ- 
τ ό ν ο μ ο ν  έγκλημα καί κατά τούς ρηθέντας Κώδικας —  (έν δψει, αδθις, δια- 
ληφθέντα άρθρα) , τοΰθ’ δπερ πάντως έκτος ά μ φ ι β ο λ ί α ς  έστίν, είναι τό γεγο
νός, δτι έν περιπτώσει «άποπείρας τελέσεως» έγκλήματος τινός δ έ ν παραβιάζον- 
ται μόνον αί περί ά π ο π ε ί ρ α ς  διατάξεις, άλλά κ α ί αί περί (έπηυξημένης 
διά τής sanctio penalis) π ρ ο σ τ α σ ί α ς  τοϋ ε ν V ο μ ο υ αγαθού η σ υ μ φ έ 
ρ ο ν τ ο ς ,  δπερ ή π ε ι λ ή θ η διά τοϋ μέχρις άποπείρας έξιχθέντος έγκλήματος 
τοιαΰται, ήτοι αί περί τετελεσμένου έγκλήματος διατάξεις, ή, έν άλλαις λέξεσιν ού 
μόνον ή έ π ι κ ο υ ρ ι κ ή ς ,  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή ς  ή δ ε υ τ ε ρ ε υ ο ύ -  
σ η ς σημασίας, σ χ  ε τ ι κ ή ς δ’ αύτοτελείας περί ά π ο π ε ί ρ α ς  οιαταξις, 
αλλά καί ή κ υ ρ ί α ,  ή β α σ ι κ ή  ή π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς  σπουδαιότητος, 
ά π ο λ ύ τ ο υ  δι’ αύθυποστασίας περί «τετελεσμένου έγκλήματος» τοιαύτη. (Βλέ
πετε Κορφιάτην, «Τό κατ’ Έξακολούθησιν ’Έγκλημα», 1950) 51, άρ. σελ. 122 έπ.) .

V. —  Καί ήδη μετά τήν διά βραχέων άνάπτυξιν τής «νομικής φύσεως» καί τής 
«ούσίας» τοϋ άποπειραθέντος έγκλήματος —  έρχόμεθα ν’ άνεύρωμεν τό έ δ α φ ο ς  
έπί τοϋ οποίου θά έπιχειρήσωμεν τήν δ ι ά σ τ ι ξ ι ν των π α ρ α σ κ ε υ α σ τ ι 
κ ώ ν  π ρ ά ξ ε ω ν  άπό των τής ά π ο π ε ί ρ α ς .  Τό τοιοΰτον έδαφος έρείδεται 
άναμφιβόλως έπί τής «ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή ς πλευράς τής δράσεως», διότι τοΰτο 
προσφέρει τ ά π λ έ ο ν  σταθερά κατά τό μάλλον καί ήταν κριτήρια πρός θεμε- 
λίωσιν τής τοιάσδε διακρίσεως (Ουτω καί ή ά ρ χ ο υ σ α  καί π λ έ ο ν  έγκυρος 
παρ’ ήμΐν καί έν Γερμανία, Γαλλία, ’Ιταλία καί Ελβετία Γνώμη, κατά τάς παρα- 
κατιόν Επικλήσεις) . Καί τοΰτο διότι ή π ρ ά ξ ι ς τελέσεως είναι πράξις «ά ν τ ι - 
κ ε ι μ ε ν ι κ ή ς  ύποστάσεως» τοϋ έγκλήματος.

V I. —  1. Ούτωσί έχόντων των άνωτέρω, πρόδηλον έστίν, δτι τό «άποπειραθέν 
έγκλημα» ή άλλως ή ά π ό π ε ι ρ α  κατά τήν «φυσικήν» καί τήν βάσει ταύτης ά- 
ξιολογουμένην «νομικήν πραγματικότητα» χαρακτηρίζεται υπό τής «άρχής τής έκ- 
τελέσεως» τής «νομοτυπικής ύποστάσεως» τοϋ —  περί οδ in concrete, έν ταΐς καθ’ 
έκάστην περιπτώσεσιν, πρόκειται —  έγκλήματος.

2. Ή  τοιαύτη δ’ «άρχή έκτελέσεως» ύφίσταται, οσάκις είτε ή ένέργεια τοϋ Υ 
ποκειμένου άπαρτίζει έν δλω ή έν μέρει τμήμα τής «άντικειμενικής ύποστάσεως» τοϋ 
έγκλήματος, άγουσα ε υ θ έ ω ς  καί ά μ έ σ ω ς εις τήν πραγματοποίησιν αύτής, 
είτε δεν άποτελεΐ μέν μέρος ταύτης, π λ ή ν, π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η τής μέρος ταύ
της όντως άποτελούσης έτέρας δράσεως, τελεί έ ξ  α ν ά γ κ η ς  πρός ταύτην καί 
τήν «άντικειμενικήν ύπόστασιν» τοϋ έγκλήματος εις τοιαύτην σχέσιν «συνάφειας» καί 
συναρτήσεως, ώστε κατά τήν «κ ο ι ν ήν άντίληψιν» νά θεωρήται ή ένέργεια αυτή 
ώς ά ν α π ό σ π α σ τ ο ν  τμήμα τής δ λ η ς έγκληματικής δραστηριότητος εις 
τήν πραγμάτωσιν τής όποιας, μή άνακοπτομένη έξ οίασδήποτε αίτιας, ά μ έ σ ω ς 
ά γ ε ι .  Ν . Β . Κ Ο Ρ Φ ΙΑ Τ Η Σ
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Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
---------------------------- 'Υπό τοΰ Δημοσιογράφου κ. ΣΙΓΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟ Υ -----------------------------

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Φθάνοντας στό Κολωνάκι, αντάμωσαν μέ τόν Φώτη. Καί οί τρεις τους υστέρα, 
άπό τήν οδό Κανάρη καί Πανεπιστημίου, έφθασαν ακριβώς πίσω άπό την Εθνική 
Βιβλιοθήκη, οπού σήμερα είναι ή αφετηρία των λεωφορείων Ψυχικού— Φιλοθέης 
καί δπου τότε ήταν ένας άπό τούς λίγους σταθμούς ταξί. Ό  Άνδρέας, δ Φώτης καί 
ή Κούλα ψάχνουν για νά βρουν ένα καλό ταξί μέ τον οδηγό του. Δέν τούς ενδιαφέρει 
ποιος θά είναι. "Ενας οποιοσδήποτε σωφέρ καί ένα όποιοδήποτέ καλό ταξί. 'Ο σω- 
φέρ θά είναι τό υποψήφιο θύμα τους. Δέν θά τον άφήσουν πουθενά καί θά τού 
πάρουν τό αυτοκίνητό του γιά νά φύγουν. Θά τόν σκοτώσουν καί γιά τόν λόγον άκρι- 
βώς αυτόν & νεαρός άρχηγός τής συμμορίας μέ τά 25 πιστόλια, έχει απάνω του 
ένα μεγάλο μαυροβουνίτικο πιστόλι, γεμάτο, έτοιμο. Μέ αυτό θά σκοτώσουν τόν 
σωφέρ, θά του αρπάξουν τό ταξί, θά τό κρύψουν κάπου καί μετά θά θέσουν σέ έφαρ- 
μογή τό σχέδιό τους. Σχέδιο, βέβαια, παιδαριώδες αλλά κατ’ αυτούς μεγαλεπήβολο. 
Νά παρασύρουν κάπου έναν παντρεμένο πλούσιο γαλατά, τόν Γιαννιτσό, πού αυτός 
καλόβλεπε τη νόστιμη καί μικρούλα τότε Κούλα, τό άγουρο φρούτο, τό «νυμφίδιο 
μέ τό πολύ σέξ» όπως θά λέγαμε σήμερα, ή μάλλον έκείνη μέ τή συμβουλή τού 
Άνδρέα προσπαθούσε νά τόν τυλίξη σέ μιά περιπέτεια, δίνοντάς του νά καταλάβη 
οτι δέν τής ήταν καθόλου αδιάφορος, αν καί μεγάλος καί παντρεμένος. Καί άφοΰ δ 
γαλατάς αυτός καί ή Κούλα θά έμπαιναν στό κλεμμένο αυτοκίνητο, πού θά τό ώδη- 
γοΰσε δ Άνδρέας, θά τόν παρέσυραν τά δύο αδέλφια, μέ τήν ελπίδα ενός κρυφού 
ραντεβού καί διαφαινομένης τάχα ερωτικής άπολαύσεως μέ τήν νεαρή, μέσα σέ μιά 
κρυφή σπηλιά τού Υμηττού. Έ κ εΐ θά τόν έδεναν, θά τόν κρατούσαν αιχμάλωτο καί 
θά τόν εξανάγκαζαν νά γράψη ένα γράμμα στούς δικούς του καί νά τούς άναγγέλλη 
ότι αίχμαλωτίσθηκε άπό άγνωστους ληστές καί δτι γιά νά μήν τόν σκοτώσουν 
πρέπει δπωσδήποτε καί τό συντομώτερο νά στείλουν, μισό ή ένα εκατομμύριο γιά 
λύτρα. Καί αφού έπαιρναν τά λύτρα, τεράστιο ποσόν γιά τήν εποχή, θά σκότωναν 
τόν αιχμάλωτο γιά νά μήν τόν έχουν μάρτυρα καί θά μοίραζαν τά λύτρα τους.

Έ κ  εΐνο λοιπόν τό βραδάκι τής Πέμπτης 11 ’Ιουλίου 1929 κατέβηκαν άπό τό 
λεωφορείο μπροστά στήν Εθνική Βιβλιοθήκη καί τράβηξαν στό πίσω μέρος αυτής, 
όπου τότε ήταν δ σταθμός των ταξί. Είναι έκεΐ, στήν πιάτσα, ένα σωρό ταξί, άλλά 
αυτοί διαλέγουν ένα, τό καλύτερο καί τό πιό καινούργιο. Είναι ένα όμορφο «’Έρσκιν», 
τό 20769, μέ οδηγό έναν νέο, τόν Σταμάτη Τσάγκα. Ή  κακή του μοίρα ήταν νά 
τόν διαλέξουν.

—  Σωφέρ, θά μάς πάς στή Γλυφάδα;
—  Θά μείνετε πολύ;
—  Θά δούμε.
Μπήκαν καί οί τρεις. Αριστερά κάθησε ή Κούλα, δεξιά δ Φώτης καί ανάμεσα 

τους δ Άνδρέας.
Καί τό αυτοκίνητο, ξεκίνησε. Πού νά φαντασθή δ φτωχός Ίκαριώτης σωφέρ 

δτι ξεκινούσε γιά τήν τελευταία κούρσα τής ζωής του. Γιατί άπό τήν κούρσα αυτή 
δέν έπρόκειτο νά γυρίση. Τήν άλλη μέρα, τήν Παρασκευή 12 ’Ιουλίου, τά χαρά
ματα, δ Σταμάτης δ Τσάγκας βρέθηκε σκοτωμένος μέσα στον παραθαλάσσιο βαλτό
τοπο τής Βούλας καί λίγες ώρες μετά, βρέθηκε καί τό καταματωμένο ταξί του, τό 
20769, στό Χαρβάτι. Τό στυγερό έγκλημα είχε διαποαχθή στή Βούλα καί οί δολο-
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φόνοι τού σιοφέρ τοϋ άρπαξαν τό αύτοκίνητό του καί έφυγαν. "Εμειναν δμως. fa b  
βενζίνα καί νερό ατό δρόμο, γυρίζοντας μετά τό έγκλημα απο τον Αγιο Ανδρεα 
καί έτσι αναγκάστηκαν να άφήσουν εκεί τη λεία τους, το κ ^εμμε ^ ,
τους, ή αιχμαλωσία τοΰ πλούσιου γαλατά, άνεβάλλετο και αναγκών επι ιου παρο 
τος. Θά δοκίμαζαν πάλι τήν τύχη τους ύστερα άπό μήνες, στον Αγιο Ανδρεα, οπού 
τό απόγευμα της Δευτέρας, 21 ’Οκτωβρίου, παρά λίγο να σκοτώσουν, τον σωφερ 
Κώστα Νικηταρά, μέσα στο 19761 ταξί πού όοηγουσε. Ο τελευταίος όμως σωφερ, 
στάθηκε, καθώς είδαμε, τυχερώτερος άπό τον πρώτο, γιατί σώθηκε ως εκκαύματος, 
γιά νά άποτελέση ένα άπό τούς σπουδαιότερους μάρτυρες στην αναγνώριση των
δολοφόνων πού αποτελούσαν τυ) σΐ)[Χ|ΐορι<κ.  ̂ f ,  ̂ .. ,

’Από τό πρώτο, δμως, άπό τα μεγάλα εγκλήματα τής συμμορίας, τη δολοφονία 
μετά ληστείας καί τήν αρπαγή τοϋ αυτοκινήτου τοΰ σωφερ Σταματη Ισαγκα, αρ
χίζουν αμέσως οί τύψεις. Ή  ζωή τής Κούλας είναι εφιαλτική. Ζή με το βραχνα 
γιά τό αίμα τοΰ άδικοσκοτωμένου σωφερ άπό τό χέρι του αδελφού της. Ηεωρει^και 
τόν εαυτό της συνυπεύθυνο, γιατί καί πραγματικά ήταν. Ζή οιαρκως με το φοοερο 
εφιάλτη. Τήν ήμερα είναι διαρκώς συλλογισμένη, άφηρημενη, λυπημένη. _ Θ νυκτε
ρινός ύπνος της είναι φοβερός καί τρομερός άπό άπαίσια όνειρα στα οποία κυριαρ
χεί τό αίμα. Τό σπίτι, ή παράγκα πού έμενε εκεί άπάνω στο^συνοικισμό των Ελλη- 
νορώσων, πλάι στή «Δροσιά», στό άντρο τοΰ πατέρα της, δεν είναι πια τό ήσυχο 
καί αμέριμνο γι’ αυτήν ενδιαίτημα, όπως άλλοτε.  ̂ Οί νύχτες καί οι μερες της γί
νονται πιά φοβερές, γεμάτες άπό ένα βουβό καί ανεξιχνίαστο μυστήριο. Τό μυστή
ριο τοΰ σκοτωμού, τοΰ θανάτου, πού τόν είχε άντικρύσει τή φοβερή εκείνη νύχτα

—  Ξύπνα Κούλα. Τί έχεις; Τί σοΰ συμβαίνει;
Ή  Κούλα μέ τό σκούντημα ξεπετιέται κι’ αυτή. Ξυπνάει. Συνέρχεται κάπως.
—  Πώ, πώ... "Ενα φρικτό όνειρο. "Ενας εφιάλτης...
__Δέν είναι τίποτε, τής λέει ή Πανώρηου, θά σοΰ περάση...
—  Είπα τίποτε στον ύπνο μου; τή ρωτάει μέ άγωνία ή Κούλα.
— ’Ό χι, τίποτε, άπαντά ή Πανώρηα. Μόνο πού ξεφώνιζες. Δέν καίκαθάοιΚα τ ί

έλεγες. _ _ _
—  Τόσο τό καλύτερο, λέει ή Κούλα.
Προσπαθεί νά ξανακοιμηθή, άλλά ό ύπνος δέν τής κλείνει πιά τά βλέφαρα. 

Ζή μέ τήν άγωνία μήπως άπάνω στον ύπνο της τής ξεφύγουν άπό τό στόμα της 
κουβέντες πού δέν πρέπει νά πή.

Ξημερώνει κάποτε καί ή Κούλα βρίσκεται στήν αύλή. 'Η Πανώρηα βρίσκεται 
λίγο παραπέρα καί πλένει στή σκάφη της λίγα ροΰχα. Καί ξαφνικά βλέπει καί α
κούει τήν Κούλα νά βγάζη μια σπαρακτική άναρθρη κραυγή καί μέ γουρλωμένα τά 
μάτια νά σπαράζη δλόκληρη καί νά τρέχη σάν τρελή.

—  Σέ καλό σου βρέ Κούλα... Τί σοΰ συμβαίνει; τή ρωτάει ή Πανώρηα.
—  Τίποτε... Δέν είναι τίποτε... τή διαβεβαιώνει ή Κούλα.
—  Περίεργο... Πολύ περίεργο... Ά ν  δέν σέ ήξερα άπό μικρή θά έλεγα δτι σέ 

έπιασε, μακρυά άπό μάς, δ ξορκισμένος, δ σεληνιασμός.
Αυτά τά περίεργα καμώματα τής Κούλας, δπως είπε ύστερα στήν κατάθεσή
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της η Πανωρηα Πανωρηου, εξακολούθησαν κάμποσες μέρες, ώσπου μιά μέρα, έντε- 
λώς ξαφνικα, η Κουλά μετακόμισε. Πήγε καί κάθησε στήν ίδια γειτονιά στην πα- 
ραγκα της Παρασκευής Μασουρίδη. Καί έκεϊ συνεχίζονταν οί εφιάλτες καί οι άνα- 
σιεναγμοί καί τά ^ξεφωνητά στον ύπνο της. Τις μέρες τό βλέμμα της είναι τρομαγμέ
νο. Τήν πιάνουν ξαφνικά τρεμούλες. Η Παρασκευή Μασουρίδη στήν αρχή δεν δίνει 
καμμια σημασία στα περίεργα αϋτα καμώματα της νέας νοικάρισσάς της. Τά θεω
ρεί δτι προέρχονται άπό τήν εφηβεία της καί παρηγορεΐ τήν Κούλα λέγοντάς της: 

—  Εννοια σου. Αυτά δλα θά σοϋ περάσουν άμα θά παντρευτης.
Μα πά/,ι ξαφνικά ενα πρωινό ή Παρασκευή Μασουρίδη βλέπει τήν Κούλα, ενώ 

βρισκόταν δίπλα στό νεροχύτη καί καθάριζε μέ ένα μαχαίρι πατάτες γιά τό μεση
μεριανό φαγητό, νά στυλωνη τά μάτια της, νά τά γουρλώνη, νά πετάη άπό τό χέρι 
της τό μαχαίρι καί νά βγάζη μιά τρομακτική κραυγή:

-—’Ά σε με... ’Ά σε με Τσάγκα... ’Άσε με σοϋ λέω... '
Η Παρασκευή Μασουρίδη, μιά γυναίκα συνηθισμένη σέ δλων των ειδών τά 

ί,αράςενα, αυτό τό πραγμα οεν τό είχε ξαναδεΐ. Παγώνει ολόκληρη. Τρέμει. Σταυ- 
ροκοπιέται καί ρωτάει τήν καινούργια νοικάοισσά της:

Τί οπαθες άςαφνα, Χριστιανη μου; Τί σου συμβαίνει;
Αλλά ή Κούλα δέν ακούει τήν ερώτηση. Τινάζει τό χέρι της σάν νά τό καίη 

ή φωτιά καί ξεφωνίζει καί πάλι δυνατότερα.
— ’Ά σε με Τσάγκα... ’Άσε με...
Η Μασουρίδη ξανακούει για δεύτερη φορά το όνομα «Τσάγκας». Αλλά δέν ξέ

ρει τι ακριβώς τής θυμίζει αυτό τό δνομα. Κάτι έχει ακούσει γιά αυτό. Κάποια ιστο
ρία. Μά ποια; Τ ί ;

( "ύστερα δμως άπό δυο μέρες άκόμη πίσω άπό τό ξύλινο χώρισμα τής παράγκας 
ακούει πάλι τήν Κούλα μέσα στό παραλήρημά της νά τά λεη δλα στον ύπνο της... 
. Αγριος βραχνας ταραζει πάλι τάν ύπνο τής Κουλας, πού πότε παραληρεί καί πότε 
ξεφωνίζει. Ή  Παρασκευή είναι περίεργη ν’ άκούση τό «μυστικό τής κοπέλας». Κολ
λάει τό αυτί της στό σανιδένιο λεπτό χώρισμα. Καί άκούει:

Ο Τσαγκας... Στή Βουλα... Ο σωφερ στό ταξί... τον σκοτώσαμε... Γιατί;..
Ακολούθησαν αναφιλητά καί μουρμουρίσματα άπό τήν Κούλα καί ύστερα 

ησυχία...
’Επί τέλους ή Μασουρίδη έμαθε τό φοβερά μυστικό πού ταλάνιζε τήν Βούλα. 

Ήτανε τό «έγκλημα τής Βούλας», ή δολοφονία τοϋ σωφέρ Σταμάτη Τσάγκα πού 
καθώς διάβασε είχε μείνει έως τότε μυστηριώδες καί στό όποιο, καθώς φαινότανε 
πιά ολοφάνερα, ήταν ανακατεμένη ή νοικάρισσά της, ή Κούλα Χριστοφιλέα καί 
ασφαλώς ο άδελφός της πού θά είχε κάνει μπροστά της τό φονικό. Καθώς είπεν 
ύστερα ή Μασουρίδη σκέφθηκε —  άλήθεια ψέματα δέν ξέρω —  άπό τήν πρώτη στιγ
μή νά πάη στήν ’Αστυνομία καί νά τά πή δλα. Μά φοβήθηκε. Φοβήθηκε καί τάν 
Άνδρέα, άλλα προ πάντων τον πατέρα του, τό Νίκο Χριστοφιλέα, τον ουσιαστικό 
άρχηγό δλων των καθαρμάτων τοϋ υποκόσμου των ’Αμπελοκήπων καί τοΰ Γουδιού 
πού μαζεύονταν στό κέντρο του τή «Δροσιά». Θά τήν «καθάριζαν» στά σίγουρα. Καί 
άν πιάνανε τό γυιό καί τήν άδελφή του, τή νοικάρισσά της, θά έμενε 6 πατέρας γιά 
νά έκδικηθή το «κάρφωμα» τών σπλάχνων του. Καί ο πατέρας Χριστοφιλέας καυ
χιόταν σ’ δλη τήν περιοχή δτι ήταν 6 «Μανιάτης ό Κουμπούρας». Έ π ί πλέον ό 
νεαρός ’Ανδρικός έπαιζε μέ τά πιστόλια καί τά μαχαίρια άπό τά γεννοφάσκια του. 
Καί γιά δλους αυτούς τούς λόγους ή Μασουρίδη προτίμησε νά θάψη μέσα της το μυ
στικό γιά τό έγκλημα τής Βούλας, πού δλως τυχαία έμαθε.

Ή  Θεία Πρόνοια δμως διαφορετικά είχε άποφασίσει. Ή  Θεία Δίκη παίρνει μιά 
ασήμαντη λεπτομέρεια γιά νά κανονίση τούς λογαριασμούς της μέ τή συμμορία μέ 
τά 25 πιστόλια. Τά φλυτζανάκια. Κάτι φλυτζανάκια τοϋ καφέ πού τά είχε ή Μασου
ρίδη άπάνω σ’ ένα τραπεζάκι καί πού ή Κούλα περνώντας βιαστική τά έρριξε καί τά
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έσπασε. Γ ι’ αυτό τό φαινομενικά ασήμαντο πράγμα αρπάζονται μαλλιά μέ μαλλιά 
οί δυό γυναίκες.

— Έσύ τ’ άσπασες...
— ’Ό χι έσύ.
—  Θά μοΰ τά πληρώσης.
—  Δεν στά πληρώνω.
— ”Α, έτσι τδχουμε; Καλά... Θά σοΰ δείξω εγώ μωρή παλιοκούλα.
— Όρίστε κΓ δλας. Θά μάς φοβερίση κΓ δλας. Έμενα μάλιστα. Την Κούλα 

Χριστοφιλέα.
—  Καλά λοιπόν. Θά πάω στην ’Αστυνομία καί θά τά μαρτυρήσω δλα.
—  Ποιά δλα μουρή θά μαρτυρήσης;
—  Νά θά πάω νά πώ γιά τόν Τσάγκα. Γιά τον σωφέρ πού σκοτώσατε στή Βού

λα. ΓΙρόδωσες τό μυστικό σου στό παραλήρημά σου απάνω.
Ή  Κούλα Χριστοφιλέα κέρωσε ολόκληρη. ’Άρχισε νά τρέμη σύγκορμη. Καί 

αν είχε τήν παραμικρή αμφιβολία ή Παρασκευή Μασουρίδη γιά τήν ένοχή τής 
νοικάρισσάς της στό έγκλημα καί γιά τήν αξία των δσων τής ξέφυγαν στό παραλή
ρημά της απέκτησε πιά τήν πλήρη βεβαιότητα.

Μά ή Μασουρίδη, άφοΰ στό θυμό της απάνω πέταξε τήν απειλή δτι θά πάη 
στήν ’Αστυνομία γιά νά «μαρτυρήση», αμέσως τό μετάνοιωσε. Τί ήθελε νά μπλέξη 
μέ αυτή τή φάρα των κουμπουράδων. Τό είπε λοιπόν, αλλά δεν τό έκανε. Ή  Θεία 
Δίκη δμως είχε βάλει μπροστά νά ξεσκεπάση τούς ενόχους καί νά φθάση ως τό τέ
λος. Γιατί τήν άλλη μέρα κΓ δλας, καθώς κάνει νά βγή στήν αυλή τής παράγκας 
της ή Παρασκευή, ακούσε κρυφά τήν Κούλα νά τά λέη μέ τόν Άνδρέα καί νά τά 
ψιλοκουβεντιάζουνε. Τά δυό αδέλφια άπλούστατα σχέδιαζαν νά κάνουν καί άλλο 
έγκλημα γιά νά μήν ανακαλυφθούν. Θά άνοιγαν ένα μεγάλο λάκκο στήν αυλή τής 
παράγκας καί τή νύχτα, ενώ θά κοιμόταν ή Μασουρίδη θά τήν σφάζαν ή θά τήν 
έπνιγαν καί τό πτώμα της θά τό έθαβαν μέσα στό λάκκο. Καί υστέρα άντε νά τήν 
βρής. Θά λέγανε στή γειτονιά δτι ή Παρασκευή έφυγε γιά ταξίδι καί κανείς πιά δέν 
θά έδινε σημασία γιά τήν εξαφάνισή της.

Ή  Παρασκευή τά άκουσε δλα. “Ολες τις λεπτομέρειες τού σκοτωμού της. ’Ανα
τριχιάζει σύγκορμη. Τρέμει. Καί μέ τήν ψυχή στό στόμα τό σκάει. Παίρνει τούς 
δρόμους. Τρέχει νά σωθή. Δέν ξέρει πού νά πάη καί πώς νά κρυφθή γιά νά γλυτώ- 
ση. Μά εκεί στό δρόμο πού τρέχει, αλαφιασμένη καί σαστισμένη, ή Θεία Δίκη φέρ
νει μπροστά της ένα γνωστό της ’Αστυφύλακα, τόν Φιοράτο.

—  Σώσε με... Θά μέ σκοτώσουν. Μόνο σύ μπορείς νά μέ σώσης καί νά μέ προ- 
στατεύσης.

—  Τί σοΰ συμβαίνει. Έσύ τρέμεις ολόκληρη.
Καί ή Παρασκευή Μασουρίδη, γιά νά γίνη πιστευτή καί νά τύχη προστασίας, 

κάθησε καί τά είπε δλα.

(Συνεχίζεται)
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________ *Υπό του τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ Ε Ω Ρ Γ  . ΔΟΥΚΑΚΗ-------------

ΤΗταν κατά τό 1930, δταν μ’ ένα έγγραφό της, ή Διεύθυνσις Έγκληματολο- 
γικών Υπηρεσιών ’Αθηνών ζητούσε από την ’Ασφάλεια Πειραιώς δπως άνευρεθή 
καί κληθή στο Τμήμα για άναγνώριση, 6 νεοφερμένος στην Ελλάδα κι’ εξόριστος 
από τις αμερικανικές άρχές ώς επικίνδυνος κακοποιός Έρμόλαος Μαντέδης.

’Αμέσως από τά δελτία ξενοδοχείων τόν βρήκαμε νά έχη καταλύσει στό ξενο
δοχείο «Πειραιεύς», στην ’Ακτή Μιαούλη, φερμένος πριν από λίγο καιρό μαζί μέ 
άλλους μετανάστες, μέ τό ύπερωκεάνειο «Πατρίς».

Την άλλη μέρα πήρα διαταγή άπό τόν προϊστάμενο τής όμάδος μου, ύπαστυ- 
νόμο τότε (μακαρίτη) Τσαγκλή, νά τού φέρω τόν Μαντέδη.

Πήγα στό ξενοδοχείο «Πειραιεύς», ζήτησα άπό τόν θυρωρό τόν άριθμό τοΰ 
δωματίου του καί άνεβαίνοντας δυο - δυό τά σκαλοπάτια βρέθηκα στον πρώτο δρο- 
φο καί χτύπησα τήν πόρτα No. 14.

’Αργά, αθόρυβα, ή πόρτα μισοάνοιξε καί φάνηκε ή σιλουέτα ένός πανύψηλου 
ξερακιανού, μεσόκοπου, μελαχρινού άνδρα μέ βυσσινιά μακρυά ρόμπα ντέ κάμερα.

—  Τί θέλει δ κύριος; ρώτησε μέ έλληνοαμερικάνικη προφορά.
Χωρίς περιστροφές τοΰ είπα τήν ιδιότητά μου καί τό σκοπό μου, μά αυτός, 

συνηθισμένος φαίνεται άπό κάτι τέτοια, δέν πολυσκοτίσθηκε. Ντύθηκε αμέσως καί 
μέ ακολούθησε σιωπηλός, μέ κάποια δμως έκφραση άπορίας στό λιπόσαρκο πρόσω
πό του. ’Ίσω ς νά σκεπτόταν πώς πολύ γρήγορα χτύπησαν τά σύρματα άπό τήν 
’Αμερική γιά νά τόν άναζητήση κιόλας ή ’Αστυνομία τής πατρίδας του.

Φθάσαμε στήν ’Ασφάλεια καί περάσαμε στό γραφείο τοΰ προϊσταμένου.
— Όρΐστε κύριε ύπαστυνόμε δ Μαντέδης.
— ΤΩ, καλώς μάς ήλθες Έρμόλαε. Γιά νά δούμε τώρα, τί μάς γράφουν εδώ 

ot Άμερικάνοι γιά τά προσόντα σου, είπεν δ Τσαγκλής καί, βγάζοντας ένα φά
κελο άπό τό γραφείο του, άρχισε νά διαβάζη: «Μαντέδης Έρμόλαος ή Κάρολος, 
Μέντης, Χατζηδημητρίου κ.ά., μέ πλούσια δράση ατούς έγκληματολογικούς το
μείς. Αηστείες, απάτες, διαρρήξεις κΓ οργανωμένος στά έγκληματικά συνδικάτα».

'Ο Μαντέδης ακούσε μέ χαρακτηριστική άπάθεια μέχρι τέλους τήν άνάγνωση 
τοΰ εγγράφου τών άμερικανικών άστυνομικών άρχών, μέ τούς τόσο τιμητικούς τί
τλους. Ό  ύπαστυνόμος διέταξε τήν κράτησή του γιά τήν άναγνώριση άπό τούς 
άστυνομικούς τής ’Ασφαλείας.

**
Τό άπόγευμα εκείνης τής ημέρας είχαμε στό Τμήμα τή συνηθισμένη εβδο

μαδιαία μορφωτική συγκέντρωση. 'Ύστερα άπό διαταγές καί διάφορα άλλα άστυ- 
νομικά θέματα, δ (μακαρίτης) άστυνόμος Πέτρος Άναγνωστόπουλος μάς άνέπτυξε 
ιδιαίτερα τό θέμα τής άναγνωρίσεως τών κακοποιών.

— Ή  άναγνώριση, είπεν δ άστυνόμος, δέν είναι άσκοπη καί περιττή, πού ίσως 
πολλοί νά νομίζουν. Είναι θέμα μεγίστης σημασίας. Δέν έχει μόνο βαθύτερους έπαγ- 
γελματικούς σκοπούς, γιατί μέ τή ζωντανή εικόνα τού κακοποιού πού έχομε μπροστά 
μας άποτυπώνονται στό νοΰ μας άλάθητα τά χαρακτηριστικά του, άλλά έχει καί 
τήν ψυχολογική επίδραση πάνω στούς ίδιους τούς κακοποιούς, πού έπαώαν πλέον νά 
παραμένουν άγνωστοι.

Θυμάμαι κείνες τις μέρες δτι είχαμε πλούσια συγκομιδή άπό κακοποιούς στήν 
’Ασφάλεια. Διαρρήκτες, πορτοφολάδες, έμποροι ναρκωτικών, μικροαπατεώνες καί
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ενα - δυο άσημοι κλεφτοκοτάδες. ’Ανάμεσα σ’ 'όλους αυτούς φιγουράριζε δ Ελλη-
νοαμερικανός Μαντέδης. „ -

“Εναν - έναν τούς κακοποιούς τούς έφερναν στην αίθουσα  ̂συγκεντρωσεως καμ 
ενώ περνούσε άπδ μπροστά μας γιά την αναγνώριση, δ αστυνόμος διάβαζε από ώ 
δελτίο τή δράση του, τή μέθοδο πού μεταχειριζόταν, τ'ις συνήθειες του, τα στέκια
του, τις συναναστροφές του κ.ά.  ̂  ̂ ,

“Οσοι είχαν δοσοληψίες μέ τή Δικαιοσύνη ξανακλεινονταν στα κρατητηρια, οι 
δέ άλλοι μόνον γιά αναγνώριση, αφήνονταν έλεύθεροι.

Άφοΰ πέρασε καί δ τελευταίος, δ αστυνόμος διεταξε νά φέρουν τον Ελλη- 
νοαμερικανό. Πριν τδν φέρουν μάς είπε:

—  Σ’ αυτόν, πρέπει νά δώσετε μεγαλύτερη προσοχή. Είναι ενα καινούργιο 
φρούτο πού τό έστειλαν συστημένο οί αμερικανικές αστυνομικές Αρχές, σάν επικίνδυ
νο κακοποιό, μέ τδν κύριο χαρακτηρισμό: Ληστής πόλεων.

Στο μεταξύ έφεραν τδν Μαντέδη, οπού άντίκρυσαν καί οι άλλοι συνάδελφοι 
τδν’ πανύψηλο άνδρα μέ τή χαρακτηριστική εμφάνιση τού ’Αμερικανού στήν περι- 
βολή, μέ τις καδένες του καί τά δαχτυλιδια του. Αφοΰ ο αστυνόμος οιαβασε to έγγρα
φο μέ τήν πολύπλευρη εγκληματική δράση του στήν ’Αμερική, είπε:

__Έδώ Μαντέδη, δπως καταλαβαίνεις, τά νερά είναι πολύ ρηχά καί δέ θά σέ
σηκώσουν όπως στήν Αμερική, γι αυτό σε συμβουλεύω να προσεςης και να κα- 
θήσης φρόνιμα. Μπορείς νά φύγης. Είσαι ελεύθερος.

'Ο Μαντέδης φαινόταν δτι καθόταν στά καρφιά, γιατί μόλις ακούσε τή λέξη 
"-ελεύθερος» έτρεξε πρδς τήν πόρτα γιά νά φύγη, δίνοντας στδν αστυνόμο υποσχέ
σεις καί λόγους πώς στήν Ελλάδα δέν θά έκανε τίποτε.

***
Πέρασαν τρία δλόκληρα χρόνια καί ο Έλληνοαμερικανός Μαντέδης πραγμα

τικά δέν είχε ακουστή πουθενά μπερδεμένος σέ βρωμοδουλειά. Ξαφνικά μιά μέρα 
οί έφημερίδες δημοσίευσαν τήν είδηση ότι στή Νέα Γόρκη όρα μιά σοβαρή συμμορία 
παραχαρακτών μέ παρακλάδια στήν Ευρώπη, Αφρική και σ .α Βαλκανια. Ιναι στην 
Ελλάδα ποί,ός άλλος μπορούσε να ήταν αΡΧ.ηγ°ζ κλιμάκιου ι.γ)ς ^οργανωμένης 
συμμορίας, παρά δ Μαντέδης. Κι όμως του είχε πή ο αστυνόμος.  ̂ εοω τα νερά 
είναι ρηχά. Στδ πρώτο ξεκίνημά του έπεσε στά χέρια μας μέ αρκετά πλαστά δολ- 
λάρια. 'Ο Μαντέδης όμως είχε βάλει λουκέτο στδ στόμα του. Λέξη δεν τού ^πήρα
με! ούτε καί κανένα όνομα άπδ τούς συνεργάτες του. Πήρε τήν υπόθεση εξ όλο- 
κλήρου απάνω του, κλείσθηκε στις φυλακές και στη σιωπή του, πιστός στον ορχο 
πού δίνουν μεταξύ τους οί γκάγκστερς.

Στδ μεταξύ μεσολάβησε δ πόλεμος, ή κατοχή, ήρθεν ή απελευθέρωση καί δ 
κόσμος ρίχθηκε στή δουλειά, γιά τήν ανασυγκρότησή του, όταν ξαφνικά ένας ανη
συχητικός "θόρυβος είχε ξεσπάσει στις χρηματαγορές ’Αθηνών καί Πειραιώς, από 
τήν άθρόα κυκλοφορία ψεύτικου ξένου συναλλάγματος καί πλαστών τραπεζιτικών 
τσέκς. Τά ταλαίπωρα θύματα οί χρηματιστές, πού νά μιλήσουν. Διπλή ή λαχτάρα 
τους. Μιά άπδ τήν Υπηρεσία Προστασίας ’Εθνικού Νομίσματος κι’ ή άλλη μή τούς 
τή σκάσουν οί απατεώνες πού αύτή την ευκαιρία εκμεταλλεύονταν και δροΰσαν.

Στά καφενεία, στά μαγαζιά, παντού, τδ θέμα τής ήμέρας ήταν τδ επικίνδυνο 
τής κυκλοφορίας τού ψεύτικου συναλλάγματος. ’Ακόμα καί όταν συναντήθηκα μέ τδν 
πράκτορά μου Περικλή, ή πρώτη του κουβέντα ήταν:

—  Τί γίνεται, κύρ - Γιώργη, μ’ αυτά τά πονηρά στις χρηματαγορές; Φτια
γμένα άπδ παλιούς ή μετά τδν πόλεμο ξεφύτρωσαν οί καινούργιοι;

—  Δέν ξέρουμε τίποτε ακόμα, Περικλή, ψάχνουμε. Τί λές, είσαι πρόθυμος νά 
ρίξης καί σύ τήν απόχη σου γιά καμιά πληροφορία;

—  Κύρ - Γιώργη, γιά σένα καί στή φωτιά θά μπώ καί ό,τι βγάλω θά έρθω 
νά σού τδ πώ.
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Ό  καιρός περνούσε καί ψάχναμε καί μαζεύαμε πληροφορίες, τίποτε δμΐϋς θε
τικό. Καί δ Περικλής ακόμα δεν είχε φανή. ’Ασφαλώς καί αυτός έψαχνε, ήθελε 
V» βρή κάτι σίγουρο γιά νά έρθη, γιατί δ Περικλής δέν τό καταδεχόταν νά πέση 
ποτέ έξω.

Κάποιο πρωινό, ξεκίνησα γιά υπηρεσία καί τράβηξα, δπως συνήθως, πρώτα 
από τήν παραλία, γιατί πάντα εκεί γύρω εδρισκα κάτι τό ένδιαφέρον. Τά μαγαζιά 
καί τά γραφεία μόλις είχαν ανοίξει καί ή κίνηση είχε αρχίσει γιά καλά. Προχιυ- 
ρώντας κατά τό Τελωνείο, τράβηξε τήν προσοχή μου ή σιλουέτα μιας ψηλής, αδύ
νατης γυναίκας, ντυμένης στά μαύρα, πού έκοβε βόλτες πρωί - πρωί ατό πεζοδρόμιο.

Οταν είδε πώς δλα τά μαγαζιά ήσαν ανοιχτά, άρχισε νά παίρνη γραμμή τά 
σαράφικα, νά λέη κάτι στά γρήγορα καί νά φεύγη. Τό ίδιο έκανε μέχρι καί τάν 
τελευταίο υπαίθριο μπάγκο αργυραμοιβού.

«Σάν πολύ ύποπτα κινείται αυτή ή γυναίκα, είπα μέ τό νοΰ μου. ’Ά ς τήν πα
ρακολουθήσω νά δούμε τί θά βγή».

Την είδα πού στάθηκε σε μιά παραλιακή γωνιά αναποφάσιστη καί ύστερα τρά
βηξε βιαστική την δδό Σκούζε. Προχώρησε αρκετά καί μπήκε στό συνοικιακό τσαγ
καράδικο τού Μπερατη. Ίάχυνα τό βήμα μου καί στάθηκα στό απέναντι πεζοδρό
μιο, κάνοντας πως κοιταςω τους αριθμούς των σπιτιών, μά μέ τήν άκρη τού ματιού 
μου παρακολουθούσα τι γινόταν στό βάθος τού μαγαζιού.

Η κυρία με τά μαύρα είχε βγάλει από τήν τσάντα της ένα μακρόστενο χαρτί 
καί τό έδινε στον τσαγκάρη. Εκείνος, αφού τό κοίταξε καλά - καλά, άρχισε νά 
τήξ μετρά χρήματα. 'Ολοφάνερο πώς γινόταν αγοραπωλησία τραπεζιτικού τσεκ. 
Δεν έπρεπε νά χάσω ούτε δευτερόλεπτο. Μέ δυό πηδήματα βρέθηκα στήν είσοδο 
τού μαγαζιού καί ίσια στό βάθος.

ααφνιάσθηκαν σάν είδαν μπροστά τους έναν άγνωστο καί δταν τούς είπα δτι 
είμαι αστυνομικός μαρμάρωσαν. Ή  γυναίκα έμεινε μέ τά χρήματα στό χέρι κι’ δ 
τσαγκάρης Μπερατης με το μακρόστενο χαρτί, πού σιγά - σιγά κατάφερε νά τό 
μαζέψη κουβάρι μέσα στή χούφτα του.

—  Δώσε μου σέ παρακαλώ τό χαρτί πού πήρες από τήν κυρία, είπα.
—  Δέν είναι τίποτα, ένας λογαριασμός.
Ο πονηρός τσαγκάρης προσπαθούσε να βρή τρόπο νά τό πετάξη πίσω του, μά 

πρόλαβα, τού κράτησα τό χέρι καί πήρα τό πειστήριο τής παράνοαης δουλειάς 
τους-, „’,Ηταν £να τσέκ αμερικανικής τράπεζας, τής F IR S T  NATIONAL, ονομαστι
κής αξίας 500 δολλαρίων, στ’ δνομα Ελένης Κοσμά.

Βλέπω, φίλε, <.οΰ είπα, πως μεγαλώνεις τις δουλειές σου. ’Από τσαγκάρης 
πάς νά γίνης χρηματιστής.

( Του„ συν=.σι.ησα να̂  μη κινηθούν, γιατί είναι κρατούμενοι γιά παράβαση τού 
Νόμου «Περί Προστασίας Εθνικού Νομίσματος».

’Εκείνοι άρχισαν νά διαμαρτύρωνται.
—  Καλά, καλά, έχετε λίγη υπομονή καί στό Τμήμα θά τακτοποιήσετε τήν 

υπόθεσή σας, τούς είπα, κάνοντας συγχρόνως καί τή σχετική έρευνα στό μαγαζί.
Στο συρ.αρι τού μπάγκου, και αναμεσα σ αλλα χαρτιά, βρήκα ένα ακόμα 

τσέκ αμερικανικής τράπεζας.
—  Αυτό είναι ψεύτικο, ξεφώνησε δ τσαγκάρης, μόλις τό είδε στά χέρια μου.

Είναι πλαστό. ’Ήμουνα ανίδεος, μέ ξεγέλασαν καί μοΰ τό πάσαραν. ' '
Πράγματι ήταν ένα τσέκ δμοιο μέ τά πλαστά πού κυκλοφορούσαν στήν χρημα

ταγορά, τής αμερικανικής τράπεζας CORN EXCHANGE T R U ST  COMPANY NEW 
TO RK  303, ονομαστικής αξίας 800 δολλαρίων, έπ  όνόματι Άρίστου Νικολέτου.

—  Καί ποιοι ήσαν αυτοί πού σοΰ τό πάσαραν εσένα τόν ανίδεο; τόν ρώτησα.
Κούνησε θλιμμένα τό κεφάλι του καί άπάντησε:
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—  Μπας καί τούς ήξερα; Είχα κάτι λεφτουδάκια, μικροοικονομίες, καί είπα
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τοις άνέλαβε τή διαλεύκανσή της, μιας καί είχε μπεροευτη στα δικά W  
Προϊστάμενος τής δμάοος μου ήταν δ ύπαστυνομος τότε κ. Πολύκαρπος Μπρικολας,
4ξίωρ«,Γπό5 ρ έΐεγώ λες ta v io V « l « *  . « *
τήν δλη υπόθεση. Τδ τσεκ πού αγόρασε δ τσαγκάρης απο τη μαυροντυμένη κυρία 
ήταν γνήσιο, μά τό άλλο πού βρήκα στο συρτό ήταν πέρα για πέρα ψεύτικο κι w  
άπό τά πολλά πού κυκλοφορούσαν, δπως άπέδειξε ή πραγματογνωμοσύνη και ή ανα- 
κριση από τον προϊστάμενο κ. Μπρικόλα, πού άναγκασε τον Μπερατη να μας ε,ι- 
στορήση πώς ακριβώς συνέβησαν τα πραγματα.

—  Είναι κάπου δυό μήνες, είπε, δταν ήρθε στο μαγαζί μου ένας άγνωστος με 
ενα κοριτσάκι. Μοΰ είπε πώς ήταν συμπατριώτης μου, μά έγώ οεν μπορούσα να 
τδν θυμάμαι, γιατί είχα φύγει άπδ μικρός. Άφοϋ είπαμε πολλά για την ^πατρίδα, 
μέ ρώτησε άν ξέρω κανένα νά ένδιαφέρεται νά άγοράση ενα τσεκ που^εσιειλε ο 
έξάδελφός του καί θείος τής μικρής ανεψιάς τους άπδ τήν ’Αμερική στδ ονομα του. 
Τότε θυμήθηκα πώς δ φίλος μου καί πελάτης μου χρηματιστής θεοδώρου, μοΰ είχε 
πή νά τδν έχω ύπ’ δψη μου γιά κάτι τέτοιο. Γιά νά εξυπηρετήσω τδν̂  συμπατριώτη 
μου καί τδν φίλο μου τδν χρηματιστή, καί επειδή δέν μπορούσα νά τόν^ειδοποιήσω 
κείνη τήν ώρα, τδ αγόρασα έγώ γιά λογαριασμό μου. Τήν άλλη μέρα ήρθε δ Θεο
δώρου στδ μαγαζί, μέ ευχαρίστησε γιά τήν εξυπηρέτηση, μέ πλήρωσε, πήρε τδ 
τσέκ κι’ έφυγε. Μά υστέρα άπδ λίγες μερες, νατος κι έρχεται άλαφιασμενος.

»— Τί ήταν αυτό πού έκανες, μωρέ Μπεράτη, μοΰ είπε. Τδ τσεκ είναι ψεύτικο.
»—  Καί ποΰ τδξερα; Τί φταίω έγώ ;
»— Τί φταις εσύ; ’Εγώ σοΰ είπα νά μ’ έχης ύπ’ δψη σου καί οχι νά μοΰ τδ 

άγοράσης. Δώσε μου πίσω τα λεφτά μου και μη με αναγκασης να παω στην Α
στυνομία. Ή  φιλία φιλία καί τδ συμφέρον συμφέρον, είπε καί μοΰ πέταξε τδ ψεύ
τικο τσέκ πάνω στόν μπάγκο.

»Πήγα νά κρεπάρω άπδ στενοχώρια, μά τί νά έκανα... Τοΰ μέτρησα τά λε
φτά, τά πήρε καί έφυγε. Τότε έρριξα τδ διαβολόχαρτο στδ συρτό, άμέσως έκλεισα 
τδ μαγαζί καί έτρεξα σέ κέντρα, σέ καφενεία, δπου έσύχναζαν Λάκωνες, γιά νά 
τδν βρω, μά πουθενά. “Οποιον κι’ άν ρώτησα, κανείς δέν τδν ήξερε. "Ομως έγώ συ
νέχισα μέρες νά γυρίζω καί νά ψάχνω μήπως καί πετύχω κάπου τδν συμπατριώτη 
μου Άρίστο, μά τίποτα. Λές καί είχε ανοίξει ή γή καί τδν κατάπιε. Μ’ αυτή τή 
μανούβρα δμως έβλεπα τδ μαγαζί μου νά ξεχαλαρώνη, είχα βαρεθή κιόλας καί τδν 
παράτησα, κλαίγοντας τή μοίρα μου καί τά λεφτουδάκια μου. Είχε περάσει καιρός 
κι’ εκεί πού ήμουν άπελπισμένος δτι δέν πρόκειται νά ξαναβρώ τδν άπατεώνα, νάσου 
καί τδν παίρνει τδ μάτι μου μέσα άπδ τδ λεωφορείο τής Παλιάς Κοκκινιάς, κοντά 
στδ τέρμα, πού πήγαινα γιά μιά δουλειά μου. Κατέβηκα στά γρήγορα καί έτρεξα 
ξωπίσω του. "Ομως ήθελα πρώτα νά βεβαιωθώ καί νά τοΰ μιλήσω, μά μοΰ έστριψε 
σέ μιά γωνιά καί μπήκε στδ πρώτο δεξιά σπιτάκι. Τοΰ έστησα καρτέρι, μάΑΐέρα- 
σαν ώρες καί δέν βγήκε. Ρώτησα τότε στδ μπακαλικάκι τής γειτονιάς.

( Συνεχίζεται,)



Σ ΧΟ Λ ΙΑ  Κ Α Ι ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

ΕΝΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
-'Τπά του χ. Π ΕΛ Ο Υ Κ Ο ΥΤΟ ΥΠ Η -

Επιμένουμε εις το θέμα. Είναι αναμφισβήτητα σημαντικόν·. Αφορά εις την 
^ακηρυςιν των κομμουνιστών, ότι πρέπει νά δργανώνωνται γιά «ένοπλη εξέγερση», 
< ραλληλα |χε πΡ°σπαθεια γιά δημιουργία «Λαϊκού Μετώπου».

_Σέ προηγούμενο σχόλιό μας σημειώσαμε την θέσι αυτή των εγχωρίων κομμου
νιστών όπως την διακηρύσσει άρθρο στο επίσημο κομμουνιστικό περιοδικό «Ελλη
νική Αριστερά». Γ ·

ν α τ^ ΑΓ Ρν ' Χ° “ ΡθΡ° ν π°ύ 0π°γράφεΐ §νας κ· Κώστ«ζ Φιλίνης, άρτι άμνηστευθείς /.αταοικος για κατασκοπεία. 1 1

Και στο παρελθόν ή κομμουνιστική ηγεσία είχε τονίσει πώς «ή ένοπλη έξέ- 
γερση, η επανάσταση, παραμένει παράλληλος στόχος της γιά τήν κατάληψη τής 

ουσίας». Τον έχουν γράψει καί δ σύντροφος Παρτσαλίδης, στό άρθρο του «Γιά τις 
αορφες περάσματος στο σοσιαλισμό», καί δ Γεν. Γραμματεύς τού Κ .Κ .Ε . σύντροφος 
Κολιγιαννης στο άρθρο του με τίτλο «Νά κατακτήσουμε όλες τις μορφές έπαναστα- 
ακης πάλης». ‘ ΓΤ

Τοσο όμως απερίφραστα, τόσο προκλητικά, όσο τό έγραψε ό σύντροφος Φιλί- 
νης, οεν το εχει γράψει κάνεις, κατά τόν τελευταίο καιρό.
_ , Λ έ ?  πρ6σχν δ,τι δ̂ θεν °} «Αντιδραστικές δυνάμεις» προετοιμάζουν έκτρο-

ο απόφοιτος των φυλάκων κ. Φιλίνης διδάσκει «ανοιχτά καί πλέρια» τήν «ετοι
μότητα του δημοκρατικού κινήματος καί γιά τόν μή ειρηνικό δρόμο» γιατί «αυτή 
-τονιςει ο αρθρογραφος —  θά ουναμώση τούς δισταγμούς καί τούς φόβους των 

δυνάμεων της συνταγματικής έκτροπης, είναι αύτή πού θά αύξήση τις πιθανότη
τες του ειρηνικού όρομου». ' '

, Δηλαδή,φλέγουν οί κομμουνισταί, πρέπει νά δργανωθοΰμε γιά επανάσταση 
για «ένοπλη εςεγερση» —  όπως κατά λέξιν γράφει ό Φιλίνης —  γιά νά μπορέσου
με έτσι να κατακτήσουμε την εξουσία μέ ειρηνικό δρόμο.

, „ϊ ώ Ρα, πώ« , ε Γ ν α ι  δυνατόν νά κατακτήσουν οί κομμουνισταί ειρηνικά τήν έξου- 
σ.α όταν Οργανώνονται γιά ένοπλη έξέγερσι, είναι μιά από τις πολλές άντινομίες 
ήθικήςμμ,°υνΐστΐκγϊς λ°γΐκ^ς ΥΜί άπ° τ1ς Απειρες άντινομίες τής κομμουνιστικής

Μέ τό πρόσχημα των δήθεν κινδύνων των δήθεν άντιδραστικών δυνάμεων οί 
κομμουνισταί προκαλουν την φοβίαν δικτατορίας καί προσπαθούν έτσι από τήν μίαν 
πλευράν  ̂το είπαμε καί άλλοτε —  νά ενώσουν αρνητικά τις μάζες σέ λαϊκό μέ
τωπο ενάντιον ενός ανυπάρκτου κινδύνου καί, προσπαθούν Ιπίσης, άπό τήν άλλην 
πλευράν να οργανωθούν μαχητικά καί νά δημιουργήσουν τήν ψυχολογία της έπα- 
ναστασεως, παλιν εν^ονοματι τού δήθεν κινδύνου τής δικτατορίας.

Είναι πάντοτε ύπουλοι, άδίστακτοι καί αναρχικοί οί κομμουνισταί.
“Οσοι αμφιβάλλουν άς διαβάσουν τά κηρύγματα πού γράφονται στό επίσημο 

περιοδικό τους και ιδιαίτερα ας διαβασουν τό άρθρο τού συντρόφου Λ ' ' 
φανώς άνατέλλουσα ήγετική φυσιογνωμία άφοΰ άλλωστε έχει τά 
επί μακρόν φοιτήσαντος εις τάς φυλακάς.

Το αρθρον αυτό είναι μιά «μπροσούρα» ανοικτά επαναστατική. Είναι ένα

Φιλίνη —  προ- 
τά προσόντα τού

*Τ ό  σχόλιον τοϋ-ο μετεδόθη έκ του Κ. Ρ. Σ. ’Ενόπλων Δυνάμεων τήν 29-7-66.
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«μανιφέστο» προκλητικά αναρχικό πού διδάσκει την «ένοπλη βία» και την εμφα
νίζει ώς πανάκεια γιά την κατάκτηση τής έξουσίας. _  ̂ ,

«Σήμερα ή ΕΔΑ —  γράφει 6 σύντροφος Φιλίνης —  είναι πια ενα μαζικό  ̂κομ
μά μέ οργανώσεις μέσα στο λαό, ικανό σέ πολύ μεγαλύτερο βαθμό να παίζη τό 
διευθυντικό του ρόλο μέσα στις πολιτικές εξελίξεις και τ̂ούς̂  λαϊκούς αγώνες .̂ Ας 
μην αυταπατόμαστε όμως. Ή  ετοιμότητα μας —  συνεχίζει ο κομμουνιστής άρθρο- 
γράφος —  ν’ Αντιμετωπίσουμε τόν πολύπλευρο μηχανισμό οιας και διωςεως 
σημερινού αστυνομικού Κράτους —  είναι «αστυνομικό το Κράτος» που επίιρεκει 
νά γράφιονται ελεύθερα αύτά τα κομμουνιστικά κηρύγματα βρίσκεται πολύ πί
σω από τις απαιτήσεις τής εξελισσόμενης κατάστασης»,

Καί πώς θ’ άντιμετωπισθούν αύτές «οί απαιτήσεις τής εξελισσόμενης κατά
στασης», τό έξηγεΐ εύθύς αμέσως δ άρθρογράφος τής «Ελληνικής Άριστεράς». Γράφει: 

«Μάς χρειάζεται ένα Κόμμα μαζικωτερο και ποαυ πιο γέρα οργανωμένο, τέτοιο 
πού νά μπορή μέ ταχύτητα καί αποφασιστικότητα νά μπαίνει επί κεφαλής τού 
λαού στή μαζική πάλη του γιά συγκεκριμένες κατακτήσεις, στήν  ̂μ α χ η τ ι κ ή 
αντιμετώπιση τής παράνομης καί αντισυνταγματικής οίας τού αστυνομικού Κρά
τους, στήν παλλαϊκή καί δυναμική απόκρουση ενός ενδεχόμενου φασιστικού πρα
ξικοπήματος». Αύτά διακηρύσσουν με θρασυτητα κομμουνιστική οι αρθρογραφοι τής 
«'Ελληνικής Άριστεράς». Συνιστούν τήν έπανάστασι. Γραφουν επι λεξει:

«Οί πραγματικοί δισταγμοί των δυνάμεων τής εκτροπής δεν πρεπει ν αποτε
λούν τελικά καμμιά σίγουρη εγγύηση γιά μάς καί γι’ αυτό θά ήταν ολέθρια δποια- 
δήποτε έφησύχαση. ’Από δω βγαίνει ή αναγκη —  συνεχίζει τό επαναστατικό μα
νιφέστο τού συντρόφου Φιλίνη —  γιά τό δημοκρατικό κίνημα τής χώρας μας νά 
ά ν ε β ά ζ η  σ υ ν ε χ ώ ς  τ ή ν  ε τ ο ι μ ό τ η τ α  τ ο υ  καί για τήν 
περίπτωση τ ο ύ  μ ή ειρηνικού δρόμου»...

Αύτά διακηρύσσουν ανοιχτά, αδίστακτα καί άφοβα οί κομμουνισταί. Δέν γνω
ρίζουμε τί θά πράξουν επί τού προκειμένου οί Νόμοι τής Δημοκρατίας γιά τήν αύ- 
τοπροστασία της. Γνωρίζουμε όμως δτι ό Λαός, δλόκληρος δ Ελληνικός Λαός, τό 
μέγα αύτό θύμα της κομμουνιστικής «ένοπλης εξέγερσης», θά συνειδητοποιήση μιά 
γιά πάντα μιά ακατάλυτη αλήθεια: δ κομμουνισμός υπήρξε καί παραμένει δ πρώ
τος εχθρός τού ’Έθνους, δ πρώτος εχθρός τής Δημοκρατίας, ο πιο ύπουλος εχθρός 
τού Λαού. Τό διακηρύσσει ανοικτά καί αδίστακτα μέ τά επαναστατικά του κη
ρύγματα, πού τολμά καί δημοσιεύει στά έντυπά του, τά όποια κυκλοφορούν έν όνό- 
ματι τής Δημοκρατίας, εις βάρος τής Δημοκρατίας.

Π ΕΛΟΣ ΚΟΥΤΟΥ Π ΤΙΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην των , κατέ--* 
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος των αστυνομι
κών, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν των.
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ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝ Α

I !
« ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

,'Υ —6 του 'Υπαστυνόμου Α' κ. Σ Π Υ Ρ ΟΥ ΠΗΑΟΥ-

1

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

β  Π ΑΓΚΟΣΜ ΙΟΣ ΗΜ ΕΡΑ Π Α ΙΔ ΙΟ Υ
a  ΤΟ Ζ Σ Υ Ν ΕΔ ΡΙΟ Ν  ΔΙΕΘ Ν Ο ΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Δ ΙΚ Α Σ ΤΩ Ν  ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
β  Ε Ν Δ ΙΑ Φ Ε Ρ Ο Υ Σ Α  Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ ΙΣ  ΜΕ ΤΗΝ Κ Υ Ρ ΙΑ  ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ, 

ΤΜ Η Μ ΑΤΑΡΧΟΥ Τ Ο Υ  Υ Π Ο Υ Ρ ΓΕ ΙΟ Υ  ΔΙΚ Α ΙΟ ΣΥΝ Η Σ

*  Έωρτάσθηκε καί φέτος —  όπως κάθε χρόνο —  σ’ ολόκληρο τον κοσμο, ή 
Ήμερα τού Παιδιού. Καί εορτάσθηκε μέ διαλέξεις, μέ συνέδρια, με συγκεντρώσεις 
αρμοδίων, μέ συνθήματα καί ύττοδείξεις. Έτέθηκαν,^ για μια ακόμα φορά επί ταπη- 
τος σέ παγκόσμια κλίμακα οί υλικές καί ηθικές ανάγκες της παιδικής ηλικίας, απο 
τή σωστή καί γρήγορη ικανοποίηση των οποίων έξαρταται το μέλλον της Ρ V _ ρω- 
πότητος. Καί, φυσικά, ή γιορτή αύτή άπησχόλησε καί τους υπευθυνους του τοπου 
μας, οί όποιοι παραστατικά διέγραψαν κινδύνους, μέ σύνεση προετειναν λύσεις, ορθά 
συνέλαβαν καί περιέγραψαν τό τεράστιο αυτό κοινωνικός πρόβλημα τής εποχής μας.

Τ π ό μορφήν έπικαιρότητος τό αναφέρει ή στήλη αυτή. Χρονογραφικα. Μα, οεν 
θά σταθή περισσότερο πάνω σ’ αυτήν τήν έπέτειο, γιατί πιστεύει Οτι τα.προβλήματα 
των παιδιών δεν εξαντλούνται μέσα σέ μιά μέρα. Είναι καθημερινά, άδιακοπα, επί
καιρα πάντοτε. Καί ακόμα γιατί αγωνίζεται μέ δλες της τις δυνάμεις να̂  μεταοαλη 
τήν καθιερωμένη «Μέρα τού Παιδιού» σέ «Χρόνο τού Παιδιού», σέ « Εποχή του Παι
διού», σέ «Πρόβλημα τού Αίώνος». „ -

Μιά μονάχα μέρα —  δσο όμορφη καί συναρπαστική και αν είναι —  δεν φτα- 
Vct §έν είναι άρκετή, γιά νά ήσυχάση ή ταραγμένη παγκόσμια συνείδηση των με
γάλων πού φέρνουν βαρύτατες ηθικές εύθύνες γιά τό κατάντημα των σημερινών 
παιδ'ών Καί τά προβλήματα τού παιδιού δέν λύνονται μέ αγορεύσεις καί ρητορικά 
σχήματα. Λύνονται μέ συντονισμένη, καλά προγραμματισμένη καί αδιάκοπη προσ
πάθεια όλων των αρμοδίων κοινωνικών παραγόντων και τις 365 μερες τού χρόνου.

Τά κρούσματα πληθαίνουν. Καί τό κακό δέν φαίνεται στον τόπο μας. Γιατί οί 
«έγκληματοΰντες ανήλικοι» είναι πολύ λίγοι στήν Ελλάδα.^ Μά, τό πρόβλημα δέν 
είναι πόσα παιδιά εγκληματούν, αλλά μέ π ο ι ά ι δ α ν ι κ ά  μ ε γ α λ ώ ν ο υ ν  τ ά̂ 
π α ι δ ι ά  μ α ς .  Ή  σκληρότητα στο βλέμμα καί στήν καρδιά, δέν είναι ποινικές 
παραβάσεις. Ή  φυγοπονία δέν διώκεται. Η ασέβεια προς τούς γονείς καί τους με- 
γαλυτέρους δέν εμπίπτει στις διατάξεις τού Ποινικού Ινώδικος. Η περιφρόνηση των 
ήθικών άξιων καί ή ροπή πρός τήν αναρχία, δέν προβλέπονται άπό τήν νομοθεσία 
μας. Ή  υστερική προσκόλληση σέ φτηνά καί επικίνδυνα είδωλα, δέν κινεί τον μη
χανισμό τού νόμου.

“Ολα αυτά δέν διώκονται. Μά, αυτά είναι τά π ι ο  ε π ι κ ι_ν δ υ ν α.
Τό φοβερό πρόβλημα πού έχουμε νά αντιμετωπίσουμε δέν είναι ή παράνομη 

πράξη ή παράλειψη τού παιδιού, αλλά ή σημερινή ά V τ ι κ ο ι ν ω ν ι κ ή̂  σ υ μ π ε- 
ρ ι φ ο ρ ά .  τ ο υ ,  πού κλείνει μέσα της ενα σιορο παρανομα σπέρματα που αύριο θα 
όδηγήσουν στο έγκλημα. Ιπαρχουν γι αυτα τα πραγματα στατιστικές, Δυστυχώς 
δχι, καί ούτε είναι δυνατόν νά υπάρξουν. Κάπου - κάπου έρχονται στήν έπιφάνεια 
τέτοια κρούσματα. Μά, σποραδικά καί αραιά. Τό ήφαίστειο^ είναι κρυμμένο, καί 
βοάζει. “Οταν άκραγή, θά θρηνήσουμε. ’Αλλά, θάναι πιά πολύ αργά.

Ό  βασανισμένος πατέρας πού βλέπει μέ σπαραγμό τό παιδί του κάθε μέρα καί 
χειρότερο μέσα στό σπίτι, δέν τό ομολογεί πουθενά. Τό κρύβει. Τό σκεπάζει. Είναι 
τό σαράκι πού τον τρώει, χωρίς να μπορή νά κάνη τίποτε.

Μέ σταυρωμένα τά χέρια στέκει κΓ ή πονεμένη μάνα πού τυραννιέται άπό τό
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παιδί της. Μαράζι τδχει, μά δεν τό λέει. Τό σπίτι σιγά - σιγά κλονίζεται. Χάνει 
τήν επιβολή της πάνω στο παιδί. Καί τήν χερδίζει ο κακός φίλος, ή ύποπτη φίλη̂ , 
το νοσηρό ανάγνωσμα, ό σκοτεινός δρόμος, ή αντικοινωνική λέσχη, ο ήθοποιος, ο 
ποδοσφαιριστής, δ κόκκινος ινστρούχτορας, δ έξαλλος ηγέτης, πού ζητεί να έπιβλη- 
θή μέ τό άρρωστημένο μίσος τοϋ ανόητου νέου. Έδώ είναι τό δράμα. Και όμως. Δεν 
τό προσέχουμε. Κλείνουμε τά μάτια. Δεν επιθυμούμε νά θίξουμε τά κακώς κείμενα.

'Η ημέρα τοϋ παιδιού! Μά, μέρα θά πή φως, θά πή ήλιος, θά πή δημιουργία, 
θά πή χαρά. Καί παιδί θά πή άδολος ενθουσιασμός, θά πή δροσερή άγνότης, θά πή 
ανυστερόβουλη καθαρότης, θά πή ρωμαντική ευγένεια, θά πή πανέμορφο μπουκέττο 
άπό ιδανικά. Ενώστε καί τά δυό αυτά καί θάχετε τό «δέον γενεσθαι». Α υ τ ό ς  εί
ναι ό σ τ ό χ ο ς .  Νά ξαναμπάσουμε τό παιδί μέσα στό δικό του παιδικό κύκλο. Νά 
τό τοποθετήσουμε ξανά μέσα στό σχολείο του απερίσπαστο καί δημιουργικό. Νά τό 
τό τοποθετήσουμε καί πάλι μέ στοργή μέσα στό σπίτι του, υπάκουο καί χαμογελα
στό. Νά τό τοποθετήσουμε μέσα στό γνώριμο κοινωνικά του χαράκωμα τών παραδό
σεων μας καί τών θεσμών μας, νομοταγή ερευνητή τοϋ έξω κόσμου, κι’ όχι πρωτο
πόρο σέ έξαλλοσύνες, σέ ασχήμιες, σέ βιαιότητες, σέ συγκρούσεις, σέ αναταραχές. 
Καί φτάσαμε στό σημείο νά δείχνουμε μέ καμάρι θλιβερές φωτογραφίες άλλοφρό- 
νων νέων πού ζητούν ωρυόμενοι νά επιβάλουν τήν εγωιστική απειρία τους στις νό
μιμες ’Αρχές καί νά διοικήσουν πριν ακόμα μάθουν νά διοικοΰνται.

Δέν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι επικίνδυνα. Είναι μαχαίρια μέ δυό 
κόψεις. Δέν τραυματίζουν μόνο τό διπλανό, τον αντίπαλο. Ματώνουν καί τό άπειρο 
χέρι πού τά κρατεί.

"Αν θέλουμε είλικρινά νά ώφελήσουμε τό παιδί, οφείλουμε νά τό ησυχάσουμε, 
νά τό ηρεμήσουμε, νά τό γαληνέψουμε, νά κατασιγάσουμε τά πρόωρα πάθη του, νά 
τό παραδώσουμε στό σχολείο, νά τό αποδώσουμε στό σπίτι του φρονηματισμένο καί 
λογικό. Διαφορετικά θά κλάψουμε πικρά κάποτε δλοι μας.

Δίχως Θρησκεία (’Αλήθεια! Πώς τήν καταντήσαμε αυτή τή γλυκειά καί παν
έμορφη Θρησκεία τής ’Αγάπης!! Πόσο μεγάλη είναι ή ευθύνη μ α ς!), δίχως Πα
τρίδα (Υπάρχει πατρίδα δταν καπηλευόμαστε καί περιφρονοΰμε τά πάντα καί πα
σχίζουμε νά γκρεμίσουμε θεσμούς καί αξίες πού τήν αποτελούν;) , δίχως Οικογένεια 
(Πού είναι ή οικογενειακή θαλπωρή; Πού είναι ή οικογενειακή εστία; Πού είναι 

τό πατρικό καί τό μητρικό ενδιαφέρον; Πού είναι ή παρακολούθηση, ή νουθεσία, 
ακόμα καί ή λελογισμένη αύστηρότης;) , δίχως αυτό τό υψηλό τρίπτυχο δέν γίνεται 
τ ί π ο τ ε... Κτίζουμε στήν άμμο. Καί μόλις έρθη δ Βοροιάς, δλα θά πέσουν. Καί θά 
πέσουμε κι’ έμείς μαζί. Καί θ’ άφανισθή κι’ ή Ελλάδα μαζί μας...

Γιά νά λύσουμε τά προβλήματα τού Παιδιού, πρέπει ν’ απαλλαγούμε άπό τά 
δικά μας τυραννικά πάθη, πού άμυαλα τά μεταδίδουμε στά παιδιά μας μέ τό κακό 
παράδειγμα. Νά γίνουμε αληθινοί οδηγοί, νά γίνουμε ύψηλόφρονες έμπνευσταί, νά 
γίνουμε ’Ιερό Παράδειγμα, νά γίνουμε Φως, νά γίνουμε 'Αλάτι πού συντηρεί τις 
κοινωνίες καί τις προφυλάσσει άπό τή σήψη, νά γίνουμε πόλη πού βρίσκεται πάνω 
σέ βουνό... "Ας κάνουμε, επί τέλους, τήν αρχή. Γιά τ’ ονομα τού Θεού, ας γίνη κάτι. 
Μικρό, έστω. ’Ελάχιστο, Ιστίο. ’Αλλά, νά γίνη κάτι. Τό ξεκίνημα. Ή  αρχή. ’Έχομε 
χρέος προς τό παιδί πού γεννήσαμε, πού φέραμε στον κόσμο...

Μ’ αυτό τον τρόπο καί μ’ αυτές τις σκέψεις ή στήλη αυτή γιορτάζει άπό τή 
σκοπιά της τήν Παγκόσμια Ημέρα τού Παιδιού.

Κ Γ εύχεται τον ερχόμενο χρόνο πού θά τήν ξαναγιορτάσουμε, νά μήν άναγκα- 
σθή νά πή καί πάλι τά ίδια, αλλά νά τήν χαιρετίση μέ ένθουσιασμό σάν δρόσημο 
σέ μιά νέα πορεία τού πολύπαθου λαού μας ποός τήν Πρόοδο, τήν Ευταξία καί τόν 
Πολιτισμό...

** *
• Συνήλθε πρόσφατα στό Παρίσι τό “Εβδομο Παγκόσμιο Συνέδριο τής Διε-
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θνοΰς 'Ομοσπονδίας Δικαστών ’Ανηλίκων, μέ γενικό θέμα: «Ή δικαστική προστα
σία των ανηλίκων διά των Δικαστών ’Ανηλίκων».

Είναι ένα θέμα πού ενδιαφέρει απόλυτα τή στήλη αυτή, άλλα καί παρουσιάζει 
μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον. Ετό συνέδριο αυτό έλαβαν μέρος 280 αντιπρόσωποι 
προερχόμενοι από 32 χώρες. Μεταξύ των εκπροσώπων υπήρχαν ακόμα, εκτός από 
τούς Δικαστάς ’Ανηλίκων, καί Καθηγηταί Πανεπιστημίων, ανώτατοι δικαστικοί, α
νώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι, ειδικοί τής ’Αστυνομίας, διευθυνταί Ιδρυμάτων κ.λ.π.

Έ κ  μέρους τής Ελλάδος μετέσχον ή Τμηματάρχης τοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύ
νης κ. Μαρία Μαυρομμάτη, ό Είσαγγελεύς Έφετών Ίωαννίνων κ. Ά θ. Γκαζέτας καί 
δ 'Υφηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Κων. Βουγιούκας. Πρόεδρος τής 
'Ομοσπονδίας Δικαστών ’Ανηλίκων ήτο δ διεθνούς φήμης Καθηγητής Πανεπιστη
μίου καί πρώην δικαστής ανηλίκων Λωζάνης κ. Μωρίς Βεϊλλάρ. Πρόεδρος δέ τοϋ 
συνεδρίου έξελέγη, τιμής ένεκεν, δ προϊστάμενος τών Δικαστών ’Ανηλίκων τής Γαλ
λίας κ. Γκαστόν Φεντοϋ. Ή  εναρκτήρια έπίσημη συνεδρίαση έλαβε χώρα στήν αί
θουσα «Γκαλερί Ντε Χαρλώ», τοϋ Δικαστικού Μεγάρου τών Παρισίων, υπό τήν 
Προεδρία τοΰ 'Γπουργοΰ Δικαιοσύνης, δ όποιος προσεφώνησε τούς συνέδρους καί 
τούς άλλους επισήμους.

Οί συζητήσεις τοΰ συνεδρίου κατέληξαν σέ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες διαπιστώ
σεις, πού έθιγαν βασικά σημεία τοΰ προβλήματος τής έγκληματικότητος τών ανηλί
κων. Μέ μιά θαυμάσια έκθεσή του προς τήν δλομέλεια κατά τήν τελευταία της 
συνεδρίαση, δ Γενικός Εισηγητής τοΰ συνεδρίου κ. Ζάν Λουί Κοστά, Γάλλος ’Αρεο
παγίτης, παρουσίασε μιά σύνθεση τών πορισμάτων, πού έν περιλήψει έχουν ώς εξής:

1) Διαπιστώθηκεν δτι ή έγκληματικότης τών ανηλίκων παρουσιάζει σέ πάρα 
πολλές χώρες έξαρση τόσον τοΰ άριθμοΰ δσον καί τής ποιότητος τών έκτελουμένων 
εγκλημάτων. Είδικώτερα, κατά τήν εφηβική καί μετεφηβική ήλικία, οί ανήλικοι 
παρουσιάζουν κάποια «σκλήρυνση» στήν συμπεριφορά τους —  έστω κΓ άν δέν έχουν 
διαπράξει αδίκημα. Έτονίσθη, μέ τήν ευκαιρία αυτή, δτι οί έγκληματήσαντες ανή
λικοί δέν διαφέρουν κατά βάση από εκείνους τούς μή έγκληματήσαντες πού βρίσκον
ται σέ ηθικό κίνδυνο. Καί οί μέν καί οί δέ έχουν ανάγκη ειδικής μεταχειρίσεως.

2) Ό  Δικαστής τον; ’Ανηλίκων πρέπει, εκτός από τις νομικές του γνώσεις, νά 
έχη καί ανάλογες γνώσεις συναφών κοινωνικών επιστημών, καί ιδιαιτέρως τής Ψυ
χολογίας καί νά διαθέτη πείρα καί τήν πρακτική εφαρμογή τών έπιστημών αυτών.

3) Ό  Δικαστής ’Ανηλίκων δέν πρέπει νά επιφορτίζεται μέ περιπτώσεις πού 
μποροΰν ν’ άντιμετωπισθοΰν από άλλες κοινωνικές υπηρεσίες (υγιεινής, κοινωνικής 
προνοίας κ.λ.π.) , ώστε νά μήν υπερφορτώνεται, εις βάρος τοΰ κυρίου έργου του.

4) Ή  ποινική ένηλικιότης πρέπει ν’ αύξηθή στο 21ο έτος τής ηλικίας. 'Ως 
κατώτατο δέ δριο ηλικίας στό δποΐο θά έχουν οί Δικασταί ανηλίκων αρμοδιότητα 
έπεμβάσεως, έκρίθη τό 12ο περίπου έτος.

5) 'Η μεταχείρισις τοΰ ενηλίκου πρέπει νά έχη παιδαγωγικά χαρακτήρα, καί 
μόνο σέ εξαιρετικές περιπτώσεις νά προβλέπωνται ποινικές κυρώσεις.

6) Πρέπει νά προβλέπεται από τήν νομοθεσία μεγάλη ποικιλία αέτρων, ώστε 
δ Δικαστής ανηλίκων νά έχη ευχέρεια επιλογής.

7) 'Ι ϊ  Διοίκηση οφείλει νά εντείνη τις προσπάθειές της γιά τήν ενίσχυση τών 
βοηθητικών υπηρεσιών τοΰ Δικαστοΰ ’Ανηλίκων καί τών συναφών ιδρυμάτων.

8) Είναι άνάγκη νά όργανωθή ειδική στατιστική υπηρεσία καί υπηρεσία έπι- 
στημονικής έρεύνης.

9) Οί Δικασταί ’Ανηλίκων πρέπει νά συνεργάζώνται στενά μέ τις υπηρεσίες 
υγιεινής καί προνοίας, καθώς καί μέ τήν ειδική ’Αστυνομία ’Ανηλίκων, ώστε νά 
συντονίζωνται οί προσπάθειες δλων, γιά τήν καλύτερη προστασία τοΰ ανηλίκου.

10) Τέλος, τό συνέδριο διεπίστωσε τήν άνάγκη μιας στενότερης διεθνούς συν
εργασίας, στον τομέα τής έγκληματικότητος τών άνηλίκιον.
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’Ωφέλιμα *αί χρήσιμα δλα αύτίι τά συμπεράσματα των όπευβύνων. 'Α ;  εύχη- 
θσύμ, ήδιεβύήρ αυτή προσπάθεια ,«  έπισύχη, γ ώ  τ4 παλό τής Ανβρ»ποεηχ»ρ.

© ’ Οπως είπαμε πάρα πάνω, την Ελλάδα στο διεθνές αύ| Συνέδριο άν^προ- 
σώπευσε καί ή κυρία Μαυρομμάτη, Τμηματάρχης τού Τμήματος Προληφεω καο

Καταστολής Εγκληματικοτητος των Ανήλικων 
'Υπουργείου Δικαιοσύνης καί τέως δικηγόρος. 

jg S & g b *  Ή  κυοία Μαυρομμάτη έχει μετεκπαιδευθή στην
’Αμερική καί την Ελβετία επί θεμάτων έγκλη- 

jjUfo ματικότητος των ανηλίκων, έχει γράψει μελέτες
Sk' m  χαί έχει δώσει διαλέξεις πάνω σ' αύτό τό θέμα,

\  ■' έδώ καί στό εξωτερικό, έχει μετάσχει σέ πολλά
διεθνή συνέδρια καί είναι μέλος ελληνικών καί 
διεθνών επιστημονικών οργανώσεων ποινικού δι
καίου, έγκληματολογίας, δικαστών ανηλίκων, 
προστασίας τοϋ παιδιού κ.λ.π.

Στό συνέδριο πού άναφέραμε έξελέγη ’Αντι
πρόεδρος τού Δευτέρου Τμήματος, τό όποιο εξή-

______ τασε τό έξης επί μέρους θέμα, μέσα στα πλαίσια
τού γενικού θέματος: «Μέτρα αγωγής καί ποινικές κυρώσεις —  Επιλογή τών μέ
τρων καί μέσα εφαρμογής των».

Στον τομέα της αυτόν ή κυρία Μαυρομμάτη διεκρίθη καί άντιπροσώπευσεν έπά- 
ξια τήν πατρίδα μας. Πρόκειται για μια εκλεκτή επιστήμονα, τις γνώμες τής ο
ποίας έθεωρήσαμε χρέος ν’ ακούσουμε, νά μεταδώσουμε χάριν τών ακροατών τής 
εκπομπής τής ’Αστυνομίας καί νά δημοσιεύσουμε χάριν τών αναγνωστών τού περιο
δικού αυτού.

Τήν έπισκεφθήκαμε, λοιπόν, στό σπίτι της καί τής εξηγήσαμε τον λόγο τής 
επισκέψεώς μας. Έφάνηκε έκπληκτη. Μά, ήταν χαρούμενη ή έκπληξή της. “Ενα 
σωρό κολακευτικά λόγια βρήκε νά πή γιά τήν ’Αστυνομία. Μά, δεν τό περίμενε 
πώς τό Σώμα αύτό πού τόσο θαυμάζει, θάπαιρνε καί τέτοιες επιστημονικές καί τόσο 
χρήσιμες κοινωνικές πρωτοβουλίες. Έπήνεσε ενθουσιωδώς αυτήν τήν προσπάθεια 
μας. Μάς ένεθάρρυνε, μάς μετέδωσε πολλή πίστη γιά τούτο τό έργο μας. Καί δή
λωσε πώς είναι πρόθυμη νά βοηθήση μ’ δλες της τις δυνάμεις τήν πρωτοβουλία αυτή 
τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων.

Τήν κυρία Μαυρομμάτη ρωτήσαμε κατ’ αρχήν γιά τό συνέδριο τών Παρισίων. 
Μάς εξήγησε λεπτομ,ερώς δλο τό μ,ηχανισμό του καί τις επιδιώξεις τών συνέδρων, 
καί τόνισε δτι στό συνέδριο αύτό άντιπροσωπεύθηκαν πολλές ’Αστυνομίες. Θάθελε, 
λέει, τον επόμενο χρόνο νά ίδή καί τη δική μας. Είναι μιά σκέψη αξιόλογη πού τήν 
προτείνουμε κι’ εμείς μέ τή σειρά μας στή σεβαστή ήγεσία μας. Υλικό καί προερ
γασία έχουμε γιά μιά τέτοια δουλειά. ’Έχουμε γνώμες τόσων καί τόσων ειδικών, 
πού θάταν χρήσιμες σ’ ένα τέτοιο συνέδριο. ’Ακολούθως, μάς μίλησε ή κυρία Μαυ
ρομμάτη γιά μιά πρότασή της πού πρόσφατα υπέβαλε στήν έκθεσή της. Πρόκειται 
γιά τήν ίδρυση ειδικής ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων, δπως έχουν δλα τά κράτη τοϋ κό
σμου. Είναι μιά ένόιαφέρουσα έπίσης πρόταση πού τήν ύποβάλλουμε γιά μελέτη.

Γύρω άπό τήν έργασία της στό συνέδριο αύτό, ή κυρία Μαυρομμάτη,~ύπέβαλε 
μιά περιληπτική έκθεση, κατατοπιστική καί πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιά τήν Ε λ 
λάδα. Τήν παρακαλέσαμε νά τήν θέση ύπ’ δψη μας. Ευχαρίστως μάς τήν παρέδωσε, 
καί —  μέ τήν άδειά της —  δημοσιεύουμε ευθύς αμέσως τά κυριώτερα σημεία τού 
δευτέρου μέρους της.Στήν έκθεση αυτή τής κυρίας Μαυρομμάτη γίνεται μνεία καί 
γιά τήν  ̂οργάνωση ειδικής ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων, πού νά διαθέτη καί γυναικείο 
Τμήμα. Ή  έκθεση αυτή έχει ώς εξής:
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«Ή συμμετοχή ημών εις τάς εργασίας του έν λόγω συνεδρίου ύπήρξεν έξαιρε- 
τικώς ωφέλιμος διά. τόν εμπλουτισμόν των γνωσεων και πείρας  ̂μας. ; ,

Θεωρώ ύποχρέωσιν να σημειώσω ώρισμένας σκέψεις μου ως προς τα μέτρα τα 
όποια πρέπει νά ληφθοΰν διά τόν εκσυγχρονισμόν των μεθόδων αί'τινες εφαρμόζον
ται παρ’ ήμΐν διά τήν άντιμετώπισιν τού προβλήματος τής έγκληματικότητος των 
ανηλίκων.

πρόβλημα δέν είναι παρ’ ήμΐν , „ . ι 5
λάβωμεν άπαντα'κατά τό δυνατόν τά μέτρα προληψεως και καταστολής ιής εγκλη
ματικότητας των ανηλίκων, ΐνα άποφύγωμεν τήν επιδείνωσή καί περιορίσωμεν τήν
ήδη ύπάρχουσαν εγκληματικότητα. _ _ c

Βασικός παράγων τής ορθής άντιμετωπισεως του προβλήματος, είναι ή εισα
γωγή καί παρ’ ήμΐν του θεσμού τών ειδικευμένων και μονίμων Δικαστών Ανήλικων, 
οι όποιοι θά πρέπει νά έχουν τάς είδικάς γνώσεις, τόν χρόνον καί τά μέσα ΐνα έπιτε- 
λέσουν τό λεπτότατον έργον των. Δέν υπάρχει χώρα ανεπτυγμένη, ουδέ υπό άνάπτυ- 
ξιν τελούσα, ή όποια νά μή διαθέτη ειδικευμένους Δικαστάς ’Ανηλίκων. Εις τό ση- 
μεΐον τοϋτο, ή Ε λλάς υστερεί έναντι καί αυτών ακόμη τών νέων άνεξαρτοποιηθει- 
σών μεταπολεμικώς χωρών, τοΰ λεγομένου «τρίτου κόσμου».

Είναι αναγκαία, έξ άλλου, ή έξασφάλισις παρά τώ> Δικαστή Ανηλίκων, τών 
απαραιτήτων βοηθητικών οργάνων, τα οποία θα υποβοηθησουν αΟτον εις^το^εργον 
του. Τοιαΰτα βοηθητικά όργανα είναι αί ίατροπαιδαγωγικαί ύπηρεσια.ι καί αί ύπη-

νηλ
Δικαστηρίων ’Ανηλίκων. ( e

Έτερος τομεύς εις τόν όποιον πρέπει νά στρέψωμεν τήν προσοχήν ημών, είναι 
ή όργάνωσις επαρκών αναμορφωτικών καί σωφρονιστικών καταστημάτων, καταλλή
λως εξοπλισμένων καί διαθετόντων είδικευμένον καί επαρκές αναμορφωτικόν, ΐατρο- 
παιδαγωγικόν καί εκπαιδευτικόν προσωπικόν ως καί επαρκή κοινωνικήν υπηρεσίαν 
Παραλλήλως, είναι απολύτως επιτακτική ή ΐδρυσις θεραπευτικών ιδρυμάτων, τό 
όποια προβλέπονται καί από τόν Ποινικόν Κώδικα, διά τήν άντιμετώπισιν τών

____  μή εχοντε _ , .
νοι έκ κλειστών καταστημάτων, θά τυγχάνουν τής ής έχουν ανάγκην προστασίας καί 
συμπαραστάσεως.

”Αν καί δέν ανήκει εις τήν αρμοδιότητα τοΰ Υπουργείου Δικαιοσύνης, θεωρώ 
άναγκαΐον νά υπογραμμίσω δτι ή όργάνωσις ειδικής ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων, ήτις 
νά διαθέτη καί τμήμα γυναικεΐον, είναι σκόπιμον όπως άντιμετωπισθή από τό αρ
μόδιον Τπουργεϊον Δημοσίας Τάξεως. 

Τέλος, καθ’ δσον αφορά τήν δέλος, καθ’ δσον αφορά τήν διεθνή συνεργασίαν, είναι απαραίτητον δπως ή 
Ελλάς μή άπουσιάζη από τά συναφή διεθνή συνέδρια καί άλλας διεθνείς συναντή
σεις έχούσας ώς θέμα τό πρόβλημα τής έγκληματικότητος τών ανηλίκων. Έ τ ι  πλέον, 
χρήσιμον θά ήτο δπως έπιδιωχθή ή όργάνωσις καί ενταύθα τοιούτων διεθνών συναν
τήσεων, έστω καί σεμιναρίων υπό τήν αιγίδα τοΰ Ο.Η.Ε. ή άλλων διεθνών οργανι
σμών, [Π συμμετοχήν ξένων καί εμπειρογνωμόνων, ΐνα καταστή δυνατόν εις τούς 
Έλληνας αρμοδίους καί ειδικούς νά ένημεροΰνται επί τών διεθνών εξελίξεων.

Διά τήν άντιμετώπισιν δμως τής καλυτέρας όργανώσεως τών προγραμμάτων 
ώς τά ανωτέρω, καί διά τήν καλυτέραν έπιστημονικήν παρακολούθησιν, μελέτην καί 
έρευναν τοΰ προβλήματος, απαιτείται ή ένίσχυσις καί έπέκτασις τής παρά τώ Ύ-
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πουργείω υπηρεσίας ’Ανηλίκων, ώστε αύτη να, οργανωθή κατα ι,ροαον πλήσιαζοντα
τουλάχιστον, τάς άναλόγους υπηρεσίας ξένων χωρών. _ ( ,

Το πρόβλημα της προλήφεως καί καταστολής της εγκληματικοτητος των ανη
λίκων είναι ιδιαζόντως σοβαρόν καί δέον καί εις την χώραν μας να αντιμει,ωπισθη 
μέ την έπιβαλλομένην προσοχήν καί νά τοποθετηθή, ώς συμβαίνει μέ άλλας χωράς, 
εις τήν πρώτην σειράν τοΰ ενδιαφέροντος τής Πολιτείας». _

Αυτά περιλαμβάνει, σέ γενικές γραμμές, ή έκθεση τής κας Μαυρομάτη. Την 
ευχαριστήσαμε γιά την συνεργασία της αυτή, καί την παρακαλέσαμε, στη συνέχεια, 
ν’ άπαντήση στις ερωτήσεις τής έρεύνης μας. Πρόθυμα ή κα Μαυρομμάτη μας α- 
πήντησε σ’ δλα τά έρωτήματά μας, εξετάζοντας τό θέμα που μας απασχολεί απο 
επιστημονικής πλευράς, αλλά καί από άπόψεως κοινωνικών έφαρμογών.

Δημοσιεύουμε εδώ την συνέντευξή της, όπως μεταδόθηκε από την εκπομπή τής
’Αστυνομίας Πόλεων: _

Σάς εύχαριστοΰμεν κα Μαυρομμάτη γιά τήν καλωσυνη σας να ^λάβετε μέρος στο 
σημερινό μας πρόγραμμα, πού έχει σάν αντικείμενο το παιδί και τα προοληματα 
του, καί σάς παρακαλοϋμε νά μάς πήτε πώς βλεπετε αυτήν την προσπάθεια ιού 
’Αστυνομικού Σώματος; Πρόκειται αλήθεια γιά ένα οξύ καί σοβαρό κοινωνικό πρό-
βλημα; _ _ ,

ΑΠ.__ ’Εγώ σάς ευχαριστώ γιά τήν ευκαιρία πού μοΰ δίδετε να πώ μερικές
σκέώεις στους άκροατάς τής τόσον ένδιαφερούσης εκπομπής σας. ’Αληθινά, ή προσ
πάθεια αυτή τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος είναι εξαιρετικά χρήσιμη, οχι μονον οιοα 
θίγει ενα τόσο ζωτικό καί ενδιαφέρον κοινωνικόν  ̂θέμα, αλλ ακόμη διότι αποοει- 
κνυει δτι ή ’Αστυνομία δεν είναι μόνον ενα «Σώμα Ασφαλείας» πού απασχολείται με 
τό άχαρι έργο τής διώξεως τοΰ εγκλήματος δπως άλλοτε, Αλλ’ είναι συγχρόνως ένας 
κοινωνικός παράγων, δ όποιος μπορεί καί πρέπει νά συμβάλη στην αντιμετώπιση 
κοινωνικών προβλημάτων πού έχουν άμεση σχέση μέ τήν δημιουργία συνθηκών αρ
μονικής συμβιώσεως τών ατόμων στήν κοινωνία. Μέ ρωτάτε άν τά προβλήματα πού 
άφοροΰν τήν νεότητα είναι σοβαρά. Μά νομίζω πώς δεν υπάρχει σοβαρώτερο, αφού 
τήν σωστή άντιμετώπισή του έξαρτάται η ευρυθμια τής μελλοντικής ελληνικής κοι
νωνίας, καί πάω καί πιο μακρυα, και αυτής τής εθνικής μας υποσ^ασεως. Γι να 
τον κάνουμε τον τουρισμό, τούς ωραίους δρόμους, τά εργοστάσια, άν δεν εχουμε 
υγιείς στο πνεύμα καί τήν ψυχή ανθρώπους;

ΕΡ .__ Τά σημερινά παιδιά κα Μαυρομμάτη, παρουσιάζουν κάποια κοινωνική
ιδιομορφία; Πώς τά συγκρίνετε μέ τά παιδιά άλλων εποχών;

A ll .__ Δεν ξεύρω τί εννοείτε μέ τήν λέξη «ιδιομορφία». Νομίζω πώς τά παιδιά
κ,άθε εποχής παρουσιάζουν «κοινωνική ιδιομορφία» γιά τούς παλαιοτερους. Καί δμως 
αποτελούν τήν εικόνα τής εποχής τους. ’Άρα καί τά παιδιά τής ίδικής μας εποχής 
είναι τά παιδιά τής ατομικής ένεργείας καί τοΰ Διαστήματος. Πώς θέλουμε εμείς 
μέν νά έφαρμόζουμε τήν ατομική ενέργεια καί νά κατακτούμε τό Διάστημα καί τά 
παιδιά μας νά μένουν καθηλωμένα στο αμαξάκι; Τά παιδιά τρέχουν πιο γρήγορα 
από μάς καί πρέπει νά καταβάλουμε προσπάθεια γιά νά τά φθάσουμε καί γιά νά 
μή μάς ξεφύγουν. ’Εγώ πιστεύω δτι ή σημερινή νεολαία είναι πιο άξια καί πιό 
δυναμική από τις προηγούμενες γενεές, γιατί έχει πιό πολλές ευκαιρίες νά δείξη τις 
ικανότητες τών νέων, γιά νά γίνουν χρήσιμοι καί ευχάριστοι καί στους εαυτούς τους 
καί στό σύνολον. Δέν τό κατορθώνουμε δμως πάντα καί γι’ αΰτό παρατηρεϊται τό 
σημερινό φαινόμενο τής νεολαίας πού παραπαίει καί φυσικά παρασύρεται σέ α
κρότητες.

Ε Ρ .—  Καί ποιά είναι τά αίτια, κα Μαυρομμάτη, αυτού τού φαινομένου;
ΑΠ.—  Τά αίτια είναι πολλά. Είναι πρώτα πρώτα ή έλλειψις τών «προτύπων» 

μέσα στήν οικογένεια καί έξω άπ’ αυτή. Τό παιδί έχει ανάγκη από «πρότυπα» καί 
από ιδανικά γιά νά δημιουργήση τήν ζωήν του. Ποιος δμως καί πώς θά τοΰ τά 
δώση; ’Ιδού τό πρόβλημα. Έάν δέν τού τά δώσουμε εμείς σωστά, ώστε νά ίκανοποι-



«Σταυροφορία για τό παιδί» 935

ήσουμε τις ανησυχίες του καί την ενεργητικότητα του, θά τά βρή οπωσδήποτε καί 
χωρίς τή βοήθεια μας, αλλά κατά τον χειρότερο τρόπο. Γιατί σήμερα, περισσότερο 
παρά ποτέ, υπάρχει, δυστυχώς, ή κακή προσφορά δήθεν ιδανικών καί ινδαλμάτων 
στην αναζητηση αυτή των παιδιών καί στήν δίψα τους γιά δράση.

ΕΡ.—  Τι είναι εκείνο πού πρέπει ν’ άνησυχήση τό Κράτος καί τούς γονείς;
ΑΠ.—  Αυτό ακριβώς πού είπαμε. Οί γονείς πρώτοι, τό Κράτος έπειτα, τό Σχο- 

λεϊον, ή Εκκλησία, οί οργανώσεις νεότητος, ή κοινωνία ολόκληρη, πρέπει νά συνει
δητοποιήσουν τις ευθύνες τους καί νά άντιληφθοΰν τήν ανάγκη ν’ ανοίξουν αυτοί 
τις σωστές πόρτες στήν νεολαία καί νά τούς δείξουν ένα καθαρό ορίζοντα μέ κα
τάλληλα πρότυπα καί υψηλά ιδανικά, γιατί άλλοιώς τά παιοιά θά ανοίξουν μονά 
τους οποία πόρτα βρουν καί πίσω απ’ αυτήν μπορεί να είναι το χάος, η αναρχία, 
ή άρνησις κάθε ιδανικού καί κάθε πίστεως. ’Απαιτείται λοιπόν από δλους εντατική 
προσπάθεια ώστε τό παιδί νά βοηθηθή νά εύρη τον δρόμο πού αναζητεί καί νά προσ- 
αρμοσθή ομαλά στον ρυθμό τής σημερινής ραγδαίας τεχνικής καί κοινωνικής έξε- 
λίξεως. Σ’ αυτό θά βοηθήση ό σωστός προγραμματισμός τής ζωής του, όσον αφορά 
τήν εκπαίδευσή του, τήν επιλογή τού επαγγέλματος του καί τήν ψυχαγωγία του.

Ε Ρ .—  Τί έχετε νά μάς πήτε, κα Μαυρομμάτη, γιά τά σημερινά μέσοι ψυχα
γωγίας τών παιδιών; Είδικώτερα δέ γιά τον κινηματογράφον;

ΑΠ.—  Τί νά σάς πώ γιά τά σημερινά μέσα ψυχαγωγίας, ιδίως στον τόπο μας. 
Είναι ανύπαρκτη ή ψυχαγωγία, ή μάλλον υπάρχει άλλ’ ή κακή, ή βλαπτική, ή επι
κίνδυνη ψυχαγωγία. Μοΰ αναφέρετε τον κινηματογράφο. Ό  κινηματογράφος μπορεί 
νά είναι ενα μέσον ψυχαγωγίας καί μορφώσεως άριστον. Διότι είναι κάτι ζωντανό 
καί εντυπωσιακό. Ό μως, στήν πράξη, είναι κατα μεγάλο ποσοσιο, ο,τι πιο επικίν
δυνο καί κακόγουστο. Τά έργα είναι όσο περισσότερο γίνεται δήθεν εμπορικά. Τό 
κυριώτερο δέ θύμα της καταστασεως αΰτής είναι το παιόι και ioiaitcpa ο εφηοος. 
Πολλά παιδιά, αγόρια καί κορίτσια, προσπαθούν νά μιμηθοϋν τούς ήρωας τού κινη
ματογράφου πού είναι τά είδωλά τους καί θέλουν νά δοκιμάσουν τις ίκανότητές τους 
στήν κλοπή, τήν διάρρηξη, τήν βία, τήν σεξουαλική εμπειρία καί ενίοτε καί τήν 
διαστροφή. Καί δοκιμάζουν καί τά αποτελέσματα μάς είναι γνωστά: τό Δικαστήριον 
!Ανηλίκων, τό ’Αναμορφωτικό, ή φυλακή, τό νοσοκομείο'/. Ή  νομοθεσία μας εις τό 
σημεϊον αυτό υστερεί. Ή  ηλικία τής άπαγορεύσεως παρακολουθήσεως ακαταλλήλων 
θεαμάτων πρέπει νά αύξηθή εις τό 17ον ή 18ον έτος όπως κοά στις άλλες χώρες. 
Θά θιγοΰν βέβαια συμφέροντα. Αυτό πρέπει νά μάς άφήση αδιάφορους. Έ ξ  άλλου 
ή Επιτροπή ’Ελέγχου τών ταινιών πρέπει νά άποτελεσθή από ειδικούς, ή παραγω
γή ελληνικών ταινιών πρέπει νά ελέγχεται μέ πολλή αυστηρότητα καί οί προθήκες 
τών κινηματογράφων πρέπει νά παυσουν νά επιδεικνύουν τις χειρότερες καί σκλη
ρότερες σκηνές. Δέν είναι όμως μόνον ή νομοθεσία πού πρέπει νά συγχρονισθή. 
Είναι καί οί γονείς πού οφείλουν νά άντιληφθοΰν τις ευθύνες τους έναντι τών παι
διών τους. Γνωρίζω από τήν πείρα μου καί από τάς εκθέσεις τών επιμελητών ανη
λίκων, ότι εκτός από τις παραβάσεις τών υπευθύνων τών κινηματογράφων, οί όποιοι 
ενδιαφέροντα: μόνον γιά τήν είσπραξή τους, πολλοί γονείς παραβαίνουν τις σχετικές 
διατάξεις γιά τήν δική τους ψυχαγωγία καί πηγαίνουν στά ακατάλληλα έργα μέ 
τά παιδιά τους. Καί εκεί προσπαθούν νά παραπλανήσουν τούς υπευθύνους, λέγοντας 
ύέμματα γιά τήν ηλικία τών παιδιών τους ή προσπαθώντας νά τά περάσουν μέσα 
κρυφά. ’Εκτός από τον κινηματογράφο καί τά άλλα μέσα ψυχαγωγίας πού είναι 
βλαβερά, όπως τά κακόφημα κέντρα, διάφορα κλάμπς κλπ. παρασύρουν τήν νεολαία 
στήν αντικοινωνική συμπεριφορά. Χρειάζεται προγραμματισμός καί τής ψυχαγω- 
γίας από τις οργανώσεις νεότητος καί άλλους οργανισμούς ψυχαγωγίας, προσαρμο
σμένο: στά σύγχρονα γούστα τής νεολαίας γιά νά άποσπασθοΰν τά παιδιά από τον 
δρόμο καί τις κακές επιδράσεις.

ΕΡ .—  Πότε πρέπει ν’ άρχίση σοβαρά ν’ άπασχολή τούς γονείς τό πρόβλημα: 
Παιδί;



936 Σπύρου Πηλού: «Σταυροφορία για το παιδί»

ΑΠ.—  Τό «πάτε», έάν έννοεΐτε τήν ηλικία, οΐ γονείς ^ρέπε^νά τ ί
παιδ 
ήλ 
άρχ 
δλη
τικοί σταθμοί, δπου οί μέ

ς τους. Εις δλες τις 
του 

καθ’ 
μβουλευ- 

χουν
για νά καθοδηγούνται καί βοηθοΰνται από τούς ψυχολογους και τους ειδικούς παι
δαγωγούς. Τό περιβάλλον τό οικογενειακό είναι τό πρώτον που συμβάλλει _ σ νην 
διαμόρφωση τού χαρακτήρας τού παιδιού. Εις δλες σχεδόν τις^περιπτωσεις πούμας 
απασχολούν, «κάτι» δεν πάει καλά στήν οικογένεια των παιδιών, 
μόνον ή οικογένεια υπεύθυνη γι’ αυτό, άλλ ή ευθύνη βαρύνει και αλλ 
παράγοντας πού έχουν νά παίξουν τόν ρόλο τους καί αυιοί.

ών παιδιών. Δεν είναι δμως 
ους κοινωνικούς

παράγοντας που εχ _ ,
Ε Ρ .—  Ποιος έν προκειμένω δ ρόλος της Εκκλησίας;  ̂ ^
Α Π .__ Ό  ρόλος της Εκκλησίας μπορεί νά είναι σημαντικός, εάν είναι περισ

σότερον δυναμικός καί συγχρονισμένος. Ή  Εκκλησία έχει, ευτυχώς, και την ουνα- 
μγ' καί τά μέσα νά έπηρεάση τήν ζωήν τών ανθρώπων καί μάλιστα τον ευπλαστον 
ψυχικόν κόσμον τού παιδιού. Ή  Εκκλησία εκπαιδεύει Κοινωνικούς Λειτουργούς

ριβάλλοντος καί πού δεν έχουν δμως ανάγκην κλειστής ιδρυματικής μεταχειρισεως. 
Χρειάζεται καί εδώ προγραμματισμός κ.αί περισσότερη ίσως ευκαμψια.

Ε Ρ .—  Πώς ήμπορεΐ καί ή ’Αστυνομία νά βοηθήση στον τομέα αυτόν;
ΑΠ.—  Ή  ’Αστυνομία μπορεί νά βοηθήση διπλά εις τόν τομέα τής ηθικής προσ

τασίας τής νεολαίας. Πρώτον κατασταλτικα, με την εξουοετερωση κατα το δυνατόν 
τών έγκληματογενών εστιών, δηλ. με τον αυστηρό ελεγχο τών υπόπτων κέντρων 
διασκεδάσεως δπου παρασύρονται ανήλικοι, μέ τήν απηνή δίωξη τών εκμεταλλευ
τών νεαρών κοριτσιών καί άγοριών, μέ τήν στενώτερη παρακολούθηση τών κινημα
τογράφων. Αυτά ευτυχώς έπιτελοΰνται σήμερα ευρέως μέ τήν έγκαινιασθεΐσα «επι
χείρηση αρετής» πού ελπίζω νά έπεκταθή σέ δλη τήν χώρα. Δεύτερον, ή ’Αστυνο
μία μπορεί νά δράση προληπτικά καί προστατευτικά για το παιδί. Εοώ όμως χρει
άζεται ή ίδρυσις ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων καί μέ γυναικείο τμήμα, δπως υπάρχει σέ 
δλες τις πολιτισμένες χώρες. Τά άστυνομικά όργανα τού κλάδου αυτού, γυναίκες 
καί άνδρες, θά είναι είδικώς εκπαιδευμένοι στά προβλήματα τής νεότητος καί θά 
ασχολούνται μέ δλες τις περιπτώσεις τών ανηλίκων, προληπτικά καί κατασταλτικά. 
Ή  ’Αστυνομία ’Ανηλίκων θά μπορεί ακόμη νά ίδρύση ειδικές λέσχες γιά νέους μέ 
προγράμματα ποικίλα, ώστε νά κερδίση τά παιδιά καί νά τά φέρη πιο κοντά της.

Ε Ρ .—  Τί έχετε νά μάς πήτε γιά τήν «Παιδική Προστασία» στον τόπο μας;
ΑΠ.—  Γίνεται ικανή προσπάθεια σήμερα, άλλά χρειάζονται πολλά ακόμη νά 

γίνουν.. ’Έχουμε ανάγκη από καλύτερο προγραμματισμό, ειδικευμένο προσωπικό είς 
δλους τούς τομείς παιδικής προστασίας, επαρκή ιδρύματα. Κράτος καί κοινωνία πρέ
πει νά άντιληφθοΰν δτι τό πρόβλημα τής ήθικής προστασίας τών ανηλίκων είναι 
ζωτικόν καί ή άντιμετώπισίς του πρέπει νά προηγήται δλων τών άλλων, δπως είπαμε 
καί στήν αρχή, —

ΕΡ.—  Μέ ποιά συμπεράσματα θά θέλατε νά κλείσουμε αυτή τή φιλική συνο
μιλία μας;

ΑΠ.— "Οτι κάθε προσπάθεια πού γίνεται γιά τήν ενημέρωση τής κοινής γνώ
μης επί τού σπουδαίου τούτου κοινωνικού προβλήματος, είναι ένα βήμα προς τά εμ
πρός γιά τήν επίλυσή του, δταν δέ ή προσπάθεια αυτή προέρχεται από τήν ’Αστυ
νομία στήν οποία στηρίζουμε τήν δμαλή μας κοινωνική ζωή, είναι δυό βήματα
εμπρός.

Ε Ρ .—  Κυρία Μαυρομμάτη, σάς ευχαριστούμε θερμά γιά τήν πολύτιμη βοή-
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ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Α. Π.

'Τπό τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ·Ι·ΚΟΥ

ΣΕ ΔΓΟ Π ΕΡΙΠ ΤΩ ΣΕΙΣ ο άνθρωπος, δσων χρόνων κι άν είναι, αισθάνεται 
καί κινείται σαν παιδί. Τή μιά δταν, υστέρα από χρόνια, καθήση ξανά στο θρανίο 
καί τήν άλλη δταν βρεθή ανάμεσα στά νιάτα. Στις περιπτώσεις αυτές, θελομε δέ θέ
λομε γινόμαστε παιδιά. Ξεχνάμε δλες τις στενοχώριες καί τις αντιξοότητες της ζωής 
καί προσπαθούμε νά γυρίσωμε στην ξέγνοιαστη καί αμέριμνη ζωή τοΰ νέου. Είναι 
τόσο μεγάλη ή επίδραση πού αισθανόμαστε, ώστε νομίζομε οτι ξαναγεννιομαστε.

Τήν πρώτη περίπτωση τή ζήσαμε πριν δέκα χρόνια, δταν σαν δόκιμοι ύπαστυ- 
νόμοι καθήσαμε στά θρανία τής Σχολής ίπαστυνόμων. Στό διάστημά τής φοιτησεώς 
μας γευθήκαμε καί ξαναζήσαμε ένα κομμάτι τής σχολικής παιδικής μας ζωής, μο
λονότι τά χρόνια είχαν αρχίσει νά βαραίνουν τή πλάτη. Καί τι οεν έχομε να θυμη
θούμε! Παιχνίδια παιδιάστικα, γέλια, τρεχάματα, αγωνίες έξετάσεων, μικροπονη- 
ριές καί αταξίες καί στο τέλος κάποιες τιμωρίες. Μια άξεχαστη, αληθινα, περίοδος 
ατή ζωή μας.

Τή δεύτερη τή ζήσαμε πριν λίγες μέρες, δταν, υστέρα απο έγκριση τοΰ κ. 
’Αρχηγού, μάς δόθηκε ή ευκαιρία νά πάρωμε μέρος στή διημερη εκδρομή που πρα
γματοποίησαν οί Παιδικές Κατασκηνώσεις τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων πρός 
χάριν των στελεχών —  κοριτσιών. Πριν λίγο καιρό μιά παρόμοια εκδρομή στή 
Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε πρός χάριν των στελεχών —  άγοριών. Καί οί δυό 
εκδρομές ήταν άπαραίτητες, γιατί, εκτός από τήν καθαρώς παιδαγωγική τους αξία, 
μπορούν νά έκτιμηθοϋν σάν μιά μικρή αμοιβή στά στελέχη —  άγόρια καί κορίτσια 
- -  των παιδικών κατασκηνώσεων γιά τά δσα πρόσφεραν στό διάστημα τής εφετι
νής υπηρεσίας των. Καί θά πρέπει είλικρινά νά όμολογήσωμε δτι οί υπηρεσίες πού 
προσφέρουν τά παιδιά αυτά είναι πολύτιμες. Παιδιά σχεδόν κι αυτά βρίσκονται π ιό 
κοντά στήν παιδική ψυχολογία καί έχουν το κουράγιο καί τήν όρεξη νά σταθούν 
σάν πραγματικά μεγαλύτερα αδέλφια στά μικρά παιδιά των κατασκηνώσεων. Κι 
άν λάβωμε ύπ’ δψη μας δτι κι αυτά είναι παιδιά αστυνομικών, δηλαδή δικά μας 
παιδιά, τότε μπορούμε περισσότερο νά έκτιμήσωμε τήν προσφορά τους. Μεγαλωμέ- 
να κι αυτά μέσα σέ αστυνομικές οικογένειες, αγαπάνε μέ πάθος τά παιδιά των 
αστυνομικών πού κατά διαστήματα φιλοξενούνται στις κατασκηνώσεις. Στοιχεϊ* 
σημαντικό καί άνεκτίμητο δχι μόνο γιά τήν καλή λειτουργία των κατασκηνώσεων,

θειά σας καί γιά τήν ευγενική συμμετοχή σας στήν έκπομπή μας.
ΑΠ.—  ’Εγώ σάς ευχαριστώ καί πάλι γιά τήν τιμή πού μοΰ κάματε νά μέ κα- 

λέσετε καί γιά τήν χαρά πού μοΰ δώσατε νά Ιπικοινωνήσω μέ τούς άκροατάς τής 
εκπομπής σας. Είθε ή προσπάθειά σας νά δώση τό ξεκίνημα γιά μιά πιό ολοκλη
ρωμένη αντιμετώπιση τών προβλημάτων τής νεολαίας μας. Σάς ευχαριστώ.

Μέ τήν ίδια αυτήν ευχή κλείνουμε κι’ εμείς τό σημερινό μας σημείωμα: Είθε 
ή μικρή αυτή προσπάθεια τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος νά σταθή αφορμή γιά πιό ολο
κληρωμένη, πιό αποδοτική καί πιό συντονισμένη αντιμετώπιση τών προβλημάτων 
τής νεολαίας μας, πού αποτελεί τήν χρυσή ελπίδα τού έθνους μας καί τό έλπιδοφόρο 
αύριο τής φυλής μας. Ό  Θεός νά δώση. f Συνεχίζεται)
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άλλα καί για τή διαμόρφωση τού χαρακτήρα
* *

τό καί σοβαρότερο —  των παιδιών.

ΓΙΑ  ΔΓΟ ΜΕΡΕΣ λοιπόν ζήσαμε κοντά στά νιάτα, οχι̂  πώς έμεΐς  ̂ γεράσαμε. 
Ζήσαμε κοντά στά νιάτα τ άσυγκρατημένα, τά μεγαλωμενα με αρχές καί^συνήθειες 
σάν τις δικές μας. ’Ακούσαμε τούς παλμούς των καρδιών των, ζήσαμε τά όνειρα κο.ι 
τις φιλοδοξίες των καί εκτιμήσαμε τή σοβαρότητα των σκεψεών των. Είναι από τά 
νιάτ 
Ρ1?
ρίς νά απομακΓ— ............. - . - .
ση αυτή μάς έκανε νά νοιώθωμε κρυφή χαρά καί περηφάνεια, γιατί έτσι θέλομε 
τά παιδιά μας εμείς οί αστυνομικοί.

Παρακολουθήσαμε όλες τις εκδηλώσεις των, ομαδικές ή ατομικές, τραγουδή
σαμε μαζί τους, συζητήσαμε σοβαρά καί αστεία καί φροντίσαμε, στά περιθώρια των 
δυνατοτήτων, νά τά κάνωμε νά χαροΰν τις δυό μέρες τής εκδρομής. Στό σημείο αυτό 
το ένδιαφέρον καί οί προσπάθειες του αρχηγού των κατασκηνώσεων καί τής εκδρο
μής ’Αστυνόμου Β ' κ. Χρίστου Παπαγεωργάκη καί τής υπαρχηγοΰ δεσποινίδας Κρη- 
τικίδου, υπήρξαν αληθινά αξιοσημείωτες. Καί οί δυό τους έδωσαν τον καλύτερο έαυτό 
τους καί θέλομε νά πιστεύωμε δτι τά στελέχη των θά έξετίμησαν τό στοιχείο αυτό. 
Εμείς, εντελώς επικουρικά, σταθήκαμε κοντά τους καί τούς προσφέραμε ο,τι ήταν 
μέσα στις δυνατότητές μας καί στήν άποστολή μας. "Αν πετύχαμε ή δχι αυτοί θά 
το κρίνουν. Πάντως ή από μέρους μας διάθεση υπήρχε καί θά ύπάρχη πάντοτε σ’ 
δ,τι αφορά τις κατασκηνώσεις, γιατί συνειδητοποιήσαμε πλέον την αποστολή τους.

μ**
Τ Ρ ΙΤ Η , 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ". Στις 8 τό πρωί το αστυνομικό λεωφορείο πού 

παραχωρήθηκε για τήν πραγματοποίηση τής εκδρομής, ξεκινάει από τήν Μηχανο
κίνητη Υποδιεύθυνση. Κάνουμε δλοι τό σταυρό μας καί παρακαλοΰμε τό Θεό νά 
έχωμε καλό ταξίδι καί καλή επάνοδο. Στούς δρόμους τής ’Αθήνας άρχισε νά κυκλο- 
ιοορή τό γνωστό ανθρώπινο μελίσσι. ’’Ανθρωποι καί τροχοφόρα αλωνίζουν τήν πρω
τεύουσα. Ό  αγώνας γιά τόν καθημερινό επιούσιο αρχίζει, ενώ) στό ύψος τού Λυκα
βηττού προβάλλει λαμπερός ό ήλιος. Πεντακάθαρος 6 ουρανός, προμηνάει μιά η
λιόλουστη ήμέρα. Ξεκινήσαμε μέ τούς καλύτερους οιωνούς, γι’ αυτό, καθώς βγαί
νομε από τά όρια τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών καί τά λεωφορείο τρέχει πάνω στή 
λεωφόρο ’Αθηνών καί τό τραγούδι άρχινάει. Ζωηρό, μουσικότατο, χωρίς παραφωνί
ες, ξαφνιάζει τούς πεζούς πού μάς κοιτάζουν.

Καιρός δμως νά σάς παρουσιάσωμε τή συντροφιά μας. Εκτός από τόν αρχηγό 
καί τήν ύπαρχηγό πού άναφέραμε βρίσκονται μαζί μας: Ή  κυρία Παπαγεωργάκη 
μέ τά δυό της παιδιά, δ οδηγός αστυφύλακας κ. Σερέτης, δ συνοδηγός —  μηχανι
κός αυτοκινήτων ’Αστυφύλακας κ. Μελετόπουλος καί τά στελέχη —  δεσποινίδες: 
Χρυσούλα Μελετοπούλου, Τούλα Τσαρούχη, Μαρία Άναστασάκη, Βάσω Καρταλο- 
πούλου, Μαρία Ηαπαδάκη, Καλή Ταμβακάκη, ’Αγγελική Μελετοπούλου, Ευαγγε
λία Άναστασάκη, Γιώτα Βασιλείου, Ελένη Τριανταφυλλοπούλου, Καίτη Δημη- 
τροπούλου, Μαρία Άσημακοπούλου, Αιμιλία Τριανταφυλλοπούλου, Λαμπρινή Κων- 
σταντέλου, Φρόσω Γκαβέρα, Βαρβάρα Μελετοπούλου, Μαίρη Παπαϊωάννου καί Σρύ- 
λα Σπανού,

Καθώς τό τραγούδι συνεχίζεται, περνάμε τό Δαφνί, τό Σκαραμαγκά, τήν ’Ε 
λευσίνα, τά Μέγαρα καί στις 9)4 περίπου φθάνομε στό Τσθμό τής Κόρινθου. Στάση 
γιά 15 λεπτά. Τά σουβλάκια συνεφέρνουν γιά λίγο τά στομάχια μας πού είχαν αρχί
σει νά διαμαρτύρωνται. Μετά τή σύντομη αυτή ανάπαυλα, δρόμο πάλι. Κόρινθος, Κιά- 
το, Ξυλόκαστρο, Δερβένι. Καθώς μπαίνουμε στό Δερβένι, βλέπομε δεξιά μας τήν
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αναμνηστική πλάκα πού 'έστησε το Άρχηγεϊον Αστυνομίας για νά θυμίζη ατούς 
διερχομένους δτι σ’ αυτό εδώ τό μέρος πριν 22 χρόνια την ημέρα τοΰ Πάσχα τοϋ 
1944 οί κομμουνιστές όιέπραξαν ένα από τά φοβερώτερα ανοσιουργήματα, συλλαμ- 
βάνοντας καί έκτελώντας απάνθρωπα 40  αστυνομικούς, πού μόλις είχαν αποφοιτήσει 
από τή Σχολή καί μετέβαιναν στην Πάτρα για ανάληψη υπηρεσίας. Μέ την σύντο
μη εξιστόρηση τοϋ γεγονότος στή συντροφιά μας, άποτίσαμε νοερά φόρο τιμής στους 
παλιούς μας συναδέλφους καί ευχηθήκαμε νάναι αιώνια ή μνήμη τους.

Στις 11/2 σταματάμε κάτω άπό την εκκλησία τοΰ Αίγιου «Παναγία Τρυπητή».
Ενα ευλαβικό προσκύνημα στην φαντασμαγορική εκκλησία κρίνεται απαραίτητο. 

Τό θρησκευτικό συναίσθημα είναι βαθιά ριζωμένο στη ψυχή τοϋ “Ελληνα. Κάτι πού 
μάς ξεχωρίζει άπό τούς άλλους λαούς. Α ίγες  αναμνηστικές φωτογραφίες, άγνάντε- 
μα γιά λίγο τοΰ έναντι Στερεοελλαδίτικου τοπίου καί ξεκινάμε ολοταχώς γιά τήν 
Πάτρα, πρώτο σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων γιά μάς καί τό λεωφορείο.

Στή Πάτρα φθάσαμε στις 12J4 περίπου. 'Ο Άνθυπαστυνόμος τής Τουριστικής 
’Αστυνομίας Πατρών κ. Βαρδάλος μέ προθυμία καί ευγένεια μάς βρήκε ένα καλό 
παραλιακά εστιατόριο στό όποιο καί γευματίσαμε μέ βουλιμία. Μια βόλτα μετά στά 
«Ψηλά αλώνια», ώσπου νά γεμίσωμε τό ρεζεβουάρ βενζίνα, καί δρόμο πάλι γιά 
τον Πύργο, οπού, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα θά διανυκτερεύαμε. Καθώς ξεκινούσα
με, σκεφθήκαμε πώς θά ήταν παράλειψη τό νά μή έπισκεφθοΰμε τις έγκαταστάσεις 
τής «ΑΧΑ'ΓΑ ΚΛΑΟΓΣ» τής γνωστής οίνοποιητικής εταιρείας τών Πατρών. Μάς 
υποδέχθηκαν πρόθυμα, μάς ξενάγησαν καί μάς πρόσφεραν συμβολικά κάτι άπό τά 
προϊόντα της. Οί έντυπώσεις μας άπό τήν επίσκεψη τών εγκαταστάσεων καί τήν 
φιλοξενία τών υπαλλήλων τής εταιρείας, άριστες άπό κάθε πλευρά.

“Αφήνοντας πίσω μας τήν ωραία πόλη τών Πατρών καί διασχίζοντας ένα κα- 
ταπράσινο περιβάλλον, προχωράμε καί φθάνομε στήν Κάτω Άχαΐα καί άπό εκεί 
παίρνομε τό δρόμο πού όδηγεΐ στον Πύργο. Καθώς περνάμε μέσα άπό παραδεισέ- 
νιες εκτάσεις, έρχεται στις σκέψεις μας μιά γνωστή ρήση, πού άφορά τήν σύγκριση 
τοϋ Πελοποννησιακοΰ καί Στερεοελλαδίτικου παραλιακού τοπίου, τήν οποία καί έ- 
ξωτερικεύομε στή συντροφιά μας. Λέγεται δτι δ Θεός κοσκινίζοντας τή γή, άφησε 
στά μέν παράλια τής Πελοποννήσου τό χώμα, τά δέ λιθάρια πού έμειναν στή κοσκι
νά τά άδειασε στά παράλια τής Στερεάς Ελλάδος. Προσωπικά πιστεύομε στό μύθο 
αυτό καί τον φέρνομε άθελά μας στό μυαλό μας κάθε φορά πού διασχίζομε τήν τό
σο εύφορη παραλία τής Πελοποννήσου.

Στις 6 περίπου το απόγευμα, κουρασμένοι κάπως άπό τό ταξίδι, φθάνομε αισίως 
στον Πύργο, τήν ιδιαίτερη πατρίδα τοΰ Πρωθυπουργού μας κ. Στεφανοπούλου. Πρώ
τη μας δουλειά ή άναζήτηση ξενοδοχείου. Τό Τμήμα Τουρισμού τής Χωροφυλακής, 
μέσω τοΰ χωροφύλακα υπηρεσίας κ. Κοντογεώργου (συγγενούς τοΰ τ. Αστυνομικού 
Δ ) ντοΰ) , μάς συμπαραστάθηκε πρόθυμα. Άφοΰ τακτοποιηθήκαμε άπό πλευράς ύπνου 
κατόπιν εντολής τοΰ κ. Παπαγεωργάκη, άφεθήκαμε γιά δύο περίπου ώρες ελεύθε
ροι, νά περπατήσινμε καί νά γνωρίσωμε λίγο άπό κοντά τήν πρωτεύουσα τής Η 
λείας.

Ό  Πύργος, μέ 22 περίπου χιλιάδες κατοίκους, είναι έδρα τοΰ δήμου Λετρινών. 
Σημαντικό κέντρο παραγωγής καί εμπορίας σταφίδας, έχει ώς έπίνειο τό Κατάκωλον 
πού βρίσκεται δυτικά τής πόλεως καί σ’ άπόσταση 10 χλμ. Είναι έδρα τοΰ Μη
τροπολίτη ’Ηλείας, πρωτοδικείου καί άλλων δικαστικών άρχών, Διοικήσεως Χωρο
φυλακής καί άλλων διοικητικών άρχών, έχει δέ καί έθνικό γυμναστήριο.

Ή  πόλη τοΰ Πύργου, κτισμένη στή θέση τοΰ άρχαίου Δυσποντίου, σπουδαίου 
συνοικισμού τής Πίσας, είναι σχετικώς νέα. Κατά τήν παράδοση κάποιος όνόματι 
Τσερνατάς βρήκε μέσα σ’ ένα πηγάδι μεγάλη ποσότητα χρυσών νομισμάτων, σημαν
τικό μέρος τών όποιων προσέφερε στον Σουλτάνο Σελίμ Α ' (1467 —  1520) . Ό
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ρω από τον πύργο τού Τσερνατά, όνομάσθηκε Πύργος. Η ολη εκτοτε ιστορία του
Πύργου καί της περιοχής αύτοϋ είναι σημαντική. Γ , „ , -

Στις 81Λ τό βράδυ ανταμώσαμε δλοι ξανά καί αφού οειπνησαμε^σ ενα εξαιρε
τικό από πλευράς έμφανίσεως εστιατόριο, κατά τις 10 πήγαμε για ύπνο, σκοτωμέ
νοι από την κούραση. Μέ την σκέψη ότι αύριο θά πηγαίναμε στην αρχαία Ολυ
μπία, εκεί πού κάποτε θριάμβευσε τό ελληνικό μεγαλείο, γρήγορα μάς αγκαλιασε 
δ Μορφέας σ’ ένα βαθύ ύπνο.

...ιός μας επιτρεπει όχι μονο 
ριστοϋμε ολόψυχα, γιατί χωρίς καμιά άλλη συζήτηση, ακούοντας ποιοι είμαστε, ά
νοιξε διάπλατα τις πόρτες.

Ή  δεσποινίδα Κρητικίδου, λόγω άρμοδιότητος, μάς εξηγεί κάθε τί πού άντι- 
κρύζομε. ’Ολυμπία! "Ενα από τά σημαντικωτερα και επισημότερα ιερά τής αρχαίας 
Ελλάδος, όπου έτελοΰντο οι ’Ολυμπιακοί αγώνες. Σ ολο το οιαστημα των κλασσι-

Ρωμαίους αύτοκράτορες. Ή  διάδοση τοΰ Χριστιανισμού έφερε την πλήρη εγκατά
λειψη τού ιερού. Τό 395 μ.χ. καταστράφηκε καί συλήθηκε από τούς Γότθους τοΐ 
Άλαρίχου, τό 426 πυρπολήθηκε, ύστερα από διαταγή τοΰ Θεοδοσίου τοΰ Β ' ,  ισχυ
ροί δέ σεισμοί συμπλήρωσαν, κατά τον 6ον αιώνα, την καταστροφή.

Τό κέντρο τού ιερού καταλάμβανε ή ’Ά λτις (ιερόν άλσος περικλειόμενο από 
περίβολο) . Μέσα σ’ αύτή υπήρχαν σημαντικώτατα οικοδομήματα, όπως τό Ήραίον, 
τό Φιλιππεΐον (κυκλικό οικοδόμημα πού περιελάμβανε τό άγαλμα τοΰ Φιλίππου τοΰ 
Β ' καί τής οικογένειας του) , το Πελόπειον, τό Πρυτανείον, δ Μέγας βωμός τοΰ Αία, 
τό Μητρώον κ.ά., καθώς καί μεγαλοπρεπής ναός τοΰ Δια πού ιδρύθηκε τόν Ε ' π.χ. 
αιώνα. Μέσα στό ναό αύτό υπήρχε τό περιώνυμο χρυσελεφάντινο'/ άγαλμα τοΰ Αία, 
έργο τοΰ Φειδία, θεωρούμενον ώς ένα των επτά θαυμάτων τοΰ κόσμου. ’Ανατολικά 
τής ’Άλτεως βρισκόταν τό Στάδιο, νοτίως δέ αύτοΰ, εκτός τής ’Ά λτεω ς, βρισκόταν 
ό χώρος τοΰ ιπποδρομίου. Βορείως τοΰ ίεροΰ άλσους, στούς πρόποδες τοΰ Κρονίου, 
υπήρχαν οί δώδεκα θησαυροί, πού ιδρύθηκαν από διάφορες ελληνικές πόλεις, καί 
δυτικά αυτών ή ’Εξέδρα του Ήρώοου τοΰ ’Αττικού. ’Έ ξω  από τήν νΑλτι, καί πρός 
τήν<β\ καί Ν πλευρά της υπήρχαν τό Βουλευτήριον, ή Νοτιά Στοά, τό Λεωνίδαιον, 
δ Θεοκολεών, όπου διέμεναν οί ιερείς (θεοκόλοι ή θεηκόλοι) , ή Παλαίστρα, τό Γυ
μνάσιο'/ κ.ά. ’Ανάμεσα στά σημαντικά έργα πού βρέθηκαν από τις κατά καιρούς—ά- 
νασκαφές, συγκαταλέγονται δ Ερμής τοΰ Πραξιτέλους, ή Νίκη τοΰ Παιωνίου, ή 
αρχαϊκή κεφαλή τής "Ηρας, τά αετώματα τοΰ ναοΰ τοΰ Δία, τό περίφημον, από πηλό 
σύμπλεγμα Αία καί Γανυμήδη, κ.ά. Οι ’Ολυμπιακοί αγώνες, πού γίνονταν στήν ’Ο
λυμπία ντρός τιμήν τοΰ ’Ολυμπίου Δία, ήταν ή σημαντικώτερη καί μεγαλοπρεπέστε
ρη από τις τέσσερεις πανελλήνιες γιορτές τής Αρχαιότητας καί διεξάγονταν κάθε
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πέντε χρόνια. Κατά τήν παράδοση Ιδρύθηκαν υπό τοϋ Ίδαίου Ήρακλέους, αλλά 
κατά τον θ '  π.χ. αιώνα αναδιοργανώθηκαν υπό τοϋ Ίφίτου δ όποιος είσήγαγε καί 
τήν εκεχειρία, κατά τό διάστημα τών άγώνων. Στην άρχή γίνονταν θυσίες πρός τούς 
θεούς καί αγώνες μονον δρόμου σταδίου. Αργότερα γίνονταν καί οί αγώνες δίαυλος, 
πένταθλον, πάλη, πυγμή, παγκράτιον, άρματοδρομίες, δπλιτών δρόμος, άγώνες αυ
λητών καί κηρύκων κ.ά. Αρχικά ατούς ’Ολυμπιακούς άγώνες έπαιρναν μέρος μό
νον "Ελληνες καί μάλιστα έλεύθεροι καί απαγορευόταν στις γυναίκες νά τούς παρα
κολουθούν. Αργότερα έπαιρναν μέρος καί Ρωμαίοι καθώς καί μερικοί βάρβαροι. Τήν 
ανώτατη διεύθυνση τών αγώνων είχαν οί Ελλανοδίκες, ό πρεσβύτερος τών όποιων 
στεφάνωνε τούς νικητές. Πρώτος όλυμπιονίκης άναδείχθηκε δ Κόροιβος. Οί ’Ολυ
μπιακοί άγώνες καταργήθηκαν τον Λ' μ.Χ.αιώνα άπό τον Θεοδόσιο τον Α '.. *

ΔΓΟ 1ΙΕΡΙΠΟΓ ώρες στά ερείπια τής άρχαίας ’Ολυμπίας καί στό Μουσείο, 
μάς έφεραν αιώνες πίσω καί ξαναζωντάνεψαν τό άρχαίο μεγαλείο τής φυλής μας.

Λ

’Αναμνηστική φωτογραφία επάνω στό cpsppu-μπώτ «"Ayios Άνδρέα;», έπιστρέφοντα; άπό
τή Ναύπακτο.

Κι οταν̂  φεύγοντας άφήσαμε πίσω τήν άρχαία ’Ολυμπία, πήραμε μαζί μας ενα κομ- 
μα ι,ι απο τον αθανατο ελληνικό πολιτισμό. Μια ενοομυχη όύναμη φούσκωνε άπό εθνι
κή περηφάνεια τά στήθη μας. Θεωρούμε μεγάλη μας τιμή τό γεγονός δτι είμαστε 
απόγονοι τών δημιουργών τού γνωστού άνά τήν Οικουμένη άρχαίου έλληνικού πο
λιτισμού.

Jt#

ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ξανά άπό τόν Πύργο γύρω στις 11, τρέχομε καί πάλι γιά τήν 
Πάτρα. Ξαναβλέπομε τά μαγευτικά τοπία πού χθες μάς είχαν μαγνητίσει καί στις 
1 περίπου φθάνομε στην Πάτρα. ’Εφοδιαζόμαστε ξανά βενζίνη καί χωρίς νά τό
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περιμένωμε —  γιατί πιστεύαμε δτι θά γευματίσομε στήν Πάτρα —  φεύγομε για τήν 
Ναύπακτο, τελευταίο σταθμό της εκδρομής μας. Τό φέρρυ - μπωτ « Ελεάνα»  ̂μάς 
μεταφέρει στη Ρουμελιώτικη ακτή, στο Άντίρριο, τό κάστρο τής Ρούμελης, αφού 
αφήσαμε πίσω μας τό κάστρο τής Πελοποννήσου, τό Ρίο. Περασμένες 3 φθανομε στή 
Ναύπακτο, στή νύφη τοΰ Κορινθιακού, δπως χαρακτηριστικά οί λογοτέχνες την απο- 
καλοϋν. Γρήγορα φαγητό καί μετά ξενοδοχείο γιά λίγη ανάπαυση. Ραντεβού στις 
10, γιά να γευθοΰμε τόν ξακουστό οβελία πού τόσο μάς παίνεψε ό κ. Παπαγεωργακης.

Ναύπακτος! Μιά πόλη- από τις αρχαιότερες τής Ελλάδος, ανήκε αρχικά στους 
’Οζόλες Λοκρούς καί άναδείχθηκε αργότερα πρωτεύουσα τής Έπικτήτου Αιτωλίας 
καί σημαντικό πολιτικό καί στρατιωτικό κέντρο τής Αίτωλικής Συμπολιτείας. Σημαν
τική ή ιστορία τής Ναύπακτού από τά πανάρχαια χρόνια. Ψηλά της υψώνεται τό 
περίφημο Ένετικό κάστρο μέ τά πέντε του τείχη, πού τόσο στά ποιήματά του τρα- 
γούόησε δ ’Ακαδημαϊκός καί ’Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, γνωστός λογοτέχνης κ. 
Γεώργιος Άθάνας, Άθανασιάδης - Νόβας. Πατρίδα τοΰ Γιάννη Βλαχογιάννη, τού 
Σπύρου Μελά, των αδελφών Στάμ - Στάμ, στέκει ασάλευτη στο πέρασμα των χρόνων 
καί θυμίζει στούς έπιγενομένους τήν τρισχιλιετή ιστορία τής πατρίδας μας.

Τό βραδάκι, συντροφιές - συντροφιές τά στελέχν], μέ τήν άγρυπνη επίβλεψη 
τής δεσποινίδας Κρητικίδου καί τοΰ κ. ΙΙαπαγεωργάκη, βολτάρισαν γιά λίγο στούς 
δρόμους τής Ναυπάκτου, πήγαν στο «Γρίμποβο», στο «Ινεφαλόβρυσο» καί αποκόμι
σαν τις καλύτερες εντυπώσεις —  κρυφή γιά μάς χαρά.

Οί υποσχέσεις τού αρχηγού τής εκδρομής, σχετικά μέ τόν οβελία τοΰ δείπνου, 
πραγματοποιήθηκαν μέ τό πάρα πάνω, δπως λέμε. Ενθουσιασμένα τά στελέχη, δό
νησαν γιά λίγο τήν Ναυπακτιακή ατμόσφαιρα μέ τά δμορφα τραγούδια τους καί έ
δωσαν χαρακτηριστική τήν παρουσία τους στην δμορφη πόλη τής Ναυπάκτου, μέ 
τούς τόσο φιλόξενους καί καλοδεκτικούς κατοίκους της.

**

ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΕΑΟΣ έχουν δλα τά καλά πράγματα στή ζωή. ’Έτσι, δταν τό 
πρωί τής επομένης αφήνοντας τη Ναύπακτο πήραμε τόν δρόμο τοΰ γυρισμοΰ μας στήν 
’Αθήνα, αίσθανθήκαμε τί ήταν γιά δλους μας ή σύντομη αυτή εκδρομή. Πόσα πράγ
ματα είδαμε, πόσο χαρήκαμε, είναι κάτι πού δέν περιγράφεται. Φθάνοντας κατά τις 
1 στήν Αθήνα, κάναμε καί πάλι τό σταυρό μας, πού μάς βοήθησε ό Θεός καί γυρί
σαμε καλά.

Ευχαριστούμε ολόψυχα τόν κ. ’Αρχηγό τής ’Αστυνομίας καί τόν αρχηγό τών 
κατασκηνώσεων, έκ μέρους δλων τών στελεχών, γιά τη χαρούμενη έκδρομή πού 
μάς πρόσφεραν. Μέ καινούριες δυνάμεις, δλα τά στελέχη  ύποσχέθηκαν, νά δώσουν 
τοΰ χρόνου στις κατασκηνώσεις τόν καλύτερο εαυτό τους. Τό πιστεύουμε καί τό ελπί
ζουμε, γιατί γνωρίζομε τά παιδιά μας.

I. Ρ Α -Γ Κ Ο Σ

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

αστυνομικοί καί ώς άνθρωποι.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΑ! ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΡΩΙΚΟΝ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΝ -  ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ
Π Ε Τ Ρ Ο Ν  Κ Λ Ο Υ Δ Α  Ν

'Τ -ό  του Ύπαστυνόμου Α' κ. Χ Α Ρ Α Λ . ΣΤΑΜΑΤΗ-

Τ  Ο ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ τοΰ ηρωϊκο0 άστυφύλακος κ. Πέτρου Κλβυδά ούδένα άφησε 
ασυγκίνητου. Είναι πράγματι μία από τάς πλέον θαρραλέας πράξεις τοΰ αίώνος 

μας αυτο̂  πού ένας σύγχρονος Οδυσσεύς —  αφανής καί ταπεινός μέσα εις τήν άφά- 
Vciav και την ταπεινότητα κάθε πολιτισμένου καί ήρωϊκοΰ ανθρώπου δλων των έ- 
ποχών —- κατωρθωσε να επιτελεση απο τό μηδέν, από τό παράλογον καί τά άπίθα- 
voy, με̂  εφόδια την αποφασιστικότητα, το ακλόνητον θάρρος καί τήν ικανότητα. Καί 
οι αύιό ειναι  ̂ δίκαιος ο θαυμασμός ανα τό Πανελλήνιον καί τόν κόσμον ολόκληρον, 
δίκαιο,αοοι οι έπαινοι και ακόμη πολύ δικαιολογημένη ή υπερηφάνεια δλων των 
Ελλήνων καί μάλιστα των αστυνομικών, αφού ώς Έλληνας μέν δ κ. Πέτρος Κλου- 

οάς έοικαίωσε^την φήμην μας ώς τολμηρών πάντοτε τέκνων τής θαλάσσης, ώς ά- 
συνομικός δε έκαμε γνωστήν τήν ελληνικήν ’Αστυνομίαν Πόλεων καί εις τά πέ- 
ρατα ακόμη τής γης.

** *
Ο  τψ  συνέΧ^αν τών δσων έξεδηλώθησαν ευθύς μετά τόν άθλον τού

, ήρωϊκοΰ άστυφυλακος, έτίμησε τόν θρυλικόν θαλασσοπόρον ώς τοΰ ήρμοζε κα
ί 7:, τήν διάρκειαν σεμνής αλλά καί λίαν επιβλητικής τελετής τής 25 Σεπτεμβρίου 
°·ε · , c ήήήει τ°ύ ΑΔ Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας καί παρι- 
σταμένων τοΰ Υπουργού Προεδρίας τής Κυβερνήσεως κ. Εύαγγ. Σαββοπούλου, τοΰ 
Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Εύαγγ. Ιναραμπέτσου, τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως 
Αθλητισμού κ. Μπαλτατζή - Μαυροκορδάτου, τοΰ Διευθυντοΰ ’Αστυνομίας Πειραιώς 

κ. Δημ. Βασιλάκου, τοΰ ’Αντιπροέδρου τής Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. κ. Α. Παπαδημητρίου, 
υοΰ Διοικητού^ τού Μηχανοκινήτου Πειραιώς κ. Κυρ. Σπυριούνη, τού έφοπλιστοΰ κ. 
Θεοδωρακοπούλου,^ τών  ̂τοπικών αρχών, πολλών αξιωματικών τού Β.Ν., άντιπροσώ- 
πων τού τόπου καί πλήθους άλλων, έγένετο εις τόν δρμον τής πόλεως —  καί παρά 
ιθ Κεντρον Εκπαιδεύσεως Ναυτόπαιδων Πορου —  απονομή κυπέλλου εις τόν ήρωα 
^/.λασσοπόρον υπό  ̂τής Γενικής Γραμματείας Άθλητισμοΰ καί πλακέττας ύπό ‘τής 
Ε.Ιν.Ο.Ψ.Ν.Σ. (J υπουργός κ. Σαββόπουλος έξήρε τό εγχείρημα τοΰ κ. Κλουδά καί 
δ εφοπλιστής κ. Θεοδωρακόπουλος τού ένεχείρισεν έπιταγήν 500 δολλαρίων «ώς συμ
βολικήν ένίσχυσιν διά τά μεγάλο κατόρθωμα τού ηρωικού Πέτρου Κλουδά», ώς είπεν. 
Έτιμήθη, κατ’ αυτόν τόν τρόπον, λίαν έπαξίως δ κ. Πέτρος Κλουδάς καί συγκεκινη- 
μένος άπηντησε Οι ^ολίγων εις τους βραβευσαντας τήν ψυχικήν καί σωματικήν καρ
τερίαν του οιά την επιτελεσιν τοΰ μεγίστου άθλου: τού νά διαπλεύση μέ τό πολυθρύ
λητου «καγιάκ» ολόκληρον τήν θαλασσίαν περιοχήν άπό Τουρκολίμανον Πειραιώς 
μέχρι Πρίντεζι τής ’Ιταλίας... r

Εί„ ,ούς συγκινητικούς και πλήρεις επαίνων λογους τοΰ 'Γπουργοΰ Προεδρίας 
Κυβερνήσεως κ. Σαββοπούλου, τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως Άθλητισμοΰ κ Μπαλτα
τζή - Μαυροκορδάτου, τοΰ ’Αντιπροέδρου τής Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. κ. Παπαδημητρίου καί 
τοΰ έφοπλιστοΰ κ. Θεοδωρακοπούλου, οί όποιοι άπένειμαν καί τάς προμνησθείσας τι- 
μητικάς οιακρίσεις εις τον κ. Κλουδάν, άπηντησε καταφανώς συγκινημένος δ ’Αρ
χηγός Αστυνομίας Πόλεων κ. Εύαγγ. Καραμπέτσος, δ όποιος ύπεγράμμισε·

«Μέ ιδιαιτέραν συγκίνησιν παρηκολούθησα δσα υπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώμα
τος, γενικώς καί τοΰ αστυφύλακος κ. Πέτρου Κλουδά, είδικώτερον, είχατε τήν εύγέ- 
νειαν καί τήν καλωσύνην νά είπητε καί. ζωηοάν. διmlnvm _j... ... ...
νά σάς εύχαριστήσω δ

ινην να είπητε καμ ζωηράν, δμολογώ, αισθάνομαι τήν άνάγκην 
)ΐα τους υπέρ τής Αστυνομίας λόγους σας, δσον καί διά τήν ώ-
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ραίαν καί εύγενικήν πρωτοβουλίαν σας δπως τιμήσητε τόν θαλασσοπόρον - Αστυφύ
λακα.

»Δέν είναι πρόθεσίς μου νά έξάρω αύτήν την στιγμήν τόν άθλον τοΰ κ. Κλουδά 
δ όποιος συνεκίνησε, είναι γεγονός, τό Πανελλήνιον.

σημερι
λαμβάνει εντελώς ιδιαιτέραν σημασίαν, - Γ  ̂ - . ■ . , ' η
συνεπεία ακριβώς τοΰ γεγονότος, δτι έγένετο εις χώρον συνοεδεμενον πρός τας =·λ- 
ληνικάς ναυτικάς παραδόσεις καί εις τά πλαίσια ώραιων ναυταθλητικων εκΟηλω-
σεων. . .». HiHi — ji ^

ΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΙΟ 8 - 8 - 1966 Βασιλικού Διατάγματος, εις τόν ηρωικόν θαλασσο-

άπό Τουρκολίμανο Πειραιώς μέχρι Πρίντεζι Ιταλίας διά μικρού κανώ 
ιγιάκ», 3 μ. μήκους καί πλάτους 0 ,70 μ., προκαλέσας διά τοΰ κατορθώμα

τος του τόν γενικόν θαυμα-

Ό  Υπουργός Δημοτίας Τάξεως κ. X. Άποστολάκος, πα
ρουσία τοΰ ’Αρχηγού της ’Αστυνομίας κ. Ε. Καραμπέ- 
τσου παρασημοφορεί τόν αστυφύλακα κ. Π. Κλουδαν.

χικών αύτοΰ άρετών καί ολοκλήρου του ’Αστυνομικού Σώματος, τονίσας δτι ό άστυ 
φύλαξ Πέτρος Κλουδάς, μέ τό κατόρθωμά του κατέστη εις των έπιφανεστέρω

σμον και τα ευμενέστατα σχό
λια τοΰ διεθνούς τύπου, ύπερ 
αύτοΰ καί τοΰ ’Αστυνομικού 
Σώματος».

Ή  Απονομή έγένετο, κατά 
σεμνήν τελετήν εις τό 'Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως τήν 
22 Σεπτεμβρίου έ.έ., παρά τοΰ 
'Υπουργού κ. X . Άποστολα- 
κου καί παρισταμένων τοΰ ’Αρ
χηγού ’Αστυνομίας Πόλεων κ. 
Ε. Καραμπέτσου, τοΰ Γενικού 
Διευθυντοΰ ’Αστυνομίας κ. Γ. 
Χαλούλου, τοΰ Διευθυντοΰ ’Α
στυνομίας ’Αθηνών κ. Έμμαν. 
Άρχοντουλάκη, τοΰ Διευθυντοΰ 
’Αστυνομίας Πειραιώς, κ. Δ. 
Βασιλάκου, τοΰ Διοικητοΰ Μη
χανοκινήτου Πειραιώς κ. Κυρ. 
Σπηριούνη —  υπό τάς άμε
σους διαταγάς τοΰ όποιου ύπά- 
γεται δ τιμηθείς άστυφύλαξ —  
τών δημοσιογράφων κ.κ. Δαυίδ, 
Βούρβουλη, Σακογιάννη κ.λ. 
"Υστερα άπό έμπεριστατωμέ- 
νην προσφώνησιν τοΰ κ.-Αρχη- 
γοΰ, δ κ. 'Υπουργός άπένειμε 
τό μετάλλιον εις τόν ήρωϊκόν 
θαλασσοπόρον αστυφύλακα καί 
έπλεξε τό έγκώμιον τών ψυ-

ιστυ- 
έρων
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πρεσβευτών τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τής 
πήντησεν ευχαριστών ό τιμηθείς, εδεχθη δε δια 
καί τούς επαίνους τών παρευρεθέντων με την 
καί εύγένειαν πού τον διακρίνουν.

Ελλάδος διεθνώς. . . Εις αύτά ά- 
. πολλοστήν ποράν τά συγχαρητήρια 
πανθομολογουμένην ταπεινοφροσύνην

** ❖

Α ΙΕΝ Α Ρ ΙΣ Τ Ε ΙΕ Γ Ν . . . »  λοιπόν εις τον τολμηρόν θαλασσοπόρον κ. Πέτρον 
Κλουδάν. Δίκαιοι οι έπαινοι πού ήκούσθησαν καί δικαιότατα: αί τιμητικαί δια

κρίσεις πού έστεψαν τόν άθλον του μέχρις αυτής τής στιγμής. Καί θά συνεχισθοΰν 
έπί πολύ καιρόν άκόμη οι έπαινοι καί αί διακρίσεις, όπως φαίνεται, άφοΰ καί ένα 
έγραφον τοΰ Παναθηναϊκού ’Αθλητικού Όμίλου, πρός τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας 
Πόλεων καί υπό ημερομηνίαν 27 - 7 - 1966, διαλαμβάνει:

«Κύριε ’Αρχηγέ,
»Έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ δψιν Υμών απόσπασμα πρακτικών τοΰ Δι

οικητικού Συμβουλίου τού ήμετέρου Συλλόγου, δι’ ού άπεφασίσθη νά άπονεμηθή εις 
τόν αστυφύλακα Πέτρον Κλουδάν τό χρυσοΰν τριφύλλιον τοΰ Συλλόγου καί νά πα- 
ρακαλέσωμεν Τμάς δπως όρίσητε τήν ημερομηνίαν καθ’ ήν δ Πρόεδρος καί δ Γενι
κός Γραμματεύς τοΰ ήμετέρου Συλλόγου θά ποοβώσιν εις τήν απονομήν του.

Διατελοΰμεν μετά τιμής
Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου 
Ο ΓΕΝ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΙΣ 
ΞΕΝΟΦΩΝ ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Ο Ι

«Διοικητικόν Συμβούλιον Παναθηναϊκού ’Αθλητικού Όμίλου τής 27 - 7 - 1966.
». . .Πρό τής ήμερησίας διατάξεως, δ Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου 

κ. Λουκάς Πανουργίας προτείνει δπως δ ήμέτερος Σύλλογος τίμηση διά χρυσού τρι
φυλλιού τόν αστυφύλακα κ. Πέτρον Κλουδάν, δστις έπέτυχε τόν τεράστιον άθλον τοΰ 
διάπλου τής άποστάσεως Πειραιώς - Ότράντο δι’ -ενός μικρού πλοιαρίου, έπιδείξας 
μοναδικόν θάρρος, δύναμιν, αποφασιστικότητα, σθένος, επιμονήν καί άποσπάσας τόν 
διεθνή θαυμασμόν διά τό μεγάλο κατόρθιυμά του, διά τού δποίου έτιμήθη ή χώρα 
μας, άλλα καί τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό οποίον δ Παναθηναϊκός έχει 
κατ’ έπανάληψιν εύρη τήν ευκαιρίαν νά συγχαρή διά τό έν γένει έργον τό όποιον 
έπιτελεΐ.

»Τό κατόρθωμα τοΰ Κλουδά, έτόνισεν δ κ. Πρόεδρος τού Όμίλου, προσλαμβάνει 
μεγαλυτέραν αξίαν διότι έπετεύχθη μέ μόνα κίνητρα τήν αγάπην τοΰ Πέτρου Κλου
δά διά τήν θάλασσαν καί τόν αθλητισμόν καί τήν πίστιν του εις τά προαιώνια έλ- 
ληνικά αθλητικά ιδεώδη.

»Τό Διοικητικόν Συμβούλιον όμοφώνως αποδέχεται τήν πρότασιν τοΰ κ. Προέ
δρου καί αποφασίζει τήν απονομήν χρυσού τριφυλλιού εις τόν αστυφύλακα κ. Πέτρον 
Κλουδάν.

» Ό τι άκριβές άπόσπασμα έκ τοΰ Βιβλίου Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητι
κού Συμβουλίου τού Παναθηναϊκού ’Αθλητικού Όμίλου. . .».

Χ 4 Ρ . Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ



—  ΤΡΑ ΥΜ Α ΤΙΣΕ τον Γεώργιο Μάντικα δ Φώτιος Ζαγοριανός πυροβολώντας 
τον από τό παράθυρο τοΰ σπιτιού του, γιατί έμαθε δτι ήταν ερωμένος τής αδελφής 
του, τήν ώρα πού αυτός είχε μπή στο περιβόλι του, στό χωριό Κόσκινου Ρόδου.

—  Π ΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ άδειων κυκλοφορίας φορτηγών αύτοκινήτων καί ταξί 
συνελήφθησαν καί είναι οί Κουμαντάκης, Γαλαγκουράκης, Μπαρδάκης καί Ν. Κων- 
σταντόπουλος. ’Από τήν πώληση των πλαστών αδειών είχαν είσπράξει από τα θύ
ματά τους 200.000 δραχμές.

—  ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ πλαστών πιστοποιητικών προεργασίας σέ μηχανουρ
γεία για τούς μετέχοντες στις έςετάσεις τοΰ Γ.Ε.Ν. πρός απόκτηση διπλώματος μη
χανικού Γ ' τάξεως συνελήφθη από τήν ’Ασφάλεια Πειραιώς. ’Ονομάζεται Άναστ. 
Λαγογιάννης καί είχε γραφείο διεκπεραιώσεως ναυτικών υποθέσεων στην δδό Σω- 
τήρος 15, οπού κατασχέθηκαν 26 πλαστά πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά αυτά τά 
πωλοΰσε αντί 30 —  50.000 δραχμές.

—  ΟΙ ΚΑ ΕΦΤΕΣ Δ. Μπόμπυρας καί Κ . ΙΙιπέρος συνελήφθησαν γιατί άφή- 
ρ=σαν άπορρυπαντικά αξίας 70.000 δραχ. από τό εργοστάσιο «Λάουτερ— Ελλάς», 
στην περιοχή Ταύρου, οπού έργάζονται δ ένας ώς νυκτοφύλακας καί δ άλλος ώς 
σωφέρ. '

—  ΓΙΑ  ΚΑΟΠΗ, κατοχή ναρκωτικών καί όπλοφορία συνελήφθη στον αερο
λιμένα τοΰ Ελληνικού, ενώ έπρόκειτο νά φύγη γιά τήν ’Αμερική ή Νέγρα Νάνση 
Ρίντ, ετών 25. Κατεζητεΐτο γιά κλοπή κοσμημάτων αξίας 100.000 δραχ. από τό 
σπίτι τής Ελεονόρας Μάροβιτς, έπί δδοΰ ’Αριστίππου 7. Κατά τήν έρευνα στις απο
σκευές της βρέθηκαν από τά κλοπιμαία ένα ζευγάρι σκουλαρίκια καί ένα δακτυλίδι. 
’Επίσης βρέθηκαν 100 γραμμάρια χασίς, ένα στιλέτο καί ένας πύραυλος έκτοξεύ- 
σεως δακρυγάνων αερίων. ’Εστάλη στον εισαγγελέα.

—  ΑΠΟΠΕΙΡΑ μητροκτονίας διέπραξεν δ ψυχοπαθής Ευάγγελ. Κουλαξής ό
ταν τήν πυροβόλησε δυό φορές μέ τό δίκαννο από απόσταση 10 μέτρων έξω από τό 
σπίτι τους στό συνοικισμό Περισσού. Ευτυχώς αστόχησε, γιατί ήταν νύχτα. Ό  δρά
στης συνελήφθη καί εστάλη στόν Εισαγγελέα.

—  ΕΚ  Α ΕΤΕ ή Γεωργία Σκούρα, ταμίας τής αρτοποιίας Σ. Κεφαλά στό Καλα
μάκι δραχ. 20.000 κατά διάφορα διαστήματα καί συνελήφθη.

— ΕΠΕΤΕΘΗ κατά χωροφύλακος στό Χαϊδάρι δ επισκέπτης τής γιορτής τοΰ 
κρασιοΰ που μέθυσε καί δεν συνεμορφοΰτο πρός τις συστάσεις τής Χωροφυλακής.

. —  ΟΙ ΔΙΑ ΡΡΗ ΚΤΕΣ τοΰ χρηματοκιβωτίου τοΰ εργοστασίου σοκολατοποιΐας 
«Άστήρ» τοΰ Α. Κωνσταντινίδου, συνελήφθησαν από τή Γενική ’Ασφάλεια. Είναι οί 
Γ. Φροτζόγλου ετών 19, Ε. Νέκης έτών 19 καί δ Στ. Άνδριανός ετών 18, κάτοικοι 
Νέων Σφαγείων. Είχαν κλέψει 17.000 δρχ. 18 χρυσές λίρες, 242 δολλάρια, τοκο
μερίδια 15.000, συναλλαγματικές αξίας 450.000 δραχ. Άνευρέθη τό σύνολον σχε
δόν τών χρημάτων.

—  Ο ΚΛΕΠΤΗΣ μαθητής Π.Φ. συνελήφθη γιατί έκαμε έξ κλοπές χρημάτων 
από καταστήματα στήν Κηφισιά.
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—  0  ΚΛΕΠΤΗΣ μοτοποδηλάτων μαθητής Π.Α. συνελήφθη. Αφοΰ διεσκέδαζε 
τά έγκατέλειπε. 'Ομολόγησε 6 κλοπές.

—  ΠΡΟΦΓΛΑΚΙΣΘΗΚΕ ό Βλ. Καραμάνος τής όργανώσεως «Λαμπράκη», ο 
όποιος συνελήφθη στις Τζιτζιψιές. Κατηγορήθηκε για παράνομο έρανο ύπερ τής 
ΕΔΑ, για εξύβριση αστυνομικών, για πρόκληση επικινδύνων βλαβών σε αστυνομι
κούς καί για τεντυμποϊσμό.

' — ο  ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Γ. Θ. Πανόπουλος έξαπάτησε τούς εμπόρους Γιαννούλην, 
Ά θ. Μιχαήλ καί Κ . Σταυρόπουλον από τούς όποιους πήρε εμπορεύματα καί άφοΰ 
όπόγραψε συναλλαγματικές εξαφανίσθηκε.

—  ΜΑΧΑΙΡΩΣΕ στο στήθος τον έξάδελφό του Β . Θεοδώρου ο Γ. Θεοδώρου 
στό χωριό Στύρφακα για κτηματικές διαφορές.

'ί— Ο ΙΕΡΟ ΣΓΛΟΣ Γερμανός τουρίστας Κάρλ Χεμετέϊ συνελήφθη στό σταθμό 
ελέγχου διαβατηρίων Άμουλιανής Χαλκιδικής, γιατί έκλεψε μιά εικόνα άπο τή Μο
νή Μ. Λαύρας τοϋ 'Α γίου’Όρους.

—  ΑΛΗΤΕΣ ’Άγγλοι συνελήφθησαν στήν πλατεία Όμονοίας οί Π. Χέντερ, 
ετών 24, Ζ. Λάν, ετών 22, Ρ. Ζέν ετών 19, γιατί παρενοχλοΰσαν μέ ^φορτικότητα 
τούς πολίτες. Διαπιστώθηκε δτι διανυκτέρευαν στα άλσύλλια καί έπεδίδονταν στήν 
αλητεία.

—  ΜΕ Τ Ρ Ε ΙΣ  μαχαιριές δολοφόνησε τήν πρώην γυναίκα του Σοφία ό Σπυρ. 
Κουτσίκος στό ’Αγρίνιο.

—  ΣΠ ΕΙΡΑ  διαρρηκτών έξαρθρώθηκε από τή Γενική Ασφάλεια. Τήν αποτε
λούσαν οί Δ. ΙΙαναγιωταράκος, Δ. Σπύρου, I . Παπασταύρου, Κ. Πανόπουλος, καί 
Π. Άντωνάτος. Είχαν διαρρήξει τό επί τής όδοϋ Κλεοβούλου 17 σπίτι τού Κ. Τα- 
ρώνη καί πήραν 11.000 δραχμές.

—  Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ μέ τή μέθοδο αγοράς ειδών ηλεκτρικών επί πιστώσει 
Δ. Μωραΐτης συνελήφθη. Είχε έξαπατήσει πολλούς εμπόρους από τούς οποίους άφή- 
ρεσε,είόη αξίας ενός εκατομμυρίου δραχμών.

—  ΕΜΠΡΗΣΜΟ έκαμε ή Σοφία Τραυλού, πού συζοΰσε μέ τον Ε. Άνδρουλά- 
κη, ή όποια, δταν λογομάχησε μέ τό φίλο της, για νά τόν έκδικηθή έβαλε φωτιά 
στα σκεπάσματα τού κρεβατιού του καί έφυγε από τό σπίτι. Ευτυχώς σβήστηκε ή 
πυρκαία χωρίς θύματα.

—  ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΗ ΚΕ για κλοπή 500 δραχ. ό Γερμανός τουρίστας Μ. Τζαί- 
ζιγκ ετών 20, από τόν διευθυντή τού Ξενώνος δπου έμενε επί τής όδοϋ Δρόσου.

—  Ο ΠΡΟ ΑΓΩΓΟΣ (σωματέμπορας) Θ. Σαμιώτης καταγγέλθηκε από άσε
μνη γυναίκα δτι τής έπαιρνε καθημερινώς 600 δραχμές καί τελευταία τής πήρε 30. 
000  για νά άνοιξη δήθεν κατάστημα.

—  ΧΑΣΙΣ 104 γραμμάρια κατασχέθηκε καθώς καί 34 δενδρύλλια χασίς πού 
είχε φυτέψει στήν αυλή τού έξοχικοΰ κέντρου «ή καλύβα τού Λουμούμπα» στή Ν. 
Πεντέλη ό ιδιοκτήτης Δ. Συμεωνίδης, ό όποιος καί συνελήφθη.

—  0  ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ I. Μπραβέλλος συνελήφθη έπ’ αύτοφώρυ) στήν όδό Πει
ραιώς, τή στιγμή πού προσπαθούσε νά διαρρήξη τόν πάγκο μικροπωλητού.

—  Ο ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΑΣ X . Δημητρακόπουλος δικάσθηκε σέ 2)4 ετών φυλά
κιση, γιατί έξέδιδε τήν 18χρονη Βασιλική στό ξενοδοχείο «Εθνική Ένωσις» καί ό 
ξενοδόχος σέ 10 μηνών φυλάκιση.

—  ΣΚ Ο ΤΩ ΣΕ μέ μαχαίρι τόν Άνδρέα Χαραλαμπόπουλον ό ’Ιωάννης Δραμά- 
τσος στο Βραχάτι Κορινθίας, δταν συναντήθηκαν στό δρόμο καί λογομάχησαν γιά 
ασήμαντη αφορμή.

—  ΣΚΟΤΩΣΕ ό Έμμ. Σαλούστρος στα Άνώγεια Κρήτης τή μνηστή του Ει
ρήνη Μπέρτση ετών 21, μέ τέσσερεις μαχαιριές. Έπρόκειτο νά παντρευτούν μετά 
μία εβδομάδα.
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—  ΙΕΡΟΣΥΛΙΕΣ δ (.έπρατταν οί Χρ. Άντωνάκης καί Στ. Σαμπράκος, κλέβον
τας εικόνες από εκκλησίες. Τούς έπιασαν στην 7η κλοπή καί καταδικάσθηκαν από 
τό πενταμελές έφετεΐο σέ φυλάκιση 3)4 καί 2 ετών.

—  ΠΓΡΟΒΟΛΙΙΣΕ μέ κυνηγετικό όπλο τον Άναστ. Μαργαρίτη δ Έ μ . Γκί- 
κας στο IIαλ. Ηράκλειον για οικονομικούς λόγους καί τόν τραυμάτισε.

—  ΓΙΑ  ΚΛΟΠΗ 59.500 δραχ. συνελήφθη ή Μαρ. Δημητριάδη ετών 22, τά 
όποια πήρε από τό σπίτι τοΰ Α. Μανωλάκη έπί δδοΰ Ά θ. Διάκου, όπου μπήκε μέ 
αντικλείδι. Βρέθηκαν οί 57.800 δραχμές.

—  ΓΙΑ  ΑΠΟΠΕΙΡΑ διαρρήξεως στό θέατρο Βασιλικού Κήπου συνελήφθη επ’ 
αύτοφώρω δ X. Φωτάπουλος, ετών 19.

—  ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΗΚΕ σέ 2 ετών καί 6 μηνών φυλάκιση δ Π. Μηλιάς, εργά
της πού για αστεϊσμό έβρεξε τά ρούχα τοΰ βοηθού του Έ π . Καρκαβέλη μέ νέφτι καί 
έβαλε φωτιά μέ αποτέλεσμα νά πεθάνη από τά εγκαύματα δ μικρός. Τό έγκλημα 
έγινε σέ μια οικοδομή τής δδοΰ Πειραιώς όπου δούλευαν.

—  ΔΩΔΕΚΑ χρόνια κάθειρξη επέβαλε τό κακουργοδικεΐο Χανίων στήν Δέ
σποινα σύζ. Χαραλάμπους Βασιλάκη πού στις 20 Φεβρουάριου 196ο στό χωριό Τζερ- 
μιάδο Αασηθίου στραγγάλισε στον ύπνο τόν άντρα της καί υστέρα μέ ένα άγκίστρι 
τόν κρέμασε από τήν Οροφή τού σπιτιού της.

—  ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ δ γεωργός Κ. Μπουγιανίτης από τήν έκρηξη όυναμίτιδας 
μέ τήν οποία έπεχείρησε νά ψαρέψη στήν περιοχή Αύλιώτες Κέρκυρας.

—  Ο ΤΡΕΛΟΣ Π. Στάμου έσπασε τις βιτρίνες τοΰ έπί τής δδοΰ Άχαρνών καί 
Τουλιανού μπάρ καί απειλούσε μέ φαλτσέτα τούς θαμώνες. Καταδίωξε τόν X. Κα- 
ζάκο πού έπεσε καί έσπασε τό πόδι του. Τελικά συνελήφθη καί ξανακλείστηκε στό 
φρενοκομείο.

—  ΕΣΠΑΣΑΝ 75 τζάμια τοΰ κτιρίου τοΰ Γυμνασίου τους τρεις μαθητές 14 
ετών ρίχνοντας πέτρες. Συνελήφθησαν. Τό αδίκημα έγινε στά Κουφάλια Θεσσαλο
νίκης.

—  ΣΚΟΤΩΣΕ τή 12χρονη μαθήτρια ’Αλίκη Τσαμπαρδάκη στό χωριό "Ανω 
Κλειναί Φλωρίνης, δ Γ . Τωαννίδης όταν πυροβόλησε μέ δίκαννο τόν Πασζ. Κοντα- 
ξή γιά 160 δραχμές χρέος.

—  ΣΕ ΙΣΟ ΒΙΑ  κάθειρξη καταδικάστηκε από τό στρατοδικείο Αθηνών δ Γεώρ
γιος Κωστοΰρος, γιατί τό έτος 1963 παρέδιδε απόρρητα σχέδια καί αντίγραφα Δ) 
γών τοΰ ΓΕΝ σέ Ρουμάνους.

ΞΕΝΗ ΕΙΔΗ ΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

—  Σ1ΝΕΒΗ ΣΤΗ ΒΡΑ ΖΙΛ ΙΑ  στήν πόλη Παλμέϊρας ντέ Γκόϊας. ’Οργανώθηκε 
ένα πάρτυ όπου έγινε άφθονη χρήση οινοπνευματωδών ποτών. Οί καλεσμένοι μέθυσαν 
καί συνεπλάκησαν μεταξύ τους. “Οταν ή Αστυνομία έπενέβη. γιά νά διαλύ™ m.'.rτυνομία έπενέβη, γιά νά διάλυση τούς 
καλεσμένους στο καρτυ κου συμπλέκονταν, αντιμετώπισε άντρες και γυναίκες οπλισμέ
νους μέ μαχαίρια, περίστροφα, μπαστούνια καί κομμάτια από έπιπλα. Κατά τις 
συμπλοκές αυτές είχαν σκοτιοθή πέντε άτομα.

αστυν
Ή  Αστυνομία έπεχείρησε νά συλλάβη τούς πρωταιτίους, άλλα εμπόδισαν τούς 

^νομικούς οί κάτοικοι τής πόλεως, πού συγκεντρώθηκαν εκεί, οπλισμένοι _μέ πε
ρίστροφα, ντουφέκια καί ψαλίδια καί οί όποιοι μόνοι τους συνέλαβον δύο άπό τούς 
πρωταιτίους καί τούς κρέμασαν σ’ ένα δέντρο τής κεντρικής πλατείας.
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Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Ράδου Κωνσταντίνου.

Πάροδος της όδοΰ Άριστομένους 72, απέναντι στό γκαράζ της Η.Ε.Μ. (πλα
τεία ’Αττικής) .

’Οφείλει την όνομασία: 1) στον Κων) νο Ράδο, Ήπειρώτη Φιλικό καί αγωνιστή 
τοΰ 1821, πληρεξούσιο Έθνοσυνελεύσεως καί διοικητή Ναυπλίου καί 2) στον Κων
σταντίνο Ράδο (1862— 1931) έγγονό τοΰ προηγουμένου, ναυτικό, δημοσιογράφο, 
ιστορικό συγγραφέα καί έκτακτο καθηγητή τής ιστορίας στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών.

Ραζή - Κότσικα ’Αθανασίου .
Πάροδος τής λεωφόρου Βουλιαγμένης 39, κοντά στό Α ' Νεκροταφείο.
Ό  ’Αθανάσιος Ραζή - Κότσικας, αγωνιστής τοΰ 1821, γεννήθηκε στό Μεσο

λόγγι τό 1798. Νεαρός ακόμη, αναγνωρίσθηκε υπό των συμπατριωτών του ώς γε
νικός αρχηγός. ’Έπαιξε σημαντικό ρόλο στις πολιορκίες τοΰ Μεσολογγίου, τό ό
ποιον αυτός ώχύρωσε παρά τήν αντίθετη γνώμη τοΰ Μαυροκορδάτου. Στό διάστημα 
τής τελευταίας πολιορκίας σκοτώθηκε κατά τήν ’Έξοδο, πολεμώντας επί κεφαλής 
τμήματος. (Ό  αδελφός του Γιαννάκης, γενναίος αγωνιστής καί ύπαρχηγός των Με- 
σολογγιτών, άγωνίσθηκε, μετά τήν ’Έξοδο, ύπό τούς Νικηταρά, Καραϊσκάκη καί 
Τψηλάντη καί άπέθανε τό 1855 από χολέρα) .

Ραιδεστοϋ.
Πάροδος τής όδοΰ Ίωαννίνων 112, άπέναντι στό λόφο τοΰ Κολωνοΰ.
Ή  Ραιδεστός, παράλιος πόλις τής Τουρκίας στή Θράκη, έπί τής Προποντίδος, 

ή αρχαία Βισάνθη, έχει σήμερα 24 χιλ. περίπου κατοίκους. Α πέχει 136 χλμ. από 
τήν Κωνσταντινούπολι καί τήν Άδριανούπολι. ’Από τον ’Ιούλιο τοΰ 1920 μέχρι τοΰ 
’Οκτωβρίου τοΰ 1922, βρισκόταν ύπό ελληνική κατοχή. (Συνώνυμη δδός υπάρχει 
σέ προάστια των ’Αθηνών) .

Ράλλη Δημητρίου.
Πάροδος της όδοΰ Ίακωβάτων 56, μία στώσι μετάτή γέφυρα τής όδοΰ Άχαρνών.
Ό  Δημήτριος Ράλλης, γυιός τοΰ Γεωργίου, ένας τών σημαινόντων πολιτικών 

τής νεωτέρας Ελλάδος, γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τό 1844. Διετέλεσε πολλές φορές
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υπουργός (Παιδείας 1875, Δικαιοσύνης 1882) , τό 1883 άπεχώρησε τού κόμματος 
τού X . Τρικούπη καί ίδρυσε δικό του. Μετέσχε της συμμαχικής κυβερνήσεις . 
Σωτηροπούλου καί έσχημάτισε, υπό την προεδρία του, τεσσαρες οραχυ ιες κυοερ 
νήσεις (1893, 1897, 1905, 1909) . Τό 1915— 1916 μετεσχε των οικουμενικών κυ- 
εβρνήσεων Σ. Σκουλούδη καί Α. Ζαΐμη. Μετά τις εκλογες του 1920 ε σ χ η ^ ισ ε  
κυβέρνηση παρητήθη δμως λόγω άσθενείας καί άπεθανε τον Αυγουσιο ωυ

Ράλλη Πέτρου.
Συνέχεια τού τέρματος της όδοϋ Βασιλείου τού Μεγάλου, στό «Ρούφ». _
Ό  Πέτρος Ράλλης (1884— 1945) , δικηγόρος καί πολιτικός εκ Συρου, οιετε- 

λεσε υπουργός Παιδείας, Συγκοινωνιών (1933) καί Αεροπορίας καί Εμπορικής 
Ναυτιλίας της κυβερνήσεως άπελευθερώσεως (1944 1945) .

Ράμμου Κωνσταντίνου.
Πάροδος της όδοϋ Μαλακάση 16, στον «“Αγιο Ελευθέριο» της όδοϋ Άχαρνών.
Ό  Κωνσταντίνος Ράμμος, αγωνιστής τοϋ 1821 έκ Χίου, υπήρξε καί διηγημα- 

τογράφος ιστορικών θεμάτων. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στην Κηφισιά) .
Ραμνουσίων
Πάροδος τής όδοϋ Τριών Ιεραρχών 52, στα «Πετράλωνα». _ ,
Ραμνούσιοι, ώνομάζονταν οι κάτοικοι τοϋ Ραμνοΰντος, δήμου τής αρχαίας Ατ

τικής, τής Αίαντίδος φυλής, πού βρισκόταν ΒΔ τοϋ Μαραθώνα, απέναντι από \.t]V 
Εύβοια. Στον δήμο Ραμνοΰντος υπήρχε περιώνυμο τέμενος τής Νεμέσεως.

Ραπτάρχου Βασιλείου .
Πάροδος τής όδοϋ Παπαδα 43, στό συνοικισμό «Έλληνορώσων».
Ό  Βασίλειος Ραπτάρχης (1856— 1 9 0 9 ), νομικός καί διπλωμάτης από τήν 

Άδριανούπολι, από τό 1900 άφωσιώθηκε στη μόρφωσι των Έλληνοπαίδων τής 
Άδριανουπόλεως, καί ώνομάσθηκε μεγάλος διδάσκαλος τοϋ Γένους, για τις με
γάλες υπηρεσίες πού προσεφερε σ αυτό.

Ρατζιέρι.
Πάροδος τής όδοϋ Άγγελικαρά 3, στις υπώρειες τοϋ «Φιλοπάππου», κοντά 

στό κέντρο «Διόνυσος».
Ό  Ρατζιέρι, Ιταλός φιλέλληνας, κατήλθε στην Ελλάδα τήν εποχή τής Επα- 

ναστάσεως τοϋ 1821 καί σκοτώθηκε στό Μεσολόγγι.
Ραφτοπούλου Χριστοδούλου.

Πάροδος τής όδοϋ Σαράντη, στά «Ταμπούρια» (εργατικές πολυκατοικίες) τοϋ 
'Αγίου Σώστη.

Ό  Χριστόδουλος Ραφτόπουλος, αγωνιστής τοϋ 1821, ήταν όπλαρχηγός των 
Έπτανησίων κατά τό διάστημα τής πολιορκίας τής Άκροπόλεως (1822) .

Ραφφενέλ Κλαυδίου - Λουδοβίκου .
Συνέχεια τοϋ τέρματος τής όδοϋ Βιλάμοβιτς, κοντά στό τέρμα τών λεωφορείων 

«Γαλάτσι».ατσι».
Ό  Ινλαύδιος Ραφφενέλ (1797— 1827) , Γάλλος φιλέλληνας καί περιηγητής, 

όταν έξερράγη ή Έπανάστασις τοϋ 1821, κατήλθε μαζί μέ τόν Φαβιέρο στήν Ε λ 
λάδα καί, λαμβάνοντας μέρος σέ διάφορες μάχες, σκοτώθηκε κατά τήν πολιορκία 
τής Άκροπόλεως τό 1827. Τά κυριώτερα τών έργων του είναι: «'Ιστορία τών νεω- 
τέρων Ελλήνων από τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τοϋ 1824», 
«'Ιστορία τών έν Έλλάδι, από τής έκρήξεως τής Έπαναστάσεως, συμβάντων» κ.ά.

( Συνεχίζεται)
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'Υπό τοΰ κ. Ν. Α.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Θεοφιλόπουλος καί τραυματισμένος θανάσιμα δ X. Πετρό- 
πουλος, έπιβάτης μοτοσυκλέττας πού άνατράπηκε στην Κάτω Άχαία.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο οί I. Χριστοδούλου χαϊ δ πεζός Χρ. Λεβεντό- 
πουλος, όταν συγκρούσθηκαν τό Ι.Χ ., 125.924 χαί το Ι.Χ ., 121.158 στή διασταύρω
ση των οδών Κυώέλης —  Λευχάδος.

—  ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ οί Σπ. Ρεβύθης χαί I. Τρανούλης, πού παρασύρθη
καν από Ι.Χ ., στην περιοχή ’Αθηνών.

—  ΝΕΚΡΗ ή Βασιλάκη Θεώνη, έπιβάτις τού Ι.Χ . 127.132, δταν αυτό συγ- 
χρούσθηχε στο 33 χιλιόμετρο τής δδοΰ ’Αθηνών —  Θηβών μέ τό 142.129 φορτηγό 
πού οδηγούσε δ Ά ν. Μαχρής.

—  ΝΕΚΡΗ ή Έ λ . Ποντικάκη καί τραυματισμένα 18 άτομα δταν άνατράπηκε 
σταύρωση τής Πέρας δδοΰ χαί λεωψ. Κωνσταντινουπόλεως.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Λ. Γιακουμής, 105 έτών, πού τόν παρέσυρε στά 
Τρίκαλα Ι.Χ ., μέ δδηγό τόν Π. Μουσαφίρη.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Ά λ . Κουτσογιαννάκης δδηγός μοτοποδηλάτου, πού συγκρού- 
σθηκε μέ Ι.Χ ., τό όποιον όδηγοΰσε στή Λάρισα δ II. Έλευθεριάδης.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Γ . Παντικάς, δδηγός μοτοποδηλάτου, πού συγκρούσθηκε μέ 
φορτηγό στή νήσο Κώ.

’ —  ΝΕΚΡΟΣ δ θετής Π. Παναγιωτίδης, πού τόν παρέσυρε στήν Κόνιτσα φορ
τηγό τό όποιο οδηγούσε δ Χρ. Ζάρας.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ δεχανεύς Γ. Μάτιος, πού τόν παρέσυρε τό Ι.Χ ., 94294 στό 10 
χιλιόμετρο τής δδοΰ Πιερίας —  Θεσσαλονίκης τό Ι.Χ ., 94296 τό οποίο έτρεχε μέ 
ίλιγγιώδη ταχύτητα. Ό  δδηγός Α. Ηατρώνης συνελήφθη.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Η. Κατσαρός, δδηγός μοτοποδηλάτου πού συγκρούσθηκε στό 
13 χιλιόμετρο τής δδοΰ ’Αθηνών —  Λαμίας μέ τό Μ.Ζ. 120 αυτοκίνητο τό όποιον 
οδηγούσε δ Σπυρ. Βλάχος.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Νικολάου, έπιβάτης φορτηγού καί τραυματισμένος δ δδη
γός του Β. Μάρκου, δταν άνατράπηκε στή Χαλκίδα.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Καραμπάς καί θανάσιμα τραυματισμένος δ αδελφός του, 
έπιβάτης μοτοποδηλάτου, πού άνατράπηκε στή Χαλκίδα.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Κουταλιανός, τόν δποΐο παρέσυρε Ι.Χ ., στή Θεσσαλονίκη.
—  ΝΕΚΡΗ ή Έ λ . ΙΙολυζωίδη καί τραυματισμένος δ δδηγός Ι.Χ . I. Ιΐοντομα- 

νώλης, δταν άνατράπηκε τό αυτοκίνητό του στό 73 χιλιόμετρο τής δδοΰ Λαμίας —  
’Αθηνών.

—  ΝΕΚΡΗ ή Έ λ . Ποντικάκη καί τραυματισμένα 18 άτομα δταν άνατράπηκε 
εκδρομικό φορτηγό μέ δδηγό τόν Α. Βαγιατζάκη στό Ηράκλειο —  Κρήτης.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Β . Αιόντος έτών 6 πού παρασύρθηκε από φορτηγό μέ δδηγό 
τό Θ. ΙΙαπαδιώτη στήν δδό Πρεβέζης —  Ηωαννίνων.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Λυμπερόπουλος, δδηγός μοτοποδηλάτου, πού συγ
κρούσθηκε μέ τό Ι.Χ . τοΰ βουλευτοΰ καί μουσικοσυνθέτου Μίκη Θεοδωράκη στήν 
δοό Β . Κωνσταντίνου.
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—  ΝΕΚΡΗ ή Γεωργ. Βισβίκη, ετών 6 τήν όποια παρέσυρε στην οόο Μαραθώ- 
νος κοντά στήν 'Αγία Παρασκευή τό Ι .Χ ., 213.732 με οδηγό τον I .  Σιδέρη.

_  ΝΕΚΡΗ ή Ελένη Θέμελη, τήν όποια παρέσυρε στήν οδό Θησέως τής Καλ
λιθέας τό Ι.Χ ., 645 μέ οδηγό τον Β . Γεωργόπουλον. 5 ,

__ ΝΕΚΡΟΣ ό Ά λ . Χριστοφάκης, οδηγός μοτοποδηλάτου, όταν αυτό συγκρου-
σθηκε στή Ρόδο μέ επιβατικό αυτοκίνητο. ,

__ ΤΡΑΓΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ δώδεκα οί Εύάγγ. Μουργέλας, Δημ. Ηλιοπουλος,
Ν. Άσημακόπουλος (θανάσιμα) καί ελαφρότερα άλλοι όταν στόν Πύργο ανατράπηκε 
φορτηγό μέ οδηγό τον Θ. Δρούλια.

__ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα ό Κ . Χαραλαμπόπουλος τον όποιον παρε-
συρε στα Ήλύσια τό 215.305 λεωφορείο μέ οδηγό τον Π. Μπουντανάκη.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τέσσαρες, οί Ά θ . Γεωργαντάς,^ Βασ. Γεωργαντά,
’ Αννα Ντούλα, I. Παπουτσής, σε τρία τροχαία ουστυχηματα που έγιναν στην Αθήνα.

__  ΝΕΚΡΟΣ ό Ά λ . Χριστοφάκος, οδηγός μοτοποδηλάτου, πού άνατράπηκε
στή Ρόδο.

—  ΝΕΚΡΟΣ ό Άρισ. Δασκαλάκης, καί 4 τραυματίες, δταν τό I X . ,  114300, 
πού οδηγούσε στο 50 χιλ. τής οοοϋ Αθηνών Λαμίας συγκρουσθηκε με ιο Ι .Χ ., 
114.499 καί έν συνεχεία έπεσε στο 171772 ταξί.

__ ΝΕΚΡΟΙ δύο, ό Δ. Παπαγεωργίου (οδηγός) καί ή Ελένη Ψαράκη καί
τραυματισμένοι θανάσιμα τρεις, ή γυναίκα τού οδηγού Μαρία, ό γυιός της Λεωνί
δας καί ή Ζωή Κουβέρη, όταν τό όχημα στήν Κηφισιά (διασταύρωση όδοΰ Κολοκο- 
τοώνη —  Δεληγιάννη) λόγω ντεραπαρίσματος έπεσε πάνω σε στύλο τής ΔΕΙΙ.

__ ΝΕΚΡΟΣ ό 4ετής Γ . Κιντζαλης πού τόν παρέσυρε στο χωριό Πρωσοτσάνη
Δράμας τό 192.416 φορτηγό μέ οδηγό τόν Γ . Μυτεράκη.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ έξι, οί Δ. Τουρλής, οδηγός τού I X . ,  186.830, Ν. 
Λαζάρου, οδηγός φορτηγού, Η. Μπαρμπαλιάς, Ελπίς Οικονόμου, Ηλ. Λαζάρου, 
Παναγιώτης Λαζάρου, δταν τά οχήματα συγκρούσθηκαν στο δρόμο Διονύσου —  Νέ
ας Μάκρης.

__ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 14 άτομα σέ 10 τροχαία δυστυχήματα πού σημειώ
θηκαν σέ συνοικίες τής Αθήνας κατά τήν 6 καί 7 Σεπτεμβρίου, ημέρες κατά τις ό
ποιες έβρεχε πολύ.

__ ΝΕΚΡΟΣ ό Β . Στάμου, 6 ετών τόν όποιον παρέσυρε τό 116.105 ταξί μέ
οδηγό τόν Η. Καλκάνη κοντά στο Δαφνί.

—  ΝΕΚΡΟΣ ό Γερμανός μόνιμος λοχίας Άρβεν Μάγγερ τού υγειονομικού σώ
ματος καί τραυματισμένος θανάσιμα δ Γερμανός στρατιώτης Ρόλφ Λάμπαρτερ, δταν 
άνατράπηκε στρατιωτικό αυτοκίνητο στό χωριό Παράδεισος Νέστου. Αυτοί μετεί
χαν τής διεξαγομένης άσκήσεως τού ΝΑΤΟ.

—  ΝΕΚΡΗ ή Θεοδ. Παρούση τήν όποια παρέσυρε άγνωστο αυτοκίνητο στή 
λεωφόρο Συγγρού.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα ό Εύάγγ. Άϊβαλιώτης, όδηγός ταξί πού 
έπεσε στόν Κηφισό στή διασταύρωση τών οδών II. Ράλλη καί Κηφισού.

—  ΝΕΚΡΗ ή Κλεοπάτρα Ζωγοπούλου καί τραυματισμένοι θανάσιμα ή αδελ
φή της Βικτωρία καί ό Έ μ . Κοτσώνης, όδηγός (ραλίστας) τού Ι.Χ . UH4602 αυτο
κινήτου, δταν αυτό συγκρούσθηκε στό 17 χλμ. τής όδοΰ Γρεβενών —  Καλαμπάκας 
μέ τό 127.612 πούλμαν, τού όποιου ό υπαίτιος όδηγός Ά θ. Βλάχος συνελήφθη.

—  ΝΕΚΡΗ ή Ελένη Ξυδάκη ετών 9 τήν οποία παρέσυρε στήν έθνική όδό 
Χανίων —  Σούδας επιβατικό αυτοκίνητο μέ οδηγό τόν Έ μ . Γιάγκο.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ό πεζός Θ. Μπρέζας, τόν όποιο παρέσυρε τό Ι.Χ . 
στήν όδό Γ. Σεπτεμβρίου μέ οδηγό τόν Ή λ. Γιοΰτσο, πού συνελήφθη.

Ν. Α.



ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 

ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1966

Α) Κατά μήνα Σεπτέμβριον έ.έ. καί άπβ 1— 30 εις ’Αθήνας —  Πει
Πάτρας καί Κέρκυραν:

1. —  Έξητάσθησαν από ιατρούς τής εκλογής των οίκοι ν 1.285
2. —  Έξητάσθησαν εις ιατρεία τής εκλογής των οίκοι 3.181
3. —  Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς εξετάσεις ή θεραπείας

εις ίδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά εργαστήρια 1.633
4. —  Ύπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις

καί Κέρκυρα 36
5. —  Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής εκλογής των 256
6. —  Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια 37
7. —  Παθολογικαί καί παρακλινικαί εξετάσεις πραγματοποιηθεΐ-

σαι εις ιατρεία καί εργαστήρια τής Υγειονομικής Υ πη
ρεσίας τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων καί Κλάδου 
Υγείας ’Αθηνών —  Πειραιώς 2.761

8. —  Έχορηγήθησαν Ορθοπεδικά είδη άξίας 1.760 δρχ. εις 4

’Ήτοι τό Ταμεϊον περιέθαλψεν έν συνόλω 9.193
9.—  Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 6.002 συνταγαί.

Β) Άπό οικονομικής πλευράς 6 μήν Αύγουστος έχει ως εξής:

’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κά Δρχ. 464.093. 
’Έσοδα έκ συμ) χής Δημοσίου » 636.633.

Σ ύ ν ο λ ο ν Ε σ ό δ ω ν  » 1.100.726.
Ε  Ξ Ο Δ Α » 1.060.892,

Π Λ Ε Ο Ν Α Σ Μ Α » 39.834.

Ο Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ

ώς Πρόεδρος τοΰ Κλάδου ’ Υγείας Α . Π . 

Ε. Κ Α Ρ Α Μ Π Ε Τ Σ Ο Σ



Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ι Ι Σ

Δημοσιεύουν κατωτέρω, ως έχει, διαταγήν τοΰ Α.Α.Π. ( Γγειονομική Ιπηρε- 
σία) προς γνώσιν καί πιστήν έφαρμογήν :

Άθήναι τή 8 ’Οκτωβρίου 1966

ΠΡΟΣ

ΑΙΙΑΣΑΣ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εις τάς υπό των κ.κ. 'Υγειονομικών Ά ξ) κών Α.Π. χορηγουμένας ίατρικάς 
γνωματεύσεις περί κανονικής εισαγωγής έν ένεργεία Αστυν. Ιπαλλήλων εις κλι- 
νικάς ή νοσοκομεία, απαγορεύεται ή άναγραφή τής κλινικής ή τοϋ νοσοκομείου είς 
δ πρόκειται να εΐσαχθή δ ασθενών υπάλληλος. Ή  κλινική ή τό νοσοκομεΐον είς δ 
επιθυμεί νά είσαχθή δ υπάλληλος θά υποδεικνύηται υπό τούτου κατά τήν εκοοσιν 
Χής άποφάσεως νοσηλείας είς τήν 'Υπηρεσίαν 'Υγειονομικής ΙΙεριθάλψεως τού 'Υ

πουργείου 'Υγιεινής.
Κατά τήν έξοδον έκ τής κλινικής ή τοΰ νοσοκομείου, δ νοσηλευθείς ’Αστυνομι

κός 'Υπάλληλος δέον δπως έφοδιάζηται έκ τής γραμματείας τοϋ νοσηλευτικού Ι 
δρύματος δι’ εξιτηρίου είς οιπλοΰν καθ’ δσον τό μέν έν θέλει χρησιμεύσει διά τήν 
παραλαβήν τού βιβλιαρίου νοσηλείας του εκ τής Υπηρεσίας Ιγειονομικής Π^ρι- 
θάλψεως τοΰ Υπουργείου 'ϊγιεινής, τό δέ έτερον διά τήν Υπηρεσίαν τοΰ νοσηλευ- 
θέντος προς περαιτέρω ενέργειαν, ήτοι πρός παραπομπήν ή μή τούτου υπό τού οικείου 
'Υγειονομικού ’Αξιωματικού εις την Υγειονομικήν Επιτροπήν κλπ.

Πάς ’Αστυνομικός 'Υπάλληλος παρουσιαζόμενος είς 'Υγειονομικόν Άξωματι- 
κόν Α.Π. είτε πρός έξέτασιν είτε πρός έγκρισιν εντολών ετέρων ιατρών, οφείλει νά 
φέρη μεθ’ εαυτού, έκτος τοΰ βιβλιαρίου νοσηλείας καί τό δελτίον άσθενειών του
ύποχρεωτικώς.

Οί έλεγκταί οδοντίατροι Α.ΙΙ. δφείλουσιν, άμα τή έκτελέσει των όδοντοθερα- 
πευτικών καί προσθετικών εργασιών, νά άναγράψωσιν είς τήν όπισθίαν δψιν τής 
εντολής καί άνωθεν τών λέξεων «Λοιπά στοιχεία υπαλλήλου» τήν ενδειξιν (Βε- 
οαιοΰται ή έκτέλεσις τών πρόσθεν άναφερομένων δδοντοθεραπευτικών καί προσθε
τικών έργασιών) .

Άθήναι τή ...................  (Ό  ’Ελεγκτής —  'Υπογραφή —  Ατομική σφραγίς) .

Ο Α ΡΧ Η ΓΟ Σ  

Ε . Κ Α ΡΑ Μ Π ΕΤΣΟ Σ



ΜΙ Α ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΑΤΥΧΗΣΑΣΑ. . .
Ύπδ τοΰ κ. X  . Σ .

Ε ΚΕΙ στο ΛΖ' Παράρτημα— στους ωραίους δρόμους, στις καταπράσινες πλατείες, 
στα όμορφα σπίτια καί στους όμορφώτερους ακόμα ανθρώπους τής περιοχής του 

δηλαδή —  πολλά μπορούσαν καί μπορούν ακόμη μοΰ φαίνεται να συμβοϋν. Συνέβη 
λοιπόν νά μάς έρθη απ’ τό νησί της καί ή δεσποινίς ’Αντιγόνη, ύπαρξη παραδει
σιακή στα δεκαοχτώ ώς τά τριάντα της χρόνια, άλλα οπωσδήποτε «ποσότης αμελη
τέα» όταν έκλεινε τά 46...

Γυναίκα μέ προσωπικότητα ή δεσποινίς ’Αντιγόνη, νοίκιασε ένα από τά καλύ
τερα διαμερίσματα πρός τή νότια πλευρά τοΰ λόφου καί άρχισε νά παραόίνη μαθή
ματα τραγουδιού καί πιάνου στις κοπέλλες τής περιοχής. Τόχε ή ευαίσθητη ψυχή 
της νά επιτυχή στο επάγγελμα πού διάλεξε καί νά γεμίση τό διαμέρισμα μέ σπάνια 
έργα τέχνης, μέ έπιπλα ακριβά καί, τώρα πού έκλεινε τά 46 νά έχη καί μιά σεβα
στή περιουσία σέ λίρες καί μετρητά. Μά ή καρδιά της παρέμεινε άδεια, πικραμένη 
από τή ζωή —  πού ή ίδια ωστόσο τής είχε στερήσει τόσες χαρές, —  ανήμπορη νά 
νοιώση τή συγκίνηση τοΰ μεγάλου έρωτα πού χρόνια καί χρόνια καρτερούσε. Ήταν 
γι’ αυτό ατέλειωτες οι νύχτες της στήν ερημιά τής ψυχής καί περνούσε τά βράουα 
της φιλοσοφώντας ή κλαίγοντας στο παράθυρο —  ακόμα καί πηγαίνοντας σέ κάποια 
σοβαρή έπίσκεψη, αλλά μόνο από νωρίς.

“Ενα προχωρημένο βράδυ τοΰ Όκτώβρη, μελαγχολικό όπως καί ή ψυχή της 
άλλά καί ρομαντικό δπως τά τραγούδια της, οι νότες τού πιάνου καί τό σκηνικό 
τοΰ απέναντι πάρκου πού έβλεπε απ’ τό παράθυρό της, ήρθε τής φάνηκε ή μεγάλη 
στιγμή. Τό τηλέφωνο κουδούνισε καί σηκώνοντας τό ακουστικό άκουσε μιά ανδρι
κή φωνή:

— Ή  δεσποινίς Αντιγόνη; ”Α! πόσο .χαίρομαι πού σάς ακούω... Ξέρετε, είμαι 
ένας πού από πολύ καιρό θαυμάζει τό κάθε τί δικό σας καί όλο προσπαθεί νά σάς 
συναντήση κάπου γιά νά σάς μιλήση, άλλά όπως έχετε κλειστή στό διαμέρισμα καί 
στον εαυτό σας τού είναι εντελώς αδύνατον... Θά είχατε τήν καλιόσύνη νά... νά...

—  Τί ζητάτε κύριε από μένα; τοΰ είπε αυστηρά. Ποιος είσθε εσείς πού τολ
μάτε νά ένοχλήτε μιά δεσποινίδα καθώς πρέπει, καί μάλιστα σέ τόσο προχωρη
μένη ώρα;

—  Συγγνώμην, δέν ήθελα νά σάς φέρω στενοχώρια... Μέ συγχωρήτε, δεσποινίς 
’Αντιγόνη...

Τής φάνηκε πώς θά έκλεινε τό τηλέφωνο, ή φωνή πού τής μιλούσε ήταν γλυ- 
κειά καί βιάστηκε ν’ άπαντήση λιγώτερο αυστηρά:

—  Τί θέλετε άκριβώς κύριέ μου ;
—  Νά, ήθελα νά γνωρισθοΰμε δεσποινίς... ”Αν ξέρατε!... ’Αλλά όπως καταλα

βαίνω, δέν πρέπει νά ελπίζω... Καλήν...
Πρόφτασε νά τοΰ π ή :



956 X. Σ.

—  Μοΰ κάνει εντύπωση τό πάθος τής φωνής σας, κύριε... Καθώς καταλαβαί
νω, είσθε και εύγενής... t „ ,

—  Είμαι περισσότερο απ’ δλα δυστυχισμένος, οεσποινις... Αν μπορούσατε, άν 
είχατε την εύγενή καλωσύνη νά βγήτε για λίγο απόψε, νά συναντηθούμε, θά μέ 
κάνατε άφάνταστα ευτυχισμένο... ’Ό χι, δχι! μή μέ παρεξηγήτε! ...^ Α! ευχαριστώ 
πάρα πολύ, μέ κάνετε νά μή πιστεύω πώς δεν ονειρεύομαι!... Ακούστε λοιπον.^Σε 
μιά ώρα στή «Γαλάζια Τουλίπα», λίγο δεξιά απο την είσοδο... Δεν πείραζες, όχι, 
θά σάς αναγνωρίσω έγώ, πού έχω νύχτα καί ημέρα την αγγελική σα,ς μορφή στην 
ψυχή μου... Καί κάτι ακόμα δεσποινίς: Μή ντυθήτε με ακριβα φορέματα και, άν 
θέλετε, μή βάζετε κοσμήματα... Μέ τό άπλό σας ντύσιμο είστε εκείνη πού πάντα 
Ονειρευόμουνα, είστε...

** ·-»:* **

ΠΟ ΤΕ άλλοτε ή ’Αντιγόνη Βαλέντη δέν ένοιωσε τόσο γοητευμένη από την ανδρι
κή συντροφιά. Ό  μεσόκοπος Δημήτρης Πεντζας ήταν ο άνθρωπος πού μίλησε 

κατ’ ευθείαν στήν καρδιά της, ό άνδρας πού πάντοτε ώνειρευόταν ν αποχτηση^γιά 
σύντροφο τής ζωής τη ς . ΤΗταν ερωτευμένος από ένα χρόνο μαζί της, τής είπε, ήταν 
πλούσιος έμπορος καί ήταν πολλά τ’ απογεύματα καί τά βοάδυα πού πήγαινε καί 
στεκόταν κάτω από τά παράθυρά της, μέσα στή μαύρη «Σιτροέν» του πάντοτε, γιά 
νά τήν ίδή καί ν’ άκούση συνεπαρμένος τό τραγούδι της... Καί τις μεθυστικές με
λωδίες βέβαια, πού μόνον εκείνη ή ποιητική ψυχή κΓ εκείνα τά κρινοδάκτυλα ήξε
ραν νά κάνουν τά πλήκτρα τού πιάνου γιά νά βγάζουν...

Τής είπε καί άλλα πολλά καί μόνον γιά λίγα λεπτά διέκοψε νά τήν θαυμάζη, 
δταν πήγε στο τηλέφωνο τού κέντρου γιά νά πή κάτι στον λογιστή του... 'Ύστερα 
χόρεψαν σφιχταγκαλιασμένοι γιά πολλή ώρα στο ήμίφως καί κοντά στις δυόμιση 
άπεφάσισαν νά φύγουν. ’Αλλά ό Δημήτρης Πέντζας καταλάβαινε, δτι μιά γυναίκα 
σάν τήν ’Αντιγόνη Βαλέντη δέν έπρεπε νά φύγη κατ’ ευθείαν άπό τή «Γαλάζια 
Τουλίπα» γιά τό μελαγχολικό διαμέρισμά της. Ήταν δυόμιση μετά τά μεσάνυχτα, 
είχαν φάει καί πιή μέ τήν καρδιά τους, είχαν μεθύσει κΓ οί αισθήσεις καί πρό 
παντός ήταν νύχτα φθινοπωρινή, μέ τό πάρκο τυλιγμένο άκόμα σ’ δλη τή μαγεία 
τής οκτωβριανής ρέμβης...

Κύλησαν μέ αστραπιαία ταχύτητα οί ρόδες τής «Σιτροέν» ατούς φωτισμένους
δρόμους τής συνοικίας. 'Ύστερα, πλησιάζοντας στο πάρκο, τά φώτα της έσβησαν καί
σταμάτησε σ’ ένα απόμερο σημείο. Τά χέρια τού Πέντζα κινήθηκαν μηχανικά τότε
σ’ δλόκληρο τό κορμί τής ’Αντιγόνης καί τά χείλη τους ενώθηκαν μέ πυρετό γιά
άρκετή ώρα. Τό τελευταίο πράγμα, πού θυμόταν ή ώριμη καθηγήτρια τού πιάνου
καί τού τραγουδιού πριν άπό τήν έκσταση, ήταν κάποιο φως πού τρεμόσβησε σέ μιά
στιγμή καί κατόπιν χάθηκε, δπως έσβηνε κΓ έκείνη στήν πρωτόγνωρη ήδονή...

* * *ϊ̂}:

ΠΑΗΣΙΑΖΕ τέσσερις τά πρωί, δταν μέ κομμένη άκόμα τήν αναπνοή της άνοιγε 
τήν πόρτα γιά νά μπή στό διαμέρισμα.'Ο άνθρωπος πού τήν περίμενε στό σα

λόνι τήν έκαμε νά χλωμιάση άκόμα πιό πολύ καί νά παραξενευτή περισσότερο. Είχε 
βέβαια πιαστή ή καρδιά της άπό τή σαστιμάρα δταν είδε τό περιπολικό νά φράζη 
τό δρόμο στή «Σιτροέν» τού Πέντζα, κΓ δταν έκείνος έβγαζε τό περίστροφο καί προσ
παθούσε νά διαφύγη στά στενοσόκακα τής κάτω πλατείας. Είχε παραξενευτή καί 
φοβηθή μαζί, καί μέσα στή σύγχυση πού είχε δημιουργηθή κατώρθωσε νά ξεφύ- 
γη τρέχοντας... ’Αλλά τούτος δ άνθρωπος, γι’ αυτό τήν περίμενε;

'Οπωσδήποτε ναι... Τό πρόσωπό του ήταν αινιγματικό, καί τό πρώτο πράγμα 
παύ τήν ρώτησε ήταν:
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—  Γιατί φύγατε τόσο πανικόβλητη, δεσποινίς; Φοβηθήκατε τούς άστυνομικούς 
ή τβ περίστροφο τού Δημήτρη Πέντζα;

Μα... δεν έκαμα τίποτα τό κακό, τίποτα τό παράνομο! κατώρθωσε νά τραυ- 
λίση. Τί συμβαίνει δμως μ’ αυτόν τόν άνθρωπο;

* Κοιταςτε δεσποινίς Βαλέντη καί πέστε μου τί πράγματα ακριβώς σάς λεί
πουν. Πρώτα - πρώτα κοιτάξτε γιά τά χρήματά σας καί τά κοσμήματα...

Τά μάτια της άλοιθώρισαν καί άπέμεινε μέ τό στόμα άνοιχτό. Ύστερα κα- 
τευθύνθηκε καί άνοιξε μέ νευρικές κινήσεις τό συρτάρι τής τουαλέττας της. Μια 
κραυγή απελπισίας τής ξέσχισε τά στήθη:

—  Μά, Θεέ μου! λείπουν δλα τά κοσμήματα!... Καί τά λεφτά μου!...
Είχαν αρχίσει νά στριφογυρίζουν δλα τριγύρω της καί χρειάστηκαν μερικά

ελαφρά χτυπήματα τοϋ ύπαστυνόμου Γλαυκή γιά νά συνέλθη. ’Αλλά καλύτερα νά 
μη συνερχόταν ποτέ, σκεφτηκε... Τί την ήθελε τώρα τή ζωή; Τί θά έκανε χωρίς 
τις ^σεοαστες έκεΐνες οικονομίες της καί πρό πάντων χωρίς τή φθινοπωρινή έστω
τιμή της;...

Εκλαψε πολύ καί τό μόνο πράγμα πού έπιθυμοΰσε ήταν νά πεθάνη εκείνη τή 
στιγμή. Πέρασαν έτσι αρκετες έφιαλτικες στιγμές καί ξαφνικά άκουσε σάν σέ όνει
ρο τή φωνή τοϋ ύπαστυνόμου νά τής λέη :

Δεσποινίς Βαλεντη, σύνελθετε, δεν πρέπει νά χάθηκαν δλα... Γιά πέστε 
μου. οι λίρες που είχατε στο συρτάρι τής τουαλέττας σας πρέπει νά ήταν τριακόσιες 
είκοσι ;

Ανοιγοκλεισε τά βλέφαρα πολλές φορές καί τόν κοίταξε σαστισμένη.
—  Ναι', τόσες ήταν! άποκρίθηκε μ’ ένα λυγμό. ΙΙώς το ξέρετε;

— Καί τά μετρητά σας, δεσποινίς Βαλέντη, πρέπει νά ήταν γύρω στις διακό
σιες πενήντα χιλιάδες;

~ Διακόσιες πενήντα και εφτακόσιες δραχμές! είπε περισσότερο σαστισμένη. 
Διά τι συμβαίνει; Δεν χάθηκαν λοιπόν οι οικονομίες μου;

εϋ-υχώς, προφθασαμε... ακούσε κάπως σκληρή τή φωνή τοϋ Γλαυκή. 
Και j-ροφθάσαμε και τα κοσμήματα σας αθικτα, νομίζω, δπως τά είχατε στήν κα
σετίνα σας. Σάς τηλεφώνησε ο Δημήτρης Πέντζας, δεσποινίς, ξέροντας πολλά γιά 
τον ψυχικό σας κόσμο, γιά τά χρήματα καί τά κοσμήματα πού φυλάγατε στο σπίτι 
σας -δω... Σας παρ-συρε με τόση τέχνη, είναι αλήθεια, κι όταν εσείς είχατε με
θύσει  ̂από ευτυχία καί ποτο μαζί του, τηλεφώνησε σέ τρεις φίλους του γιά νά μπουν 
στό διαμέρισμά σας και νά σάς κατακλέψουν. Πα,λιό τό τέχνασμα, μά παλιές καί 
οι γνωριμίες μας, δεσποινίς Βαλεντη, με τόν Πέντζα καί τούς συντρόφους του... ’Έ 
φυγαν λοιπόν οί τρεις φίλοι απο τό καμπαρέ πού βρίσκονταν, πλανήθηκαν στούς 
δρόμους καί κάποτε τούς χάσαμε, άλλά τούς ξαναβρήκαμε δταν είχαν κάμει τή δου- 

αι μαλισια είκοσι με ι,ριαντα μέτρα πιο κάτω από εδώ... Οί έφτακόσιεεΞΐα τους και
δραχμές πρεπει νά βρίσκωνται σάς τσεπες τοϋ τρίτου τής παρέας, ενός νεαροΰ πού 
κατώρθωσε νά ξεφύγη πρός τό παρόν. Άλλά τά άλλα βρέθηκαν δλα επάνω του-

που 
επάνω τουο

,, , ,  , , , εμ-μένη, δεσποινίς Βαλέντη, κΓ δ αριθμός
της μόλις λίγο πριν απ τα μεσάνυχτά μάς είχε τηλεφωνηθή...

— "Ηταν κλεμμένη κΓ αυτή, κύριε, δπως δλα τά άλλα τής άποψινής μου με
γάλης περιπέτειας, τραύλισε ή ’Αντιγόνη Βαλέντη καί αναλύθηκε πάλι σέ λυγμούς 

Κ Γ δ ύπαστυνόμος Γλαυκής, μή ξέροντας άκόμη δλόκληρο τό δράμα της άπό- 
μεινε πελαγωμένος μέ τήν «άγνωμοσύνη» Ικείνης τής ώριμης γυναίκας, μιά «άγνω- 
μοσύνη» πού για πρώτη του φορά συναντούσε...

ΔΓ. Σ-ς
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Π ΡΟ Α ΓΩ ΓΑ Ι
—  ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, προήχθη, κατ αρχαιό

τητα εις τον βαθμόν τοΰ Τπαστυνόμου Β ' τάξεως, άναδρομικώς άπό t .7.1 Jb4, αφ 
ής προήχθησαν οί νεώτεροι συνάδελφοί του κ.κ. Ευθύμιος Κουτσοσΐμος και Νικόλαος 
Πορικός, διά πάσας τάς περιπτώσεις, πλήν τής λήψεως αποδοχών, δ _ Ανθυπαστυνομος 
τής Μ Δ κ ’Ιωάννης Μπουρδάκος καί εντάσσεται οότος μεταξύ των τοτε  ̂ συνα ε 
φων του καί ήδη ύπαστυνόμων Β ' κ.κ. Ευστρατίου Ήλιοπούλου καί Αντωνίου
Φαλδαμή. , ,

—  Κατόπιν άποφάσεως του κ. Αρχηγού τής Αστυνομίας, προήχθησαν εις τον
βαθμόν τοΰ Ύπαρχιφύλακος οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Δημήτριος Τζανετάκος, Κ ευ ε- 
ριος Κατσίκας καί Κων) νος Βασιλόπουλος, προς πλήρωσιν ύφισταμένων κενών ορ
γανικών θέσεων. Α „ , c , n , , ,

—  Δι’ αποφάσεων τοΰ κ. Ιπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, προήχθησαν οι Αρχι 
φύλακες κ.κ. Άνδρέας Τσονωνάς, κατ’ αρχαιότητα, καί Ήλίας Άργυρακόπουλος, 
κατ’ εκλογήν, εις τόν βαθμόν τοΰ Άνθυπαστυνάμου, πρός πλήρωσιν υφισταμένων 
κενών οργανικών θέσεων, εκ. των εν ισχυι πινάκων προακτέων τοΰ c -ους 1J66.

*

Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ  -  Α Π Ο Λ ΥΣΕΙΣ
—  ΙΙαρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, ο Αρχιφυλας κ. Κωνσταντίνος Κα- 

ραγιάννης καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Χρήστος Χαλκιοπουλος, Κωνσ<.αν -ΐνος Βαρσος, 
Άνδρέας Νικολάου, ’Αλέξανδρος Άλειφέρης, ’Αθανάσιος Καλαϊτζής, Νικόλαος Πι- 
σκοπάνης, Γεώργιος Κατσούλης καί Άνδρέας Τσάφος .̂

—  ΙΙαρητήθησαν τοΰ Αστυνομικού Σώματος ο I παρχιφυλαξ κ. Χαράλαμπος 
Μακρής καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Χρήστος Μπούρας, ’Αναστάσιος Παπαγιαννόπου- 
λοό, Παναγιώτης Λουκάς καί Χαράλαμπος Αεοντιου.

__ Άπελύθη τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, δ Άστυφύλαξ
κ. Θεοφάνης Ζώης.

.* *
ΑΜ ΟΙΒΑΙ

—  Διά άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, έπηνέθη δ Αστυνόμος 
Β ' κ. Ήλίας Άρβανιτάκης, Διοικητής τοΰ Τμήματος Γενικής Ασφαλείας Ινερκύ- 
ρας καί άπενεμήθη υλική καί ηθική άμοιβή εις τούς Αστυφύλακας κ.κ. Σταύρον 
Κόντην καί Μιχαήλ Σολαίτην, διότι, υπό τήν προσωπικήν έπίβλεψιν, έπιδεξίαν καί 
μεθοδικήν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου, έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, μεθοδικό- 
τητος καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών υπηρεσίας, δ πρώτος των ώς άνω 
αστυφυλάκων βοηθούμενος καί υπό τοΰ έτέρου συναδέλφου του, επέτυχε τήν 4 .15 ' ώ
ραν τής 24 - 6 - 66, τήν σύλληψιν τοΰ σεσημασμένου διαρρήκτου Κων) νου Μαγκαφά 
δστις είχε διαπράξει σωρείαν διαρρήξεων καταστημάτων έν τή πόλει τής Κερκύρας, 
προκαλέσαντες διά τής επιτυχίας των ταύτης τά ευμενή σχόλια τοΰ εγχωρίου καί 
τού ’Αθηναϊκού Τύπου καί τοΰ Κερκυραϊκοΰ κοινού υπέρ τοΰ Αστυνομικού Σώματος.

—  ’Ωσαύτως, διά άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, έπηνέθη δ 
’Αστυνόμος Α ' κ. Παναγιώτης Δρούζας, Διοικητής τοΰ Τμήματος Γενικής Ασφα
λείας Πατρών, καί άπενεμήθη υλική καί ηθική άμοιβή εις τούς: I)  Αστυνόμον Β ' 
κ. Γεώργιον Φασούλκαν, Τποδ) τήν τοΰ ώς άνω Τμήματος, 2) Τπαστυνόμον Α ' κ. 
Γεώργιον Κωνσταντακόπουλον, Προϊστάμενον τής Όμάδος ’Ηθών - Λεσχών καί Κα
ταδιωκτικών ’Εγγράφων, 3) Άνθ) μον κ. Κων) νον Άρώνην, 4) Τπαρχιφύλακα κ. 
Φώτιον Άσπρούδαν καί 5) ’Αστυφύλακας κ.κ. Αθανάσιον Τερέζην, Ξαβέριον Κα- 
ρούνιαν, Ίωάννην Φόφολον, Βασίλειον Μάλαν, Διονύσιον Διαμαντόπουλον, Πέτρον 
Καρμίρην καί Κων) νον Χολέβαν, διότι οί ανωτέρω, υπό τήν έπιδέξιαν καθοδήγησιν
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τού ^πρώτου (■/.. Δρούζα), έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, μεθοδικότατος καί 
πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών υπηρεσίας των, έπέτυχον την άνακάλυψιν, 
συλληψιν καί ̂ παραπομπήν εις την Δικαιοσύνην σπείρας εμπόρων ναρκωτικών καί 
ιοςικομανών ώς καί κατάσχεσιν ικανής ποσότητας ακατέργαστου ινδικής καννάβεως 
(χασις) , προκαλέσαντες, διά τής επιτυχίας των ταύτης, τά ευμενή σχόλια τού κοινού 

καί τού τύπου τής πόλεως Πατρών υπέρ τού ’Αστυνομικού Σώματος.
*

ΕΠ ΙΣΤΟ Α Α Ι

Δημοσιεύομεν ώς έχει άποσταλεΐσαν εις τον ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πό
λεων επιστολήν τού Βασιλικού Εθνικού 'Ιδρύματος :

« Κύριε ’Αρχηγέ,
^Εχομεν ι.ην τιμήν, επί τή επιτυχή λήξει των οργανωθεισών εκδρομών αγρο

τόπαιδων έκ Βορείου Ελλάδος, νά παράκαλέσωμεν υμάς δπως δεχθήτε τάς θερμάς 
εύχαριστιας μας διά την παρασχεθεΐσαν συνδρομήν έκ μέρους τής ’Αστυνομικής Δι- 
,υθύνσεως ΙΙατρών καί τής Δ) νσεως Τουριστικής ’Αστυνομίας ’Αθηνών πρός έξυ- 
πηρέτησιν των εκδρομέων.

Αί γενόμεναι ίδιους υποδοχαί τών 18 ομάδων εις Πάτρας, οϊ θερμοί καί μεστοί 
εθνικού περιεχομένου λόγοι τούς οποίους απηύθυνον ’Αξιωματικοί τής Δ) νσεινς 
Πατρών και γενικωτερον αι παρασχεθεϊσαι πολλαπλαί φροντίδες καί εξυπηρετήσεις 
τά μάλλον συνέβαλον εις τήν έπιτυχίαν τών έκδρομών.

Παρακαλοΰμεν καί αόθις Κύριε Αρχηγέ, δπως δεχθήτε τάς ευχαριστίας μας».
Ο ΓΕ Ν . Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ* **

ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΙΚ Ο Ν  ΣΓΝΕΡΓΕΙΟΝ ΑΡΧΗΡΕΙΟΓ A. Π.

■Γπό τού Κινηματογραφικού Συνεργείου ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, 
συνεχίζονται αί κινηματογραφικαι παραστάσεις εις σχολάς, σχολεία, ευαγή ιδρύματα, 
φύλακας κλπ., με λίαν αξιόλογα αποτελέσματα. Αι κριτικαί τού κοινού είναι έν προ- 
κειμένω ^ενθουσιώδεις, καλλιεργούμενου ούτω ενός φιλικού καί αποδοτικού κλίματος 
διά τήν άνάπτυξιν καλών σχέσεων ’Αστυνομίας καί Κοινού.

Χαρακτηριστικόν είναι το κατωτέρω δημοσιευόμενον έγγραφον τής Εταιρίας 
Προστασίας Άποφυλακιζομένων ’Αθηνών: ' ' '

«’Έχομεν τήν τιμήν, επί τή λήξει τής χειμερινής περιόδου τών κινηματογρα
φικών  ̂προβολών εις τούς Κινηματογράφους τών ενταύθα Φυλακών υπό τής Ύμετέ- 
ρας 1 πηρεσίας (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, άριθ. Πρωτ. 45 Φ 9) 1)29.11.1965) 
νά σάς διαόιβάσωμεν τάς θερμοτάτας ευχαριστίας μας καί νά σάς παρακαλέσωμεν 
δπως καί κατά τήν προσεχή φθινοπωρινήν - χειμερινήν περίοδον έξακολουθήσητε 
τήν πολύτιμον προσφοράν σας μετά τού αυτού θερμού ενδιαφέροντος».

Μετά τιμής
Ό  Πρόεδρος τού Δ.Σ. Ό  Γεν. Γραμματεύς

Επίτιμος Είσαγγελευς Εφετών
ΠΑΝΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩ ΡΓ. ΜΕΝΑΡΔΟΣ

'Ωσαύτως, τό εν Πάτραις Πτωχοκομείον «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» άπέστειλε τό 
κατωτέρω δημοσιευόμενον έγγραφον, δΡ οδ εκφράζει τάς ευχαριστίας τής τε Διοι- 
κούσης Επιτροπής^τούτου καί τών έν αύτώ περιθαλπομένων, διά τήν ψυχαγωγίαν ήν 
παρέσχεν αύτοίς τό Κινηματογραφικόν Συνεργεϊον τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πό
λεων, κατά τήν πρόσφατον μετάβασίν του εις τήν πόλιν τών Πατρών:

εχει

«’Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
Η Διοικούσα Επιτροπή τού Πτωχοκομείου Πατρών «Ό ’Απόστολος Άνδρε ας» 
την τιμήν, να Σάς απευθύνη τήν παρούσαν, ΐνα έκφράση Ύμϊν, τάς βαθυτάτας
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ρισ-ίας μας, πρδς τδ Συνεργεΐον Προβολής Κινηματογραφικών ταινιών.

’Επί τούτοις, διατελούμεν, μετά διακεκριμένης τιμής».
, Λ ' „  , , .  Ό  Γραμματεύς

Κ. Δ. Π Α Π Α ΓΓΕ Λ Ο Υ Τ ΣΟ Σ ΕΕΩΡ. Μ Π Ο ΥΡΑΣ

Τέλος ή έν Πάτραις έκδιδοΙΙνη ήμερησία έφημερίς: «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», 
εις τδ υπ’ άριθ. 6623 ψύλλον αότής δημοσιεύει, εις την πρωτην σελίδα, ενθουσιώ
δες σνόλιον άναφερόμενον εις τάς προκληθείσας λίαν αγαθας εντυπώσεις παρα τη 
πατραΐκΐ) κοινή γνώμη, έκ των πραγματοποιηθεισώνπροσφατως εις την πολι ^  
Πατρών κινηματογραφικών παραστάσεων υπο του Αστυνομικού Κίνημα ,ογραφικ 
Συνεργείου τάς οποίας χαρακτηρίζει «θαυμασίας καί ωφέλιμους».  ̂ .

Διά του αυτού δημοσιεύματος, ή Ιδία εφημερις, συγχαίρει και έπαινοί ολοφυ- 
νω- τδ πολύμορφον κοινωνικόν εργον τού Ύπουργου τής Δημοσίας Ιαξεως κ.^Λρι- 
στου Άποστολάκου, έξ αφορμής τής λαμπράς έμφανίσεως του κινηματογραφικού i - 
στυνοαικοΰ Συνεργείου. Έ ν κατακλείδι δέ, διά του σχολίου τουτου, ζητείται η με- 
τάβασις τού κ. Υπουργού εις την πόλιν των Πατρών, ϊνα, οι εθνικών ομιλιών το- 
νώση τδ υπηρεσιακόν φρόνημα των έν Πάτραις Αστυνομικών Υπάλληλων και του 
κοινού, ώς συνέβη καί εις άλλας πόλεις τής Ελλάδος.

ΠΕΝΘΗ
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Κ ο τ τ ι κ ι ά ς

Καί πάλιν τδ ’Αστυνομικόν Σώμα θρηνεί τήν απώλειαν ενός εκλεκτού εν ένερ- 
γεία αξιωματικού του. Τήν 2 8 )9 )6 6  άπεβίωσεν εις τδ νοσοκομεΐον «’Αλεξάνδρα», 
ΙΕ εμφράγματος τού μυοκαρδίου, δ ’Αστυνόμος Α Γεώργιος Κοττικιάς Διατελων 
6ίς άναρρωτικήν άδειαν, τήν πρωίαν τής 28) 9) 66 κατεληφθη υπο καρδιακής κρι- 
σεως. Είσήχθη εκτάκτως εις τδ νοσοκομεΐον και τδ 
εσπέρας τής αυτής ημέρας παρέδωσε τδ πνεύμα, εγ- 
καταλείπων δριστικώς τήν γηίνην ζωήν. Κατα την 
νεκρώσιμον άκολουθίαν, ή οποία εψάλη τάς απογευ- 
ματινάς ώρας τής έπομένης εις τήν Μητρόπολη τών 
’Αθηνών, παρέστησαν πολλοί, εν συνταςει καί ενερ- 
γεία, αστυνομικοί, ώς καί φίλοι τού άποθανόντος. Τδν 
έπικήδειον έξεφώνησεν ό ’Αστυνόμος Α ' κ. ’Επαμει
νώνδας Παναγόπουλος, ο όποιος καί κατέθεσε στεφα- 
νον έπί τής σοροΰ τού έκλιπόντος, έκ μέρους τού Α
στυνομικού Σώματος, ως έλάχιστον φόρον τιμής και 
ευγνωμοσύνης διά τάς πρδς τούτο υπηρεσίας τού ’Α
στυνόμου Κοττικιά.

Ό  Γεώργιος Κοττικιάς, έγεννήθη εις τήν ’Άρταν τώ 1912. ’Άγων τδ 20όν



ειος της ηλικίας του κατεταγη εις την Αστυνομίαν Πόλεων, τώ 1946 προήχθη εις 
Ύπαστυνόμον Β ' , τώ 1949 εις Ύπαστυνόμον Α ', τώ 1958 εις ’Αστυνόμον Β ' καί 
τώ 1964 είς ’Αστυνόμον Α '. Υπηρέτησε οιαδοχικώς εις τό Γον "Αστυνομικόν Τμή
μα ’Αθηνών, είς^τήν Ύποδιεύθυνσιν Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών καί εις την Γενι
κήν Διευθυνσιν Εθνικής Ασφαλείας, ώς καί είς άλλας Υπηρεσίας, προσφέρων πο
λυτίμους υπηρεσίας. Ηθικός, τίμιος, εργατικός, προσηλωμένος είς τό καθήκον, έγ- 
κυκλοπαιδικώς καί επαγγελματικώς άρτίως κατηρτισμένος, έξετιμάτο ιδιαιτέρως ύφ’ 
όλων. .0 θάνατός του ένεποιησεν είς όλους ήμας βαθυτάτην λύπην, διότι ήτο πρά
γματι εξαιρετικός αξιωματικός, φίλος ειλικρινής καί άριστος άνθρωπος.

Είς μεν τούς οικείους του εκφράζομεν τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας, είς δέ 
ιόν τελευτησαντα την παρούσαν ζωήν Αστυνόμον εύχόμεθα διαπύρως όπως είναι 
έλαφρόν τό χώμα τής ’Αττικής γής, τό όποιον τόν έκάλυψε.

Ή  μνήμη του θά είναι αιώνια.

Ι ω ά ν ν η ς  Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς

Την 9ην ’Οκτωβρίου ηύτοκτόνησεν ό Άστυφύλαξ Κ 785 ’Ιωάννης Γιαννόπου
λος. Οί λόγοι τής αυτοκτονίας του άνάγονται είς ψυχικήν νόσον, έκ τής όποιας ό 
αύτάχειρ ύπέφερε.

Ό  ’Ιωάννης Γιαννόπουλος, έγεννήθη είς Κούβελα Τριφυλίας τώ 1925. Έ χω ν 
εκπληρώσει τάς στρατιωτικάς του ύποχρεώσεις, τόν Φεβρουάριον τοΰ 1946 είσή-

χθη είς τήν Σχολήν ’Αστυφυλάκων. Άπό τής δρκω- 
μοσίας του καί τής εξόδου του έκ τής Σχολής, ύπηρέ- 
τησεν είς τα ΣΤ , Κ Σ Τ ', καί Θ' ’Αστυνομικά Τμή
ματα ’Αθηνών καί άπό τόν Μάρτιον τού 1953, μέχρι 
καί τοΰ θανάτου του, ύπηρέτει είς τήν Ύποδιεύθυνσιν 
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών. Νεόνυμφος είσέτι —- 
ένυμφεύθη τόν Αύγουστον τού 1965 —  ήσθένησεν έκ 
ψυχικής  ̂νόσου, ένεκα τής οποίας τήν Κυριακήν 9) 
10) 66, επιστρεφων εξ Εύβοιας μετά τοΰ πατρός του 
καί τής συζύγου του, προέβη είς τό άπονενοημένον 
διάβημα. Ή το εργατικός, φιλότιμος καί μέ έξαιρε- 
τικήν υπηρεσιακήν άπόδοσιν Άστυφύλαξ, ώς τούτο 
μαρτυρούν αι απονεμηθεΐσαι, κατά διάφορα διαστή

ματα, εις αϋτον άμοιβαά Ένεκα τοΰ ήθους καί τής υπηρεσιακής του δραστηριότη- 
~ος, εχαιρεν ιδιαιτέρας έκτιμήσεως τόσον έκ μέρους τών προϊσταμένων του, όσον καί 
έκ μέρους τών συναδέλφων του.

Εύχόμεθα όλοψύχως όπως ό θεός άναπαύση τήν ψυχήν του καί παράσχη βάλ- 
σαμον παρηγοριάς είς τούς οικείους του.

Ή  μνήμη του άς είναι αίωνία.

«Λ ΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ »



Κάθε Παρασκευή 
Ώ ρα 20.30'-21

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή της 'Αστυ

νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα

θμό Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Είναι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, Ενδιαφέ

ρουσα .

Μία ’Εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε 'Ελληνικό 

σπίτι.


