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ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

Ύπό τοΰ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΤ ΚΟΥ

«Β άρβαρα χέρια κ α ι μ ικ ρά μ ια χώ ρα αθάνατη κ ι’ Ιερή
νά τή χαλάσονν ρίξανε φω τιά,
μ ά ή φλόγα της, πού ξάστραψ ε, φ ώ τισε μόνον, ή ζοφερή,
τη ν δόξα τοΰ Μ εσολογγίου κ α ι τον κακούργου τή θ ω ρ ειά ».
(Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ, 1-12-1940)

ΘΑΥΜΑΤΑ φαίνονται στη ζωή μερικά πράγματα κι όμως θαύματα δεν είναι.
Σ ΑΝ
Κάποιες μεγάλες κι αόρατες δυνάμεις πού μένουν κρυμμένες χρονιά καί χρονιά,
έρχεται κάποτε ή ώρα νά φανερωθούν. Γοτε φουντωνει η πυρκαγιά και σπιθοβολαει
κι απλώνεται καί γίνεται τό θαύμα, πού κι δμως θαύμα δεν είναι.
"Οταν πηγαίναμε κάποτε στό σχολείο, άκούγαμε μέ θαυμασμό καί κάποιο δέος
νά μάς μιλάνε γιά τόν μεγάλο σίφουνα της Έπαναστάσεως πού πέρασε καί ξεσήκωσε
τον Ελληνισμό τό 1821 καί τόν έκανε νά άρματωθή γιά νά άποτινάξη τις βαρειές
άλυσσίδες της σκλαβιάς, πού τετρακόσια χρόνια πλάκωνε τά στήθη του.
Ή δική μας γενιά έβλεπε τό 1821 σάν κάτι τό πολύ μακρινό καί άφθαστο.
Ποιος από μάς — σκεπτόμασταν — μπορεί να μοιαση, έστω και για λίγο, με τους
αρματολούς ή τούς μπουρλοτιέρηδες τοΰ 21; Ποιά γυναίκα μπορεί νά παραβληθή μέ
τις αμαζόνες τοΰ Σουλιοΰ, πού έπεφταν στό γκρεμνό γιά νά άποφύγουν τήν σκλαβιά
καί τήν ατίμωση, χορεύοντας καί τραγουδώντας τό: «έχε γειά καημένε κόσμε, έχε
γειά γλυκειά ζωή»;
Αυτές τις σκέψεις δμως κάνοντας τότε, είχαμε λησμονήσει μιά σημαντική,
αλλά καί βασική λεπτομέρεια. Δέν στοχαστήκαμε δτι ή αθάνατη ελληνική ψυχή, ή
οποία αιώνες τώρα τρέφεται καί ζή μέ τό ιδανικό τής λευτεριάς, είναι πάντα ή ίδια
στο πέρασμα των χρόνων. Αιώνια κι άφθαρτη
* *
ΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΑΝ, κάποια εποχή, σκληρά στη φτω χή μας τούτη πατρίδα, μό
νον καί μόνον γιά νά κερδήσωμε τή μάχη τής Ε ι ρ ή ν η ς καί τού π ο λ ιτ ι σ μ ο ΰ. Καί ενώ εμείς μέ ιδρώτα ποτάμι ποτίζαμε κάθε σπιθαμή τής άγονης
γής μας, ένας άλλος κόσμος γύρω μας αρματωνόταν μέ φωτιά καί σίδερο. Εμείς,

Α
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αλήθεια, τί διαθέταμε να φυλάξωμε καί να προασπίσομε τα πατρογονικά μας χώμα
τα; Βέβαια δεν εϊμασταν εντελώς ξαρμάτωτοι, μά, τοΰ μικρού Δαυίδ ή σφεντόνα είναι
δυνατόν νά συγκριθή μέ τήν κτηνώ δη δύναμη τοΰ Γολιάθ;
Μ’ αυτές, τις λογικές στη βάση τους, σκέψεις βαυκαλιζόμενος δ σιδεροφρακτος
Γολιάθ καί πιστεύοντας ακράδαντα — γιατί ποτέ του φαίνεται δεν διαβασε μέ επι
μέλεια τήν ελληνική ιστορία — δτι μέ τήν πρώτη του κρούση θά γονατίζαμε, άρχι
σε, χωρίς καμιά από μέρος μας πρόκληση, τις φοβέρες:
— "Ελληνες, είπε ξεδιάντροπα, κάντε μου τόπο νά οιαβώ. Η χωρά σας μου
είναι απαραίτητη καί θά τήν πάρω είτε τό θέλετε είτε δεν τό θελετε.
— ΟΧΙ!
Μέ μιά φωνή, σάν ένας άνθρωπος, οι "Ελληνες διά τοΰ στόματος τοΰ αείμνηστου
Πρωθυπουργοΰ της χώρας μας, τοΰ Ίωάννου Μεταξά, έδωσαν στον ιταμό επιδρομέα
την απάντηση πού τούς επέβαλε ή βαριά κληρονομιά τοΰ «Μόλων λαβε» τοΰ Λεω
νίδα.
’Ό χι! Δέν λογαριάζομε τις απειλές σου. Γεννηθήκαμε για νά ζοΰμε έλεύθεροι
καί δέν πρόκειται ποτέ νά άμαυρώσωμε την τρισένδοξη ιστορία τής φυλής μας.
Τίποτε δέν σοΰ δίνομε καί δέν σοΰ επιτρέπομε νά μολύνης τ’ άγια χώματά μας.
Θά πολεμήσωμε μέ πίστη στο Θεό καί στό δίκιο τοΰ αγώνα μας. Μπορεί νά νικη
θούμε, δέν μάς ενδιαφέρει. Τότε μόνον μπορείς νά περάσης πάνω από τά πτώματά
μας, βουτώντας σε λίμνες από αίμα ηρώων, αίμα δικό μας, πού θά σέ κτυπάμε
αλύπητα ως τή στερνή μας αναπνοή.
’ Ηταν τή νύχτα τής 27 προς 28 ’Οκτωβρίου 1940.
Κι έδώ αρχίζει τό θαΰμα, γιατί εκείνο τό ΟΧΙ, πού βγήκε αυθόρμητα από τά
στήθη δλων των Ε λλήνων, τό έβαλε ατά χείλη τους ή απέθαντη ελληνική ψυχή.
Αυτή πού περίμενε κρυμμένη σάν τή «σπίθα στή στάχτη». Αυτή πού είχε στήσει
χιλιόχρονα τρόπαια σέ κάθε γωνιά τής γής μας. Ή ταν ή μεγάλη μυστική δύναμη
πού έμενε κρυμμένη καί βρήκε τήν ώρα νά φανερωθή. Τότε ήταν πού φούντωσε ή
πυρκαγιά καί σπιθοβόλησε κι απλώθηκε καί γίνηκε τό θαΰμα.
*
* *
ΠΙΝΔΟΣ, ζηλεύοντας τις παλιές δόξες τοΰ ’Όλυμπου καί τοΰ Κίσσαβου, δέ
χθηκε στις κακοτράχαλες κορφές της τούς αετούς - στρατιώτες μας, πού, για
νά προλάβουν τον εχθρό στήν υποχώρησή του, τον κυνηγούσαν, από ράχη σέ ράχη.
Ό φανφαρόνος επιδρομέας δέν πέρασε τον Καλαμά, δέν μπήκε θριαμβευτής στά
Γιάννενα. Μιά χούφτα ηρώων τόν έδιιυξαν ταπεινωμένο πέρα από τά σύνορα. Βρόντηξε καί τραγούδησε ξανά τό βόλι, δπως τό 1821.
Ή δόξα τής Ελλάδος τών Θερμοπυλών, τοΰ Μαραθώνα, τής Σαλαμίνας καί
τοΰ 1821, τριγύριζε καί πάλιν στις μπαρουτοκαπνισμένες κορφές τής Πίνδου, τοΰ
Μόραβα καί τής Τρεμπεσίνας καί σ’ δλες τις άλλες ψηλές καί αιματοβαμμένες ρά
χες, δίνοντας ψυχική αντοχή στά φανταράκια μας. Τά άγια κόκκαλα τών ηρώων
δλων τών ελληνικώ ν γενιών, σπαρμένα στις αμέτρητες βουνοπλαγιές καί τις λαγκα
διές τής δοξασμένης μας Πατρίδος, τρίξανε από αγαλλίαση άλλη μιά φορά σάν
δέχονταν πάνω ατούς άγνωστους τάφους των τά ήρω ϊκά κορμιά τών παιδιών 'τους.
ΟΕ ηρωικές ψυχές τους, ανταμώνοντας τή θριαμβευτική πορεία τών άπογόνο^ν τους,
πού άρχισε τήν 28 ’Οκτωβρίου 1940, είχαν σίγουρη πλέον τήν είδηση δτι οι θυσίες
τους δέν πήγαν χαμένες. Ή υπόσχεση πού τούς είχε δοθή: «Τά παιδιά σας θέλει
δήτε πόσο μοιάζουνε μέ σάς», βγήκε πέρα γιά πέρα αληθινή. Ινι οΕ Σουλιώτισσες
τοΰ Ζαλόγγου αντάμωσαν κι αυτές σάν «σέ πανηγύρι ανθισμένης Πασχαλιάς» τις
καινούργιες Έλληνοποϋλες, πού τις ακολούθησαν στόν ήρωικό χορό τής θυσίας,
γιατί κι αυτές σάν εκείνες, «δέν μάθαν νά στέργουν στήν σκλαβιά», αλλά «ξέρουν
πώς καί νά πεθαίνουν μέ τραγούδια, μέ χαρά».

Η

28 ’Οκτωβρίου 1940
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π ά λιν σήμερα ό νους μας στην αλησμόνητη ημέρα τής 28 ’Οκτω
ΦΤΕΡΟΤΓΙΖΕΙ
βρίου 1940. Την ήμερα τή μεγάλη, πού σαν φρούριο άνέγγιχτο ορθώθηκε ή

ΤΙίστη απέναντι στην καταστρεπτική μανία τού εχθρού. Πίστη στο Θεό κι αγάπη στην
Πατρίδα. Μέ αυτά τά δυο εφόδια ξεχύθηκε δ λαός μας την ήμερα έκείνη, κινώντας
πρδς τού βοριά τά ΰψη γιά νά άντισταθή σάν ύπερφρούριο.
Γιά ένα τίμιο κι ένδοξο αγώνα,*σάν άλλοι μάρτυρες μέ τον ψαλμδ στά χείλη
προχωρούσαν οί στρατιώτες μας τό 1940. Δέν πολεμούσαν από εκδίκηση. Ή ψυχή
τού "Ελληνα στρατιώτη, μέ την πίστη στό Θεό βαθιά ριζωμένη, είναι γενναία καί
δέν ξέρει τί θά πή εκδίκηση. Καί τό άπόδειξε αυτό πολλές φορές μέχρι σήμερα ατούς
ήττημένους καί καταφρονεμένους εχθρούς του. Ούτε πολεμούσαν γιά νά κατακτή
σουν ξένη γή. "Εχυναν τό αίμα τους, γιά νά ζοΰμε εμείς γαληνεμένα στον ήλιόφωτο αυτό τόπο πού γεννηθήκαμε.
“Ενας λαός ολόκληρος αγωνιζόταν καί πολεμούσε γιά την λευτεριά του. Μ’
αυτό τόν τρόπο δείχνουν οί λαοί δτι είναι άξιοι νά ζοϋνε έλεύθεροι. "Ολος ό κό
σμος απορούσε καί θαύμαζε. Θαύμαζε καί έλεγε: «"Ως τώρα λέγαμε δτι οί "Ελ
ληνες πολεμάνε σάν ήρωες. ’Από δώ καί πέρα θά λέμε δτι οί ήρωες πολεμάνε
σάν "Ελληνες».
ΟΚΤΩ ’Οκτωβρίου 1940 — 28 ’Οκτωβρίου 1966.
ΕΙΚΟΣΙ
Είκοσι καί έξι χρόνια από τότε. "Οσα όμως κι άν περάσουν, θά μάς φαίνεται
σάν νάταν χθές. Τό ξύπνημα εκείνης τής ήμέρας δέν έμοιαζε μέ τ’ άλλα. Δέν ήταν
γαληνεμένο καί ειρηνικό κάτω άπό τό γαλάζιο ουρανό. Μά δέν ήταν ούτε ξύπνημα
φόβου καί τρόμου. Τί κι άν σφύριζαν οί .σειρήνες καί κτυποΰσαν οί καμπάνες; Ή
Ελλάδα ξύπνησε άντρειωμένη. Σάν εθνικό εγερτήριο, παιάνας πανελλήνιος ηχούσε
άπ’ άκρη σ’ άκρη τό ΟΧΙ.
Τό ξύπνημα τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, ήταν ένα ξύπνημα σάν άπό τά βάθη
των αιώνων. Ή Ελλάδα μέ την αρχαία της δόξα καί την βαριά κληρονομιά των
θαυμάτων πού τής χάρισε δ Θεός, μέ τό μεγαλείο τού Βυζαντίου καί την ακατά
βλητη πίστη των ηρώων τού 1821, ξύπνησε την 28η ’Οκτωβρίου τού 1940 μέ μιά
ιερή αποστολή: Νά δείξη, ακόμα μιά φορά, στόν κόσμο δλον δτι «τό άδικον ούκ
εύλογεΐται εις τόν αιώνα».
Καί γεύθηκε ή Ελλάδα δλη την πίκρα πού την πότισαν οί νεώτεροι αντιπρό
σωποι τού ψευτοπολιτισμοΰ. Καί πολέμησε μικρή αυτή κι άοπλη εναντίον στοάς
θωρακισμένους γίγαντες. Μόχθησε, πείνασε, πόνεσε, έκλαψε, μά δέν λύγισε, δέν
χάθηκε, γιατί: «Δέν χάνεται ή Ελλάδα, δέν σβήνει ή ψυχή της. Τά σάβανά της
έμαθε νά σχίζη τό σπαθί της», δπως γράφει κι δ ποιητής.
Άποτίοντας φόρο τιμής κι ευγνωμοσύνης στούς αθάνατους νεκρούς τής θρυλικής
έποποιΐας τού 1940, κλείνομε τό ευλαβικό αυτό αφιέρωμα μέ ένα ποίημα τού
I. Πολέμη.
Ά ττο τη λαβουματιά του την ορθάνοιχτη
αχνίζοντας τό α ίμ α π λ η μ μ υ ρ ίζ ε ι'
ό Χ άρος κ α θ ρεπ τίζετα ι σ τά μ ά τ ια του
κ ι αυτός ψυχομαχουντας ψ ιθ υ ρ ίζ ε ι:
—’Άχ , τ ί είναι μ ιά ψ υχή μπρος στη λα χ τά ρα μ ο υ ;
’Ή θελα νάχω τρεις στη μάχη επάνω,
νά σου τής δώσου κ α ί τις τρεις 'Ε λλάδα μου,
κ α ί τρεις φορές γ ιά σένα να. π ε θ ά ν ω !. . .
I. Ρ Λ Ί -Κ Ο Σ

ΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑ I

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
'Υπό τοϋ Πρυτάνεως καί Καθηγητοϋ της Εγκλη
ματολογίας έν τη Παντείω Ά νω τ. Σχ. Πολιτικών
Ε πιστημών κ. ΙΩANNOY ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
(Σ υ ν έ χ εια ά πό τ ό π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο κ α ί τέλ ο ς)

2.
Έ κ δέ τών συγκρινομένων ενταύθα διαφόρων δικαίων μόνον το Ιταλικόν
Σχέδιον Ποινικού Κώδικος, τού έτους 1921, δρμάται άπό των εννοιών τής έναντι
τής κοινωνίας ευθύνης καί τού κοινωνικώς επικινδύνου, χαρακτηριζον άπαντας τους
ανηλίκους, ασχέτους ήλικίας καί ίκανότητος ή άνικανότητος προς καταλογισμόν, ώς
ικανούς πρός τό έγκληματεΐν. Ή υφιστάμενη όμως αντιθεσις μεταςυ τού Σχεδ.ου
τούτου καί των άλλων δικαίων μετριάζεται, έφ οσον καί τα δίκαια ταΰτα ανεγνωρισαν την ανάγκην, δπως ή Πολιτεία μεριμνά καί περί τής διαγωγής των μικροτερας
ηλικίας καί μη ικανών πρός καταλογισμόν ανηλίκων, αμύνεται δέ κατά των προσ
βολών έκ μέρους τούτων, έστω καί αν ούτοι θεωρητικώς δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθώσιν ώς έγκληματίαι. Ουτω βλέπομεν δτι ού μόνον κατά το Ιταλικόν Δί
καιον, αλλά καί κατά τάς άλλας νομοθεσίας ό δικαστής δύναται να επεμβη και να
έπιβάλη τά άναγκαιούντα μέτρα, Ιδία «παιδαγωγικά μέτρα», κατά παντός ανηλίκου,
ασχέτως ήλικίας. Μόνον κατά τό 'Ελβετικόν Δίκαιον αποκλείεται τοιαύτη επεμβασις, προκειμένου περί παίδων κάτω τών 7 ετών, ώς λίαν πρόωρος. Κατά τό Γερ
μανικόν Δίκαιον ναι μέν τό δικαστήριον ανηλίκων δεν έχει ούδεμίαν αρμοδιότητα
προκειμένου περί τών ανηλίκων, οΐτινες άγουσιν ηλικίαν κάτω τών 14 έτών, καί
τούτο συμφώνως τώ νόμω περί δικαστηρίων ανηλίκων, έχει δμως τοιαύτην τό έπιτροπικόν δικαστήριον, δυνάμει τού νόμου περί προστασίας τής νεότητος. θ ά έδει προ
σέτι νά σημειωθή σχετικώς δτι έν Γερμανία κρατεί ή τάσις, δπως δ δικαστής ανη
λίκων καί δ επιτροπικός δικαστής συμπίπτωσιν εις τό αυτό πρόσωπον. Τέλος, καί
κατά τό Γαλλικόν Δίκαιον δεν είναι μέν δυνατόν ανήλικοι κάτω τών 13 ετών νά έμφανισθώσι προ ποινικού δικαστηρίου, άλλ’ δμως έτερον δικαστήριον, είδικώς δέ
ώρισμένον αστικόν τοιοΰτον, τό συμβούλιον τών πρωτοδικών, έχει τήν εξουσίαν νά
έπέμβη καί έπιβάλη τά άναγκαιούντα μέτρα κατά τών ανηλίκων κάτω τών 13 έτών.
IV. Έ ν τοϊς προηγουμένοις έξητάσθη τό ζήτημα «τής πρός τό έγκληματεΐν
ίκανότητος» έν συνδυασμώ άφ’ ενός μέν πρός τήν έννοιαν τής ίκανότητος πρός κατα
λογισμόν, άφ’ ετέρου δέ πρός τάς έννοιας τής έναντι τής κοινωνίας ευθύνης καί τού
κοινωνικώς έπικινδύνου τών άνηλίκων. Νύν προβάλλουσιν έτερα συναφή ζητήματα,
καί δή άναφορικώς πρός τήν έξέτασιν αύτής ταύτης τής ύποστάσεως τών άνηλίκων
εγκληματιών.
1. Καί έν πρώτοις άνακύπτει τό έρώτημα, είναι δ άνήλικος έγκληματίας μι
κρογραφία τού ένηλίκου έγκληματίου; Σχετικώς έχομεν νά παρατηρήσωμεν δτι ή
νεωτέρα Ψυχολογία διδάσκει δτι «δ άνήλικος δέν είναι δ ψυχοφυσικός μικρόκοσμος
τού ένηλίκου». Τούτων δ’ ούτως έχόντων δέον νά δεχθώμεν βεβαίως δτι ούτε καί δ
άνήλικος έγκληματίας αποτελεί μικρογραφίαν τού ένηλίκου έγκληματίου. Έ κ τού
του έπεται δτι τά παρ’ άνηλίκων τελούμενα άδικήματα κατ’ ουσίαν δέν δύνανται
νά συνταυτισθώσι πρός τά έγκλήματα τών ενηλίκω ν, ουτω δέ άλλοίαν σημασίαν άποκτώσιν αί αύταί πράξεις, έάν τελώνται παρ’ άνηλίκω ν καί εάν τελώνται παρ’
ενηλίκων. Τούτο δέ, ώς παρατηρεί ό Γερμανός συγγραφεύς ’Άλμπερτ ΧέΧόυϊγκ,
δέον νά συνδυασθή καί πρός τήν κατ’ αυτόν ορθήν γνώμην, καθ’ ην οί πλεϊστοι τών
ανθρώπων διέρχονται, ούτως είπεΐν, φυσιολογικώς, διαρκούσης τής ναράς αυτών
ήλικίας ώρισμένην φάσιν έγκληματικότητος, πάσα δέ εσφαλμένη άπό τής άπόψεως
ταύτης έξέτασις καί κρίσις περί τών νεανικών παραπτωμάτων τούτων δύναται νά
δδηγήση εις θλιβερά καί ίσως άνεπανόρθωτα αποτελέσματα. Κυρίως δέ δέον νά τονισθή δτι έκ μόνης τής τελέσεως έγκλήματος παρά τίνος ανηλίκου δέν δυνάμεθα νά
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συναγάγωμεν συμπέρασμα περί ανωμάλου χαρακτήρος, έφ’ δσον μάλιστα κατά τήν
γνώμην ταύτην τό έγκλημα των ανηλίκων παρουσιάζεται τοιουτοτρόπινς ώς φυσικόν
χαρακτηριστικόν (καί ούχί ανώμαλον, κατ’ έξαίρεσιν δέ μόνον έμφανιζόμενον) τής
νεανικής ήλικίας, ούτως δ’ είπεϊν ώς συνέχεια τοΰ παιδικού παιγνίου.
Αί έν τοΐς προηγουμένοις γενόμεναι παρατηρήσεις έχουσι πρακτικήν σημασίαν,
διότι είναι δυνατόν κανόνες δικαίου, ρυθμίζοντες έπιτυχώς τά περί ένηλίκων εγ
κληματιών, νά μη δύνανται να άποδώσωσι καλούς καρπούς, εφαρμοζόμενοι άνευ
ετέρου καί επί ανηλίκων εγκληματιών. Ή τοιαύτη ακριβώς σκέψις αποτελεί έπαρκή δικαιολογητικόν λόγον τής σημερινής δημιουργίας ίδιου Ουσιαστικού καί Τυπι
κού Έγκληματολογικοΰ Δικαίου ’Ανηλίκων.
2. Νύν θά έδει νά άφιερώσωμεν καί όλίγας τινάς λέξεις προκειμένου περί τής
αιτίας τής έγκληματικότητος τών ανηλίκων. Σχετικώς παρατηροΰμεν δτι υποστηρί
ζονται καί ένταΰθα αί αύταί οίαι καί περί τής έξηγήσεως έν γένει έγκληματικότητος
απόψεις. Τοιουτοτρόπως λοιπόν:
α) Κατά τήν μίαν γνώμην αί αίτίαι τής έγκληματικότητος τών Ανηλίκων
θεωρούνται ώς συμφυείς πρός τήν ψυχοφυσικήν ύπόστασιν τού ατόμου.
Οΰτω δέ δυνάμεθα νά όμιλώμεν ένταΰθα μόνον περί ύπάρξεως «Ανηλίκων εγ
κληματιών έξ εσωτερικών, υποκειμενικών αιτίων».
β) Άντιθέτως κατ’ άλλην γνώμην, τήν μοναδικήν πηγήν τής έγκληματικότη
τος τών ανηλίκων αποτελεί ή Κοινωνία, τό έξωτερικόν περιβάλλον, ή δέ άνθρωπίνη
ψυχή είναι, ούτως είπεϊν, άγραφος σελίς, δεχόμενη είτα καί σύν τώ χρόνω έκ τών
έξωθεν έπικτήτώς παν περιεχόμενον αυτής.
Τοιουτοτρόπως δέ δύναται νά γίνη λόγος μόνον περί ύπάρξεως «ανηλίκων εγ
κληματιών έξ έξωτερικών, αντικειμενικών αιτίων».
"
γ) Κατά τρίτην άποψιν τά αίτια τής έγκληματικότητος τών ανηλίκων είναι
είτε εσωτερικά, είτε έξωτερικά, είτε έσωτερικά καί εξωτερικά.
Κατά ταΰτα λοιπόν δυνάμεθα συμφώνως πρός τήν τοιαύτην άποψιν νά όμιλώ
μεν'περί «ανηλίκων εγκληματιών έξ έσωτερικών αιτίων», «έξ έξωτερικών αιτίων» καί
τέλος «έξ έσωτερικών καί έξωτερικών αιτίων». Τέλος δέ,
δ) Κατά τήν τετάρτην κρατούσαν γνώμην τά αίτια τής έγκληματικότητος τών
ανηλίκων δέν δύναται νά είναι μόνον έσωτερικά ή μόνον έξωτερικά, αλλά δέον νά
συνυπάρχωσι πάντοτε τόσον έσωτερικά, υποκειμενικά αίτια, δσον καί έξωτερικά,
Αντικειμενικά τοιαΰτα. Έ ν άλλαις λέξεσι, κατά τήν άποψιν ταύτην ή άτομική προδιάθεσις τοΰ ανηλίκου πρός τό έγκλημα δέν αρκεί άνευ περιβάλλοντος ευνοϊκού διά
τήν τοιαύτην εγκληματικότητα, Ενα όδηγήση αυτόν εις τό έγκλημα, ούτε πάλιν
Αρκεί τό ευνοϊκόν περιβάλλον, Ενα όδηγήση πάντα ανήλικον εις τό έγκλημα, έφ’
δσον δέν θά έχη καί ώρισμένην πρός τούτο προδιάθεσιν.
Ούτω δέ δύναται ένταΰθα νά γίνη λόγος μόνον περί ύπάρξεως «Ανηλίκων έγκληματιών έξ έσωτερικών καί έξωτερικών αιτίω ν». ’’Αλλο βεβαίως είναι τό ζήτημα,
εάν καί κατά πόσον εις έκάστην δεδομένην περίπτωσιν κυριαρχώσι μάλλον τά έσω
τερικά, υποκειμενικά αίτια ή μάλλον τά έξωτερικά, αντικειμενικά αίτια ή τέλος
συντρέχιυσι κατά τό μάλλον καί ήττον έξ ίσου άμφότερα. Έ ν τοιαύτη δέ περιπτώσει καί μόνον υπό τήν τοιαύτην έννοιαν δυνάμεθα νά όμιλώμεν περί «ανηλίκων έγκληματιών έξ έσωτερικών», «έξ έξωτερικών» καί τέλος «έξ έσωτερικών καί έξωτε
ρικών αιτίων».
Ή πρακτική δέ σημασία τοΰ προβλήματος τών αιτίων τής έγκληματικότητος
τών Ανηλίκων είναι ευνόητος, διότι τά διάφορα Έγκληματολογικά Δίκαια ’Ανηλί
κων, όρμώμενα σήμερον Από τής αρχής δτι τό έγκλημα δέν αποτελεί μόνον απλήν
παράβασιν νόμου, άπλοΰν νομικόν γεγονός, αλλά συνάμα καί πραγματικόν Ανθρώπι
νον καί κοινωνικόν γεγονός, προσπαθοΰσι νά καταπολεμήσωσι τήν έγκληματικότητα
τών ανηλίκων δι’ άναζητήσεως τών πραγματικών έσωτερικών καί έξωτερικών αιτίων,
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άτινα ώθησαν τον δεδομένον ανήλικον προς το έγκλημα. Τοιουτοτρόπως ^και ηγ^νιχΎ]

εις την ρίζαν του.
_
^
_
3. Γεννάται νΰν έτερον ερώτημα, ήτοι πώς είναι δυνατόν νά διακριθώσι οί ανή
λικοι έγκληματίαι απ’ άλλήλων;
'Ως αφετηρίαν δυνάμεθα νά λαβωμεν και ενταύθα τας κρατουσας γενικας όιαδιι
κρίσεις περί των εν γένει εγκληματιών. Ούτως εμφανίζονται κυριο)ς ουο βάσο ις
τοιούτων διαστολών:
α) Κατά τάς αντιλήψεις τής Γερμανικής Θετικής Σχολής τοΰ Ποινικού Δικαίου
οί έγκληματίαι διακρίνονται εις δύο κατηγορίας, καί δή:
1) Εις τούς έκ περιστάσεως έγκληματίας, παρ' οίς κυριαρχοΰσιν αντικειμενικά,
εδωτερικά αίτια, των εγκληματιών ώθουμένων εις τδ έγκλημα ουχί έκ σοβαράς εσω
τερικής προδιαθέσεως, άλλ’ έξ ισχυρού έξωτερικού πειρασμού.
2) Εις τούς έκ φύσεως έγκληματίας, παρά τοϊς όποίοις προεξάρχουσιν υποκει
μενικά, έσωτερικά αίτια, των εγκληματιών ρεπόντων άφ’ εαυτών, από χαρακτήρας
προς τό έγκλημα, χωρίς νά είναι ανάγκη νά ώθώνται ίσχυρώς έκ τών πειρασμών
τοΰ περιβάλλοντος. Ενταύθα «το αδίκημα είναι ή πιστή εκφρασις και ή αντανα
κλαστική είκών τής άτομικότητος τών εγκληματιών τούτων».
Καί έρωτάται νΰν, ποιον ρόλον παίζει ενταύθα η ανηλικοτης;
Έ ν πρώτοις δέον νά παρατηρηθή δτι οί ανήλικοι ύποπίπτουσιν ευκολώτερον εις
τήν έκ περιστάσεως έγκληματικότητα, επειδή ως εκ τής φύσεως αυτών δεν ουνανται νά άντισταθώσιν, έστω καί κατά τών ελαφρών πειρασμών τοΰ περιβάλλοντος.
«'Απλώς λ.χ. τό δτι έξερράγη πυρκαϊά εις γειτονικόν τι μέρος, είδε δέ δ παίς τό
πΰρ καί ήσθάνθη εύχαριστησιν από τας εξερχομενας φλόγας, αρκεί πολλακις, ινα
όδηγήση τούτον εις εμπρησμόν, επί τώ σκοπώ, δπως δυνηθή καί άπολαύση καί έκ
δευτέρου τό αυτό θέαμα».
Ά φ ’ ετέρου όμως καί έν σχέσει πρός τήν έκ φύσεως εγκληματικότητα δέον νά
μνημονευθή κυρίως δτι, έφ’ δσον μεν πρόκειται περί έμφυτου έκ γενετής τάσεως, ή
ροπή αυτή δύναται νά έκδηλωθή ήδη διαρκούσης τής άνηλικότητος καί δτι συμ
φέρον είναι νά άνευρεθή καί καταπολεμηθή δσον τό δυνατόν ένωρίτερον, άφ’ ετέ
ρου δέ, έφ’ δσον πρόκειται περί έπικτήτου τάσεως, δτι αί κακαί συνήθειαι αποκτών
ται ευκολώτερον, αλλά καί έκριζούνται επίσης εύχερέστερον διαρκούσης τής νεανι
κής ηλικίας, οπότε ό οργανισμός εύρίσκεται ακόμη εις τό στάδιον τής διαπλάσεως
ή έπί ωρίμων ανθρώπων.
β) Κατά τήν ’Ιταλικήν Θετικήν Σχολήν ύπάρχουσι πέντε κατηγορίαι έγκληματιών:
1) Οί έκ γενετής έγκληματίαι. Οΰτοι είναι έρμαια ισχυρών ροπών τού Οργα
νισμού, πρός έγκληματικήν διαγωγήν, τελοϋντες συνήθως εγκλήματα φόνου, βια
σμού, ληστείας κλπ., τής τοιαύτης τάσεως έκδηλουμένης καί δΓ ώρισμένων έκδήλων
ψυχοφυσικών (σωματικών καί ψυχικών) στιγμάτων.
2) Οί παράφρονες καί ήμιπαράφρονες έγκληματίαι, οίτινες διαπράττουσι τά
εγκλήματα λόγω διανοητικής τίνος άσθενείας.
3) Οί έκ συνήθειας έγκληματίαι, οίτινες προβαίνουσιν εις εγκλήματα, συνή
θως κατά τής ιδιοκτησίας, έξ έπικτήτου ροπής καί ούχί έκ τάσεως έκ γενετής.
4) Οί έκ περιστάσεως έγκληματίαι, οίτινες άποδεικνύουσιν έξησθενημένην δύναμιν άντιστάσεως κατά τών πειρασμών τού περιβάλλοντος καί τέλος,
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5) Οί έκ πάθους έγκληματίαι, συνήθους νευρικοί καί ίσχυρώς αισθηματικοί, τελοΰντες τό έγκλημα ούχί ύπούλως ή άνάνδρως, άλλα κατά πρόσωπον.
Έρωτάται δέ νϋν, τίνα ρόλον παίζει ή άνηλικότης έναντι των διακρίσεων
τούτων;
Έν πρώτοις δέον νά παρατηρηθή δτι ό εκ γενετής εγκληματίας είναι μέν δυ
νατόν νά ζήση καθ’ άπασαν αυτοΰ τήν ζωήν ώς τίμιος άνθρωπος, εάν εύτυχήση καί
εύρεθή εις περιβάλλον, τό όποιον δεν ευνοεί τήν έγκληματικότητα, είναι ενδεχό
μενον όμως έξ ετέρου ή έκ γενετής αυτή τάσις αυτοΰ νά προοοθή είς πολύ μικραν η
λικίαν, ιδίως, τό μέν ώς έκ τής παρ’ αυτοΰ διαπράξεως σοβαρών έγκλημάτων ώς
φόνου, εμπρησμού κ.ά., τό δέ λόγω των συμπαρομαρτούντων ψυχοφυσικών στιγμά
των. Ό Ένρίκο Φέρρι δέ άναφέρει σχετικώς παραδείγματα έκδηλώσεως τής τοιαύτης τάσεως καί είς ηλικίαν ακόμη δύο ετών. Κατά τον Καίσφρα Λομπρόζο, ό έκ
γενετής έγκληματίας διαφέρει τοΰ κανονικού ανθρωπίνου τύπου από άπάψεως σχή
ματος καί χαρακτήρας κρανίου καί εγκεφάλου, μετώπου, οφθαλμών, ρινός, όδάντων,
σιαγόνων, ώτων, σκελετού, μυών, καρδίας, αγγείων, ήπατος κ.ά., ώς έπίσης καί από
άπόψεως αίσθητικότητος, αισθηματικού βίου, έκφράσεως φυσιογνωμίας, βλέμματος,
χρώματος έπιδερμίδος κ.ά. Είδικώς διαρκούσης τής άνηλικότητος ό εκ γενετής εγ
κληματίας υπερτερεί άπό τού 10ου μέχρι τού 13ου έτους τής ηλικίας κατά τό ανά
στημα έν σχέσει πρός τόν κανονικόν τύπον ανηλίκου, έξισοΰται άπό τοΰ 13ου μέχρι
τοΰ 16ου έτους τής ηλικίας, άρχεται δέ πάλιν υπερτερών άπό τοΰ 16ου έτους, ιδία
δέ μέχρι τοΰ 18ου έτους. Ό τοιοΰτος έγκληματίας υπερτερεί ωσαύτως άπό άπόψεως
βάρους διαρκούσης τής νεαράς ηλικίας, πλήν τής περιόδου έπίσης μεταξύ 13 καί
16 έτών, καθ’ ήν έπέρχεται ώρισμένη έξίσωσις. ’Αντιθέτους ή κεφαλική περιφέρεια
καί ή μετωπική διάμετρος είναι κατώτεραι παρά τοΐς έγκληματίαις ή παρά τοϊς
χρηστοϊς όμηλίκοις αυτών. Έ πί θηλέων έγκληματιών άναφαίνεται ή έμμηνος ροή
ένωρίτερον είς έγκληματικάς γυναίκας ή είς χρηστάς τοιαύτας.
Περαιτέριο ώς πρός τούς έκ συνήθειας έγκληματίας κυρίως δέον νά παρατηρηθή'οτι οδτοι άποκτώσι κατά μέγιστον ποσοστόν τήν πρός διάπραξιν έγκλημάτων έξιν
πρωΐμως, άκόμη έφ’ όσον είναι νέοι. Έ ξ έτέρου οί άνήλικοι όύνανται ευκόλως νά ύποπέσωσιν καί είς τήν έκ περιστάσεως έγκληματικότητα, έπειδή ώς έκ τής φύσεως
αυτών παρουσιάζουσιν ασθένειαν δυνάμεως άντιστάσεως κατά εξωτερικών πειρασμών.
Τέλος, ώς πρός τήν πέμπτην κατηγορίαν δέον νά σημειιοθή ότι οί έκ πάθους
έγκληματίαι είναι κυρίως νέοι καί γυναίκες, διαπράττοντες εγκλήματα υπό τήν
ωθησιν έκρηγνυομένων παθών, ώς ή ισχυρά οργή, ή προσβληθεΐσα τιμή, ό άποκρουσθείς έρως κλπ.
Κατά τήν Ιτα λικ ή ν Θετικήν Σχολήν πας έγκληματίας, είς οίανδήποτε έκ τών
ibc άνω πέντε κατηγοριών καί έάν άνήκη, άποτελεϊ ιδιόρρυθμον υπαρξιν, ούτως δ’
είπεϊν ιδιαίτερον άνθρώπινον είδος. Πρός τήν τοιαύτην άκριβώς ιδιορρυθμίαν θεωρεΐται συγγενής καί ή ιδιορρυθμία τών άνηλίκων, διότι «τά σπέρματα τής ηθικής
ο;ρενοβλαβείας καί τής έγκληματικότητος εύρίσκονται ούχί κατ’ έξαιρεσιν, άλλά κα
τά κανόνα είς τόν άνθρωπον κατά τήν παιδικήν αυτοΰ ηλικίαν». Τήν τοιαύτην δέ
άποψιν έπιχειρεΐ νά έξηγήση ό Ένρίκο Φέρρι όρμώμενος. έξ άταβιστικών θεωριών,
είδικώς οέ έκ τοΰ παραλληλισμού τών τριών φαινομένων, τής οντογονίας, τής φυ
λογονίας καί τής έγκληματικότητος. Κατά ταΰτα παρατηρεϊται έν πρώτοις άπό άπόώεως φυλογονίας, ότι ή πεπολιτισμένη άνθρωπότης διήλθεν έν τή ιστορική αυτής
έξελίξει διαφόρους βαθμίδας άπό τών κατωτέρων τοιούτων τών πρωτογενών λαών μέ
χρι τών σημερινών πεπολιτισμένων στρωμάτων. Είτα γίνεται δεκτόν άπό άπόψεως
οντογονίας, ότι καί τό καθ’ έκαστον άτομον ώς μονάς διέρχεται έν τή άναπτύξει
αυτοΰ διαφόρους βαθμίδας, καί δή ότι έπαναλαμβάνει άπό τής στιγμής τής συλλήψεως έν τή κοιλία τής μητρός μέχρι τής πλήρους αυτοΰ ένηλικιώσεως άπαντα έκεινα τά στάδια άτινα διήνυσεν ή άνθρωπότης έν τή ιστορική αυτής έξελίξει, έκά-
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στης ανθρώπινης οντογονίας άποτελούσης τοιουτοτρόπως μικρογραφίαν της εςελιζ'ειος της όλης φυλογονίας. Τέλος, από άπόψεως εγκληματικοτητος παρατηρεΐται,
ότι πας εγκληματίας αποτελεί άνθρωπον, όστις ή οεν κατωρθωσε να επαναλάβη, ε
ξελισσόμενος, άπαντα εκείνα τά στάδια ατινα διηνυσεν η ανθρωποτης εν τη ιστορική
αυτής εξελίξει, καθυστερήσας εις προηγουμένας βαθμίδας της ανθρώπινης έξελίξεως
ή επανέλαβε μέν ταΰτα καί έφθασε μέχρι των σημερινών πεπολιτισμένων στρωμά
των, όλως δμως έπιφανειακώς καί έπιπολαίως προκειμένου περί των τελευταίων
τούτων στρωμάτων. Έ κ των προειρημένων συνάγεται ότι ό μέν έγκληματίας άφ’
ενός αποτελεί «άγριον περιπλανηθέντα εις τον σημερινόν πολιτισμόν», άφ ετέρου δε
παρουσιάζει τούς χαρακτήρας εκείνους, οιτινες προσιοιαζουσιν εις την μικραν ηλι
κίαν τοϋ πεπολιτισμένου ανθρώπου, ευρισκομένου ακόμη έν τη αναπτύξει αύτοϋ εις
προηγουμένας ακόμη βαθμίδας της έξελίξεως της ά.νθρωπότητος, δ δέ άνήλικος, άφ5
ενός παρουσιάζει τούς χαρακτήρας εκείνους, οιτινες προσιδιάζουσιν εις τους πρωτο
γόνους λαούς, άφ’ ετέρου δέ έμφανίζει έγκληματικά ένστικτα ή κατ’ άλλην έκφρασιν «λανθάνουσαν έγκληματικότητα» (φαντασία, δίψα έκδικήσεως, φόβος, άκρατος
όργή, ζηλοτυπία, φθόνος, τάσις προς μίμησιν, τάσις πρός καταστροφήν, ροπή προς
ίκανοποίησιν υλικών απολαύσεων, άσεμνοι ορέξεις, άκρατος ισχυρογνιομοσύνη, ματαιοδοξία, όκνηρία, τάσις πρός αλητείαν, έλλειψις στοργής, έλλειψις οίκτου, σκληρότης, έλλειψις ηθικής συναισθήσεως, αδυναμία άντιστάσεως καί άλλα) .
Κατά ταΰτα ή μέν Γερμανική θετική Σχολή τοϋ Ποινικού Δικαίου διακρίνει
τήν εγκληματικότητα εις έκ φύσεως καί εις έκ περιστάσεως τοιαύτην, ή δέ ’Ιταλική
Θετική Σχολή εις έγκληματικότητα έκ γενετής, έκ παραφροσύνης, έκ συνήθειας,
έκ περιστάσεως καί τέλος έκ πάθους.
Καί νΰν προβάλλει τό έρώτημα, πώς άντιμετωπίζουσι τά διάφορα δίκαια τό
τοιοϋτο πρόβλημα;
Καί έν πρώτοις έν σχέσει πρός τήν πρώτην διάκρισιν τής έγκληματικότητος
εις έκ φύσεως καί εις έκ περιστάσεως τοιαύτην, δέον νά παρατηοηθή ότι αυτή δέν
εύρεν άπήχησιν εις τά διάφορα ένταΰθα συγκρινόμενα δίκαια (ήτοι τό γερμανικόν,
αυστριακόν, έλβετικόν, γαλλικόν καί ελληνικόν) . Ά ντιθέτως ή δευτέρα διαστολή
τών έγκληματιών εις πέντε κατηγορίας, ή έπιχειρουμένη παρά τής ’Ιταλικής Ά νθρωπολογικής Σχολής, εύρεν άπήχησιν τινα εις τό ’Ιταλικόν Σχέδιον Ποινικού Κω
δικός τοϋ έτους 1921. Ούτω λ.χ. τό Σχέδιον δμιλεΐ έν πρώτοις περί παραφρόνων καί
ήμιπαραφρόνων έγκληματιιϋν, καθ’ ών έπιβάλλει ιδιαιτέραν ώρισμένην κύρωσιν.
Είτα δμιλεΐ περί ανηλίκων έγκληματιών. οιτινες δεικνύουσι «διαρκή ροπήν πρός τό
έγκλημα», ή ροπή όμως αύτη δύναται φυσικώ τώ λόγω είτε νά προέρχηται έκ γε
νετής είτε νά είναι επίκτητος καί επομένως νά πρόκειται περί έγκληματιών έκ γε
νετής, είτε έκ συνήθειας. ’Ίσως θά έδει νά σημειωθή καί ότι έν ώρισμένω άρθρω
τοϋ Σχεδίου ρητώς αναγράφεται ώς «έξαιρετικώς έπικίνδυνος περίπτωσις», ή τέλεσις
εγκλήματος παρά τίνος εις πολύ μικράν ήλικίαν, όπερ, ώς γνωστόν, δύναται κατά
τάς διδασκαλίας τής ’Ιταλικής Σχολής νά προδώση τον έκ γενετής έγκληματίαν,
ιδία έν περιπτώσει τελέσεως παρ’ αύτοΰ σοβαρού έγκλήματος, ώς φόνου, ληστείας
κλπ. Τέλος τό Σχέδιον δμιλεΐ περί ανηλίκων έγκληματιών, οιτινες δέν παρουσιάζουσι τοιαύτας ανωμαλίας, δπότε δέον νά νοηθώσι βεβαίως ώς τοιοϋτοι μάλλον οι έκ
περιστάσεως έγκληματίαι, οιτινες καί πλησιάζουσι περισσότερον πρός τόν κανονικόν
άνθρώπινον τύπον.
’Εκ τών ώς άνω έπεται ότι, κυρίως είπεΐν τά διάφορα δίκαια δέν διακρίνουσι
σαφώς τούς ανηλίκους έγκληματίας είτε κατά τάς διακρίσεις τής Γερμανικής Θετι
κής Σχολής, είτε κατά τάς διατάξεις τής ’Ιταλική Σχολής. Παρά ταΰτα τό πνεύμα
τών διαφόρων Έγκληματολογικών Δικαίων ’Ανηλίκων, είναι δτι τόσον τά δικαστικά,
όσον καί τά έκτελεστικά όργανα δέον νά δρμώνται έν τώ σχημιατισμώ τών κρίσεων
καί άποφάσεών των από τής μελέτης τής αιτίας, ήτις ήγαγε τόν ανήλικον εις τήν
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ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ αυτή τή διάλεξη, κρατώ στά χέρια μου ένα βιβλίο 440 σελίδων,
πού λέγεται «Οί πηγές των ελευθεριών μας». Περισσότερα από 750 χρόνια άγγλοαμερικανικών εθίμων, παραδόσεων καί νόμων συνοψίζονται σ’ αυτή τή συλλογή τριανταδύο ντοκουμέντων καί σχολίων. Μέ πρώτη τή Magna Carta — τον μεγάλο χάρ
τη τοϋ 1215, στήν ’Αγγλία — αυτά τά κείμενα αποτελούν τά όργανα χάρις στά
οποία δημιουργήθηκαν, στήν ’Αγγλία καί στήν ’Αμερική, «καθιερωμένοι καί γνωστοί
κανόνες δικαίου, πού περιόρισαν τήν αυθαιρεσία των κυβερνώντων».
Τά έγγραφα αυτά — πού τελειώνουν μέ τήν 22α τροπολογία στό ’Αμερικανικό
Σύνταγμα τοϋ 1951 — επιβεβαιώνουν καί μαρτυρούν τήν ύπαρξη ορισμένων έθνικών
αρχών στους άγγλοαμερικανικούς νομικούς θεσμούς. Πουθενά αυτό όέν φαίνεται τόσο
καθαρά όσο στήν εξέλιξη των δικαιωμάτων τού κατηγορουμένου στις ποινικές υπο
θέσεις.
Ή εγγύηση τού 39ου αριθμού τής Magna Carta προέβλεπε, ότι κανείς δέ θά
μπορούσε νά φυλακισθή, να χάση τήν περιουσία του, νά εξόριστη ή νά θανατοιθή
«παρά μόνο μέ νόμιμες δίκες απ’ τούς εύγενεΐς του ή απ’ τό δίκαιο τής χώρας του».
Αυτή ή διάταξη έπεκτάθηκε στον 14ο αιώνα, ώστε νά προβλέπη ότι «κανένας άν
θρωπος, όποιαδήποτε κ ι’ άν είναι ή κατάστασή του, δέν θά... συλλαμβάνεται ή φυλα
κίζεται... ούτε θά θανατώνεται χωρίς νά τηρήται ή κανονική διαδικασία τού νόμου».
'Όταν οί ’Ά γγλο, πρωτοεγκαταστάθηκαν στήν ’Αμερική, έφεραν μαζί τους αυτά τά
δικαιώματα ποινικής δίκης, πού τούς είχε δώσει ό βασιλιάς ’Ιάκωβος ό Α ', καί τά
περιέλαβαν στόν πρώτο Χάρτη τής Βιργινίας στά 1706.
Θάταν λάθος, όμως, νά σημειωθή πώς τό δικαίωμα τής κανονικής έννομης δια
δικασίας, πού δινόταν στους κατηγορουμένους, ήταν κυρίως δικό τους προσωπικό
προνόμιο. Ά ντιθέτως, ή κανονική έννομη διαδικασία, αντιπροσωπεύει μιά εγγύηση
ποός ολόκληρη τήν κοινότητα, ότι ή αστυνομία μας, τά καταδιωκτικά μας όργανα
καί τά δικαστήριά μας θά μάς συμπεριφέρωνται δίκαια, σύμφωνα μέ κανόνες δικαίου,
πού αναπτύχθηκαν μέ πείρα αιώνων.
Ή απλή ύπαρξη δικαιωμάτων δέν έγγυάται αυτομάτως πώς τά δικαιώματα αυ
τά θά γίνωνται πάντα σεβαστά. Τά δικαστικά μας χρονικά αναφέρουν πλήθος περι
πτώσεις, κατά τις όποιες τά δικαστήρια χρειάστηκε νά επανορθώσουν καταχρήσεις
εξουσίας από υπερβολικά «ευσυνείδητους» αρμοδίους. Σέ μερικούς μάλιστα τομείς (ό
πως ή παρακολούθηση τών τηλεφωνικών συνομιλιών) , έχει άποδειχθή ιδιαίτερα δύσ
κολη ή έκρίζωση τών παρανόμων μεθόδων.
’Έχει σημασία νά ξέρουμε, ώς ποιο σημείο τά δικαιώματα τών ατόμων είναι
εφαρμόσιμα στήν κοινωνία μας. Υπάρχουν αποτελεσματικοί τρόποι νά έπανορθώνων* «'Ομιλίες γιά τό ’Αμερικανικό Δίκαιο». Έκδοσις ΦΕΞΗ, 1965.

τέλεσιν τής αντικοινωνικής πράςεως, καί τής έρεύνης καί κρίσεως περί τή; ψυχο
φυσικής άτομικότητος έκάστου ανηλίκου έγκληματίου, ήτοι περί τής κατηγορίας,
εις ήν ανήκει δ ανήλικος εγκληματίας, ιδία δέ έάν πρόκειται περί εγκληματικής
καί επικινδύνου φύσεως ή άπλώς πρόκειται περί ανηλίκου, μή παρουσιάζοντας υπο
κειμενικά ελαττώματα, τελέσαντος δέ τό αδίκημα κυρίως λόγοι τοϋ κακού περιβάλ
λοντος καί τών δυσμενών συνθηκών, εις άς εύρέθη.
/. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
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ται τά σφάλματα στην ποινική διαδικασία μας; Πρ'ιν αποπειραθούμε δμως ν απαντή
σουμε σ’ αύτή τήν τελευταία έρώτηση, πρέπει .να περιγράφουμε λεπτομερέστερα τα
ειδικά δικαιώματα πού παρέχονται τώρα στους κατηγορουμένους άπ’ τήν—αναπτυσ
σόμενη ακόμα—νομοθεσία, πού διέπει τήν ποινική δίωξη στίς Ηνωμένες Πολιτείες.
Πρώτο άπ’ αυτά τά σημαντικά δικαιώματα τοΰ ατομου που είναι ύποπτο για
κάποια εγκληματική πράξη είναι τό δικαίωμα τής ιδιωτικής ζωής. Οί εξουσίες τής
αστυνομίας, σχετικά μέ τήν διεξαγωγή ερευνάς σέ ένα έγκλημα είναι περιωρισμένες.
Δέν έχει τό δικαίωμα νά κάνη κατ’ οίκον έρευνα χωρίς δικαστικό ένταλμα. Ή ιδιω
τική ζωή τοΰ κάθε ανθρώπου προστατεύεται άπό τήν αυθαίρετη εισβολή οργάνων τής
δικαστικής εξουσίας. Τό «χτύπημα στήν πόρτα τά μεσάνυχτα» δεν είναι παραδεκτό.
Τό δικαίωμα αυτό τοΰ οικιακού ασύλου παρέχει ουσιαστική προστασία ατούς
πολίτες μας εναντίον των παραλόγων ερευνών σέ βάρος τοΰ προσώπου τους, τοΰ σπι
τιού τους, τών εγγράφων τους καί τών άλλων αντικειμένων τους. Τούς προστατεύει
εναντίον παραλόγων κατασχέσεων, κι’ εναντίον τής ανάγκης νά καταθέσουν εναντίον
τοΰ έαυτοΰ τους. Αυτές οί αρχές άναφέρονται ρητά στο ομοσπονδιακό καί στό πολι
τειακό μας σύνταγμα. Τά όρια ανάμεσα σ’ έκεΐνο πού είναι λογικά αναγκαίο γιά
τήν διερεύνηση τοΰ έγκλήματος, κι’ εκείνο πού είναι παράλογο, γιατί παραβάλλει
τό δικαίωμα τοΰ πολίτου μέ ιδιωτική ζωή, έχουν ξεκαθαρισθή, κι' είναι ένσωματωμένα στίς παραδόσεις καί τά έθιμά μας.
’Έτσι, ή αστυνομία ή άλλη εξουσία εφαρμογής τοΰ νόμου μπορεί νά ένεργήση
νόμιμες έρευνες καί κατασχέσεις μόνο μέ τήν κατηγορηματική εξουσιοδότηση ενός
δικαστοΰ. Αύτή παρέχεται έπειτα άπό ένορκες καταθέσεις, πού νά δικαιολογούν κάθε
συγκεκριμένη έρευνα ή κατάσχεση. Ή αστυνομία επίσης έχει τό δικαίωμα, όταν έχει
νόμιμα συλλάβει κάποιον, νά τοΰ κάνη προσεκτική έρευνα καί νά ψάξη τόν τόπο δπου
έγινε ή σύλληψή του γιά νά βρή καί νά κατάσχη αντικείμενα σχετιζόμενα μέ τό
έγκλημα ή όπλα κι’ άλλα πράγματα πού μποροΰν νά χρησιμοποιηθούν γιά μιά από
δραση.
Τά άκριβή δρια συμβιβασμοΰ ανάμεσα στό δικαίωμα ιδιωτικής ζωής τοΰ ατό
μου καί στό ενδιαφέρον ασφαλείας τής κοινωνίας ποικίλλουν άπό καιρό σέ καιρό, κα
θώς καινούργιες έξερευνήσεις καί μέθοδοι επηρεάζουν τά έθιμα καί τις συνήθειές
μας. Ή διάδοση τών αυτοκινήτων καί τηλεφώνων κι’ ή ανακάλυψη χημικών τέστς
γιά τήν εξακρίβωση τής μέθης καί τής πατρότητας οδήγησαν στήν αναθεώρηση τών
παλαιοτέρων πατροπαράδοτων μεθόδων.
Μά οί ήθικές αρχές πού στηρίζουν τό δικαίωμα τής ιδιωτικής ζωής εξακολου
θούν νά ισχύουν. Πριν άπό 300 χρόνια καθιερώθηκε 6 κανόνας, νά μή μποροΰν ή
αστυνομία κι’ άλλα εκτελεστικά όργανα νά αναγκάσουν ή νά ζητήσουν άπό ένα άτο
μο ν’ άπαντήση στίς ερωτήσεις τους καί νά καταθέση έτσι εναντίον τοΰ έαυτοΰ του.
Ή ανακάλυψη τοΰ οροΰ τής αλήθειας καί τών ανιχνευτών τοΰ ψεύδους, μέ διάφορους
βαθμούς ακρίβειας, δέν άλλαξε βασικά αυτό τόν κανόνα. Ή αστυνομία δέν μπορεί
νά ύποχρεώση τούς ύποπτους νά ύποβληθοΰν σέ τέτοια μέσα. Ε πίσης, ή παρακολού
θηση τών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων είναι γενικά παράνομη κι’ ακόμα καί στίς
σπάνιες περιπτώσεις πού Ιπιτρέπεται, δέν μπορεί νά χρησιμοποιηθή σάν αποδει
κτικό στοιχείο στά ομοσπονδιακά δικαστήρια καί στά δικαστήρια πολλών Πολιτειών.
Ή άστυνομία είναι φυσικά ελεύθερη νά θέση ερωτήσεις σ’ έναν ύποπτο, μά δέν
Ιπιτρέπεται νά μεταχειρισθή σωματική ή ψυχολογική βία γιά νά τόν ύποχρεώση
ν’ άπαντήση, καί κάθε ομολογία του πού έπιτυγχάνεται μ’ αυτόν τόν τρόπο δέν
μπορεί νά χρησιμοποιηθή εναντίον του. Ούτε μπορεί όποιοδήποτε πρόσωπο — ύπο
πτος ή απλός μάρτυρας — νά ύποχρεωθή, σέ όποιαδήποτε φάση μιας ποινικής δί
κης, νά καταθέση πράγματα πού νά τόν ενοχοποιήσουν γιά κάποια πράξη, εκτός άν
τοΰ έχει δοθή προηγουμένως ή διαβεβαίωση, πώς δέν θά διωχθή γιά τήν πράξη
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αυτή. Μόνον έτσι, νομίζουμε, πώς τό δικαίωμα τής ιδιωτικής ζωής μπορεί να προστατευθή ικανοποιητικά.
’Ακόμα κι’ όταν ή αστυνομία άποφασίση νά κίνηση την ποινική διαδικασία
εναντίον ενός ύποπτου, πρέπει νά ευσταθή τό δικαίωμά του γιά προσωπική ελευθε
ρία κι’ αξιοπρέπεια στ'ις σχέσεις της μαζί του. Καί εδώ πάλι, αναπτύχθηκε, κατά
τήν διάρκεια των αιώνων, μιά σειρά από συμβιβασμούς. Τό άτομο δεν μπορεί νά
συλληφθή παρά μόνον όταν καταλαμβάνεται έπ’ αύτοφώρω νά διαπράττη ένα αδί
κημα καί τό όργανο τόν συλλαμβάνει, ή όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι νά θεωρήται
ένοχος περασμένων άδικημάτων. "Οταν τόν συλλάβη ή αστυνομία, μπορεί νά τόν
άνακρίνη, μά πάλι χωρίς τή χρησιμοποίηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας γιά
τήν απόσπαση ομολογίας ή άλλης άποδείξεως. Λόγου χάρη, τά δικαστήριά μας
άποφάνθηκαν πώς απαγορεύεται ή χρησιμοποίηση μεθόδου γιά τήν εξαγω γή από
τό στομάχι ναρκωτικών πού καταπίνει ό κατηγορούμενος πριν συλληφθή. ’Ά ν
χρησιμοποιηθή εξαναγκασμός, τά αποδεικτικά στοιχεία πού άποσπώνται μ’ αυτόν
τόν τρόπο μπορούν ν’ άποκρουσθοΰν απ’ τόν κατηγορούμενο σέ όποιαδήποτε ποινι
κή διαδικασία.
Ή παρατεταμένη φυλάκιση χωρίς δικαστική απόφαση είναι επίσης απαγο
ρευμένη. Κάθε άτομο πού συλλαμβάνεται πρέπει νά προσκομίζεται στον ανακριτή
χωρίς καθυστέρηση, γιά νά καθορισθή άν ύπάρχη αιτία νά κρατήται. ’Ά ν άποφασισθή νά τόν κρατήσουν, έχει δικαίωμα ν’ άπολυθή επί έγγυήσει, εκτός άν πρόκει
ται γιά ένα απ’ τά λίγα εγκλήματα, πού συνεπάγεται τήν ποινή τοϋ θανάτου. Δεν
επιτρέπεται νά ζητηθή υπερβολική έγγύηση, άν ένας άπορος κατηγορούμενος δεν
είναι οικονομικά σέ θέση νά παράσχη τήν έγγύηση, επινοούνται άλλες μορφές νο
μικού μηχανισμού γιά νά είναι δυνατή ή ασφαλής άπόλυσή του. Ή πείρα δείχνει
πώς ή απειλή μιας ποινικής διώξεως σέ περίπτωση μή έμφανίσεως, μπορεί νά
έξασφαλίση τήν παρουσία του στη δίκη.
Παρέχεται επίσης προστασία στά άτομα εναντίον τής βλάβης πού όφίσταται
ή' υπόληψή τους από μιά αδικαιολόγητη δίκη, όταν άποδειχθή πώς ήταν αναμ
φισβήτητα αθώα. ’Έτσι, πριν ένας άνθρωπος δικασθή γιά όποιαδήποτε κατηγο
ρία, πρέπει νά ύπάρχη μιά ένορκη μήνυση, πού νά τόν κατηγορή γιά μιά συγκε
κριμένη πράξη, απαγορευόμενη άπ’ τό νόμο. ’Ά ν τό έγκλημα γιά τό όποιο κατηγορήται είναι σοβαρό, έχει πάλι τό δικαίωμα νά κριθή τό ζήτημα, άν δικαιολογήται ή δίκη του, από ένα συμβούλιο τών συμπολιτών του ή (στις Πολιτείες πού καταργεΐται τό συμβούλιο) από ένα δικαστή, βάσει ενόρκων καταθέσεων μαρτύρων,
πού εμφανίζονται προσωπικά μπροστά του.
Μ’ αυτούς τούς κανόνες, ή βλαβερή επίδραση τής ποινικής διώξεως στην α 
ξιοπρέπεια καί τήν υπόληψη τού ατόμου περιορίζονται, γιατί πρέπει ή αιτία τής
δίκης ν’ άποδεικνύεται σέ κάθε στάδιο.
"Οταν καθορισθή πώς υπάρχει λόγος νά δικασθή ό κατηγορούμενος, οί σχέ
σεις ανάμεσα σ’ αυτόν καί στό κράτος φθάνουν σ’ ένα κρίσιμο σημείο. Τό κράτος
είναι οπλισμένο μέ εισαγγελείς καί άλλους νομικούς εμπειρογνώμονες, πού ξέρουν
τό δίκαιο καί τούς κανόνες τής ποινική νομοθεσίας. Πρέπει άραγε ό κατηγορούμε
νος νά τούς αντιμετώπιση χωρίς έπαγγελματική βοήθεια;
Στον τομέα αυτόν οί αμερικανικές παραδόσεις είναι πρόσφατες κι’ αναπτύσ
σονται διαρκώς. Ή εξέλιξη τού δικαιώματος τού κατηγορουμένου νά έχη νομική
υποστήριξη μέ δική του δαπάνη στά μικρότερα αδικήματα, είχε άναγνωρισθή από
πολύ νωρίς στην Α γ γ λία . Μόλις στις αρχές τού 19ου αιώνα καθιερώθηκε επίσημα
στη χώρα αυτή τό δικαίωμα νομικής ύπερασπίσεως σ’ όλα τά στάδια τής άνακρίσεως καί τής δίκης τών μεγάλων άδικημάτων. Πολλά δικαστήρια τών Ηνωμένων
Πολιτειών είναι πολύ πιο προχωρημένα άπ’ τ’ αγγλικά στον τομέα αυτόν, καί
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στίς ομοσπονδιακές περιπτώσεις, τό δικαίωμα τοϋ κατηγορουμένου καθιερωθηκο
ρητά άπ’ τήν "Εκτη Τροπολογία τοϋ Συντάγματος, στα 1791. Κάθε ύποπτος ή
κατηγορούμενος έχει τό δικαίωμα να διάθεση δικηγόρο, πού^ νά τον συμοουλευη
καί νά μιλήση για λογαριασμό του στο δικαστήριο σ όλες τίς φάσεις της διαοικασίας.
__
,
,
Πάντως, επί πολλά χρόνια αυτό τό δικαίωμα έμενε κενό για τους κατηγορου
μένους, πού δεν είχαν χρήματα για να διαλέξουν νομικο συμοουλο. Αυτή η αδι
κία οδήγησε σιγά - σιγά τίς Πολιτείες και κατόπιν την Ομοσπονδιακή Κυβέρ
νηση ν’ άναθέτη σέ δικηγόρους τή δωρεάν υπεράσπιση σέ τέτοιες περιπτώσεις.
Τώρα, είναι Ιννομο καθήκον τοϋ Κράτους νά προσφέρη δωρεάν νομική υπερά
σπιση στους άπορους κατηγορουμένους, σέ πολλά είδη ύποθέσεων, ανάμεσα στις
οποίες συγκαταλέγονται κι εκείνες πού συνεπάγονται την ποινή τοϋ θανατου. Αυτό
ισχύει καί γ ι’ άλλες υποθέσεις, στίς οποίες, λόγω τής νεαρής ήλικίας τοϋ κατηγο
ρουμένου, ή τής πνευματικής του καταστάσεως, ή τής αδυναμίας τοϋ δικαστοΰ
νά προστατεύση τά δικαιώματα του, μιά δίκη χωρίς νομική υποστήριςη θαταν
άδικη. Στά ομοσπονδιακά δικαστήρια καί σέ μερικες Πολιτείες, δ διορισμός συνη
γόρου γίνεται σ’ δλες τίς περιπτώσεις απορίας τοϋ κατηγορουμένου, ^ε μερικες
άλλες Πολιτείες, γίνεται σ’ δλες τίς σοβαρές υποθέσεις.
Οί παραδόσεις τοϋ νομικοΰ επαγγέλματος έκαναν το δικαίωμα αυτό τοϋ συνη
γόρου αναγκαστικό δικαίωμα. Οί συνήγοροι μποροΰν να ζητησουν επαρκή χρονο
γιά νά προετοιμάσουν τήν υπόθεση, κι’ οί προσωπικές αντιρρήσεις δεν γίνονται
δεκτές σάν δικαιολογία γιά ν’ άρνηθή ένας δικηγόρος τό διορισμό του σάν συνη
γόρου. Είχαμε τήν τύχη, τόσο στήν ’Αγγλία δσο καί στίς Ηνωμένες Πολιτείες, να
διαθέτουμε αρκετούς συνηγόρους πού ν’ άσκοΰν αυτήν τήν πρόσθετη ευθύνη καί
μάλιστα μέ πλήρη επαγγελματική επάρκεια.
Τό δικαίωμα μιας δίκαιης δίκης είναι κρίσιμο. Ε κεί άποφασίζεται τελικά τό
θέμα τής ενοχής ή τής αθωότητας. Κατά μακρά παράδοση, πού εκφράζεται μέ
πάγιους νομικούς κανόνες, δ κατηγορούμενος έχει δικαίωμα νά δικασθή γρήγορα
καί δημοσία μέ δίκαιη διαδικασία, κι’ από ένα άπερόληπτο κι’ αντικειμενικό δι
καστήριο. Ή σημασία αυτών των δικαιωμάτων, πού έγγυώνται συλλογικά μιά δί
καιη δίκη, δέν μπορεί νά ύποτιμηθή. ’Αξίζουν μιά ευρύτερη ανάλυση.
Πρώτα - πρώτα ή δίκη πρέπει νά είναι γρήγορη — δηλαδή, δ κατηγορούμε
νος δέ μπορεί νά κρατήται στή φυλακή ή έστω νά παρέχη εγγύηση γιά μιά ακα
θόριστα μακρόχρονη περίοδο, σύμφωνα μέ τήν καλή θέληση τών αρχών. Είναι με
γάλη αγωνία νά ζή κανείς φορτωμένος μέ σοβαρές κατηγορίες, κι’ οί κανονισμοί
τών δικαστηρίων, πού δίνουν προτεραιότητα στίς ποινικές υποθέσεις, αποτελούν
ουσιώδη παράγοντα στή διαδικασία τοϋ γρήγορου καθορισμού τής ενοχής ή τής
αθωότητας.
Ή δίκη πρέπει επίσης νά γίνεται δημοσία, αντίθετα προς τη μυστική κατάρ
τιση τοϋ κατηγορητηρίου άπ’ τό συμβούλιο τοϋ δικαστηρίου, πού συνεδριάζει μόνο
καί μόνο γιά νά καθορίση άν δικαιολογήται ή δίκη. Κάθε άνθρωπος πού τό επι
θυμεί είναι ελεύθερός νά παρακολουθήση δλες τίς φάσεις μιας ποινικής δίκης,
αρκεί νά χωράη τό δικαστήριο. Τά πρακτικά δημοσιεύονται στίς εφημερίδες καί
μπορεί νά τά μελετήση καθένας μόλις δακτυλογραφηθοΰν.
( Συνεχίζεται)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
--------------------------'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ_________________
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Ό Φ’-οράτος για μιά στιγμή αμφιβάλλει. Νομίζει οτι έχει μπροστά του καμιά
τρελλή, καμιά μυθομανή. Είναι ποτέ δυνατόν ή Παρασκευή Μασουρίδη νά ξέρη ένα
τέτοιο μυστικό γιά ένα τόσο φοβερό καί τρομ.ερό έγκλημα; "Αν άπό μιά έχθρα ή
άπό ένα πείσμα κατηγορεί άδικα ανθρώπους; Ό ’Αστυφύλακας βρέθηκε σέ δίλημ
μα. Μπορούσε νά έπέμβη, έτσι στά καλά καθούμενα, αφού δεν είχε ένταλμα συλλήψεως γιά ένα έγκλημα πού είχαν περάσει αρκετοί μήνες άφ’ δτου είχε γίνει; Δεν
ήταν καλύτερα, πριν κάνη καμιά απολύτως ενέργεια, νά πεταχθή προηγουμένως
στήν παράγκα τής κυρά Παρασκευής γιά νά ψαρέψη καί τούς «ενδιαφερομένους» με
τούς οποίους ή Μασουρίδη, καθώς ή ίδια ομολόγησε, είχε προηγουμένως τσακωθή
γιά τά σπασμένα φλυτζανάκια τού καφέ; Ό Φιοράτος πήγε στό σπίτι, αλλά ήταν
πολύ αργά. Τά δυό πουλιά, τά δυό άδέλφια, θά κατάλαβαν φαίνεται δτι ή Παρα
σκευή τούς ακούσε πού κουβεντιάζανε γιά νά τήν καθαρίσουνε καί τό σκάσανε γιά
νά σωθούν. ’Αλλά ή Θεία Δίκη έχει βάλει πιά στό κυνήγι τούς δολοφόνους καί ό
ίΦιοράτος παίρνει αμέσως τήν Παρασκευή Μασουρίδη καί τήν πηγαίνει στό
£ ' ’Αστυνομικό Τμήμα, σέ μιά πάροδο τής οδού Τπποκράτους, στό όποιο υπάγονταν
τότε οί ’Αμπελόκηποι καί τό Γουδί, καί εκεί, στόν τότε διοικητή Χρηστό Μαγγίβα τά
λέει δλα. ’Εκείνος αντιλαμβάνεται αμέσως την σπουβαιότητα τής πληροφορίας, άλ
λα καί τήν σοβαρότητα τού εγχειρήματος πού έπρεπε νά άκολουθήση άπό άστυνομικής πλευράς καί, αφού γιά καλό καί γιά κακό καί γιά νά μήν έχη ύστερα καμιά
μεταμέλεια τής Μασουρίδου τής πήρε μιά λεπτομερή ένορκη κατάθεση, τήν έστει
λε-μ’ αυτήν, καί μέ τον Φιοράτο, μέ τήν συνοδεία ενός ύπαστυνόμου στη Γενική ’Α
σφάλεια ’Αθηνών, στήν οδόν Σατωβριάνδου. Ή Γενική ’Ασφάλεια πλέον είχε αρμο
διότητα νά έπιληφθή τής ύποθέσεως.
"Οπως έχω γράψει, διοικητής τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, διοικητής πού
πραγματικά άφήκε εποχή καί έδωσε στά πρώτα χρόνια τής ζωής τού ’Αστυνομικού
Σώματος στήν ’Αθήνα ένα σωρό μεγάλες επιτυχίες ήταν δ κ. ’Αριστοτέλης Κουτσουμάρης καί υποδιοικητής ό Ισάξιός του τότε ’Αστυνόμος καί μετέπειτα άρχηγός τού
Σώματος μακαρίτης Θεόδωρος Λεονταρίτης. Ή Παρασκευή Μασουρίδη έπανέλαβε
καί σ’ αυτούς δ,τι γνώριζε. ’Ό χι σπουδαία πράγματα. Τά παραληρήματα τής Κούλας πού ακούσε καί τά παράξενα καμώματά της πού είδε καί τά σχέδια τών δύο
αδελφών νά τήν ξεκάνουνε δταν φοβήθηκαν δτι θά τούς μαρτυρούσε. ’Αλλά σέ μιά
δεύτερη ή τρίτη συμπληρωματική κατάθεσή της στη Γενική ’Ασφάλεια ή Παρασκευή
θυμάται καί μιά μικρολεπτομέρεια. Καί αυτή, ή φαινομενικά άσήμαντη μ,ικρολεπτομέρεια, πού ή Γενική ’Ασφάλεια ξέρει νά τήν άξιοποιήση, είναι ικανή νά τήν όδηγήση στή σύλληψη τών δραστών πού είχαν έξαφανισθή.
Θυμάται καί λέει ή Παρασκευή στή συμπληρωματική της εκείνη κατάθεση:
— "Ενα βράδυ, ό Άνδρέας Χριστοφιλέας, δ φίλος του ό Ντούνης, ή ερωμένη
του καί ή Κούλα κουβεντιάζανε στήν παράγκα καί έλεγαν νά ψάξουν τις εφημερί
δες γιά νά δοΰν ποιά σπίτια γυρεύουν υπηρέτριες γιά νά μποΰν μέσα σ’ αυτά σάν
υπηρέτριες ή ερωμένη τού Ντούνη καί ή Κούλα Χριστοφιλέα καί νά τά κλέψουνε.
Τό σχέδιο ήταν τοϋ Άνδρέα καί γ ι’ αυτό εκείνος κάθε πρωί καί απόγευμα αγόραζε
τις εφημερίδες πού δημοσιεύουν τέτοιες μικρές αγγελίες καί τις έψαχνε.
Τά καλύτερα λαγωνικά τής Α σφαλείας τήν εποχή εκείνη, οί μακαρίτες πιά
Σπϋρος Παξινός, Γιάννης Πανόπουλος, Ααμπρινόπουλος, Κώστας Τσίπης καί άλλοι,

974

Σπόρου Λεωτσάκου

πού μοΰ διαφεύγουν αυτή τή στιγμή τά ονόματα, υστέρα από διαταγές καί οδηγίες
τοΰ κ. Κουτσουμάρη καί τού Λεονταρίτη είχαν έν τώ μεταξύ κάνει έρευνες στο άν
τρο τοΰ Χριστοφιλέα, τή «Δροσιά» καί σέ διάφορα συγγενικά καί φιλικά σπίτια, χω
ρίς νά βρουν ούτε ίχνος τοΰ Άνδρέα καί τής Κούλας. Βρήκαν δμως φωτογραφίες
των «υπόπτων» ακόμη δολοφόνων τοΰ Τσάγκα καί τις έστειλαν αμέσως στό φωτο
γραφικό συνεργείο τής Σημάνσεως. Ή Γενική Ασφαλεία άρχισε νά. δουλευη μο .ά
γνωστά επιστημονικά συστήματα της. Οι φωτογραφίες των δύο αδελφών Χριστοφιλέα έγιναν αμέσως κλισέ καί εκτυπώθηκαν εκατοντάδες δελτία αναζητήσεων, τά ο
ποία μοιράσθηκαν αμέσως όχί μόνον στους υπάλληλους τής Γενικής Ασφαλείας και
των Παραρτημάτων της, αλλά καί σέ όλους τούς Αστυφύλακες των Τμημάτων Ταξεως, οί όποιοι έλάμβαναν τήν εντολή νά καταβάλουν κάθε προσπάθεια γιά νά άνεύρουν τούς δύο αδελφούς κατηγορουμένους γιά «σοβαρώτερον ^έγκλημα».
Ό τότε διοικητής καί ό τότε υποδιοικητής τής I ενικής Ασφαλείας Αθηνών
άρπαξαν αμέσως αυτή τήν παραπάνω πληροφορία πού τούς εδωσε ή Παρασκευή
Μασουρίδη ή οποία, γιά λόγους ασφαλείας της καί μόνον, παρέμεινε φιλοξενούμενη
καί φρουρουμένη άγρυπνα στήν Ασφάλεια, αφοΰ ήταν αυτή πού μαρτύρησε .ου^,
δράστες.
__
_
,
, , , , ,
Διαβάστηκαν αμέσως δλες οί μικρές αγγελίες των εφημερίδων ‘/vac απ ^αικες
ξεχωρίσθηκαν άμέσιυς εκείνες που ζητούσαν υπηρεσίες με καλές συστάσεις. Και .α
καλύτερα λαγωνικά τής ’Ασφαλείας, εφοδιασμένα με φωτογρα,φιες τής Κούλας και
τοΰ Άνδρέα, άρχισαν έρευνες καί αναζητήσεις σε όλα αυτά τά σπίτια πού με μικρές
αγγελίες ζητούσαν τις τελευταίες ήμερες υπηρέτρια. Παράλληλα γίνονταν ερευνες
σέ διάφορα σπίτια φίλων τοΰ Άνδρέα καί τοΰ πατέρα του, μήπως τυχόν τά^ δύο α
δέλφια κρύβονταν σέ κανένα από αυτά. ’Έ γινε επίσης^ παρακολούθηση σέ διάφορα
σπίτια καί καταγώγια κακοποιών, μήπως βρίσκονταν σ αυτά ο Ανόρεας, η Κουλά
κα.ί ένας Φώτης, άγνώστου έπωνύμου, καί ένας Ντουνης, άγνωστου ονόματος, πού
από τις πρώτες πληροφορίες πού συγκέντρωσε ή Γενική Α σφάλεια φερόντουσαν ώς
πολύ στενοί φίλοι τοΰ Άνδρέα καί δ Φώτης μάλιστα ώς ερωτευμένος μέ τήν Κούλα
καί θεωρήθηκαν ώς πιθανοί συνεργάτες τών δύο αδελφών τόσο στον φόνο καί τή λη
στεία τοΰ Τσάγκα, όσο καί στήν απόπειρα δολοφονίας καί ληστείας τοΰ σωφέρ Νικηταρά.
Άπό τήν πρώτη στιγμή ή Γενική Α σφάλεια είχε ενημερώσει επί τής αρχικής
πληροφορίας καί τών αποκαλύψεων τής Παρασκευής Μασουρίδη τον ένεργοΰντα
τις ανακρίσεις καί γιά τά όυό αυτά εγκλήματα ανακριτή Σουργιαδάκη, τον καλό
καί ανεκτίμητο φίλο, καί είχε πάρει άπ’ αυτόν, καθώς ήταν επόμενο, εντολή νά
χειρισθή έν λευκώ τό ζήτημα. Ό ανακριτής είχεν εφοδιάσει αμέσως τόν κ. Κουτσου
μάρη μέ τά σχετικά εντάλματα συλλήψεως εναντίον τών φερομένων ώς δραστών
καθώς καί μέ εντάλματα κατ’ οίκον ερευνών, όπου έχρειάζετο ανάγκη.
Φυσικά, άπό τήν πρώ τη στιγμή, είχε γίνει έρευνα στήν παράγκα τής Μασου
ρίδη, όπου υπήρχε ακόμη τό μπαούλο τής Κούλας, πού εκείνη δέν πρόφθασε νά
πάρη στήν ξαφνική φυγή της. Καί ή έρευνα άπέβη έξαιρετικά αποκαλυπτική, γιατί
εκεί μέσα βρέθηκαν: Δύο μάσκες άπό κόκκινο βελοΰδο πού είχαν χρησιμοποιηθεί ή
θά τις χρησιμοποιούσαν τά δύο αδέλφια γιά ληστείες, δύο πελώρια μαχαίρια αμφί
στομα, δηλαδή παλιές «κάμες» ή «ισόβιες», σπάγγοι χονδροί καί φίμωτρα άπό πα
νιά καί μπαμπάκια γιά νά δένωνται καί νά φιμώνωνται προφανώς τά υποψήφια θύ
ματα καί, τό σπουδαιότερο, σφαίρες άπό μαυροβουνιώτικο πιστόλι τοΰ ίδιου άκριβώς
διαμετρήματος μέ τή σφαίρα πού είχε σκοτωθεί ό Τσάγκας καθώς καί μέ τήν άλλη
πού βρέθηκε τυλιγμένη σέ πανί μέσα στό αυτοκίνητο τοΰ Νικηταρά μετά τήν εις
βάρος του απόπειρα ληστείας καί τόν τραυματισμό του. Πολυτιμότατα δηλαδή πει
στήρια γιά τήν άρχομένη άνάκριση.
Ό κ. Κουτσουμάρης, σημειωτέον, εϋθύς άμέσως μόλις έξέτασε τήν Μασουρίδη,
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με ενα αυτοκίνητο και με δύναμη αστυνομικών της Ασφαλείας έκαμε σωστή έπιδρομ.η στο κέντρο «Δροσιά» τοΰ πατέρα τοΰ Χριστοφιλέα» καί συνέλαβε καί τόν περί
φημο οιευθυντη της και πατέρα των καταζητουμένων νεαρών κακούργων αδελφών
καθώς καί όλους τούς τύπους εκείνους τοΰ υποκόσμου πού αποτελούσαν τή μόνιμη
πελατεία τοΰ άντρου εκείνου των χασισοποτών καί σωματέμπορων πού βρέθηκαν
εκεί. Ο ανεκδιήγητος εκείνος πατέρας κρατήθηκε αμέσως ώς συνεργός, γιατί από
την προανάκριση βγήκε οτι δ Νίκος Χριστοφιλέας μόλις έμαθε δτι δ γυιός του είχε
μπλέξει για φόνο τοΰ έστειλε λεπτά, άλλο ένα μουροβουνιώτικο πιστόλι μέ σφαί
ρες καί τοΰ παράγγειλε:
Νά δείξης οτι είσαι άντρας καί παλικάρι καί νά σκοτώσης όσους άστυνομικούς μπορέσης.
Από τέτοιο πατέρα ήταν έπόμενο νά βγουν τέτοια παιδχά.
Ο κ. Κουτσουμάρης, αφοΰ είχε εξαπολύσει δλα τά καλύτερα λαγωνικά τής ’Α
σφαλείας για να ασχοληθούν με τη σύλληψη τών δυο αδελφών Χριστοφιλέα, δέν μπο
ρούσε να ήσυχαση. Θυμήθηκε τά νιατα του καί μέ μια στολή κυνηγοΰ καί μέ ένα
δίκαννο πήρε μαζί του, μεταμφιεσμένους σέ κυνηγούς, τόν τότε Ύπαστυνόμο Ντιντή
Λαμπρινόπουλο καί_τόν Άρχιφύλακα, καί συνταξιοΰχο σήμερα ’Αστυνομικό Διευθυντή
κ. Κροντήρη, καί έξερεύνησε σπιθαμή πρός σπιθαμή δλες τις πρός τό μέρος τής ’Αθή
νας σπηλιές τοΰ Ιμηττοΰ, οπού ήταν ενδεχόμενο νά είχαν καταφύγει οί καταδιωκόμενοι δράστες, φιλοξενούμενοι από χασισοπότες. Καί οί καταζητούμενοι μέν δέν
βρέθηκαν, αλλά ή έρευνα ήταν χρήσιμη, γιατί μέσα σέ μια σπηλιά βρέθηκε απάνω
σε ενα κουτί τσιγάρα, ενα σημείωμα γραμμένο |χε τό χέρι του Άνδρέα Χριστοφιλέα.
( Η Ασφάλεια στήν ερευνά στή «Δροσιά» είχε φροντίσει νά λάβη αρκετά αύτόγραφα τοΰ νεαρού δολοφόνου καί είχε δείγματα γραφής του) . Τό σημείωμα πρέπει
νά προοριζόταν γιά τόν Ντούνη ή τό Φώτη καί είχε επί λέξει: «Πρωϊ 11. Πρωί
σήμερα είμαστε Ιδώ. Νά μάς περιμένης, θά έλθωμε στις 4 τό απόγευμα».
Δτή σπηλιά εκείνη μέσα παρέμεναν αρκετοί αστυνομικοί πάνοπλοι, αλλά ούτε
"δ Ανδρέας ούτε άλλος κανένας, δ Ντούνης ή δ Φώτης φάνηκαν. Ταυτόχρονα έγι
ναν και άλλες έρευνες σε διάφορα αλλα σπίτια γνωστών τους καί φίλων τους πού
καθόντουσαν γύρω στο Νοσοκομείο τών Παίδων καί στο Γουδί αλλά δέν βρέθηκε
κανένας από τά δύο αδέλφια ή τούς άλλους.
Στο μεταξύ άλλοι αστυνομικοί τής ’Ασφαλείας, σύμφωνα μέ τις έντολές τοΰ κ.
Κουτσουμάρη, συνέχιζαν τις έρευνες μέ τις μικρές αγγελίες τών εφημερίδων γιά τήν
Κούλα πού προσελαμβάνετο ώς υπηρέτρια γιά νά κλέβη. ΙΙρίν όμως προφθάσουν τά
όργανα τής Γεν. ’Ασφαλείας νά ερευνήσουν δλα τά σπίτια πού μέ μικρές αγγελίες
ζητούσαν υπηρέτριες, διαπιστώθηκε καί θρασυτάτη κλοπή από τήν Κούλα Χριστοφιλέα - ψευδοϋπηρέτριαν -, ή δποία κλοπή δέν είχε ακόμη καταγγελθή, καί εξαφάνιση
τής δράστιδος καί εμφάνιση τοΰ άδελφοΰ της ’Ανδρέα καί άπόπειρα δολοφονίας τοΰ
γυιοΰ τοΰ οικοδεσπότη. Τό νέον αυτό εγκληματικό κροΰσμα τοΰ αρχηγού τής συμμο
ρίας μέ τα 25 πιστόλια συνέβη σ ενα σπίτι που βρισκόταν τότε στή διασταύρωση
τών δδών Λευκωσίας καί Κύπρου καί στο όποιον έμενεν δ τότε συνταξιούχος Γενικός
Πρόξενος Στεφανάκος μέ τήν οίκογένειά του. Ό Στεφανάκος αυτός ήταν ένας από
τούς πολλούς πού είχε δημοσιεύσει τις τελευταίες εκείνες ημέρες μικρή αγγελία
μέ τό στερεότυπο «Ζητείται υπηρεσία μέ καλάς συστάσεις», καί εις τό σπίτι τοΰ
οποίου δέν είχαν προλάβει ακόμη νά μεταβοϋν πρός έρευνα τά όργανα τής Γεν.
’Ασφαλείας. ’Εκεί είχε μεταβή καί προσληφθή ώς υπηρέτρια ή Κούλα Χριστοφιλέα,
μόλις έφυγε από τήν παράγκα τής Παρασκευής Μασουρίδη, ύποψιασθεισα τήν προ
δοσία της. Ή Κούλα είχε μεταβή στήν οικία Στεφανάκου, συνοδευομένη άπό τόν
Άνδρέα, δ όποιος τήν συνέστησεν ώς έξαδέλφην του Ε λένην, πού μόλις είχε φθάσει στήν ’Αθήνα άπό τό χωριό της καί έτέθη υπό τήν προστασία του. Ή «Ελένη»
ήταν συμπαθητική, πρόθυμη, εργατική καί μέ καλούς τρόπους καί προσελήφθη ά-
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μέσως, κατακτήσασα τήν εμπιστοσύνη της οικογένειας ιθ0 συνταξιούχου δι<ιλωμα
τικοΰ, ή οποία ήταν αδύνατον νά φαντασθή δτι είχε δώσει άσυΛΟ^και περιεθαλπε μια
φοβερή καί τρομερή κλέφτρα καί ακόμη τή δολοφόνο τού σωφερ Τσαγκα και την
ενεχόμενη στήν απόπειρα δολοφονίας καί ληστείας τοϋ σωφερ Νικηταρα, που είχε
οοάει τον κόσμο νά τήν βρή ή ’Αστυνομία. Ή Ινούλα - Ελένη θα εκλεβε *“ <; ° / ν;
δρέας θά περίμενε τή νύχτα έξω από τό σπίτι γιά νά τήν παραλαοη μαςι με τα
Σ’ αυτό τό σημεΐον έπενέβη καί πάλιν ή Θεία Δίκη, ή οποία είχε πολλαπλως
βοηθήσει στήν ανακάλυψη των δολοφόνων καί ληστών, γιαΠ δ Ανδρέας και^ ή| Λ-ουλα έκαναν τό μοιραίο σφάλμα νά μή συνεννοηθοϋν καλά γιά τήν νύχτα που θα γ ι
νόταν ή κλοπή. Καί έτσι τήν νύχτα τής Τρίτης πρός τήν^ Τετάρτη 29 Οκτωοριου
1929 ή Ινούλα, άφοϋ έν τώ μεταξύ είχε κατακτήσει τήν εμπιστοσύνη όλης της οι
κογένειας καί είχε κατατοπισθή πληρέστατα στά κατατόπια τού σπιτιού, το εσκασε
δταν οί ένοικοι κοιμόντουσαν, παίρνοντας μαζί μέ τό μπογαλάκι μέ τα ρούχα της ό
λα τά τιμαλφή τής οικογένειας, κοσμήματα καί άσημικα αξίας 80.000 δραχμών της
εποχής εκείνης καί ακόμη δύο από τις πιο καλές τουαλέττες τής κόρης τής κ. ^τεφανάκου, πού τις είχε θαυμάσει ή κόρη τοϋ Χριστοφιλέα.^
„
Τό άλλο πρωί, τήν Τετάρτη, ή οικογένεια Στεφανάκου δταν ξύπνησε ματαια
αναζήτησε τήν «Ελένη». Ή ψευτοελένη - Κούλα Χριστοφιλέα άφαντη. Ί ά κοσμή
ματα καί τ’ ασημικά καθώς καί οί δύο τουαλέττες τής κόρης τοϋ Ιεν. Προξένου
άφαντες επίσης. Ή φαινομενικά τόσο καλή καί πρόθυμη, στήν πραγματικότητα δεν
•όταν παρά μιά κοινή κλέφτρα. Ή οικογένεια ανάστατη φυσικά καί ή πρώτη σκέψη
της ήταν νά καταγγείλουν τήν κλοπή στο Ζ' ’Αστυνομικό Τμήμα. Πριν προφθάσουν
όαως νά ξεκινήσουν, κατά τις 8 τό πρωί χτύπησε ξαφνικά το 'κουδούνι. Ηιαν^ ο
ανύποπτος Άνδρέας πού πήγαινε νά δή τήν... έξαδέλφη του ^Ελένη, σίγουρος οα
ή κλεψιά θά γινόταν τό επόμενο βράδυ. Τό τί έγινε στό σπίτι έκείνη τή στιγμή δεν
περιγράφεται. Όλοι τον έμουνταραν.
( „ _ ,
.
—’Έχεις τό θράσος νά εμφανίζεσαι μπροστά μας καί να ξητάς τήν εξαδελφη
σου τήν Ε λένη; Δεν έμαθες τά μαντάτα;
,
Ό Άνδρέας Χριστοφιλέας κατάλαβε δτι κάτι δέν πήγαινε καλα και θελησε
νά έξακριβώση τί συνέβη. Καί με απλοϊκο ύφος ρώτησε.
— Τί νά μάθω;
,
.
,
Ρ ,
_"Οτι ή ξαδελφούλα σου από τό χωριό, ή Ελένη σου, ήταν μια φοβερή και
τρομερή κλέφτρα καί μάς λήστεψε. Μάς έκλεψε ένα σωρό πράγματα καί μάς τό
έσκασε τή νύχτα.
,
,
,
,
__Βρέ τήν παλιοβρώμα. Θά πάω νά τήν βρω καί θα σάς φέρω τα πραγματα
σας, είπε δ ψευτοξάδελφος τής δήθεν Ε λένης, Άνδρέας^ Χριστοφιλέας, _δ όποιος
κατάλαβε αμέσως τί είχε συμβή καί ζητούσε ευκαιρία να το σκάση κι αυτός. ^
__Δέν θά πάς πουθενά, τοΰ είπεν δ γυιός Στεφανάκος μέ θυμό, θά^ σέ^ πάμε
στό Τμήμα τώρα πού θά καταγγείλουμε την κλεψιά και θά πάς μαζί με ιην Αστυ
νομία γιά νά πιάση τήν, έξαοελφη σου και νά μάς ορή τά κλοπιμαία.
Ό Άνδρέας Χριστοφιλέας, πού είχε μπει στό σπίτι τοϋ Στεφανάκου κρατώντας
ένα δέμα τυλιγμένο μέ εφημερίδα στό χέρι, άπόβαλε μέ^ μιας τό^ προσωπείο τοΰ
«ξαδέλφου» καί γιά μιά ακόμη φορά έδειξε τό ποιος ήταν. Ο στυγνός φονιάς, δ φο
βερός γκάγκστερ, δ αδίστακτος εγκληματίας. Ξέσχισε με μιας τήν εφημερίδα πού
κρατούσε στό δεξί του χέρι καί έβγαλε από μέσα ένα μεγάλο μαυροβουνιώτικο π ι
στόλι. Τό πρότεινε απάνω στήν οικογένεια Στεφανάκου και είπε.
__Αφήστε με νά περάσω... Σάς έκαψα δλους... Σάς σκότωσα.
( Συνεχίζεται)
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( Σ υ ν έ χ ε ια άττό τ ό π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο )

»— Μάλιστα, μοΰ είπαν, τώρα κΓ ενα μήνα είναι πού νοίκιασε τό δωμάτιο δ
κ. Στροβούλης.
»Στροβούλης! Γελάστηκα φαίνεται, είπα μέ τό νοΰ μου. Την άλλη μέρα δμως
ξαναπήγα, στάθηκα τυχερός, νάτος κ ι’ Εβγαινε σέ λίγο φρέσκος - φρέσκος από τό
σπιτάκι. Έ τρεξα καί στάθηκα μπροστά του. Εκείνος μέ γνώρισε, γιατί μέ μιας
Εκανε μεταβολή καί πήγε νά μπή ξανά στό σπίτι.
»— Στάσου καί μη φεύγης πατριώτη, τοΰ είπα. Τά λεφτά μου, ή φωνάζω
τήν ’Αστυνομία.
»— Σώπα καί μην κάνης φασαρία, θά σοΰ τά δώσω. Κι’ Εμένα μέ ξεγέλασαν.
Μόνο πάρε τώρα τά μισά, είπε άνοίγοντας τό πορτοφόλι του, καί τά άλλα θά σοΰ
τά φέρω σέ λίγες μέρες στό μαγαζί σου.
»— Καλά, τοΰ είπα, καί κοίταξε άν δέν μοΰ τά φέρης, θά Ερθω εγώ μέ τήν
’Αστυνομία.
«Πράγματι, υστέρα από λίγες μέρες τά Εφερε καί άπό τότε δέν τόν ξαναεΐδα.
Μέ τις αποκαλύψεις τοΰ Μπεράτη ή υπόθεση των πλαστών άρχισε νά ξανοίγη. 'Όσο γιά τήν κυρία μέ τά μαύρα, τήν Ελένη Κοσμά, είπε μέ ειλικρίνεια τήν
αλήθεια, γιατί δέν είχε νά φοβηθή τίποτε. Τό τσέκ πού πούλησε ήταν γνήσιο, σταλ
μένο άπό τόν αδελφό της πού ήταν εγκατεστημένος χρόνια στήν ’Αμερική. ΙΙαρά
ταΰτα στάλθηκε στό δικαστήριο μαζί μέ τόν Μπεράτη καί τόν χρηματιστή Θεοδώ
ρου, γιά παράβαση τοΰ Νόμου «Περί Προστασίας Έθνικοΰ Νομίσματος».
■ Μετά τήν καταδίκη τους, τόν Μπεράτη τόν κρατήσαμε στό Τμήμα γιά νά Εξα
κριβώσουμε τόν βαθμό τής άναμίξεώς του στήν υπόθεση των πλαστών τσέκς.
-i*
* *
“Οπως είναι γνωστό, μέ τό κατρακύλισμα τής δραχμής κατά τήν κατοχή, δ
κόσμος είχε χάσει τήν εμπιστοσύνη του κΓ Εξακολουθούσε νά φοβάται τόν πληθω
ρισμό, γ ι’ αυτό καί πολλοί Επαιρναν τά μέτρα τους καί περισσότερο οι χρηματιστές
κΓ αγόραζαν αράδα ξένο συνάλλαγμα, δολλάρια, λίρες, ξένα τραπεζογραμμάτια. Καί
Επειδή δ αυστηρός νόμος «Περί Προστασίας Έθνικοΰ Νομίσματος» τούς Εμπόδιζε νά
γίνωνται οί συναλλαγές αυτές στις Επίσημες χρηματαγορές, κατέφευγαν στό κόλπο
νά κάνουν τις αγοραπωλησίες τους στά πιό απίθανα σημεία. Μέσα σέ μαγαζιά, σέ
ιατρεία, κρεοπωλεία, φαρμακεία, σιδηρουργεία κ.ά., μέ τούς πιό παράξενους καί
πρωτότυπους τρόπους. Πολλοί τά κατάφεραν νά μή πιαστούν καί θησαύρισαν, μά
καί πολλοί πλήρωσαν άκριβά αυτή τήν παρανομία τους.
Τις μυστικές αυτές συναλλαγές μυρίστηκαν οί σκοτεινές φυσιογνωμίες, παρα
χαράκτες, πλαστογράφοι, απατεώνες, ξεσηκώ θηκαν, οργάνωσαν συμμορίες καί Εξα
πολύθηκαν σάν τις ακρίδες. Μεγάλος πονοκέφαλος γιά τήν ’Αστυνομία. Κατά χιλιά
δες κυκλοφορούσαν τά ψεύτικα ξένα χαρτονομίσματα καί τσέκς, χιλιάδες καί τά
θύματα, μά που νά τολμήσουν νά καταγγείλουν τό πάθημά τους στις ’Αρχές. ’Έτσι,
άπό τήν τυχαία εκείνη συνάντηση καί παρακολούθηση τής κυρίας μέ τά μαύρα, καί
ύστερα μέ τις αποκαλύψεις τοΰ τσαγκάρη Μπεράτη, ξεκινήσαμε μέ τήν προσδοκία
πώς άπό εκεί κάπου θά μπαίναμε στις άλεπουδοφωλιές των απατεώνων.
’Αμέσως τήν άλλη μέρα τό πρωί τραβήξαμε μέ δυό άκόμα αστυνομικούς τής
όμάοος μου, τόν Γεωργάτο Νίκαια καί τόν (μακαρίτη) Θεολογίτη Πασχάλη γιά τήν
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αναζήτηση τού συμπατριώτη τού Μπεράτη, Άρίστου ή Στροβούλη, στο τέρμα τής
Παλιάς Κοκκινιάς.
Δυστυχώς δ άναζητούμενος είχε φύγει από τό σπίτι πού γνώριζε ό Μπεράτης,
καί ό σπιτονοικοκύρης δεν ήξερε πού είχε πάει. Μάς ύποσχέθηκε όμως δτι μπο
ρούσε νά μάθη από κάποιο γνωστό του καί δτι θά ερχόταν δ ίδιος στο Τμήμα νά
μας έλεγε.
Πραγματικά ήταν τίμιος άνθρωπος. 'Ύστερα άπό λίγες ήμερες ήρθε καί μάς
έδωσε τήν πληροφορία δτι δ Στροβούλης έχει νοικιάσει δωμάτιο στον Κορυδαλλό
στην δδά Μίνωα άριθ. 89.
Τήν επομένη, 14.12.1948, πρωί - πρωί βρισκόμασταν μέ τούς ίδιους αστυνο
μικούς στον Κορυδαλλό καί τον ζητούσαμε, μά δ ένοικος τοϋ δωματίου στο σπίτι τής
δδοΰ Μίνωα 89, έκτος πού δέν είχε κοιμηθή τή νύχτα εκεί, δέ λεγόταν ούτε Στρο
βούλης, ούτε Άρίστου. Άπό τά χαρακτηριστικά δμως πού μάς έδωσαν, ήταν δ ίδιος,
γι αύτο δεν έπρεπε να φύγωμε, γιατί έτσι θά τού δίναμε τήν ευκαιρία νά έξαφανισθή: Αποφασίσαμε
λοιπόν
μέχρι πού θά έκανε τήν
έμφάνισή του.
- ,
, νά περιμένωμε
. .
την εμφάνιση
idiocy
oct τουρτουρίζαμε απο τήν
Καν μέρα χειμ,ωνιοοτί'/.Ύ]
χειμωνιάτικη %
και
την τϊαγωνιά,
παγωνιά, τριγυρίζονταο
τριγυρίζοντας
εκεί γύρω
----- —~
'
jpio στους δρόμους
τού Jr—
Κορυδαλλού. ^Γιά' μεσημεριάτικο
φαγητό* πηγαίναμε
στα γρήγ
ήγορα ένας - ένας στο πιό κοντινό ταβερνάκι γιά κάτι πρόχειρο, κΓ αμέσως
τις θεσεις
σούρουπο νατος και ςεπροοαλε
ξεπρόβαλε απο
άπο τη
τή γωνιά βιαπάλι στις
u-uai, μας.
pA*s· Και.α το
lu υουρουπο
στικός μέ ένα δεματάκι στο χέρι, Δέν υπήρχε αμφιβολία, ήταν εκείνος. Μάς τόν
ίίχαν περιγράφει καλα, τοσο ο Μπερατης, οσο καί ο πρώην σπιτονοικοκύρης του.
Ή ταν μέτριου αναστήματος, ήλικίας 55—60 ετών, ξανθός καί αέ
ιε μουστάκι γκριζόξανθο.
^
Πρίν προλάβη νά πλησιάση στό σπίτι πού έμενε, τόν σταματήσαμε, τοϋ είπαμε
πώς είμαστε αστυνομικοί καί δτι θά μάς άκολουθήση στό Τμήμα.
— Λάθος κάνετε, είπε, κάποιον άλλον ζητάτε. Έ γώ είμαι φιλήσυχος καί τί
μιος άνθρωπος.
— Στροβούλη ή Άρίστου, δέν τά αφήνεις αυτά τά γνωστά κόλπα; ’Έπειτα
δέν θά σέ κρεμάσωμε, κάποιες ερωτήσεις θά σου κάνουν στό Τμήμα πού θά πάμε.
— Μά έγώ δέν λέγομαι Στροβούλης, ούτε Άρίστου καί αφού δέν έχω κάνει
τίποτε, γιατί νά έρθω στό Τμήμα;
—’Έχεις ή δέν έχεις κάνει, θά μάς άκολουθήσης καί εκεί ξεκαθάρισε τα.
Τί νά έκανε. Τά είδε ζόρικα. Νά τό σκάση δέν μπορούσε. Δέχθηκε νά μάς άκο
λουθήση, αφού προηγουμένως κάναμε έρευνα στό δωμάτιό του, μά δέν βρήκαμε τί
ποτα, κανένα στοιχείο ένοχής.
— Τά βλέπετε; έλεγε. Σάς είπα δτι είμαι τίμιος άνθρωπος.
Ό ταν δμως τού κάναμε σωματική έρευνα, βρήκαμε στό πορτοφόλι του δυό
ασυμπλήρωτα τσέκς αμερικανικής τράπεζας.
—Έ ν τάξει Στροβούλη, πειστήκαμε γιά τήν τιμιότητά σου! Πάμε τώρα.
Μέ σκυμμένο τό κεφάλι μάς ακολούθησε, μά στάθηκε αδύνατο νά τόν κάνωμε
νά μιλήση. Ακόμα καί δ προϊστάμενος, δσο κΓ αν τόν ζόρισε, ποιούς είχε συνεργάμιλιά. Meοα πολλά είπε κάτι αοριστοΛογιες, και τελικά παραδέχθηκε τήν ένο
χή του, πώς έκανε μόνος του τή δουλειά καί πώς τά ασυμπλήρωτα" τσέκς τού τά
έστελλε ένας φίλος του άπό τήν Αμερική. Στό ίδιο μοτίβο στάθηκε συνέχεια παρά
τις άλλεπάλληλες τρικλοποδιές πού τού έστηνε δ προϊστάμενος..
^
Ό ταν ή ά νά κ ρ ισ η διακόπηκε γιά λίγο καί μείναμε στό γραφείο μόνοι, δ
προϊστάμενος είπε:
— Μπλόφες είναι δλα αυτά πού μάς λέει. Οί συνεργάτες του είναι εδώ καί
πρέπει νά είναι μέλος οργανωμένης σπείρας.
— Κύριε προϊστάμενε, έχετε δίκιο, έτσι θά είναι, κΓ εφόσον τά άσυμπλήρωτα
,σεκς είναι αμερικάνικα, η ταπεινή γνώμη μου είναι νά στραφούμε καί στον κύκλο
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των σεσημασμένων Έλληνοαμερικανών. Δεν μπορεί από τή μεγάλη αυτή ευκαιρία
καί την τόσο προσοδοφόρα επιχείρηση νά απουσιάζουν τά δυναμικά καί πειραμένα
εγκληματικά άστέρια, οί Έλληνοαμερικανοί γκάγκστερς.
— Φυσικά, είπε ό προϊστάμενος, ή εκδοχή αυτή έχει αρκετό συνδυασμό μέ τήν
υπόθεση.
’Αμέσως διέταξε νά ξαπολυθοΰμε γιά πληροφορίες γύρο) άπ’ αυτούς.
Τήν άλλη μέρα ακριβώς, υστέρα από αρκετές μέρες, έκανε τήν εμφάνισή του
ό πράκτοράς μου Περικλής, πού μέ περίμενε στο απέναντι του Κέντρου ’Αλλοδα
πών καφενείο.
— Γειά σου Περικλή, τί έγινες; Πώς χάθηκες; τού είπα.,
— Ναι, άργησα λίγο κύρ Γιώργη μου, είχα κάποιες οικογενειακές σκοτούρες
καί ύστερα έψαχνα γιά τήν υπόθεση. Πάρε γιά τήν ώρα μερικά ονόματα υπόπτων,
είπε δίνοντά μου ένα σημείωμα.
Ευχαρίστησα τον Περικλή καί χωρίσαμε μέ τήν υπόσχεση πώς μόλις θά είχε
νεώτερα θά ερχόταν νά μέ 6ρή. Ή ταν τό χόμπυ τού Περικλή νά μάς έξυπηρετή μέ
πληροφορίες καί πολλές φορές μοϋ έλεγε:
— Λυπούμαι πού δεν έγινα αστυνομικός, φαίνεται πώς έχω τό μικρόβιο στό
αίμα μου.
Καί συνέχεια όλημερίς δλοι τής όμάδος σέ κίνηση, ψάχναμε καί διασταυρώ
ναμε πληροφορίες γιά σεσημασμένους Έλληνοαμερικανούς, άλλους υπόπτους, καί
μέ τά ονόματα πού μοΰ είχε δώσει ο Περικλής. Άνάμεσά τους δμως υπήρχε καί
ένα όνομα ξενικό — Μίστερ Τσάρλυ δ δάσκαλος — πού μάς έκανε ιδιαίτερη έντύπωση, γιατί έδειχνε καθαρά άγγλοαμερικάνικο.
Ρωτήσαμε άπ’ έδόί> κι’ άπ’ εκεί, κανείς δέν τόν γνώριζε, μά όταν μια άπό
κείνες τις μέρες έκανα τή βόλτα μου άπό τά στέκια τους στήν ’Αθήνα, στά υπόγεια
μπάρ τής οδού Δώρου, στό «Πανελλήνιο», στον «Μ. ’Αλέξανδρο», στήν δδό 'Αγίου
Κωνσταντίνου, είδα νά τριγυρίζη στήν 'Ομόνοια ένας γνωστός Έλληνοαμερικανός,
ή~ϊΓαλιά πληγή τής 44ης λεωφόρου τής Νέας Ύόρκης, δ επίσης εξόριστος άπό τις
αμερικανικές ’Αρχές Παναγιώτης ΙΙούλος.
Ό Πούλος, θές πού δέ βρήκε εδώ ευρύ πεδίο δράσεως, είχε περιοριστή μόνο
σέ μικροαπάτες καί στήν χαρτοκλοπή. Πολλές φορές τόν είχα πιάσει, μά καί πολ
λές φορές μοΰ είχε δώσει αρκετές σημαντικές πληροφορίες γιά ανθρώπους τού συναφιοϋ του.
Τόν πλησίασα καί τόν κάλεσα γιά καφέ στό «Πανελλήνιο». Είχα πολύ καιρό
νά τόν δώ κΓ άφοΰ μιλήσαμε γιά παλιές γνωστές αμαρτίες, τόν ρώτησα καί γιά τόν
Μίστερ Τσάρλυ, τόν δάσκαλο, ποιος είναι.
— Μπά! Δέν θυμά,σαι ποιος είναι; "Ολος κΓ όλος δ Μαντέδης.
—Ό Μαντέδης; Μά ήταν δάσκαλος;
— Οχι, μά λένε πώς παραδίνει μαθήματα εγγλέζικα, γ ι’ αυτό τόν βγάλανε
δάσκαλο.
— Καί πάει σέ σπίτια γιά τά μαθήματα;
— "Οχι. Κάπου στό Παγκράτι, λέει, έχει δωμάτιο καί μαζεύει τούς μαθητές
του. Μά ποιος τόν πιστεύει. Κάποια άτιμία σκαρώνει πίσω άπό τό δασκαλίκι, γιατί,
όπως μοΰ είπανε, είναι ένα - δυό παιδιά μόνο, οί άλλοι είναι άντρες φτασμένοι, ακό
μα καί μεσόκοποι. "Εγνοια σου καί άν μάθω κανένα καινούργιο γιά τόν Τσάρλυ, θά
έρθω νά σέ βρώ.
Λίγο άργότερα βρέθηκα στό Χρηματιστήριο καί ψάρευα πληροφορίες, όπου κατάφερα νά μάθω πώς τά περισσότερα ψεύτικα τσέκς τά πλασάρισε ένας Έλληνοαμερικανός μαζί μέ ένα κοριτσάκι. 'Όμως όποιον παθόντα καί άν ρώτησα, έκανε πώς
δέν θυμόταν ούτε καν τά χαρακτηριστικά του, λές κΓ είχαν πάθει ομαδική άμνησία.
Καί συνέχεια προσπάθειες, συνέχεια άναζητήσεις, μά χωρίς άποτέλεσμα. "Ο-
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ταν κάποιο πρωί' ένα ασήμαντο γεγονός, μια όλιγόλεπτη επίσκεψη πού δέχθηκε στο
Τμήμα ό Στροβούλης, μάς έβγαλε από τό θεοσκότεινο τούνελ πού βαδίζαμε μέρες
καί μέρες γιά αναζητήσεις καί πληροφορίες.
'Όπως είμαστε συγκεντρωμένοι δλοι τής όμάδος στό γραφείο τού ύπαστυνόμου
Μπρικόλα, έτοιμοι γιά τό πρωινό ξεκίνημα, νά κι’ έρχεται ό σκοπός τής πύλης
συνοδεύοντας ένα κοριτσάκι.
— Κύριε ύπαστυνόμε, είπε, τό κοριτσάκι ζητάει νά δή κάποιο κρατούμενο.
Ή ταν ένα κοριτσάκι 15— 16 χρόνων, καλοβαλμένο καί πολύ όμορφο. Μίλησε
ευγενικά καί σεμνά.
— Σάς παρακαλώ, είπε, νά μοΰ επιτρέψετε νά δώ γιά δυο λεπτά τον κ. Στροβούλη.
Μέ μιας άλληλοκοιταχτήκαμε καί υστέρα όλων τά βλέμματα στράφηκαν στον
προϊστάμενο.
— Μάλιστα, είπε σοβαρός ό προϊστάμενος. Περάστε τή δεσποινίδα στό πλαϊνό
γραφείο καί φέρτε τον Στροβούλη.
— Ευχαριστώ πολύ, είπε τό κορίτσι καί πέρασε στό γραφείο.
Τότε κι’ εμείς πού νά ξεκινήσωμε, περιμέναμε τό τέλος τής έπισκέψεως.
Στό πλαϊνό γραφείο δέν ήταν ακόμα κανείς. Τό κορίτσι περίμενε μόνο, μά όταν
σέ λίγο τό άντίκρυσε δ Στροβούλης, άρχισε νά τοΰ λέη:
— Δέν ήταν καμιά ανάγκη νά έρθης.
Γο κορίτσι τον πκ^σίασε και τοΰ μίλησε ψιθυριστά, έτσι πού δέν μπορέσαμε
νά πάρωμε λέξη από δ,τι τοΰ είπε.
— Καλά, καλά, απάντησε εκείνος. Πήγαινε τώρα καί νά μην ξανάρθης, δέν
χρειάζεται.
Μόλις έφυγε τό κορίτσι, δλοι ξεκινήσαμε, μά οί τρεις από την ομάδα τό πή
ραμε γραμμή στό κατόπιν. Ό Θεολογίτης, δ Γεωργάτος κ ι’ εγώ. Μπήκε στό λεωφορεί γιά τήν ’Αθήνα κι’ απ’ εκεί στό τράμ γιά τό Παγκράτι. Ε μείς μέ τον τρόπο
μας μαζί του.
,
Δεν σάς λέει τίποτε αυτό, πού πάμε γιά τό Παγκράτι; είπα στούς άλλους.
Εμενα με βάζει σέ πολλές υποψίες. Τά μάτια μας δεκατέσσερα στό κορίτσι.
Καί μέ μιάς έκαμα χίλιες σκέψεις καί συνδυασμούς. Μαζί μέ ένα κορίτσι έξαπάτησε τον Μπεράτη δ Στροβούλης. Μέ ένα κορίτσι πλασάρει ένας Έλληνοαμερικανός ψεύτικα τσέκς. "Ενα κορίτσι επισκέπτεται τον Στροβούλη στό Τμήμα. Τό κο
ρίτσι πηγαίνει γιά τό Παγκράτι, οπού, δπως μέ πληροφόρησε δ Ποΰλος, είναι τό δωραβηίςε
σπίτι, άριθ. 92.
'
'
° Γ
Jt0p0cp0
Γιά νά μη δώσωμε στόχο έτσι καί οί_ τρεις μαζί, χωριστήκαμε καί άνεβοκατεβαινοντας παρακολουθούσαμε τό σπίτι. Κοντά πιά μεσημέρι, καί τό κορίτσι δέν
, „■,
;
~
- ---- -πισκέφθηκε τον ϊ^τροβουλη και είχαμε παρακολουθήσει, πρεπει νά ήταν τό ένα από τά παιδιά τής νήοας
Μουτακη.
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ρε^ς πάλι για
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ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Σ Τ Ρ Α Γ Γ Α Λ Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Β Ι Α Σ Μ Ο Σ Γ Υ Ν Α Ι Κ Ο Σ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΚΑ! ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΟΥ
________________’Από τό Γερμανικό περιοδικό «Master Ntetectiv» κατά
μετάφραση τοΰ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ------------------------

Ή ήμερα άρχισε μέ κακούς οιωνούς για τον Μπόμπ Χουήλερ. Μια πυρκαϊά
ιτου προκληθηκε απο ελαττιοματικά ηλεκτρικά καλώδια, κατέστρεώε τό σπίτι του
καί τον άφησε άστεγο. Μιά νεαρή γνωστή του στήν όποια πήγε καί ζήτησε κατα
φύγιο καί στέγη, τή βρήκε νεκρή, στραγγαλισμένη, μέ μιά μεταξιοτή γυναικεία
κάλτσα γύρω στό λαιμό της. Ό Μπόμ είχε φτάσει στο σπίτι της κατά τή μία μετά
τά μεσάνυκτα.
Τήν Παρασκευή, 12 Ιανουάριου 1962, ό Μπόμπ Χουήλερ, πού ήταν έμπορος
ηλεκτρικών ειδών, επεσε νωρίς στο κρεβάτι καί αποκοιμήθηκε. Τέσσερες ώρες αρ
γότερα ξύπνησε γιά νά δή τις τολύπες καπνού πού έζωναν τήν πόρτα τού υπνοδω
ματίου του. Τρικλίζοντας πετάχθηκε έξω καί είδε τις φλόγες ν’ αποτεφρώνουν τό
διπλανό δωμάτιο. Πετάχθηκε στό δρόμο καί άρχισε νά φωνάζη: «Βοήθεια, πυρκαϊά!».
Οί γείτονες ακόυσαν τις φωνές καί ειδοποίησαν τήν πυροσβεστική υπηρεσία.
Μέσα σέ 40 λεπτά, οί πυροσβέστες κατόρθωσαν νά δαμάσουν τή φωτιά. ’Αλλά τό
έργο τής φωτιάς είχε ρημάξει τό σπίτι. Οί μπογιές από τούς τοίχους καί τά παρά
θυρα είχαν καταστραφή από τήν θερμότητα καί ολόκληρη ή κατοικία είχε μεταβληθή σέ μιά άμορφη μάζα.
Τσακισμένος από τήν κούραση καί τή στενοχώρια, ό Μπόμπ γλύστρησε πίσω
από τό τιμόνι τής καινούργιας κούρσας του καί πήγε στό ΤΙΤστ Σάν Ντιέγκο. Έ κεΐ
κτύπησε τήν πόρτα ενός μικρού σπιτιού επί τής λεωφόρου Φαίαρμάουντ. 'Ο Τζέρρυ
Μπάρτον, ένας πρώην συνεταίρος του στό κατάστημα ηλεκτρικών ειδών καί τώρα
άνεργος, άνοιξε νυσταγμένος τήν πόρτα. Τον χαιρέτησε μουρμουρίζοντας καί τόν
ρώτησε:
— Τί θέλεις εδώ τέτοια ώρα;
— Τό σπίτι μου, ψιθύρισε απελπισμένα ό Μπόμπ, πήρε φωτιά. Καταστράφη
κα. Μπορώ νά κοιμηθώ στό ντιβάνι σας ή έστω καί στό πάτωμα ακόμα;
— Δέν μπορώ νά σέ βοηθήσω, φίλε μου, είπε ό γνωστός του. Δέν έχουμε πε
ρίσσια κλινοσκεπάσματα καί κρεβάτι.
Ή γυναίκα τοΰ Μπάρτον, ήλικίας 21 ετών, πού περίμενε μέρα μέ τήν ήμέρα
τό πρώτο της παιδί, φόρεσε μιά ρόμπα καί κατέβηκε στή μικρή αίθουσα αναμονής.
Συζήτησε τήν κατάσταση τοΰ Μπόμπ καί τελικά ό Μπάρτον είπ ε:
— Κάτι μπορεί νά γίνη μέ τήν Ντόννα Χίλμαν, πού κάθεται μερικά τετράγω
να πιό πέρα. Είναι γυναίκα μέ κατανόηση. Στοιχηματίζω οτι δέν θά είχε άντίρρηση νά σάς άφήση νά κοιμηθήτε στό ντιβάνι της.
Ό Μπόμπ Χουήλερ κατέβασε τό κεφάλι λυπημένα. Έγνώριζε τή Ντόννα. ’Ή 
ξερε δτι ή πρόταση τοΰ φίλου του δέν θά έφερνε περιπλοκές, παρ’ όλον δτι· ό σύ
ζυγος τής Ντόννα, Ρίκυ, ταξίδευε στό έξωτερικό.
ΤΙ Ντόννα Χίλμαν, ήλικίας 18 ετών, καί ό σύζυγός της Ρίκυ, 21 ετών, ναυ
τικός τό έπάγγελμα, ήσαν γνιοστοί σέ δλους τούς φίλους καί γειτόνους σάν ένα
φιλόξενο καί καλόκαρδο ανδρόγυνο. Ή Ντόννα άγαποΰσε τά σπόρ, αλλά ήταν έξ
ίσου γνωστή σάν «απρόσιτη». 'Όλοι τήν ήξεραν σάν μιά νέα πού τής άρεσαν οί
διασκεδάσεις, ευχαριστιόταν νά βρίσκεται ανάμεσα στούς φίλους της πού έλεγαν
αστεία, αλλά ήταν πάντοτε πιστή καί ειλικρινής στήν αγάπη τοΰ συζύγου της.
Ό Μπόμπ Χουήλερ ανέβηκε στό αυτοκίνητό του καί προχώρησε έπτά τετρά-
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γωνα, σταματώντας μπροστά σ’ ενα άσπρο σπιτάκι μέ πράσινα παραθυρόφυλλα, επί
της κεντρικής λεωφόρου.
Ή ταν 6 ή ώρα τό πρωί καί ό Μπόμπ παραξενεύτηκε πού βρήκε την κυρία είσο
δο ανοικτή. 5Από τις αραιές επισκέψεις του στο σπίτι των Χίλμαν, ήξερε δτι δέν
είχαν τηλέφωνο καί κατά συνέπεια ήταν αδύνατον ο! Μπάρτον νά την είχαν πάρει
στο τηλέφωνο για νά της πουν γιά τήν επίσκεψή του.
Ιντύπησε σιγά τήν ανοικτή πόρτα καί κατόπιν φώναξε τη Ντόννα μέ τό όνομά
της, σιγά κατ’ αρχήν, δυνατώτερα μετά. Καμμιά απάντηση. Μπήκε στό δωμάτιο
διαμονής. Έ κεΐ είδε τότε τή Ντόννα ξαπλωμένη σάν νά κοιμόταν.
«... “Οταν τήν είδα στό κρεβάτι, τήν φώναξα μέ τ’ όνομά της πάλι. Δέν απάν
τησε καί προχώρησα πρός τό κρεβάτι. Τότε διέκρινα αίματα πού είχαν τρέξει από
τό δεξί μέρος τού στόματός της», είπε αργότερα ό Μπόμπ στούς αστυνομικούς. «Φαι
νόταν τρομερά χλωμή. Μετά είδα μια κάλτσα γύρω στό λαιμό της...».
’Έτρεξε νά βγή από τήν κυρία είσοδο καί κατέβηκε μέ μια δρασκελιά τά τρία
σκαλοπάτια. Πήδησε μέσα στό αυτοκίνητό του καί γύρισε πίσω στό σπίτι των
Μπάρτον.
—Ελάτε γρήγορα! τούς φώναξε. Ή Ντόννα είναι άρρωστη ή νεκρή.
Ό Μπάρτον ντύθηκε βιαστικά, καθησύχασε τή γυναίκα του δτι πιθανώς δέν
θά ήταν τίποτε, καί οί δυό άνδρες έπέστρεψαν στό μικρό σπιτάκι. ’Έξω ή ελαφρά
θαλάσσια αύρα άνέμιζε τά φύλλα των φοινίκων καί έκανε τή λεπτή πράσινη χλόη
δίπλα στο ξύλινο σπιτάκι νά κυματίζη. Ί ΐ αδύνατη νέα, ξαπλωμένη πάνω στό κρε
βάτι, δέν άνέπνεε. ’Αποσβολωμένοι οί δυό άνδρες παρατηρούσαν τό ωχρό πρόσωπο
καί τήν κάλτσα πού ήταν σφιγμένη γύρου στό λαιμό της. Τρόμος τούς κατέλαβε.
— Τό καλύτερο είναι νά φωνάξωμε τήν ’Αστυνομία, είπεν ό Μπάρτον.
’Έσπευσαν νά βγουν έξω καί κτύπησαν τήν πόρτα τού διπλανού σπιτιού. Έ κεΐ
έμενε ή σπιτονοικοκυρά τής Ντόννα, μιά ήλικιωμένη μέ άσπρα μαλλιά χήρα. Δέν
άκουσε τά κτυπήματά τους αμέσως.
— Γέρασα πιά καί δέν άκούω καλά, τούς εξήγησε όταν τελικά ξύπνησε καί
οί δυό άνδρες τής ανήγγειλαν τή θλιβερή είδηση, λέγοντάς της:
— Θέλουμε νά καλέσουμε τήν ’Αστυνομία.
—Ή ταραχή μου ήταν τόσο μεγάλη, πού μ’ έπιασε τρέμουλο, είπε ή σπιτονοικοκυρά αργότερα. Τή Ντόννα Χίλμαν τήν είχα σάν κόρη μου.
Ο Μπάρτον επιασε τό ακουστικό τού τηλεφώνου καί κάλεσε τήν ’Αστυνομία.
Έν συνεχεία τό έδωσε στόν Μπόμπ Χουήλερ, δ όποιος εξιστόρησε έν συντομία
τά γεγονότα.
Οί αστυνομικοί έσπευσαν έπί τόπου. Ε πικεφαλής των ήταν δ ύπαστυνόμος
Γουΐλλιαμ Σένκ, τής υπηρεσίας έξιχνιάσεως ανθρωποκτονιών. Βοηθοί του ήσαν οί
άρχιφύλακας Ραίϋ Χοΰμπλερ καί οί αστυφύλακες Μπέρτ Ράϊ καί Γουΐλλιαμ Ρίτσαρντσον. Βρήκαν τον Μπάρτον καί τον Χουήλερ νά κάθωνται στό ντιβάνι. Καί οί
ουό φαίνονταν κατατρομαγμένοι. Συνοδέυσαν τούς αστυνομικούς στό σπίτι των Χίλ
μαν.
Ό ύπαστυνόμος Σένκ καί δ άρχιφύλακας Χοΰμπλερ άρχισαν νά ανακρίνουν
τούς δυό άνδρες, ενώ οί αστυνομικοί Ράϊτ καί Ρίτσαρντσον κτυποΰσαν τις πόρτες
τών γειτόνων. Πριν τις δώδεκα τό μεσημέρι, δώδεκα άλλοι αστυνομικοί άρχισαν νά
περιφέρωνται στά πεζοδρόμια τής ήσυχης συνοικίας.
Κανένας δεν μάς είπε ο ιι ακούσε κάτι, είπε ο Ραϊτ. Η σπιτονοικοκυρά
είναι ή πλησιέστερη στόν τόπο τού έγκλήματος, αλλά δέν άκούει καλά.
’Αστυνομικοί έν στολή τοποθετήθηκαν πρός φρούρηση τού σπιτιού. Οί αστυ
νομικοί τής ’Ασφαλείας καί τής Σημάνσεως άρχισαν νά ξεσκονίζουν τά διάφορα
αντικείμενα τής κατοικίας πρός ανεύρεση λανθανόντων αποτυπωμάτων — τό ντιβάνι, τή συσκευή τηλεοράσεως, μιά καρέκλα, ένα τραπεζάκι, κλπ.
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Γύρω ήταν σκορπισμένα τεσσερα χαρτοκιβώτια γεμάτα ροΰχα καί μιά ανοικτή
βαλίτσα μισοαδειασμένη. Ή δλη κατάσταση έδειχνε δτι ή Ντόννα μόλις είχε γυ
ρίσει άπό ταξίδι.
Αργότερα οί αστυνομικοί πληροφορήθηκαν δτι τό θύμα είχε περάσει τις γιορ
τές των Χριστουγέννων στην ιδιαίτερη πατρίδα της Βάλλα τής Ούάσιγκτων, μαζί
μέ τή μητέρα της καί τις αδελφές της. Δυο μέρες πριν άπό τήν άγρια δολοφονία
της, είχε επιστρέφει άπό εκεί στο Σαν Ντιέγκο.
Η Ντόννα έκειτο υπτία στήν άκρη του δωματίου καί τό αριστερό της χέρι
ήταν στριμένο πίσω στήν πλάτη της. Τό κεφάλι της ήταν ελαφρά γερμένο πράς τά
δεξιά καί τό αίμα είχε τρέξει άπό τό στόμα της. Τά μάτια της ήσαν κλειστά καί
τά ωχρά χείλη της ελαφρά διεσταλμένα.
'Ε να ηλεκτρικό ρολόι πάνω άπό τό κρεβάτι της δούλευε κανονικά. “Ενα λευ
κό ηλεκτρικό σεντόνι μέ τήν πρίζα στο ρεϋμα άκόμα, σκέπαζε τό σώμα τής Ντόννα
μέχρι τό πηγούνι. Μιά νάϋλον γυναικεία κάλτσα ήταν δεμένη γύρω στο λαιμό της
καί είχε σφιχτή. Φορούσε μιά κόκκινη κοντή νυκτικιά καί μπλέ νάϋλον ζακέτα
μέ δαντέλλες. Στό δεξί μέρος τοϋ σαγονιοΰ υπήρχε ένας μινλωπισμός καί μιά μικρή
τομή ψηλά στό μάγουλό της, κάτω άπό τό άριστερό μάτι. Ή κυλότα της βρέθηκε
χωμένη κάτω άπό ένα γραφείο.
Ο οικαστης επι των αιφνίδιων θανατων του Σάν Ντιέγκο, Ρόμπερτ Ινρήσον,
που ειδοποιήθηκε άμέσως, κατέληξε στό συμπέρασμα δτι τό θύμα είχε χάσει τό
χρώμα του απο την πίεση των δακτύλων τοΰ δολοφόνου πού προσπαθούσε νά τήν
κράτηση κάτω. Ή κυρία Χίλμαν είχε ύποστή σεξουαλική προσβολή, άλλά δ δικα
στής δέν μπορούσε νά άποφανθή εάν ο βιασμός είχε λάβει χώρα πρό ή μετά τόν
θάνατο.
Πάνω στή συσκευή τηλεοράσεως βρίσκονταν ένα σωρό γράμματα, έτοιμα γιά
τό ταχυδρομείο. Οί διευθύνσεις ήσαν γραμμένες μέ τόν γραφικό χαρακτήρα τοΰ
θύματος. Τά περισσότερα άπευθύνονταν πρός τόν σύζυγο τής Ντόννα, τόν Ρίκυ.
Τά υπόλοιπα γιά τήν οίκογένειά της στή Βάλλα Βάλλα. ’Αργότερα δλα αυτά τά
γράμματα έπεστράφησαν στον Ρίκυ Χίλμαν, δταν γύρισε στο Σάν Ντιέγκο, άπό τις
Φιλιππίνες, ύστερα άπό ένα επείγον τηλεφώνημα.
Μέσα στό σπιτάκι δέν υπήρχε πουθενά φωτογραφία τοΰ Ρίκυ καί τής Ντόννα.
Ή μόνη φωτογραφία τοΰ θύματος ήταν μιά φωτογραφία πάνω στήν άδεια δδηγοΰ
αυτοκινήτου.
Ό δικαστής Κρήσον πού εξέτασε τόν τόπο τοΰ εγκλήματος, δέν διαπίστωσε
ίχνη πάλης. Μιά αυτοψία πού έγινε άργότερα, άπάδειξε δτι ή Ντόννα Χίλμαν είχε
στραγγαλισθή άπό δυνατά χέρια, καί δτι ή κάλτσα πού ήταν δεμένη γύρω στό
λαιμό της δέν ήταν τό φονικό όργανο. Διαπιστώθηκε δτι είχε πεθάνει μετά τά μεσάνυκτα περίπου τής Τρίτης, σχεδόν τρεις μέρες πρό τής άνευρέσεως τοΰ πτώματος.
Ή σπιτονοικοκυρά κατά πάσαν πιθανότητα — εκτός τοΰ δολοφόνου — ήταν
τό μόνο πρόσωπο πού είχε δή ζωντανή γιά τελευταία φορά τή Ντόννα. ΤΗταν Τρίτη
άπόγευμα καί ή Ντόννα ετοιμαζόταν νά φύγη γιά τή νυκτερινή σχολή, δπου παρα
κολουθούσε κοπτική καί ισπανικά.
Ό ύπαστυνόμος Σένκ καί οί άνδρες του βρήκαν δυο πιθανά μαρτυρικά στοι
χεία. Τό ένα ήταν τό όνομα «Χάρολντ» γραμμένο πάνω σ’ ένα τσαλακωμένο χαρτί,
πάνω στό γραφείο. Τό άλλο ήταν κάτι άδεια κουτιά μπύρας πού βρίσκονταν μέσα
σε χαρτοσακούλες στό μαγειρείο. Οί φίλοι τής Ντόννα πού εξετάσθηκαν, δήλωσαν
δτι δέν γνώριζαν κανένα γνωστό τοΰ θύματος νά λέγεται «Χάρολντ» καί δτι τό
θύμα δέν έπινε ποτέ μπύρα.
Τά κουτιά τής μπύρας άποκαλύφθηκε δτι άνήκαν σ’ ένα ναυτικό, στον οποίον
ή Ντόννα είχε ύπονοικιάσει τό σπίτι της αντί 20 δολλαρίων κατά τή διάρκεια των
τριών εβδομάδων πού αυτή βρισκόταν στή Βάλλα Βάλλα. Ό ναυτικός, ήταν ένας

984

Μετάφραση ’Αναστασίου : Βογιατζη Στραγγαλισμός καί βιασμός γυναικός

παλιός φίλος των Χίλμαν καί παραδέχθηκε δτι είχε αγοράσει τις μπύρες καί δτι
είχε προσκαλέσει μερικούς συναδέλφους του γιά νά πιουν. Ή κατάθεσή του ελέγχθη
κε καί άφέθηκε έλεύθερος ώς πιθανός ύποπτος.
Ό ύπαστυνομος Σένκ άπάλλαξε αμέσως τον Μπόμπ Χουήλερ καί τδν Μπάρτον
άπό όποιαδήποτε σχέση μέ τό έγκλημα. Οί καταθέσεις του ήσαν ειλικρινείς μέχρι
καί τής τελευταίας λεπτομέρειας. Τούς άνέκρινε δμως έπισταμένως μέ την ελπίδα
μήπως μπορούσαν νά τού παράσχουν έστω καί την άμυδρή βοήθεια στην έξιχνίαση
τού έγκλήματος.
Ό Ράϊτ άνάκρινε ξανά τή σπιτονοικοκυρά τής Ντόννα. Αυτή τού είπε δτι ή
Ντόννα παρακολουθούσε νυκτερινά μαθήματα αρκετές φορές την εβδομάδα καί δτι
ήταν μιά σχεδόν τελειοποιημένη μοδίστα. Δούλευε πολλές ώρες στη ραπτομηχανή
της. “Ολα τά χριστουγεννιάτικα δώρα τά έρραψε μόνη στη μηχανή της.
Περιέγραψε τήν ένοικό της «σάν μιά τρυφερή ύπαρξη μέ μιά φωνή μαλακή
σάν βελούδο». Παρ’ δλον δτι αυτή σπανίως έπισκεπτόταν τή Ντόννα στό μικρό σπι
τάκι της, ή Ντόννα ερχόταν τακτικά στό σπίτι της καί συζητούσαν.
— Μίλησα μαζί της τήν Κυριακή, τήν ήμερα πού έπέστρεψε άπό τή Βάλλα
Βάλλα, είπε ή σπιτονοικοκυρά. Είχε ταξιδέψει πολλές ώρες μέ τό λεωφορείο καί
ήταν κουρασμένη, αλλά ήθελε νά μοΰ τά διηγηθή δλα, γιά τό ταξίδι της καί τήν
επίσκεψη στούς δικούς της. Είχαμε τελειώσει τό φαγητό μέ τήν κόρη μου, δταν
άκούσαμε τή Ντόννα νά κτυπάη τήν πόρτα μας. Τήν προσκάλεσα νά μπή μέσα νά
φάη κάτι. Πράγματι μπήκε. 'Η συζήτησή μας δέν περιστράφηκε σέ κανένα ειδικό
θέμα, αλλά μιλήσαμε γιά τά Χριστούγεννα καί τά δώρα πού πήρε στούς δικούς της.
Ή ταν μόλις 18 έτών, σχεδόν παιδί. Παντρεύτηκε 16 ετών καί θά γιόρταζε τή
δεύτερη έπέτειο τών γάμων της τό Μάρτη.
Οί φίλοι της κατάθεσαν δτι παρ’ δλον δτι ή Ντόννα άσχολειτο μέ τήν κοπτική,
ήταν επίσης καί μιά κοινωνική νέα καί τής άρεσε λίγο ή νυκτερινή ζωή καί δ θό
ρυβος. Αισθανόταν έξ ίσου άνετα στό σπίτι της ράβοντας ή στό κέντρο «Τιγκουάνα
Μέξικο», ακούοντας παθητικούς λατινικούς ρυθμούς. Ή άστείρευτη ενεργητικότητα
καί δ ένθουσιασμός της, τήν έκαναν πολύ αγαπητή άνάμεσα στούς φίλους της.
“Ενας άπ’ αυτούς κατάθεσε δτι ή Ντόννα ήταν μιά νέα πού τής άρεσαν τά
αστεία, ή καλή παρέα, αλλά δέν άνεχόταν τά πειράγματα. Παραδείγματος χάριν,
πολλές νέες άνταλλάσσουν εύκολα ένα - δυό φιλιά μέ νέους στά πάρτυ, πράγμα πού
ή Ντόννα δέν έκανε ποτέ. Μπορούσε κανένας νά πή δτι είχε μιά φοβία νά φιλήση
κάποιον άλλον εκτός άπό τον άνδρα της τον Ρίκυ.
Ή μητέρα τού θύματος, πού εξετάσθηκε τηλεφωνικώς, είπε στην Αστυνομία
δτι ή Ντόννα ήταν πάντοτε άγαπητή άνάμεσα στόν κύκλο της. Είχε τήν αδυναμία
νά εμπιστεύεται όλους άνεξαιρέτως. Πολλές φορές τής έπεσήμανε τήν προσοχή σ’
αυτό τό σημείο, νά είναι προσεκτική μέ τούς ξένους. ’Ακριβώς αυτή ή άπόλυτη εμ
πιστοσύνη τής Ντόννα πρός τον καθένα, ήταν ή αιτία πού τήν δδήγησε στήν τρα
γωδία.
Ό ύπαστυνόμος Ράϊτ πληροφορήθηκε δτι ή Ντόννα είχε έγκαταλείψει τό Γυ
μνάσιο γιά νά παντρευθή. ’Ήθελε δμως νά πάρη τό απολυτήριό της καί γ ι’ αυτό
πήγαινε στό νυκτερινό σχολείο. Καί τό βράδυ εκείνο είχε πάει στό σχολείο. Νά είχε
έπιστρέψει μέ τά πόδια; Κανένας δέν ήξερε. Καί αυτό άποφάσισε νά τό μάθη 'ό
ύπαστυνόμος.
’Αργά τό άπόγευμα δ Ράϊτ άνάκρινε τήν κυρία Μπάρτον. Αυτή τού δήλωσε
δτι άμφέβαλλε εάν καί κατά πόσον μπορούσε νά συμβάλη στήν προσπάθεια τής
’Αστυνομίας, αλλά θά προσπαθούσε. Κατάθεσε δτι, στις 9 τό βράδυ, κατά τή νύκτα
πού ή Ντόννα βρέθηκε δολοφονημένη, ένας σωματώδης άνδρας κτύπησε τήν πόρ
τα της.
( Σ υνεχίζεται)
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--------------------------------------'Υπό τοϋ κ. ΠΕΛΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗ________________________

Είναι εκτάκτως άποκαλυπτικόν τό τελευταΐον τεύχος της «Ελληνικής Άριστεράς», οια τους σκοπούς και τας μεθόδους του εγχωρίου κομμουνισμού. Παρελαύνουν
από αυτό δλοι οΕ έκλεκτοί τοϋ παρανόμου κάί νομίμου αναρχισμού.
Διατυπώνουν τάς απόψεις των δλοι οι κομμουνισταί ήγέται. Μεταξύ αυτών εμ
φανίζεται και ένας Κώστας Φιλίνης. Είναι από τούς καταδικασθέντας επί κατασκοπεία
κατά καί μετά τον συμμοριτοπόλεμον. Άπεφυλακίσθη προσφάτως, μετά την δοθεΐσαν αμνηστειαν εις τους λεγομένους «Πολιτικούς κρατουμένους». Έχει τούτο σημα
σίαν, διότι οΕ απόψεις πού διατυπώνει εις τό άρθρον του δ κ.' Φιλίνης, είναι τόσον
αποκαλυπτικές καί ενδιαφέρουσες. Είναι οΕ πιο βαρυσήμαντες πού υπάρχουν εις τό
κομμουνιστικό περιοδικό. Δι’ αυτών προβάλλεται φανερά ή επαναστατική γραμμή
τού Κ.Κ.Ε. ’Έτσι βγαίνει τό συμπέρασμα δτι είτε έχρησιμοποιήθη σκοπίμως ένα
σχετικώς άσημον ήγετικόν στέλεχος διά νά διατυπώση, άναγνωριστικώς, τοιαύτας
«άποκαλυπτικάς» απόψεις, είτε «ανεβαίνει» εις τήν ηγεσίαν καί δ μέχρι χθες κατά
δικος επί κατασκοπεία, συγγραφεύς τού άρθρου. Πάντως, είτε άναγνωριστικώς άνετέθη ή προβολή τής επαναστατικής γραμμής τού Κ.Κ.Ε. εις τον κ. Φιλίνην, είτε
έγινε τούτο διότι προαλείφεται ούτος ώς ήγετικόν στέλεχος, ή ουσία είναι δτι εις τό
επίσημον περιοδικόν τού εγχωρίου κομμουνισμού υπάρχει σαφής καί κατηγορηματι
κή ή ομολογία δτι τό Κ.Κ.Ε. οχι μόνον παραμένει αμετάθετο εις τήν επαναστατι
κήν του γραμμήν, αλλά καί συνιστά τήν σύντονον καί έντονον όργάνωσιν τής έπαναστάσεως: Τον τέταρτον γΰρον.
Είναι έκτάκτως ενδιαφέρον τό γεγονός δτι, είδικώτερον σήμερον, υπό τάς ύπαρχούσας πολιτικάς συνθήκας επανέρχεται τό Κ.Κ.Ε. δι’ ενός επωνύμου άρθρου στελέ
χους του νά διακηρύξη δτι παράλληλα μέ «τον δρόμον των ειρηνικών εξελίξεων»
πρέπει νά προετοιμάζεται καί «δ δρόμος τής ένοπλης εξέγερσης».
Τό άρθρον αυτό, πού δημοσιεύει τό περιοδικόν «Ε λληνική ’Αριστερά» μαζί μέ
τά άρθρα τού Κολιγιάννη, τού Στρίγκου, τού Ζωγράφου καί των άλλων ήγετών τού
εγχωρίου κομμουνισμού — καί αυτά είναι επίσης εκτάκτως αποκαλυπτικά γιά δλους
τούς τομείς τής κομμουνιστικής δράσεως — δέν είναι δυνατόν νά άποδοθή μέ ένα
ή δύο σχόλια. Περιέχει πολλά αποκαλυπτικά σημεία. Τό βασικώτερον δμως είναι
δτι τό άρθρον αυτό τάσσεται ανεπιφύλακτα καί προκλητικά υπέρ τής «ένοπλης
εξέγερσης» γιά τήν κατάληψι τής έξουσίας ενώ, ταυτοχρόνως, διακηρύσσει καί τήν
— γιά τήν επιτυχίαν τού Λαϊκού Μετώπου — παράλληλον γραμμήν τού «δρόμου
τής ειρηνικής εξέλιξης».
’Αντιγράφομε από τό καταπληκτικό αποκαλυπτικό άρθρο τού κ. Φιλίνη τις
πιο χαρακτηριστικές, επί τού προκειμένου, περικοπές:
«Τό ζήτημα, — γράφει — δέν είναι νά πεις δτι οΕ συνθήκες μιας χώρας είναι
τέτοιες καί τέτοιες, άρα θά ακολουθήσουμε εδώ τόν ειρηνικό δρόμο, ή τον μή ειρη
νικό δρόμο καί άρα θά ετοιμαστούμε γιά τις τάδε συγκεκριμένες μορφές πάλης καί
δχι γιά άλλες. Μια τέτοια τοποθέτηση τού προβλήματος είναι δχι μονάχα χοντρο
κομμένη αλλά καί έξαιρετικά βλαβερή. ’Ά ν π.χ. καταλήγαμε δτι σέ μιά χώρα ή
επαναστατική αλλαγή θά γίνει σίγουρα, ή σχεδόν σίγουρα, ειρηνικά καί ταυτόχρο
να, δτι δέν χρειάζεται νά είναι έτοιμος δ Λαός καί γιά τό αντίθετο περιεχόμενο,
τότε θά αφοπλίζαμε καί θά δίναμε τή δυνατότητα στις αντιδραστικές δυνάμεις, έστω
* Τό σχόλιον τούτο μετεδόθη έκ τού Κ.Ρ.Σ. Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος τήν 29.7.19G6.

986

Πέλου Κουτούπη: Την ένοπλη εξέγερση κηρύσσει τό Κ.Κ.Ε.

καί κάτω από δυσμενέστατες γ ι’ αυτές συνθήκες, νά προχωρούσαν μέ επιτυχία στήν
άσκηση ένοπλης βίας κατά τοϋ λαϊκού κινήματος».
Αυτά γράφει δ Φιλίνης.
Είναι προφανές. Επιδιώκονται καί οί δυο σκοποί: «Λαϊκό Μέτωπο» καί «ένο
πλη εξέγερση». Τό βεβαιώνει ή συνέχεια τοϋ άρθρου.
«Τό πιο ουσιαστικό — συνεχίζει τό άρθρον — είναι νά καταβάλεις δλες σου
τις δυνάμεις γιά νά προχωρήσεις προς τόν ειρηνικό δρόμο, όντας βέβαιος, δτι έτσι
δημιουργείς τις καλύτερες προϋποθέσεις γιά νά προετοιμαστείς καί γιά τό ενδεχό
μενο τοϋ μή ειρηνικού δρόμου, σέ περίπτωση πού αυτός σοΰ έπιβληθεΐ ανεξάρτητα
από τή θέλησή σου».
Λοιπόν λέει ό νέος θεωρητικός τής «άσκησης ένοπλης βίας» δτι πρέπει νά
«προετοιμαστούν» οί κομμουνισταί «καί γιά τό ένδεχόμενο τού μή ειρηνικού δρόμου».
Στή συνέχεια ό άρθρογράφος — άμνηστευθείς κατάδικος — είναι πιό συγκε
κριμένος. Γράφει:
«Λέμε πάντα — καί πολύ σωστά — δτι δ ειρηνικός δρόμος δέν έξαρτιέται
μόνο από μάς αλλά καί από τις αντιδραστικές δυνάμεις. Δέν θά έπρεπε όμινς σ’ αυτό
τό «έξαρτιέται από τόν αντίπαλο» νά δώσουμε την μονόπλευρη έννοια «έξαρτιέται
από τή θέληση τού αντιπάλου». Δέν πρόκειται τόσο γιά ζήτημα θέλησης, αλλά κυ
ρίως, γιά ζήτημα συσχετισμού δυνάμεων. Hio συγκεκριμένα: Τό πρόβλημα — συνε
χίζει δ άρθρογράφος — είναι νά υπάρχουν τέτοιες συγκεντρωμένες υπέρτερες δυνά
μεις πρός τήν πλευρά τής επαναστατικής αλλαγής, ώστε ή κυρίαρχη μονοπωλιακή
αστική τάξη καί οί ξένες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις νά πειστούν δτι, είναι απραγμα
τοποίητη ή τουλάχιστο καταδικασμένη σέ οδυνηρή αποτυχία ή προσφυγή τους στον
έμφύλιο πόλεμο».
Τί άλλο λοιπόν χρειάζεται καί δ πλέον αφελής ή μακάριος αναγνώστης τού
κομμουνιστικού αυτού άρθρου, γιά νά διαπιστώση δτι τό Κ.Κ.Ε. κηρύσσει άναφανδόν
τήν προετοιμασία τού τετάρτου γύρου; Διακηρύσσει δτι είναι αναγκαία, έν όνόματι
τού «συσχετισμού των δυνάμεων» — δπως τονίζει δ κομμουνιστής άρθρογράφος __
δπως «τό δημοκρατικό κίνημα τής χώρας μας ανεβάζει συνεχώς τήν έτοιμότητά του
γιά τήν περίπτωση τοϋ μή ειρηνικού δρόμου» (σελίς 83, τελευταία παράγραφο:) .
Ποιά θά είναι ή περίπτωση τού «μή ειρηνικού δρόμου», τό εξηγεί σαφέστατα
δ άρθρογράφος: θά είναι άν «οί άντιδραστικές δυνάμεις» — δηλαδή ή πλειοψηφία
τού Λαού — εμποδίσουν τούς κομμουνιστάς στήν κατάληψι τής έξουσίας μέ «ειρηνι
κό δρόμο». Ετσι διακηρύσσει τό Κ.Κ.Ε., διά τού συντρόφου Φιλίνη, δτι έάν δέν
καταλάβη τήν εξουσία μέ «ειρηνικό δρόμο», θά τήν καταλάβη μέ «ένοπλη βία», μέ
«ένοπλη εξέγερση», δπως γράφει δ έντολοδόχος, άρθρογράφος.
Συμπέρασμα: Τό Κ.Κ.Ε. είτε μέ λαϊκό μέτωπο — αύτό έννοεϊ ως «ειρηνικό
δρόμο», — είτε μέ «άσκηση ένοπλης βίας», είναι άποφασισμένο νά καταλάβη τήν
εξουσία. ΓΓ αύτό — δπως τονίζει δ κ. Φιλίνης — «βγαίνει ή ανάγκη γιά τό δημο
κρατικό κίνημα τής χώρας μας νά άνεβάζει συνεχώς τήν έτοιμότητά του καί γιά
τήν περίπτωση τού μή ειρηνικού δρόμου». Δηλαδή γιά τήν επανάσταση. Τα περαι
τέρω σχόλια περιττεύουν. Τά άπεκάλυψε δλα δ σύντροφος Φιλίνης.
Οί έχοντες νοΰν, άς σκεφθοΰν καί κρίσιν, ας κρίνουν.
ΠΕΛΟΣ ΚΟΥΤΟ ΥΠΙΙΣ

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

«ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»
--------------------------]Τπό^τ°ΰ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ________________
( Συνέχεια άπό το προηγούμενο)
© ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ.
β ΜΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΥΡΙΑ ΤΑ
ΤΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Απήχηση βαθειά (καθώς διαπιστώνουμε καθημερινώς) , βρήκε αύτή ή ερευνά
μας στήν κοινή γνώμη. Το είπαμε καί άλλοτε μέ χαρά. ,Τό έπαναλαμβάνουμε
καί πάλι καί το ύπογραμμίζουμε, γιατί έχει μεγάλη κοινωνική σημασία. Οι ανη
συχίες μας καί οί φόβοι μας, βρήκαν τά στόχο τους. ΚΓ αυτό είναι μια καλή αρχή.
Επεσαν οί γραμμές αυτές σαν λιθάρια μέσα στο τέλμα τής μακαριότητος καί διέ
γραψαν κύκλους πού ολοένα μεγαλώνουν, μεγαλώνουν...
’Αφού ανησυχούν τόσοι άνθρωποι υπεύθυνοι μαζί μας, σημαίνει δτι θά δοθή ή
μάχη. Θά προκύψη τό καλό πού προσδοκούμε.
Μά, γιά νά προκύψη τό καλό, πρέπει τά λόγια νά γίνουν έργα. Πρέπει νά διοχετευθοΰν οί ανησυχίες σέ φρόνιμα έργα καί πράξεις σωστές, μέ μοναδικό κίνητρο
τή θεραπεία τού κακού, πού απειλεί τή φυλή μας. Καί τό κακό, δυστυχώς, ξεκινάει,
μερικές φορές, άπό τό σπίτι. ’Από τήν Οικογένεια, πού κΓ αύτή κλονίζεται επικίν
δυνα στά χρόνια τά δικά μας. Έ κεΐ μέσα μαθαίνει, πολλές φορές, τό παιδί νά περιφρονή τήν κοινωνία, νά τήν θεωρή άδικη καί ανάλγητη, νά τήν βλέπη μέ έχθρικό
βλέμμα, νά έπαναστατή εναντίον της. Έ κεΐ μέσα, ό θυμωμένος πατέρας βρίζει, καμμιά φορά, τούς πάντες καί τά πάντα, εμπαίζει τούς θεσμούς, περιφρονεΐ τις παρα
δόσεις, κηρύσσει ένα παράξενο άνεμο αναρχίας, χωρίς νά σκέφτεται ότι αυτός δ
άνεμος μπορεί νά σωριάση σ’ ερείπια τό αστικό μας καθεστώς. ΚΓ δ ακροατής καί
θεατής γιός, δ άπειρος καί ασχημάτιστος γιός τής παιδικής ή εφηβικής ηλικίας,
δέχεται σάν τό αλεξικέραυνο τούς φοβερούς κεραυνούς τής πατρικής οργής μέσα
στήν καρδιά του. Τό αποτέλεσμα είναι γνωστό. Είναι ολέθριο. Είναι τραγικό.
Τό πρόβλημα ίσως νά μήν είναι μονάχα Ελληνικό. ’Ίσως νάναι παγκόσμιο.
Μά, στήν Ελλάδα παίρνει επικίνδυνη μορφή, γίνεται ωρολογιακή βόμβα στά θε
μέλια τής αύριον, πού αγωνιζόμαστε νά στεριώσουμε μέ ιδρώτα καί μέ αίμα.
Διερχόμαστε μιά φοβερή ηθική κρίση. "Ενας άγριος σεισμός κλονίζει τά πάντα.
Πολίτευμα, Δικαιοσύνη, Εκτελεστική Εξουσία, όλα δέχονται ανελέητες έπιθέσεις.
ΚΓ όταν πέσουν αυτά, πάει ή Ε λλάς.
Θά τά εξετάσουμε όλα αυτά, ένα - ένα, στά προσεχή μας σημειώματα, χωρίς
φόβο, χωρίς προκατάληψη, χωρίς πάθος ή πανικό.
Καταμεσής τού φουρτουνιασμένου πελάγους δ ’Αστυφύλακας. Καί μεταβάλλεται
σέ μάρτυρα πού αίρει τις αμαρτίες των άλλων. Παντοτεινός στόχος των κακοποιών,
των κομμουνιστών, των αναρχικών, των παρανόμων. Στόχος καί των άλλων', εκεί
νων πού τον θέλουν όχι φρουρό τής τάξεως, αλλά σύμμαχο στις παράνομες επιδιώ
ξεις τους. ΚΓ όλα ετούτα τά άλλοπρόσαλλα καί επικίνδυνα μεταψέρονται στο σπίτι,
ύπό τύπον κατηχήσεως καί λειτουργικής.
’Απαράδεκτη ή στάση μερικών γονέων άπέναντι τής ’Αστυνομίας. ΚΓ δ κανα
κάρης τους συνηθίζει νά τήν χλευάζη, νά τήν περιφρονή, νά θεωρή κατόρθωμά του
όταν τά καταφέρνη νά τής άντισταθή. Γκαγκστερισμός επικίνδυνος, πού μπορεί νά τά
κάνη μιά μέρα όλα άνω κάτω. Δέν είναι δυνατόν, φίλε αναγνώστη, νά κτίσουμε
κάτι γερό καί σταθερό γιά τό μέλλον, όταν δέν αρχίζουμε άπό τά θεμέλια. Καί τά
θεμέλια ενός Κράτους είναι ή ’Αστυνομία. Τό παιδί πρέπει νά μάθη νά βλέπη τον
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’Αστυφύλακα σαν φίλο, σαν π ρ ο στά τη , σαν αδελφό. Πρέπει να συνηθίση σιγα-σιγά
να παίρνη μια έννομη, υπεύθυνη θέση μέσα στον κόσμο της Δημοσίας Τάξεως.
Μά, τί είναι αυτή ή «Δημοσία Τάξη»;
Κάποτε, δ ιδρυτής τής Χριστιανικής Θρησκείας θέλησε νά οώση μια κοινωνική
συνταγή για τά μεγάλα προβλήματα, πού απασχολούν τον άνθρωπο. Καί είπε, μέ
απλά λόγια, δυο σπουδαιότατες εντολές, πού είναι πάντα επίκαιρες, στο πέρασμα
τού χρόνου. Καί είπε, λοιπόν: «° 0 σύ μισείς, έτέρω μή ποίησης», καί: «Εντολήν
καινήν δίδωμι ύμΐν ϊνα αγαπάτε άλλήλους». Κάπου εκεί, νομίζουμε, δτι στηρίζεται
ή έννοια τής δημοσίας τάξεως. Γιατί τί άλλο είναι δ σεβασμός προς τούς νόμους, εκ
τός από το σεβασμό πρός τούς συνανθρώπους μας; Τό δργανο τής τάξεως, πού νύκτα
καί μέρα περιπολεΐ έξω από τά σπίτια μας, για νά μάς εξασφάλιση τήν ησυχία καί
τήν άσφάλειά μας, είναι φίλος, είναι άδελφός, δεν είναι έχθρός μας. Εχθρός μας
είναι μονάχα εκείνος πού έπιβουλεύεται τά αγαθά καί τήν ησυχία μας. Ό ’Αστυφύ
λακας δεν κάνει τίποτε άλλο, παρά νά έκτελή τήν εντολή πού εμείς τού δώσαμε. Καί
ή εντολή αυτή είναι ρητή καί κατηγορηματική: «Θά φυλάς καί θά προστατεύης τή
ζωή, τήν τιμή καί τήν περιουσία μας. Καί άν κάποιος θέλη νά μάς βλάψη, θά τόν
έμποδίσης — έστω καί μέ κίνδυνο τής ζωής σου. Καί εμάς τούς ίδιους ακόμα, άν
χάσουμε ποτέ τήν ψυχραιμία μας, άν παρασυρθοϋμε ή άν ξεχάσουμε τις υποχρεώσεις
μας, έχεις χρέος νά μάς έμποδίσης».
Αυτή είναι ή συγκεκριμένη εντολή τού λαού. Καί αυτήν τηρεί δ ’Αστυφύλακας,
πιστός στον δρκο του.
Τόν τελευταίο καιρό, μέ τήν βοήθεια υπόπτων συνθημάτων καί αντικοινωνι
κών θεωριών, πνέει σέ δλο τόν κόσμο κάποιος ταραγμένος άνεμος, πού δηλητηριά
ζει τις σχέσεις ’Αστυνομίας καί Κοινού. ’Έτσι, εμφανίζεται ή ’Αστυνομία σάν... «άντιλαϊκή»... δήθεν δύναμη. Δεν υπάρχει άθλιώτερο ψέμα από αυτό. Τό φτωχό Ε λ 
ληνόπουλο, τό αγνό Ελληνόπουλο, πού φόρεσε τήν τίμια στολή τού ’Αστυφύλακα
καί αδιάκοπα θυσιάζεται γιά χάρη των συνανθρώπων του έμφανίζεται σάν... «έχθρός
τού λαού»!! ! ’Αλλά, θά θέλαμε νά ρωτήσουμε: Σέ ποιο μέρος τού κόσμου δέν υπάρ
χει Αστυνομία; Καί σέ ποιο μέρος τού κόσμου ή ’Αστυνομία έχει νά επίδειξη τόσο
πλούσιο απολογισμό έργων στήν υπηρεσία τού πολίτου;
Ό Χριστός έκήρυξε τήν ’Αγάπη. Καί δσοι πιστεύουν στο κήρυγμά Του είναι
αδέλφια μεταξύ τους, είγαι συνεργάται στον μεγάλο κοινωνικό αγώνα, είναι φίλοι
αγαπημένοι. Τό μίσος φέρνει καταστροφή. Δέν λύει προβλήματα. Διαλύει κράτη. Ή
αγάπη κτίζει καινούργιους κόσμους. Κάθε άνθρωπος, μέσα στή μεγάλη χριστιανική
οικογένεια, δφείλει ν’ άποφεύγη κάθε τί πού δέν θάθελε νά τού κάνουν οι άλλοι.
’Οφείλει νά ύπακούη στούς νόμους, νά συνεργάζεται μέ τά ’Αστυνομικά ’Όργανα
καί νά θεωρή εχθρούς του έκείνους οί όποιοι μέ όποιοδήποτε τρόπο επιχειρούν νά
τόν φέρουν αντιμέτωπο στο νόμο. 'Η δημοσία τάξη είναι ή κατάσταση μέσα στήν
δποία ζή καί κινείται δ λαός. Ή κατάσταση αυτή πρέπει νά είναι γαληνεμένη, γιά
νά μπορούν νά προοδεύουν οί πολίται.
Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πιστεύει μέ πάθος στήν εντολή τής ’Αγά
πης. Οί άνδρες του αγωνίζονται γιά νά βλέπουν δίπλα τους χαρούμενους καί ευτυ
χισμένους ανθρώπους, νά κοιμούνται ήσυχοι, νά διασκεδάζουν μέ άνεση, νά κινοϋντακ ελεύθερα, νά δημιουργούν καί νά έργάζωνται μέ ασφάλεια. Αυτός είναι δ λόγος
ύπάρξεως τής ’Αστυνομίας.
Φίλε αναγνώστη πού μάς διαβάζεις, οποίος κΓ άν είσαι, δπου κΓ άν μένης,
οποίο καί νά είναι τό επάγγελμά σου, δ,τι κΓ άν πιστεύης, άκου τή φιλική φωνή
μας. Κΐναι ενα μήνυμα αγαπης για τα παιοια μας, που πρέπει νά τά κρατήσουμε μακρυά από τά δικά μας πάθη, τά δικά μας συμφέροντα, τις δικές μας μικρότητες,
τούς δικούς μας επικίνδυνους έγωϊσμούς.
Ή δημοσία τάξη... Ό πολίτης ξεκινά από τό σπίτι του γιά τή δουλειά του, έρ-
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γάζεται, μοχθεί, προσφέρει τον ιδρώτα του στήν υπηρεσία της δλότητος. Κι’ όταν
τελειώση η δουλειά, ανοίγει η παρένθεση της άναπαύσεως. Ή οικογενειακή θαλπωρή, ή καλή νοικοκυρά πού ξεκουράζει, τό παιδί πού εμπνέει χαριτωμένη ευτυχία.
Κι ολόγυρα οί γείτονες, μέ τό καλωσυνάτο χαμόγελο, οί άλλοι άνθρωποι πού
είναι πρόθυμοι να συντρέξουν τό διπλανό τους στήν ανάγκη του. Μά, δεν υπάρχουν
σκέψεις καί προβλήματα πιο πλατεία από τήν στενή οικογενειακή ζωή; Δέν υπάρ
χουν άλλες ανησυχίες; Ποιος είπε τέτοιο πράγμα; Καί βέβαια υπάρχουν... Μά, τί
δουλειά έχουν τά παιδιά μας σ’ αυτά τά μεγάλα καί ακανθώδη, πού ούτε έμεϊς οί
μεγάλοι μπορούμε να τά λύσουμε; Έκτος από αυτό, δλα αυτά αντιμετωπίζονται καί
τακτοποιούνται μέσα στά πλαίσια πού ορίζουν οί νόμοι, πού δίνουν πολλά δικαιώ
ματα ατούς πολίτες. Δικαιώματα, ναί, αλλά καί υποχρεώσεις. Τά άλλα δλα, δσα
ξεφεύγουν από τό νόμο καί γίνονται οχλοβοή, καί γίνονται αναστάτωση, καί γίνον
ται μίσος, καί γίνονται αναρχία, εκ τού πονηρού -είναι, καί κίνδυνο κλείνουν μέσα
τους, καί κάθε λογικός καί νομοταγής άνθρωπος τά καταδικάζει.
Μέσα, λοιπόν, σ’ αυτόν τον δημιουργικό καί χαρούμενο κόσμο τής δημοσίας
τάξεως, πού κάποτε - κάποτε συννεφιάζει καί αναστατώνεται, ο ’Αστυφύλακας γ ί
νεται ό Μεγάλος Τροχονόμος τής Ζωής. Κατευθύνει, ρυθμίζει, προλαβαίνει, κατα
στέλλει...
Αυτό είναι το χρέος του. Και πρεπει ολοι νά τόν βοηθούμε γιά νά φέρνη σέ
πέρας τήν αποστολή του. Αυτό είναι τό αλφάβητο τής ζιυής, πού πρέπει νά τό
διδάξουμε συστηματικά, μεθοδικά, μέ τάξη καί ενθουσιασμό στά παιδιά μας.
*
"Ας έρθουμε τώρα στήν δεκαπενθήμερη συνέντευξή μας. Όμιλοΰν οί πνευμα
τικοί άνθρωποι τού τόπου μας.
Σήμερα ή στήλη αυτή φιλοξενεί μέ χαρά τις γνώμες μιάς εκλεκτής αντιπρο
σώπου τού «ασθενικού φύλου», όπως εσυνηθίζετο νά λέγεται άλλοτε, πριν οί γυναί
κες δημιουργήσουν τήν δική τους φωτεινή ιστορία
αγώνων, επιτευγμάτων, δημιουργίας, προόδου.
Τόν λόγον έχει σήμερα ή γνωστή συγγραφεύς
κυρία Τατιάνα Σταύρου.
ΤΙ κυρία Σταύρου γεννήθηκε στήν Κωνσταντι
νούπολη καί μεγάλωσε μέσα σέ περιβάλλον πνευ
ματικά)'; ανθρώπων. Ό πατέρας της, οί θείοι, οί α
δελφοί της ήταν εκπαιδευτικοί. Ή λθε οικογενειακούς
στήν Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες τού 1924, καί
έγκατεστάθηκε στήν άκροθαλασσιά κοντά στήν Καστέλλα. Πρωτόγραψε στο περιοδικό «ΚΓΚΛΟΣ»,
ν
καί αμέσως κατόπιν έκυκλοφόρησε τήν πρώτη συλλογή διηγημάτων της τό 1934: «Εκείνοι πού έμει
ναν». Τό βιβλίο αυτό έκανε έντύπωση, γιατί ήταν
ή πρώτη φορά πού γυναίκα μιλούσε μέ τόσο σθένος γιά τά δεινά καί τά παθήματα
των άμάχων πληθυσμού ν τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου, καί τό όποιο έτιμήθη μέ
τό έπαθλο Βικέλα από τήν ’Ακαδημία των ’Αθηνών. Τό 1936 έκυκλοφόρησε τό μυ
θιστόρημα: «Οί πρώτες ρίζες», μέ θέμα τήν Μικρασιατική καταστροφή. ’Έγραψε
επίσης τις «Μυστικές Πηγές» (μέ έντελώς ιδιότυπο τρόπο καί μέ θέμα τόν έρωτα) ,
πού βραβεύθηκε μέ τό Κρατικό βραβείο λογοτεχνίας, τό «Καλοκαίρι πού πέρασε»
(αύτοβιογραφικά απλά διηγήματα) , τό «’Άλλο πρόσωπο τού ’Ανθρώπου» κλπ. ’Έ 
γραψε επίσης άμέτρητα άρθρα σέ εφημερίδες καί περιοδικά, μελέτες, διαλέξεις, έ
κανε ραδιοφωνικές έκπομπές πάνω σέ χίλια δυό θέματα κλπ. Στήν εφημερίδα «ΕΑΕΓΘΕΡΙΑ», μέ αφορμή τά πεντακόσια χρόνια από τήν άλωση, ή κυρία Σταύρου,
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γεννημένη στην Βυζαντινή πρωτεύουσα, έθεώρησε καθήκον της νά δώση μέ μορφή
χρονικού τις τελευταίες ημέρες τού Βυζαντίου, σέ τριάντα συνέχειες. 'Η κυρία Τα
τιάνα Σταύρου είναι τακτική καί μόνιμη συνεργάτις μέ λογοτεχνικά καί ιστορικά
θέματα πάντοτε στό περιοδικά τής ’Αποστολικής Διακονίας «ΤΟ ΧνΥΡΟΓΜΕΝΟ
ΣΠΙΤΙ».
ΤΙ κυρία Σταύρου πρόθυμα δέχθηκε νά μάς βοηθήση στήν ερευνά μας αυτή,
απαντώντας ευχαρίστως στις ερωτήσεις μας. Τήν συνέντευξη αυτή τήν παραθέτου
με στή συνέχεια, δπως μετεδόθη από τήν εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
ΕΡ.— Πώς κρίνετε αυτήν τήν προσπάθειαν τού ’Αστυνομικού Σώματος; Πρό
κειται αλήθεια για ένα οςύ καί σοβαρό πρόβλημα; Υπάρχει λόγος ανησυχίας γιά τό
μέλλον τής φυλής μας;
A ll.— Νομίζω πώς δ,τι γίνεται γιά τό παιδί ενός τόπου είναι χρήσιμο καί
αξιέπαινο άπ’ δπου κι’ άν προέρχεται. 'Όσο γιά τό πρόβλημα πού αναφέρετε, είναι
βέβαια καί οξύ καί σοβαρό, μόνο πού δέν νομίζω πώς πρέπει υπερβολικά νά ανησυ
χούμε γιά τό μέλλον μας. Δείξαμε μέσα στους αιώνες τέτοια φοβερή αντοχή, ώστε
δέν φοβούμαι πώς τώρα θά χαθούμε.
ΕΡ.— Τά σημερινά παιδιά παρουσιάζουν — κατά τή γνώμη σας — κάποια
κοινωνική ιδιομορφία; Πώς τά συγκρίνετε μέ τά παιδιά άλλων εποχών;
ΑΠ.— Μέ ρωτάτε άν τά σημερινά παιδιά παρουσιάζουν ιδιομορφία; Καί βε
βαίως, σάς απαντώ. Αυτό δέν συζητεΐται. Πώς τά σημερινά παιδιά νά μοιάζουν μέ
άλλων έποχών, αφού γεννιούνται, μεγαλώνουν, αναπνέουν σέ τελείως διαφορετικό
περιβάλλον από εκείνο πού ζήσαμε εμείς; Τά πάντα άλλαξαν, αναποδογύρισαν. Φτά
νει νά άναλογισθοΰμε πώς — άν κι’ εγώ γεννήθηκα σέ μεγαλούπολη, στήν Κων
σταντινούπολη — πώς είχαμε λάμπες πετρελαίου στό σπίτι μας. Ό κινηματογράφος,
τό τηλέφωνο, τό ραδιόφωνο, τό θέατρο, ήταν τελείως άγνωστα. Πηγαίναμε σχολείο
καί κανείς δέν μιλούσε περί ψυχαγωγίας. Πηγαίναμε σχολείο εξακολουθητικά, μο
νότονα, επίμονα. Σχολείο καί μόνο σχολείο. Δέν μάς έφευγε ούτε στιγμή ή αίσθηση
πώς είμαστε μαθητές καί τίποτε άλλο. Τώρα τά παιδιά των δημοσίων σχολείων
φοιτούν κατά δόσεις, πηγαίνουν εναλλάξ. Πότε έχουν σχολείο τό πρωί, πότε τό από
γευμα. Ό δάσκαλος συχνά - πυκνά αλλάζει, μετατίθεται στά μισά τού χρόνου, ή
μητέρα έργάζεται, φεύγει ή παίζει χαρτιά, ή βρίσκεται στό κομμωτήριο. Έ γώ,
όμως, δέν θυμάμαι ΟΓΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΓ νά μή βρήκα τή μητέρα
μου νά μέ περιμένη, έτοιμη νά μέ βοηθήση, νά μάς μελετήση — είμαστε έξη παι
διά — νά καθήση δίπλα μας καί νά τή νοιώθουμε ΔΙΚΗ ΜΑΣ, καί μόνο δική μας.
Φαντάζεσθε, πιστεύω, τί αίσθηση γαλήνης, σιγουριάς, δίνει στό παιδί αυτή ή βε
βαιότητα. Πώς, λοιπόν, νάχω τήν απαίτηση τό σημερινό παιδί νά μοιάζη μ’ εκείνο
πού ήμουν έγώ καί οί δμοιοί μου, αφού τά πάντα είναι διαφορετικά ολόγυρά μου;
ΕΡ.— Ποιά είναι τά βαθύτερα αίτια αυτού τού φαινομένου; Πρόκειται, πρα
γματικά, γιά κοινωνικό φαινόμενο; Ποιες είναι οί πραγματικές διαστάσεις του;
ΑΠ.— Σάς άπήντησα γιά τά αίτια τού φαινομένου, κατά τή γνώμη μου. Τό
φαινόμενο είναι, βεβαίως, καθώς τό προσδιορίζετε, κοινωνικό. Αυτό δέν τό αμφισβη
τεί κανείς, Προέρχεται, όμως, από τέτοιο άλληλένδετο συνειρμό καταστάσεων, πού
δέν φαντάζομαι δτι μπορεί ν’ άλλάξη στή βάση. Μόνο νά διορθωθή μπορεί.
ΕΡ.— Τί ακριβώς είναι εκείνο πού πρέπει ιδιαιτέρως ν’ άνησυχήση τό Κρά
τος καί τούς γονείς;
A ll.— Εκείνο πού μέ καταπλήσσει καί μέ ανησυχεί είναι ή όμολογουμένως
χαλαρότης πού δείχνουν οί γονείς. ’Εκείνο τό: « δ έ ν π ε ι ρ ά ζ ε ι , έ τ σ ι
είναι
δ κ ό σ μ ο ς σ ή μ ε ρ α » , καί ή υπερβολική υποχώρηση πρός τις
παιδικές απαιτήσεις, μοΰ είναι ανεξήγητες. Κάμνουμε κατάχρηση νεωτερισμών, πού
δέν είμαστε έτοιμοι μήτε ψυχολογικά, μήτε ηθικά νά τούς κατευθύνουμε. Τρικλί
ζουμε κυριολεκτικά. ’Από τήν παλιά ανόητη αυστηρότητα, πέσαμε στήν άλλη άκρη.
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Οι μεγάλοι θαρρώ πώς τρέμουν νά μή φανούν καθυστερημένοι, καί έτσι δείχνονται
χωρίς σταθερότητα. Δίχως κύρος.
_■
^ '■ θά είχατε να μάς πήτε γιά τά σημερινά μέσα ψυχαγωγίας των παι
διών ; Είδικώτερα δε για τον κινηματογράφο, τή μουσική καί τόν άθλητισμό;
,
; Είμαι εχθρύς και πολέμιος τοΰ ξεχαλίνωτου κινηματογράφου. Πιστεύω
ακραδαντα δτι στην παγκόσμια χαλάρωση ηθών, στά νεανικά εγκλήματα, ένα τερά
στιο μέρος τής ευθύνης πέφτει στον κινηματογράφο. Δεν έχετε παρά νά ίδήτε τούς
ατλους των ταινιών και τις αισχρές ρεκλάμες. Φρίττω όταν πηγαίνω κάποτε σε
ταινίες φημισμένες, ονομαστές καί ντρέπομαι γιά λογαριασμό τών άγνωστων νέων
πού τούς νοιώθω μέσα στην αίθουσα μαζί μου.
ΕΡ·— Ιπάρχει ηύξημένη παιδική έγκληματικότης; Εοιά είναι τά ποσοστά
τη ς; Ποϋ οφείλεται;
ΑΠ.
Για τήν παιδική εγκληματικότητα δέν είμαι σέ θέση νά ξέρω τό ποσοσ.ο ιής αυςησεως της, αλλα εκείνο που ξευρω είναι οι τρεις μεγάλες φανερές
αιτίες της. Πρώτη καί κύρια είναι ή απουσία τής μητέρας — είτε στο επάγγελμα,
είτε άλλου — από τό σπίτι. Τό παιδί μένει μονάχο. Κανένας δέν τό περιμένει. Κα
νείς δεν τό επίτιμα. Κάνεις δεν έχει το κύρος νά τοΰ έπιβληθή. ’Έτσι απομένει ερμαιο^τοΰ κακοΰ^ φίλου, τής κακίας στιγμής, τής περιέργειας, τής ολέθριας διδαχής
τοΰ ^δρόμου. Δεύτερη αιτία τής παιδικής έγκληματικότητος: Τό χαλασμένο σπιτικό.
Η διαλυμένη οικογένεια. Η μητέρα, συνήθως, καλοπιάνει τό παιδί γιά νά τό κρά
τηση και τό μεταχειρίζεται γιά όπλο εναντίον τοΰ πρώην συζύγου της. Ό πατέρας
το μεταβάλλει συνειδητά ή ασυνείδητα σέ κατάσκοπο τής μητέρας. 'Π ψυχή τοΰ
παιόιοΰ διχάζεται. Δεν βρίσκει ποΰ νά σταθή. Χάνεται εκείνη ή βαθειά εμπιστοσύ
νη, ή ασφάλεια πού νοιώθει ό μικρός άνθρωπος όταν βρίσκεται κάτω από τή σκέπη
τών γονιών του. Δέν πιστεύει πιά, κρίνει, κατακρίνει, καταδικάζει, παύει — μ’
άλλα λόγια — νάναι παιδί. Ή καταστροφή τοΰ ψυχικοΰ του κόσμου συντελεΐται βρα
δέως, άλλά άσφαλέστατα καί τελειωτικά.
ΕΡ.— Πότε πρέπει ν’ άπασχολή τούς γονείς σοβαρά τό πρόβλημα «Παιδί»;
Τά καθήκοντά τους άρχίζουν άμέσως μόλις τό παιδί άρχιζει νά καταλαβαίνη τόν
κόσμο; ’Ή ένωρίτερα;
ΑΠ.— Τά καθήκοντα τών συνειδητών, τών φωτισμένων γονιών άρχίζουν άπό
τήν πρώτη ώρα τής γεννήσεως τοΰ παιδιοΰ καί δέν έχουν ούτε τέλος, ούτε σταματημό.
ΕΡ.— Ποιά επίδραση μπορεί ν’ άσκήση στη διαμόρφω ση τοΰ χαρακτήρα τοΰ
παιοιοΰ ή κληρονομικότητα; Καί ποιά τό περιβάλλον;
ΑΠ.— Τό θέμα αυτό είναι τεράστιο. Μελετήθηκε καί μελετιέται άπό κάθε γε
νεά καί εποχή πάντα μέ νέο ένδιαφέρον καί πάθος. ’Απασχολεί τήν άνθρωπότητα
όλην. Κληρονομικότητα ή περιβάλλον; ’Ιδού ή άπορία. Είναι δυο συντελεστές πού
καί ή έπιστήμη δέν έχει κατορθθύσει ούτε αυτή νά τούς δώση σαφή καί θετική
άπάντηση. Ποιό υπερέχει; Τό ένα ή τό άλλο; Πελώριο ρόλο παίζει στή διαμόρφωση
τοΰ άτόμου ή κληρονομικότητα, άφοΰ είναι άούνατο νά σβήσουμε αυτό πού είναι
γραμμένο στο κύτταρό μας. Μιά θεραπεία υπάρχει μόνο: Τό περιβάλλον. Αυτό θά
προσπαθήση μέ κάθε τρόπο νά βιορθώση τις κακές καταγραφές τής κληρονομικό
τητας. ’Άλλος τρόπος δέν υπάρχει.
ΕΡ.— Ποιός είναι &ρόλος, στην προκειμένη περίπτωση, τής Θ ρησκείας; Ποιά
είναι ή συμβολή της γ ιά την αντιμετώ πιση τοΰ κακοΰ;
ΑΠ.— Γιά νά παίξη κάποιο ρόλο στή σημερινή ζωή τοΰ ’Έθνους ή Ε κκλη
σία, θά πρέπει νά μπή στή σημερινή πραγματικότητα. Νά σκύψη πάνω στις ψυχι
κές, στις ήθικές άνάγκες, τις πνευματικές άπαιτήσεις τής νεολαίας καί νά άκροασθή
τά αίτήματά της.
ΕΡ.— Μέ ποιό τρόπο θά μπορούσε ή έκπομπή τής Αστυνομίας νά βοηθήση
στή θεραπεία αυτής τής κοινω νικής ασθένειας, άν πρόκειται βέβαια γ ιά ασθένεια;
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ΑΠ.— Είμαι εντελώς ακατάλληλη νά βρω τον τρόπο, η μάλλον, οί τρόποι εί
ναι πολλοί, αλλά δεν χωράνε στα δρια εκπομπών.
ΕΡ.— Θά είχατε νά κάνετε είδ.κές παρατηρήσεις γιά τούς δασκάλους, τούς
παιδαγωγούς καί τούς επιμελητάς ανηλίκων;
ΑΠ.— Οί παρατηρήσεις δέν άρκοΰν. Τά ζητήματα αυτά δεν λύνονται έτσι
πρόχειρα. Είναι ζητήματα δπου υπάρχουν επιστήμες — δπως ή παιδαγωγική — πού
προσδιορίζει καταλεπτώς τό τί πρέπει νά συνεισφέρει ο δάσκαλος στην ανατροφή,
πώς ταιριάζει ν’ άντιμετωπιζη ό γονιός τά διάφορα αντίξοα πού παρουσιάζονται.
Επιστημονικά, φωτισμένα, πολιτισμένα καί θετικά. Μόνον τότε τά διάφορα μέτρα
μπορούν ν’ άποδούσουν.
ΕΡ.— Είναι άξια λόγου ή κίνηση γιά την προστασία των ανηλίκων στή χώ
ρα μας;
ΑΠ.— Ά ν ή προστασία τών ανηλίκων στή χώρα μας ήταν επαρκής, δέν θά
διαβάζαμε κάθε μέρα στό ’Αστυνομικό Δελτίο τόσες κλοπές αυτοκινήτων, διαρρή
ξεις, απάτες, άπαγωγές κοριτσιών κλπ. ... αυτήν τήν θλιβερή φιλολογία, τήν τόσο
πλούσια, τήν τόσο ντροπιασμένη.
ΕΡ.— Μέ ποιά συμπεράσματα θά θέλατε νά κλείσουμε τή σημερινή μας συ
ζήτηση ;
ΑΠ.— Τό συμπέρασμα είναι πώς δ,τι έγινε από ιδιωτικές πρωτοβουλίες ώς
τώρα, είναι άξιο επαίνου καί θαυμασμού. “Ομως, τελείως ανεπαρκές γιά σήμερα, σέ
τέτοιους χαλεπούς καιρούς. Τ. ώρα χρειάζεται πρόγραμμα ευρύ, σχέδια, οργάνωση,
σύστημα. Είναι οουλειά τού Κράτους, άν θέλη νά σώση τό ανερμάτιστο χωριατόπαιδο πού φτάνει στή Βαβέλ αυτή πού λέγεται ΑΘΗΝΑ, νά όργανώση υπηρεσίες, ιδρύ
ματα τακτικά, υπεύθυνα γ ι’ αυτή τή δουλειά. Οί πειρασμοί είναι πολλοί, οί βιτρίνες άστραφτοκοπούν, τά αυτοκίνητα τρέχουν, ή ζωή κυλά φαινομενικά ωραία καί
εύκολη. Δέν έχουμε παρά ν’ απλώσουμε τό χέρι καί νά τή χαροΰμε. Αυτή είναι ή
πρώτη ξαφνιασμένη έντύπωση καί... τό χέρι απλώνεται βέβαια... αλλά στήν τσέπη,
στο περίπτερο, στό πορτοφόλι τού διπλανού. ’ Ετσι, παιδιά πού θά γίνονταν καλοί
καί τίμιοι πολίτες, κατασταλάζουν ή στά καταγώγια ή στ’ αναμορφωτήρια, δπου
τελειοποιούνται στή μάθηση κάθε κακού. Καί στιγματίζονται κοινωνικά καί ψυχικά
γιά πάντα. Καί τά χάνει ή φαμίλια, τά χάνει ή κοινωνία, τά χάνει ή πατρίδα. Ή
ζημιά είναι τεράστια....
Αυτά μάς είπε ή κυρία Σταύρου. Καί οφείλουμε νά ομολογήσουμε δτι τά λόγια
της, λόγια σοφά βγαλμένα άπό τή ζωή καί πλημμυρισμένα άγάπη γιά τό παιδί τής
εποχής μας, μάς άνοιξαν καινούργιους δρόμους σκέψεων καί προσανατολισμών.
Τήν ευχαριστούμε μ’ δλη μας τήν καρδιά γιά τή βοήθειά της αυτή.
( Σ υνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α », μέ τ ή ν π λ ο υ σ ία ν
έπ ισ τη μ ο νικ ή ν κ α ί Ιγ κ υ κ λ ο π α ιδ ικ ή ν ύ λ η ν τ ω ν , κ α τέ
σ τη σ α ν ό ά π α ρ α ίτη το ς

σ ύν τρ ο φ ο ς

τώ ν

α σ τ υ ν ο μ ι

κ ώ ν , οί όποιοι έν δ ια φ έρ ο ντα ι διά τή ν πρόοδόν τ ω ν .

Σ Ο ΝΑ Τ Α ΚΡΟΎΤΣΕΡ...
Ύπό τοϋ κ. X . Σ .
τυχόν άκατατόπιστους περί τά μεγάλα μουσικά έπη τής άνθρωπότηΓ ΙΑτος,ΤΟΓΣ
θά πρέπει νά πώ δτι δ Ροδόλφος Κρόϋτσερ, Γάλλος βιολονίστας καί συνθέ
της, γεννηθείς έν Βερσαλλίαις (1776— 1831) , υπήρξε μεγίστη μουσική ιδιοφυία
από ηλικίας 13 ετών. Είναι εκείνος, λοιπόν, πού τό 1819 πρώτος ένέπνευσε στόν
Μπετόβεν τήν περίφημη σονάτα του «διά βιολίον καί κλειδοκύμβαλον» (έργον 47) ,
μία σονάτα πού ο Μπετόβεν τού αφιέρωσε αργότερα καί παρέμεινε πασίγνω στη ώς
«Σονάτα Κρόϋτσερ».
Για τούς τυχόν άκατατόπιστους, πάλιν, περί τά μεγάλα λογοτεχνικά έπη τής
άνθρωπότητος, θά πρέπει νά πώ ότι τόν τίτλο «Σονάτα Κρόϋτσερ» τόν μεταχειρίσθηκαν πολλοί συγγραφείς μέχρι σήμερα. Πρώτος δ Λέων Τολστόϊ, δ όποιος στό
ομώνυμο μυθιστόρημά του περί τά τέλη τού 19ου αιώνα, έθεσε ώς βάση τήν μονό
πλευρη καί αντίθετη ατούς φυσικούς νόμους άποψη, δτι κάθε αισθησιακός πόθος,
ακόμη καί δ μεταξύ νομίμων συζύγων, είναι άμάρτημ^... Πρώτος λοιπόν από τούς
συγγραφείς δ πολύς καί μέγας Τολστόϊ, πού μέ τό μυθιστόρημα εκείνο συνεκίνησε
τήν κατάκοπη τότε καί πρόθυμη νά δεχθή ότιδήποτε θά τήν ξεκούραζε από τη
συνή-θεια Ευρώπη, καί τελευταίος — γιά τήν ώρα — εγώ...
Θά μοΰ πήτε τώρα, τί σχέση ήμπορεί νά έχουν οί πολυθρύλητες καί μή σονά
τες Κρόϋτσερ, μέ τά σύγχρονα αστυνομικά ζητήματα καί προβλήματα. ’Έχουν καί
παραέχουν... Καί ή απόδειξη είναι αυτή:
*
* *
ΠΕΤΕΡ ΝΤΟΜΙΝΑΣ, ηλικίας 37 ετών, άπατρις λιθουανικής καταγωγής, πα
ρουσιάζεται ώς ένας διοπτροφόρος ύπερδιανοούμενος, κάτοχος τεσσάρων γλωσ
σών καί γνωστός εις τόν γυναικόκοσμον ώς «δ ώραΐος Πέτερ». ’Έτσι παρουσιάζεται,
αλλά οί Γερμανοί αστυνομικοί πού τόν φέρνουν κατηγορούμενον αυτές τις ημέρες
σέ ένα δικαστήριον τής Βόννης, ξέρουν δτι δ «εντιμότατος» κατά τά άλλα κ. Ντομίνας είναι δ διασημότερος γόης - γκάγκστερ τής μεταπολεμικής Γερμανίας. Κατηγορείται, μαζί μέ οκτώ συνεργούς του, γιά δύο δολοφονίες, οκτώ απόπειρες δολοφο
νίας καί εβδομήντα ένοπλες ληστείες!
Ή «Σονάτα Κρόϋτσερ» τοϋ νέου αύτοϋ «έργου» αρχίζει πριν έξη χρόνια. Είναι
τό σωτήριον έτος 1960, δταν δ Πέτερ Ντομίνας γνινρίζει τήν ώραιοτάτη κ. Μαρία ’Ά ννα Κρόϋτσερ, μία γνωστή καί έγκριτη δικηγόρον τής Δυτικής Γερμανίας. Τήν
γνωρίζει στις φυλακές τοϋ Βέρφ, δπου αυτός βρισκόταν γιά νά έκτίση μία αϊτό τις
ποινές του καί δπου βρισκόταν ισοβίτης δ σύζυγος τής δικηγόρου, παλαιό στέλεχος
τής Γκεστάπο... Καί δταν απολύεται, δ Ντομίνας - γκάγκστερ καί ή δικηγόρος κ.
Κρόϋτσερ — κατά 20 έτη μεγαλύτερη του — είναι πλέον αχώριστοι φίλοι.
Μία από τις πλέον πολύτιμες, λοιπόν, κατακτήσεις τοϋ Ντομίνας, ή κ. Μαρία ’Ά ννα Κρόϋτσερ, βλέπει τόν σύζυγόν της νά απολύεται κ ι’ αυτός άπό τις φυλακές,
γιά λόγους υγείας, καί λίγο αργότερα νά πεθαίνη. Είναι πλέον χήρα καί ελεύθερη,
καί εδώ εγείρεται τό έρώτημα: Έγοητεύθηκε μήπως τόσον πολύ άπό τόν «ώραΐον

Ο
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Πέτερ», τον ύπερδιανοούμενο διοπτροφόρο πού όμιλεΐ άπταιστα την γερμανική, την
αγγλική, την ολλανδική καί φυσικά καί την λιθουανική, καί έγινε συνεργός του, ή
ό κακοποιός αύτός έμαθε κάποιο σκοτεινό σημείο τοΰ παρελθόντος τής δικηγόρου;
"Αγνωστο καί σκοτεινό τό σημεϊον αυτό για τούς Γερμανούς αστυνομικούς καί τούς
δικαστάς, άν καί ή κ. Κρόϋτσερ, μόλις συνελήφθη τελικά στο "Αμστερνταμ, τά
πρώτα λόγια πού είπε ήταν: « '0 Πέτερ μέ εξεβίαζε. Γι’ αυτό τον έβοήθησα...».
"Οπως καί νά έχη τό ζήτημα, ή κ. Μαρία - ’Ά ννα Κρόϋτσερ κατηγορεΐται ώς
συνεργός των εγκλημάτων τής συμμορίας τοΰ Ντομίνας. Γιατί αυτή αγόρασε ούο
βελγικά περίστροφα τύπου «Φ. Ν.», γιά λογαριασμό τοΰ «ωραίου ΙΙετερ» καί τής
συμμορίας του. Μέ επτά σφαίρες από τά περίστροφα αυτά, πού άνευρέθησαν στό
κοινό διαμέρισμα τοΰ άρχιγκάγκστερ καί τής δικηγόρου, έδολοφονήθησαν ό Ρ. Χαϊχμαν, ιδιοκτήτης εστιατορίου πού είχε τήν «κακή συνήθεια» νά φυλάη στό εστιατό
ριό του μεγάλα χρηματικά ποσά, καί ή αδελφή του. ’Έ πειτα, αυτή ή κ. Κρόϋτσερ
είχε στήν κατοχή της τό προσινπικό ημερολόγιο τοΰ ρηξικέλευθου Ντόμινα, στό
όποιον αύτός άνέφερε λεπτομερώς, αλλά μέ κώδικα, όλα τά εγκλήματα του. Χρειάσθηκαν πολλοί μήνες μέσα στό 1965, μέ τήν συνδρομή ειδικών τής υπηρεσίας άντικατασκοπείας, γιά νά άποκρυπτογραφηθή τό ήμερολόγιον αυτό, πού δ «ώραϊος Πέ
τερ» ισχυρίσθηκε ότι τό είχε γιατί έσκόπευε νά συγγράψη αστυνομικό μυθιστόρημα
καί τά δσα άνεφέροντο εκεί ήταν φανταστικά, μά κανένας δέν τον έπίστεψε...
’Ακόμα, σε ιδιαίτερο διαμέρισμα τής κ. Κρόϋτσερ εύρέθηκαν πολλά από τά
κοσμήματα πού «δ Πέτερ καί οί γενναίοι του» άφήρεσαν κατά τις 70 ένοπλες λη
στείες τους. ’Αλλά ή «σονάτα» δέν σταματάει εδώ. Υπάρχουν καί δύο ωραιότατες
νέες θυγατέρες τής κ. Μαρίας - Ά ννα ς Κρόϋτσερ, ή ’Ίρμα καί ή Γκρελίντε. Και
άποδεικνύεται, όταν στις 24 Σεπτεμβρίου 1964 συλλαμβάνεται δ άρχιγκάγκστερ
Πέτερ Ντομίνας στό Άμστερνταμ, κατόπιν διαρρήξεως κοσμηματοπωλείου, δτι τήν
προηγουμένην του νύκτα τήν έπέρασε μέ τήν Γκρελίντε, σέ ένα από τά ξενοδοχεία
τής πόλεως... Καί ακόμη άποδεικνύεται δτι τήν ώρα τής διαρρήξεως τοΰ κοσμημα
τοπωλείου, ή κ. Κρόϋτσερ καί ή άλλη θυγατέρα της, ή ’Ίρμα, έπαιρναν τό τσάι
των σέ ένα κέντρο πλησίον τοΰ κοσμηματοπωλείου γιά νά... βλέπουν (κοινώς νά
φυλάνε «τσίλιες») . Φίλες καί έρωμένες λοιπόν τοΰ ρηξικέλευθου Πέτερ Ντόμινα ό
λες οί Κρόϋτσερ, δηλαδή ή μητέρα - δικηγόρος καί οί δυο θυγατέρες της, αποτε
λούν τώρα τρεις άπό τούς κυριώτερους συνεργούς τής συμμορίας Ντόμινα, καί αν
τιμετωπίζουν αυτές καί άλλες βαρύτατες κατηγορίες στη δίκη τής Βόννης, μιά άσυνήθιστη δίκη, μέ τρεις τουλάχιστον άσυνήθιστους κατηγορουμένους, πού άρχισε στά
τέλη Σεπτεμβρίου καί υπολογίζεται νά διαρκέση τουλάχιστον τρεις μήνες...
* *
ΓρΡΑΓΙΚ Η καί κωμική ή νέα αυτή έκδοση τής'«Σονάτας Κρόϋτσερ»... Ένδιαφέ1 ρουσες είναι καί δύο άκόμη πλευρές τής δλης ύποθέσεως, εκείνη πού αφορά
στήν αναγνώριση καή σύλληψη τοΰ διασημότερου άρχιγκάγκστερ των μεταπολεμικών
ετών, καί ή άλλη πού άφορά στήν διαγωγή του έναντι τοΰ δικαστηρίου. Ό «εντιμό
τατος» ΙΙέτερ Ντομίνας,. λοιπόν, είχε τήν κακή τύχη νά μοιάζη μέ έναν εκφωνητή
,ής ολλανδικής *.ηλεορασεως. Οταν αρκετοί αυτοπτες ιιάρτυρες προγενέστερης λη
στείας κοσμηματοπωλείου τοΰ Άμστερνταμ, τον ’Ιούνιον τοΰ 1964, παρετήρησαν τήν
ομοιότητα αυτή, έσπευσαν νά ενημερώσουν τήν δλλανδική αστυνομία. Κατόπιν αύτοΰ, οί 'Ολλανδοί συνάδελφοι έστειλαν στή γερμανική αστυνομία φωτογραφία τοΰ
έκφωνητοΰ. Βάσει αύτής, καί δεδομένου δτι ή φωτογραφία τοΰ Ντομίνας 'υπήρχε
σέ δλα τά άστυνομικά κέντρα τής Γερμανίας, οί εκεί συνάδελφοι δέν άργησαν νά
εξακριβώσουν^ τήν_ ταυτότητά του._’Έτσι ή ακριβής περιγραφή του μεταδόθηκε πάλι
σ^ην αστυνομία τής Ολλανδίας, όπου ο άρχιγκάγκστερ είχε μεταφέρει τήν Οοαστηριότητά του, μέ άποτέλεσμα νά έπιτευχθή τελικά ή σύλληψή του έκεί...
‘
"Οσο γιά τό δεύτερον ενδιαφέρον σκέλος τής ύποθέσεως, τήν διαγωγή δηλαδή
τοΰ Ντομίνας έναντι τ ώ ν δικαστών του, ή εΐδησεογραφία μάε λέει δτι κατά τις δύο

Ύπό τοϋ κ. Ν . A .

— Η ΛΩΠΟΔΥΤΙΣ Στέλλα Γκουρέμου έτών 22, συνελήφθη γιατί έκλεψε τό
πορτοφόλι μέ 11.800 δραχ. τοϋ I. Δημοπούλου στο κέντρο τοϋ όποιου στο Σκαραμαγκά δούλευε.
— Ο ΙΕΡΟΣΥΛΟΣ Θ. Πατζής συνελήφθη από την ’Ασφάλεια Προαστίων
γιατί είχε διαπράξει κλοπές εικόνων από εκκλησίες.
— Η ΚΛΕΠΤΡΙΑ Α. Γκόνου καταζητείται για κλοπή 200 δραχ. από τό ξε
νοδοχείο «Εύβοια».
— Η ΚΛΕΠΤΡΙΑ Κοκόνα Μπόθου έτών 21 συνελήφθη γιατί έκλεψε 500 δρχ.
από τό κατάστημα τοϋ Μ. Άθανασοπούλου επί τής όδοϋ Κρέοντος.
— ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ 11.500 δραχ. καί διαφόρων τιμαλφών έμήνυσε δ γιατρός
Εύάγγ. Ιναζλάρης την ύπηρέτριά του.
— 5 ΚΛΟΠΕΣ διαφόρων εργαλείων είχε κάμει ό X. Παπάς πού συνελήφθη
στο Μοναστηράκι. 'Ομολόγησε τις κλοπές του.
— 5 ΚΛΟΠΕΣ σέ σπίτια δμολόγησεν δ κακοποιός Β. Παπαναστασίου πού
συνελήφθη από τή Γενική ’Ασφάλεια.
— ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ 27 μηνών καταδικάσθηκαν οί Γεινργία Μπαρκατσέλου καί
Χριστίνα Άπόστρια πού είχαν συλληφθή κιατί είχαν κλέψει από 27 αυλές 400 κιλά
ροΰχα.
— ΓΙΑ ΤΕΝΤ1 ΜΠΟ'ΓΣΜΟ συνελήφθησαν οί Α. Πρωτοπαπάς, έτών 18, Δ.
Χρύσης έτών 19, Γ. Λιγνός έτών 17, καί Α. Τοΰρλος έτών 20, γιατί μέσα στάν κι
νηματογράφο «ΕΡΜΗΣ» στον Ταΰρο, ένοχλοΰσαν μια κοπέλα μέ άσεμνες χειρονο
μίες.
— ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ Π. Οίκονομίδης καί Στ. Μάντζαρης συνελήφθησαν από
τή Γενική Ασφάλεια γιατί παρουσιαζόμενοι ώς έκπρόσωποι διαφόρων οργανισμών,
πήραν από εμπόρους είδη 65.000 δραχ. τά όποια πωλοΰσαν σέ έξευτελιστικές τιμές.
πρώτες ημέρες τής δίκης, παρετηρήθη τό παράδοξον φαινόμενον νά προσπαθούν οί
οικασταί... νά άπολογηθοΰν ένώπιον τοϋ κατηγορουμένου. Καί τοΰτο γιατί δ κατα
χθόνιός Ντομ,ινας — ο διοπτροφόρος καί ύπερδιανοούμενος γόης άρχιγκάγκστερ, ό
«ωραίος Πέτερ», —ού όμιλεϊ άπταιστα την γερμανική, την ’Α γγική, την ολλανδική
καί τήν λιθουανική κλπ. — , μόλις άρχισε ή ακροαματική διαδικασία, σηκώθηκε από
τό έδώλιό του καί κατηγόρησε τούς πάντας, δικαστάς καί εισαγγελέα, ώς «πρώην
ναζιστάς». Καταπτοημένοι εκείνοι από τήν αυτοπεποίθηση τοϋ κατηγορουμένου, άποσύρθηκαν τήν πρώτη ήμέρα για νά συσκεφθοΰν. Τήν επομένη έπανήλθαν στά δικα
στήριο γιά νά εξηγήσουν, δ ένας δτι απλώς είχε υποβάλει αίτηση έγγραφης στο
ναζιστικό κόμμα κατά τό μεσουράνημά του, ό άλλος δτι έφθασε μόνον μέχρι τοϋ ση
μείου νά γίνη μέλος τής χιτλερικής νεολαίας κλπ.... Καί δτι, τέλος πάντων, έπίστευαν οί άνθριοποι δτι δπωσδήποτε είναι κατάλληλοι καί ικανοί νά κρίνουν έναν
άρχιγκάγκστερ δπως δ Πέτερ Ντομίνας, μιά νεώτερη έκδοση δηλαδή τής πολυθρύ
λητης καί πολυσυζητημένης «Σονάτας Κρόϋτσερ»...
χ χ.ς
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— 0 ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΣ Π. Ρίκος, ασυρματιστής τοϋ σκάφους «ΜΙΑΟΓΛΗΣ»
συνελήφθη γιατί κατείχε 250 ρολόγια λαθραίας εισαγωγής.
— Ο ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΑΣ Σ. Ράπης συνελήφθη καί καταδικάσθηκε σέ 9μηνη
φυλάκιση γιατί έξέδιδε τήν αδελφή του Πηνελόπη.
— Ο ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΑΣ επίσης I. Σιμός συνελήφθη γιατί έξέδιδε τήν γυ
ναίκα του Κατίνα.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Ν. Νενετίκογλου ετών 23, διερμηνέας, συνελήφθη γιατί έ
κλεβε τιμαλφή από τουρίστες καί εκμεταλλευόταν ανωμάλους τύπους.
— ΑΠΟΠΕΙΡΑ βιασμού δύο γυναικών είχε κάμει ό Σταμ. Κροντήρης στη
Θούρια Καλαμών καί καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 15 μηνών καί 15 ημερών.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ πορτοφολίων Γ. Σχούρτ·ης συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω στην
αφετηρία λεωφορείων Ν. Σμύρνης ενώ άφαιροΰσε πορτοφόλι μέ 1950 δραχμές. Τήν
ίδια μέρα είχε βγει από τήν φυλακή.
— ΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ κλέπτες διαφόρων ειδών από αυτοκίνητα συνελήφθησαν
καί είναι οί Δ.Μ.Μ. ετών 16 καί Σ.Ρ.Α. ετών 14. 'Ομολόγησαν αρκετές κλοπές
από αυτοκίνητα.
—Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Στ. Χατζηστυλιανοΰ ή Κυδωνόπουλος ή Γαϊτάνης συνε
λήφθη διότι μέ τη μέθοδο τών συναλλαγών άπόσπασε δολίως από τούς εμπόρους
Ε. Χέλμην, Μ. Καρακατσάνη καί Δ. Φουρναράκην είδη αξίας 362.000 δραχμών.
— ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΕ τη γυναίκα του Μαρία μέ πέντε τσεκουριές ό Κ. Πατσα
τζής στο χωριό Όρμένιο "Εβρου.
—ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΙΑ έγινε στο χωριό Χαραυγή Λαγκαδά δπου δ Ο. ΙΙεργελής για κτηματικές διαφορές σκότωσε μέ μια μαχαιριά στην καρδιά τόν αδελφό
του Δημήτρη.
—ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ τής δημοσίας αίδοΰς συνελήφθησαν στον υπόγειο σταθμό
Όμονοίας οι Β. Μονογιούδας ή Τσακόπουλος καί Ν. Σαλπίρης.
—ΣΠΕΙΡΑ λαθρεμπόρων ναρκωτικών ανακαλύφθηκε από τήν Γενική ’Ασφά
λεια Πειραιώς. Αποτελεϊται από τη Ζωή Μανουσιάδου, τήν Μ. Βόμβα καί τήν Γ.
Κατσιμήνα. Κατασχέθηκαν 72 γραμμάρια χασίς στό σπίτι τής Μανουσιάδου, ή
οποία συνελήφθη.
— Ο ΠΑΠΑΤΖΗΣ πού λέγεται Ε. Παππάς συνελήφθη στη διασταύρω ση τών
οδών Κλεισθένους καί Κρατίνου, γιατί μέ τό παιγνίδι «δ παπάς» πήρε από τόν λο
γιστή Δ. Βιλάκο 4.000 δραχμές.
— Ο ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ τής ερωμένης του Ειρήνης Ζερβού, ετών 19, ονομα
ζόμενος Χριστόφορος Φάντης, ετών 18, συνελήφθη στην Όμόνοια δπου κρυβόταν
σέ^μιά οικοδομή. Ό δολοφόνος αφού έκαμε έρωτα μέ τή φίλη του στό δωμάτιό του
στο Π. Φάληρο, κατόπιν ενώ κοιμόταν αυτή τήν έστραγγάλισε μέ μιά ζώνη ράμπας
καί άφησε κατόπιν σημείωμα δτι πάει νά αύτοκτονήση.
α ΓΤΛ- ;
τ 0 ΤΗΛΕφΩΝΟ ενοχλούσε τήν Ά θηνά Τσιγκελάκη δ φορτικός νέος
Ζ. 1 σιβγελης, κάνοντας προτάσεις ερωτικές. Σέ άρνησή της τήν έβρισε καί τήν
απείλησε ότι θά τήν σκοτώση. Στήθηκε δμως ή παγίδα μέ τήν ’Ασφάλεια, δηλαδή
εδωσε ραντεβού ή νέα καί δταν πήγε δ νεαρός τόν παρέλαβε ή ’Αστυνομία.
— ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ ^καί αστυνομικοί συνεπλάκησαν στην Πάτρα, στην πλα'■ε^α_ Ελευθερύχς, δταν οί άστυνομικοί θέλησαν νά συλλάβουν τόν φυγόποινο _ναρκομ.ανή Ιεώργ. ΙΙαπαδόπουλο, Οπότε τούς έπετέθησαν 15 τοξικομανείς. Συνελήφθη με
ταξύ άλλων καί δ Νικ. Σουγιάς.
γ 1 Γ“
s , ~ ° ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ ’Αναστ. Μπάλλος συνελήφθη επ’ αύτοφώρω Ινώ έκανε
διάρρηξη στο επί τής οδού Παρασίου 34 παντοπωλείο τού Σπυρ. Λαλαδάκη. Μόλις
;νρο μηνος οίχε εξελθει από ττ^ cpvXcocY] οπού εμεινε πέντε χρόνοα.
7V. ,4.

(Σ υ ν έ χ ε ια

άπό

τό π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο )

ΛΕΡΟΣ I1PUTON
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Β'

Τ ο π ω νυ μ ικ ά τ ω ν οδών ’Α θ η ν ώ ν κ α τ ’ α λ φ α β η τ ικ ή ν σ ειρ ά ν.
Ρ αχόβου.
’Αδιέξοδο τής δδοΰ Τροίας 33, κοντά στή στάσι «Άγγελοπούλου», τής δδοΰ
Πατησίων.
Τδ Ράχοβον, χιοριό τής επαρχίας Τρικάλων μέ 100 περίπου κατοίκους (μετιονομάσθηκε σέ Καστανέα) , είναι γνωστόν άπό τήν μάχη πού έγινε εκεί τό 1912
καί κατά τήν οποία τό έλληνικό πυροβολικό σημείωσε περιφανή νίκη.
Ρ α ψ ά νη ς.
ΙΙάροδος τής δδοΰ Φειδιππίδου 28, όπισθεν τοϋ νοσοκομείου «Βασιλεύς ΙΙαΰλος»
(Λαϊκόν) .
Ή Ραψάνη, κωμόπολις τής επαρχίας Τυρνάβου μέ 2 χιλ. κατοίκους, στο διά
στημα τής Τουρκοκρατίας είχε δνομαστά σχολεία καί βρισκόταν σέ οικονομική
άνθησι.
Ρ έ α ς.
Πάροδος τής δδοΰ Αίολίδος 73, στή «Χαμόστερνα» (Κάτω Πετράλωνα) .
Ή Ρέα, κόρη τοΰ Ούρανοΰ καί τής Γαίας, σύζυγος τοΰ Κρόνου καί μητέρα των
’Ολυμπίων θεών (ταυτιζόμενη πρός τήν Κυβέλη) , έλατρεύετο κατ’ εξοχήν, στήν
Μ. ’Ασία καί ιδιαιτέρως στή Φρυγία, δπου συνωδεύετο υπό των Κορυβάντων καί έτιμάτο μέ οργιαστικές τελετές. Ά π ’ αυτή, θεωρουμένης ώς μητέρας των θεών,
Ονομάσθηκε τό Μητρώον των ’Αθηνών. Ή λατρεία τής Ρέας διεδόθη άπό τήν Μ.
’Ασία στήν Κρήτη, τήν Ελλάδα καί τήν Ρώμη, δπου καί είχε μεταφερθή τό ξόανο
τής θεάς το 204 π.Χ. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών) .
Ρ έ θ υ μ νο υ .
Πάροδος τής δδοΰ Βασιλέως Ηρακλείου 16, στο «Μουσείο».
Τό Ρέθυμνον, πρωτεύουσα τοΰ νομοϋ Ρεθύμνης στήν Κρήτη, έχει σήμερα περί
τις 15 χιλ. κατοίκους. Κτισμένο στά ερείπια τής άρχαίας Ριθυμνίας, άρχισε νά
άκμάζη τήν εποχή τής ενετοκρατίας. Στούς Τούρκους περιήλθε τό 1646. Τό 1898
απομακρύνθηκε δ τουρκικός στρατός καί τό Ρέθυμνο καταλήφθηκε τότε άπό τά
ρωσικά στρατεύματα. ’Έκτοτε άκολούθησε τις τύχες τής Μεγαλονήσου, τής οποίας
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ή ένωσις μέ τήν μητέρα - Ελλάδα έγινε οριστική τον Σεπτέμβριο τοϋ 1912. (Συ
νώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών) .
Ρεμούνδου Γεωργίου.
Πάροδος της δδοΰ Πιπίνου 98, κοντά στον «"Αγιο Παντελεήμονα» τής δδοΰ
Άχαρνών.
'Ο Γεώργιος Ρεμοϋνδος (1878—1928) , μαθηματικός, ένας των Ιδρυτών καί
πρόεδρος της Ε λληνικής Μαθηματικής Ε ταιρίας, τό 1911 έξελέγη καθηγητής
τής άνωτέρας μαθηματικής άναλύσεως στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τδ 1916 διο
ρίσθηκε καθηγητής στο Πολυτεχνείο καί τό 1926, μέ τήν σύστασι τής ’Ακαδημίας
’Αθηνών, έξελέγη ’Ακαδημαϊκός. (Συνώνυμη δδός υπάρχει στό Χολαογό) .
Ρέμπελου Καπετάν. Β λ . Καπετάν Ρέμπελου.
Ρενέ Γίυώ. Β λ. Πυώ Ρενέ.
Ρ η γ ίλ λη ς.
Πάροδος τής λεωφόρου Βασ. Σοφίας 18, στήν Στρατιωτική Αέσχη ’Αθηνών.
Ή Ρηγίλλη Ά ννία, σύζυγος τοΰ ’Αθηναίου Ήρώδου τού ’Αττικού (101—
177 μ.Χ.) , άπέθανε λίγο μετά τόν γάμο της. Τιμώντας τήν μνήμη της δ σύζυγός
της έκτισε τό υπό τήν Άκρόπολι Ώδεΐον, πού φέρει τό ονομά του. (ΤΙρώδειον ή ’ίίδεΐον ή θέατρον Ήρώδου τοΰ ’Αττικού) .
Ρηνείας.
Πάροδος τής οδού Κυψέλης 50, απέναντι στον «"Αγιο Δημήτριο» τής Κυψέλης.
Ή Ρηνεία, νήσος τών Κυκλάδων, μεταξύ Σύρου καί Δήλου, βρίσκεται πολύ
κοντά στή Δήλο, από τήν όποια χωρίζεται μέ στενό πορθμό πλάτους μικρότερου
τοΰ μιλίου. "Εχει έκτασι 14,75 τετρ. χλμ., 45 περίπου κατοίκους, υπάγεται στον
δήμο Μυκονίων, τής επαρχίας Σύρου, καί ονομάζεται καί Μεγάλη Δήλος.
Ρίανκούρ Λουΐζης.
Πάροδος τής πλατείας «Α γίου Δημητρίου» στον «"Αγιο Δημήτριο» ’Αμπελο
κήπων.
Ή Λουΐζα Ρίανκούρ, Γαλλίδα κόμησσα, έγκατασταθεϊσα στήν ’Αθήνα, ειχεν
έπιδείξει πολύπλευρη φιλανθρωπική δράσι.
Ριγκάλ Στεφάνου - Κλαυδ ίου .
Πάροδος τής οδού Λευκίππου 27, στον Βύρωνα, κοντά στή διασταύρωσι τών
οδών Φιλολάου 38 καί Λευκίππου.
Ό Στέφανος - Κλαύόιος Ριγκάλ, Γάλλος φιλέλληνας άξιωματικός, μετέσχε
τής μάχης τού Χαϊδαρίου, υπηρετώντας στό λόχο τών Φιλελλήνων καί σκοτώθηκε
σέ κάποια έξοδο τής Άκροπόλεως τό 1827.
Ριζάρη.
Πάροδος τής λεωφόρου Βασ. Σοφίας, κοντά στή Ριζάρειο Σχολή.
’Οφείλει τήν ονομασία στούς Ήπειρώτες αδελφούς Μάνθο Ριζάρη (πού άπέ
θανε τό 1824 στήν Μόσχα) καί Γεώργιο Ριζάρη (πού άπέθανε στήν ’Αθήνα τό
1842) , πού ίδρυσαν τήν φερώνυμη Ιερατική Σχολή τών ’Αθηνών.
Ρίζου Νερουλοΰ.
Πάροδος τής δδοΰ Γ ’ Σ) βρίου, έναντι τού άριθμοΰ 118. Σχετικά βλέπΓ οδόν
Νερουλοΰ Ρίζου.
Ρικάκη ’ Αντωνίου.
Πάροδος τής δδοΰ ’Αγίου Δημητρίου τών "Οπλων 14, στά «Θυμαράκια».
Ό ’Αντώνιος Ρικάκης (1824—1909) , νομικός καί πολιτευτής τών Πατρών,
έξελέγη κατ’ έπανάληψιν βουλευτής, πρόεδρος τής Βουλής (1885— 1886) καί διετέλεσεν υπουργός Δικαιοσύνης καί Εξωτερικών.

'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών
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Ρενιέρη Μάρκου.

Πάροδος της οδού Σεβρών 8, απέναντι στή «Λεόντειο Σχολή» των Πατησίων.
Ό Μάρκος Ρενιέρης (1815— 1897) , νομομαθής καί φιλόλογος, Κρητικής κα
ταγωγής, είσήλθε στήν δικαστική υπηρεσία τό 1837 καί τό 1844 έγινεν αρεοπα
γίτης. Πρεσβευτής τής Ελλάδος στήν Κωνσταντινούπολι (1861) , καθηγητής τής
συγκριτικής νομοθεσίας στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, διοικητής τής Εθνικής Τραπέζης (1869— 1890) , πρώτος πρόεδρος τοϋ Ε. Ε. Σταυροΰ (1887— 1897) , έγρα
ψε διάφορα έργα. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στή Φιλοθέη) .
Ρεντη Θεοχάρους.
Πάροδος τής όβοΰ Παρθενώνος 5, στή «Γαργαρέτα».
Ό Θεοχάρης Ρέντης (1778—1825) , Κορίνθιος πρόκριτος ,καί Φιλικός, έφορος
αυτής για την Πελοπόννησο, διετέλεσε μέλος τής πρώτης Επαναστατικής Επιτρο
πής Πελοπόννησου καί τής Πελοποννησιακής Γερουσίας καί αντιπρόσωπος τής Κο
ρινθίας στήν Α ' Έθνοσυνέλευσι τοϋ 1821.
Ρήγα Φεραίου.
Πάροδος τής όδοϋ Πανεπιστημίου, μεταξύ Εθνικής Βιβλιοθήκης καί Έθνικοΰ
Πανεπιστημίου.
Ό Ρήγας Φεραίος ή Βελεστινλής, ό γνωστός λόγιος, έθνομάρτυς καί πρόδρο
μος τής Ε λληνικής Έπαναστάσεως, γεννήθηκε στο Βελεστίνο (αρχαία Φεραί) τό
1757. Τό πραγματικό του όνομα ήταν ’Αντώνιος Κυριαζής. Έμαθήτευσε στα έλληνικά σχολεία Ζαγοράς καί Άμπελακίων καί μετά έδίδαξε στο σχολείο Κισσού τού
Πηλίου. ’Ακολούθως, διωκόμενος από τούς Τούρκους, πήγε στό "Αγιον ’Όρος καί
από εκεί στήν Κωνσταντινούπολι, όπου συνδέθηκε μέ τον ’Αλέξανδρο Τψηλάντη,
τόν όποιον ακολούθησε, ως ηγεμόνα, στήν Μολδαβία. Αργότερα έγινε γραμματέας
τού ηγεμόνα τής Βλαχίας Ν. Μαυρογένους, από τόν οποίο προωθήθηκε σέ διάφορα
αξιώματα.
Τήν περίοδο αυτή συνέλαβε τό σχέδιο τής συστάσεως Βαλκανικής 'Ομοσπον
δίας καί άρχισε τήν έθνεγερτήριο δράσι του, τήν οποία περισσότερον ανέπτυξε στή
Βιέννη, όπου εγκαταστάθηκε τό 1769 περίπου. Μέ διάφορες από εκεί εκδόσεις καί
ιδίως μέ τήν επαναστατική του προκήρυξι, πού τυπώθηκε στό τυπογραφείο των
Μαρκιδών ΙΙουλίων, έπεδίωξε τήν διαφώτισι του Γένους καί τήν έξαψι τού εθνικού
φρονήματος γιά τήν άπελευθέρωσι από τόν τουρκικό ζυγό. Ή προκήρυξις περιελάμβανε καί τό γνωστό θούριο «ως πότε παλληκάρια να ζώμεν στα στενά... κλπ.». Συνέταξεν επίσης Σύνταγμα 124 άρθρων, άναφερόμενο στήν πολιτική διοίκησι τής
Ελλάδος, χάρτην πού απεικόνιζε τις στήν Ευρώπη καί Μ. ’Ασία έλληνικές χώρες,
διάφορα πατριωτικά ποιήματα καί έπιμελήθηκε τής μεταφράσεως ξένων έργων. Τόν
Νοέμβριο τού 1797, συνελήφθη άπό τούς Αυστριακούς στήν Τεργέστη, μαζί μέ τόν
συνεργάτη του Χριστόφορο Περραιβό, καθώς κατήρχετο στήν Ελλάδα έχοντας μαζί
του έντυπο επαναστατικό υλικό, μεταφέρθηκε στή Βιέννη καί παραδόθηκε στούς
Τούρκους, οί όποιοι αργότερα τόν έθανάτωσαν, στραγγαλίζοντάς τον, μαζί μέ επτά
συντρόφους του στό Βελιγράδιο. (10) 11 ’Ιουνίου 1798) . Συνώνυμη οδός ύπάρχει
σέ πολλά προάστια τών ’Αθηνών.
Ρ ίο υ .
Πάροδος τής οδού Κερκύρας 86, στήν Κυψέλη.
Τό Ρίον ή Ρίον ’Αχαϊκόν, είναι τό γνωστόν άκρωτήριον τής Πελοποννήσου πού
βρίσκεται κοντά στήν Πάτρα. Μαζί μέ τό έναντι αυτού Άντίρριον ή Ρίον Μολυκρικόν, σχηματίζει στενό σημαντικής σημασίας. Μέ πορθμεία ένεργείται ή επικοινωνία
έκ τής ’Αττικής καί τής Ανατολικής Πελοποννήσου μέ τήν Β.Δ. Ελλάδα.
Μετά τήν νίκη τού Άκτίου (31 π.Χ.) οί Ρωμαίοι ίδρυσαν στον λιμενίσκο τού Ρίου
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αξιόλογη στρατιωτική βάσι, αργότερα δέ οί Ενετοί επί τοϋ άκρωτηρίου φρούριο, τό
όποιον μαζί μέ τό φρούριο τού Άντιρρίου, πού ταυτόχρονα έκτισαν, έφρασσε τήν εί
σοδο τού Κορινθιακού. Τά δύο αυτά φρούρια χρησιμοποιήθηκαν καί από τούς Τούρ
κους. Παλιότερα τό μέν Κάστρο τού Ρίου ώνομάζετο κάστρο τού Μωρία, τό δέ κάστρο
τού Άντιρρίου, κάστρο τής Ρούμελης.
Ριτσιότη Γαριβάλδη. Β λ . Γαριβάλδη Ριτσιότη.
Ροβέρτου Γκάλλι. Βλ.. Γκάλλι Ροβέρτου.
Ροδίου Παναγιώτου (Στρατηγού) .
Πάροδος τής δδοϋ Δικαιάρχου 12, στό «Μέτς».
'Ο Παναγιώτης Ρόδιος (1789—1851) , πολιτικός καί στρατιωτικός τού 1821
από τήν Ρόδο, μετέσχε στή μάχη τού Πέτα καί τήν άλωσι τού Ναυπλίου καί τό
1825 ως συνταγματάρχης τού τακτικού στρατού, συνετέλεσε στήν άπόκρουσι τού έπιτεθέντος κατά τού Ναυπλίου Ίμπραήμ. Διεέλεσεν υπασπιστής τού ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου καί αργότερα υπουργός των Εξωτερικών. Τήν εποχή τοϋ Καποδίστρια,
ώς υπουργός Στρατιωτικών συνετέλεσε στήν ίδρυσι τής Σχολής Ευελπίδων. 'Ως υ
πουργός Στρατιωτικών οιετέλεσε καί επί ’Όθωνος.
Ροδόπης.
Πάροδος τής δδοϋ Σπύρου Πάτση 71, κοντά στήν «'Αγία Μαρκέλλα» τοϋ
Βοτανικού.
Πρόκειται γιά τήν γνωστήν δροσειρά τής Βαλκανικής Χερσονήσου, προέκτασι
τού Αίμου, πού βρίσκεται μεταξύ των κοιλάδων Νέστου καί “Εβρου καί εχει κατεύθυνσι από ΒΔ πρός ΝΑ. Εκτείνεται εντεύθεν καί έκεΐθεν τών έλληνοβουλγαρικών
συνόρων. Οί κορυφές Ρίλος (2673 μ.) καί Μουσάλα (2930 μ.) τήν ενώνουν μέ τον
Αίμο. Τό μέσον ύψος της υπολογίζεται σέ 1000 περίπου μέτρα. Κατά τήν αρχαιό
τητα έθεωρεΐτο τό σπουδαιότερον ’όρος της Θράκης επί τού οποίου οί Βάκχες, κατά
τήν μυθολογία, έτέλουν τά οργιά τής Διονυσιακής λατρείας. Έ ξ αιτίας τών πολλών
μονών οί όποιες ήκμαζαν έκεΐ κατά τόν μεσαίωνα, οί Τούρκοι τήν ώνύμαζαν Δεσπότ
— Δάγ = Δεσποτοβούνι. (Συνώνυμη δδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .
Ρόδου.
’Αρχίζει από τήν δδό Φυλής 230 καί τελειώνει στήν δδό Κρέοντος, κοντά
στόν κιν) φο «Άμόρε» τώ>ν Σεπολίων.
Πρόκειται γιά τό γνωστό νησί τού ΝΑ Αιγαίου, τού συμπλέγματος τής Δωδεκανήσου, πού έχει έκτασι 1.400 τετο. χιλ. καί περί τής 80 χιλ. κατοίκους, μαζί μέ
τό Καστελλόριζο, Σύμη, Τήλο καί Χάλκη πού ανήκουν στήν επαρχία Ρόδου. Είναι
τό μεγαλύτερο νησί τής Δωδεκανήσου καί τό τέταρτο τής Ελλάδος, μετά τήν Κρήτη
Εύβοια καί Λέσβο. Ή Ρόδος είναι τό πρώτο τουριστικό κέντρο τής Ελλάδος καί
ένα τών πλέον σημαντικών τής Ευρώπης. Στή Ρόδο λειτουργεί ή Άνωτέρα Σχολή
Τουριστικών Επαγγελμάτων.
Πολύ παλιά τό νησί τής Ρόδου εκαλείτο Ήλιούσα, Τελχινία, Όφιοΰσα, ’Αστε
ρία κ.ά., κατοικεϊτο δέ άπό τής ληθίνης εποχής. Κατά τούς προϊστορικούς χρόνους
κατοίκησαν τήν Ρόδον οί Φοίνικες, Κρήτες καί Δωριείς, οί δποίοι έλάμπρυναν τις
τρεις αρχαιότερες καί όνομαστές πόλεις: Λίνδον, Κάμειρον καί Ίαλυσόν. Έκτοτε ή
ιστορία τής Ρόδου είναι σημαντική. Τό 1522 κυριεύθηκε άπό τούς Τούρκους, υπό
τούς όποιους ακολούθησε τήν τύχη τής λοιπής Δωδεκάνησού. (Συνώνυμη δδός ύπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .
Ρόδων.
Πάροδος τής δδοΰ Θράκης 33, κοντά στή νοτία πλευρά τοϋ άλσους τής ί\.
Σμύρνης.
Ρόδον ονομάζεται τό άνθος τής Ροδής, κοινώς τριανταφυλλιάς. Όδός, λοιπόν,
τών τριανταφύλλων. (Συνώνυμη δδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .
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Ροδώνος.

Ροδών, όνομάζονται δυο χωριά, της επαρχίας Κιλκίς (μέ 200 περίπου κατοί
κους) καί τής Επαρχίας Φλωρίνης (μέ 250 περίπου κατοίκους) , οπού μετά την
μικρασιατική καταστροφήν είχαν έγκατασταθή πολλοί πρόσφυγες.
Ροζάκη Γεωργίου.
Πάροοος τής όδοΰ Λιοσίων 267, στα «Θυμαράκια».
Ό Γεώργιος Ροζάκης, δικαστικός από τήν Σπάρτη, συνελλήφθη καί έφονεύθη
άπό τήν ληστοσυμμορία Ώαπακυριτσοπούλου.
Ροζαρόλι ’ Ιωσήφ.
Πάροδος τής όδοΰ Γκύζη 42, στοΰ «Γκύζη».
'Ο ’Ιωσήφ Ροζαρόλι, ’Ιταλός φιλέλληνας από τήν Νεάπολι, ύπηρετήσας ώς
στρατηγός στό στρατό του Ναπολέοντος, κατήλθε τό 1825 στήν Ελλάδα για τήν όργάνωσι τακτικού στρατού καί άπέθανε τον ίδιο χρόνο στό Ναύπλιο.
Ροΐδη ’ Εμμανουήλ,
Πάροδος τής όδοΰ Γκύζη 42, στοϋ «Γκύζη».
Ό Έμμανοήλ Ροΐδης, λόγιος καί συγγραφέας άπό τήν Χίο, γεννήθηκε στή
Σΰρο τό 1836. Έ κ των προδρόμων τής άναγεννήσεως των ελληνικών γραμμάτων,
έργάσθηκε στήν ’Αθήνα ώς δημοσιογράφος καί έξέδωκε, μαζί μέ τον Θ. ’Άννινο τό
σατιρικό περιοδικόν «Άσμοδαϊος» (i8 7 5 — 1876) . 'Ως διευθυντής τής Εθνικής Βι
βλιοθήκης (1880— 1909) συστηματοποίησε τήν λειτουργία της. ’Έγραψε κριτικές,
διηγήματα κ.ά., άφωρίσθηκε δέ γιά τό 'ιστορικό του μυθιστόρημα «'Η πάπισσα ’Ιω
άννα» (1886) τό οποίον έσημείωσε καταπληκτική εκδοτική επιτυχία. Τά «'Ά παν
τα» τοΰ Ροΐδη έξεδόθησαν κατά έπανάληψι. Άπέθανε τό 1904. (Συνώνυμη οδός
υπάρχει στό Ψυχικό) .
Ρ ο ΐκ ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ 'Ιππάρχου, κοντά στήν «Κοίμησι τής Θεοτόκου» τοΰ Κυνοσάργους.
Ό Ρόϊκος, Σάμιος αρχιτέκτονας καί χαλκοπλάστης τοΰ Ζ' π.χ. αίώνος, γυιός
τοΰ Φιλέα καί πατέρας Θεοδώρου τοΰ Σαμίου, έφεΰρε, μαζί μέ τον γυιό του, τήν
μέθοδο τής χύσεως τοΰ χαλκοΰ γιά τήν κατασκευή κοίλων αγαλμάτων. Μέ τον
γυιό του ανοικοδόμησε τό Ήραΐον τής Σάμου. Ά πό τά χαλκοπλαστικά του έργα,
άναφέρεται ιδιαιτέρως άγαλμα «Νυκτός» στον ναό τής Άρτέμιδος πού βρισκόταν
στήν ’Έφεσο. 'Ο Ρόϊκος υπήρξε πρωτοπόρος τής χαλκοπλαστικής τέχνης στήν Ε λ 
λάδα.
Ροΐλου Γεωργίου.
Πάροδος τής λεωφόρου Γαλατσίου 62, στό Γαλάτσι.
Ό Γεώργιος Ροΐλος, ζωγράφος, γεννήθηκε στήν Α θήνα τό 1867. 'Ύστερα
άπό τις σπουδές του στήν Ελλάδα, στό Μόναχο καί Παρίσι, διωρίσθηκε καθηγητής
τής Σχολής Καλών Τεχνών. Έξεικόνισε μυθολογικές, θρησκευτικές καί πολεμικές
σκηνές, εμπνευσμένες άπό τόν ελληνοτουρκικό πόλεμο τοΰ 1897. Πέθανε το 1928.
Ρόκα Νικολάου.
Αδιέξοδο τής όδοΰ Χαλκηδόνος, όπισθεν τοΰ κιν) φου «Γαλαξίας» τών Α μπε
λοκήπων.
Ό Ρόκας Νικόλαος ή Ζερβονικόλας (1780— 1823) , οπλαρχηγός άπό τήν
Μεγαρίδα, έφηβος άκόμη μετέβη στήν Μ. Α σίαν, δπου διέπρεψε μεταξύ τών έκεϊ
«κλεπτών». Μετά τήν κήρυξι τής Έπαναστάσεως μετέβη στήν Κρήτη, άπό έκεϊ
στήν Πελοπόννησο καί μετά τήν αποτυχία τής έπιθέσεως κατά τοΰ Ναυπλίου, επα
νήλθε στήν Κρήτη, δπου καί άγωνίσθηκε γιά πολλά χρόνια.
7Σ υνεχίζεται)
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ΤΡΟΧΑΙΑΣ
'Υπό το ϋ κ. Ν. Α.

—ΝΕΚΡΟΣ δ ’Ιωάν. Λιάλης, οδηγός μοτοποδηλάτου, πού τον παρέσυρε φορ
τηγό στο χωριό Παράδεισος Καβάλας.
—ΝΕΚΡΗ ή Μαρία Λο'ίζου, ετών 83, την όποια παρέσυρε τό Ι.Χ. 4497 με
οδηγό τον Κ. Κοροδήμο.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ό Σπ. Βανδώρος, οδηγός μοτοποδηλάτου όταν άνατράπηκε στη διασταύρωση τώιν οδών Κηφισού καί Δυρραχίου.
— ΝΕΚΡΟΣ ό Χαρίσης Μάτσος, επιβάτης φορτηγού, δταν αυτό έξω από την
ΙΙτολεμαΐδα, στην δδό Κοζάνης — Ααρίσης, έπεσε πάνω σέ αμαξοστοιχία πού έστάθμευε.
— ΝΕΚΡΗ ή Ε λένη Π. όταν τό ταξί τοϋ όποιου έπέβαινε μέ όδηγό τον Α.
Μπίσκο συγκρούσθηκε στή γέφυρα τής Κολοκυνθοΰς μέ Ι.Χ. πού δδηγοϋσε δ Π.
Γριτσόπουλος. Καί οι δύο δδηγοί συνελήφθησαν καί καταδικάσθηκαν από τό αυτό
φωρο Πλημμελειοδικείο.
— ΝΕΚΡΟΙ πέντε, οι Κ. Πολίτης, Ά στυν. Διευθυντής Β ’ , ή γυναίκα του
ΙΙόπη, δ Λέων. Τζάκος, ή γυναίκα του "Αννα καί ή κόρη τους Χριστίνα ετών 12,
όταν τό Ι.Χ. πού δδηγοϋσε δ Πολίτης στο 72 χλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών — Κορίνθου,
λόγω τυχαίου ντεραπαρίσματος έπεσε στό γκρεμό.
— ΝΕΚΡΗ ή Άναστ. Χατζηστάμου έτών 12, την όποια παρέσυρε στό δημό
σιο δρόμο Χαλκίδος — Κύμης τό 312.263 φορτηγό μέ οδηγό τον Ά ρ . Σιγανό, δ
όποιος έγκατέλειψε το θύμα του καί εξαφανίσθηκε, συλληφθείς αργότερα.
— ΝΕΚΡΗ ή Μαριάνθη Τσούμα καί τραυματισμένοι τρεις, δ οδηγός Σ. Τσούμας, δ πατέρας του Χρηστός καί ή άόερφή του Καίτη, όταν στό 17 χλμ. τής δδοΰ
’Αθηνών — Λαμίας τό Ι.Χ., 10110 τοϋ όποιου έπέβαιναν τα θύματα συγκρούσθηκε
μέ τό φορτηγό 124.374, τοϋ όποιου ό δδηγός Γ. Διμικόλης συνελήφθη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Θ. Ντούρος, έπιβάτης μοτοσακό, καί τραυματισμένος δ δδηγός
του Ν. Βονάκης, δταν αΰτό στό 47 χλμ. τής εθνικής δδοΰ ’Αθηνών — Λαμίας συγ
κρούσθηκε μέ τό Ι.Χ., 94625 πού δδηγοϋσε δ Β. Παλαιολόγος.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Κωστέας, τόν όποιο παρέσυρε τό Ι.Χ. 54407 μέ οδηγό τον
Δ. Μπατόνα στό 97 χλμ. τής δδοΰ Θεσσαλονίκης — Κατερίνης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά ντ. Λαζανάς, δδηγός φορτηγού καί τραυματισμένοι 4, οι Κωνστντ. Χρήστου καί Ά ντών. Γκοτσόπουλος καί δ Γ. Γεωργακόπουλος, δταν άνατράπηκε τό φορτηγό τους στό Σούλι Πατρών.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ επτά, οι Χρ. Γούτσιος, Περ. Γεωργουδάκης, Χρ.
Κουρουβέση, Παρ. Καραγιαννίδη, I. Χρήστου, Ά ν. Τσαμουράκη, Δημ. Κραστανάς,
σέ πέντε τροχαία δυστυχήματα.
— ΝΕΚΡΟΣ ό Α. Λαζανής, καί τραυματισμένοι τρεις επιβάτες φορτηγού πού
δδηγοϋσε δ Α. Γκοτσόπουλος, τό οποίο παρεξέκλινε στην Πάτρα καί χτύπησε πάνω
σέ δέντρο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Μαλαβάκης, τόν όποιο παρέσυρε στά Τρίκαλα φορτηγό μέ
δδηγό τόν Κ. Τσουμάνη.
— ΝΕΚΡΗ ή Σεβαστή Ρωμαίου, την όποια παρέσυρε μοτοποδήλατο μέ δδηγό
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τό I. Σταφυλά στην διασταύρωση των οδών Σκυλίτση καί Δεληγιώργη στον Πει
ραιά.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ Έ λ. Νικολόπουλος, οδηγός μοτοσυκλέττας, πού συγκρούσθηκε στή λεωφόρο Θησείου μέ φορτηγό αγνώστων στοιχείων.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή Δημ. Ψημένου, τήν όποια παρέσυρε στην 'Ομό
νοια τό 144737 ταξί μέ οδηγό τον Λεν. Κασελάκη.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή Εύθ. Κόντου, την όποια παρέσυρε στό Μπραχάμι τό
I .X. 38364 μέ οδηγό τόν Έλευθ. ΙΙάστο.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Θεόδ. Παράσιτης, επιβάτης πούλμαν, λόγω απο
τόμου φρεναρίσματος τοϋ αυτοκινήτου.
— ΝΕΚΡΟΙ τρεις, οί Γ. Σπυριδουλάκης, οδηγός στρατιώτης, Εύγ. Γιαννάκης,
λοχίας καί Χρηστ. Σαμαράς, στρατιώτης καί τραυματισμένοι'τρεις στρατιώτες, ό
ταν κοντά στό Διδυμότειχο άνατράπηκε τό 74569 στρατιωτικό αυτοκίνητο.
— ΝΕΚΡΗ ή Κωνστ. Θάνου, τήν όποια παρέσυρε φορτηγό μέ οδηγό τόν Ε.
Ζιάκα έξω από τό χωριό ’Άμπλιανη.
— ΝΕΚΡΗ ή Ε λένη Σκαλάκη, όταν στό Βόλο συγκρούσθηκαν Ι.Χ. μέ όδηγό τόν Ί γ ν . Μπενετάκο καί φορτηγό μέ δδηγό τόν Κ. Στάνο.
— ΝΕΚΡΗ ή ΑΕκ. Μιάσκου καί τραυματισμένοι θανάσιμα οί Β. Σταμποϋλος
καί ή γυναίκα του Ε λένη, όταν στό 61 χλμ. τής δδοϋ Χαλκίοος — Αιδηψού τό Ι.Χ.
213907 μέ δδηγό τόν Γ. Μαλπάζογλου συγκρούσθηκε μέ γεωργικό έλκυστήρα.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά δ Ά λέξ. Νικολαίοης, τόν όποιο παρέσυρε
στήν οδό Σπ. Μερκούρη (Παγκράτι) τό Ι.Χ. 100197 μέ δδηγό τόν Παρ. Μαραυτή.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ό Γ. Ήλιόπουλος οδηγός Ι.Χ. καί ή Κ. ΙΙαπαδοπούλου, έπιβάτις, όταν τό αυτοκίνητο λόγω αδεξιότητας τού δδηγοΰ του έπεσε στον τοί
χο τής πλατείας Χαλανδρίου.
—-ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Γ. Θεοδωρόπουλος δδηγός Ι.Χ., όταν τούτο συγκρούσθηκε μέ λεωφορείο στή διασταύρηση των δδών Κεραμεικοΰ καί Πλαταιών.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Σταύρος Χαλικάς, λιμενικός ναύτης όταν άνατράπηκε στή Λέρο ή μοτοσυκλέττα του.
— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Γκοράς ετών 13, τόν όποιο παρέσυρε στό 127 χιλμ. δδοΰ
Θεσσαλονίκης — ’Αθηνών τό 62574 φορτηγό μέ δδηγό τόν Ν. Μανούση.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ’Αστυφύλακας, όταν δ δδηγός τού Ι.Χ. 36584, τόν ό
ποιον έλεγχε στή διασταύρωση τών οδών Πατησίων καί 'Αγίου Μελετίου γιά τρο
χαία παράβαση, έβαλε ξαφνικά τό αυτοκίνητο σέ κίνηση καί παρέσυρε τόν ’Αστυφύ
λακα.
— ΝΕΚΡΗ ή 4ετίς Δέσποινα Πασχάλη, όταν στήν Κατερίνη έπεσε άπό γεωρ
γικό έλκυστήρα τόν όποιο έθεσε σέ κίνηση ό αδελφός της Σπυρίδων έτών 11.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Γκίκας, δδηγός φορτηγού τό όποιο άνατράπηκε σέ αγρο
τικό δρόμο έξω άπό τήν Καρδίτσα.
__ ΝΕΚΡΟΣ δ ’Ιωάννης Γιουβανούσης, δδηγός μοτοποδηλάτου, τόν όποιο πα
ρέσυρε στό 87 χιλμ. τής δδοΰ Θεσσαλονίκης — Καβάλας Ι.Χ. μέ δδηγό τόν Γάν
Λεονάρντο.
__ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 7, οί Δ. Μπουροβάρης, (δδηγός), Π. Τσάπερ, Μικαήλ Κρίστ, καί άλλοι δύο όταν συγκρούσθηκαν λόγω υπερβολικής ταχύτητας στήν
παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, στή στροφή λίγο πριν τήν «Νεράιδα», τό Ι.Χ.
121221 καί τό COM. 249 γερμανικό τουριστικό.
__ΝΕΚΡΟΣ δ 4ετής Καρυοφύλλης Σταμίδας, τόν όποιο παρέσυρε στή Ν. Ψηχανιώνα Θεσσαλονίκης τό Ι.Χ. 161665 μέ δδηγό τόν Σ. Τριαντάφυλλου.
__ΝΕΚΡΗ ή Ναντιάνα Γκαλιάτσου, έπιβάτις τρακτέρ πού έπεσε σέ αρδευτικό
αυλάκι τού ποταμού Λουδία στή Θεσσαλονίκη. Ό δδηγός Γρ. Καμπίτσος τραυματί
σθηκε.
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__ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, οι Ή λ. Παπαθωμδς, Θ. Φώτας, καί Κ. Καρα
βίδας δταν τδ δίκυκλο άνατράπηκε στό Νεο Ηράκλειο.
_ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή Βαρβ. Τάμπα, τήν οποία παρέσυρε στό Βύρωνα
αυτοκίνητο άγνωστο πού εξαφανίσθηκε.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Σ. Διπλοδάκτυλος, οδηγός μοτοποδηλάτου πού συγκρούσθηκε
στα Μελίσσια μέ τό 44719 λεωφορείο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ 3ετής Κ. Σπυρογιάννης, πού τόν παρέσυρε γεωργικός έλκυστήρας μέ δδηγό τόν Θ. Θιομά στό Σαμάρι Άμβρακιάοος.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Εύάγ. Μαστρογιάννης, επιβάτης γεωργικού έλκυστήρα, πού
οδηγούσε δ αδελφός του Γεώργιος, δταν αυτός άνατράπηκε στη θέση «Πέτρινα»
Καρόίτσης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Σμέριος, δδηγός έλκυστήρα πού άνατράπηκε στό 19ο χλμ.
τής δδοΰ Καστοριάς — Κοζάνης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ I Γαρσάτης, δδηγός μοτοποδηλάτου καί τραυματισμένος δ συν
επιβάτης του Α. Άλέρης, δταν αυτό έπεσε πάνω σέ δέντρο στό χωριό Κουφάλια
Θεσσαλονίκης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Μιλτ. Μάστορας, δδηγός μοτοποδηλάτου, δταν συγκρούσθηκε
μέ φορτηγό στα Γιάννενα.
— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Γουβανούσης, τόν δποΐο παρέσυρε στό 75 χλμ. τής δδοΰ Θεσ
σαλονίκης — Καβάλας Ι.Χ. μέ δδηγό τόν 'Ά γγλο Τζών Νίκσον.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, οί Πέτρος Τσιαπράζης καί Γαρουφαλιά Κυρμιζοπούλου, δταν τό Ι.Χ. 15.163 στή διασταύρωση των οδών Έμ. Μπενάκη καί Δερβενίων για νά αποφυγή σύγκρουση μέ άλλο αυτοκίνητο έπεσε στό εκεί ευρισκόμενο
εστιατόριο.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή Ά γ γ . Μέγγου, δταν τό Δ.Χ. 85.635 λεωφορείο στό
δποΐο έπέβαινε, φρενάρισε απότομα.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή Ιω άννα Καρελιώτου, δταν συγκρούσθησαν δύο I.
X. στην δδόν Πατησίων 269.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Γεώργιος Ζάκκας, δδηγός μοτοποδηλάτου, τόν δποΐο παρέσυρε
στή διασταύρωση των δδών Αθηνών — Θεσσαλονίκης, καί Λαρίσης — Βόλου φορ
τηγό μέ δδηγό τόν Ά ν. Κορδιπλή.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά ντ. Συμεωνίδης, δδηγός μοτοσυκλέτας, δταν αυτή έπεσε πάνω
σέ κάρο στήν δδό Λαγκαδά — Θεσσαλονίκης.
— ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ οδηγούσε τό Ι.Χ. 220.336 δ εκπαιδευτής οδηγών Ν.
Τσούργιαννης, γ ι’ αυτό συνελήφθη στήν δδό Ά γγελάκη Θεσσαλονίκης.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ 3ετής Δ. Ντάσος, τόν δποΐο παρέσυρε
στις Σέρρες ή νεκροφόρα τού Δήμου.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Δαμιανός Τσίπας, τόν δποΐο παρέσυρε στό 38 χλμ. τής δδοΰ
Κονίτσης — Ίωαννίνων αυτοκίνητου τής έπιχειρήσεως Δημ. ’Έργων μέ δδηγό τόν
Δ. Μήτσου.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά δ Στ. Βασιλικ ιώτης, δδηγός τού 195.801 δ
ταν συγκρούσθηκε μέ άγνωστο αυτοκίνητο στή διασταύρωση των δδών Σπ. Μερκούρη καί Βασ. Κκνσταντίνου στό Παγκράτι.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Σταμ. Λουφάκης, δδηγός μοτοποδηλάτου πού τόν
παρέσυρε τό 104759 λεωφορείο μέ δδηγό τόν Δ. Σΐμο.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή Μαρία Γιαννάκη, πού τήν παρέσυρε μοτοποδήλα
το μέ δδηγό τόν Γεώργ. Γριμπιλάκο στό Περιστέρι.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά ό δδηγός Αστυφύλακας καί δ συνοδός Άρχιφύλακας περιπολικού τής ’Αμέσου Δράσεως τό δποΐο ενώ κατεδίωκε δύο κλέπτες
μοτοποδηλάτων παρεξέκλινε στήν δδό Πατησίων καί έπεσε πάνω στή Γέφυρα τού
’Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου. Τό αυτοκίνητο καταστράφηκε τελείως.
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— ΝΕΚΡΗ ή Χρυσάνθη Μπιλότση, πού έπεσε στό χωριό Καρδίκι Σουλίου από
τό μουλάρι της, τό οποίον αφήνιασε.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 4, οί Σπ. Βλάχος, Ί π π . Γιακουμής, είσπράκτοροις,
"Αν. Ά ντωνιάδης, Κλυμ. Άσλανίδου, επιβάτες, δταν συγκρούσθηκαν στην όδό 0θωνος τό 66 λεωφορείο των ΕΙΙΣ μέ τό 102.380 των ΚΤΕΛ.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ πέντε ’Αμερικανοί στρατιώτες, δταν λόγω κακής όδηγήσεως, λόγω μέθης καί υπερβολικής ταχύτητας, τό 417 ΞΑ στη στροφή τής Οδλεν
επί τής οδού Ποσειδώνος άνατράπηκε καί πήρε τρεις τοϋμπες καί τό 434 ΞΑ λίγο
πιο πέρα προσέκρουσε σέ στύλο τής ΔΕΗ.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ οδηγός τρικύκλου Ά θην. Κυριανάκης, δταν πλησίον
τοϋ ιπποδρόμου Φαλήρου συγκρούσθηκε μέ τό Ι.Χ. 103.414.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή Ά λεξ. Λυμπεροπούλου οδηγός Ι.Χ. πού συγκρού
σθηκε μέ άλλο Ι.Χ. τό όποιο οδηγούσε ή Ναυσικά Θεοχαρίδου.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ θανάσιμα ή Στεφάνια Κατσούλη, την δποία παρέσυρε
στη διαστύρωση των οδών Μουστοξύδη καί ’Αλεξάνδρας μοτοποδήλατο μέ οδηγό τον
Σπυρ. Άλεβιζάτο.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ θανάσιμα ή Αίκ. Μηλιάδου, την δποία παρέσυρε στην
Καλλιθέα τό 120247 ταξί.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Παν. Άνδρέου, τον όποιο παρέσυρε τό Ι.Χ. 86.698 μέ οδηγό τον
Γ. Τσικελή στην όδό Μαλακάσας, κοντά στό Καπανδρίτι.
— ΝΕΚΡΕΣ δύο, ή Γιαννούλα Βέργου καί Αικατερίνη, Λάϊου, οί δποίες παρα
σύρθηκαν από δύο αυτοκίνητα, ένα Ι.Χ. καί ένα φορτηγό, δταν αυτά συγκρούσθηκαν
στό 81 χλμ. τής εθνικής όδοϋ ’Αθηνών — Λαμίας. Ό οδηγός τοϋ Ι.Χ. Γ. Δάρας
συνελήφθη.
— ΝΕΚΡΟΣ ό Δημ. Τσαρλούκας, δδηγός φορτηγού καί τραυματισμένοι θανά
σιμα δύο, οί Ά ν . Γραγιωνός, καί Σ. Κολακίδης, δταν έγινε σύγκρουση στό χωριό
Κόπανος τής δημοσίας όδοΰ Βερροίας — Ναούσης μεταξύ τού Ι.Χ. 131.577 τό ό
ποιο' προσπαθούσε νά προσπέραση τό 161814 φορτηγό, καί λόγω τής συγκρούσεως
παρεξέκλιναν καί τά δύο, χτύπησαν πάνω σέ δέντρο καί άνατράπηκαν στό χαντάκι.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 8, δταν Ι.Χ. συγκρούσθηκε μέ στρατιωτικό «Τζαίημς»
στό 16 χλμ. τής εθνικής δδοΰ Λαρίσης — ’Αθηνών. Οί τραυματίες είναι δ Μ. Μαραγκουδάκης, δδηγός Ι.Χ. ή γυναίκα του Μαρία, οί Άργυρώ καί Κωστούλα Σιμιριώτου, δ Ν. Χαριτάκης καί δ Ε. Ηατεράκης. Ό δδηγός τού φορτηγού Ε. Τζαφέρης συνελήφθη καί παραδόθηκε στην ΕΣΑ.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα οί Θ. Μπλέτσας καί Γ. Κεχαγιάς δδηγός
καί επιβάτης μοτοποδηλάτου, πού άνατράπηκε στό χωριό Καινούργιο ’Αγρίνιου.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ε. Τσαμίλης, δδηγός μοτοποδηλάτου, καί τραυματισμένοι οί Ε.
Τσέτας, επιβάτης τού μοτοποδηλάτου, Α. Μίχαλος, δδηγός τού Ι.Χ. καί Σταθούλα
Θωμοπούλου έπιβάτις Ι.Χ., δταν τό μοτοποδήλατο συγκρούσθηκε μέ Ι.Χ. στη λεω
φόρο Βασ. Γεωργίου στό Καλαμάκι.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Άνδρέου, τον όποιο παρέσυρε τό 36759 λεωφορείο στην όδό
Λιοσίων.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Μαλιούχος, δδηγός γεωργικού έλκυστήρα πού άνατράπηκε
στη Θεσσαλονίκη.
— ΝΕΚΡΟΙ 2, οί Ν. Λαζαρίδης, δδηγός δικύκλου καί δ συνεπιβάτης Άποστ.
Σιδηρόπουλος καί τραυματίσθηκαν σοβαρά 4, ήτοι δ I. Χαλκίδης, δδηγός τρικύκλου,
Χρ. Νικολαίδης, δδηγός φορτηγού καί Μιχ. Γιατράκης, καί Ά θ. Καραθανάσης, δταν
τό φορτηγά 156.728 έπέπεσε κατά τρικύκλου καί δικύκλου στη Θεσσαλονίκη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Βασ. Κανίκης, χωροφύλακας, τον δποίο παρέσυρε τό φορτηγό
159529 μέ οδηγό τον I. Κυριακίδη, στό Κιλκίς.
Ν. Α.

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ό ετήσιος ύπέρ των σκοπών του Ο.Φ.Α.
ποδοσφαιρικός άγών
Τήν 26.10.1966 καί περί ώραν 15.30' εις τό γήπεδον <<Καραισκάκη»: ένώπιον πλέον των τριών χιλιάδων θεατών, διεξήχθη ό ετήσιος, υπέρ των σκοπών >.οΰ
'Ομίλου Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ποδοσφαιρικός αγών μεταξύ των εφηβικών
ομάδων τοϋ ’Ολυμπιακού καί Πανιωνίου. Οί παΐκται αμφοτερων των ομάδων οιεξεδίκησαν μέ πείσμα τήν νίκην καί τήν κατάκτησιν τού προς τόν σκοπον αυιόν
άθλοθετηθέντος, ύπό τού ’Αρχηγείου Ασυνομίας Πόλεων κυπέλλου. Τελικώς, λογω
καί τής υφιστάμενης άναμφισβητήτου υπεροχής τής δμάδος τοϋ Ολυμπιακού, αυτή
ένίκησε τήν ομάδα τοϋ Πανιωνίου μέ σκορ 2—0, τών τερμάτων έπιτευχθέντων άμφοτέρων κατά τήν διάρκειαν τοϋ α' ημιχρόνου.
Τόν διεξαχθέντα άγώνα παρηκολούθησαν αί κυρίαι: ΙΙηλείδη, Παπαδάκη,
Λεωνιδάκη, Παναγιωτοπούλου, Χιδίρογλου, Ρωμαΐδου, Δαπόλλα, μέλη τοϋ Δ.Σ.
τοϋ Ο.Φ.Α., αί κυρίαι Γερανέα καί Παπατέστα, τού Δ.Σ. τοϋ Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς,
αί κυρίαι Δαβίδη, Βαλντέν, Καρογιάννη καί Τσαγκάρη, 6 πρόεδρος τοϋ ’Ολυμπια
κού, βουλευτής καί τ. υπουργός κ. Άνδριανόπουλος, δ πρόεδρος τοϋ Πανιωνίου κ.
Σερέφογλου, δ βουλευτής καί τ. υπουργός κ. Βρανόπουλος μετά τής συζύγου του, δ
τ. πρόεδρος τής ΑΕΚ εφοπλιστής κ. Γκούμας, δ Γενικός Δ) ντής τής ’Αστυνομίας
Πόλεων παρά τώ Ύπουργείω Δημοσίας Τάξεως, ’Αστυνομικός Δ) ντής Α' κ. Χαλοϋλος, δ Α' Υποδιευθυντής τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικός
Δ) ντής Α' κ. Στρατής, δ Δ) ντής Γραφείων τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων,
’Αστυνομικός Δ) ντής Α' κ. Σ. Μανέττας, οί ’Αστυνομικοί Δ) νταί Β' τάξεως κ.κ.
Άγγελόπουλος καί Φιλίππου, δ προϊστάμενος τοϋ τμήματος ’Αθλητισμού Άργηγείου
Α.Π., ’Αστυνόμος Α ' κ. Β. Κρΰος, ό ’Αστυνόμος Β ' κ. ΙΙαπατριανταφύλλου κ.ά.
Τό άθλοθετηθέν κύπελλον άπένειμεν εις τόν αρχηγόν τής νικήτριας δμάδος
δ κ. Χαλοΰλος, δστις μετά τών κ.κ. Σερέφογλου, Στρατή καί Μανέττα, συνεχάρησαν ένα έκαστον τών παικτών διά τήν έκ μέρους του έπιδειχθεΐσαν αγωνιστικήν
διάθεσιν.
Πρό τής ένάρξεως τοϋ άγώνος, άλλά καί κατά τό μεταξύ τών δύο ήμιχρόνων
διάλειμμα, τμήμα τής Φιλαρμονικής τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ύπό τήν διεύθυνσιν
τοϋ ’Αρχ)κος κ. Μπουχούτσου έπαιάνιζε διαφόρους σκοπούς.
Καί άλλοτε από τάς στήλας τοϋ άνά χειρ ας περιοδικού έπεσημάνθησαν, όλως
ιδιαιτέρως, αί προσπάθειαι τού Ο.Φ.Α. ’Αθηνών ύπέρ τών τέκνων τών αστυνομικών,
τά δποΐα από τής συστάσεως τοϋ Ο.Φ.Α., φιλοξενούνται σταδιακώς εις τήν εν Έκάλη γνωστήν εις δλους μας Παιδικήν Στέγην. ΙΙολλαί καί διάφοροι είναι αί κατά
καιρούς έκδηλωθεΐσαι συμπαραστάσεις τού Ο.Φ.Α. ύπέρ τών τέκνων, άλλά καί τών
ιδίων τών άστυνομικών. “Ενεκα τής δραστηριότητος ταύτης τού Ο.Φ.Α. είναι απο
λύτως δικαιολογημένη καί ή ίδική μας συμπαράστασις εις τάς εν γένει εκδηλώ
σεις αυτού.
Διά μίαν είσέτι φοράν εύχόμεθα είλικρινώς εύόδωσιν τών προσπαθειών τοϋ
Ο.Φ.Α., έπ’ άγαθώ τών σκοπών αυτού καί τής αστυνομικής οικογένειας είδικώτερον.
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Διά Β.Δ. εκδοθέντος τήν 7.10.66 καί δημοσιευθέντος είς τό ύπ’ άριθ. 366
Φ.Ε.Κ. (τ.Γ')^ της 12.10.66, προήχθησαν: 1) δ ’Αστυνόμος Α' κ. Βάϊος Παπασταθόπουλος είς τον βαθμόν τοϋ Ά στυν. Δ) ντοΰ Β ' καί 2) δ ’Αστυνόμος Β ' κ. Κυριάκος
Μαστορακος είς τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Α", άμφότεροι κατ’ εκλογήν, πρός πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων.
— Δι άποφάσεως τοΰ κ. 'Γπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, προήχθη είς τόν βαθμόν
τοϋ ’Αστυνόμου Β ' κατ’ εκλογήν, δ Ύπαστυνόμος Α ' κ. Δημήτριος Γληνός, πρός πλήρωσιν ύφισταμένης κενής Οργανικής θέσεως.
— Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, βάσει των κειμένων διαταςεων, προηγθησαν είς τόν βαθμόν τοΰ βοηθοΰ υγειονομικού αξιωματικού Ύπαστυνόμου Α , πρός πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, οί ’Αστυφύλακες
Οδοντίατροι κ.κ. Νικόλαος Βασιλακόπουλος καί Δημήτριος Θωμάκος, κεκτημένοι
τά πρός τοΰτο νόμιμα προσόντα.
*
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
—Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Διονύσιος Ά νδριανόπουλος, Παναγιώτης Σαραντόπουλος καί ’Ιωάννης Λαμπράκος.
— Απελύθησαν, διά λόγους υγείας, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Γεώργιος Καρδούλας
καί Σαράντος Δημητριάδης.
❖
ΑΜΟΙΒΑΙ
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη υλική καί
ηθική άμοιβή είς τούς: 1) Ύπαστυνόμον κ. Θεόδωρον Αάγιον, Προϊστάμενον τής Όμάδος Κοινού ’Εγκλήματος τής ’Ασφαλείας Πατρών, 2) Ύπαστυνόμον Α ' κ. Σωκράτην Άλεξόπουλον, 3) Άνθ) μον κ. Κων) νον Ά ρώνην, 4) ’Αστυφύλακας κ.κ. ’Α
πόστολον Κωνσταντινόπουλον, Διονύσιον Διαμαντόπουλον καί Ίωάννην Φόφολον, δι
ότι υπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου καί κατόπιν πληροφοριών τών ώς
άνω ’Αστυφυλάκων, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, μεθοδικότητος καί πολύ
πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας, έπιδείξαντες άμα ίδιάζουσαν επιμέλειαν
περί τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας των, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν, σύλληψιν καί
παραπομπήν είς τήν Δικαιοσύνην σπείρας διαρρηκτών, προκαλέσαντες, διά τής επι
τυχίας των ταύτης, τά ευμενή σχόλια τής κοινωνίας καί τοΰ τύπου τής πόλεως Πα
τρών υπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.
— 'Ωσαύτως δΓ άποφάσεως τοΰ κ. Άρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας, έπηνέθησαν οί:
1) ’Αστυνόμος Α ' κ. Βασίλειος Κρύος, 2) Ύπαστυνόμος Α ' κ. ’Ιωάννης ΙΙιέρρος,
3) Ά ρχιφύλαξ κ. Παναγιώτης Κατσέρης, 4) Ύ παρχιφύλαξ κ. Βασίλειος Σίλλης
καί 5) ’Αστυφύλακες κ.κ. Λεωνίδας Κόρμαλης, Χρ. Χαραλαμπίδης, Χαράλαμπος
Άκοκαλίδης, Νικόλαος Ζέππος, Ευάγγελος Παύλου, Σπυρίδων Κατσαρής, Δημήτριος Παπακωνσταντίνου, ’Αθανάσιος Ά μπατζής, Γεώργιος Μπιδέλης, Ζαχαρίας
Μπιμπλής, Κων) νος Μαντζάνας, K ojv) νος Άβραμίδης, Θεόδωρος Λιακόπουλος, ’Α
θανάσιος Μιχαηλίδης, ’Ιωάννης Γιαννόπουλος, Νικόλαος Βουγιούκας, Ευάγγελος
Κουρκουτίδης, Σταύρος Μουνταφείδης καί Σακελλάριος Μάναρης, διότι δ μέν πρώ
τος, ώς ’Αρχηγός τής Αστυνομικής ’Αθλητικής Όμάδος, δ δεύτερος ώς μέλος τής
Τεχνικής ’Επιτροπής^ τής έν λόγω Όμάδος, άπαντες δέ οί λοιποί ώς άθληταί, συμμετασχόντες είς τό διεξαχθέν έν Θεσσαλονίκη Πρωτάθλημα Στίβου τών Ενόπλων
Δυνάμεων 1966 καί άγωνισθέντες εντός τών άθλητικών πλαισίων άόκνως καί φι
λότιμους, μέ ένθουσιασμόν καί μεγάλην άγωνιστικήν διάθεσιν, έπέτυχον, συναγο^νισθέντες τάς Ά θλητικάς Όμάδας τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλεί
ας, τήν άνάδειξιν τής ’Αστυνομικής ’Αθλητικής Όμάδος ώς πρωταθλητρίας τής Ε λ 
λάδος τοϋ έτους 1966, άποσπάσαντες τά συγχαρητήρια τοΰ κ. Υφυπουργού ’Εθνικής
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Άμύνης διά τδ έξαίρετον αθλητικόν των πνεύμα, την εύγενή άμιλλαν καί τάς λίαν
ίκανοποοητικάς έπιδόσεις καί προκαλέσαντες τά λίαν ευμενή καί ενθουσιώοη σχόλια
τόσον των επισήμων όσον καί τού κοινού τής Θεσσαλονίκης, συντελέσαντες διά τής
επιτυχίας των ταύτης εις την έξύψωσιν τού γοήτρου τού ’Αστυνομικού Σώματος.
— Διά Β.Δ., έκδοθέντος βάσει των κειμένων διατάξεων καί δημοσιευθέντος εις
τό ύπ’ άριθ. 320 Φ.Ε.Κ. (τ.Γ') τής 6.9.66, άπονέμεται τό μετάλλιον «’Αστυνομικός
Σταυρός» εις τον ’Αστυφύλακα κ. Πέτρον Κλουδάν διά διακεκριμένην πράξιν, ήτοι
διότι ούτος, κατά τό από 14.6.66 μέχρις 11.7.66 χρονικόν διάστημα, υπό δυσμενείς
καιρικάς συνθήκας, άπετόλμησε καί έπραγματοποίησε, μέ κίνδυνον τής ζωής του,
πραγματικόν άθλον, διασχίσας διά θαλάσσης τήν άπόστασιν από «Τουρκολίμανον»
Πειραιώς μέχρι Πρίντεζι ’Ιταλίας, διά μικρού κανώ τύπου «καγιάκ» μήκους 3 μ.
καί πλάτους 0,70 μ., προκαλέσας, διά τού κατορθώματος τούτου, τον γενικόν θαυμα
σμόν καί πέραν των ορίων τής Ελληνικής ’Επικράτειας καί τά ευμενέστατα σχόλια
τού διεθνούς- τύπου υπέρ αυτού καί τού ’Αστυνομικού Σώματος, οΰτινος τυγχάνει
μέλος.
ϊ}ί❖
Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Οί Διεθνείς ’Αγώνες Σκοποβολής Σ.Ι.Σ.Μ. διά τό Πρωτάθλημα 1966, διεξήχθησαν εφέτος εις τήν πόλιν Σ τ ρ ά ν γ κ ν α ς τής Σουηδίας από 20—30) 8) 66.
Εις τούς άγώναο συμμετέσχον έν συνόλω 9 Κράτη, ήτοι ΕΑΑΑΣ, ΓΑΛΛΙΑ,
ΙΤΑΛΙΑ, ΣΟΓΗΔΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, ΑΓΣΤΡΙΑ, ΔΑΝΙΑ καί ΟΛ
ΛΑΝΔΙΑ.
Κατά τούς άγώνας τούτους ή Ε λληνική Όμάς έπέτυχε τά κάτωθι αποτελέ
σματα :
Α '. ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΤΤΦΕΚΙΟΝ
Ιην ’Ομαδικήν νίκην εκ τής θέσεως τού πρηνούς.
2αν ’Ατομικήν νίκην διά τού Άστυφύλακος Σκαραφίγκα Ίωάννου, όστις έσημείωσεν έπίδοσιν 193) 200, ήττηθείς υπό τού Φινλανδού Όλυμπιονίκου Μαρκάνεν,
όστις έπέτυχεν έπίδοσιν 194) 200.
4ην 'Ομαδικήν νίκην εις τό αγώνισμα ταχείας βολής πολεμικού τυφεκίου έπί
τού συνόλου τριών στάσεων, καί
5ην 'Ομαδικήν νίκην εις τό αγώνισμα ακρίβειας τριών στάσεων.
Διά τήν επιτυχίαν ταύτην, οί άποτελοΰντες τήν ομάδα τού πολεμικού τυω' ,.ιου
’Αστυνομικοί: 'Γπαρχιφύλαξ Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος, Άστυφύλαξ Σκαί φίγκας ’Ιωάννης, Άστυφύλαξ Φωτόπουλος Γεώργιος, Άστυφύλαξ Μπέλμπας Κω' σταντϊνος καί Αοχίας τού Στρατού Ηανούσης ύπερέβαλον εαυτούς, καταρρίψαντες 12
πανελληνίους άτομικάς καί όμαδικάς έπιδόσεις.
Β '. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΝ
'Π όμάς περιστρόφου, άποτελουμένη έκ τών: Λοχαγού Κασούμη Δ., Ύπολοχαγού Παπαγεωργοπούλου Ά λ ., Άνθυποσμηναγού Μαρμαρίδη Γ., Άνθυπασπιστοΰ
Πραπαβέση Θεοφ. καί Άρχιφύλακος Κιτσάκη Δημ., ήγωνίσθη επίσης ίκανοπσΐητικώς, παρά τό δριμύτατον ψύχος καί έπέτυχε νά καταλάβη τήν 5ην ομαδικήν θέσιν
τόσον εις τήν βολήν ακρίβειας, όσον καί εις τήν ταχεΐαν τοιαύτην.
'Η Ελληνική Όμάς πολεμικού τυφεκίου καί περιστρόφου συμμετέσχεν έπίσης
εις τό διεξαχθέν έντός τών δασών, έπί άποστάσεως πλέον τών 5 χιλιομ., ειδικόν
Σουηδικόν Σκοπευτικόν Ηένταθλον έπί αγνώστου περιοχής καί έπί εμφανιζόμενων
καί έξαφανιζομένων στόχων. Τό άγώνισμα τούτο ήτο ατομικόν, κατ’ αυτό δέ διε-

κρίθη δ Αστυφύλαξ Σκαραφίγκας, οστις μεταξύ των σκοπευτών δλων τών Χωρών
κατετάγη 6ος μέ βαθμούς 20) 25.
Εις τοιοΰτον αγώνισμα διά πρώτην φοράν ήγωνίσθησαν οί "Ελληνες σκοπευταί.
Ή ευθύνη της ελληνικής αποστολής εις Σουηδίαν, ής ήγήθη ώς Αρχηγός
δ Αστυνόμος Α ' κ. Κρύος Βασίλειος, ήτο σοβαρά, διότι εις τούς έν λόγιο αγώνας
ε κυριαρχεί ή συμμετοχή τών Σκανδιναυικών Κρατών, τά οποία έχουσι μακράν σκο
πευτικήν παράδοσιν καί ύψηλάς σκοπευτικάς επιδόσεις. Παρά ταϋτα, δμως, ή εξαί
ρετος αγωνιστική διάθεσις, ιδιαιτέρως τών σκοπευτών τής Ά στυν. Πόλεων εις τό πο
λεμικόν τυφέκιον, συνετέλεσεν ώστε νά διακριθή ή Ε λληνική Όμάς καί νά προβληθή τό δνομα τής Ελλάδος.
Ή έπαξία αντιπροσώπευσή τής Χώρας μας εις τούς διεθνείς τούτους σκοπευτι
κούς αγώνας προεκάλεσε τον ενθουσιασμόν τών υπηρεσιακών καί αθλητικών παρα
γόντων, δΓ δ ή ηγεσία τών Ενόπλων Δυνάμεων, διά τοΰ ύπ’ άρίθ. Φ. 2049) 00) 81)
20.9.66 εγγράφου τοΰ Γ.Ε.Θ.Α., άπήυθηνε συγχαρητήρια εις τούς συμμετασχόντας
’Αξιωματικούς καί κατωτέρους τής άποστολής ταύτης. Τό κείμενον τοΰ εγγράφου
τούτου παρατίθεται κατωτέρω ώς έχ ει:
«Τούς επικεφαλής Ά ξ) κούς καί άθλητάς τούς συμμετασχόντας εις τό διεξαχθέν
εις ΣΤΡΑΝΓΚΝΑΣ (Σουηδίας) Πρωτάθλημα Σκοποβολής Σ.Ι.Σ.Μ. 1966.
ΣΓ Γ X A I Ρ Ω
διότι διά τοΰ έξαιρέτου αθλητικού καί άγωνιστικοΰ πνεύματος ύπερέβαλον εαυτούς
έπιτυχόντες νέας πανελληνίους επιδόσεις καί άντεπροσώπευσαν δλως τιμητικώς τάς
Έ λληνικάς Ε νόπλους Δυνάμεις καί τά Σώματα ’Ασφαλείας εις μίαν σοβαράν διε
θνή αθλητικήν έκδήλωσιν.
’Α ντιστράτηγος Κ. Τσολάκας
’Αρχηγός ΓΕΕΘΛ.

ΠΕΝΘΗ

Εύστάδιος Μπότσας
Τήν 13ην ’Οκτωβρίου 1966 άπεβίωσε, συνέπεια καρδιακής παθήσεως, δ διοι
κητικός υπάλληλος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, Τμηματάρχης, Ευστάθιος Μπότσας.
Τήν νεκρώσιμον ακολουθίαν καί τήν ταφήν τοΰ εκλιπόντος, ή δποία έγένετο τήν έπομένην τοΰ θανάτου του έκ τοΰ Α' Νεκροταφείου, παρηκολούθησαν πολλοί αστυνομι
κοί καί διοικητικοί υπάλληλοι. Έ κ μέρους τών συναδέλφων του, άπεχαιρέτησε τον
θανόντα καί κατέθεσε στέφανον επί τής σοροΰ του δ διοικητικός υπάλληλος κ. Λυμπερόπουλος, άναφερθείς εις τήν υπηρεσιακήν σταδιοδρομίαν, τό ήθος καί τήν εργα
τικό' τα τοΰ Ευσταθίου Μπότσα.
' Ευστάθιος Μπότσας, έγεννήθη τώ 1918 έν ’Ιθάκη. ’Αριστούχος τοΰ Γυμνα
σίου, ι ·ρίσθη τώι 1937 ώς δόκιμος γραφεύς Β ', μονιμοποιηθείς μέ τον αυτόν βαθμόν
τώ 193 Τώ 1940 προήχθη εις γραφέα Α ', τώ 1945 εις γραμματέα Β '. τώ 1953
εις γραμματέα Α ', τώ 1959 εις Εισηγητήν καί τώ 1966 εις Τμηματάρχην Β '. Τώ
1955 μετετάγη έκ τοΰ Διοικητικοΰ εις τον Λογιστικόν κλάδον καί έτοποθετήθη εις
τήν Διαχείρισιν Χρηματικού τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, έκτελών συγ
χρόνως καί καθήκοντα λογιστοΰ τοΰ Ο. Φ. Α. ’Αθηνών.
Εύγενής εϊς πάντας, είργάζετο πλέον τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας, επιδεικνύων ζήλον καί άφοσίωσιν πρός τήν υπηρεσίαν καί άναπτύσσων εξαιρετικήν
πρωτοβουλίαν καί δραστηριότητα. Συνετός οικογενειάρχης καί έξαιρετικός ύπάλληλος, έχαιρεν ιδιαιτέρας έκτιμήσεως. 'Ο αιφνίδιος θάνατός του καί ή πρόωρος απώ
λεια του, έστέρησε τήν ’Αστυνομίαν ενός πολυτίμου συνεργάτου.
Συμμετέχοντες εις τό βαρύ πένθος τών οικείων ‘του, έκφράζομεν τά θερμά μας
συλλυπητήρια καί εύχόμεθα εις τον "Γψιστον δπως συγκαταλέξη μετά τών δικαίων
τον αείμνηστον Ευστάθιον Μπότσαν.
Ή μνήμη του άς είναι αίωνία.
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Κάβε Παρασκευή
Ώ ρ α 20.30'-21
Παρακολουθείτε τήν ’Εκπομπή της ’Αστυ
νομίας Πόλεων άπό τον Ραδιοφωνικό Στα
θμό Ε νό π λω ν Δυνάμεων Ε λλά δο ς.
Είναι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, ένδιαφέρουσα.
Μία ’Εκπομπή χρήσιμη για κάθε Ε λλη νικό
σπίτι.

