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Ο ΣΑ ΧΡΟΝΙΑ κι αν περάσουν εμείς οί “Ελληνες θάμαστε πάντα οί Ιδιοι. Στούς 
τάφους των προγόνων μας θά στήνωμε καινούργια τρόπαια, προσδοκώντας πάν

τοτε τή Νίκη. Αυτή είναι ή μοίρα μας τρεις χιλιάδες τώρα χρόνια. Είμαστε ένας 
Λαός πού δέν μάς φτάνει ό χρόνος νά γράφωμε καί να γιορτάζωμε την ιστορία μας, 
γιατί πολύ γρήγορα ανοίγονται καινούργιες σελίδες στο κεφάλαιο τής δόξας πού ή 
μοίρα μας έχει εγγράφει στο λογαριασμό μας. Καθώς τά χρόνια περνούνε κι δλα 
στή ζωή αλλάζουν, ή ιστορική μας παράδοση συνεχίζεται αδιάκοπα. Πάνω π’ αρχί
ζομε νά γράφωμε μιά σελίδα από την ιστορία μιας τελευταίας μας νίκης, αναγκα
ζόμαστε νά άφήσωμε την πέννα, νά δράξωμε ξανά τό ντουφέκι καί νά άρχίσωμε τό 
πλέξιμο μιας καινούριας.

Στην παγκόσμια ιστορία συναντάμε νίκες πού δέν έχουν κανένα ήθικό περιε
χόμενο. Σάν τέτοιες μπορούμε νά λογαριάσωμε τις νίκες των λαών τής ’Ασίας παλιό- 
τερα καί των φασιστικών στρατευμάτων στον τελευταίο πόλεμο. Υπάρχουν όμως καί 
ήττες μέ σημασία πολύ άνώτερη από τις χωρίς ήθικό έρεισμα νίκες, γιατί ξεκινάνε 
από μιά άνώτερη ηθική αναγκαιότητα. Ή ήθική χειρονομία βαραίνει περισσότερο 
καί χαρίζει τό μεγαλείο στις ιστορικές πράξεις. Αυτό καί μόνον τό στοιχείο έκανε 
τό ο λ ο κ α ύ τ ω μ α  τ ο ύ  Α  ρ κ α δ ι ο 0 παγκόσμιο σύμβολο ήθικής 
άντιστάσεως κατά τής υλικής βίας.

*
U  ΛΟΚΛΗΡΗ ή Ελλάδα γιόρτασε αυτές τις μέρες μιά τρανή ιστορική επέ

τειο. Δοξολογίες, τελετές καί ομιλίες ζωντάνεψαν στις θύμησές μας τό μεγάλο ξε
σηκωμό τού Κρητικού λαού τό 1866 πού ζήτησε νά σπάση τις βαριές άλυσσίδες 
τής σκλαβιάς. Καί άγωνίσθηκε καί έχυσε άφθονο τό άλικο αίμα του καί στο τέλος 
δημιούργησε τό άσύγκριτο, τό μεγαλειώδες σέ ηρωισμό κι αυτοθυσία ολοκαύτωμα 
τού Άρκαδιοΰ.
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Νοέμβριος 1866 — Νοέμβριος 1966.
Χρόνια εκατό πέρασαν άπό τότε. Στό διάστημα πού μεσολάβησε γίνηκαν τόσα

Ελλήνων. Μπορ, πανάσταση τού 1866 νά τέλειωσε χωρίς νά ίάανο-

ιτικη,
γι αυτό καί οί ύπερασπιστές τοΰ Άρκαδιοΰ μέ την αυτοθυσία τους σφράγισαν μέ 
αιμα τό βιβλίο των ηρωισμών πού είχε ανοίξει μέ την επανάσταση τοΰ 1821.

Μέ την ευκαιρία τής συμπληρώσεως εκατό χρόνων άπό τή μεγάλη εκείνη χει
ρονομία τοΰ Κρητικού λαοϋ, άς ρίξωμε μια γρήγορη ματιά στην εξέλιξη καί την

πρωμενο τής φυλής μας 
βηλο επιδρομέα.

Μνημόσυνο ευλαβικό τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεως τους ήρωικους

■ ΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ
ταραμονες επανα

ΟΝΤΑ, περίπου, χιλιάδες ψυχές κατοικούσαν στην Κρήτη, 
ιστάσεως του 1866. ’Απ’ αυτές 217 χιλ. ήσαν χριστιανικές

καί διατηρούσε νοσοκομείο καί έργαστήριο.
Πολλές φορές ή μονή χρησίμευσεν ώς κέντρο καί τόπος συσκέψεων καί επα

ναστατικών αποφάσεων των Κρητών, καθώς καί σαν καταφύγιο τών γυναικοπαι
δών. Έκεΐ είχαν καταφύγει καί τα μέλη τής έπαναστατικής επιτροπής (I Ζυμ- 
βρακάκης, Π. Κορωναΐος καί Κ. Κόρακας). Τόν Σεπτέμβριο του 1866 ό πασάς

. . .  - γίνουν ολοκαύτωμα
υπέρ τής ελευθερίας.

Μπορεί νά μή πραγματοποιήθηκε ή απειλή τού ’Ισμαήλ πασά, πλήν δμως ό 
αντικαταστάτης του, παλιός γνώριμος τών Κρητών, Μουσταφά πασάς δ Γνριτλή- 
πού διορίσθηκε άρχιστράτηγος τών τουρκικών δυνάμεων τής Κρήτης, άποωάσισε 
κατά τα. τέλη  τοΰ Οκτωβρίου 1866, νά συντρίψη τήν επαναστατική φωλιά τής μο
νής τοΰ Άρκαδιοΰ. Γιά τό σκοπό αυτό συγκέντρωσε τά στρατεύματα του στήν Έπι 
σκοπή Ρεθύμνης καί τήν 7 Νοεμβρίου άπέστειλε κατά τής Μονής τόν γυναικάδελφό 
του Σουλεϊμάν βέη μέ σημαντικό τακτικό στρατό καί Τουρκοκρήτες άτακτου/καί



To ολοκαύτωμα του Άρκαδιου ιο ί !

Αλβανούς. Ταυτόχρονα, για νά διασπάση τήν προσοχή των έπαναστατών, αυτούς 
μεν απειλούσε νά ε’ισβάλη στήν επαρχία 'Αγίου Βασιλείου, ό δέ Ρεσίτ πασάς τού 
Ηρακλείου στήν επαρχία Μυλοποτάμου.

’Από κρητικής πλευράς ό ταγματάρχης Πάνος Κορωναΐος, Γενικός ’Αρχηγός 
των επαρχιών Ρεθύμνης, βλέποντας δτι ή άμυνα τής Μονής θά ήταν καί άσκοπη 
καί καταστρεπτική, υπέδειξε τήν εκκένωσή της, πλήν δεν είσακούσθηκε. Τελικά 
υπέδειξε νά κατεδαφίσουν τούς σταύλους καί τον ανεμόμυλο πού βρίσκονταν 100—  
150 μ. άπό τή Μονή καί νά διώξουν τά γυναικόπαιδα. Τίποτε δμως από αυτά δεν 
έγινε. Καί δσο γιά τό πρώτο, γιατί τό πράγμα δεν ήταν εύκολο ούτε υπήρχε και
ρός. "Οσο γιά τό δεύτερο, γιατί οί Κρητογυναΐκες δεν ήθελαν ν’ άφήσουν τούς άν- 
δρες των, λέγοντας: «"Ο,τι θά γίνουν οί άνδρες θά γίνωμε κι εμείς».

Ό Κορωναΐος αφού διόρισε φρούραρχο τής Μονής τόν άνθυπολοχαγό Γ. Δη- 
μακόπουλον, συγκέντρωσε δσο στρατό μπορούσε, γιά νά ένοχλή τούς Τούρκους δταν 
θά κτυποΰσαν τό Άρκάδι καί πήγε στο Άμάριο καί "Αγιο Βασίλειο. Στο μοναστήρι 
έμειναν γύρω στά 940 άτομα. Ά π ’ αυτούς μόνον οΕ 280 ήσαν δπλισμένοι καί ικανοί 
νά πολεμήσουν. ΟΕ άλλοι ήσαν ασθενείς καί γυναικόπαιδα. Άπό τήν Επαναστατι
κή Επιτροπή βρέθηκαν εκεί δ Σκορδαλός, δ Σκουλάς, δ Χαιρέτης κ. λ. καί μερικοί 
Κρήτες οπλαρχηγοί, δπως δ Παπακρανιώτης, δ Κοΰβος, δ Παπαδάκης, δ Δασκα- 
λάκης καί δ Βενιακάκης.

Ό Σουλεϊμάν γρήγορα κατέλαβε θέσεις γύρω στο μοναστήρι καί προσκάλεσε 
τούς άμυνομένους νά παραδώσουν τά δπλα. Εκείνοι δμως, αντάξιοι απόγονοι τού 
Λεωνίδα, άπήντησαν: «’Ά ν  θέλης πασά τ’ άρματά μας, έλα νά τά πάρης». Ή λαϊκή 
μούσα απευθύνει στο πασά καί τόν εξής στίχο:

Δέν χάνονται οΕ Κρητικοί, δσους κι άνέ σκοτώσης.
Κ ι άνέ σκοτώσης εκατό, μέ χίλιους θά πληρώσης.

'Ύστερα άπό τήν περήφανη αυτή άπάντηση τών Ινρητών, διατάχθηκε γενική 
τουρκική επίθεση. '0  ηγούμενος Γαβριήλ, σηκώνοντας τά χέρια του στον ουρανό 
φώναξε στούς συντρόφους του. «Παιδιά μου, άδελφοί μου, γλυκύτερος καί δικαιό
τερος θάνατος δέν υπάρχει άπό τό νά άποθάνη κανείς υπέρ πίστεως καί πατρίδος. 
Κατά τό Ευαγγέλιόν μας θάνατος δέν υπάρχει, άλλά μετάβασις εις τούς ουρανούς». 
Τό ίδιο καί δ γενναίος φρούραρχος φώναξε: «Θά πολεμήσωμεν ώς άνδρες γιά τήν 
πίστι καί τήν πατρίδα, εδώ δπου μάς έπολιόρκησαν οΕ Τούρκοι. Εις τάς θέσεις σας, 
πολεμισταί. Εις τάς θέσεις σα, παιδιά!».

Νά πώς ή λαϊκή μούσα διηγείται τήν συγκέντρωση τού τουρκικού στρατού 
γύρω άπό τήν Μονή:

Τήν Τρίτη τό ’ξημέρωμα, τσ’ οχτώ τού Νοεμβρίου 
έπρεμαζώχτηκ’ ή Τουρκιά, ’σ τ’ Άρκάδι γύρου - γύρου 
Καί ή Τουρκιά ήτο πολλή, ώς είκοσι χιλιάδες, 
κΓ άπό μακρυά ’φωνάζανε: «Προδώσετε, ραγιάδες!».
ΚΓ οΕ Χριστιανοί τών είπανε: «Καλώς ήρθετε, άγάδες, 
σήμερο θ’ άνταλλάξωμε άντρίστικα τσοί μπάλλες!».

Κι ή μάχη άρχισε τρανή. Μαύροι κι αγνώριστοι άπό τό καπνό οΕ πολιορκη- 
μένοι πυροβολούσαν αδιάκοπα, χωρίς καμιά προφύλαξη. Οι γυναίκες ατάραχες όχι 
μόνον εξακολουθούσαν νά βοηθάνε τούς πολεμιστές, άλλά καί τούς ένεθάρρυναν. Οί 
Τούρκοι πλησιάζουν δλο καί πιό πολύ τό μοναστήρι. Άπό τούς κανονιοβολισμούς 
γκρεμίστηκε ή πύλη. Ρήγματα άνοίχθηκαν άπό παντού. Ή πύλη ξαναστεριώνεται 
καί οΕ πολιορκημένοι συνέρχονται στή τελευταία τους σύσκεψη καί παίρνουν τήν ά- 
πόφαση νά άγωνισθοΰν ώς τήν στερνή τους πνοή. Βοήθεια δέν ήταν δυνατόν νά 
λάβουν άπό πουθενά. Ανοίγουν τό βράδυ υπόνομο μέσα στήν δποία τοποθετούν 12 
βαρέλια μπαρούτι.
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Καί τήν άλλη μέρα, όταν τά στίφη των Τούρκων, αναρίθμητα μπροστά στή δρά
κα των αμυνόμενων, έφθασαν στα πρόθυρα της μονής καί δρμησαν στην ξαναγκρεμι- 
σμένη πύλη, δ Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης, ύστερα από σύνθημα τοϋ ηγουμένου 
Γαβριήλ, κατέβηκε στην υπόνομο καί έβαλε φωτιά στό μπαρούτι, πέφτοντας πρώτος 
αυτός νεκρός. Μαζί του βρήκαν τον θάνατο δσοι βρίσκονταν μέσα στό μοναστήρι. 
Στό διάστημα τής πολιορκίας καί τής άνατινάξεως σκοτώθηκαν γύριν στους 840. 
Εκατόν δέκα τέσσερεις πιάστηκαν αιχμάλωτοι, έκ των οποίων 10 καλόγηροι. Σέ 
1500 νεκρούς καί άλλους τόσους ταυματίες αναβιβάζουν τις απώλειες τοϋ έχθροΰ.

ή: 5·;

Τ ο  ΑΡΚΑΔΙ λύγισε ζωσμένο στις φλόγες. Ερειπωμένο, έγινε τύμβος ηρώων, 
δμοιος μέ τον τύμβο πού σκεπάζει τά άγια κόκκαλα των Μαραθωνομάχων. Μέ τέ
τοιες θυσίες κερδίζει κανείς τή νίκη ή τήν ηθική δικαίωση τής προσπάθειας του. 
Μέ υπολογισμούς δεν γίνονται αγώνες αύτοϋ τοϋ είδους. Αυτό έκαμαν καί οί Κρη
τικοί, λαός περήφανος καί πολεμικός, στην επανάσταση τοϋ 1866, πού είχε τρα
γικό, αλλά καί μεγαλειώδη επίλογο, τό ο λ ο κ α ύ τ ω μ α  τ ο ϋ  Ά ρ κ α δ ι ο ΰ .

Τό 1930, δ Επίσκοπος Ρεθύμνης καί Αυλοποτάμου Τιμόθεος Βενέρης έντεί- 
χισε στην πυριταδαποθήκη τήν εξής έπιγραφή:

Αυτή ή φλόγα π’ άναψε μέσα εδώ ’ς τήν κρύπτη 
κΓ απ’ άκρου ’ς άκρο φώτισε τή δοξασμένη Κρήτη, 
ήτονε φλόγα τοϋ Θεοΰ, μέσα εις τήν οποίαν 
Κρήτες ώλοκαυτώθηκαν γιά τήν ελευθερίαν.

Καί κλείνομε τό σύντομο έπετειακό μας σημείωμα μέ τούς στίχους τοϋ ποιητή: 
«Ψυχές αθάνατες πού γύρο) μας έδώ πλανάσθε 
ευλογημένες τρεις φορές, ευλογημένες νάσθε».

I. ΡΑ-Ι ΚΟΣ



ΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΔΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΝ ΑΝΗΛΙΚΟΝ
'Τττό τοΰ Καθηγητοϋ τής Εγκληματολογίας 
έν τή ΓΙαντείω ’Ανωτ. Σγ. Πολιτικό>ν Ε π ι
στημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

Α'. Τά μέτρα έναντι των ανηλίκων καθ’ δλου.

Τ. Προς έπιτευξιν των ύπ’ αυτών έπιδιωκομένων σκοπών τά διάφορα Έγκλη- 
ματολογικά (Ποινικά) Δίκαια ’Ανηλίκων ποιούνται χρήσιν παντοίων μέτρων. Ευ
θύς έξ άρχής άνακύπτει έν προκειμένω θεμελιώδες ζήτημα, οδτινος ή σημασία κα
ταφανής καί αισθητή τυγχάνει, τό ακόλουθον: τίνες είναι οί ύπό τών δικαίων τού
των θηρευόμενοι σκοποί, άλλαις λέξεσι, ποιος ό δικαιολογητικός τών τοιούτων μέ
τρων λόγος;

Πεοί τό τοιοΰτο βασικόν ζήτημα συνάπτεται έν τφ Έγκληματολογικφ (Ποινι- 
κφ υπό τήν εύρείαν τής λέξεως έννοιαν) Δικαίω καθ’ δλου αγών σφοδρός, οδτινος 
ή όξύτης ήμβλύνθη μόνον κατά τούς τελευταίους χρόνους, άναφερόμενος είς τά διά
φορα μέτρα έν γένει έναντι τών πάσης κατηγορίας προσώπων καί επομένως άόιαφό- 
ρως τής ηλικίας αυτών. Αί έξενεχθεΐσαι διδασκαλίαι άγονται από δύο κατευθυντη
ρίων σκέψεων, τό μέν τής άνταποδόσεως τών πεπραγμένων, τ.έ. κακών κατά τών 
δραστών εγκλημάτων, τό δέ τής προστασίας τής κοινωνίας από τοΰ εγκλήματος, τ. 
έ. τής καταπολεμήσεως τής έγκληματικότητος.

Είδικώς, συμφώνως τή πρώτη τών θεωριών τούτων, τό Έγκληματολογικόν Δί
καιον άποσκοπεΐ είς τήν ταυτοπάθειαν, είς τήν άντιτιμωρίαν, έν άλλαις λέξεσιν είς 
τήν άνταπόδοσιν δεινών κατά δεινών, κακών κατά κακών. Οί έγκληματήσαντες δέν 
είναι εί μή δράσται κακών' όφείλουσιν επομένως νά ύποστώσι καί οδτοι άνάλογα 
τοιαΰτα, οριζόμενα υπό τών κανόνων τοΰ δικαίου. Κατά συνέπειαν τά εναντίον αυ
τών επιβαλλόμενα μέτρα δέον, καί ταΰτα, νά ώσι κακά, έπισυρόμενα αντί τών κα
κών, άτινα άνήκουσιν είς τήν ύπόστασιν τών εγκλημάτων. Τοιαΰτα όμως μέτρα, ών 
ή ύπόστασις συνίσταται είς επιβαλλόμενα κακά ένεκα τής τελέσεως κακών επί τφ 
σκοπφ άνταποδόσεως αυτών είναι μόνον αί ποιναί. Διότι τφ δντι τά λοιπά πλήν τών 
ποινών μέτρα, οίον κυρίως τά ασφαλιστικά τοιαΰτα, έτι καί δταν περιέχωσι κα
κά, ως τοιαΰτα δέ αισθάνονται ταΰτα καί οί καθ’ ών ταΰτα έπιβάλλονται, έν το- 
οούτω δμως στερούνται ανταποδοτικού χαρακτήρος, τοΰ προσγιγνομένου διά τούτων 
κακοΰ δντος δλως συμπτωματικοΰ. Τούτων ούτως έχόντων οϊκοθεν νοείται, δτι τό 
Έγκληματολογικόν Δίκαιον εξαντλείται έν τώ Ποινικφ Δικαίιρ, διότι τοΰτο δύνα- 
ται νά ποιήσηται χρήσιν μόνον ποινών χάριν τής άνταποδόσεως, ούχί δέ καί ετέ
ρων μέτρων, ούδεμίαν όυναμένων νά ευρωσιν έν τούτω θέσιν. Ά λ λ ’ υπό τοιαύτας πε
ριστάσεις ή τυχόν διά τών άπειλουμένων ποινών, ήτοι διά τής άνταποδόσεως, έπι- 
τυγχανομένη καταπολέμησις τής έγκληματικότητος δέν αποτελεί σκοπόν τοΰ Έγ- 
κληματολογικοΰ Δικαίου, οδσα τυχαία, δυναμένη νά άπαρτίζη σκοπόν έτέρου πλέον 
κλάδου δικαίου, καί είδικώς, προφανώς, τοΰ Διοικητικού τοιούτου, ποιουμένου χρή- 
σιν γενικώς «διοικητικών μέτρων κατά τοΰ έγκλήματος», «διοικητικών έγκληματο- 
λογικών μέτρων», καί δή τόσον προληπτικών, όσον καί κατασταλτικών τοιούτων.

Κατά τήν δευτέραν θεωρίαν τό Έγκληματολογικόν Δίκαιον έχει ώς μοναδι
κόν σκοπόν, τήν καταπολέμησιν τών έγκλημάτων. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή διά 
ποινών κατά τών έγκληματησάντων άνταπόδοσις τών παρ’ αυτών προξενηθέντων 
κακών δέν δύναται νά ένδιαφέρη τό δίκαιον τοΰτο, εί μή μόνον ώς μέσον προς τόν 
σκοπόν τής καταπολεμήσεως τοΰ έγκλήματος, ευθύς δ’ ώς θεωρηθή, ότι αί ποιναί δέν 
έξυπηρετοΰσι τόν τοιοΰτον σκοπόν τής καταπολεμήσεως, δπερ σημειωτέον ίσχυρί- 
σθη καί έτόνισεν ή ιταλική θετική σγολή, δέν έχουσι πλέον αΰται παντάπασι θέσιν
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έν τφ τοιούτφ Δικαίω. Κατ’ ακολουθίαν το Έγκληματολογικόν Δίκαιον δεν εξαν
τλείται έν τφ Ποινικφ Δικαίω δπερ, αποτελούν άπλοΰν μέρος τοϋ πρώτου, δύναται 
ένδεχομένως νά έξαφανισθή από της σφαίρας αυτού, έφ’ δσον ήθελε κριθή ώς άπρό- 
σφορον διά τούς σκοπούς του. Ουτω τό Έγκληματολογικόν Δίκαιον δύναται νά με- 
τέρχηται ποικίλα δσα μέτρα χάριν τής κατά τής έγκληματικότητος πάλης, ήτοι 
ού μόνον ποινικά, αλλά καί ετερα τοιαΰτα, συνεπώς κατά πρώτον λόγον τά καλού
μενα ασφαλιστικά μέτρα. Συμπεραίνομεν έτι περαιτέρω, εν λογική συνεπεία προς 
τον σκοπόν τής καταπολεμήσεως τής έγκληματικότητος, δτι τό δίκαιον τούτο δύ- 
ναται νά χρησιμοποίηση ού μόνον κατασταλτικά κατά τού εγκλήματος μέτρα, ήτοι 
τοιαΰτα επιβαλλόμενα ένεκα προηγούμενης τελέσεως εγκλήματος, αλλά καί προ
ληπτικά μέτρα, επιτασσόμενα προ πάσης, οίασδήποτε τελέσεως αδικήματος, επομέ
νως ιδίως επί ύπάρξεως επικινδύνου καταστάσεως. Διότι, τή αλήθεια, νομίζομεν, 
άντιθέτως προς την διδασκαλίαν, ή όποια περιορίζεται εις τά κατασταλτικά μέτρα, 
δτι δέν ύφίσταται ικανός λόγος, δι’ δν επιβάλλεται ή από τού κύκλου τοϋ Έγκλημα- 
τολογικοϋ Δικαίου αποβολή των προληπτικών κατά τού εγκλήματος μέτρων, χαρα- 
κτηριζομένων τούτων ώς αστυνομικών καί υπαγόμενων είς την σφαίραν τού Διοικη
τικού Δικαίου, δεδομένου δτι τόσον τά κατασταλτικά κατά τού εγκλήματος μέτρα, 
δσον καί τά προληπτικά τοιαΰτα, ούσιαστικώς εις ούδέν έτερον άποσκοποΰσιν ή είς 
τήν πρόληψιν καί την καταπολέμησιν τής έγκληματικότητος.

Τέλος ύφίσταται ενδιάμεσος διδασκαλία, δοξάζουσα, δ.τι τό Έγκληματολογικόν 
Δίκαιον είναι ανάγκη νά έδράζηται έξ ίσου έπ’ άμφοτέρων τών κατευθύνσεων, ήτοι 
τόσον επί τού σκοπού τής άνταποδόσεως, δσον καί επί τού σκοπού τής καταπολεμή
σεως τοϋ εγκλήματος. ’Εντεύθεν προκύπτει, δτι ύπό τό κράτος τής θεωρίας ταύτης 
είναι ανάγκη, άφ’ ένός μέν, δπο>ς έπιτάσσωνται ποινικά μέτρα κατά παντός έγκλη- 
ματούντος υπέρ τής έπιτεύξεινς τού σκοπού τής άνταποδόσεως, καί εάν έτι αί ποι- 
ναί θειορηθώσιν, δτι άντενδείκνυνται τυχόν ώς μέσα καταπολεμήσεως τής έγκλημα
τικότητος, τό δέ, δπως έπιβάλλωνται ένδεχομένως έπιποοσθέτως χάριν τού σκοπού 
τής άμύνης κατά τού έγκλήματος καί έτερα μη ποινικά μέτρα, οίον τά άσφαλιστικά 
τοιαΰτα, διά τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν αί ήδη έπιβληθείσαι ποιναί δέν έξαρκοΰσι μό- 
ναι προς τή έπιτεύξει τής άνταποδόσεως καί διά τήν δλοκλήρωσιν τής καταστολής 
τού έγκλήματος. Τούτων ούτως έχόντων προκύπτει, δτι τό Ποινικόν Δίκαιον άπο- 
τελεΐ μέρος, πλήν ουσιώδες καί άπαραίτητον τού γενικωτέρου οργανικού δλου τού 
Έγκληματολογικοΰ Δικαίου.

Αί έκτεθείσαι θεωρίαι, έφαρμοζόμεναι επί τού είδικωτέρου κλάδου τού Έγκλη- 
ματολογικοΰ (Ποινικού ύπό τήν εύρυτέραν τής λέξεως έννοιαν) Δικαίου ’Ανηλίκων 
άγουσιν είς εύδηλα πορίσματα.

Καί έν πρώτοις άναφορικώς πρός τήν πρώτην διδασκαλίαν: Αΰτη ύποστηρίζει 
τήν άνταπόδοσιν δεινών κατά δεινών καί συνεπώς άναγνωρίζει ώς άναγκαίαν τήν 
επιβολήν ποινών, άλλά μόνον ποινών, κατά τών έγκληματιών. Νοητόν δμως τυγχά
νει, δτι ή τοιαύτη άνταπόδοσις δύναται νά άσκηθή διττώς, ήτοι άφ’ ένός μέν ύπό 
καθαρώς άντικειμενικόν πρίσμα, ώς άνταπόδοσις έν άποκλειστική συναρτήσει πρός 
τό διά τού έγκλήματος' έπενεχθέν κακόν (άντικειμενική άνταπόδοσις) , άφ’ ετέρου 
δέ καί ύπό ύποκειμενικόν τοιοΰτο, συνυπολογιζομένης έπίσης τής ηθικής ευθύνης, 
ήτις βαρύνει τον έγκληματίαν διά τήν πράξιν του (ύποκειμενική άνταπόδοσις) . ’Εν
τεύθεν ̂  ή μέν προτασσόμενη άποψις έπάγεται μηδένισιν τού Έγκληματολογικοΰ Δι
καίου ’Ανηλίκων, τών άνηλίκων έγκληματιών τιμωρούμενων κατά τον αυτόν λόγον, 
ώς καί τών ένηλίκων τοιούτων, βάσει μόνον τού ποσού καί τού ποιοΰ τών προξενη- 
θέντων διά τών έγκλημάτων κακών, ή δέ δεύτερα τοιαύτη συμβιβάζεται πρός τήν 
διατήρησιν τού τοιούτου δικαίου, πάντως έν στοιχειώδει μορφή, τών άνηλίκων έγ
κληματιών έπισυρόντων ήπιωτέρας ποινάς ή καί άπαλλασσομένων παντελώς πάσης 
τοιαύτης, λόγψ τής έλάσσονος ηθικής ευθύνης ή τής τελείας έλλείψεως τοιαύτης άπ’
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αυτών διά τά παρ’ αυτών πεπραγμένα. Κατά τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσήν 
αποβαίνει εύνόητον, δτι το Έγκληματολογικόν Δίκαιον Άνηλίκων θά διαφέρη α
πλώς ποσοτικώς από του τών Ενηλίκων τοιούτου.

Ά φ ’ ετέρου ώς πρός τήν δευτέραν διδασκαλίαν: Αυτή προτάσσει ώς σκοπόν 
των διαφόρων μέτρων τοϋ Έγκληματολογικοϋ Δικαίου τήν εναντίον τής έγκλημα
τικότητος άμυναν. ί'Ινα άγάγη δμως εις αίσιον πέρας τό τοιοϋτον εργον τό δίκαιον 
τούτο αναγκάζεται νά έπιζητήση καί έπιδιώξη τήν προσαρμογήν τών μέτρων τού
των πρός τούς ειδικούς ύποκειμενικούς καί αντικειμενικούς δρους έκαστου ατόμου, 
δπερ έτέλεσεν εγκληματικήν τινα πραξιν ή δπερ εύρίσκεται απλώς έν έπικινδύνψ 
καταστάσει, έφαρμόζον κατά τοσοϋτον τήν καλουμένην «αρχήν τής έξατομικεύσεως». 
Ά λ λ ’ είναι γνωστόν, δτι οί ανήλικοι άποτελοϋσι, συγκρινόμενοι πρός τούς ένηλί- 
κους, ούχί μικρογραφίας τούτων, άλλά ψυχοφυσικάς υπάρξεις ίδιου ουθμοϋ, δια- 
βιοϋντες συγχρόνως καί ύπό ειδικούς (Αντικειμενικούς, έξωτερικούς δρους περιβάλ
λοντος. Κατ’ ακολουθίαν καθίσταται έπάναγκες, δπως τό Έγκληματολογικόν Δί
καιον, ί'να έπιτύχη τών σκοπών αυτού, καταβάλη καί προσπάθειαν διά τήν προσαρ
μογήν αυτού, πλήν άλλων, καί πρός τήν σπουδαιοτάτης σημασίας μεγάλην κατη
γορίαν τών άνηλίκων ατόμων, έφαρμόζον μέτρα, προσιδιάζοντα πρός τούς ειδικούς 
ύποκειμενικούς καί αντικειμενικούς δρους αυτών. Καί ύπό τοιαύτας περιστάσεις ού- 
χί μόνον δυνατή, άλλά καί απαραίτητος καθίσταται ή θεμελίωσις ίδιου κλάδου, ά- 
φορώντος εις τούς άνηλίκους εγκληματίας, έν ένί λόγιρ τού Έγκληματολογικοϋ Δι
καίου Ανηλίκων, διαφέροντος ποιοτικώς πλέον άπό τού τών ’Ενηλίκων τοιούτου.

Έν τελεί, δσον αφορά εις τήν τρίτην διδασκαλίαν: Αυτή υποστηρίζει τήν α
νάγκην τής θεραπείας τόσον τής άνταποδόσεως, δσον καί τής καταπολεμήσεως. Κα
τά συνέπειαν αυτή άγει ομοίως εις τήν δημιουργίαν ειδικού κλάδου Έγκληματολο- 
γικοΰ Δικαίου ’Ανηλίκων. Τούτου άπαραίτητον μέρος εσεται, ώς είκός, τό Ποινι
κόν Δίκαιον Ά νηλίκων, θεραπευόμενου πλήν τού σκοπού τής έναντίον τού έγκλή- 
ματος τών άνηλίκων πάλης καί τού σκοπού τής άνταποδόσεως τών κακών, άτινα έ- 
τελέσθησαν παρ’ άνηλίκων έγκληματιών. "Ωστε ύπό τοιούτους δρους θά είναι ά- 
νάγκη, άφ’ ενός μεν, δπως έπιβάλωνται πάντοτε ποιναί κατά παντός έγκληματοΰν- 
τος άνηλίκου ύπέρ τής έπιτεύξεως τού σκοπού τής άνταποδόσεως, έστω καί άν άν- 
τενδείκνυνται τυχόν αυται ώς άντιπαιδαγωγικαί ή ένεκα ετέρου τινός λόγου, έφαρ- 
μοζόμεναι κατ’ άνηλίκων, άφ’ έτέρου δ’, δπως έπιβάλωνται κατά τών άνηλίκων ταυ- 
τοχρόνως καί έτερα μέτρα, ίδίως επομένως τά καλούμενα παιδαγωγικά μέτρα, έφ’ 
δσον αί ήδη κατ’ αυτών έπιβληθεΐσαι ποιναί θεωρηθώσιν δτι δέν είναι άρκεταί, ί'να 
έξυπηρετήσωσι, πλήν τής άνταποδόσεως, καί τον σκοπόν τής πάλης κατά τής έγκλη
ματικότητος τών άνηλίκων. Εύνόητον αποβαίνει δτι κατά τήν περίπτωσιν ταύτην τό 
Έγκληματολογικόν Δίκαιον Ά νηλίκων θά διαφέρη τόσον ποσοτικώς, δσον καί ποιο- 
τικώς άπό τού τών Ενηλίκων τοιούτου.

ί Σ υνεχ ίζ ε τ α ι )



ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΟΡΑ ΤΟΝ Η.Π.Α.*

'Υπό τοϋ Καθηγητοϋ τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανε- 
πιστημίου τοϋ Χάρβαρτ κ. ΛΙΒΙΓΚΣΤΟΝ ΧΩΛΑ

( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο κα ί τ έ λ ο ς )

Ή δημοσιότητα όέν είναι απόλυτη εγγύηση πώς ή δίκη θάναι δίκαιη, μα ή 
πείρα έχει διδάξει τό σκληρό μάθημα, πώς οί δικαστές, οί ένορκοι, οι εισαγγελείς 
κι5 οί μάρτυρες φέρονται καλύτερα δημοσία. ”Αν δεν τό πράξουν, ή δημοσιότητα 
γύρω απ’ τίς άστοχες ενέργειες τους καθιστά δυνατή την επανόρθωσή τους. Ή 
παρουσία δημοσιογράφων κι5 άλλων ακροατών στή δίκη αποτελεί ουσιαστικά προσ
τασία καί για τό κράτος. “Οταν μια δίκη γίνη μυστικά, είναι δύσκολο νά πείση 
κανείς τό κοινό πώς είναι άβάσιμη ή καταγγελία τοϋ κατηγορουμένου καί των φί
λων του για άδικη τακτική τοΰ δικαστοϋ καί τοϋ εισαγγελέα. Στήν περίπτωση 
αυτή μοναδικοί άλλοι μάρτυρες θά είναι οί ίδιοι κρατικοί υπάλληλοι πού κατη- 
γοροΰνται γιά άστοχη συμπεριφορά. Μέ μια τέτοια άβάσιμη κατηγορία άπό ένα 
άτομο πού καταδικάστηκε σέ δημόσια δίκη, δέ μπορεί αυτή νά εξασφάλιση τή γε
νική επιδοκιμασία, άφοΰ είναι σέ θέση νά τήν διαψεύσουν οί απροκατάληπτοι α
κροατές, πού παρακολούθησαν τή δίκη σάν εκπρόσωποι τής κοινής γνώμης.

'II άμεροληψία τοϋ ίδιου τοϋ δικαστηρίου εξασφαλίζεται άπό λεπτομερείς κα
νόνες, πού διέπουν τήν επιλογή των ενόρκων, καί τούς λόγους έξευρέσεως τοΰ δι- 
καστοΰ. Οί λόγοι αύτοί είναι οί ίδιοι στις αστικές καί τίς ποινικές υποθέσεις. Οί 
δικαστές κι’ οί ένορκοι εξαιρούνται άν έχουν δποιοδήποτε ουσιώδες συμφέρον γιά  
τήν έκβαση τής δίκης, λόγω ιδιωτικών δεσμών ή συναισθηματικών αιτιών ή άλ
λων περιπτώσεων.

Στή δίκη, τό βάρος τής άποδείξεως τής ένοχής τοΰ κατηγορουμένου τό έχει 
τό κράτος. Αυτό σημαίνει, πώς έπειτα άπό λεπτομερή εξέταση τών στοιχείων, 
οί δώδεκα ένορκοι πρέπει νά έχουν τόσο πεισθή άπ’ τά επιχειρήματα τοΰ δημο
σίου κατηγόρου, ώστε νά μήν έχουν καμμιά λογική άμφιβολία γιά τήν ένοχή τοΰ 
κατηγορουμένου. Καί γιά νά στήριξή τίς άποδείξεις του, δ δημόσιος κατήγορος 
δέν έχει τό δικαίωμα νά καλέση τον κατηγορούμενο νά καταθέση, ούτε κάν (στις 
περισσότερες Πολιτείες) νά συναγάγη τήν ένοχή ενός κατηγορουμένου πού άπο- 
φεύγει νά χρησιμοποιήση τό προνόμιό του νά καταθέση υπέρ τοΰ εαυτού του, άν 
τό έπιθυμή. ’Ά ν  ο κατηγορούμενος θελήση, πάντως, νά καταθέση, τοΰ συμπεριφέ- 
ρονται όπως σέ κάθε άλλο μάρτυρα. Μπορεί νά διωχθή γιά ψευδορκία άν πή ψέ
ματα, άν καί οί τέτοιες δίκες είναι σπάνιες.

Τελικά, τό κυριώτερο καθήκον τοΰ δημοσίου κατηγόρου «δέν είναι νά κατα- 
δικάση, μά νά φροντίση, ώστε ν’ άποδοθή δικαιοσύνη». Δέν μπορεί νά χρησιμο- 
ποιήση έν γνώσει του ψεύτικες καταθέσεις, ή νά προσπαθήση ν’ άποκρύψη στοι
χεία ή μαρτυρίες πού είναι ικανά ν’ άποδείξουν τήν άθωάτητα τοΰ κατηγορουμένου.

Κ ι’ έδώ επίσης, οί άγγλοαμερικανικές μας παραδόσεις καί τά έθιμα βρίσκον
ται στο δρόμο τής έξελίξεως. Θά δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Σέ μιά 
κοινωνία πού άπαιτεΐ δημόσιες δίκες κι’ επιτρέπει έλεύθερη συζήτηση τών δημο- 
σίων ζητημάτων, είναι αναπόφευκτο τά βίαια έγκλήματα νά δημοσιεύωνται μέ 
μεγάλους τίτλους στις έφημερίδες. Μά αυτά τά δημοσιεύματα καθιστούν δύσκολη 
τήν έξασφάλιση αντικειμενικών ένορκων. Στήν ’Αγγλία, τό πρόβλημα αυτό λύνε
ται μέ τήν έπιβολή λογικών περιορισμών στήν κάλυψη τών έγκλημάτων άπ’ τον 
Τύπο. Έδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δ Τύπος έχει μεγαλύτερη ελευθερία, μά 
γίνεται προσεχτικώτερη έπιλογή τών ένορκων, ώστε νά εξαιρούνται δσοι είναι πι-

* « 'Ο μ ιλ ίες γιά τό ΆμερικανικόνζΔίκαιο». Έκδοσις ΦΕΞΗ, .; 1965.
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θανώτερο νά έπηρεασθοΰν άπό τήν δημοσιότητα. Μπορεί επίσης ν αναβληθή η οι- 
κη ώστε νά λησμονηθή ή δημόσια κατακραυγή, ή νά μεταφερθή σέ άλλο μέρος 
τής Πολιτείας, δπου τά τοπικά συμφέροντα δεν είναι τόσο έντονα. Μά αυτό το πρό
βλημα δεν έχει ολωσδιόλου λυθή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ό αμερικανικός νόμος αναγνωρίζει πώς δ κατηγορούμενος δεν αποστερείται 
άπ’ τ’ ανθρώπινα δικαιώματα του, ακόμα καί μετά τήν καταδίκη του. Στά τελευ
ταία εκατό χρόνια τό δικαίωμα τής δίκαιης τιμωρίας καί μεταχείρισης αναπτύχθη
κε πρώτα μέ τή διαμόρφωση τής κοινής γνώμης καί τής παράδοσης, καί τελικά 
μέ δικαστικές αποφάσεις. HI σκληρή κι’ ασυνήθιστη τιμωρία απαγορεύεται σ’ ό
λες τις Πολιτείες. Ή μεταχείριση πού αποβλέπει στήν αποκατάσταση μάλλον παρά 
στήν απλή τιμωρία, γίνεται διαρκώς περισσότερο νοητή καί είναι άπ’ τούς σπου
δαιότερους σκοπούς τοϋ ποινικού νόμου. Έχει κ.αταβληθή τεράστια προσπάθεια 
γιά τή βελτίωση τών βιοτικών συνθηκών τών φυλακισμένων μας, άν καί στον το
μέα αυτόν ή πρόοδος δεν είναι τόσο γρήγορη, δσο θά τό ευχόταν κανείς. Μά υ
πάρχουν υγιείς ενδείξεις πώς, μέ τήν άνάπτυξη επίσης μικτών μεθόδων προβλέ
ψ ε ις  τής εγκληματικής συμπεριφοράς, θά γίνεται διαρκώς μεγαλύτερη χρησιμο
ποίησή της στον καθορισμό τών αποφάσεων καί στήν απόλυση επί έγγυήσει.

Μίλησα γιά δλα αυτά τά δικαιώματα τοϋ κατηγορουμένου με τη σειρά 
πού δημιουργοΰνται καί καθορίζονται άπ’ τό νόμο. Ά λλα  ένα δικαίωμα που δεν 
μπορεί νά έφαρμοσθή έχει πολύ μικρή άξια. Η τελική, λοιπον, και σημαντική 
ερώτηση είναι: υπάρχουν αποτελεσματικοί τρόποι νά διορθώνη κανείς τά λάθη 
στήν ποινική διαδικασία;

Ή κυριώτερή μας εγγύηση γιά  τήν έπανόρθωση αύτών τών λαθών είναι ή 
δευτεροβάθμια διαδικασία. Σ’ δλες τις μορφές δίκης υπάρχουν τρόποι προσφυγής 
γιά κάθε κατάχρηση σέ δευτεροβάθμια πολυπρόσωπα δικαστήρια, πού δέν περιο
ρίζονται στο νά διορθώνουν τά νομικά λάθη, μά καί, σέ πολλές Πολιτείες, ανα
τρέπουν τις άποφάσεις πού είναι παράλογες καί στά ζητήματα τής ουσίας. Κάθε 
πρόσωπο πού βρίσκεται υπό κράτηση μπορεί ν’ άμφισβητήση τή νομιμότητα τής 
κρατήσεώς του μέ τον ιστορικό νόμο «χάμπεας κόρπους». Αυτό είναι μιά διαταγή 
πού εκδίδει δ δικαστής, ζητώντας άπ’ τις άρχές πού κρατούν τον κατηγορούμενο 
νά τοϋ επιτρέψουν νά έμφανισθή στο δικαστήριο καί ν’ άμφισβητήση τούς λόγους 
τής κρ.άτήσεώς του. Μέ τό νόμο τοϋ «χάμπεας κόρπους» — πού τον λένε μερικές 
φορές «νόμο τής ελευθερίας» —  άτομα καταδικασμένα γιά εγκλήματα στά πολι
τειακά δικαστήρια μπορούν νά Ιπιτύχουν επανεξέταση τών ύποθέσεών τους στά 
ομοσπονδιακά δικαστήρια, καί τελικά, στό ’Ανώτατο Δικαστήριο τών Ηνωμένων 
Πολιτειών, μέ τό επιχείρημα δτι κατά τή διάρκεια τής δίκης παραβιάστηκε τό 
συνταγματικό τους δικαίωμα τής ορθής εφαρμογής τοϋ νόμου.

Τά άτομα πού κρατούνται, πριν καί μετά τήν καταδίκη τους γιά κάποιο 
αδίκημα, δέν μπορούν νά στερηθούν τό δικαίωμα τής επικοινωνίας μέ τούς συνη
γόρους καί φίλους των, καί νά ύποβάλουν έγγραφα στό δικαστήριο γιά νά ενι- 
σχύσουν τή θέση τους. Ή προσφυγή σέ ανώτερο δικαστήριο δέν πρέπει νά έξαρ- 
τάται άπ’ τήν ύπαρξη οικονομικών πόρων επαρκών γιά τή διεξαγωγή τής δίκης.

Πριν τελειώσω, θέλω νά συνοψίσω τούς διάφορους τρόπους μέ τούς οποίους 
οι εκπρόσωποι τού κράτους —  δ δημόσιος κατήγορος καί ή άστυνομία —  μπορούν 
νά έξαναγκασθοΰν άπ’ τό νόμο νά σεβασθοϋν τά δικαιώματα τού κατηγορουμένου. 
Κάθε δικαστής πού προεδρεύει αμερικανικού δικαστηρίου, έχει καθήκον νά Ιμπο
ξίση τό δημόσιο κατήγορο άπ’ τήν χρησιμοποίηση άδικης τακτικής, στήν οποία 
μπορεί νά όδηγηθή μές στήν έξαψη τής δίκης.. Ό δικαστής μπορεί ν’ άπαλείψη 
τις ομολογίες κι άλλα στοιχεία πού άπαντά ή άστυνομία μέ τον εξαναγκασμό καί 

κάθε είδους βίαιο τρόπο.
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Σέ μερικές περιπτώσεις ή αστυνομία μπορεί νάχη παραβιάσει τά δικαιώματα 
τοΟ κατηγορουμένου μ’ άλλους τρόπους. Μπορεί νά τον έχει συλλάβει παράνομα, 
ή ν ά  τον ;->/·,7 κρατήσει πολύν καιρό πριν τον δδηγήση σέ δικαστή για την προα
νάκριση. Τά εναντίον του στοιχεία μπορεί νά βρέθηκαν παράνομα, μέ ανεπίτρεπτη 
έρευνα καί κατάσχεση τής ιδιοκτησίας του καί των ύπαρχόντων του, ή μέ παρά
νομη παρακολούθηση των τηλεφωνημάτων του.

Τά δλες αυτές τις. περιπτώσεις, ή αστυνομία κΤ οί άλλες αρχές πού είναι υ
πεύθυνες γ ι ’ αυτή τήν παράνομη συμπεριφορά, μπορούν νά ύποχρεωθοΰν άπ’ τον 
κατηγορούμενο στήν καταβολή άποζημιώσεως, καί συχνά νά διωχθοΰν ποινικά. Ε 
πειδή αύτά τά μέσα δέν εξασφάλισαν στήν πράξη τήν τήρηση των δικαιωμάτων 
τού κατηγορουμένου σέ κάθε περίπτωση, δημιουργήθηκε τό θέμα τής συγκεκρι
μένης Ιφαρμογής της μέ τον αποκλεισμό κάθε στοιχείου πού αποδείχθηκε μέ πα- 
ράνομη ενέργεια των αρχών. Στά τελευταία πενήντα χρόνια, αυτές οί απόψεις δ- 
δήρκταν πολλές Πολιτείες νά καθορίσουν δτι δ δικαστής πρέπει ν’ άπορρίπτη κά
θε στοιχείο πού αποδείχθηκε έτσι παράνομα; ’Ακόμα κι’ άν αυτά τά στοιχεία 
έδωσαν ενδείξεις, χάρη στις όποιες βρέθηκαν άλλα στοιχεία, αυτά τά δεύτερα α
ποκλείονται επίσης ως «καρπός δηλητηριασμένων δέντρων».

Τό Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών πήρε τήν πρωτοβουλία 
σ’ αύτό τον τομέα. Ό  βασικός του κανόνας, ν’ άποκλειη κάθε παράνομα αποδε
δειγμένο στοιχείο, πρωτοαναγγέλθηκε στά 1914, για τά ομοσπονδιακά δικαστή
ριο. Από τότε, δ κανόνας έπεκτάθηκε στά περισσότερα πολιτειακά δικαστήρια.
Ετσι, στά τελευταία είκοσι χρόνια, οί ομολογίες πού γίνονται στις ομοσπονδιακές 

αρχές χωρίς εξαναγκασμό, αλλά μετά τήν περίοδο κατά τήν όποια δ κατηγορού
μενος θάπρεπε νά όδηγηθή σ’ ένα δικαστή γιά προανάκριση, δέν έγιναν δεκτές 
άπ’ τά ομοσπονδιακά δικαστήρια. Δημιουργεΐται Ιπίσης μιά νομολογία, σύμφωνα 
μέ τήν οποία οί ομοσπονδιακοί δικαστές έμποδίζουν τις ομοσπονδιακές αρχές πού 
απέκλεισαν παράνομα στοιχεία άπ’ τό νά τά παραδίδουν στά πολιτειακά δικα
στήρια.

Είναι, πάντως, ακόμα γεγονός, δτι στά περισσότερα πολιτειακά δικαστήρια 
δέν υπάρχει γενικός κανόνας πού ν’ άποκλειη τά στοιχεία πού άποδεικνύονται 
παράνομα. Μπορεί, παρ’ δλ’ αυτά, νά λεχθή, δτι σ’ δλη τή χώρα επικρατεί διαρ
κώς περισσότερο ή συναίσθηση τής άνάγκης γιά καλύτερες εφαρμογές τών νόμων 
πού απαγορεύουν τήν πιεστική τακτική τής άστυνομίας, καί γιά τήν χρησιμο
ποίηση τών ριζικών μεθόδινν, πού μεταχειρίστηκαν γ ι’ αυτό τό σκοπό στήν-’Αγ
γλία καί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

’Έτσι, κάτω άπ’ τά δικαιώματα τού κατηγορουμένου σέ μιά ποινική δίκη υ
πάρχουν μερικές ευρύτατες αρχές, πού όδήγησαν στή διατύπωση πολλών λεπτο
μερών κανόνων. Οί κανόνες αυτοί, άλλάζουν από καιρό σέ καιρό γιά ν’ άντιμετω- 
πίσουν τις καινούργιες συνθήκες καί σύμφωνα μέ τήν εξέλιξη τών συνθηκών καί 
τών εθίμων. Οί έν λόγω άρχές, πού άναδείχθηκαν κατά τή διάρκεια μιας περιό
δου γρήγορων μεταβολών στους κόλπους τού Δυτικού πολιτισμού, άπέδειξαν τήν 
άξια τους σέ πολλές περιόδους κρίσεως. Γιατί ή πατροπαράδοτη κληρονομιά μας 
τής δίκαιης έφαρμογής τού νόμου έχει πολύ έμποτισθή καί έπηρεασθή άπ’ Γτή~ 
ζωή καί τή δράση τών εκατομμυρίων ατόμων, ζωντανών καί νεκρών, πού δημιούρ
γησαν τήν άγγλοαμερικανική κοινωνία. Οί κανόνες τής ποινικής διαδικασίας, πού 
θεωρούν κάθε άνθρωπο ύπεύθυνο μόνο γιά τις δικές του πράξεις, τού έπιτρέπουν 
νά έργάζεται ελεύθερα,μέ τήν βεβαιότητα πώς δέν πρόκειται νά τιμωρηθή' άδικα 
άπ’ τήν Πολιτεία. Αυτό είχε μεγάλη σημασία, γιατί μπόρεσαν ν’ άξιοποιήσουν 
τήν ενεργητικότητα τους γιά παραγωγικούς καί δημιουργικούς σκοπούς.

Ή ανεξάρτητη δικαστική έξουσία, πού ένεργεΐ στις ιδιωτικές περιπτώσεις



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
---------------- 'Τπό Υορ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΩΤΣΑΚΟΥ__________

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Ό  γυιός Στεφανάκος, παλικαρόπουλο τότε, δεν φανταζόταν ίσως δτι 6 ώευτο- 
ξάδελφος της κλέφτρας υπηρέτριας μπορούσε πραγματικά νά πυροβόληση. ’Ίσως 
καί νά νόμισε τό πιστόλι ψεύτικο, αγιοβασιλιάτικο, καί δρμησε νά πιόιση καί νά άφο- 
πλίση τό νεαρό πού απειλούσε. Ξαφνικά ακούστηκαν πιστολιές. '0  νεαοός κακούρ
γος πραγματοποιώντας τις απειλές του πυροβόλησε δυό τρεις φορές τον γυιό τού σπι
τονοικοκύρη. Τό χέρι του δμως έτρεμε, καί ευτυχώς δεν τον πέτυχε καμιά. Καί ό 
Άνδρέας Χριστοφιλέας, άφοϋ χάρις στις πιστολιές του άνοιξε τόπο, έπέρασε μέσα ά
πό την οικογένεια Στεφανάκου, κατέβηκε στη σκάλα, βγήκε άπό την εξώπορτα 
καί άρχισε νά τρέχη.

Ή συνοικία αναστατώθηκε άπό τις πιστολιές καί άπό τό σπίτι τού Στεφανάκου 
άκούστηκαν γοέρές κραυγές.

—  Βοήθεια... Βοήθεια... Μας σκοτώνει... Ληστής... ίΐιάστε τον... Λιάστε τον.
Συγχρόνως βγήκε άπό τό σπίτι καί δ γυιός Στεφανάκος καί άρχισε νά κυνη- 

γάη τον νεαρό κακούργο. Τον κυνήγησαν άμέσως διαβάτες καί στρατιώτες. ’Ακόυ
σαν τις πιστολιές καί τη φασαρία καί ’Αστυφύλακες τού Ζ' Τμήματος. Εκείνος δ
μως άδειασε πάνω στους διώκτες του καί τις υπόλοιπες σφαίρες άπό τό μαυρ ;·βουνιώ- 
τικο πιστόλι του καί κατόρθωσε νά φύγη.

Σέ λίγη ώρα τηλεφωνικώς έμαθε τά νέα ή Γενική ’Ασφάλεια καί μέ ένοικια- 
σθέντα ταξί έφθασαν άμέσως στην διασταύρωση των όρων Λευκωσίας καί Κύπρου 
ό διοικητής Κουτσουμάρης, δ ύποδιοικητής Αεονταρίτης καί οί καλύτεροι ■ άξιωμα- 
τίκοί τους, δ Γιάννης Πανόπουλος, δ Ντ. Ααμπρινόπουλος, δ Ααμπρινός, δ Κώστας 
Τσίπης καί άλλοι. “Οταν οί αξιωματικοί τής ’Ασφαλείας έδειξαν τις φωτογραφίες 
τού ’Ανδρέα Χριστοφιλέα καί τής αδελφής του Κούλας, δλα τά μέλη τής οικογένειας 
Στεφανάκου τούς άνεγνώρισαν άμέσως.

’Αλλά τό ζήτημα πιά ήταν νά γνωσθή ποιοι ήσαν οί δράστες καί νά έξακρι-

μόνο μέ τήν πρωτοβουλία των μερών, αποτελεί τό κυριώτερο όργανό για τήν επα
νόρθωση τών αδικιών στήν εφαρμογή τού νόμου. Μπορέσαμε έτσι ν’ άποφύγωμε 
τήν υπερβολική συγκέντρωση τού ελέγχου στα χέρια διοικητικών υπηρεσιών, πού 
θά μπορούσαν νά συνδέωνται πολιτικά μέ τήν αστυνομία, καί νά ένθαρρύνωμε τήν 
συμμετοχή πολλών τομέων τής κοινότητάς μας στήν μεταρρύθμιση τού τρόπου ά- 
πονομής τής ποινικής δικαιοσύνης.

Θάθελα τώρα νά τελειώσω μέ μιάν άλλη σύντομη φράση, πού μοΰ φαίνεται 
πώς συνοψίζει τήν μεγάλη συμβολή αυτού τού άμερικανικού ιδεώδους τής ατο
μικής ελευθερίας στήν επιβίωση κΓ άνάπτυξη τού δυτικού πολιτισμού. Τήν πήρα 
άπό ένα δεύτερο βιβλίο πού έχω στά χέρια μου καθώς κλείνω αυτή τήν δμιλία —  
τό πρόσφατο βιβλίο τού καθηγητοΰ Νταΐβιντ Φέλλμαν γιά  τά «Δικαιώματα τού 
Κατηγορουμένου»:

«Ή μεγαλύτερη άσφάλειά μας θά είναι ή διατήρηση τής ελευθερίας μας. 
Δέν είμαστε έλεύθεροι επειδή είμαστε δυνατοί. ’Αντίθετα, είμαστε δυνατοί επειδή 
είμαστε ελεύθεροι. ’Ολόκληρος δ τρόπος ζωής μας στηρίζεται στήν άλήθεια αυτού 
τού ισχυρισμού».

/I. ΔΓΩ/1/L
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βωθή ή ένοχή τους. Καί υστέρα τά δρακόντεια μέτρα τα όποια είχε λάβει ή Γενική 
’Ασφάλεια καί οί επιστημονικές μέθοδοι πού μεταχειριζόταν δεν μπορούσαν πια 
παρά μαθηματικώς να τελεσφορήσουν.

Καί τό «ξήλωμα» των μελών τής συμμορίας μέ τά 25 πιστόλια άρχισε. Πρώτος 
ό λαμπρός εκείνος αστυφύλακας Φιοράτος στον όποιον πρώτον η Παρασκευή Μα- 
σουρίδη άποκάλυψε τά παραμιλητά τής Κούλας Χριστοφιλεα και ο οποίος διαμε- 
νοντας στό Γουδί ήξερε απ’ έξω κι ανακατωτά τούς κακοποιούς τής περιφέρειας του, 
ενεδρεύοντας μέ πολιτικά εκείνο τό ίδιο πρωινό πού ό Ανδρεας Χριστοφιλεας παρα 
λίγο νά σκοτώση τον γυιό Στεφανάκο είδε τόν, από τά μέλη τής συμμορίας, Ντουνη 
νά περιφέρεται έξω από τήν παράγκα τής Μασουριδη καί νά αναζητή να συνάντη
ση τόν Άνδρέα Χριστοφιλέα καί αμέσως τόν τσίμπησε και τόν πήγε στη Γενική 
’Ασφάλεια. Ό Ντούνης αγνοούσε τελείως δτι ή ένοχή τού Άνδρέα καί τής Κούλας 
στά εγκλήματα είχε πιά άποκαλυφθή καί δτι ή ’Ασφάλεια είχε αναστατώσει το συμ
παν γιά νά βρή τά δύο εκείνα απίθανα αδέλφια.

'Η λέξη αναστατώσει δέν είναι σχήμα λόγου. Ήταν πραγματικότητα. 'Ο κ. 
Κουτσουμάρης έπόπτευε μόνος σέ δλες τις έρευνες καί τις αναζητήσεις γιατί πολύ 
σωστά φοβόταν δτι ό Άνδρέας Χριστοφιλέας εφ’ οσον έμενε έξω καί έγνώριζε δτι 
κατεδιώκετο μπορούσε νά κάνη καί άλλα, εγκλήματα καί άλλα φονικά. Συγγενικά 
σπίτια, καταγώγια, μικρά καί μεγάλα ξενοδοχεία, ύποπτα αλλά καί καλά κέντρα, 
γνωστοί καί φίλοι τού Άνδρέα Χριστοφιλέα καί τού πατέρα του είχαν έρευνηθεΐ 
καί οί έρευνες συνεχίζονταν.

Καί εκείνο τό ίδιο μεσημέρι πού είχε γίνει τό «κάζο» εις βάρος τής οικογένειας 
Στεφανάκου ό στήν Γενική Ασφάλεια τότε υπηρετών Αστυφύλακας Φούφας, ένα 
ά.πό τά καλύτερα καί τά πιό ευσυνείδητα λαγωνικά, πού έφερνε καί ξανάφερνε βόλ
τα στά μικροξενοδοχεΐα τής Βάθης, τής οδού Πειραιώς καί τής οδού Άθηνάς σ’ ένα 
ξενοδοχείο στόν τελευταίο αυτό δρόμο, στήν «Άκρόπολι» βρήκε νά κρύβεται καί νά 
μένη σ’ ένα καμαράκι τήν περίφημη Κούλα Χριστοφιλέα. Τής έκανε αμέσως έρευνα 
καί στόν μπόγο της μέσα, εκτός από τά δικά της παλιόρουχα, βρήκε τά κοσμήματα 
καί τά ασημικά πού είχε κλέψει τήν περασμένη εκείνη νύχτα από τό σπίτι τού Στε
φανάκου, καθώς καί τις τουαλέτες τής κόρης τού συνταξιούχου προξένου. Καί ή 
Κούλα, πού δέν είχε χάσει καθόλου τήν ταραχή της βρέθηκε αμέσως στή Γενική 
Ασφάλεια.

’Έμενε ό Άνδρέας καί οί προσπάθειες γιά τήν ανακάλυψη τού κρησφυγέτου 
του συνεχίζονταν εντατικές όταν ό διοικητής τής Γενικής Ασφαλείας κ. Κουτσου
μάρης πήρε τήν πληροφορία δτι ό καταζητούμενος δολοφόνος πού, καθώς φαινόταν 
ήταν καί ό αρχηγός τής συμμορίας, αφού πέθανε ή μάνα του καί τόν άφήκε μικρό 
ορφανό έμενε σέ μιά γυναίκα πού καθόταν στήν οδό Σόλωνος, σέ μιά τρώγλη δίπλα 
από ένα από τά παλιόσπιτα πού ήταν εκεί δεξιά καί αριστερά τού δρόμου τήν έποχή 
έκείνη. Ή γυναίκα έκείνη τού λαού, ή Στέλλα Παπαδημητρίου, τήν οποία ό Ά ν 
δρέας έλεγε «θεία» τόν είχε άναστήσει καί τόν ύπεραγαποΰσε καί εκείνος δέ τήν 
έλάτρευε. ’Εκεί λοιπόν, κατά πάσαν πιθανότητα, είχε καταφύγει καί έκρύπτετο ό 
καταζητούμενος νεαρός ληστής καί κακούργος, κάνοντας τόν «ψόφιο κορηό» καί πε- 
ριμένοντας ίσως καμιά ευκαιρία ή νά τό σκάση γιά τό έξωτερικά ή νά πάρη τά 
δρη καί τά βουνά καί νά βγή στό κλαρί, γιατί πολλές φορές έλεγε σέ γνωστούς του 
πριν δτι ζήλευε τόν Γιαγκούλα, τόν Τζατζά καί τόν Μπαμπάνη καί δτι τό όνειρό 
του ήταν κάποτε νά βγή στά βουνά νά κάνη δική του ληστοσυμμορία καί αυτός. Ση- 
μειωτέον δτι ή ληστεία έβραζε τότε καί γιά τά μπουμπουνισμένα καί άπηχτα εκεί
να μυαλά τά επηρεασμένα από τά πεντάλεπτα, παληά, καί μονόδραχμα ύστερα, 
εικονογραφημένα φυλλάδια πού έγραφαν τις ιστορίες ή μάλλον τά μυθιστορήματα 
τού Τσουλή καί τού Παπακυριτσόπουλου, τού Σκαρτσώτα καί τής Μαρίας τής Πεν-
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ταγιώτισας τά παλιά χρόνια, καί των Ρετζαίων, Ινουμπαίων, Γιαγκούλα, Τζατζά 
καί Μπαμπάνη τά μεταγενέστερα, oXot αυτοί οί αίμοδόροι λήσταρχοι ήσαν, ούτε 
λίγο οϋτε πολύ, εθνικοί ήρωες καί κανένας όέν βρέθηκε νά πή καί νά μάθη σέ δλα 
αυτά τά παλιόπαιδα τό άδοξο τέλος δλων έκείνων των λήσταρχων, πού άλλοι σκο
τώθηκαν σέ συμπλοκές μέ άποσπάσματα καί άλλοι πιάστηκαν γιά νά πέσουν υστέρα 
τά κεφάλια τους κάτω άπό τό λεπίδι τής γκιλοτίνας πού την δούλευε δ «μπόγιας·» 
δηλαδή ο δήμιος στό Άλωνάκι κάτω άπό τό Παλαμίδι τοϋ Ναυπλίου οπού γίνονταν 
τότε οί θανατικές εκτελέσεις μέ τή λαιμητόμο.

Ή πληροφορία εκείνη γιά την «θεία» τής δδοΰ Σόλωνος πού προστάτευε τόν 
Άνδρέα, δόθηκε στον κ. Κουτσουμάρη τήν ίδια εκείνη νύχτα τής Τετάρτης πρός τήν 
Πέμπτη 30 ’Οκτωβρίου 1929. Τή νύχτα όμως δεν μπορούσε νά διεξαχθή έρευνα καί 
έξ άλλου ήταν πολύ πιθανόν δ αδίστακτος εκείνος κακοποιός, αν ύποτεθή δτι πρα
γματικά κρυβόταν εκεί, νά πυροβολήση καί νά σκοτώση κανένα αστυνομικό καί νά 
κατορθώση καί πάλι νά ξεφύγη καί μετά «άντε πιάστε τον...».

'Ο κ. Κουτσουμάρης δέν ήταν άπό τούς ανθρώπους εκείνους πού τά παίζουν δλα 
γιά δλα. ’Άριστος αστυνομικός, έπαγγελματίας έγκληματολόγος, ήθελε πάντα νά πα
τά σέ γερό σανίδι. ’Αμέσως μόλις πήρε τήν παρακάτω πληροφορία κατάρτισε μαζί 
μέ τόν υποδιοικητή του, τόν μακαρίτη τό Θεόδωρο Λεονταρίτη, ένα άριστο επιτελι
κό σχέδιο γιά τήν ασφαλή σύλληψη τοϋ καταζητουμένου δολοφόνου καί ληστή. Ά -  
ποστάλησαν άπό τήν νύκτα στό σπίτι τής δδοϋ Ζήνωνος δ μακαρίτης δ Τσίπης, δ 
μετέπειτα συνταξιούχος ’Αρχηγός, Ύπαστυνόμος τότε, οί ’Αστυφύλακες καί μετέ- 
πειτα άξιωματικοί, Κωσονοΰρος, Παναγιωτόπουλος, Βενετσάνος καί Τριανταφύλλου. 
“Ολοι ήσαν ντυμένοι μέ πολιτικά καί μεταμφιεσμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε νά 
μην προκαλοΰν καμιά άπολύτως εντύπωση στους γείτονες ή στους διαβάτες. "Ενας 
έκανε τόν πλανόδιο καστανά, άλλος τόν άλήτη πού είχε ξαπλώσει στή σιδερένια 
σκάρα ενός υπογείου καί ροχάλιζε παριστάνοντας τόν κοιμισμένο, ενώ είχε τά μά
τια του δεκατέσσερα, τρίτος παρίστανε τέλεια τόν πρεζάκια καί δ επί κεφαλής τους 
μακαρίτης Ύπαστυνόμος Τσίπης, παριστάνοντας τόν σωφέρ, έκανε τόν κοιμισμένο 
άπάνω στό αυτοκίνητό του, δηλαδή στό αυτοκίνητο ενός φίλου τοΰ κ. Κουτσουμάρη 
πού τούς τό είχε δανείσει γ ι’ αυτή τή δουλειά. Ή Γενική ’Ασφάλεια τότε, οχι 
αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέττα, άλλά ούτε ένα ποδήλατο δέν διέθετε.

Ό Ύπαστυνόμος καί οί ’Αστυφύλακες τής δμάδος του πάνοπλοι. Αυτοί άποτε- 
λοΰσαν τήν δμάδα κρούσεως. Καί πολύ πέρα άπό τό σπίτι τής «θείας» άλλοι άστυ- 
νομικοί είχαν μεταμφιεσθή καί έκαναν άλλοι τούς κουλουρτζήδες, άλλοι τούς σαλε
πιτζήδες, άλλοι τούς τύφλα στό μεθύσι πού γύριζαν άπό νυκτερινή κρασοκατάνυξη 
καί άλλοι τούς ανθρώπους τοΰ υποκόσμου καί έτσι πλαισίωναν τήν δμάδα κρούσεως, 
σχηματίζοντας γύρω της ένα κλοιό ώστε δ κατηγορούμενος, αν ήταν μέσα στό σπίτι, 
νά μήν μπορούσε πιά νά τούς ξεφύγη.

“Ολη τή νύχτα δέν συνέβη τίποτε στό ύποπτο επιτηρούμενο σπίτι, στό σπίτι 
τής Στέλλας Παπαδημητρίου, καί μόλις ξημέρωσε, οί άστυνομικοί τής ’Ασφαλείας, 
πού άποτελοΰσαν τήν πρώτη δμάδα κρούσεως, είσόρμησαν. Πρώτος εισέβαλε δ μα
καρίτης δ Τσίπης, δ όποιος, καθώς ανέβαινε τή σκάλα ακούσε κάποιο θόρυβο. Μό
λις μπήκε μαζί μέ τούς άλλους άστυνομικούς τής δμάδος του καί είδε τή «θεία» τοΰ 
Χριστοφιλέα, εκείνη φάνηκε σαστισμένη καί τόν ρώτησε τί θέλει τέτοια ώρα στό 
σπίτι της. Καί δταν τής είπε δτι ζητάει τόν Άνδρέα καί καλά θά κάνη νά τόν πα- 
ρουσιάση αμέσως καί χωρίς φασαρίες, γ ιατί τό σπίτι δλόκληρο είχε μπλοκαριστεΐ, 
εκείνη έκανε τήν ανήξερη.

— ’Εδώ δ Άνδρέας; Έχω πολλές βδομάδες νά τόν δώ. Δέν έπέρασε γυιέ μου 
καθόλου τόν τελευταίο καιρό.

Ό Τσίπης δέν στάθηκε ν’ άκούση τής δικαιολογίες τής «θείας» άλλά άρχισε
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συστηματική ερευνά καί βρήκε ένα σακάκι καί ένα πανταλόνι άπό γκαμπαρντινέ
ύφασμα.

— Έοώ. είναι ό Άνορέας.· Μή λές ψέματα, είπε στη «θεία».
—“Οχι νά σέ χαρώ, τοΰ είπεν εκείνη. Αυτά είχαν μείνει από τήν τελευταία

φορά πού είχε έλθει.
Ό Τσίπης είχε φέρει ένα γύρω δλα τά δωμάτια τοΰ παλιοϋ έκείνου σπιτιού 

καί εκτός -από τό κρεβάτι τής «θείας» πού ήταν μισοστρωμένο καί φαινότανε ότι 
ή κάτοχός του μόλις είχε ξυπνήσει μέ τήν εισβολή των αστυνομικών, υπήρχε σέ 
ένα άλλο μικρό δωμάτιο ένα ντιβάνι καί αυτό μισοστρωμένο σάν ό κάτοχός του μόλις 
νά τό είχε έγκαταλειψει. Ό  ύπαστυνόμος έβαλε τό χέρι του μέσα στά σεντόνια. ’ Η
ταν ακόμα ζεστά από τό σώμα ποΰ κοιμότανε έκεϊ καί τό όποιον είχε έςαφανισθή.

— Δέν παρατάτε τις δικαιολογίες λέω εγώ, είπεν ό Τσίπης, καί νά τοΰ πήτε 
νά παραδοθή μέ τό καλό, γιατί άν κάνη καί φύγη θά τήν πάθη. 'Ύστερα από τό 
κάζο πού έκανε στό γυιό τοΰ Στεφανάκου, πού παρά λίγο νά τον σκοτώση, οί αστυ
νομικοί έχουμε διαταγή άν κάνη καί ξεφύγη νά τοΰ ρίξουμε στό ψαχνό. 'Αντί νά 
σκοτώση κανένα μας καλύτερα νά τραυματίσθή 6 ίδιος άν φέρη αντίσταση.

—Μά άφοϋ σάς είπα ότι δέν φάνηκε από δώ. . .
'Ο υπαστυνόμος ξανάφερε βόλτα όλο τό σπίτι. Μέ τό πιστόλι του στά χέρια έ

ψαξε καί στην ντουλάπα καί κάτω από τά κρεβάτια καί στήν κουζίνα καί στήν α
ποθήκη. Πουθενά ό Άνορέας. Καί όμως ήταν απολύτως βέβαιον ότι ό Άνορέας ή
ταν μέσα στό σπίτι καί τή στιγμή πού χτύπησαν τό κουδούνι οί αστυνομικοί εξα
φανίσθηκε. Πώς όμως; Τό ζήτημα έπρεπε νά λυθή αμέσως. Καί ό Τσίπης άρχισε 
νά ψάχνη. “Εφαγε καί πάλι τόν κόσμο καί ξαφνικά μόλις άνοιξε τά τζάμια ενός 
έσωτερικαΰ παραθύρου πού εβγαινε στήν αύλή είδε στό εξωτερικό κάτω μαρμάρινο 
πρεβάζι ένα ζευγάρι χέρια νά έχουν γαντζωθή από αυτό. Πρόβαλε από τό παράθυ
ρο καί διέκρινε ένα νέο μέ τά νυχτικά του πού είχε γαντζωθή καί ετοιμαζότανε νά 
πηδήση κάτω στο φωταγωγό καί νά προσπαθήση νά τό σκάση. Σημειωτέον ότι δύο 
λεπτέ; άν καθυστερούσε ό μακαρίτης ό Τσίπης στήν ερευνά του υπήρχε μεγάλη πι
θανότητα στον νεαρό Χριστοφιλέα νά διαφύγη, γιατί τήν στιγμή πού πρόβαλε ό ύ
παστυνόμος τό κεφάλι του από τό παράθυρο τοΰ φωταγωγοΰ γιά  νά άνακαλύψη τόν 
άπό τό πρεβάζι κρεμασμένο Άνδρέα, μιά πονετική γειτόνισσα, πού καθότανε ακρι
βώς στό πλαϊνό σπίτι καί είχε ξυπνήσει μέ τόν αιφνιδιασμό τής Αστυνομίας καί 
είχε βγή στήν αυλή της γιά νά δή τί συνέβαινε, βλέποντας τόν Άνδρέα κρεμασμένο 
μέ τά νυχτικά του τόν πέρασε γιά φτωχό ερωτευμένο πού τόν πιάσανε στά «πράσσα». 
Πονόψυχη ή κακομοίρα ένόμισε ότι έπρεπε νά διευκολύνη τήν κατάσταση. Είχε αρ
πάξει μιά ανεμόσκαλα καί ετοιμαζότανε νά τήν στήριξή στον τοίχο τοΰ φωταγω
γού κάτω άπό τό παράθυρο ώστε νά πηδήση άπό κεϊ ό δήθεν ερωτευμένος καί νά 
φύγη.

'Ο Τσίπης πρόλαβε τήν τελευταία  στιγμή. Τόν άρπαξε άπό τά χέρια πού κοε-
μότανε καί τοΰ φώναξε;

—Άνδρέα. . . Φτάνει πιά. . . Μην κάνης κανένα αστείο, γ ιατί πυροβολώ. Πα- 
ραδώσου.

Καί συγχρόνως φώναξε στους αστυφύλακες τής όμάδος κρούσεως νά πάνε στό 
φωταγωγό καί νά τόν ψαρέψουν. Toy ψάρεψαν πραγματικά .καί μέ τις χειροπέδες 
τόν μετέφεραν στήν Γενική Ασφάλεια, όπου ήταν κρατούμενοι έως τήν ώρα ή Κού- 
λα καί ό Ντούνης.'

έ Συνεχίζεται)
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-— --------------------- -Ύπά -τοΰ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. ΓΕΩΡΓ . ΔΟΥΚΑΚΗ_________________
(Σ υνέχεια  από τό προηγούμενο)

Κατά, τΙς 10 ή ώρα περίπου, νά καί βλέπομε μπροστά μας τό κοριτσάκι τοΰ 
Παγκρατίου, μ5 ένα χαρτοφύλακα στο χέρι καί ξοπίσω του τόν Γεωργάτο νά τό 
παρακολουθή. Η μικρή, άφοΰ μπήκε καί βγήκε σ’ αρκετά χρηματιστικά γραφεία, 
ύστερα τράβηξε γιά τό γραφείο τοΰ μεγάλου χρηματιστή Άπαρτη. Έκεΐ μέσα καθυ
στέρησε κάπως καί ό Θεολογίτης ρώτησε:

—  Καί τώρα τί πρόκειται νά κάνωμε;
— Τί νά κάνωμε; είπα. Πάμε κι’ δ,τι πή δ Θεός.
Μά πριν προλάβωμε νά μπούμε στο γραφείο Άπαρτη, ή μ,ικρή έβγαινε τακτο

ποιώντας κάποιο χαρτί μέσα στη σχολική τσάντα της. Την αφήσαμε καί προχώ
ρησε. Οταν έφτασε στην δδό Αιόλου, την πλησιάσαμε καί ζητήσαμε νά μάς δώαη 
τόν χαρτοφύλακα.

Τό κακόμοιρο τό κορίτσι ξαφνιάστηκε, μά κατάλαβε, κ ι’ από ένστικτο πήρε 
στην αγκαλιά του τόν χαρτοφύλακα καί τά έξυπνα μάτια του κοίταζαν ερευνητικά 
δεξιά καί αριστερά άπό ποΰ θά μπορούσε νά φύγη, νά έξαφανιστή.. “Ομως είδε πώς 
δεν ήταν εύκολο κι’ άρχισε νά μάς λέη πώς στό χαρτοφύλακά της ήοαν μόνο τά 
βιβλία της.

— Άφοΰ είναι έτσι, τής είπα, δώσε μας τό χαρτοφύλακα νά βεβαιωθούμε.
— ’Όχι, δχι σάς λέω, δέν ίχω  τίποτε άλλο, είπε καί τό όμορφο μουτράκι της 

συνέχεια άλλαζε χρώματα.
Τότε τή ζορίσαμε λίγο, τής είπαμε πώς ή άρνησή της είναι περισσότερο εις 

βάρος ιης. Εμεινε λίγο σκεπτική, καί υστέρα, με την ελπίδα φαίνεται πώς μποροΰσε 
νά μη βρούμε τό παράνομο πού περιείχε, μάς έδωσε μέ τρεμάμενο χέρι τόν χαρτο
φύλακα. Π πον/]ρουλα είχε καταφέρει να κρυψη καλα εκείνο πού αναζητούσαμε. 
Είχε προλάβει βγαίνοντας άπό τό γραφείο Άπάρτη, νά τοποθέτηση μέσα άπό τό 
περίβλημα ενός βιβλίου τό τσεκ πού προσπαθούσε νά πλασάρη. ΤΗταν τής ίδιας αμε
ρικανικές τράπεζας και πανομοιο με τα πλαστα που είχαν γεμίσει τις χρηματαγορές.

— Συγχαρητήρια κοριτσάκι μου, τής είπα. Αύτά μαθαίνεις στό Γυμνάσιο;
Εσκυψε το κεφάλι καί τό μουτράκι άπό κέρινο έγινε παπαρούνα. 'Όσο κΓ αν

ί,ου είχαν και,ασιρεψει οι κακοποιοί τη συνειοηση, είχαν απομείνει κάποια κατά
λοιπα ντροπής στην παιδική ψυχή του.

— Μά άκοΰστε νά σάς πώ, είπε βουρκωμένα.
—’ Δεν χρειάζεται, στό Τμήμα θά μάς τά πής καλύτερα.
Σέ λίγη ώρα, δταν δ προϊστάμενος είδε νά κουβαλάμε τή μικρή τοΰ Παγκρα

τίου; άπόρησε. “Οταν όμως τοΰ είπαμε δτι τήν πιάσαμε έπ’ αύτοφόρω νά προσπα- 
θή νά πλασάρη πλαστό τσεκ, έμεινε κατάπληκτος μέ τήν τόλμη της.

Λυπήθηκα πολύ, δπως καί δλη ή δμάδα, γιά τό κατάντημα αύτοΰ τοΰ μικρού 
καλοβαλμένου κοριτσιού, νά είναι μπλεγμένο σέ μιά τόσο μεγάλη βρωμοδουλειά καί 
νά τραβιέται στά Τμήματα. Καί δ προϊστάμενος άκόμα, άρχισε τήν ανάκρισή της, 
αρκετά πικραμένος. Τής έκανε ερωτήσεις τύπου τέστ καί σιγά - σιγά ερωτήσεις 
απανωτές, ξαφνικές γιά συνεργάτες, γιά τόν Μίστερ Τσάρλυ, τόν δάσκαλο.

Στήν άρχή έπέμενε κΓ άρνιόταν τά πάντα. Άκόμα είχε τό θράσος νά πή ότι 
δέν ήξερε πώς βρέθηκε τό τσέκ μέσα στά βιβλία της. Μά σέ λίγο, άπό τις άλλε- 
πάλληλες ερωτήσεις τοΰ ύπαστυνόμου, ή Μαρία Μουτάκη μπερδεύτηκε, κλονίστηκε. 
Δέν άντεξε άλλο καί είπε:
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__Σας παρακαλώ, αφήστε με, ζαλίστηκα. Θά σάς τά πώ δλα και. απ την
αρχή... ,

—  Μάλιστα, άρχισε λυπημένα, από τον Μίστερ Τσάρλυ άρχισε το κακό για μένα, 
καί τόν άδελφό μου. Τον γνωρίζομε άπό τότε πού ζοϋσε ό πατέρας μου. Ιΐταν φίλοι 
καί έρχόταν τακτικά στό σπίτι μας. "Οταν πέθανε ο πατέρας, μας στάθηκε κολυ. 
Εξακολούθησε νά έρχεται πότε - πότε καί μάς βοηθούσε στα αγγλικά. Οπου μια 
μέρα, πριν ένα χρόνο περίπου, μάς πρότεινε νά έρχεται για συστηματικό μάθημά 
αγγλικών δωρεάν, μέ τή διαφορά νά φερνή καί τρεις ακόμα μαθητές του, για να 
κάνη, δπως είπε, μιά φορά τήν παράδοση. Ή καημένη ή μητέρα μου οεχθηκε ενθου
σιασμένη τήν πρόταση τού Μίστερ Τσάρλυ. Πόθος της ή προοδος _μας και^απο την 
άλλη μέρα κιόλας αρχίσαμε τό μάθημα. Οί άλλοι τρεις μαθητές ήταν τρεις άντρες 
μεγάλοι καί είπαν πώς μαθαίνουν τά εγγλέζικα για, τις δουλείες^ τους. Μα υστέρα 
άπό ένα - δυο μαθήματα ό δάσκαλος άρχισε νά μάς τρώη την ωρα κάνοντας κά
ποιες άλλες καί πολύ παράξενες θεωρίες. Μάς έλεγε μέ ποιους τρόπους έγιναν πολ
λοί πλούσιοι. ’Άλλοι, είπε, έγιναν άπό κληρονομιές, άλλοι μέ υπεράνθρωπους  ̂κό
πους καί στερήσεις καί άλλοι άπό εξυπνάδα καί καπατσοσύνη. Ό  τελευταίος^τροπος 
είναι τό μεγάλο ατού, τό καλύτερο προσόν, στον άνθρωπο. Ξέρετε τί θά πη να γινης 
μέ μιας πλούσιος; Νά ζής άνετα, χωρίς νά κοπιάζης; Νά, παραδείγματος χάριν, να 
εκπαιδευτής στην απομίμηση, δηλαδή μέ μιά, ξένη υπογραφούλα πού θά ςερης να 
φτιάχνης, νά χοιμάσαι φτωχός καί νά ξυπνάς πλούσιος... Δεν ξέρω για τους άλ- 
λους, μά εγώ καί δ αδελφός μου τόν άκούγαμε μέ ανοιχτό τό στόμα καί μέ τή φαν
τασία μας βλέπαμε νά ξεπερνάμε τή μιζέρια πού είχαμε τότε στό σπίτι μας καί νά 
μπαίνωμε στήν άνετη ζωή... «Αύτές τις ήμέρες_ θά σάς  ̂τό αποδείξω έμπράκτως»,
είπε δ δάσκαλος καί ένα πρωί ήρθε άπο τό σπίτι, με πήρε μαζί του, μέ καθοδή
γησε τί θά έκανα, τί θά έλεγα, καί πουλήσαμε ένα τσέκ πού είχε φτιάξει και τό 
απόγευμα στό μάθημα μάς μοίρασε τα λεφτά. Εγο) με τον αδελφό μου τα χασαμε, 
πού μέ τόση ευκολία βρεθήκαμε μέ ένα σωρό χρήματα. Γλυκαθήκαμε καί ύστερα 
πιά, ποιος κοίταζε μάθημα εγγλέζικο. Στό σπίτι μας γινόταν άπό τόν Μίστερ Τσάρ
λυ ή καθοδήγηση καί ύστερα ό καθένας τραβούσε για τό ρόλο του. Έγώ ήμουνα 
συνήθως ή παραλήπτρια, ή φτωχή άνηψιά με τόν πλούσιο θείο στην Αμερική. Αλ
λοτε παρουσιαζόμουνα μέ τόν ίδιο τόν Μίστερ Τσάρλυ καί^ άλλοτε μέ τούς άλλους. 
Μέ είχε τόσο δασκαλέψει, πού τά κατάφερνα μιά χαρά. ’Ήμουνα πρώτης τάζεως 
«δόλωμα» έλεγε. Επίσης καί τόν αδελφό μου τόν καθοδηγούσε καί τόν πρόσεχε 
ιδιαιτέρως καί έλεγε πώς μέ τήν εξυπνάδα του, φτάνει νά τόν ακούε, θά τόν δη
μιουργούσε μιά μέρα μεγάλο καί τρανό. "Ολα πήγαιναν κάπου ένα χρόνο περίφημα. 
ΙΤού νά ξέραμε δμως δτι ή ’Αστυνομία ξαγρυπνούσε. Μόλις πιάσατε τόν Στροβούλη, 
τά πράγματα άλλαξαν. Κανένας δέν ξαναπάτησε στό σπίτι μας. Ακόμα καί δ Μί- 
οτερ Τσάρλυ πήρε τόν αδελφό μου μαζί του καί εξαφανίστηκε. Μόνο μέ τό τηλέφωνο 
μου έδινε ειδήσεις καί οδηγίες. Χρειαζόταν δμως χρήματα γιά  τόν εαυτό του καί 
γιά τούς άλλους συνεργάτες καί πρό πάντων γιά τόν Στροβούλη πού ήταν φυλακή. 
Αυτό ήρθα προχθές νά τού πώ καί σήμερα πού βγήκα νά πλασάρω ένα τσέκ άπό 
τά έτοιμα πού είχε στό σπίτι δ Μίστερ Τσάρλυ, στάθηκα άτυχη. Δέν τό περίμενα, 
έλεγα πώς θά τά καταφέρω, δπως τόσες φορές. Τή δύστυχη τή μητέρα σκέπτομαι, 
είπε μέ λυγμούς τό κορίτσι καί τά δάκρυα άρχισαν ν’ αύλακώνουν τό ρόδινο μουτράκι.

— ’Έλα Μαρία, ησύχασε, εμείς γιά δλα θά φροντίσωμε, τής είπε δ προϊστά
μενος. Πές μας, έκτος άπό τόν Μίστερ Τσάρλυ, τόν Στροβούλη καί τόν άδελφό σου, 
ποιοι είναι οί άλλοι συνεργάτες;

— Νά σάς τούς πώ, τί έχω νά κερδίσω κΓ αν τούς άποκρύψω; Είναι δ Δαμά- 
στος Γεώργιος, δ Μπαρβάνης Θεόδωρος καί δ Βαρνάς Γεώργιος.

—Έν τάξει. ’Ασφαλώς θά ξέρης πού μένουν.
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Οχο για όλους, μονο για τόν Δαμάστο ξέρω πώς μένει στό Μαρούσι, στό 
ξενοδοχείο «Πάνθεον» (πράγμα πού διαπιστώσαμε αμέσως από τά δελτία ξενοδο
χείων) .

•— Πολύ καλά, τής είπεν δ προϊστάμενος.
— Τώρα μπορώ νά φύγω; ρώτησε τό κορίτσι.

Α, °Χι Μαρία, έχομε ακόμα λίγη δουλειά, τής είπε καί διέταξε νά φέρουν 
τόν Στροβούλη.

Σε λίγα λεπτά έμπαινε στό γραφείο δ Στροβούλης μέ την προσποιητή απά
θεια του. Μά όταν αντίκρυσε την Μαρία Μουτάκη, έτσι κλαμένη καί ξαναμένη, κέ
ρωσε, κατάλαβε, άνοιξε μάτια πελώρια καί την κοίταξε προσπαθώντας νά μαντέψη 
άν μίλησε.

Λοιπόν, Στροβούλη, ειπεν δ ύπαστυνόμος Μπρικόλας, πώς τά βλέπεις τά 
πραγματα; Νομίζω πως οεν αςίφει να έπιμενης άλλο, δτι κάνεις τή δουλειά μό
νος σου.

—  Αμ καλά τό έλεγα εγώ τοΰ Μίστερ, είπε σά νά μονολογούσε. Αυτά τά μυ
ξιάρικα πού μάς έμπασε για δολώματα θά μάς έβαζαν γρήγορα στή φυλακή.

Ετσι είναι Στροβούλη. Κάθε ιστορία έχει τό τέλος της, είπε δ προϊστάμε
νος. Ή Μαρία δμολόγησε δσα ήξερε, ή σειρά σου γιά νά τελειώνουμε. Πρώτα - πρώ
τα θέλω νά μοϋ πής πού μένουν δ Τσάρλυ, δ Μπαρβάνης καί δ Βαρνάς. Γιά τόν 
Δαμάστο ξέρουμε.

Τί νά έκανε πια κι αυτός. Ελυσε τή γλώσσα του καί τά είπε χύμα.
—  Τόν Μπαρβάνη θά τόν βρήτε στό καφενείο «Κριεκούκι» καί άν δέν είναι, 

άπό έκεϊ θά μάθετε. Τόν Βαρνά., στον Πειραιά, στην δδο Δωδεκάνησου 45. “Οσο 
για τόν Μίστερ Τσάρλυ, αυτός δεν έχει ποτέ μόνιμο στέκι. ’Εκεί πού σοΰ λέει πώς 
μένει ̂ στήν Αθήνα, σοΰ έρχεται άπό τό Παλιό Φάληρο ή άπό τόν Πειραιά.

Ήταν ακριβώς 1η Δεκεμβρίου εκείνη την ημέρα καί περασμένο πιά μεση
μέρι, . πού δ προϊστάμενος σχημάτισε ομάδα άπό τούς Θεολογίτην, Γεωργάτον, Σαβ- 
βόπουλον, Μπαμπουρέλην, Σωζόπουλον καί εμένα καί τραβήξαμε γιά τό Παγκράτι, 
στό σπίτι τής χήρας Μουτάκη, μήπως καί πετύχομε τόν Τσάρλυ καί τό γυιό της.

'Όταν φτάσαμε στό Παγκράτι, στην δδό ’Ασπασίας 92, οί άλλοι σκόρπισαν 
γύρω καί κύκλωσαν τό σπίτι κΓ έγώ μέ τόν Θεολογίτη κτυπήσαμε την πόρτα. Μιά 
καλοβαλμένη μεσόκοπη γυναίκα μάς άνοιξε. Ή ταν ή χήρα Μουτάκη. “Οταν τής 
δηλώσαμε την ταυτότητά μας καί πώς θά κάναμε έρευνα στό σπίτι της, παραξε
νεύτηκε καί είπε πώς γιά πρώτη φορά δέχεται τέτοιου είδους επισκέψεις. Μά φαί
νεται πώς ήταν γραφτή της άπ έκεϊ καί πέρα νά δέχεται τακτικά τις επισκέψεις 
μας, γιατί δ μοναχογυιός της άπό τις διδασκαλίες τοΰ Μίστερ Τσάρλυ είχε πάρει 
δλοταχώς τόν κατήφορο τοΰ εγκλήματος.

( Συνεχίζεται,)
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Τό περιεχόμενον τού τελευταίου τεύχους τοΰ κομμουνιστικού περιοδικού «Ελ
ληνική ’Αριστερά», είναι κάτι περισσότερο άπό αποκαλυπτικό τής στρατηγικής καί 
των σκοπών τού έγχωρίου κομμουνισμού. Είναι ενα αναμφισβήτητο «ντοκουμέντο» τό 
όποιον ρίχνει άπλετο φως στους κινδύνους πού διατρέχει τό 'Έθνος καί δ Λαός άπό 
τήν κομμουνιστικήν τακτικήν.

Έτονίσαμεν καί εις προηγούμενον σχόλιον μας οτι δ αναγνώστης των άρθρων 
τοΰ περιοδικού «Ελληνική ’Αριστερά» μένει κατάπληκτος εμπρός εις τήν κυνικό
τητα, μέ τήν οποίαν οί ήγέτες τού Iγχωρίου κομμουνισμού αποπειρώνται να εδραιώ
σουν ά.πό μίαν πλευράν τήν «ένιαιομετωπική» γραμμή καί άπό τήν άλλη νά οργανώ
σουν τήν επανάσταση.

“Οσοι τολμούν ακόμη νά υποτιμούν τόν κίνδυνον πού απειλεί τήν χώραν καί 
τήν Δημοκρατίαν άπό τήν κομμουνιστικήν δραστηριότητα στον τομέα τής «οργάνω
σης» καί τής «λαϊκομετωπικής δράσης», πρέπει νά διαβάσουν τό τελευταίο τεύχος τής 
«Ελληνικής Άριστεράς».

Ιδιαιτέρως τά άρθρα τοΰ Γεν. Γραμματέως τού Κ.Κ.Ε. συντρόφου Κολιγιάννη, 
τοΰ έκ τών θεωρητικών τοΰ εγχωρίου κομμουνισμού Λεωνίδα Στρίγκου καί τού άρτι 
άποφυλακισθέντος συντρόφου Φιλίνη, θά δουν άνάγλυφον τήν εικόνα τής κομμουνι
στικής στρατηγικής. Καί ή εικόνα αυτή συνίσταται, μέ δυό λόγια, εις τήν προετοι
μασίαν ενός τετάρτου γύρου μέ τήν ταυτόχρονον και παράλληλον όργάνωσιν τοΰ 
λαϊκού μετώπου, τού νέου Ε.Α.Μ.

Γιά τήν «ένοπλη εξέγερση», γιά τόν 4ον γύρον, μιλήσαμε ήδη. Ένδεικτικώς 
επαναλαμβάνουμε μίαν άποκαλυπτικήν φράσιν, άπό τις εκατοντάδες, τοΰ άρθρου τοΰ 
συντρόφου Φιλίνη. Γράφει:

«Λέμε πάντα — καί πολύ σωστά—  δτι ό ειρηνικός δρόμος δεν έξαρτιέται μόνο 
άπό μάς άλλά καί άπό τις αντιδραστικές δυνάμεις. Δέν θά έπρεπε δμως σ’ αύτό τό: 
«έξαρτιέται άπό τόν άντίπαλο», νά δώσουμε τήν μονόπλευρη έννοια: «έξαρτιέται 
άπό τή θέληση τοΰ άντιπάλου». Δέν πρόκειται τόσο γιά ζήτημα θέλησης, άλλά κυ
ρίως γιά ζήτημα συσχετισμού δυνάμεων. Πιο συγκεκριμένα: Τό πρόβλημα — συνε
χίζει δ σύντροφος Φιλίνης—  είναι νά υπάρχουν τέτοιες συγκεντρωμένες υπέρτερες 
δυνάμεις προς τήν πλευρά τής επαναστατικής άλλαγής, δύστε ή κυρίαρχη μονοπω
λιακή αστική τάξη καί οί ξένες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις νά πειστούν δτι είναι ά- 
πραγματοποίητη ή τουλάχιστο καταδικασμένη σέ οδυνηρή αποτυχία ή προσφυγή 
τους στόν εμφύλιο πόλεμο».

Αυτά γράφει δ άμνηστευθείς σύντροφος Φιλίνης εις τήν «Ελληνική ’Αριστε
ρά». Καί είναι σαφές τί εννοεί: ΙΙρέπει ή «έπαναστατική άλλαγή», ν’ απόκτηση τέ
τοια δύναμη, ώστε θέλοντας καί μή, μέ ειρηνικό δρόμο ή μέ «ένοπλη εξέγερση» —  
όπως λέει σέ άλλη φράση— νά καταληφθή ή εξουσία. ’Από τήν μιά λοιπόν πλευρά 
οί κομμουνισταί διακηρύσσουν τήν άνάγκην «τής ετοιμότητας τοΰ δημοκρατικού κινή
ματος γιά τόν μή ειρηνικό δρόμο»— δπιος γράφει ό σύντροφος Φιλίνης. ’Από τήν 
άλλη πλευρά διακηρύσσουν τήν «άνάγκη τής πλατιάς συνεργασίας καί ενότητας 
τών δημοκρατικών δυνάμεων», δηλαδή τήν δημιουργία λαϊκοΰ μετώπου.

Αυτή είναι ή «γραμμή». Καί οργάνωση γιά «ένοπλη δράση» καί λαϊκό μέτω
πο. Τήν άνάγκη τοΰ Λαϊκού μετώπου τήν διακηρύσσει πιό άναλυτικά δ !κ  τών η
γετικών στελεχών τού Κ.Κ.Ε., δ Λεωνίδας Στρίγκος.

Τό σχόλιον τοΰτο μετεδόθη έκ τοϋ Κ.Ρ.Σ:. Ενόπλων Δυνάμεων τήν 2.8.1966.
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Τό άρθρο τοϋ Στρίγκου στο κομμουνιστικό περιοδικό, είναι εξ’ ίσου άνατριχια- 
στικά αποκαλυπτικό δσο καί τοϋ άμνηστευθέντος καταδίκου επί κατασκοπεία, συν
τρόφου Φιλίνη. 'Υποστηρίζει δ Στρίγκος τήν θεωρίαν τοϋ λαϊκοϋ μετώπου μέ προ
κλητικήν παρρησίαν καί κομμουνιστικήν θρασύτητα.

«Ό κύριος συντελεστής — γράφει δ Στρίγκος—  των έπιτυχιών τοϋ πλατιού 
δημοκρατικού κινήματος, δπως επιβεβαιώνεται από τούς παλαιότερους καί πρόσφα
τους αγώνες, είναι ή πολιτική τής ενότητας των δημοκρατικών δυνάμεων πού μέ I- 
πιμονή καί συνέπεια εφάρμοσε καί εφαρμόζει τό Κόμμα μας καί δλη ή ’Αριστερά».

Πιο κάτω δ σύντροφος Στρίγκος έξαίρει τις επιτυχίες τής λαϊκομετωπικής 
γραμμής καί γράφει:

«Αυτή ή καθημερινή ένιαιομετωπική δουλιά καί δράση στις μάζες, βασικό καί 
απαραίτητο στοιχείο γ ιά  κάθε έπαναστατικό κόμμα, εδοσε τή δυνατότητα στό Κόμμα 
μας να συνδεθή στενότερα μέ τήν εργατική τάξη καί δλους τούς εργαζομένους». . .

’Ιδού λοιπόν:
ΠΡΩΤΟΝ: Έξαίρει τήν ωφέλεια πού έχει τό Κ.Κ.Ε. άπό τήν «καθημερινή 

ένιαιομετωπική δουλιά καί δράση στις μάζες».
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Διακηρύσσει καί δ Στρίγκος, δπως καί δ Φιλίνης, δτι τό Κ.Κ.Ε. 

είναι «έπαναστατικό Κόμμα», δηλαδή έχει γραμμή τήν βίαιη κατάληψη τής εξου
σίας καί δτι αυτό τό «έπαναστατικό Κόμμα» τό ωφελεί ή «ένιαιομετωπική γραμμή».

Στή συνέχεια δ Στρίγκος είναι έξ’ ίσου αποκαλυπτικός. Γράφει: «Γιά τήν πραγ
ματοποίηση τής πλατιάς ενότητας τών δημοκρατικών δυνάμεων είναι απαραίτητο, 
δπως έδειξε ή ζωή, νά αναζητούμε κάθε φορά εκείνο πού μάς ενώνει, νά βρίσκουμε 
τά κοινά σημεία, τή κοινή γλώσσα μέ τις άλλες δημοκρατικές δυνάμεις». . .

Δεν θά σταθούμε στό γεγονός δτι ή «ζωή έδίδαξε» πώς τίποτε δεν μπορεί ποτέ 
νά ένώση τον δημοκράτη καί τον "Ελληνα μέ τον κομμουνιστή, πώς καμμιά κοινή 
γλώσσα καί κανένα κοινό σημείο δεν μπορεί ποτέ νά ύπάρςη Ανάμεσα στον κομμου
νισμό καί στις δποιεσόήποτε λαϊκές δυνάμεις, πού παραμένουν πιστές στήν Τ.λλάδα, 
στήν Δημοκρατία, στήν Ειρήνη καί στήν Ελευθερία. Σημειώνουμε δμως έντόνως 
τήν άλλη πλευρά τού θέματος: δτι δηλαδή ή κομμουνιστική ηγεσία δίνει ανοικτά 
τή γραμμή:

ΠΡΩΤΟΝ: Γιά οργάνωση «ένοπλης δράσης», παράλληλα μέ τήν «πλατιά ενό
τητα». Δηλαδή Οχι μόνο τό Κ.Κ.Ε. δέν έγκατέλειψε τούς επαναστατικούς σκοπούς 
του, αλλά καί διακηρύσσει τήν επανάσταση ώς πρωταρχικόν μέσον καταλήψεως τής 
εξουσίας.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Διακηρύσσει ή κομμουνιστική ηγεσία τά ωφελήματα πού έχει ο 
κομμουνισμός άπό τήν πραγματοποίηση «τής δημοκρατικής ενότητας» καί τών «πλα
τιών συμμαχιών» — όπως ο Στρίγκος γράφει. Δήλαοη *.ο λαϊκό μ~.ω<.ο,— - παραδε- 
χονται ο! κομμουνισταί — τούς ωφελεί γ ιά  τήν πραγμάτωση τών σκοπών τους.

ΤΡΙΤΟΝ: Άπό τό περιεχόμενο τών άρθρων αυτών βγαίνει τό γενικό συμπέ
ρασμα πώς ή «ενότητα δράσης στή βάση», τό λαϊκόν μέτωπο, τό γκρέμισμα τών 
ιδεολογικών συνόρων πού χωρίζει τή Δημοκρατία άπό τον κομμουνισμό, αποτελεί 
πάντα τόν πιο θανάσιμο κίνδυνο τού ’Έθνους καί τών λαϊκών ελευθεριών.

“Οταν δ κομμουνισμός επιτυγχάνει τήν σύγχυση στήν χάραξη τών ιδεολογι
κών συνόρων πού τόν χωρίζει άπό τήν Δημοκρατία, τότε δέν είναι ή Δημοκρατία 
αυτή πού θά είσέλθη στις δικές του μάζες. Ό  κομμουνισμός θά είσχωρήση στις Δη
μοκρατικές μάζες καί θά καταλάβη, είτε μέ τόν «ειρηνικό δρόμο» είτε μέ «ένοπλη 
δράση» — δπως' γράφει δ σύντροφος Φιλίνης— τόν χώρο τής Δημοκρατίας. Δηλαδή 
θά καταλάβη τήν εξουσία καί θά καταλύση τις λαϊκές ελευθερίες, τών οποίων είναι 
πάντα δ πιο θανάσιμος εχθρός.

1 Π ΕΛΟΣ ΚΟΥΤΟΥΠΠΣ
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«ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»
--------------------------'Υπό τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ_________________

(Συνέχεια άττο τό προηγούμενο)
•  Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ. ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙ

ΔΙΩΝ .
•  Η ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΕΙ.
© ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΑΡ . ΑΣΠΙΩΤΗΝ.

•  Ενας μεγάλος καί ΰπουλος εχθρός των παιδιών μας, δ πιο μεγάλος και πιο ε
πικίνδυνος, είναι δ κομμουνισμός, πού τόν τελευταίο καιρό κάνει δ,τι μπορεί για νά 
διάβρωση την εθνική συνείδηση τής νεότητος καί νά την διαστρέψη σέ απίθανες 
κατευθύνσεις μίσους καί άρνήσεως των πάντων.

Ό κομμουνιστής σήμερα, μετασχηματισμένος σέ. . . άγγελον φωτός μετέρχεται 
κάθε μέσον καί χρησιμοποιεί κάθε σύνθημα (ακόμα καί τό δύστυχο 114  άρθρο τοϋ 
Συντάγματος πού τόσον άδικα δεινοπαθεΐ σέ δρόμους καί πεζοδρόμια) γιά νά δια- 
φθείρη καί νά μολύνη τή σκέψη των παιδιών καί νά τά δδηγήση σέ χώρους αταί
ριαστους στήν ηλικία καί τήν μόρφωσή τους.

Καί τό κακό είναι δτι αυτόν τόν εχθρό τόν υποβοηθούμε μερικές φορές εμείς 
γονείς αθελα μας. Τον υποβοηθούμε με την οξύτητα τών πολιτικών μας παθών, 

|ΐε Γην ασταμάτητη γκρίνια |χας, ιιε την περιφρόνηση τών θεσμών της φυλής μας.
Το παιδί τής εποχής μας δέν έχει ζήσει τά μεγάλα γεγονότα τής ιστορίας 

μας. Δέν γνώρισε τόν κομμουνισμό στήν εγκληματική δράση του. ’Αγνοεί τά πάν
τα. ’Ανύποπτο, λοιπόν, άνεπιτήρητο, άπειρο καί παραγνωρισμένο, πέφτει στις ύ
πουλες παγίδες τού κομμουνισμού καί μεταβάλλεται σέ εχθρό τής κοινωνίας. ΓΓ αυ
τό υπάρχει ανάγκη ειδικής καί επίμονης έθνικής διαπαιδαγωγήσεως τής νεολαίας 
μας, ώστε νά γνωρίζη τόν κίνδυνο καί νά προφυλλάσσεται από αυτόν καί μόνο της.

”Ας παίρνουμε αφορμή από κάθε μεγάλη έπέτειο, γιά νά διδάσκουμε καί νά 
ενημερώνουμε τά παιδιά μας γιά τή δράση καί τήν ιστορία τού διεθνούς'κομμουνι
σμού καί γιά τά άπειρα, τά τρομερά, τά απερίγραπτα έγκλήματά του.

Τι αυτό σήμερα η στηλη αυτή θα σταθή, υπο μορφήν επικαιρότητος, μπροστά 
σέ μιά μεγάλη επέτειο στήν σύγχρονο παγκόσμιο ’Ιστορία. Τήν επέτειο τής Ουγγρι
κής έπαναστάσεως.

® Μια αλησμον i]tη επει,ειος. Αλησμόνητη και για την αγριότητά της καί γιά  
τά ποτάμια αίματος πού τήν έπλαισίωσαν.

Μέσα στήν γεμάτη αντιθέσεις καί άναστατατώσεις ευρωπαϊκή ιστορία, τήν 
πλημμυρισμένη ολοκαυτώματα, βωμούς, τρόπαια, αγώνες, σκοτάδια, φώς, πολέμους, 
πολιτισμούς, βαρβαρότητες, ή 4η Νοεμβρίου τού 1956 έχει μιά ξεχωριστή θέση.

Ή 4η Νοεμβρίου 1956 δέν είναι απλώς μιά πολεμική επέτειος.’’Ίσως καί τά 
γεγονότα της νά μήν έχουν τόσο ξεχωριστή σημασία όση έχει κάτι άλλο. Τό ηθικό 
της δίδαγμα. Τό συμπέρασμά της. Οί αλήθειες πού κηρύσσει.

Νύκτα στήν 'Ανατολική Ευρώπη. Πραγματική νύκτα. Κράτη πού άλλοτε ήσαν 
χαρούμενα, σφιγηλά τόν καιρός εκείνο, δλο ζωή πριν λίγα χρόνια, μέ παραδόσεις 
πανέμορφες, τώρα σωπαίνουν, δέν γελούν, θαρρείς κ ι’ έπαψαν νά ζοΰν. Ή μπόττα 
μονάχα τού παράξενου κατακτητή, άκουγόταν βαρειά. . . "Ενας κατακτητής α
δυσώπητος, μά δέν φαινότανε. Είχε κρύψει τά δπλα του μέσα σέ δμορφα λαϊκά συν
θήματα. Λόγια γιά τούς άφελείς. Πολιτικά χαρτονομίσματα, δίχως ηθικό άντίκρυ- 
σμα. Φούσκες όμορφες από νερό, πού δ παραμικρός άνεμος μπορεί νά τις διαλύση.

Μέσα στο βαρύ τόν ύπνο τους οί σκλάβοι δέν έβλεπαν, δέν άκουγαν, δέν μιλού
σαν. Πού καί πού κανένα άπαγορευμένο δνειρο φτερούγιζε στη φαντασία τους. Μά,
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Ονειρο Άπιαστο. Μιλούσε για τον ήλιο, για πουλιά, γ ια  λουλού- 
πού παίζουν αμέριμνα, για διαβάτες πού δεν έχουν τρόμο στο

χανόταν κι αυτό.
οια, για παιδάκια auu παις,υυν αμέριμνα, για οιαοατες που όέν έχουν τρόμ, 
βλέμμα ιούς, για κοριτσοπουλα που φτειαχνονται καί στολίζονται για ν’ ανταμώ
σουν τον καλό τους.

4 Νοεμβρίου 1956. . . Λίγο πριν ξημερώση στήν Βουδαπέστη, 
βώς εσκιστηκε τό καταπέτασμα τοϋ Ναοϋ τής Ελευθερίας. . . Τότε 
κτος κόσμος τής Ανατολής απεστρεψε μέ δέος τό πρόσωπό του κι 
τερος ατούς αφέντες του.

Βουδαπέστη. . . ’Άλλοτε ήταν μια πόλη δμορφη, γραφική, πλούσια, χαρούμε
νη, μέ γερή οικονομία, μέ δημιουργικό ρυθμό ζω ή ς ...  Κ ι’ ,ό λαός ήταν' κάποτε 
γεμάτος αισιοδοξία γιά τό μέλλον,

. Τότε άκρι- 
δ κατάπλη- 

έγινε δουλικώ-

ειρήνη γιά τό σήμερα, όνειροπολήσεις γιά τό 
χ τε ς .. .  Ενας λαός καλόβολος, πού λάτρευε τή γή του. ποΰδειξε αντοχή σ’ ένα 
σωρό αντιξοότητες, πού ήταν ζηλευτός γιά τα έργα των χεριών του. "Ενας λαός μέ 
πάμπολλες πνευματικές ανησυχίες, πού διακόνησε τις Τέχνες, τις ’Επιστήμες, τά 
Γράμματα, τήν Πρόοδο. "Ενας λαός καλωσυνάτος, πού κατάκτησε τον κόσμο όλο 
μέ τις ουράνιες νότες τοϋ θείου Λίστ, τοϋ ακαταπόνητου Ούγγρου εργάτη τής Μου
σικής ’Ιδέας.

Αυτή ήταν η Βουδαπέστη μια φορά %Γ ένα καιρό, όπως λένε στά παραμύθια. . . 
Μά, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, άλλαξαν ό λ α ...  Ό λαός πείνασε, δυ
στύχησε, ύπέφερε τά πάνδεινα, βρέθηκε άλυσσοδεμένος μέ τά βαρειά οεσμά τής κομ
μουνιστικής τυραννίας..

Λευτεριά —  Ψωμί — Μόρφωση —  Δικαιοσύνη — Δουλειά — Αύτά τά συν
θήματα φωνάζουν οί κόκκινοι κράχτες στά ελεύθερα κρ ά τη ... Μά, στά άλλα; Σ’ 
εκείνα πού δ κομμουνισμός έχει πιά έπικρατήσει; Έκεΐ οί κράχτες δέν φωνάζουν, 
δέν θυμώνουν, δέν βρ ίζουν... Έκεΐ οί λέξεις αυτές είναι απαγορευμένες. Τις έχει 
σβήσει τό βαρύ επαναστατικό χέρι από τά λεξικά των φτωχών σκλάβων. . .

ΚΓ Ούγγροι στέναζαν, καί θλίβονταν, καί έγερναν. . . Λυγίζανε σιγά - σιγά. . . 
Συννεφιά στή χώρα των Μαγυάριυν. . . Βαρειά σύννεφα στον Ουρανό. . . Ούτε φώς, 
ούτε χρώμα, ούτε λουλούδια, ούτε πουλιά, ώσπου κάποτε τά σύννεφα έφεραν τήν 
μπόρα. . .

Τά Ουγγρικά νειάτα άφησαν τον χείμαρο τής οργής τους νά ξεσπάση. . , 
«Εμπρός, Ούγγρε, σέ καλεΐ ή Πατρίδα. . .
Ήρθε ή ώρα. ’Ή τώρα, ή π ο τ έ . . .
Θάμαστε ελεύθεροι ή σκλάβοι;
Νά τό σταυροδρόμι. Διαλέξτε. . .».

Παιδιά, νέοι, γέροι, έργάτες, φοιτητές, υπάλληλοι, αγρότες, στρατιωτικοί, οί 
πάντες στήν πλατεία Ελευθερίας. . . «’Ό χι. . . ’Όχι άλλο πιά. . . Δέν αντέχουμε... 
Θέλουμε νά ζήσουμε. Νά ζήσουμε σάν άνθρωποι» έβροντοφώναξε τό θυμωμένο 
πλήθος...

ΚΓ υστέρα τό ξέσπασμα. . . Οί ρούσικες σημαίες καίγονται, τά ντροπιασμένα 
σύμβολα τοϋ μίσους σαρώνονται, τά θλιβερά σφυροδρέπανα ποδοπατοΰνται, τά κομ
μουνιστικά γραφεία ξηλώνονται. . . Ή ’Εθνική ’Αντίσταση ενός πολύπαθου λαοΰ 
στήν ωραιότερη της έκφραση. . . Στήν πιο γνήσια. . . Μέ κομμένη τήν ανάσα ή 
’Ανθρωπότητα ατένιζε τά γεγονότα. . . “Ενας λαός ζητάει τό δίκιο του. . . Ζητάει 
νάναι δικός του δ ιδρώτας τού προσώπου του, ή γή, τά χωράφια του, τά παιδιά του... 
Ζητάει νά δρίζη τή χώρα τών πετέρων του. . . Αιτήματα πανίερα. . . ΚΓ εκείνοι; 
Δέν άπήντησαν; ’Όχι δά. . . Άπήντησαν καί μέ πολύ πειστικό τρόπο μάλιστα, δί
νοντας δείγματα τής δημοκρατικής τους «συνείδησης»! !!

Εκατοντάδες άμέτρητες ρωσσικά άρματα μάχης μπήκαν στήν Βουδαπέστη, 
συντροφευμένα από κανόνια, πολυβόλα, λογής - λογής μηχανές καί αιμοδιψείς στρα
τιώτες. . . “Ωρμησε τό άγριο καί μανιασμένο λεφούσι τ ή ς . . .  «λευτεριάς», καί δέν 
άφησε τίποτε όρθιο. . . Νύκτα Α γίου Βαρθολομαίου. . . "Ωρμησε κι’ έφερε τό χάος,
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τήν ερήμωση, τό πένθος, τίς οίμωγές, τις κατάρες, τή συμφορά, τά μοιρολογια στήν 
άλλοτε περήφανη καί γελαστή χώρα των Μαγυάρων- · .

Αυτός είναι δ στρατός τής «ειρήνης» ( ;;;)  τή ς . . . «λευτεριάς», τής «δικαιοσύ
νης», τής «ειρηνικής συνύπαρξης». . . Κ ι’ επεσε ετούτος ο άγριεμμενος στρατός πά
νω στον άτυχο λαό τής Βουδαπέστης. . . Καί τάτανε ολα γης Μαδιάμ. . .

’Έσφαξαν, έσφαξαν, ώσπου κουράστηκαν να σκοτώνουν. - - Απο γέροντες μέ
χρι βρέφη πλήρωσαν την. . . «άνορεια» τού. . . «γενναίου απελευθερωτικού στρα
τού» τής Σοβιετικής «Ένωσης». . . Κ ι’ ύστερα από λίγο, μονάχα οί νεκροθάφτες πη
γαινοέρχονταν πάνω στήν άφανισμένη πόλη, γιά να θάψουν τίς 70.000 Ούγγρους, 
πού έκαναν τό έγκλημα νά πιστέψουν δτι είναι δικαίωμά τους αναφαίρετο να ζοΰ- 
νε ελεύθεροι έν ε ιρ ή νη ... 70.000 νεκρο ί... Χώρια οί τραυματίες, οί παραμορφω
μένοι, οί ανάπηροι. . . Χώρια τά γκρεμισμένα σπίτια, τά πυρπολημένα μαγαζιά, τά 
τά οδοφράγματα, τά ερείπια. . . Αυτός είναι δ απολογισμός τής φρίκης. . .

Ό  διεθνής κομμουνισμός άς μή κοπιάζη νά μάς πείση μέ όμορφα λόγια γιά  
τό τί θά κάνη όπου καί όταν έπικρατήση. . . Ξέρουμε τί θά κάνη. . . Μάς τό λέει 
ή δική του ιστορία. . . Μάς τό λέει μόνος του μέ τά έργα του. . . Θά κάνη ό,τι έ
κανε παντού οπού πάτησε τό πόδι του. . . "Ο,τι έκανε στήν Ουγγαρία. . .

"Οποιος άμφιβάλη γιά τον κομμουνισμό καί τίς προθέσεις του, δεν έχει παρά 
νά θυμηθή τί έγινε στήν Ουγγαρία, δέκα χρόνια πριν.

Αυτό είναι τό βαθύτερο νόημα τής επετείου εκείνης, πού την έώρτασε μέ εύλά- 
βεια καί πάλι εφέτος δ έλεύθερος κόσμος. . . Ένα νόημα ευκολονόητο, πού πρέπει 
νά τό θυμούνται οί λαοί εκείνοι πού δεν φρονηματίζονται αλλά παζαρεύουν μέ τό 
κόκκινο θερ ιό ... Ή Ουγγρική επανάσταση φωτίζει τή βαρειά νύχτα τού κομμου
νισμού. Φωτίζει μιά πτυχή τού φρικτού δράματος πού παίζεται, τόσα χρόνια τώρα, 
εις βάρος χιλιάδων αθώων ανθρώπων. . . Καί δ έχων ώτα άκούειν, άκουέςω. . .

® "Ας έρθουμε τώρα στήν τακτική συνέντευξή μας.
Σήμερα φιλοξενούμε ένα διακεκριμμένο επιστήμονα καί ερευνητή, πού τόσα 

πολλά τού οφείλει ή κοινωνία μας, καί, είδικώτερα, τά παιδιά μας. Είναι ένας φω
τισμένος καί διαλεκτός πνευματικός ηγέτης, πού έχει αφιερώσει τή ζωή του στήν 
υπηρεσία των συνανθρώπων του. Πρόκειται γιά τον Καθηγητή κ. Ά ρ . Άσπιώτη.

Ό κ. Άσπιώτης είναι ψυχίατρος καί έχει ειδικά άσχοληθή μέ τήν ιατρική ψυ
χολογία καί τήν ψυχική ύγιεινή. "Εχει συγγράψει πλεΐστα όσα έργα, άναφερόμενα 
ιδιαιτέρως στις επιδράσεις των νόσων στον ψυχικό Οργανισμό, καθώς καί στήν κα

τασκευή καί τίς ιδιότητες τής άνθρώπινης προσωπι
κότητας. "Εχει ιδιαιτέρως μελετήσει, σέ σειρά εκδό
σεων, τά ψυχολογικά προβλήματα τής παιδικής καί 
εφηβικής ηλικίας, τά άναφερόμενα στήν ατομική, τήν 
οικογενειακή, τήν σχολική καί κοινωνική ζωή μας, 
στόν επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, μέ βά
ση τίς αρχές τής άνθρωπολογικής ψυχολογίας.

’Από τό 1950, δ κ. Άσπιώτης, ί'δρυσε στήν Α θή 
να τό ’Ινστιτούτο Ψυχολογίας καί Ψυχικής Υγιεινής, 
τό όποιον άσχολήθηκε μέ σειρά μελετών καί εκδό
σεων. Επίσης ώργάνωσε φροντιστήρια Ψυχολογίας 
γιά γιατρούς, έκπαιδευτικούς, κληρικούς καί γονείς. 
Στο ’Ινστιτούτο αυτό έλειτούργησε Ίατροπαιδαγωγι- 
κό Κέντρο, γραφείο έπαγγελματικοΰ προσανατολισμού 
καί συμοβυλευτικός σταθμός γιά προβλήματα γάμου 
καί οικογενειακής συμβιώσεως.

Τον κ. Άσπιώτη έπισκεφθήκαμε στο ιατρείο του 
καί μείναμε γοητευμένοι από τήν ευγένεια, τήν καλωσύνη καί τήν άπλότητά του. 
Βρήκε τήν ιδέα μας περίφημη, τήν προέβαλε γ ιά  παράδειγμα προς μίμηση, έπή-
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νεσε ανεπιφύλακτα τό ’Αστυνομικό Σώμα γ ι’ αυτές τις επιδόσεις του καί μέ προ
θυμία δέχτηκε ν’ απάντηση στα ερωτήματα μας, μέ τά όποια ιδιαίτερα καί αδιάκοπα 
άσχολεΐται, μέ αξιόλογα Αποτελέσματα.

Μεταφέρουμε στη συνέχεια τις Απαντήσεις τοϋ κ. Άσπιώτη, δπως Ακριβώς 
μετεδόθησαν Από την εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

ΕΡ.—  Σας ευχαριστούμε για την καλωσύνή σας να λάβετε μέρος στο σήμε- 
ρινό μας πρόγραμμα, πού έχει σαν Αντικείμενο τό παιδί καί τά προβλήματά του 
καί σας παρακαλοϋμε νά μάς πήτε πώς βλέπετε αυτή τήν προσπάθεια τοϋ «’Αστυνο
μικού Σώματος».

ΑΠ.— Μοΰ κάνει ιδιαίτερη έντύπωσι ή σκέψις σας νά προβήτε σέ μια τέτοια 
διαφωτιστική έρευνα. ΤΗταν μια ευχάριστη έκπληξι. Συνήθως συζητούμε τέτοια 
προβλήματα όταν Αντιμετωπίζωμε τήν α ή τή β περίπτωσι παραβάσεως των Νόμων 
Από τή νεολαία καί τότε βιαστικά καί σπασμωδικά ζητοΰι.ιε νά Αντιμετωπίσωμε τό 
κακό, ενώ θά έπρεπε νά άρχίσωμε Από τή ρίζα σέ μιά γενικώτερη θεώρησι καί λύ- 
σι, εί δυνατόν, τών επειγόντων προβλημάτων πού Αντιμετωπίζει σήμερα ή νέα γενεά 
καί στην Πατρίδας μας.

Επομένως μιά τέτοια έρευνα, όπιος αυτή πού είχατε την έμπνευσι νά κάνετε, 
είναι Απόλυτα επιβεβλημένη. 'Ο τόπος μας διψά Από μελέτη καί σωστή λύσι πολ
λών προβλημάτων καί ένα τέτοιο είναι σήμερα τό πρόβλημα νεολαία.

ΕΡ.—  Τά σημερινά παιδιά παρουσιάζουν κάποια κοινωνική ιδιομορφία; Ποιά 
είναι τά βαθύτερα αίτια αύτοϋ τοϋ φαινομένου;

ΑΠ.— ’Αναμφιβόλως παρουσιάζουν τά σημερινά παιδιά όχι μία μόνο, Αλλά 
πολλές ιδιομορφίες. Γενικώς νομίζω, ότι ή νέα γενεά δέν έχει βρή ακόμη, τόσα χρό
νια ύστερα Από τον πόλεμο, τό κατάλληλο κλίμα τής ψυχικής καί πνευματικής Α- 
ναπτύξεώς της. "Ενα κλίμα πού έπρεπε νά είχε δημιουργηθεΐ από εμάς τούς με
γάλους.

■'Τό στρατόπεδο τής Αδιαφορίας, όπου έχομε κλεισθεΐ οί πολλοί, ή νευρικότης 
μας, ή άστοχος, άκαιρος καί άγονος κριτική εις πολλά σημεία έχει επιτύχει δυ
στυχώς τοΰτο: νά απομακρύνεται όλο καί περισσότερο ή νέα γενεά Από τή γενεά 
τών γονέων της. Αυτό φυσικά είναι καταστρεπτικό καί γιά τούς μεγάλους καί γιά 
τούς μικρούς.

’Έτσι ή νέα γενεά Αναπνέει τήν Ατμόσφαιρα τοϋ φόβου, τής νευρικής εντάσε- 
ως καί τής μοναξιάς ίσως τών μεγάλων καί ταυτόχρονα προσπαθεί νά διασπάση τόν 
κλοιό καί νά χαράξη ίοικούς της δρόμους. ’Έτσι ήμποροϋμε ίσως νά έξηγήσωμε καί 
όλα τά σύγχρονα φαινόμενα Αντιθέσεως, ιδιοτυπίας καί άναζητήσεως τοϋ άπιθάνου 
καί τοϋ εξεζητημένου Από τή νέα γενεά, ακόμη καί στο συνηθισμένο λεξιλόγιό της.

’Από τήν άλλη μεριά μιά άλλη πραγματικότης, πού Αρχίζει νά διαφαίνεται, 
ευτυχώς διά τήν Πατρίδα μας, είναι ότι πλεϊστοι νέοι καί νέες πού μόλις έμπήκαν 
ή μπαίνουν τώρα στο στίβο τής ζω ή ς,. χαράζουν σπουδαίους δρόμους πνευματικής 
καί κοινωνικής προόδου της νέας γενεάς. ΚΓ αυτοί οί μεγαλύτεροι νέοι γίνονται οί 
εκλεκτοί καί τά στελέχη μιας πνευματικής πρωτοπορείας. Ίόήτε τούς νέους καί 
τις νέες πού επισκέπτονται τις Ακριτικές περιοχές τής Πατρίδος μας, ή τά σεισμό
πληκτα μέρη ή τά χωριά μας, εκείνους πού σπεύδουν σέ κάθε πρόσκλησι Ανάγκης, 
τούς νεαρούς έπιστήμονές μας, πού διαπρέπουν σέ πνευματικές καί κοινωνικές εκδη
λώσεις γιά νά γνωρίσετε τό νέο κΰμα μιας μόλις διαφαινομένης πρωτοπορείας. Πα
ρακολουθήστε Ακόμα, παρακαλώ, τήν έπιτυχία πού έχουν νέοι επιστήμονες στις και
νούργιες υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών, ιατρείων, παιδικών σταθμών καί σχο
λείων.

ΕΡ.— Τί Ακριβώς είναι εκείνο πού πρέπει ν’ Ανησυχήση τό Κράτος καί τούς 
γονείς;

ΑΠ.— Τό Κράτος καί οί γονείς ίσως πρέπει νά καταβάλλουν μιά μ ε λ ε τ η 
μ έ ν η  προσπάθεια γιά νά λύσουν ένα πρόβλημα, πού πρέπει νά Αντιμετωπισθή
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ξεχωριστά σάν τέτοιο μέ δλες του τ'ις ιδιομορφίες καί τις σχέσεις: τ ο  π ρ ό β λ η 
μ α  ν ε ο λ α ί α .  Κ ι’ άν κάτι πρέπει νά άνησυχήση τούς μεγάλους, άς μοΰ έπι- 
τραπή νά τό πω, είναι ό ε α υ τ ό ς  μ α ς  καί δχι μονάχα ή νέα γενεά. Μάς 
λείπει ή αυτοκριτική, ή μελέτη, ή συζήτησι καί ή εφαρμογή ώρισμένων καλών α
ποφάσεων. Έκεΐ είναι ή αδυναμία αας.

Μία σπουδαία μελέτη καί είσήγησt γιά τά νεανικά προβλήματα, πού είδε τό 
φως τής δημοσιότητος τώρα τελευταία, είναι τοϋ πανεπιστημιακού διδασκάλου, Κα- 
θηγητοΰ τής Νομικής Σχολής κ. Λ. Τσιριντάνη.

Τήν πρόσεξαν δμως οϊ γονείς οπινς έπρεπε;
ΕΡ.—  Τί θά είχατε νά μάς πήτε γιά τά σημερινά μέσα ψυχαγωγίας των παι

διών είδικώτερα δέ γιά τόν κινηματογράφο, τή μουσική καί τον αθλητισμό;
ΑΠ.— Ή ψυχαγωγία, μάλιστα γιά τή νεολαία, είναι μία ανάγκη τής ψυχής, ό

πως τήν έθεωροϋσε πάντα ό αρχαίος Έ λλην. Τό κρίσιμο σημείο στο έρώτημα, πού ορ
θότατα θέτετε, είναι νομίζω πώς θά μπορέσουν τά μέσα ψυχαγωγίας των παιδιών 
καί τών νέων νά φύγουν από τά εμπορικά χέρια, στά όποια ώς επί τό πλεΐστον βρί
σκονται σήμερα, καί νά ένταχθούν από υπευθύνους άνθρώπους, αλλά καί ξύπνιους, 
στό θέμα πού λέγεται αγωγή τής ψυχής.

Γιά τ ό ν  κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο  άς προσέξωμε τουλάχιστον νά σεβα- 
σθοϋμε καί νά τηρούμε τό δριο ήλικίαςκαί νά μήν παρεμβάλλωμε στις προβολές πού 
λέμε πώς είναι κατάλληλες, καί τά προσεχή ακατάλληλα.

ΚΓ έπειτα γιά τήν παιδική καί τή νεανική ηλικία, άλ,λ’ ακόμη καί γιά τούς 
μεγάλους, άς προσέξωμε τ ό μ ι κ ρ ο ύ  μ ή κ ο υ ς  φ ι λ μ  — ψυχαγωγικό 
καί μορφωτικά, ακόμη καί έπιστημονικό. ’Έχει τεράστια παιδαγωγική σημασία καί 
ώς μορφωτικό όργανο στό πλαίσιο τών σύγχρονων όπτικο-άκουστικών μέσων.

Μέ χαρά ακούσαμε μιά σχετική προσπάθεια πού άνέλαβε τελευταία τό Ε θνι
κό “Ιδρυμα.

Μ ο υ σ ι κ ή  κ ί ν η σ ι γιά τή νεολαία ώς ψυχαγωγικό μέσο δεν βλέπω 
νά ύπάρχη ακόμη στήν Ελλάδα καί είναι κρίμα.

Μερικές καλές προσπάθειες καί πρωτοβουλίες από νέους "Ελληνας μουσικούς 
είναι μία ελπίδα. Μέ χαρά εσημειώσαμε τήν επιτυχία τού Μουσικού τμήματος π.χ. 
τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

“Οσο γ ι ά  τ ό ν  α θ λ η τ ι σ μ ό ,  δέν είναι κανένας ύπερήφανος γ ι’ αυ
τόν στήν Ελλάδα ούτε αρμόδιοι ούτε αναρμόδιοι. Κ ι’ αύτό στήν Πατρίδα τών ’Ο
λυμπιακών αγώνων!

Κ ι’ δμως νομίζω, πώς πλάϊ στις άλλες προσπάθειες, πού γίνονται γιά τήν ά- 
ναζωογονησι τού υγιούς αθλητικού πνεύματος στην Πατρίδα μας, θά ήμπορούσαμε 
νά έστρέφαμε τήν προσοχή μας νά δργανώσωμε, απλά καί λιτά, τ ά σ υ ν ο ι 
κ ι α κ ά  γ υ μ ν α σ τ ή ρ ι α  μέ υπεύθυνο ένα καλό γυαναστή ή γυμνάστρια. 
Καί ευτυχώς έχομε καλούς καί άξιόλογους γυμναστάς.

Κ ι’ έκτος από τό ποδόσφαιρο, μέ τούς περίφημους «άσσους του», πού άτυχώς 
δέν ήμποροΰν νά προβληθούν πάντα γιά πρότυπα ζωής στή νεολαία, δπως άλλως" τε 
καί οί κινηματογραφικοί αστέρες, θά ήμπορούσαμε νά στρέψωμε πιό πολύ τήν προ
σοχή μας καί σέ άλλα αθλήματα δπως τό μπάντλ - τέννις, τό βόλλευ μπώλλ,'τό 
μπάσκετ - μπώλλ, τό κολύμβημα, ή κωπηλασία κ. ά. _

ΕΡ —  Πότε πρέπει  ̂ν’ άπασχολή σοβαρά τούς γονείς τό πρόβλημα «Παιδί» καί 
ποιά επίδραση μπορεί ν’ άσκήση πάνω στή διαμόρφωση τού χαρακτήρος τού παι
διού τό περιβάλλον;

ΑΠ.— “Ενα καλό οικογενειακό περιβάλλον είναι τό πρώτο δώρο πού περιμέ
νει τό παιδί από τή ζωή. ’Αρκετοί νέοι οίκογενειάρχαι, πατέρες καί μητέρες, κα
ταλαβαίνουν σωστά τό έργο τους καί δουλεύουν γ ι’ αυτό. Είναι δμως πολλά ακόμη 
νά γίνουν γιά τή μόρφωσι καί τήν άνάπτυξι τών γονέων πάνω στον τομέα τής αγω
γής. Κάθε ευκαιρία πού βοηθεΐ τόν γονέα σάν παιδαγωγό καί οικογενειάρχη είναι 
πολύτιμη κοινωνική ευκαιρία. Θέλει δμως πολλή τέχνη καί σπουδή, γιατί δ με
γάλος δέν κάθεται εύκολα στό θρανίο. Διαφώτισι προς τούς νέους γιά τις προϋπο-
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θέσεις της ίδρύσεως οικογένειας (υγεία μελλονύμφων, ηθική καί πνευματική υπό
σταση, χαρακτήρ, προοπτικαϊ τής οικογένειας) , θέματα κατόπιν αρωγής τής νέας 
γενεάς στή σύγχρονη εποχή.

ΕΡ.—  Πώς θά ήμποροϋσε ή Εκκλησία νά διαδραματίση Ιξυγιαντικό ρόλο στον 
τομέα αυτόν;

ΑΠ.—  Ή Εκκλησία ήμπορεΐ καί πρέπει νά προσφέρη τεράστια εθνική πνευ
ματική υπηρεσία στον αγώνα γιά τήν άνάπτυξι τής νεολαίας. 'Υπάρχουν μάλιστα 
αρκετά νέα στελέχη στον κλήρο, όπως καί σπουδαίοι παλαιότεροι, οί όποιοι πρέπει 
νά άξιοποιηθοΰν στον αγώνα τής έξυγιάνσεως. "Ας έλπίσωμε, δτι ή Εκκλησία θά 
κατορθώση νά δώση μιά σωστή άπάντησι σ τ ο  τ ε ρ ά σ τ ι ο  κε ν ό πού έ- 
δημιουργήθηκε τά τελευταία χρόνια α π ό  τ ή ν  π α ρ α -% μ ή τ ο ΰ  Κ  α - 
τ η χ η τ ι κ ο ΰ  Σ χ ο λ ε ί ο υ .  Ή διαπίστωσις αυτή δέν είναι δική μου, αλλά 
των αρμοδίων εκκλησιαστικών οργάνων. Πρέπει κάτι νά γίνη γιά τή θρησκευτική 
οιαπαιδαγώγησι τής νέας γενεάς, πού κοντεύει νά περάση σάν άθεη στον κόσμο 
μας. Καί μάλιστα τό έργο τής θρησκευτικής διαπαιδαγωγήσεως πρέπει νά γίνη ευ
συνείδητα, σωστά, ζωντανά.

Γενικά ό θεολόγος, λαϊκός καί κληρικός, θά ήμποροϋσε πολλά νά προσφέρη 
ώ ς  Σ ύ μ β ο υ λ ο ς  τ ή ς  Ν ε ό τ η τ α ς ,  στά ζωντανά σημερινά προβλήμα- 
τά της. ’Αλλά χρειάζεται σπουδή ώς προπαρασκευή καί πιστεύω, δτι αυτό δέν θά 
άργήση νά γίνη.

ΕΡ.—  Πώς θά ήταν δυνατόν νά βοηθήση καί ή ’Αστυνομία;
ΑΠ.—  Μά ήδη μ.έ τό νά θέτη τό πρόβλημα βοηθεϊ ουσιαστικά. Καί ή συνα

γωγή των συμπερασμάτων από τήν έρευνα, πού διεξάγει, όπως επίσης καί προ 
πάντων ή δυνατότης τών ορθών εφαρμογών θά ήτο σπουδαιοτάτη βοήθεια. Ά λ λ ’ 
έπιτρέψατέ μου νά αναφέρω καί μερικά σημεία ώς ιδέας ενός κοινού πολίτου:

α) Ή ζωντανή παρουσίασις στά μεγάλα μάλιστα παιδιά (στο σχολείο στις κα
τασκηνώσεις, σέ λέσχες, σέ συλλόγους κλπ.) τής αξίας τοΰ Νόμου καί τής τηρή- 
σεώς του. Τά μορφωμένα στελέχη τής ’Αστυνομίας θά προσέφεραν σπουδαία υπηρε
σία καί ώς π α ι δ α γ ω γ ο ί  τής Νεότητος. Μήπως c Έλλην αξιωματικός δέν 
έθεωρεϊτο, πάντοτε, καί από τών κλασικών χρόνων, καί ώς πνευματικός ήγήτωρ τής 
νέας γενεάς:

Τό αυτό φυσικά θά ήμποροϋσε νά γίνη κ α ί  ε ι ς  τ ό ν σ τ ρ α τ ό ν ,  
παράλληλα πρός τήν ήθική καί πνευματική προσπάθεια τοΰ στρατεύματος, μέ συγ
χρονισμένες μεθόδους αγωγής (ομιλίες, διαλέξεις, μορφωτικές ευκαιρίες γιά τήν 
στρατευμένη νεολαία).

Μ ί α  π ρ ώ τ η  έ μ φ ά ν ι σ ι ς α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν  τ ή ς  Τ ρ ο - 
χ α ί ας εις τά σχολεία γιά τήν διαπαιδαγώγησι εις τήν οδικήν κυκλοφορίαν θά 
ήμποροϋσε νά δώση λαβήν, καί εις περαιτέρω άνάπτυξιν διά θέματα τοΰ Νόμου. Προ
σοχή πολλή μονάχα θά χρειασθή νά αποφευχθούν μιμήσεις ολοκληρωτισμού σε ορ
γανώσεις νεολαίας ή ακόμη καί στήν απλή διδασκαλία. Ό κίνδυνος είναι μεγάλος 
νά γλυστρήση τό μορφωτικό καί παιδαγωγικό έργο από τό σκοπό του, πού είναι 
ή ελευθερία καί ή άνάπτυξις τής συνειδήσεως, στή σκλαβιά τοΰ πνεύματος καί τής 
έκάστοτε πολιτικής σκοπιμότητας, πού είναι κατέκτυπα αγωγής.

β) Άποτοξίνωσις από ασφυκτικά περιβάλλοντα τής νεολαίας. Ή ' Ο μ ό ν ο ι α  
π.χ. κάπως αρχίζει νά φτιάχτη άπ’ αυτής τής πλευράς. ’Αλλά θέλει καί άλλα καί 
παρά πέρα εις τάς μεγάλας πόλεις. Προσοχή εις τά ναρκωτικά, τούς έκμαυλιστάς 
καί τάς έκμαυλιστρίας καί υπόμνησι τών κινδύνων εις τούς υπευθύνους πού σήμερα 
συγκεντρώνουν νέους (λέσχες, φροντιστήρια, κέντρα κλπ.) .

γ) Δέν θά ήμποροϋσε νά γίνη μία είσήγησις γ ι ά  ν ά μ ή χ ο ρ η γ  ή - 
τ α ι ά δ ε ι α  ό δ η γ ή σ ε ω ς  α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ  (ακόμη καί μοτοποδη
λάτων) εις νέους πού δέν έχουν τελειώσει τή στρατιωτική τους θητεία; Καί στις 
νέες, άν δέν έχουν συμπληρώσει τό 25ον έτος;
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Φυσικά όλοι έχουν ύπ’ δφιν τους, δτι τό νεανικό I. X. τουλάχιστον, δεν είναι 
πάντα τό όχημα της κοινωνικής ευταξίας καί κοσμιότητας!

ο) Παρακολούθησις τ ή ς  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  τ ή ς  ν ο μ ο θ ε σ ί α ς  
τ ι ε ρ ί  τ ω ν  α ν η λ ί κ ω ν  ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν  άμφοτέρων των φύλων, 
ακόμη προσοχή εις τά νυκτερινά σχολεία διά την ύποβοήθησιν τής καλής των λει
τουργίας καί τής αποφυγής των σχετικών κινδύνων. Συνεργασία μέ Υπουργεία 
Εργασίας καί ΙΙαιδείας.

ε) Τά αστυνομικά τμήματα παίρνουν δπως βλέπομε στις ημέρες μας καί οψι, 
μέ εμπνευσμένους ήγέτας, σταθμών έξυπηρετήσεως τοΰ Νόμου καί τοΰ Πολίτου. ’Έ-

ρο
γήσεως) . Τό έργο αύτό θά ήμποροΰσε νά γίνη μέ σχετική συνεργασία των διωρι 
σμένων κοινωνικών λειτουργών στό πλησιέστερο πρός τό αστυνομικό τμήμα κέντρι 
ή μέ έπιμελητάς καί έπιμελητρίας ανηλίκων τοΰ Τπουργ. Δικαιοσύνης.

στ) Συστηματική παρακολούθησις τής εφαρμογής τοΰ Νόμου π ε ρ ί  ύπο- 
χρεωτικής σχολικής φοιτήσεως μέχρις ώρισμένης ηλικίας.

ΕΡ.—  Τί θά είχατε νά μάς πήτε για τήν προστασία τών ’Ανηλίκων στή χώ
ρα μας;

ΛΠ.—  Μιά θαυμάσια εργασία κάνουν αυτοί ακριβώς οι έπιμεληταί καί αί έ- 
πιμελήτριαι ανηλίκων, πού μορφώνονται είδικώς γ ι’ αύτό τό σκοπό, δπιυς έπίσης 
καί αί κοινωνικαί λειτουργοί. Πρέπει όμως νά προστεθούν καί άλλοι κι’ ακόμη νά 
ένισχυθοϋν στό έργο τους, ώστε νά έχουν καί τή δυνάμι καί τήν άποτελεσματικότη- 
τα στις προσπάθειες τους. Ά λλα  οέν είναι μονάχα τά έν ήθικώ κινδύνω τελοΰντα 
παιδιά. Είναι καί τά άλλα γιά τά όποια πολλά γίνονται καί άπό τό σχολείο καί άπό 
εξωσχολικές ’Οργανώσεις (Πρόσκοποι —  Όδηγοί κλπ.) καί άπό τά ιδρύματα Πρό
νοιας, πού κάνουν στις πλείστες περιπτώσεις θαυμάσια καί αφανή δουλειά.

Α λλά  χρειάζεται νά αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο καί νά ένισχυθοϋν οί 
εύγενείς προσπάθειες, ιδιαίτερα ατούς συνοικισμούς, στά χωριά καί στήν ύπαιθρο.

Καί κάτι άλλο ακόμη: δ Τύπος μας νά τις περιγράφη καί νά τις έμψυχώνη 
γιά νά προσφέρη υποδείγματα χρήσιμου κοινωνικού καί πνευματικού έργου.

ΕΡ.—  Μέ ποιά συμπεράσματα θά προτιμούσατε νά κλείσουμε τή σημερινή μας 
συζήτηση;

Α Π.—  Θά ήθελα νά κλείσωμε απ’ έκεΐ πού αρχίσαμε. Τό καλύτερο συμπέρα
σμα είναι ή α ν ά γ κ η  τ ή ς  δ λ ο π λ ε ύ ρ ο υ  σ π ο υ δ ή ς  κ α ί  τ ή ς  
μ ε λ έ τ η ς  τοΰ προβλήματος, πού λέγεται σύγχρονη ελληνική νεολαία. Άπό Ο
λους τούς αρμοδίους παράγοντας. Καί έπειτα ή σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή  κ α ί  
ν ο ι κ ο κ υ ρ ε μ έ ν η  έ φ α ρ μ ο γ ή  δλων τών μέτρων πού αποβλέπουν στήν 
προκοπή καί πρόοδό της, μέ μιά συνεργασία δλων τών υπευθύνων μέ αίσθημα εθνι
κής καί κοινωνικής ευθύνης γιά τήν ελληνική νεολαία, πού θά είναι ή αυριανή Ε λ
λάδα σέ μιά ομάδα ’Εθνών καί Πατρίδων δπου θά πρέπη, γ ιά  νά ζήση μέ τιμή καί 
μέ δόξα, νά έχη νά προσφέρη ένα ζωντανό μήνυμα ανανεωμένου καί συνεπούς Ε λ
ληνοχριστιανικού Πολιτισμού.

Σάς ευχαριστώ θερμά γιά τήν τιμητική ευκαιρία πού μοΰ έοώσατε, μέ το-σπου
δαίο καί ζωντανό ερωτηματολόγιό σας, γ ιά  νά ίδοΰμε πώς υπάρχει σήμερα στους 
κρατικούς λειτουργούς μας ή δημιουργική ανησυχία γιά ένα καλύτερο αύριο.

— Τό Άρχηγείον Αστυνομίας Πόλεων, σάς ευχαριστεί θερμά γιά τήν τιμητι
κή συμμετοχή σας στό ραδιοφωνικό του πρόγραμμα.

— Κ ι’ εγώ σάς ευχαριστώ πολύ.
— Αυτά μάς είπεν δ κ. Άσπιώτης. Καί οί προτάσεις του, σοφές καί βγαλμέ- 

νες άπό τή ζωή, θ’ άποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης έρευνας, γ'ιά τό καλό τών 
παιδιών μας.

( Συνεχίζεται J



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Η ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΑϋΑ
ΚΑΙ ΑΙ ΕΞ Α Υ ΤΗ Σ  ΟΑΥΝΗΡΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣ Τ Η Ν  ΕΘΝΙΚΗΝ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ν
________________'Υπό τοΰ Ύπαστυν. Α' κ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ _

«Δύο 1Ιάπωνες τουρ ίστα ι έπλήρωσαν διά  δύο φιάλας οίνου, εις άθηναίκόν νυ
κτερινόν κέντρον... 14.000 δραχμάς! Διαβάζομεν, ότι συνελήφθησαν ό σερβιτόρος 
και ό ταμ ία ς τοΰ καταστήματος. Κακώς. 'Η  άδεια λειτουργίας του επρεπε νά 
άφαιρεθή κα ί τό κατάστημα νά κλείση. ”Ετσι μόνον θά προστατέυσα]μεν όχι τούς 
ξένους τουρίστας, άλλ.ά τον 'Ελληνικόν τουρισμόν από την διεθνή δυσφήμησα’». 
(Σχόλιου έφημερίδος των ’Αθηνών επί προσφάτου κρούσματος αίσχροκερδείας).

Η ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ — αισχρά έπιθυμία κέρδους, πράξις άποβλέπουσα εις τήν 
άπόκτησιν άθεμίτου καί ανήθικου κέρδους — εις τάς συγχρόνους ποινικάς νο

μοθεσίας δέν αναγράφεται εις ίδιον άρθρον, πλήν όμως, διά τό αδίκημα τούτο έ
χουν θεσπισθή αύστηρόταται διατάξεις εις άπασαν σχεδόν τήν ίσχύουσαν νομοθε
σίαν περί άγορανομικών παραβάσεων. Βασικώς περί ταύτης προβλέπει τό Ν. Δ. 
136)30.9 .1946 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοΰ από 10 )11 .  
5.1946 Ν. Δ. περί άγορανομικοϋ κώδικος» καί συνεπικουρούν διάφοροι άλλοι νόμοι 
καί άγορανομικαί διατάξεις.

'Ως «φαινόμενον» ή αίσχοκέρδεια δέν είναι τι τό νέον. Ή ιστορία τής άνθρω- 
πότητος διδάσκει, δτι ή πράξις ή άποβλέπουσα εις άπόκτησιν άθεμίτου κέρδους 
καί έκδηλουμένη διά τής νοθείας των άγαθων, τοΰ υπερβολικού κέρδους, τής άπο- 
κρύψεως, τής χρήσεως έλλιπών μέτρων καί σταθμών κ.λ., όπήρξεν άπό καταβολής 
κόσμου καί προεκάλεσε τό μίσος καί τήν άπέχθειαν των κοινωνιών. Πρώτος «διδά- 
ξας», κατά τ ά ς . . .  γραφάς, φέρεται δ ’Ιακώβ, δ όποιος έπώλησε εις τον άδελφόν 
του Ήσαΰ, πινάκιον φακής. . . μέ άντίτιμον τά πρωτοτόκια. Τό βιβλικόν κείμενον 
(Βίβλος Γενέσεως ΚΕ' 29— 34) μάς παρέχει άποκαλυπτικήν τήν εικόνα τών ά- 

ναγκών, υπό τήν πίεσιν τών οποίων δ Ήσαΰ έδέχθη «εθελουσίως» τήν τόσον ετερο
βαρή δοσοληψίαν. «’Ιδού εγώ — λέγει δ Ησαΰ— πορεύομαι τελευτάν καί ί'να τί μοι 
ταϋτα τά πρωτοτόκια;». . . Α ί «Παροιμίαι» έξ άλλου (ΙΑ' 26) , μάς λέγουν δτι 
ή αίσχοκέρδεια είναι άπό τά βάθη εκείνων τών αιώνιον πράξις καταδικαστέα καί 
υπό τοΰ Θεοϋ. «Ό συνέχων σίτον», μάς λέγουν «ύπολείποιτοι αυτόν τής έθνεσιν" ευ
λογία δέ εις κεφαλήν τοΰ μεταδίδοντος». Μέ άλλους λόγους: δ αποκρύπτουν τρό
φιμα (διά νά τά μεταπώληση κρυφίως) είναι κατηραμένος άπό τούς λαούς, ένώ ευ
λογία έρχεται επί τής κεφαλής εκείνου πού πωλεϊ έντίμως. Χαρακτηριστική επί 
τούτου καί ή παραβολή τοΰ άφρονος κερδοσκόπου (Λουκ. ΙΒ ’ 16— 22) : «Καθελώ 
αου τάς άποθήκας καί μείζονας οικοδομήσω, καί συνάξω εκεί πάντα τόν σίτον μου 
καί τά άγαθά μου. . . Είπε δέ αύτώ δ Θεός: — ’Άφρον ταύτη τή νυκτί τήν ψυχήν 
σου άπαιτοΰσιν άπό σοΰ, ά δέ ήτοίμασας, τίνι εσται;».

’Αλλά άπαντες οί λαοί τής βαθείας άρχαιότητος κατεδίκαζον τήν αισχροκέρ
δειαν καί έτιμώρουν τούς παραβάτας μέ άναλόγους ποινάς. Οί αρχαίοι “Ελληνες, 
εχοντες καθορίσει τήν τιμήν τών πωλουμένων ειδών καί εχοντες θεσπίσει άπαγο- 
ρεύσεις εις τούς πωλητάς νά επιδιώκουν τιμάς μεγαλυτέρας τών καθωρισμένων, έ
τιμώρουν τούς παραβάτας διά μαστιγώσεως, εξορίας καί δημεύσεως τών περιουσιών 
αυτών. Οί Ρωμαίοι, δι’ αύστηροτάτων ποινών έτιμώρουν τήν δολίαν ύπερτίμησιν 
τών ειδών, τήν άπόκρυψιν, τήν παρεμπόδισιν εισαγωγής τροφίμων, τήν νοθείαν κ. λ. 
Οί Βυζαντινοί επίσης είχον θεσπίσει σειράν αύστηροτάτων διατάξεων, αί δποΐαι κα- 
θώριζον τό έπιτρεπόμενον κέρδος επί έκαστου τών πωλουμένων ειδών, διέγραφον 
τόν τρόπον τής έποπτείας τής άγοράς κ. λ. Οί Μωαμεθανοί πάλιν είχον καί οδτοι 
άπό τά βάθη τών αιώνων τάς άπαγορεύσεις των επί τών τάσεων προς αισχροκέρ
δειαν, ύπήκοντες εις τό Κοράνιον τό όποιον εις τό Κεφάλαιον 4ον έόάφ. 33, διαλαμ
βάνει: «Ά λλ ’ ώ πιστοί! Μή έκτελείτε δοσοληψίας έν κρύπτω καί διά δόλου, παρά
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1‘όνον εις τό φανερόν καί μέ φιλικάς συμφωνίας». Καί εις τό Κεφάλ. 83 «Οί Δό- 
V.ot», έδάφ. 1— 3: «Άλλοίμονον εις εκείνους οί όποιοι συναλλάσσονται δολίως καί 
ώς πλεονέκται!» .. .

** *
I I ΡΟΚΕΙΜΕΝΟΓ περί των επιπτώσεων της αισχροκέρδειας εις τάς έθνικάς οι- 
-L Α κονομίας των διαφόρων λαών, ή ιστορία μάς διδάσκει δτι αύταί υπήρξαν' δχι 
μόνον ^επιζήμιοι καί δδυνηραί, άλλα καί εν πολλοΐς καταστρεπτικαί. Άναφορικώς 
μέ τούς αρχαίους λαούς, δ διάσημος οικονομολόγος καί ιστοριοδίφης Γουσταΰος 
Γκλότζ μάς πληροφορεί εις τό περίφημον σύγγραμμά του «Τό έμπόριον της ελληνι
στικής περιόδου», δτι δλαι αι κατά καιρούς αναστατώσεις από τής Μεσοποταμίας 
μέχρι της Ιναρχηόόνος οφείλονται εν πολλοΐς εις δλως έγκληματικάς πράξεις αί- 
σχροκερδείας.^Πέραν αυτών, εις την σελίδα 436 τού συγγράμματος τούτου δ 'Γου
σταΰος Γκλότζ παρατηρεί καί τά έξης: «Οι κερδοσκόποι επινοούν τρόπους να πε
ριορίσουν την παραγωγήν καί να επιβάλουν τάς τιμάς των. ’Έκαμαν μάλιστα καί 
απόπειραν να μειώσουν την παραγωγήν τών δημητριακών. ’Αλλά άπό δλας τάς 
κερδοσκοπικές μηχανορραφίας τής ελληνιστικής περιόδου, ή πλέον χαρακτηριστι
κή είναι ή άπόκρυψις τών δημητριακών πού έγινε κατά τό 330 π.Χ. άπό μέρους 
του κυβερνήτου τής Μέμφιδος Κλεομένους. Ό λιμός τότε έλυμαίνετο ολόκληρον τήν 
Ελλάδα. Ή Αίγυπτος είχε κάμει λαμπράν συγκομιδήν. ’Απότομος πτώσις τιμών εις 
την Αίγυπτον, νέα ϋψωσις τιμών εις τό εξωτερικόν. Ένώ ό φελλάχος είχε πλήρεις 
τάς σιταποθήκας του, δ ’Αθηναίος έπλήρωνε τό κάθε μέδιμνον άντί 32 δραχμών (60 
χρυσά φράγκα to έκατόλιτρον) . Τότε δ Κλεομένης αγοράζει δλην τήν αιγυπτια
κήν σιτοπαραγωγήν, άλλ’ έχει τήν φρόνησιν νά μή έκμεταλλευθή μέχρις εσχάτων 
τήν πτώσιν τών τιμών. Προσφέρει τιμάς πολύ ίκανοποιητικάς, διά νά κρατήση εις 
χείρας του το μονοπωλιον τής αγοράς. 1 στερον οργανώνει χονδρεμπορικώς τήν ε
ξαγωγήν. Εις ^δλους τούς έλληνικούς λιμένας έχει άνταποκριτάς πού επικοινωνούν 
μαζί του μέ ιδιαίτερον ταχυδρομεΐον. Πληροφορημένος περί δλων τών άναγκών, 
ενήμερος δλων τών διακυμάνσεων τών τιμών, έχει τάς δυνατότητας νά κατευθύνη 
τάς άποστολάς του εκεί ’όπου δύναται νά έπιβάλη τάς τιμάς πού αυτός θέλει...» .

Πρέπει νά παρατηρηθή έν τούτοις εις τό απόσπασμα αυτό τοϋ Γουσταύου 
Ικλοτς, δτι δ Κλεομένης δέν δύναται νά κατηγορηθή ώς «μέγας αίσχρόκερδος» 
αφού προσέφερεν τιμάς «πολύ ίκανοποιητικάς». ’Ως κερδοσκόπος, βεβαίως, καί ίσως 
«μηχανορράφος», ναί. . .

Τπάρχει πληθώρα άλλων παραδειγμάτων περί τών οδυνηρών έπιπτώσεων τής 
αισχροκέρδειας επί̂  τής εθνικής οικονομίας τών λαών, μέ τήν παρατήρησιν δτι πριν 
πληγή ή εθνική οικονομία, πλήττονται καί μάλιστα άνεπανορθώτως αυτοί ούτοι οί 
αισχροκερδείς εις τάς πλείστας τών περιπτώσεων. ’Ιδού ώρισμένα παραδείγματα έκ 
τής προ εκατονταετίας καί πλέον ελληνικής πραγματικότητος:

Εις τάς 3 Νοεμβρίου 1860, επί τοΰ καταστρώματος τής ναυαρχίδος «Βελλερε- 
φόντης» τοΰ αγγλικού στόλου τής Μεσογείου, εις τον λιμένα τής Κερκύρας καί περί 
τήν μεσημβρίαν ελαβε χώραν μία δλως ασυνήθιστος «τελετή». Οί ναΰται συνεσώ- 
ρευσαν δύο ^χιλιάδας φιάλας ελληνικού οίνου εις τό κατάστρωμα, έμπροσθεν τών 
παρατεταγμένων αξιωματικών καί άνδρών, καί εις μίαν στιγμήν ένεφανίσθη δ κυ
βερνήτης τοΰ «Βελλερεφόντη» πλοίαρχος Μάκ Κόλεν, μέ τον άρχιεπιστολέα του καί 
οεκα άλλους ανώτερους καί άνωτάτους αξιωματικούς. Μέσα εις τήν γενικήν σιγήν 
ήκούσθη τότε ή ώργισμένη καί επιτακτική διαταγή τοΰ πλοιάρχου: «Άναλάβατε!».’ 
Καί όλοι άνέλαβον άπό μίαν ή δύο φιάλας οίνου εις χείρας των, δχι βεβαίως" διά 
νά τάς καταναλώσουν καί νά εορτάσουν, αλλά εις τήν έπομένην διαταγήν —πρό
σταγμα τοΰ πλοιάρχου: «’Όβερμοαρντ!», νά τάς ρίψουν εις τήν θάλασσαν...

Είχε συμβή τό εξής «άπλούστατον»: Ό ναύαρχος τοΰ άγγλικοΰ στόλου" Μεσο
γείου είχε προμηθευθή τάς 2.000 φιάλας οίνου παρά τών οίνοποιητικών εργο
στασίων ΙΙατρών. ’Αλλά αί φιάλαι περιείχον, άντί ο ίνου... οξος! Καί ό ναύαρχος 
σερ ’Όλιβερ Φάραγκατ, δ οποίος δέν έφημίζετο καί τόσον διά τον φιλελληνισμόν
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ιθυ, τάς έρριψεν «εν σεμνή και επιβλητική τελετή έπί τοΰ καταστρώματος τοΰ «Βελ- 
λερεφοντη». . .̂  είς^τήν θάλασσαν! Την ιδίαν ημέραν άπέστειλε καί την κάτωθι «εύ- 
γενη» επιστολήν εις τούς διευθυντάς των εργοστασίων Πατρών, πού τοΰ έπρομήθευ- 
σαν τον νοθευμένον ή ακατάλληλον ττράς πόσιν οίνον:

«Τζέντλεμεν!». Εάν νομίζετε δτι διά τής νοθείας καί τής απάτης θά αναπτύ
ξετε τάς επιχειρήσεις σας, εξαπατάτε πρώτους τους έαυτούς σας. Λυπούμαι διά 
τήν κακομοιριά σας. Δέν θά καταστραφή τό ναυτικόν τής Αυτού Μεγαλειότητος μέ 
ιθ να ρίψη εις τήν θάλασσαν 2.000 φιάλας. Σείς θά καταστραφήτε. Καί δέν θά 
προκόψη ποτέ ή πατρίς σας! . . .».

Τό περιστατικόν αυτό άναφέρεται εις τό «Δελτίον Εμπορικής καί Βιομηχανι
κής ’Ακαδημίας» τής 15ης Ιουλίου 1895. Τό περιγράφει κάποιος «Φίλων» 5 οποίος 
προσθέτει:

«Διατί παραπονούμεθα δτι δέν δυνάμεθα να άναπτύξωμεν τάς έξαγωγάς μας; 
"Οτι δέν δυνάμεθα νά συναγωνισθώμεν τούς ξένους; “ότι δέν δυνάμεθα νά δη- 
μιουργήσωμεν βιομηχανίαν; Διατί παραπονούμεθα διά τήν πολιτικήν των ξένων 
έναντι ημών, οίτινες, ως ισχυριζόμεθα, δέν μάς άφήνουν τήν άνάπτυςίν των πέραν 
ημών; ’Ορθόν  ̂είναι βεβαίως τούτο, αλλά πταίει καί ή δολία νοοτροπία των βιο- 
μηχάνων καί εμπόρων μας, οίτινες ώς μικρομπακάληδες τής γειτονίας προσπαθούν 
νά άποκομίσωσι κέρδη κλέπτοντες τον πελάτην... Ιδού τό παράδειγμα των 2.000 
φιαλών οίνου τών ΙΙατρών. Ένόμισαν οι βιομήχανοι, οί προμηθεύσαντες τούς οίνους 
εις τον βρεταννικόν στόλον, δτι θά «Ικορόϊδευον τούς κουτόφραγκους». ’Αποτέλεσμα: 
Έστερήθησαν διά παντός τήν τεραστίαν πελατείαν τών αγγλικών πλοίων, τά οποία 
εκτοτε έπρομηθεύοντο τον οίνον των αποκλειστικούς έξ Ιταλίας, ουδέποτε καταφεύ- 
γοντες εις "Ελληνας παραγωγούς. Πόσα εκατομμύρια ελληνικών φιαλών οίνου δέν 
θά κατηνάλισκεν εκτοτε δ αγγλικός στόλος, αν δέν συνέβαινον ταΰτα; . . . » .

Πόσον αληθινά καί ποιαν άπήχησιν έχουν δλα αυτά καί εις τήν σημερινήν 
πραγματικότητα, είναι εις θέσιν νά τό άντιληφθή ευκόλως ό καθείς. ”Ας σημειω- 
θή δτι τά οίνοποιητικά εκείνα εργοστάσια τών Πατρών, πολύ σύντομα έκλεισαν, δ- 
πως είχε προφητεύσει ό ’Άγγλος ναύαρχος. Ό «Αιών» τής 23ης Απριλίου 1882 
γράφει:

«'Ολόκληρος βιομηχανικός κλάδος εις τάς Πάτρας κατεστράφη, λόγω τής ά
θλιας νοοτροπίας τών βιομηχάνων, οίτινες επιζητούν νά κερδοσκοπήσουν πωλοΰντες 
νοθευμένα προϊόντα. . .».

*

Π
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ΑΕΙΣΤΑΙ άλλαι όδυνηραί επιπτώσεις τής αισχροκέρδειας, έπί τών φορέων 
της καί τής εθνικής οικονομίας, εύρίσκονται εις τόν παρελθόντα αιώνα λόγω 

περιστατικών κατά τά όποια τό περιλάλητον «δαιμόνιον τής φυλής» θριαμβεύει υπό 
μορφάς εγκληματικής απάτης. Εις τό αυτό τεύχος τού «Δελτίου ’Εμπορικής καί 
Βιομηχανικής ’Ακαδημίας» άναφέρονται τά «έργα καί ήμέραι» τών καπνεμπόρων 
Αλμυρού. Αυτοί, κατά τά άναφερόμενα εις τό Δελτίον «άσυνειδήτως άνεμείγνυον 

τά καπνά τής περιφερείας 'Αλμυρού, τά κατώτερα καπνά Καρδίτσης καί Τρικά
λων, πωλοΰντες ταΰτα εις ’Ιταλίαν. ’Αλλά τό ’Ιταλικόν Μονοπώλιον Καπνού, διοι- 

κούμενον βεβαίως ούχί από ηλιθίους κουτόφραγκους δπως έφαντάζοντο οί ευφυέστα
τοι ήμέτεροι καπνέμποροι 'Αλμυρού, άνεκάλυψαν ευκόλως τήν απάτην καί έκλείσθη 
ή θύρα τής ’Ιταλίας εις τά ελληνικά καπνά. . .».

Καί συνεχίζει τό Δελτίον: «Τί νά είπωμεν δέ καί περί τής ρητίνης μας; 'Η 
ρητίνη Έλευσΐνος καί Σαλαμΐνος κατέστη περιζήτητος διά τήν ώραίαν φύσει ποιό
τητά της. Πλήν όμως όσον μάλλον ηυξανεν ή ζήτησις, κατά τοσοΰτον καί ή νόθευ- 
σις έπεξετείνετο μέχρι τού νά ρίπτωνται εντός τής ρητίνης ξύλα, πέτραι, χώματα, 
άμμος, μέχρις δτου άπεκλείσθη τών αγορών τής καταναλώσεως Γαλλίας καί 
Α γγλίας. . .».

»Καί ή σταφίς μας; Έπετύχομεν καλήν πώλησιν εις τήν Ρωσίαν. Ά λ λ ’ οί νο-
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θευταί έμποροί μας, οϊτινες συνεχώς κραυγάζουν ζητοΰντες προστασίαν τοΰ Κρά
τους, έκαμαν τό παν διά νά έξαπατήσουν καί τούς Ρώσους. ’Ακόμη δεν ήρχισεν ή 
εις την Ρωσίαν εξαγωγή σταφίδος μας καί ευθύς έκεΐθεν ακούονται κραυγαί άγα- 
νακτήσεως διά τήν νόθευσιν. . .».

Θά ήδύνατο νά σταχυολογηθοΰν αναρίθμητα παρόμοια παραδείγματα, πού α
ποκαλύπτουν τόν άφόρητον καί καταστρεπτικόν «σπεκουλαντισμόν» τής εποχής ε
κείνης. Εις τήν «Άκρόπολιν» τής 20ης ’Οκτωβρίου 1887, ό συνεργάτης της «Π. II.» 
γράφει, δτι οί νηματουργοί Ιίειραιώς έχρεωκόπησαν όμαδικώς «ούχί τόσον λόγω 
του ξένου ανταγωνισμού, αλλά λόγω τού εσωτερικού των ανταγωνισμού προς την 
έαυτήν πονηριάν καί μικροδολιότητα! . . . ΕΙχον άκμαίαν εξαγωγήν νημάτων εις 
Τουρκίαν καί Ρουμανίαν, τήν οποίαν έχασαν πρό πολλοΰ, κατά τινας μέν ένεκα τοΰ 
ευρωπαϊκού συναγωνισμού, κατ’ άλλους όμως γνωρίζοντας καλύτερον τά πράγματα, 
διότι έόολιεύθησαν τούς πελάτας των, βρέχοντες τά νήματα δπως παραστήσουν τό 
βάρος μεΐζον τού πραγματικού. . .».

Καί δ αείμνηστος εκείνος Βλάσης Γαβριηλίδης, γράφων διά «τήν αθλιότητα 
ένίων νεοελλήνων κεφαλαιούχων» τονίζει:

« Ά λ λ ’ ώ φίλτατοι “Ελληνες, διατί παραπονούμεθα; ’Έχομεν βεβαίως κρά
τος άθλιον τό οποίον προστατεύει τούς βασιλείς τής νοθείας βιομηχάνους, τούς πα
ράγοντας αθύρματα καί καταλείπει τούς σοβαρούς βιομηχανικούς κλάδους ώς ή σι
δηρουργία τοΰ Πειραιώς. ’Έχομεν κράτος άθλιον τό όποιον σπεύδει νά κατοχύρω
ση διά παντός μέσου τόν έσχατον ξένον κεφαλαιούχον καί παρεμβάλλει προσκόμματα 
εις πάσαν υγιά ελληνικήν έπένδυσιν. ’Έχομεν δμως καί τήν οδικήν μας αθλιότητα, 
ήτις θεωρεί ώς δείγμα εξαιρετικής ευφυΐας καί μέθοδον αμέσου κερδοσκοπίας, τήν 
νοθείαν. Καί άπορούμεν διότι μικραί χώραι ώς ή ίδική μας καί πλούσιαι όχι 
περισσότερον άπό τήν ίδικήν μας, μεταβάλλονται εις οικονομικούς γίγαντας, ενώ 
ημείς ερπομεν πάντοτε εις τά κατώτερα στρώματα τής ένδειας. . .».

** *

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ή οποία κατά τόν παρελθόντα αιώνα πού άναφέ- 
ρονται τά ανωτέρω περιστατικά κατέβαλε πολλάς, αγωνιώδεις καί άπεγνω- 

σμένας προσπάθειας διά νά θεμελιωθή ή εθνική οικονομία, άπεφάσισε κατά τόν 
20ον αιώνα νά άντιδράση πλέον αύστηρώς διά τήν περιστολήν τής αισχροκέρδειας. 
Μέχρι τοΰ 1916, αί πάσης μορφής άγορανομικαί παραβάσεις έτιμωροΰντο εις βα
θμόν πταίσματος κατά τά άρθρα 584— 587, 671 καί 697 τού Ποινικού Νόμου, τήν 
έκ τής σχεδόν ατιμωρησίας δέ κατάστασιν έπεδείνωσαν αί έκ τοΰ πρώτου παγκο
σμίου πολέμου μοιραΐαι άναταραχαί εις τήν προσφοράν καί ζήτησιν των αγαθών. 
Ουτω, τό πρόσφορον έδαφος διά τήν μεγαλυτέραν βλάστησιν καί άνάπτυξιν αθε
μίτων κερδοσκοπικών τάσεων τού εμπορίου, τάς έκ τού πολέμου ανωμάλους συν- 
θήκας αί δποϊαι έκλόνισαν τήν ισορροπίαν παραγωγής καί καταναλώσεως καί γενι- 
κώτερον τάς άνταλλακτικάς σχέσεις, ήλθε νά έμποδίση δ νόμος 703 τοΰ 1916 «περί 
αισχροκέρδειας καί πλεονεξίας». Έπενέβη λοιπόν ή Ελληνική Πολιτεία διά τοΰ αρ
κούντως αυστηρού τούτου νόμου — δ όποιος κατόπιν έπανειλημμένων τροποποιήσεων 
καί συμπληρώσεων άπετέλεσε τήν βάσιν τοΰ νυν ίσχύοντος Ν. Δ. 136) 30.9.1946—  
καί διέγραφε τά δρια καί τά συνιστώντα τό αδίκημα τής αισχροκέρδειας στδίχεΐα 
μέ περισσοτέραν σαφήνειαν καί αυστηρότητα. Τό καθεστώς τού νόμου τούτου, δμοΰ 
μετά τού Νομοθετικού Διατάγματος τής 9ης ’Ιανουάριου 1926 τό όποιον έτιμώρει 
μέ τόν δι’ αγχόνης θάνατον τούς έκ δόλου νοθευτάς άλεύρων, έπέφερε κάποιαν ι
σορροπίαν εις τάς άγορανομικάς σχέσεις, κατά κοινήν δμολογίαν επιφανών νομικών. 
’Αλλά ή καταστροφική θύελλα τών δύο παγκοσμίων πολέμων, έκτος τού δτι έκλό- 
νισε τήν λειτουργίαν τών οικονομικών νόμων καί τών συναλλακτικών έθίμων, έκτος 
τοΰ δτι εις πλείστας τών ευρωπαϊκών χωρών αποσυνέθεσε κυριολεκτικώς τήν οικο
νομίαν των καί συνέτριψε τήν όργάνωσιν τής οικονομικής ζωής, έδημιούργησε καί
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λογω δυσμενών περιστάσεων (κυρίως πολεμικών γεγονότων, θεομηνιών κ. λ.) τε- 
λείαν^ή μερικήν έξαφάνισιν των κανονικών συνθηκών τοϋ εμπορίου, κατ’ άκολου- 
θίαν οε̂  παραβιασιν τών γραπτών η άγραφων νόμων πού διέπουν τάς έμπορικάς συ- 
ναλλαγας ή αγοραπωλησίας, δεν άφίσταται —  κατά τό περιεχόμενόν του —  τοϋ 
γενικού όρου τής αισχροκέρδειας καί δεν παρέστη ανάγκη ειδικής νομοθετικής άν- 
τιμετωπίσεως τών έξ αύτοϋ δεινών εις τήν οικονομικήν ζωήν. Συμπεριελήφθη λοιπόν 
ώς «νέον φαινόμενον» εις τό γενικόν καί κύριον Νομοθετικόν Διάταγμα 136) 30.9. 
1946, ώς καί εις άλλους νόμους καί άγορανομικάς διατάξεις πού άποτελοΰν τήν ί- 
σχύουσαν σήμερον περί αισχροκέρδειας γενικώς νομοθεσίαν.

Είναι  ̂ γνωστόν ότι ή ίσχύουσα σήμερον νομοθεσία, όπως άλλωστε καί δλοι οι 
νεώτεροι άγορανομικοί νόμοι εις τάς ευρωπαϊκάς καί άλλας χώρας, δέν περιορίζε
ται μόνον είς^τή'ή λήψιν μέτρων κατά τής επιδιώξεως υπερβολικού κέρδους υπό οιαν- 
δήποτε μορφήν, ήτοι εις τήν προστασίαν τής κοινωνίας έκ τοϋ άδικήματος τής αι
σχροκέρδειας ύπό τήν στενήν έννοιαν τοϋ δρου, άλλά θεσπίζει γενικώτερα μέτρα 
περιλαμβάνοντα άπάσας τάς πράξεις καί ένεργείας τών συναλλασσόμενων, τάς δυ- 
ναμένας νά έχουν ώς έπακόλουθον τήν ακρίβειαν τοϋ βίου, τήν έκμετάλλευσιν τοϋ 
κοινοΰ ύπό τών εμπόρων καί παραγωγών καί τήν έν γένει άθέμιτον, άνήθικον καί 
παράνομον έκμετάλλευσιν τών άνωμάλων οικονομικών συνθηκών τής χώρας. Ή ί
σχύουσα νομοθεσία δίδει τό δικαίωμα εις τά αρμόδια όργανα, δπως λαμβάνουν δλα 
έκεΐνα τά μέτρα τά όποια θά ήμπόδιζον τήν καθ’ οίονδήποτε τρόπον αισχροκέρδειαν 
έπί τών ειδών βιοτικών αναγκών, είτε διά τής επιδιώξεως ύπερβολικοΰ κέρδους, είτε 
διά τής νοθείας, είτε διά τής άποκρύψεως, είτε διά τής μή καταλλήλου καί συμφώ- 
νως τφ νόμω διαθέσεως αυτών. Ά λλά  αί έπιβαλλόμεναι σήμερον ποιναι, αί όποΐαι 
βεβαίως έπ’ ούδενί λόγφ δύνανται νά συγκριθοΰν μέ τάς έπιβαλλομένας κατά τήν 
αρχαιότητα, τούς ρωμαϊκούς χρόνους, τον μεσαίωνα κ α ί . . .  τό 1926, ήτοι μαστι
γώσεις, εξορίαι, δημεύσεις ολοκλήρων τών περιουσιών καί δι’ αγχόνης θάνατος, 
είναι διά τήν εποχήν μας καί αί άρμόζουσαι διά τήν περιστολήν τοϋ κακοΰ τής 
αισχροκέρδειας; Έπ’ αύτοϋ, φυσικά, άλλοι έχουν τον λόγον.

Ε ΚΕΙΝΟ πού προέχει σήμερον διά τήν Πολιτείαν γενικώς, είναι δτι αί έκ τής 
αισχροκέρδειας όδυνηραί έπιπτώσεις εις τήν έθνικήν οικονομίαν άπέκτησαν 

μίαν πολύ εύαίσθητον «άχίλλειον πτέρναν»: εκείνην τοϋ Τουρισμού. Πέραν τοϋ δτι 
ή αισχροκέρδεια έχει θύματα έν πολλοϊς καί αυτούς τούτους τούς φορείς της, πέ
ραν τοϋ δτι αί θύραι τοϋ έξαγωγικοΰ εμπορίου κλείουν ερμητικώς εις τά ελληνικά 
προϊόντα δταν παρουσιάζωνται νοθευμένα, έλλιποβαρή κ.λ. κ.λ., υπάρχει ή δυ- 
σφήμισις τής χώρας εις τάς ξένας άγοράς καί εις τάς χιλιάδας τιον τουριστών οί 
όποιοι έπιθυμοΰν νά μάς έπισκεφθοΰν. Τό τελευταϊον, ήτοι ή όυσφήμισις τής χώ
ρας, έάν δέν είναι τό κυριώτερον, συγκαταλέγεται τουλάχιστον μεταξύ τών κυριω- 
τέρων στοιχείων δι’ όδυνηράς έπιπτώσεις έπί τής εθνικής οικονομίας. Ά ς  μή λη- 
σμονοϋμεν δτι, πέραν τοϋ άγώνος έπιβολής τών προϊόντων μας εις τάς ξένας άγο
ράς, υπάρχει δ μέγας άγων τοϋ Κράτους διά τήν προσέλευσιν τουριστών έκ πάσης 
γωνίας τής γής. Ό  Τουρισμός μεταπολεμικώς έκρίθη ώς ή μεγίστη τών επιχειρή
σεων δλων σχεδόν τών κρατών, διά τήν Ελλάδα δέ ώς ή μεγίστη «βιομηχανία» ει
σροής συναλλάγματος. Ά ν  ασυνείδητοι έπιχειρηματίαι ή υπάλληλοι αυτών προ
σπαθούν μέ τήν αισχροκέρδειαν νά δυσφημήσουν τήν χώραν διεθνώς, τά αρμόδια 
όργανα πρέπει νά άντιδράσουν μέ τήν άνάλογον αυστηρότητα καί πριν τό κακόν λά
βει διαστάσεις. Θά είναι άργά τότε, δεδομένου καί τοϋ άνταγωνισμοΰ τών ευρωπαϊ
κών χωρών καί δεδομένης τής πάντοτε ευπαθούς έλληνικής οικονομίας. . .

1
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—ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ τόν φρούραρχο Πατρών, Πλ. Μαλλικούρτην, δ λοχαγός Ν. 
Ιίαναγόπουλος, πυροβολήσας αυτόν μέσα στο γραφείο του μέ τό περίστροφό του. 
Αιτία τό γεγονός, δτι δ συνταγματάρχης υπόβαλε για τόν δράστη δυσμενή πρόταση.

— ΣΚΟΤΩΣΕ μέ επτά μαχαιριές τόν Άθαν. Στιβαράκη δ ’Οθωμανός Χαρι- 
σετόν Μουσταφά, στό χωριό Βαφέϊκα Ξάνθης, γιατί τό θύμα άρνήθηκε τό κέρασμα 
τοϋ ’Οθωμανού καί αυτός τό θεώρησε προσβολή. Αιτία τής άρνήσεως τοϋ κεράσμα
τος ήτο γιατί βιαζόταν δ Στιβαράκης νά φύγη μέ τη γυναίκα του καί τα τρία παι
διά του. 'Ο δράστης πήγε καί παραφύλαξε σέ μια πάροδο από δπου θά περνούσε τό 
θύμα καί τόν χτύπησε μέ τό μαχαίρι στην κοιλιά καί στην καρδιά, δπότε πέθανε 
αμέσως.

— ΓΙΑ ΑΣΕΛΓΕΙΑ εις βάρος επταετούς μαθητοΰ συνελήφθη στό ’Αμύνταιο 
καί προφυλακίσθηκε δ γεωπόνος Ε. Βασιακόπουλος, ετών 54.

— ΙΕΡΟΣΥΛΙΕΣ καί άρχαιοκαπηλεία διαπράχθηκε από τό Γεώργιο Ζώη, ετών 
33, αυτοκινητιστή καί τόν Βασίλ. Βλαχομαΰρο στά Γιάννενα, δταν αυτός μετέφερε 
5 εικόνες σημαντικής αξίας, πού είχαν κλαπή από διάφορες εκκλησίες. Στό σπίτι 
τού Ζούη βρέθηκαν μία αιχμή άρχαίου δόρατος, δύο δακρυδόχοι καί αρχαία νομί
σματα .

—ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ ανηλίκου κοριτσιού καταδικάσθηκε από τό Κακούρ- 
γιοδικεΐο Φλωρίνης σέ 13 μηνών φυλάκιση, δ Ε. Τζίκας, ετών 19.

—Α ϊ ΓΟΚΤΟΝΗΣΕ μέ τό περίστροφό του δ ’Αστυφύλακας τής ’Ασφαλείας 
’Αθηνών I. Γιαννόπουλος σέ κοινόχρηστο χώρο τού πρατηρίου βενζίνης τής οδού ’Α 
θηνών — Λαμίας.

-—ΣΚΟΤΩΣΕ τή Μαρία Άνδρούτσου δ εργάτης Ίάκ. Κορίνθιος, πυροβολών
τας την από κοντά μέ κυνηγετικό δπλο καί κατόπιν αύτοκτόνησε στό χωριό Καλ
λονή Τήνου. Αιτία τό δτι τό θύμα κατηγορούσε τόν αύτόχειρα δτι αποπλάνησε τό 
παιδί της.

— ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ναρκωτικών καταδικάσθηκε σέ 51/2 χρόνια φυλακή από τό 
Κακουργιοδικεΐο Χαλκίδος ή Μαρία Σπυροπούλου, κάτοικος Αθηνών.

— ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ τών δόσεων δ Γ. Καρνάτης, ετών 24, άπόσπασε από 
τρεις κοσμηματοπώλες τιμαλφή αξίας 54.000. Εναντίον του ύπεβλήθησαν μηνύσεις.

—ΕΡΩΤΥΛΟΣ διά τηλεφώνου πού εγίνετο φορτικότατος σέ μιά έγγαμη κυρία 
όταν εβγαινε απο τό σπίτι δ ανδρας της, συνεληφθη ύστερα από παγίδα πού έστησε 
ή Γενική Ασφάλεια, δπου κατηγγέλθη ή οιατάραξις αυτή τής οικογενειακής γαλή
νης. ’Ονομάζεται Γ. Σ. Σπηλιώτης, έτών 34, άεργος.

ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ Γ. Παπαδοπουλος, έτών 21, Ε. Φραγκούλης ετών 21 
και Δ. Κουντας, έτών 19, συνεληφθησαν άπο το ΣΤ Παράρτημα Ασφαλείας ώς 
ύποπτοι καί εξακριβώθηκε δτι, χρησιμοποιούντες μοτοποδήλατα, έκαμαν 17 διαρρή
ξεις στην Αθήνα καί ta προάστιά μέσα σε επτά μερες. Είχαν έλθει από την Πά
τρα, δπου έκαναν αρκετές διαρρήξεις καί δταν έπεχείρησαν νά τούς συλλάβουν, 
συνεπλάκησαν μέ τούς αστυνομικούς καί κατόρθωσαν νά διαφύγουν.
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—Η ΔΙΑΡΡΗΚΤΡΙΑ Βικτο)ρία Δεληγιαννίοη ή Δρογκίτου συνελήφθη από 
τή Γενική Ασφάλεια ’Αθηνών. ’Άρχισε τις κλοπές από ηλικία 18 ετών 
και σήμερα είναι 25. Μέσα σέ πέντε χρόνια έκαμε πολλές διαρρήξεις καί μπήκε 
αρκετές φορές στη φυλακή. Βγήκε προ έξι μηνών καί στο διάστημα αυτό διάρρη- 
ξε τέσσερα σπίτια στην Αθήνα καί δύο στή Θεσσαλονίκη. Είς βάρος της έκκρε- 
μοΰσε απόφαση καταδίκης σέ 4μηνη φυλάκιση πού τής έπεβλήθη για κλοπή.

— ΟΙ ΚΛΕΠΤΕΣ τουρίστες Ζάν Μωρίς Βεντρίν ετών 26, ηλεκτρολόγος, καί 
ό Ροζέ Όνορέ Κολντέρ, ετών 26 κουρέας, ήλθαν στην Ελλάδα μέ αυτοκίνητο μαζί 
μέ τις γυναίκες τους, τις όποιες άφησαν σέ ένα «κάμπινγκ» στην περιοχή Λαμίας. 
Κατόπιν ήλθαν στην ’Αθήνα καί σέ μια νύχτα λεηλάτησαν δέκα αυτοκίνητα. Στό 
ένδέκατο συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω άπό δύο αστυφύλακες.

— ΔΙΑΡΡΙΙΚΤΕ Σ προσπαθούσαν νά διαρρήξουν τή νύχτα τό παντοπωλείο τοΰ 
θ . Γκίνη στή διασταύρωση των οδών Μ. Βόδα καί Παιωνιου. Τούς άντελήφϋησαν 
πολίτες, ειδοποίησαν τήν ’Άμεσο Δράσι πού συνέλαβε τον ένα, τον Μπασάκη. Ό 
άλλος διέφυγε καί καταζητείται.

—  ΕΚΟΨΕ μέ τά δόντια τό αυτί τοΰ Τ. Παπαγιαννάκη δ Π. Ντόκος, φοοτο- 
εκφρρτωτής, μέσα στό επί τής δδού Νικηφόρου 8 καφενείο για ασήμαντη αφορμή, 
για τήν όποια έκτύπησε καί εξύβρισε το θύμα.

—  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ απαγορευμένα (ζάρια) έπαιζαν στό υπόγειο τής οοοΰ Αγίου 
Μελετίου 5, δπου καί συνελήφθησαν άπό τήν ’Αστυνομία οί Δ. Λορεντζάκος, Μ. Δε- 
ληγιάννης, Στ. Ζαχαράκης καί ή γυναίκα του Ζωή, Γ. Πασιάκη, Χρ. Γκίκας, Χρ. 
Καταρίνης, Β. Βασιλείου, Ε. Άσαριωτάκης, Α. Παπαδόπουλος, Λ. Γιαννόπουλος, 
Έλ. Ζερβού καί Χρ. Τσομπανάκης. Κατασχέθηκαν 10.700 δρχ., 12 δολλάρια καί 6 
χρυσές λίρες πού βρέθηκαν πάνω στό τραπέζι. ’Επίσης βρέθηκε καί ένα πιστόλι 
«μπράουνιγκ» πού τό είχε κάποιος πετάξει κάτω άπό τό τραπέζι.

— ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ Α. Μαύρος, Σ. Καρύδης, Χρ. Καψάλης καί Ήλ. Γεωρ- 
γουλέας, συνελήφθησαν άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών, γιατί είχαν διαρρήξει 
στή Λιέγη τοΰ Βελγίου κοσμηματοπωλείο καί έκλεψαν κοσμήματα αξίας 1.200.000 
δραχμών, τά πούλησαν στον Σεραφείμ Δρίτσουλα άντί 150.000 δραχ., ό όποιος τούς 
έδωσε 70.000 καί κατόπιν έφυγε μέ αεροπλάνο για τό Γιοχάνεσμπουργκ. Λίγα κο
σμήματα βρέθηκαν στά χέρια τοΰ Γ. Καρύδη.

—  Ο ΚΑΕΙΙΤΗΣ πορτοφολιών Ά ντ. Σαρανταένας συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω 
κλέβοντας 950 δραχμές άπό τήν τσέπη τοΰ παντελονιού τοΰ Χρ. Κοκκαλιάρη μέσα 
σέ λεωφορείο τής γραμμής Ζωγράφου. "Οταν τον άντελήφθη τό θύμα, πέταξε τά 
χρήματα έξω άπό τό παράθυρο τοΰ λεωφορείου.

—  ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ χρηματοκιβωτίου Θ. Καραμάνης καί Σπ. Μακρής ή 
Καλύβας, σεσημασμένοι κλέπτες, συνελήφθησαν στήν Κέρκυρα γιατί άπήγαγαν άπό 
τό κατάστημα γενικού εμπορίου τοΰ Μοράλιου στή Λειβαδιά, ολόκληρο χρηματοκι
βώτιο μέ αυτοκίνητο, τά μετέφεραν σέ ερημικό μέρος καί τό διάρρηξαν. Πήρανε 
τό περιεχόμενό του, ήτοι 47.000 δραχμές, δμολογίες 9.000 δραχ., διάφορα ξένα νο
μίσματα, εντολές καί γραμμάτια 312.000 δραχ. Οί δράστες είχαν ετοιμάσει καί τά 
διαβατήριά τους γιά νά φύγουν στό εξωτερικό.

—  ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ μέ μαχαίρι τοΰ X. Χριστοδούλου καί έπίθεση κατά 
θαμώνων κέντρου στις Τζιτζιφιές συνελήφθησαν οί Α. Περτάκης, Έμ. Χαμηλάκης, 
Έλ. Χαμηλάκης, Σ. Άνανιάδης καί I. Κακολάκης, οί οποίοι συνεπλάκησαν μέ άλ
λους θαμώνες τοΰ κέντρου, όταν μέ διάφορες κρητικές μαντινάδες παρενοχλοΰσαν 
τις γυναίκες των πελατών.

— Ο ΣΑΤΓΡΟΣ δάσκαλος τοΰ χωριοΰ Πετρουλίου Τρικάλων Άνδρέας Παπα- 
δημητρίου καταδικάσθηκε άπό τά κακουργοδικεΐο Κοζάνης σέ 20ετή κάθειρξη καί 
δ συνεργάτης του Β. Κοντογιάννης, κοινοτικός γραμματέας σέ ΙΟετή κάθειρξη.

—ΕΚΛΕΨΕ κατ’ εξακολούθηση δραχ. 150.000 ή κομμώτρια Νίκη Σίδηρο-
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πούλου, άπό τό σπίτι τής Χριστίνας Δάφνη (δδός Πιπίνου 79) δπου πήγαινε τρεις 
φορές τό μήνα για νά τήν χτενίση. Συνελήφθη επ’ αύτοφόρω υστέρα από παρα
κολούθηση τής ’Αστυνομίας καί ομολόγησε τήν κλοπή.

— ΑΠΑΤΗ για νά λύση τά μάγια έκαμε ή τσιγγάνα Παναγ. Σοφιανού καί άπέ- 
σπασε από τό θύμα 3.000 δραχμές.

— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ μοτοποδηλάτου Γεώργιος Λεμπιόάκης ετών 19, συνελήφθη 
άπό αστυνομικό, ό όποιος τόν ύποτεύθηκε από τήν αδεξιότητα του νά έπισκευάση 
τό μοτοποδήλατο δταν ξαφνικά έσβησε ή μηχανή του.

— ΚΛΕΦΤΕΣ πορτοφολ ιών σέ λεωφορεία καί τρόλεϋ συνελήφθησαν έπ’ αύτο- 
φώρω άπό τόν άρχιφύλακα Φελουκαντζή, οι Ιταλοί τουρίστες Άλβάρτο Τζιαβάρα, 
Μαρσέλο Μακότζα καί Άλφρέντο Μπελόντα. Είχαν έν συνόλω κλέψει 8 πορτοφό
λια άπό επιβάτες. Καταδικάσθηκαν άπό τό δικαστήριο σε φυλάκιση 20 μηνών.

— Χαρτοπαΐκτες 4 συνελήφθησαν στήν οδό Κυψέλης 60 (6ος δροφος) . 'Ο έ-
ΧΑΡ ΓΟΠΑΙΚΤΕΣ 4 συνελήφθησαν στην όδό Κυψέλης60 ( 6ος δροφος ) .Ό έ

νας παίκτης άπείλησε τούς άλλους μέ ψεύτικο περίστροφο ζητώντας νά τού έπιστρέ- 
ψουν 17.000 δραχμές πού είχε χάσει στά χαρτιά.

— ΔΙΟ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ 15 ετών —Γ· Β. καί Π. Κ.— συνελήφθησαν άπό τή 
Γενική ’Ασφάλεια καί διαπιστώθηκε δτι κατά τό τελευταίο εξάμηνο έκαμαν 23 δι
αρρήξεις σπιτιών καί έκλεψαν συνολικώς 125.000 δραχμές.

— ΑΠΗΓΑΓΑΝ βιαίως τήν έγγαμη μουσουλμανίδα Σαντιχά Φερεντίν Όσμάν 
οι μουσουλμάνοι Χουσίν Όγλοϋ καί Νιζαντέν Όγλοΰ, καί έπεχείρησαν νά τήν κα
κοποιήσουν. Αυτή άντιστάθηκε καί δταν έφθασε δ άντρας της, οί άπαγωγεΐς έπετέ· 
θησαν εναντίον του τόν τραυμάτισαν μέ μαχαίρι καί έφυγαν. Αυτά έγιναν στήν 
Ξάνθη.

ΓΙΑ ΑΔΙΚΗ επίθεση καί τραυματισμό τού οδηγού Δ. Καντέρα συνελήφθησαν 
στό συνοικισμό Ν. ’Αφαίας Σκαραμαγκά οί Γ. Στάθης, Κ. Τουλατζής, Χρ. Καλός 
καί δ Δ. Σουρής, ή γυναίκα του Ελένη καί ή κόρη του Ά ν ν α , γιατί άπείλησαν 
τά παιδιά τού Καντέρα.

—ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ μέ ένα μαχαίρι κατά τής γυναίκας του Μαρίας ετών 20 καί 
τής παραμόρφωσε τό πρόσωπο μέ πολλά κτυπήματα λόγω ζηλοτυπίας δ έμπορος νεω
τερισμών Κ. ΙΙασχαλίδης, μέσα στό κατάστημά του στήν Ξάνθη. Είχαν παντρευτή 
προ μηνός.

— ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ τρόπο δ Ν. Μαυρόπουλος έπεχείρησε νά σκοτώση τόν 
Γρηγ. Ριζούνην στήν Ά γ ιά  Λαρίσης, δταν στό δρόμο δρμησε κατ’ επάνω του μέ 
τό αυτοκίνητό του. Ό Ριζούνης τόν άντελήφθη εγκαίρως καί διέφυγε.

-—ΖΑΡΙΑ (μπαρμπούτι) έπαιζαν στό καφενείο τής δδού Ά γ . Κων) νου 9 οί 
L. Σκίρας, Σ. Ζορμπαλάς, Ν. Κυμαντάκης, Ν. Σιγανός, Ε. Χλαρής, Α. Δρίγκος, Ν. 
Περάκης, Γ. Μάνδρας, πού συνελήφθησαν άπό τήν ’Αστυνομία καί κατασχέθηκαν 
οραχ. 1.400.

— ΖΑΡΙΑ (μπαρμπούτι) έπαιζαν στήν δδό Χρυστοστόμου Σμύρνης οί Μ. Ευ
σταθίου, X. Κουρτέλης, Ε. Σαβουλίδης, Η. Καραγκιοζόγλου, Ν. Ινουτσοδημήτρης, Ε. 
Σπινιώτης, Χρ. Πειναγιώτίδης, Δ. Παναγιώτογλου, Κ. Καρτέλης, I. Μπαρμπουνά- 
κης, οί όποιοι συνελήφθησαν άπό τήν ’Αστυνομία.

— Η ΒΙΤΡΙΟΛΙΣΤΡΙΑ Παρθένα Κουγιομτζίδου ετών 18 στή Δράμα έρριξε 
βιτριόλι στό πρόσωπο τού Δ. Καρυπίδη γιά λογαριασμό τής άδελφής της πού"ήταν 
φίλη του. Αυτή καταδικάσθηκε σέ φυλάκιση 13 μηνών καί ή ηθική αυτουργός ’Α
ναστασία σέ φυλάκιση 2 ετών.

— ΑΣΕΛΓΗΣΑΝ άλληλοδιαδόχως σέ μιά κοπέλα 15 έτών 4 νεαροί πού τήν 
πήραν μέ τή θέλησή της στό Χαϊδάρι άπό τό Αιγάλεω. Ό ένας συνελήφθη.

— ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΙ νέοι συνελήφθησαν άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια, γιατί π ε ρ ι
φέρονταν μέ γυναικεία ρούχα. Είναι οί Ε. Πράσινος έτών 24, Κ.' Κουτσόπουλος έτών 
22, X. Χατζησταματίου έτών 28 καί X. Πολίτης έτών 20.

Ν. Α.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΛΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ
_________ 'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΊ-ΚΟΥ__________

Ο Ι ΣΤΗΛΕΣ αυτές πολλές φορές ώς τώρα, ξεκινώντας από κάποια, καινούργια 
κάθε φορά, αστυνομική εκδήλωση, βρήκαν την ευκαιρία να έκφράσουν τϊς σκέ

ψεις των καί νά τονίσουν ανάλογα τή σημασία αυτών των εκδηλώσεων. Για μάς 
προσωπικά, αλλά καί γ ιά  καθένα πού αγαπάει μέ πάθος τό Σώμα πού χρόνια τώρα 
έ'χει καλύψει τον πανελλήνιο ορίζοντα μέ μια θαυμαστή καί ζηλευτή ιστορία, κάθε 
τι πού έχει σχέση μέ τήν υπηρεσιακή μας δραστηριότητα, είτε μικρό είτε μεγάλο, 
πρέπει νά σημειώνεται μέ τον κατάλληλο τρόπο, γιατί έτσι μόνον άποδεικνύομε ότι 
ξέρομε τις δυνατότητες πού έχομε καί τις όποιες είμαστε σέ θέση νά άξιοποιήσωμε, 
φθάνει μόνον νά συντρέξουν ορισμένοι παράγοντες.

Τό γράψαμε άλλωστε κι άλλοτε, χωρίς αυτό νά θεωρηθή σάν περιαυτολογία. 
Τό έμψυχο δυναμικό μας βρίσκεται σέ άριστη επαγγελματική κατάρτιση καί είναι 
σέ θέση νά συγκριθή μέ τό όποιοόήποτε ξένο. Τά τεχνικά μέσα πού μάς έλειπαν ή 
λείπουν, υστέρα από τήν συνεχή δραστηριότητα τών αρμοδίων παραγόντων μας καί 
τή συμπαράσταση τής Πολιτείας, πού μέρα τή μέρα αναγνωρίζει πιο πολύ τό έργο 
πού προσφέρομε, πλαισιώνουν σιγά - σιγά τις Υπηρεσίας μας καί εύελπιστοΰμε ότι 
σύντομα θά είμαστε σέ επάρκεια.

Ινάθε φορά λοιπόν πού ή αρωγή της Πολιτείας συμπορεύεται μέ την ένεργητι- 
κότητα τών δικών μας υπευθύνων διαπιστώνομε τις απεριόριστες ικανότητες πού 
διαθέτομε καί τό γεγονός αυτό μάς δίνει τή δύναμη καί τό ψυχικό σθένος νά δη
μιουργούμε αξιόλογες επιτεύξεις. Βρίσκομε τότε τον τρόπο νά παρουσιάσωμε κάτι τό 
ζηλευτό γ ιά  τούς άλλους καί γιά μάς τούς ίδιους. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά κάθε 
φορά πού παριστάμεθα μάρτυρες τής όποιασδήποτε αστυνομικής δραστηριότητας, για
τί —  έπαναλαμβάνομε —  διαπιστώνομε τό πόσα μπορούμε νά επιτύχουμε καί νά δη
μιουργήσουμε. Θά πρέπει όλοι μας νά νοιώσωμε μιά γιά πάντα ότι είμαστε σέ θέση 
όχι μόνον νά συνεχίσωμε τό ώς τώρα δημιουργικό έργο τών προκατόχων μας, αλλά 
καί νά τό επαυξήσουμε προς τό καλόν τής Κοινωνίας καί τού ’Αστυνομικού Σώμα
τος είδικώτερα.

Μέ τά έπαγελματικά εφόδια πού διαθέτομε, αλλά καί μέ τήν γρανιτώδη θέλη
σή μας θά πρέπει νά αποδείξουμε σ’ όλους, εχθρούς καί φίλους, ότι ή παρουσία μας 
είναι α π α ρ α ί τ η τ η .  Θά τό επιτύχομε αυτό, γιατί δεν σβήνει εύκολα μιά 
ιστορία 44 χρόνων, γεμάτη επιτυχίες, αγώνες καί αίμα. Ή ’Αστυνομία Πόλεων είναι 
ένας ζωντανός οργανισμός καί κάθε κύτταρά της —κάθε υπάλληλός της—  ένα καί 
μόνον έχει σκοπό: Τήν επιτυχία στην αποστολή του.

❖  *

Α ΦΟΡΜΗ γιά τις πιο πάνω προλογικές μας σκέψεις μάς έδωσαν άφ’ ενός μιά 
σημαντική επιτυχία τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς πού σημειώθηκε 

τις τελευταίες μέρες, καί άφ’ έτέρου ή μεταστέγαση δύο ζωτικών αστυνομικών υ
πηρεσιών. Σήμερα περιοριζόμαστε σ’ ό,τι αφορά τή μεταστέγαση, μιά καί τό πρώτο 
γεγονός βρίσκεται, ώς τήν ώρα πού γράφονται αυτές οί γραμμές, ακόμη στό προα- 
νακριτικά του στάδιο.

Ινι αρχίζομε από τή μεταστέγαση τής Μηχανοκινήτου Ύποδ) νσεως ’Αθηνών. 
Πρόκειται γιά τήν Υπηρεσία πού έχει γράψει μιά δική της σελίδα στήν όλη ιστο
ρία τής ’Αστυνομίας. Καί δεν είναι τής ώρας νά μιλήσωμε γιά τις προσφορές τού 
Μηχανοκινήτου Τμήματος, κατ’ αρχήν καί τής Μηχανοκινήτου Ύποδ) νσεως αργό
τερα'. Ά πό τής συστάσεώς της ή Υπηρεσία αυτή ύπήρξεν ή σπονδυλική στήλη τής
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’Αστυνομίας ’Αθηνών. Πρώτη στήν πολεμική περίοδο, πρώτη καί στην ειρηνική. 
Πλήρωσε βαρύ τό φόρο αίματος, πλήν στάθηκε σαν το γρανιτώδη βράχο, πάνω στον 
όποιο γίνηκαν συντρίμμια οί επιτιθέμενοι.

’Από τις 21 ’Οκτωβρίου 1966, ή Μηχανοκίνητος Ύποδιεύθυνσις ’Αθηνών, πού 
στεγαζόταν στο γνωστό οίκημα τής οδού Άχαρνών, μεταστεγάσθηκε στο επί τής 
όδοϋ Δοϊράνης 69 (“Αγιος Σώστης — στροφή Καλλιθέας) τριόροφο οίκημα, ιδιο
κτησίας κ. Μιχαήλ Ζουρίδη. Το οίκημα καί τό συνεχόμενο στεγασμένο γκαράζ αυ
τοκινήτων καταλαμβάνει έκταση 2 χιλ. πήχεων, τό δέ υπό τοΰ Δημοσίου κατα
βαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στο ποστόν των 50 χιλ.

Θέλ όντας νά δοΰμε από κον
τά τό οίκημα για τό όποιο τό
σα πολλά είχαμε ακούσει, στις 
5.11.66 πρωί βρεθήκαμε εκεί. 
Μόλις τό άντικρύσαμε καί πριν 
ακόμα μπούμε μέσα, σκεφθή- 
καμε δτι τά δσα είχαμε ακού
σει, φαίνεται δτι βρίσκονταν 
κοντά στήν πραγματικότητα. 
Πρόκειται γιά ένα νεοκτισμέ- 
νο κτίριο, εντυπωσιακό καί ε
πιβλητικό. Στήν τεράστια αί
θουσα τού ισογείου του πηγαι
νοέρχονται οί αστυφύλακες τοΰ 
Μηχανοκινήτου —τά γνωστά 
από τήν ζωτικότητα καί μα- 
χητικότητά τους παιδιά—  έ
τοιμα νά άναλάβουν υπηρεσία.

’Ανεβήκαμε μέ τό άσανσέρ 
στόν πρώτο δροφο γιά νά άνα- 
φερωμε στόν κ. Διοικητή τον 
σκοπό τής έπισκέψεώς μας. 
Εύγενέστατα δ Διοικητής, Ά -  
ίτυνομικός Δ) ντής Β ' κ. Σπ» 
ρίδων Κάκος, μάς δέχθηκε καί 
δέν απόκρυφε τή χαρά του πού 
τα « Αστυνομικά Χρονικά» 
σκέφθηκαν νά έπισκεφθοϋν τό 
νέον οίκημα τής Τπηρεσίας 
του. Αφού μάς έξέθεσε σέ γε- 

Τ ό  έττί τ ή ς  όδοϋ Δ ο ϊρ ά ν η ζ  6 9  νέον οίκημα τ ή ς  Μ ή ν α - γραμμές ιίς οντυπωσεις
νοκ ινή του  Ύ τ τ ο δ /ν σ ε ω ς  ’ Α θη νώ ν . ljJ„Kιι0_ '°  οίκημα μάς δήλω

σε ότι είναι αρκετά εύχαριστη-
, , ,  , , , αενος, γιατί υπάρχει άνεση

χώρου. Μακρυα σχετικά απο το κέντρο τής πόλεως, υπάρχουν δύο βασικοί δρόμοι 
προσπελάσεως γιά τό κέντρο ήτοι ή λεωφόρος Συγγροΰ καί ή λεωφόρος Θησέως καί 
ο χρόνος πού απαιτείται γιά νά φθάσουν αστυνομικές δυνάμεις στό κέντρο είναι λιγό- 

άπ° εκείνον πού χρειαζόταν δταν τό Μηχανοκίνητον βρισκόταν στήν πλατεία

Ό κ. Κάκος μάς μίλησε στη συνέχεια γιά τήν δλη διαρρύθμιση τοΰ κτιρίου 
τις μελλοντικές του σκέψεις σχετικά μ’ αυτή καί πριν μάς δδηγήση στά διαμερί
σματα, μάς είπεν δτι τόσον αυτός, δσον καί οί άξ-κοί καί οί άνδοες τής Μηχανοκι-
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νήτου Ύποδιεύθυνσεως αισθάνονται πλέον άνετα στό νέο κτίριο. Μάς έδειξε μετά 
την μακέτα τοϋ υπό ανέγερση νέου ιδιοκτήτου κτιρίου τής ’Αστυνομίας πού πρό
κειται νά κτισθή στήν διασταύρωση τής λεωφόρου Συγγροϋ καί τής όόοΰ Μυκηνών, 
παραπλεύρως τής κλινικής Δαβάκη, σέ οικόπεδο 2500 τετρ. μ. πού τό Κράτος πα
ραχώρησε στήν ’Αστυνομία. Στό οίκημα αυτό θά στεγασθή ή Μηχανοκίνητος Ύπο 
διεύθυνσις καί τό «γκαράζ» 
τής ’Αστυνομίας πού βρίσκεται 
σήμερα στον Βοτανικό. ’Ήδη 
παραχωρήθηκε ποσόν 5]4 έκα- 
τομ. γιά την δημοπράτηση τοϋ 
έργου καί την έναρξη των ερ
γασιών.

Έπισκεφθήκαμε μετά δλους 
τούς χώρους τοϋ νέου οικήμα
τος. Στό ισόγειο, έκτος από 
την τεράστια αίθουσα ψυχαγω
γίας, υπάρχει τό κυλικείο, τό 
κουρείο, τό γραφείο κινήσεως 
αυτοκινήτων καί στό βάθος τό 
στεγασμένο γκαράζ. Στήν αί
θουσα ψυχαγωγίας θά τοποθε
τηθούν διάφορα παιχνίδια καί, 
πολύ σύντομα, συσκευή τηλεο- Μακέτ« το° ύτΓ0 άυέγερσιν  ιδ ιοκ τή του  οικ ή μ α τος τής 
ράσεως. Κι δλα αυτά από τά έ- Μ η χ /τ ο υ  Υ ττοδ /ν σεω ς.

σόδα τοϋ κυλικείου, πού στό δι
άστημα τής ΙΟμήνου διοικήσεως τσΰ κ. Κάκου, άνήλθαν στό ποσό των 30 χιλ. δραχμών.

Στό πρώτο δροφο, έκτος άπό τό γραφείο τοϋ Διοικητοΰ, υπάρχουν: γραφεϊον 
Ύποδιοικητοϋ, γραφεϊον ’Αστυνόμων, γραφεϊον κατωτέρων άξ-κών, γραφεϊον ανα
κρίσεων, γραφεϊον μικροπωλητών, τό ίατρεΐον, ή γραμματεία καί τό γραφεϊον άξ-κοϋ 
υπηρεσίας. Στον δεύτερο δροφο στεγάζεται ή Διαχείρησις καί δ Δημόσιος υπόλογος. 
Στα υπόλοιπα διαμερίσματα τοϋ δευτέρου ορόφου καί σ’ ολόκληρον τον τρίτο δροφο, 
στρατωνίζονται περί τούς 60 αστυνομικοί υπάλληλοι σέ δωμάτια 3— 6 κλινών. Στήν 
ταράτσα υπάρχει ένα μικρό δώματιο στό δποϊον αφήνουν τις στολές τους οί έγγαμοι 
υπάλληλοι.

’Από τήν έπίσκεψή μας στους χώρους τοϋ νέου οικήματος, αποκομίσαμε τις κα
λύτερες έντυπώσεις, αλλά πιο πολύ μάς ικανοποίησαν τά σχέδια καί οί σκέψεις τοϋ 
κ. Διοικητοΰ, πού, επειδή γνωρίζομε τήν δυναμικότητα τοϋ ατόμου, πιστεύομε δτι 
σύντομα θά γίνουν πραγματικότητα. Τό οίκημα ένοικιάσθηκε γιά μιά πενταετία καί 
ή μεταστέγαση ύπήρξεν, όμολογουμένως, έπιτυχής άπό κάθε πλευρά.

Φεύγοντας ευχηθήκαμε στον κ. Διοικητή καλή διαμονή στό νέο κτίριο καί 
γρήγορα νά δοΰμε πραγματοποιούμενα τά σχέδια του.

* *

Μ Ε ΤΙΣ ΑΡΙΣΤΕΣ έντυπώσεις άπό τήν έπίσκεψή μας στό νέο κτίριο τής Μη
χανοκινήτου 'Τποδ /νσεους, βρεθήκαμε σέ λίγο στήν οδό 'Ιπποκράτους 60 καί Άρα- 

χώβης 17, δπου άπό τήν 1.11.66 μεταστεγάσθηκαν δ Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων 
Α. Π., ή Υγειονομική Υπηρεσία  τοϋ Α.Α.Π., τό Επικουρικόν Ταμεΐον Άσφαλίσεως 
Υπαλλήλων Α. Π., τό Ταμεΐον Άσφαλίσεως Υπαλλήλων Α. Π. καί τά ιατρεία τοϋ 
διαλυθέντος νοσοκομείου μας.

Πρόκειται γιά ένα βοροφο κτίριο, ιδιοκτησίας κ. Σπυρίδωνος Άργειτάκη, πού 
ενοικιάσθηκε γιά μιά πενταετία αντί τοϋ ποσοΰ 40.400 όραχ. κατά μήνα. Άπό αυ
τές τις μέν 23.400 καταβάλλει τό Δημόσιο, τις δέ υπόλοιπες 17 χιλ. τά Ταμεία μας
πού στεγάζονται έκεΐ.
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Καί ή μεταστέγαση αυτή, μέ τη συγκέντρωση δλων των άσχολουμένων μέ 
την υγειονομική μας περίθαλψη καί την ασφάλισή μας, ύπήρξεν απόλυτα επιτυ
χής καί ήταν ένδεδειγμένη. Βρίσκεται στο κέντρο τής πόλεως καί εξυπηρετείται

από 'όλες τις συγκοινωνίες. Νέο 
κτίριο, διαρρυθμισμένο μέ τις 
δικές μας υπηρεσιακές απαιτή
σεις, είναι μια μ,εγάλη επιτυ
χία τής υπηρεσίας μας.

Θεωρούμε υποχρέωσή μας 
νά σημειώσωμε ιδιαίτερα τήν 
συμβολή, για τήν έγκατάστα- 
ση τών ως άνω υπηρεσιών στο 
νέο κτίριο, τοΰ συναδέλφου Τ- 
παστυνόμου Α' κ. Βασιλείου 
Ραυτογιάννη, δ οποίος ύπήρξεν 
ή ψυχή τής όλης προσπάθειας. 
Μέ τις υποδείξεις τοΰ κ. ’Αρ
χηγού καί τών άλλων αρμοδί
ων καί μέ τήν δική του εργατι
κότητα, κατάφερε τά πάντα νά 
διευθετηθούν καταλλήλως. Οί 
προσπάθειες του συνεχίζονται 
καί κάθε άναφυόμενο ζήτημα 
επιλύεται αμέσως, χάρις καί 
στην κατανόηση τοΰ κ. Άργει- 
τάκη, πού πρόθυμα ικανοποιεί 
κάθε αίτημά μας.

Στον πρώτο οροφο στεγάζον
ται δ Κλάδος 'Τγείας, τά Α ’ 
καί Β' παθολογικά ιατρεία (κ. 
κ. Κουτσούρης καί Παπαϊωάν- 
νου) , τό Φυματιολογικον (κ. 
ΙΙετάσης) καί υπάρχει μια με
γάλη αίθουσα αναμονής.

Τό έττί τ η ς  ό δ ο ύ  Ί π π ο κ ρ ά τ ο υ ς  νέον οίκημα τοΟ  Κ λ ά δου  Στον δεύτερο οροφο βρίσκε-
Ύ γ ε ία ς  κ.λ. Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  τ ο ύ  Α.Α.ΤΤ. ται ή  Τγειονομική Υπηρεσία

τοΰ Α.Α.ΤΤ. μέ τά γραφεία τοΰ 
Υγειονομικού Δ) ντοΰ Α' κ. Νιχογιαννοπούλου καί τοΰ Γραμματέως κ. Ραυτογιάννη. 
Υπάρχει αίθουσα αναμονής καθώς καί τό ’Οδοντιατρικόν Τμήμα (κ.κ. Βασιλακό- 
πουλος καί Θωμάκος) καί τό Καρδιολογικόν Τμήμα (κ. Νιχογιαννόπουλος) .

Στον τρίτο οροφο βρίσκονται: τό Όφθαλμολογικόν (κ. Παπασταθόπουλος) , τό 
Ω.Ρ.Λ. (κ. Αίλιανός) , τό Μικροβιολογικόν (δεν λειτουργεί προσωρινώς) , τό Γ' πα
θολογικόν ίατρεΐον (κ. Πάγκος) καί ή σχετική αίθουσα αναμονής. _

Στον τέταρτο όροφο βρίσκονται: τό Ακτινολογικόν (κ. Κλεπετσάνης) , δέν 
λειτουργεί προσωρινώς, τό Άρχεΐον τοΰ Κλάδου Τγείας, τό γραφεΐον έκδόσεως καί 
Οεωρήσεως βιβλιαρίων, ή Γραμματεία τοΰ Ε.Τ.Γ.Α.Π. — Κλάδου Τγείας, τό Έ- 
λεγκτήριον τοΰ Κλάδου Τ γείας καί τό γραφεΐον τοΰ Έλεγκτοΰ —  Διαχειριστοΰ.

Στόν πέμπτο όροφο βρίσκονται: τά γραφεία τών: Άστυνομικοΰ Δ) ντοΰ Α' κ. 
Ταμιολάκη καί Άστυνομικοΰ Δ) ντοΰ Β' κ. Ίατροπούλου καί τά γραφεία τοΰ Λο
γιστηρίου τοΰ Ε.Τ.Γ.Α.Π. καί τοΰ ■ Κλάδου Τγείας. Τέλος στόν έκτο όροφο βρί
σκονται: τό γραφεΐον τοΰ Αστυνομικού Δ) ντοΰ Β' κ. Μάνου, τό γραφεΐον τοΰ Γραμ
ματέως τοΰ Τ.Α.Ϊ.Α.Π. καί δύο γραφεία αύτοΰ.
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ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 

ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1966

31 εις ’Αθήνας — Πειραιά — ΙΙά-Α) Κατά μήνα ’Οκτώβριον έ.ε. καί Από 1 
τρας καί Κέρκυραν :
1) Έξητάσθησαν Από ιατρούς τής εκλογής των οίκοι
2) Έξητάσθησαν εις ιατρεία τής εκλογής των
3) Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς εξετάσεις ή θεραίΐείας εις

Ιδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά εργαστήρια ' 1.650
4) Τπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις καί Κέρκυρα 28
5) Είσήχθησαν εις Ν) μεΐα καί Κλινικάς τής έκλογής των 
5) Έγεννήθησαν εις Μαιευτήρια
7) Παθολογικαί καί παρακλινικαί εξετάσεις πραγματοποιηθεΐσαι 

εις ιατρεία καί εργαστήρια τής Ύγειον. Υπηρεσίας τοϋ ’Αρχη
γείου Άστυν. Πόλεων καί Κλάδου Υ γείας ’Αθηνών—Πειραιώ

1.750 Μέλη 
3.543

135
30 νέα »

8) Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη Αξίας 1.350 δρχ. εις

’Ήτοι τό Ταμε ΐον περιέθαλψεν εν συνόλω 10.
Έξετελέσθησαν Φαρμακεία τ:ής έκλογής των 6425 συνταγαί. 1

Β) ’Από οικονομικής ·.πλευράς ό μήν Σεπτέμβριος εχει ώς εξής:
Έ  σ ο δ α τ α % τ c χ ά Δρχ. 490.000
’Έσοδα ι συμμετοχής Δημοσίου » 403.000

Σ ύ ν ο λ ο ν  Έ σ ό δ ω ν » 893.000
Ε Ξ 0 Δ A 865.000

Π Λ Ε 0 Ν Α Σ Μ Α » 28.000

2.720 
4

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ώς Π ρόεδρος τοϋ  Κλάδου 'Υ γ ε ία ς  Α.Π. 

Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

Υπάρχει Αξιωματικός υπηρεσίας γ ιά  δλες τις ώρες τοϋ 24ώρου καί πολύ γρή
γορα τίθεται σέ λειτουργία τό κυλικεΐον πού υπάρχει αριστερά καθώς μπαίνομε 
στό κτίριο. Μέ τό ασανσέρ έξυπηρετοΰνται δλοι οί δροφοι, πλήν τοϋ πρώτου. Ή διαρ- 
ούθμιση τοϋ χώρου καί ή άνεση πού παρατηρεΐται, δημιουργούν τό κατάλληλο πε
ριβάλλον τόσο γιά τούς υπαλλήλους πού εργάζονται έκεΐ, δσο καί γιά τούς προσερχο- 
μένους. Ή τοποθέτηση τών Απαραιτήτων τηλεφωνικών συσκευών, εξυπηρετεί τά μέ
γιστα τήν δλη εύρυθμη λειτουργία τών Αστυνομικών υπηρεσιών πού εγκαταστάθη
καν στό νέο κτίριο.

Ή μεταστέγαση τής Μηχανοκινήτου Τποδιευθύνσεως καί τών Ασφαλιστικών—  
υγειονομικών υπηρεσιών μας, είναι ενα Ακόμα βήμα προς τήν επιτυχία. Καιρός νο
μίζομε οί Αστυνομικές υπηρεσίες νά Αποκτήσουν το περιβάλλον που χρειάζεται σ’ ενα 
ζωντανόν οργανισμό, πού, δπως καί πιο πάνω γράψαμε, είναι ή ’Αστυνομία Πόλεων.

Ευχόμαστε νά μάς δοθή καί πάλιν ή ευκαιρία νά Ασχοληθούμε μέ κάποια και
νούργια παρόμοια Αστυνομική εκδήλωσή.

/ .  ΡΑ -ΡΚ Ο Σ



(Συνέχεια άττό τό προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τ ο π ω νυ μ ικ ά  τω ν  οδών ’ Α θηνώ ν κα τ’ α λ φ α β η τικ ή ν  σειρά ν.
Ρόμβης,
Πάροδος της όδοΰ Περικλεούς 33, κοντά στήν «Ευαγγελίστρια» (πλα

τεία Κτένα) .
Πρόκειται για τήν ονομασία Αθηναϊκής οικογένειας, της οποίας δ οικογενει

ακός ναός διατηρήθηκε κοντά στήν οδόν Ευαγγελίστριας.
Ρομπέρ Φραγκίσκου.
Πάροδος τής όδοϋ Γενναίου Κολοκοτρώνη 15, στο Κουκάκι, κοντά στήν πλα

τεία καί τήν εκκλησία «'Άγιου Νικολάου».
Ό Φραγκίσκος Ρομπέρ, Γάλλος αξιωματικός των Ναπολεόντειων πολέμων καί 

ένθερμος φιλέλληνας, όταν έξερράγη ή Έπανάστασις κατήλθε στή Ελλάδα καί κα- 
τετάχθη στο σώμα των φιλελλήνων. Αργότερα άνέλαβε τήν διοίκησι τάγματος στον 
υπό τοΰ Φαβιέρου συγκροτηθέντα τακτικό στρατό καί διέπρεψε στή μάχη τοΰ Χαϊ- 
δαρίου (1826) , στήν οποία καί τραυματίσθηκε σοβαρά. “Οταν έγινε καλά, έλαβε 
μέρος στήν παράτολμη έπιχείρησι για τήν τροφοδότησι τής άποκλεισμένης στήν 
Άκρόπολι φρουράς, οπού καί τραυματίσθηκε σοβαρά. Συνεπεία των τραυμάτων του 
(αποκοπή καί των δυό ποδιών του) , πέθανε υστέρα από τέσσερεις ήμέρες.

Ροστάν Έδμόνδου.
Πάροδος τής όδοϋ Πατησίων 322, στοΰ «Κλωναρίδου».
Ό Έδμόνδος Ροστάν (1868— 1918) , Γάλλος ποιητής καί δραματικός συγ

γραφέας, μέλος τής Γαλλικής Ακαδημίας (1901) , έπεβλήθη κυρίως μέ τήν ηρωι
κή έμμετρη κωμωδία του «Συρανό ντέ Μπερζεράκ». Τά κυριώτερα τών εργω> του 
έχουν μεταφρασθή στήν ελληνική καί τά θεατρικά του έργα έχουν παιχθή στήν Ε λ 
λάδα.

Ροστοβίου.
Πάροδος τής όδοϋ Μεσογείων 129, απέναντι στις Σχολές Χωροφυλακής.
Τό Ροστόβιον, ρωσιστί Rostov, πόλις τής μεσημβρινής Ρωσίας στον ποταμό 

Δόν, κοντά στήν Άζοφική Θάλασσα, μέ 600 περίπου χιλ. κατοίκους σήμερα, ήταν 
άλλοτε κέντρον άκμαζούσης ελληνικής κοινότητος.
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Ρούμελης.
Πάροδος της δδοϋ Γενναίου Κολοκοτρώνη 69, κοντά στό τέρμα των λεωφορείων 

«Φιλοπάππου».
Ρούμελη, είναι ή παλαιοτέρα καί σημερινή άκόμη ονομασία τής Στερεάς Ε λ

λάδος. Παραφθορά τής συνθέτου τουρκικής λέξεως Ρούμ-ίλή, σημαίνει χώρα των 
Ρούμ (Ρωμαίων ή Ρωμηών) .

Μετά τήν άλωσι τής Κωνσταντινουπόλεως καί την πλήρη έπέκτασιν των Τούρ
κων στην Βαλκανική χερσόνησο, Ρούμελη ώνομάσθηκε το σύνολον των Ευρωπαϊκών 
επαρχιών της Τουρκικής Αυτοκρατορίας πλήν των Παραδουνάβιων επαρχιών τής 
Βοσνίας, της Κρήτης, τής Κύπρου καί των άλλων νήσων τοϋΆ ίγαίου. ’Ανώτατος 
διοικητής τής Ρούμελης ήταν ό στην Σόφια αρχικά καί από τοϋ 1836 στό Μοναστή- 
ριο έδρεύων τοπάρχης (μπεηλέρμπέης).

Κατά τά μέσα τοϋ ΙΖ' αίώνος την Ρούμελη άπήρτιζαν τά εξής σαντζάκια: 
Βιζύης, Σαράντα εκκλησιών, Σηλυβρίας, Νικοπόλεως, Βιδινίου, Σόφιας, Καλλιπό- 
λεως, Θεσσαλονίκης, Σκοπιών, Κιουστενδήλ, Τρικάλων, Χαλκίδος, ’Αθηνών, Μω- 
ρέως, Ναυπάκτου Κάρλελι (Πρεβέζης) , Ίωαννίνων, Δελβίνου, Αύλώνος, Έλβασάν, 
Σκόδρας, Άχρίδος, Πρεσρένης, Βούτσιτου, Δουκαγίν, Κρουσεβάτς καί Σμεδέρεβο. 
(Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .

Ρουμπέση Δήμου.
Συνέχεια τοϋ τέρματος τής όοοΰ Τππώνακτος, στό «Ν. Κόσμο».
Ό Δήμος Ρουμπέσης, ’Αθηναίος αγωνιστής τοϋ 1821, σκοτώθηκε κατά την 

διάρκεια τολμηρής έπιθέσεώς του εναντίον πολυαρίθμου τουρκικού αποσπάσματος 
στην ’Αττική, τον Σεπτέμβριο τοϋ 1821.

Ρούμπου Πέτρου.
Πάροδος τής δδοϋ Κ. Θεοτόκη 3, κοντά στην «Α γ ία  Βαρβάρα» τοϋ τέρματος 

τής δδοϋ Πατησίων.
Ό Πέτρος Ρούμπος, γλύπτης καί ζωγράφος, γεννήθηκε τό 1873 στό Γεωργί- 

τσιο τής Σπάρτης. Έφιλοτέχνησε, μαζί μέ τόν αδελφό του, τις προτομές τοϋ Μαβίλη, 
τοϋ Ρήγα κ.ά., ως καί τό μνημείο τών άρχιερέων καί προκρίτων στην Τρίπολι.

Ροϋσβελτ ή Ρ όζεβελτ Φ ραγκλϊνου.
Πρόκειται γ ιά  την γνωστή καί ως οδόν ’Ακαδημίας οδό, πού αρχίζει άπό την 

λεωφόρο Βασ. Σοφίας (έναντι τής Βουλής τών Ελλήνων) καί τελειώνει στην πλα
τεία Κάνιγγος.

Ό Φραγκλΐνος Ροϋσβελτ ή Ρόζεβελτ (1882— 1945) Άμερικνός νομομαθής 
καί πολιτικός, τριακοστός δεύτερος πρόεδρος τών Η.ΙΤ.Α. τής ’Αμερικής, ήταν ολλαν
δικής καταγωγής. ’Από τό 1910  άναμείχθηκε στήν πολιτική καί άποσύρθησε. τό 
1921, προσβληθείς άπό πολιομυελίτιδα. Ξαναγυρίζοντας στήν πολιτική τό 1929 έ- 
ξελέγη κυβερνήτης τής Νέας Ύόρκης καί εν συνεχεία πρόεδρος τών Η.ΙΙ.Α. (1933 
— 1945) . Ήταν δ πρώτος πού επανεξελέγη γιά τέταρτη συνέχεια φορά (1933, 
19 3 6 ,19 4 0 ,19 4 5 ) .

Ό Ροϋσβελτ καταπολέμησε μέ επιτυχία την οικονομική κρίσι, θεσπίζοντας ρι
ζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, γνωστές υπό την ονομασία «New Deal». Ύπήρξεν ένας 
τών κυριωτέρων πρωταγωνιστών τοϋ β' παγκοσμίου πολέμου καί συνέβαλεν αποφα
σιστικά στήν ήττα τής Χιτλερικής Γερμανίας. Ή μακρά του θητεία στήν προεδρία 
τών Η.Π.Α., ύπήρξεν άπό τις λαμπρότερες στήν άμερικανική ιστορία. Άπέθανε την 
12 ’Απριλίου 1945 στό Ουώρμ Σπρίνγκς τής Γεωργίας, 'όπου είχε μεταβή γιά άνά- 
παυσι, άπό εγκεφαλική αιμορραγία. Στήν προεδρία τόν διαδέχθηκε δ τότε αντιπρόε
δρος Χάρρυ Τροΰμαν. (Συνώνυμη όδός ύπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .
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Ρούσσου Δημοσθένους.
Πάροδος της όδοΰ Μεσογείων 119, απέναντι στις Σχολές Χωροφυλακής.
Ό Δημοσθένης Ροΰσσος (1869— 1938) , από τήν Περίστασι Γανοχώρων της 

’Ανατολικής Θράκης, διετέλεσε καθηγητής τής βυζαντινής καί νεοελληνικής φι
λολογίας στό Πανεπιστήμιο τοϋ Βουκουρεστίου (1915) καί τό 1933 έξελέγη άντε- 
πιστέλλον μέλος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. ’Έγραψε: «Τρεις Γαζαΐοι», «Ό Ε λλη
νισμός εις τήν Ρουμανίαν» %, ά.

Ρυσίου Διαμ.αντή.
Πάροδος τής όδοΰ Νεοχωρίου 27, κοντά στό παλιό τέρμα των λεωφορείων «Πο

λύγωνον».
Ό Διαμαντής Ρύσιος, λόγιος, πάππος τοϋ ’Αδαμάντιου Κοραή, γεννήθηκε στό 

Ρύσιον (Άρετσοΰ) τής Βιθυνίας καί άπέθανε στή Σμύρνη τό 1747. Έδίδαξε στήν 
Πατριαρχική ’Ακαδημία τής Κων) λεως, διετέλεσε διευθυντής της καί από τό 1705 
συνέστησε ίόικήν του σχολήν στήν Χίο. Τήν μεγάλη του βιβλιοθήκη έκληροδότησε 
στάν έγγονό του Κοραή.

Ρώμα.
Πάροδος τής όδοΰ Πινδάρου 13, στό «Κολωνάκι».
’Οφείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη οικογένεια ευπατριδών πού κατήγετο 

από τήν Σικελία καί κλάδος τής οποίας εγκαταστάθηκε κατά τόν 16ον αιώνα στήν 
Κρήτη αρχικά καί μετά στήν Ζάκυνθο, οπού καί υπάρχει ακόμη. Μέλη τής οικογέ
νειας αυτής διέπρεψαν στήν πολιτική.
Ρωμανού Μελωδοΰ. Βλέπε Μελωδοΰ Ρωμανού.

Ρώ ς Λουδοβίκου.
Πάροδος τής οδοϋ Ήλία Ζερβοϋ 105, κοντά στον σταθμό «“Αγιος ’Ελευθέριος» 

τοϋ ’Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου.
Ό Λουδοβίκος Ρώς (1806— 1859) , Βαναρός φιλόλογος καί αρχαιολόγος, ή

ταν ένας από τούς πρώτους καθηγητάς τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

Σ
Σαβαγήνω ν.
Πάροδος τοϋ τέρματος τής όδοΰ Ίαλέμου, στή Ριζόπολι, κοντά στό τέρμα τών 

λεωφορείων «3Α) 7Α: Κυπριάδου — ’Ερυθρός Σταυρός».
Τά Σαβάγηνα, αρχαία πόλις τής Μ. ’Ασίας στήν Καππαδοκία, άναφέρεται από 

’Αλεξανδρινούς ιστορικούς.
Σ άββα Κ ω νσ ταντίνο υ .
Πάροδος τής όδοΰ 'Αγίου Λουκά 49, κοντά στον «“Αγιο Λυοκά» τής όδοΰ Πα

τησίων.
Ό Κων) νος Σάββας (1861— 1929) , καθηγητής τής 'Υγιεινής καί Μικροβιο

λογίας στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, είναι ό εισηγητής τής υγιεινής καί μικροβιολο
γίας στήν Ελλάδα. Γιατρός τών βασιλέων τής Ελλάδος, ώργάνωσε τά τής δημοσίας 
υγειονομικής υπηρεσίας καί έξελέγη ’Ακαδημαϊκός. ’Έγραψε διάφορα έργα τής ει
δικότητάς του.

Σαββΐδου Συμεώνος.
Πάροδος τής όδοΰ Νιρβάνα 15, κοντά στή στάσι «Μηλιαράκη» τών λεωφορείων 

«Άχαρνών» (6) .
Ό  Συμεών Σαββίδης (1860— 1927) , μικρασιάτης ζωγράφος, διέπρεψε στήν 

άπόδοσι σκηνών τής καθημερινής ζωής καί τήν προσωπογραφία.
( Συνεχίζεται)



AH ΗΞΕΡΕ MIA ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ...
'Υπό του χ. X . Σ .

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ — έρε ίπιο τό έδειχνε μέ τό παρουσιαστικό του δτι πλησίαζε έναν 
αιώνα ζωής. ’Έσερνε μέ κόπο τά βήματά του, πάσχιζε νά όρθώση τό καμπουρια

σμένο του κορμί, καί μαζί μέ τό φως των ματιών του είχε χάσει καί αεγάλο μέρος 
τής ακοής. . . των αυτιών του. Λίγο έλειψε λοιπόν νά γίνη «πρόωρα» μακαρίτης, μέ
σα στο καταμεσήμερο τής πλατείας Συντάγματος, από μια κινουμένη λαιμητόμο πού 
ώστόσο. . . τοϋ χάρισε τή ζωή.

’Έτρεξα κοντά του καί τόν άποπήρα:
— Γιατί δέν προσέχετε κύριε! Πώς περνάτε μέ κόκκινο φώς; Τό είδατε ότι λίγο 

ακόμα κ α ί. . .
— ’Έχεις δίκιο παιδί μου, δίκιο πολύ. . . Ναι, λίγο ακόμα καί θά έφευγα. . . τό

σο πρόωρα γιά τόν άλλο κόσμο. Πέσε στον οδηγό ότι τόν ευχαριστώ πολύ καί βοήθησέ 
με νά φθάσιο στό πεζοδρόμιο. . .

■ ’Έκαμα ό,τι μοΰ είπε καί τόν άφησα γιά νά φύγω. 'Ο γεροντάκος όμως μέ κρά
τησε από τό μανίκι.

— Βιάζεσαι πολύ; μέ ρώτησε σάν νά ήθελε ακόμα κάτι.
— Βεβαίως! . . . ’Αλλά θέλετε τίποτα άλλο;
— Θέλω νά μέ πας ώς τό απέναντι καφενείο, παιδί μου. Σ’ αυτό εκεί, στή γω

νιά . . . Ξέρεις. . . Έκεΐ πηγαίνω από τότε πού έκλεισε τοϋ «Ζαχαράτου». . .
'Ομολογώ πώς δέν τό ήξερα ότι εκεί πήγαινε ό γεροντάκος από τόν καιρό πού 

έκλεισε τοϋ «Ζαχαράτου». . . 'Ομολογώ όμως πώς μοΰκανε καί εντύπωση τό θάρρος 
του καί ή όλη συμπεριφορά του. Καί τόν ώδήγησα ώς τό καφενείο τής γωνιάς πού 
μου υπεδειςε.

— Τώρα δέν μπορείς νά φύγης έτσι, μοϋ είπε αναστενάζοντας βαρειά μόλις κά- 
θησε. Κάτσε νά πάρης ένα καφέ καί μετά φεύγεις. . .

—Ευχαριστώ πολύ, μά βιάζομαι καί πρέπει νά πηγαίνω. Χαίρετε κύριε. . . 
’Αλλά ό γέρος δέν τά έβαζε κάτω. Μέ κράτησε ξανά από τό χέρι.
— ”Ααα! Σέ παρακαλώ! . . . Κάθησε σοϋ λέω! ’Αστυνομικός μέ στολή δέν είσαι; 

θέλω κάτι τό «έμπιστευτικό» νά σοϋ π ώ ! . . .
Μέ άφώπλισε. Καί κάθησα. . .

** *

Ε ΞΩ ή φθινοπωριάτικη βροχή είχε αρχίσει νά κάνη τό θαϋμα της. Οί δρόμοι ά- 
δειαζαν κΓ ένα μεγάλο μέρος τής αποστολής μου άνελάμβαναν οί τροχαίοι συνά

δελφοι, μέ πανοπλία τά κράνη καί τά καινούργια τους αδιάβροχα.
— Ξέρεις γιατί λίγο έλειψε νά γίνω μακαρίτης από εκείνο τό αυτοκίνητο; μέ 

ρώτησε ό γεροντάκος μόλις ήλθαν οί καφέδες.
— ’Έ ! . . .  καί βέβαια τό ξέρω, απάντησα. Θέλιο καί πολλά νά τό καταλάβω; 
-—Δέν είναι αυτά πού νομίζεις, φίλε μου. Βέβαια, είμαι 93 χρονών καί σ’ αυτή
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τήν ηλικία δλα σχεδόν σέ έχουν έγκαταλείψει. Δεν μπορείς νά περπατήσης, δεν α
χούς καλά, δεν βλέπεις, δέν. . . Τέλος πάντων. . .

— Εσείς δμως, από δσα βλέπω στέκεστε μια χαρά για τήν ηλικία σας, είπα.
— Ναι, μπορεί. ’Ήμουνα τραπεζιτικός καί έκανα μια μετρημένη ζωή δλα μου 

τά χρόνια. Μ’ έγκατέλειψαν ωστόσο πολλά μέ τήν ηλικία, άλλα εκείνο πού δέν έχα
σα καθόλου σέ διαβεβαιώ, είναι ή μνήμη!. . . Σοΰ φαίνεται παράξενο ίσως, μά δμως 
θυμάμαι τόσα πολλά. . .

Ρούφηξε μιά γουλιά άπό τον καφέ του καί συνέχισε:
— Λίγο έλειψε νά μέ κατατσακίση τό αυτοκίνητο λοιπόν, γιατί στάθηκα ώρα 

πολλή στό κατάστρωμα τής πλατείας Συντάγματος γιά νά καμαρώσω εναν αστυφύ
λακα. Κ ι’ όταν προχώρησα πρός τήν Έρμου, άφηρημένος μέ τις σκέψεις μου, δέν πρό
σεξα δτι,ήταν αναμμένο τό κόκκινο φως. . .

Είδα παιδί μου τον αστυφύλακα εκείνον νά μιλάη, στή γλώσσα τους, σέ κάτι 
ξένους, σέ κάτι τουρίστες γιά αρκετή ώρα . . .  Εκείνοι κατάλαβαν καλά δ,τι τούς 
είπε, εξυπηρετήθηκαν μέ τό παραπάνω καί έφυγαν χαμογελαστοί, καί μέ χίλια ευ
χαριστώ. . . Έ !, αυτό τό απλό περιστατικό, μαζί μέ κάτι άλλα πού διάβασα σήμε
ρα στήν εφημερίδα, μοΰ έφερε ένα άλλο στό νοΰ καί άρχισα νά συγκρίνω, νά συγκρί
νω πολλά. . . Μοΰ έφερε παιδί μου στό νοΰ ένα περιστατικό, πού συνέβη στήν ’Αθή
να όταν ήμουνα 12 μόλις χρόνων. Άκουσέ το:

Τότε ή ’Αθήνα ήταν μιά μικρή πολιτεία, δπως θά ξέρεις. Έδώ, στήν πλατεία 
Συντάγματος, ή ζωή κυλούσε άθόρυβη, άμέριμνη καί ειδυλλιακή. Υπήρχε εκεί, νά, 
ακριβώς εκεί πού τρέχει αυτή ή γυναίκα μέ τήν όμπρέλλα, μιά έξέδρα μαρμάρι
νη, οπού έπαιζε ή μάλλον «έπαιάνιζε», δπως λέγαμε τότε, ή μουσική τής Φρουράς 
κάθε Πέμπτη καί Κυριακή. Αυτή τήν έξέδρα τήν γκρεμίσανε δταν άπεφασίσθη νά 
διασχίζη τήν πλατεία τού Συντάγματος τό ίπποκίνητο τράμ. ’Έτσι ή συγκοινωνία, 
παιδί μου, έφαγε τή μουσική. . .

Στήν ειδυλλιακή αΰτή πλατεία-, τήν πνιγμένη στό άρωμα τής γαζίας καί τής 
νεραντζιάς, σουλατσάριζε δλη ή κομψή ’Αθήνα τότε. ’Άκουγε τήν στρατιωτική «φαν
φάρα», πού έπαιάνιζε στό κιόσκι τής μουσικής, καί έδινε τά ραντεβού της στό ρολόι, 
πού έπλαισίωνε άπό τις τέσσερες πλευρές του έναν μικρό λίθινο οβελίσκο. . . ’Έβλεπε 
καί τά τριώροφα αρχοντικά, άκουγε καί τούς ποιητές τού δρόμου, τούς λόγους τών 
πολιτικών καί άλλα πολλά, καί περνούσε ήσυχα, αμέριμνα καί ειδυλλιακά τή ζωή 
τ η ς . . .

Ρούφηξε καί άλλη γουλιά άπό τόν καφέ του καί σιγομουρμούρισε κάτι στίχους: 
— Πώς τά θυμούμαι τά παλιά τά χρόνια, 
πού περάσανε. .. 
τούς φίλους μου τούς παιδικούς, 
πού τώρα θά γεράσανε. . .

— ΙΙοιός τά έγραψε αυτά; τόν ρώτησα άνήσυχος γιά τήν έκβαση τού τί ήθελε 
νά μοΰ πή.

— Ό Σουρής, παιδί μου, ποιός άλλος άπό έκείνον. . . Λοιπόν, ήταν τό πρωινό 
τής 10 τού Γενάρη 1885, όταν ξαφνικά διέκοψε τήν γαλήνη τής πλατείας αυτής 
μιά έντελώς πρωτότυπη τελετή. ’Ήμουνα δώδεκα χρόνων τότε δπως σοΰ είπα, καί 
θυμάμαι καλά δτι ήρθε ξαφνικά καί παρατάχθηκε στήν μικρή πλατεία άπάσπασμα 
άπό δύο ενωμοτίες. Μπροστά τους είχε τοποθετηθή ή μπάντα τής Φρουράς καί δλα 
έδειχναν πώς κάτι σοβαρό έπρόκειτο νά συμβή.

Πραγματικά, νά σου σέ λίγο καί καταφθάνει δ ’Άγγλος πρόξενος Μέρλεν, μέ 
ατσαλάκωτη ζακέττα καί ψηλό καπέλλο. ’Αξιοπρεπής, έπίσημος καί παγερός. Λίγα  
λεπτά νεκρικής ησυχίας, καί δ επί κεφαλής τού αποσπάσματος αξιωματικός βγάζει 
καί διαβάζει συγκινημένος μιά διαταγή τού ύπουργοϋ Στρατιωτικών, ένώ οί άνδρες 
παρουσιάζουν δπλα. Ό υπουργός τών Στρατιωτικών, τό έπίσημο Κράτος, ζητούσε μέ
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Αγγλίας Κ. Νικόλαόν"° έγγραφο εκείνο συγγνώμην από τον τότε πρεσβευτή τής 
Τό γιατί, θά σοΰ τό πώ αργότερα.

Επακολούθησε πολύ φάλτσα, — από τή συγκίνηση— ή ανάκρουση τοϋ βρεταν-
ο̂υ. Επειτα δ Μερλέν, άφοϋ έχαιρέτησε διά χειραψίας, ψυχρά, 

χ,τικό, απεχώρησε περήφανος καί κορδωτός σάν νά είχε καταπιή
νικοϋ Εθνικού "Γμνου. 
τον 'Έλληνα άξιωμαι 
μπαστούνι! . . .

 ̂Εκείνοι πού παρακολούθησαν τη σκηνή, παιδί μου, σάστισαν κυριολεκτικά, 
καί από στόμα  ̂ σέ στόμα ή μικρή ρομαντική Αθήνα μάθαινε τά μαντάτα. Τί 
συνέοη, δηλαδή, λίγες ήμερες πρωτύτερα στον ξένο διπλωμάτη, πού ακροθιγώς μό
νον είχε αναγράψει ή «Άκρόπολις» τοϋ Βλάση Γαβριηλίδη. . .  ,

** *
L·1 απομείνει η τελευταία γουλιά τοϋ καφέ του, αλλά καί τά τελευταία δρια

-Λ  ̂τής ̂ υπομονής μου για να μάθο) επί τέλους τί είχε συμβή τότε, τον Γενάρη τοϋ 
lbS5 στη μικρή και ρομαντική Αθήνα. Ο συνομιλητής μου κατάλαβε τήν αδημο
νία μου καί βιάστηκε νά τελείωση.

Εί είχε συμοή λοιπόν; Ακούσε: ϊπήρχε τότε μιά μικρή περιοχή στά Πευ
κάκια τοϋ Λυκαβηττού, που ένας Δανός γεωπόνος, ειδικά καλεσμένος γΓ αυτό, τήν 
είχε φυτέψει με κάθε είδους δενδρύλλια, ϊπήρχε καί μιά αστυνομική διαταγή πού 
άπηγόρευε τήν είσοδο στήν περιοχή αυτή. Καί γιά νά μή μπαίνουν εκεί ερωτικά 
ζευγάρια, είχαν τοποθετηθή τρεις αρειμάνιοι φρουροί, ώπλισμένοι μέ ξίφη καί μπα
στούνια. Μεταξύ αυτών ήταν, μόνιμός φρουρός πάντοτε, καί ένας ρουμελιώτης: δ 
Λουκάς Καλποΰζος.

Ενα μεσημέρμ έπήγε βολτούλα πρός τά πευκάκια τοϋ Λυκαβηττού καί δ ’Ά γ 
γλος  ̂πρεσβευτής Κ. Νίκολσον, μαζί μέ τήν άγγλίδα φίλη του. Συνεπαρμένο τό 
ζευγάρι από την πανοραματικη θεα τής Αθήνας, ή έκ τοϋ πονηρού παρακινούμε
νο, .μπήκε στην άπηγορευμένη περιοχή γιά κάτι τό καλύτερο... Α λλά  δ Λουκάς 
Καλποΰζος τούς βλέπει μέ τό άγρυπνο μάτι του, τρέχει έξαλλος καί γραπώνει τον 
πρεσβευτή από τό μπράτσο.

«— Βρέ ζλάπ»! τοϋ φωνάζει κατακόκκινος από τό θυμό του.«Στάκα ρέ δρνιου! 
Στάκα γιά  νά μή σέ περιδικλώσου στή φάπα ούρέ! ! . . . » .

«— Μπριττις Εμπασσυ»! τοϋ απάντησε δ Νίκολσον, πού στήν αγγλική σημαί
νει «’Αγγλική Πρεσβεία»'. Καί έπανέλαβε αυστηρά: «Μπρίττις Έμπασσυ, σέρ»! . . .

«— Ρέ τί μ’ λιές! Τού «μπρίτς» ρέ σύ, νά τοϋ πής στή μάννα σου!», άντέτεινε 
δ φρουρός καί κατέβασε τό βαρύ μπαστούνι του στό κεφάλι τοϋ πρεσβευτή, κάνον- 
τάς τον νά δή ντάλα μεσημέρι. . . άστρα!

Ή φίλη τοϋ Νίκολσον σάστισε στήν αρχή, ύστερα όμως άρχισε νά τσιρίζη 
καί νά καλή σέ βοήθεια στή γλώσσα της. ’Ά λλη  παρεξήγηση τότε καί άλλη ενέργεια 
τοϋ Λουκά Καλπούζου, πού δέν λέγεται. . . Πανικόβλητο τό ζευγάρι άρχισε νά κα- 
τηφορίζη πρός τή Δεξαμενή, αλλά έκτος εαυτού δ Καλποΰζος τούς είχε πάρει από 
πίσω. Καί έπειδή τό ζευγάρι φώναζε γοερά «Μπρίττις, μπρίττις!», εκείνος εξακο
λουθούσε νά ξυλοκοπή τον πρεσβευτή φωνάζοντας:

«— 'Ώστε ακόμα μέ κοροϊδεύς ρέ ζλάπ! Πάψε ρέ ζουντόβουλου τά «μπρίτς!» 
γιατί θά άπουθάνης! ! . . . » .

τουργος των υΐκονομικών ζπμο- 
πουλος, κου πολλές φορ ,̂ς τοϋ είχε ανακοινώσει οτι τον απειλούσαν διάφοροι λόγω 
τών οικονομικών μέτρων τής Κυβερνήσεως, καί φώναξε στούς ιδιαιτέρους του:

«— "Ωστε είχομεν απόπειραν κατά τοϋ κ. Σιμοπούλου; Ειδοποιήσατε πάραυτα 
Στρατόν καί Αστυνομίαν! . . .».

Ό  αείμνηστος πολιτικός έμαθε τότε τί συνέβη καί γιά νά μή όξυνθοϋν τά πράγ-
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ματα, διέταξε νά αποδοθούν οΕ τιμές τής πλατείας Συντάγματος πού σοΰ είπα. Αυτό 
γιατί ένας ρουμελιώτης φρουρός, δ Λουκάς Καλποϋζος, σακάτεψε στο ςυλο τον 
’ Αγγλο πρεσβευτή καί πρόσβαλε καί τή φίλη του, απο αγνοια. . . Αλλα μονον απο 
άγνοια; Τέλος πάντων. . .

"Αν λοιπόν, στην πλέον επιεική περίπτωση, δ φρουρός έκεΐνος ήξερε καί μιά 
άλλη γλώσσα, διαφορετικά θά συνέβαιναν τά πράγματα καί δεν θά γινόντουσαν^ε
κείνα τά θλιβερά τής πλατείας Συντάγματος. . . Νά γιατί σοϋ είπα, παιδί μοιη δτι 
βλέποντας τόν σημερινό αστυφύλακα μέ τούς τουρίστες, στάθηκα καί  ̂ τον ^καμάρω
να πολλή ώρα καί ύστερα θυμήθηκα καί σύγκρινα. . .  Γιά νά τελειώνη ή Ιστορία 
όμως, πρέπει νά σοϋ πώ, δτι ευτυχώς οι ξενες εφημερίδες ασχολήθηκαν εκτεταμένα 
μέ τό επεισόδιο χωρίς δυσφημιστικά σχόλια γ ιά  τήν Ελλάδα. Πήραν τό πράγμα 
από τήν εύθυμη πλευρά του, καί μάλιστα έκαμαν πολλούς υπαινιγμούς γιά τήν «σο
βαρότητα» τοΰ εδώ Αγγλου πρεσβευτή, γράφοντας οτι «γυριφει εις τα παρκα μεια 
νεαρών γυναικών». Κάποια έγραψε: «Ή ’Αγγλία τρέπεται εις φυγήν προ τοϋ. . .  
Καλπούζου!». . .

Γιά αρκετές ημέρες οΕ διπλωματικοί κύκλοι τής Ευρώπης διεσκέδαζαν μέ τό 
αμίμητο επεισόδιο τοϋ Λυκαβηττοΰ. Ή ’Αθήνα δμως δχι καί τόσο. . . Καί δ Σουρής, 
τό συνταρακτικό αυτό γεγονός τής εποχής τό σατίρισε, φυσικά, στόν «Ρωμιό» του μέ 
τούς στίχους:

— Τις εί! τούς λέει κύριοι καί τέτοια δέν τά νοιώθω.
— «Γκόντεμ» αυτός τοΰ άπαντά καί τοΰδειξε τόν γρόνθο.
—Κατά τόν «περί φυτειών καί πευκακίων» νόμον, 
τούς άπαντά «μ’ ευγένειαν», άλλάξανε τόν δρόμον!
Αυτοί ολίγον προχωρούν, δ φρουρός μας στέκει 
καί δπως πέφτει ξαφνικά φρικτό αστροπελέκι, 
τοϋ δίνει μιά, τοΰ δίνει δυό, 
τοϋ δίνει τρεις καί δέκα,

σκούζει δ ’Άγγλος δυνατά, σκούζει καί ή γυναίκα. . .
__’Άντε στό καλό σου τώρα παιδί μου, είπε τελειώνοντας δ γεροντάκος. ’Ά ν

ήξερε μιά άλλη γλώσσα κι’ αυτός. . . θά βρεχόσουνα τόση ώρα έξω στους δρόμους 
καί στις πλατείες. . .

X  Σ -c

Τ ά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 

έπ ιστημ ονικήν κ α ί εγκυκλοπα ιδ ικήν ύλην τω ν  , κατέ

στησαν 6  άπαραίτητος σύντροφ ος τω ν  ά σ τυνο μ ι- 

κ ώ ν ,ο ί  όποιοι ένδ ιαφ έροντα ι διά  τήν πρόοδόν τ ω ν .
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; ΝΕΚΡΟΣ δ Θ. Τσαρνούχας, δδηγός φορτηγού καί τραυματισμένοι θανάσι
μα οι Κ. Ροδίτης, οδηγός Ι.Χ. και οί επιβάτες Γ. Κατακανίδης καί Α. Τραϊανός, ό
ταν τό φορτηγό 16 1814  καί τό Ι.Χ. συγκρούσθηκαν στην οδό Βερροίας — Εδέσσης.

- ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Τσίκας, δδηγός έλκυστήρα δτα,ν αυτός όνατράπηκε στην 
περιοχή Γαλατεία Εδέσσης.

, ΝΕΚΡΟΣ δ Κορνήλιος Μπουραϊμής, βοηθός φορτηγού 120179 καί τραυμα
τισμένος θανασιμα ο^Φιλ. Ψυχογυιος, δδηγός τοΰ φορτηγού, όταν αυτό συγκρούσθηκε 
σι,ην αφύλακτη διαοαση τής σιδηροδρομικής γραμμής επί τής δδοΰ Κορίνθου — 
Αργους, εςω από το Χιλιομόδι με την 7222 ατμομηχανή των ΣΕΚ, πού έκτροχιά- 

σθηκε. ’ ’
~  ΤΡΑ1 ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, οι Χρ. Λαρικολάκης, ή γυναίκα του Αργυρώ, 

Κ. Βεραγκα επιβάτις, όταν λόγο) υπερβολικής ταχΰτητος στή διασταύρωση τής 
δδοΰ Πατησίων καί Στουρνάρα, τό 5181 ταξί έπεσε πάνω σέ ηλεκτρικό στύλο καί 
έν συνεχεία σέ περίπτερο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Μορφόπουλος πού τόν παρέσυρε τό Ι.Χ. Ε. 2230 στό Α ι
γάλεω.

— ΝΕΚΡΟΣ ο̂ Γ. Παραχίοης και τραυματίας δ Δημ. Δημάδης, δδηγός γεινρ- 
γικοΰ έλκυστήρα, όταν αυτός άνατράπηκε στήν δδόν Όρμενίου “Εβρου.

—-ΝΕΚΡΗ ή Μαρία Τόσκα, τήν δποία παρέσυρε Ι.Χ. με δδηγό τόν Θ. Τσοχα- 
νίδη στήν Θεσσαλονίκη.

ΝΕΚ1 ΟΣ ο Ιμπραημ Ισμαήλ, οδηγός έλκυστήρα, δταν συγκρούσθηκε μέ 
αυτοκινητάμαξα πού όδηγοϋσε δ Δ. Μάγλοας στή σιδηροδρομική γραμμή Άλεξαν- 
δρουπόλεως —  Όρεστιάδος.

~ ΝΕΚΡΟΣ ο 12ετης Ε. Τσεας, που επεσε απο τήν αμαξοστοιχία Λαρίσης 
—  Βόλου, δταν θέλησε να πάη στήν τουαλέτα καί κατά λάθος άνοιξε τήν πόρτα τοΰ 
βαγονιοΰ.

ΝΕΚΡΟΣ  ̂° Κατσουρακος, που έπεσε από γεωργικ,ό έλκυστήρα στά Φάρ
σαλα. Τόν έλκυστήρα όδηγοϋσε δ πατέρας του.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Γρ. Σκόρδας, δδηγός μοτοποδηλάτου, δταν έπεσε πάνω σέ προ- 
πορευόμενο κάρο στό 20 χλμ. τής δδοΰ ’Αμυνταίου — Φλωρίνης.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή Παν. Ντούκα, πού τήν παρέσυρε τό Ι.Χ. 235345 μέ 
δδηγό τόν Δ; Ράσια στή διασταύρωση των δδών Πειραιώς καί Δεληγιώργη.

’ ΝΕΚΡΟΣ δ Αουκ. Καμινάρης, δδηγός φορτηγοΰ, πού τόν συνέθλιψε ανα
τρεπόμενο φορτηγό στά λατομεία χωριού Αθήκια.

ΝΕΚΡΟΣ δ Άνέστης Πολύμερος καί τραυματισμένος δ Ά θ. Γιαννουλά- 
κος, δταν άνατράπηκε γεωργικός έλκυστήρας στό χωριό Άρκίτσα.

—  ΤΡΑ1 ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο οί Γερ. Κανέλλου καί Πέτρ. Πρέντεζης, έπι- 
βαίνοντες μοτοποδηλάτου, τό δποϊο παρέσυρε άγνωστο Ι.Χ. στή λεωφόοο ΣυΥΥοοΰ

-ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Σπ. Παπαδημητρίου, δδηγός μοτοποδηλάτου, πού 
συγκρούσθηκε στην οδό Αίολου —  Σοφοκλέους μέ τό Ι.Χ. 199.116,  τό όποιον δδη- 
γοΰσε δ Ά ν . Κυριάκης, πού συνελήφθη.
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— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή Γεωργ. Τζάκη, έπιβάτις τής Μ. 158Β μοτοσικλέ
τας, ή οποία συγκρούσθηκε στή στάση Καλαμακίου μέ τό Ι.Χ. 188.126.

__ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Νικ. Λαζαρίδης, κατά τη  σύγκρουση δύο Ι.Χ.
πού Ιγινε στην οδό Πειραιώς 130. ,

__ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Λάλας καί τραυματισμένος δ Γ. Δημητρίου, δταν στο χωρίο
Καλλίδρομο άνατράπηκε γεωργικός έλκυστήρας πού οδηγούσε δ Ν. Τσαμαδής.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 17, δταν τό 103560 λεωφορείο Κορινθίας μέ δδη- 
γό τον Σπ. Παπαθανασίου συγκρούσθηκε μέ τό 209956 φορτηγό, πού οδηγούσε δ 
Ά θ. Καμάμπαλας, κοντά στό Κιάτο.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Ά π . Θανόπουλος, οδηγός τρικύκλου καί δύο άγνωστοι έπιβάτες 
δταν τό τρίκυκλο έπεσε πάνω σέ σταματημένο αυτοκίνητο στό 17 χλμ. δδοϋ Ααρίσης 
— ’Αθηνών.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Λιονάκης, οδηγός μπουλντόζας πού γκρεμίστηκε κοντά στό 
χωριό Σπήλι Ρέθυμνου σέ χαράδρα 20 μέτρων.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Εύθ. Φλώρος, δδηγός μοτοσακό, τό όποιο παρέσυρε Ι.Χ. μέ ο
δηγό τον Ά ντ. Ινυρίτση στή λεωφόρο Β. ’Όλγας.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Γεώωργ. Άνδρουλάκης, δδηγός μοτοποδηλάτου, 
πού συγκρούσθηκε μέ άλλο μοτοποδήλατο, τό όποιον δδηγοϋσε δ Σαράντης Ζοϋρος 
στή διασταύρωση τών δδών Πατησίων — Καλλιφρονά.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ θανάσιμα ή ’Αγγελική Άντωνάκου, τήν δποία πα
ρέσυρε άγνωστο μοτοποδήλατο στό Μπραχάμι.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά δ Νικόδ. Ίορδανίδης, δδηγός μοτοποδηλά
του, πού συγκρούσθηκε μέ ταξί τό όποιον δδηγοϋσε δ Φ. Γιαννόπουλος στή διασταύ
ρωση Όμήρου — Πανεπιστημίου.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά οί ραλίστες Π. Ίμπριάλου καί Στ. Ράνκιβα, 
πού από αδέξιο χειρισμό έπεσαν σέ κρημνό στά δάση τού Σέϊχ Σοϋ στή Θεσσαλονίκη.

— ΝΕΚΡΗ ή ’Αγελ. Άντωνάκου, τήν δποία παρέσυρε στό Μπραχάμι μοτο
ποδήλατο μέ δδηγό τον Δ. Σπανδανή.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Μαρκογιαννάκης, δταν στή Νέα ’Ιωνία Βόλου άνατράπηκε 
αυτοκίνητο τού Δήμου στό όποιο δούλευε.

—ΝΕΚΡΟΙ τρεις, οί Δ. Θανόπουλος, δδηγός μοτοσυκλέττας, Ταξ. Κατμερός 
καί Στυλ. Καραστέργιος, συνεπιβάτες, δταν ή μοτοσυκλέττα στην δδό ’Αθηνών —  
Ααμίας έπεσε πάνω σέ σταθμευμένο, λόγω βλάβης, φορτηγό. Κατόπιν άλλο φορτη
γό μέ δδηγό τον Θεοδ. Έμεξενίδη έπεσε στό σταθμευμένο μέ αποτέλεσμα τήν ανα
τροπή καί τών δύο οχημάτων καί τον τραυματισμό τού Δ. Δρογοίδη.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Γιαννάκης, δταν τό όχημά του έπεσε σέ βάραθρο 30 μέτρων 
στό Σπήλι Ρεθύμνου.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά χ ιλ . Κατσώνας, πού τον παρέσυρε τό I. X. 124958 μέ δδη
γό τον Δ. Αάμπρου στήν διασταύρωση τών δδών Άκομινάτου — Α γίου Κωνσταν
τίνου. Ό δδηγός συνελήφθη.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, οι Μιχ. Βλάχος καί Χρ. Σταματίου, έπιβάτες 
μοτοποδηλάτου, δταν τούτο συγκρούσθηκε μέ πούλμαν τό όποιον οδηγούσε δ Ευαγγ. 
Λιάρος στή στροφή τού ΕΔΕΜ στό Φάληρο.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, οί Ά θ . Μυλωνάς, δδηγός τού I. X. 139974, ή 
Αίκατερ. Άρσένη, έπιβάτις τού ίδιου I. X. καί ή Μαρ. Κυδωνιά, έπιβάτις τού ετέ
ρου I. X., δταν τά δύο αυτοκίνητα συγκρούσθηκαν στή διασταύρωση τών δδών Σκιά
θου καί I. Δροσοπούλου.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οί Εύτ. Μακαρώνας καί Ά ντ. Πεταλιάς, δταν φορ- 
τηγόν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στό μοτοποδήλατο τους στήν Κομοτηνή.

Ν. Α.
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ΊΙΡΟΑΓΩΓΑΙ
— Διά Β. Δ. έκδοθέντος τήν 13.10.66 καί δημοσιευθέντος εις τό ύπ’ άριθ. 374 

Φ.Ε.Κ. (τ. Γ') της 19.10.66, προήχθη, έκ των έν ίσχύϊ πινάκων προακτέων έτους 
1966, δ ’Αστυνόμος Β' τάξεως κ. Δημήτριος Μυρίλλος εις τόν βαθμόν τοϋ Αστυνό
μου Α' τάξεως, κατ’ εκλογήν, προς πλήρωσιν υφιστάμενης κενής οργανικής θέσεως.

— Διά άποφάσεως τοΰ κ. Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεινς, έκδοθείσης την 8.10.66 
καί δημοσιευθείσης εις τό ύπ’ άριθ. 375 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ') τής 19.10.66, προήχθη, έκ 
των έν ίσχύϊ πινάκων έτους 1966 δ Ύπαστυνόμος Α' τάξεως κ. Λέανδρος Καρυώ- 
της εις τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β' τάξεως, κατ’ έκλογήν,^πρός πλήριυσιν ύφι- 
σταμένης κενής οργανικής θέσεως.

** *
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ —  ΑΠΟΛΓΣΕΙΣ

— Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Νικόλαος 
Δάδάς, Κων) νος Γιατάκης, Μιχαήλ Κοκογιαννάκης, Γεώργιος ’Αντωνίου, Νικόλαος 
Ζιάννης, Γεώργιος Έλευθεριάδης, Μιχαήλ Γεωργουλάκης, Δημήτριος Πανόπουλος 
καί Ευστάθιος Τσάμης.

.—Άπελύθησαν, διά λόγους υγείας, οι ’Αστυφύλακες κ.κ. Χαρίλαος Βουτσινάς, 
Παύλος Τσελώνης καί ’Ιωάννης Θεοχάρης.

❖  *
ΑΜΟΙΒΑΙ

—  ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη υλική καί 
ηθική αμοιβή εις τούς: 1) ’Αστυνόμους Β' κ.κ. Κων) νον Λεμονήν καί Σωτήριον 
Κατσιμπάρον, 2) Ύπαστυ νόμους Α' κ.κ. Κων) νον Κολεύρην καί Γεώργιον Καρα- 
μίντζιον, 3 )’Ανθ) μον κ. Αυγουστίνον Νομικόν, 4) Άρχ) κας κ.κ. Λάμπρον Γεωργήν καί 
Ίωάννην Κολλάτον καί 5) ’Αστυφύλακας κ.κ. ’Αναστάσιον Μπενέτον, Δημήτριον 
Άραπίδην καί Ίωάννην Γιαννάραν,.διότι οί μέν κ.κ. Λεμονής, Κατσιμπάρος καί Κα- 
ραμίντζιος διά τής μεθόδου έκμεταλλεύσεως των προσκομισθέντων αύτοΐς ιχνών έπέ- 
τυχον νά εντοπίσουν τόν αυτόν δράστην διαπραχθεισών κλοπών διαρρήξεων καί ακο
λούθως διά τής περαιτέρω άναζητήσεως τούτου μεταξύ εκατοντάδων χιλιάδων δελ
τίων σεσημασμένων καί υπόπτων, έπέτυχον, κατόπιν μακροχρονίου άπασχολήσεως 
των, τήν διαπίστωσιν τής ταυτότητος τούτου, βάσει ακριβώς τής προεργασίας των 
ταύτης, οί δέ κ.κ. Νομικός, Γεωργής καί Κολλάτος, υπάλληλοι τής Δ.Ε.Γ. ’Αθηνών 
καί οί κ.κ. Κολεύρης, Μπενέτος ’Αραπίδης καί Γιαννάρας τοΰ Συνεργείου Σημάν- 
σεως Πειραιώς, υπό τήν έποπτείαν καί καθοδήγησιν τών άνωτέρων το)ν, έπιληφθέν- 
τες τής έξερευνήσεως τής ύποθέσεως τής κλοπής καί έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ 
Ζήλου, ιδιαιτέρας έπιμελείας, πολλάκις δέ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών υπηρε
σίας έπέτυχον διά τής έπιμόνου, συστηματικής καί βάσει επιστημονικών δεδομένων έξε
ρευνήσεως τοΰ τόπου τής διαρρήξεως νά άνεύρουν καί προσκομίσουν έν ασφαλή συ- 
σκευασία ’ίχνη, ήτοι λανθάνοντα δακτυλικά αποτυπώματα, έξ ών έπετεύχθη ή δια- 
rjriστιυσις τοΰ έπικινόύνου κακοποιού Ανορεου Σουρη, οραστου σο)ρειας κλοπών οιαρ- 
ρήξεως τής περιφερείας ’Αθηνών —  Πειραιώς καί Προαστίων καί ή έν συνεχεία
σύλληψις τούτου υπό οργάνων τής Γ.Γ.Α. ’Αθηνών.

*
ή;

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΈΝΩΝ
Εις τό ύπ’ άριθ. 323 τεΰχος τής 1.11.66 καί εις τήν μελέτην «28 ’Οκτωβρίου», 

δ δαίμων τοΰ τυπογραφείου έδωσε τήν παρουσίαν του. Συγκεκριμένους εις τόν πρώ- 
τον στίχον τοΰ Μ. Μαλακάση: «Βάρβαρα χέρια καί μιαρά κλπ.», τό «μιαρά» μετε 
βλήθη εις «μικρά». ’Επειδή πρόκειται περί ουσιώδους λάθους, σημειοΰμεν τό ορθό 
«μιαρά» καί ζητοΰμεν τήν συγγνώμην τών φίλων κ.κ. αναγνωστών.

ον



Κάδε Παρασκευή 

"Ωρα 20.30'-21

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή της 'Α σ τυ

νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα

θμό Ενόπλω ν Δυνάμεων Ελλάδος.

Είναι πάντα Επίκαιρη, διδακτική, Ενδιαφέ

ρουσα .

Μία Εκπομπή χρήσιμη για κάθε 'Ελληνικό 

σ π ίτι.


