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Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΝ ΑΝΗΛΙΚΟΝ
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έν τη Παντείψ Άνωτ. Σχ. Πολιτικών Ε π ι
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ζ) Α ί κ α τ ά τ ή ς τ ι μ ή ς π ο ι να, ϊ .
Αδται κατηργήθησαν προκειμένου περί άνηλίκων, καταδικαζάμεναι κυρίως ώς
άντιπαιδαγωγικαί.
Άντιθέτως αύται υποστηρίζονται παρ’ έτέρων, μή ανεχόμενων, δπως δ διαρ
ρήκτης, δ ληστής ή δ φονεύς άνήλικος έξακολουθή έχων τά διάφορα αύτοϋ τιμ η 
τικά δικαιώματα.
2. Τ ίς είναι ή θέσις τών διαφόρων σ υ γ κ ρ ι ν ο μ έ ν ω ν
δικαίων;
Έ κ τούτων τά δίκαια τής Γερμανίας, Αύστρίας καί Γαλλίας, δμοίως δέ καί
τδ δίκαιον τής Ελβετίας, μόνον προκειμένου περί τών άγόντων τήν μετεφηβικήν
ήλικίαν, έφαρμόζουσιν έπί τών άνηλίκων έγκληματιών τδ κατά τών ένηλίκων ποι
νικόν σύστημα, έπιδιώκοντα απλώς ώρισμένην προσαρμογήν τών διαφόρων ποινών
πρδς τούς ειδικούς δρους τών άνηλίκων.
Είδικώς δ νόμος περί δικαστηρίων άνηλίκων τής Γερμανίας δρίζει, δτι άντί
τής θανατικής ποινής ή τής Ισοβίου καθείρξεως καταγιγνώσκεται φυλάκισις ένός
μέχρι δέκα έτών, άντί τής ισοβίου κρατήσεως εν φρουρίω, κράτησις έν φρουρίω άπδ
ένός μέχρι δέκα έτών. ’Εάν άπειλώνται έτεραι ποιναί, ή ποινή βρίζεται μεταξύ τού
νομίμου κατωτάτου δρίου τού έφαρμοστέου είδους ποινής καί τού ήμίσεος τού άνωτάτου δρίου τής άπειλουμένης ποινής. Έάν άπειλήται ποινή καθείρξεως, χωρεί άντ’
αύτής ποινή φυλακίσεως. Έάν ή πράξις είναι πλημμέλημα ή πταίσμα δύναται, έπί
ιδιαιτέρως έλαφρών περιπτώσεων, νά μή καταγνωσθή ούδεμία ποινή. ’Απαγορεύεται
ή κατάγνωσις στερήσεως τών τιμητικών δικαιωμάτων τού πολίτου έν γένει ή τινών
έξ αύτών, παραπομπής εις τήν άστυνομικήν άρχήν τής χώρας, ώς καί τού έπιτρεπτοΰ τής άστυνομικής έπιτηρήσεως.
Ό Αυστριακός νόμος περί δικαστηρίων άνηλίκων δρίζει, δτι άντί τής βαρείας
καθείρξεως καταγιγνώσκεται αύστηρδς περιορισμός. Ά ν τί τής ισοβίου ποινής κατά
τής έλευθερίας καταγιγνώσκεται ποινή κατά τής έλευθερίας μέχρι δέκα έτών. Τό
άνώτατον δριον άπασών τών πρόσκαιρων ποινών κατά τής έλευθερίας καταβιβάζεται μέχρι τοϋ ήμίσεος. Αί κατά τδν ποινικόν νόμον ή δυνάμει έτέρων νομικών δια
τάξεων συνδεόμεναι πρός τήν καταδίκην έπιζήμιαι συνέπειαι δέν χωροΰσι προκει
μένου περί άνηλίκων. Τέλος δέν έπιτρέπεται νά καταγνωσθή έναντι άνηλίκου τό
έπιτρεπτόν τής τοποθετήσεως αυτού ύπό άστυνομικήν έπιτήρησιν.
Ό Γαλλικός Ποινικός Κώδιξ διακρίνει δύο περιόδους, άφ’ ένός μέν τούς άνη-
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λίκους τούς άγοντας ήλικίαν άνωτέραν των 13 καί κατωτέραν τών 16 έτών καί άφ
ετέρου τους άγοντας ήλικίαν πλέον των 16 καί κατωτέραν των 18 έτών. Δια τούς
πρώτους δρίζει δτι, άντί τής θανατικής ποινής, των ισοβίων καταναγκαστικών έρ
γων, του έκτοπισμοΰ, καταγιγνώσκεται ποινή φυλακίσεως εις έπανορθωτικήν^ άποικΕαν άπδ δέκα μέχρις είκοσι έτών. Ά ν τί των πρόσκαιρων καταναγκαστικών έργων,
τής κρατήσεως ή τής ειρκτής, δ άνήλικος καταδικάζεται νά έγκλεισθή είς έπανορΟωτικήν άποικΕαν έπί χρόνον Ισον πρδς τδ τρίτον κατ’ έλάχιστον δριον καί πρδς τδ
ήμισυ κατ’ άνώτατον δριον τοΰ χρόνου τής κανονικής ποινής. ’Αντί τής στερησεως
τών πολιτικών δικαιωμάτων ή τής έξορΕας οδτος καταδικάζεται νά έγκλεισθή είς
σωφρονιστικήν ή έπανορθωτικήν άποικΕαν άπδ Ινδς μέχρι πέντε έτών. Έ ν τέλει έν
περιπτώσει πλημμελήματος τδ μέγιστον τής κατά τοΰ άνηλίκου έπιβλητέας ποινής
έξικνεΐται μέχρι τοΰ ήμΕσεος τοΰ ύπδ τοΰ νόμου δριζομένου άνωτάτου βρίου. Ά ντιθέτως οί άνήλικοι άπδ 16— 18 έτών, έφ’ δσον ένήργησαν μετά διακρίσεως, τιμωροΰνται ως ένήλικοι, μή έλαττουμένης έπ’ αύτών παντάπασις τής ποινής.
Τέλος τδ 'Ελβετικόν Προσχέδιον δρίζει, ώς πρδς τούς άγοντας μόνον ήλικίαν
άπδ 18— 20 έτών, δτι είς τήν θέσιν τής ποινής τής Ισοβίου καθείρξεως χωρεΐ κάθειρξις, ούχί κατωτέρα τών πέντε έτών. Έάν τδ άδίκημα τιμωρήται διά ποινής κατά
τής έλευθερίας, έχούσης ώρισμένον έλάχιστον δριον, έν τοιαύτη περιπτώσει δ δικα
στής δέν δεσμεύεται ύπδ τούτου. Έ π ί ύπάρξεως έλαφρυντικών περιπτώσεων δ δι
καστής δύναται νά δρίση άντί τής ποινής τής καθεΕρξεως φυλάκισιν άπδ 6 μηνών
μέχρι 5 έτών καί άντί τής ποινής τής φυλακίσεως κράτησιν.
Άντιθέτως πρδς τά δίκαια ταΰτα, άτινα έφαρμόζουσιν έπί τών άνηλίκων έγκληματιών τδ αύτδ ποινικόν σύστημα, τδ έπί τών ένηλίκων ίσχΰον, έτερα δίκαια
έφαρμόζουσι κατά τών άνηλίκων ίδιας έξ ύπαρχής ποινάς.. Ένταΰθα άνήκουσιν άφ’
ένδς μέν τδ Ελβετικόν Προσχέδιον προκειμένου περί τών άνηλίκων, οίτινες άγουσιν ήλικίαν κατωτέραν τοΰ 18ου έτους, άφ’ έτέρου δέ δ Ελληνικός Νόμος περί
δικαστηρίων άνηλίκων.
Είδικώς τδ Ελβετικόν Προσχέδιον, δρίζει προκειμένου μέν περί τών παίδων
τήν ποινήν τής έπιπλήξεως καί τήν τοΰ σχολικοΰ περιορισμοΰ, προκειμένου δέ περί
τών έφηβων τήν ποινήν τοΰ έγκλεισμοΰ άπδ τριών ήμερών μέχρις ένδς έτους.
Ό Ελληνικός Νόμος περί δικαστηρίων άνηλίκων, δρίζει μίαν μόνην ένιαίαν
ποινήν προκειμένου περί άνηλίκων, τήν τοΰ περιορισμοΰ έντδς σωφρονιστικοΰ κατα
στήματος. Τδ δικαστήριον δρίζει έν τή άποφάσει τδ έλάχιστον καί τδ μέγιστον δριον
τής διαμονής τοΰ άνηλίκου είς τδ κατάστημα τοΰτο. Καί τδ μέν έλάχιστον δέν δύναται νά ή κατώτερον τών έξ μηνών, τδ δέ μέγιστον δέν δύναται νά ύπερβή τήν
δεκαετίαν. ’Εάν δμως ή πράξις, ή παρά τοΰ άνηλίκου τελεσθεΐσα, έπισύρη τήν
ποινήν τοΰ θανάτου ή τών δεσμών, τδ μέν έλάχιστον δοιον δέν δύναται νά ή κατώ
τερον τής πενταετίας, τδ δέ μέγιστον δέν δύναται νά ύπερβαίνη τήν εικοσαετίαν.
Τέλος τδ ’Ιταλικόν Σχέδιον Ποινικού Κώδικος άπορρίπτει παντελώς τάς ποινάς, τάς ποινικάς «κυρώσεις», τόσον προκειμένου περί ένηλίκων, δσον καί προκει
μένου περί άνηλίκων, θεωρούν ταύτας ου μόνον ώς άπροσφόρους διά τήν καταπολέμησιν τής έγκληματικότητος, άλλά καί ώς έπιβλαβεΐς.
2.
Π α ι δ α γ ω γ ι κ ά
μ ο ρ φ ω τ ι κ ά Μέτρα.

Μέτρα

ή Μέτρα

‘Α γ ω γ ή ς

ή *Α ν α

Ή άγωγή καθ’ δλου άποβλέπει είς τήν συστηματικήν έπίδρασιν έπί τδν άνήλικον άνθρωπον πρδς διάπλασιν αύτοΰ είς τελείαν προσωπικότητα, είς τέλειον άν
θρωπον. Ό άνήλικος, έγκαταλειπόμενος άνευ άγωγής θά προσλάβη ώρισμένην μορ
φήν, άναλόγως τών έμφύτων αύτώ προδιαθέσεων καί τών τυχαίων έξωτερικών έπιδράσεων. Ή έπιστήμη, ή περιλαμβάνουσα τδ σύνολον τών γνώσεων καί τών ’Αρχών,
τών διεπουσών τήν τέλεσιν τής τών άνλίκων άγωγής, είναι ή Π α ι δ α γ ω γ ι -

*Η καταπολέμησή τής έγκληματικίτητος τών άνηλίκων
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κ ή Ε π ι σ τ ή μ η . Τό Έγκληματολογικδν δμως Δίκαιον Ανηλίκων δέν ένδιαφέρεται δι’ άπαντα; τούς άνηλίκους, άλλά μόνον δι’ έκείνους, οί όποιοι έτέλεσαν
έγκλημα ή τουλάχιστον διατελοΰσιν έν έπικινδύνω καταστάσει, προδιδούση κίνδυ
νον μελλούσης έγκληματικότητος. Επομένως τά ύπ’ αύτοΰ οριζόμενα παιδαγωγικά
μέτρα άποσκοποΰσιν είς τήν άγωγήν μόνον τών τοιούτων άνηλίκων. Κατά ταΰτα ή
μέν άγωγή, ή άπονεμομένη είς τούς άνηλίκους έγκληματίας, είναι κατασταλτική,
ή δέ άγωγή, ή άπονεμομένη είς τούς εύρισκομένους έν έπικινδύνω απλώς καταστάσει, είναι προληπτική. Τό τοιοΰτον φέρει είς φως νέον ειδικόν κλάδον τής Παιδα
γωγικής Επιστήμης, τόν τής Έγκληματολογικής Παιδαγωγικής.
Ή άγωγή ζητεί να προσδώση είς τόν άνθρωπον ώρισμένην μορφήν. Αυτή συ
νι στα κατά ταΰτα «μορφωτικόν Ιργον». Επομένως ή άγωγή έχει πρό όφθαλμών ώρισμένον ύπογραμμάν, τύπον, ώρισμένον ιδεώδες, καθ’ δ τείνει νά διαμορφώση τόν
άνήλικον άνθρωπον, έχει συνελόντι είπεϊν ώρισμένον σκοπόν. Περί τόν καθορισμόν τού
σκοποϋ τούτου, τήν τελολογίαν, έιπκρατεΐ έν τή παιδαγωγική έπιστήμη μεγίστη
άσυμφωνία. Ή έρις αυτή άνάγεται ήδη είς παλαιοτάτους χρόνους. Αδτη δμως έξακολουθεΐ καί σήμερον, εύρισκομένη έν έντάσει, ιδίως ένεκα τής νΰν κρατούσης με
γίστης άβεβαιότητος συνεπεία τοΰ μεταβατικού χαρακτήρος τής συγχρόνου ήμών
έποχής. Διότι αί μέν παλαιαί άξίαι ήρχισαν κλονιζόμεναι, νέαι δέ τοιαϋται δέν
άπεκρυσταλλώθησαν είσέτι. Καθ’ δλου είπεϊν τά σπουδαιότερα τών μορφωτικών
ιδεωδών άποτελοΰσιν έκφανσιν ώρισμένων άρχουσών κοινωνικών ιδεών. Τοιαΰτα εί
ναι έπί παραδείγματι τό θρησκευτικόν ιδεώδες, άποβλέπον είς τήν διάπλασιν τοΰ
άνθρώπου κατ’ εικόνα θεοΰ καί όμοίωσιν, είς τήν κατά Χριστόν τελειότητα, τό
ήθικόν ιδεώδες, άποβλέπον είς τήν διάπλασιν τοΰ άνθρώπου είς ηθικήν προσωπι
κότητα, είς ύπογραμμόν ήθικής, άρετής, τό πολιτειακόν ιδεώδες, άποβλέπον είς
τήν μόρφωσιν τοΰ άνθρώπου είς δργανον έπιτήδειον πρός έξυπηρέτησιν τής πολι
τείας κ.ο.κ. Ίδιαζούσης σημασίας μορφωτικά ιδεώδη τών κατά τήν σύγχρονον ήμών
έποχήν κρατούντων ρευμάτων είναι άφ’ ένός μέν τό τής Ρωσίας, άφ’ έτέρου δέ τό
τής Γερμανίας καί ’Ιταλίας, άποσκοποΰντα είς τήν διαμόρφωσιν τής νεολαίας είς
όργανα έπιτήδεια πρός τάς άνάγκας τό μέν τοΰ κομμουνισμοΰ, τό δέ τοΰ έθνικοσοσιαλιστικοΰ καί τοΰ φασιστικού κόμματος. 'Η τής Έγκληματολογικής Παιδαγωγικής
άγωγή ίδιον κέκτηται σκοπόν, ίδιον ύπογραμμόν, πρός δν τείνει. Αδτη άποβλέπει
άμέσως είς τήν διαμόρφωσιν τών άνηλίκων είς νομιμόφρονα μέλη τής άνθρωπίνης
κοινωνίας. Τό δίκαιον καθ’ έαυτό ένδιαφέρεται μόνον διά τήν άντικειμενικήν, τήν
έξωτερικήν έμφάνισιν, διά τήν πράξιν, άντιθέτως άδιαφορεϊ διά τήν υποκειμενικήν,
τήν έσωτερικήν ύπόστασιν, διά τό φρόνημα. "Απαξ δμως τό δίκαιον μεταχειρίζε
ται παιδαγωγικά μέτρα, τήν άγωγήν πρός έπιδίωξιν τών σκοπών αύτοΰ, κατ’ άνάγκην άποβλέπει είς τήν καταπολέμησιν τών άντικοινωνικών πράξεων διά τής καταπολεμήσεως τών άντικοινωνικών φρονημάτων. 'Α ποβλέπει είς τό αισθητόν φαινόμενον διά τής έπιδράσεως έπί τά μή αισθητά στοιχεία. Έκάστη πράξις είναι άπόρροια άφ’ ένός μέν ώρισμένου προσεχούς ή άμέσου αιτίου, τής καλουμένης ψυχικής,
γνωστικής πράξεως (ή ένεργείας ή δράσεως), άφ’ έτέρου δ’ ώρισμένου βαθυτέρου,
άπωτέρου ή έμμέσου αιτίου, τών προδιαθέσεων. Ή ψυχική πράξις άποτελεΐ τό στιγ
μιαίου, ή προδιάθεσις τό μόνιμον, τό χρόνιον αίτιον. Τό δίκαιον έπομένως άποσκοποΰν είς τήν ριζικήν καταπολέμησιν τών άντικοινωνικών πράξεων όφείλει ν’ άποβλέψη ού μόνον είς τά έγγύτερα αίτια, άλλά κυρίως είς τά άπώτερα τοιαΰτα, τάς
προδιαθέσεις. Είς ταύτας όφείλει νά ζητήση νά προσδώση μόνιμον καί σταθερόν
περιεχόμενον όρθών άξιολογικών κατευθύνσεων. Ή τής Έγκληματολογικής Παι
δαγωγικής άγωγή άποσκοπει, ώς προείρηται, είς τήν διαμόρφωσιν τών άνηλίκων
είς νομιμόφρονας πολίτας, είς πολίτας άπέχοντας άντικοινωνικών πράξεων. Πάσαι
δμως πράξις, πάσα διαγωγή τοΰ άτόμου είναι προϊόν ούχί μόνον ώρισμένης άξιολογικής προδιαθέσεως άλλά τοΰ προσώπου, ώς δλου. Τούτου ένεκα ή τοιαύτη έγκλημα-
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τολογική άγωγή όφείλει μέν κατά κύριον λόγον νά άποβλέπη είς τόν ειδικόν αύτής
σκοπόν τής καταπολεμήσεως τών άντικοινωνικών φρονημάτων, δμως δέον πρός τούτοις νά μή παρορά, άλλά νά έξυπηρετή καί τόν άνώτερον καί ύπέρτερον γενικόν σκο
πόν τής έν γένει άγωγής ήτοι τόν ιδανικόν τύπον του άνθρώπου, πρός δν τείνει ή γ ε
νική άγωγή, τόν τέλειον άνθρωπον.
Ή παλαιοτέρα Παιδαγωγική ώρμάτο έπί μακρόν, έν τή έρεύνη τών παντοίων
παιδαγωγικών προβλημάτων, άπό καθαρώς θεωρητικών, δογματικών προϋποθέσεων.
Τοΰτο δμως ήγαγεν είς τήν βιαίαν έν πολλοΐς παιδαγωγικήν μεταχείρισιν τών
άνηλίκων. Άντιθέτως ή νεωτέρα Παιδαγωγική Επιστήμη ήρξατο μετερχομένη θετικάς έρεύνας. Ύπό τήν ώθησιν τής νέας ταύτης κινήσεως άνέκυψε νέα έπιστήμη,
ή Παιδολογία, ήτις σκοπεί είς τήν γνώσιν τού άνηλίκου, δν έξετάζει τόσον άπό
σωματικής άπόψεως (Σωματολογία τοΰ άνηλίκου), δσον καί ψυχικής (Ψυχολο
γία τοΰ άνηλίκου), καί δή είτε ως μέλος βιολογικώς Ομοιογενούς όμάδος (Γενική
Ψυχολογία τοΰ άνηλίκου), είτε καί ώς άτομικότητα (Ψυχολογία τών άτομικών δια
φορών) . Τήν Έγκληματολογικήν Παιδαγωγικήν ένδιαφέρει φυσικώ τώ λόγω ό
ειδικός κλάδος τής «Έγκληματολογικής Παιδολογίας», δστις πραγματεύεται είδικώς
τήν γνώσιν τοΰ άνηλίκου έγκληματίου, ώς καί τοΰ ευρισκομένου άπλώς έν έπικινδύνω καταστάσει. Τοΰτον αύτη έξετάζει δμοίως τόσον άπό τής σωματικής (Σωματο
λογία τοΰ άνηλίκου έγκληματίου), δσον καί άπό ψυχικής άπόψεως (Ψυχολογία
τοΰ άνηλίκου έγκληματίου), καί δή είτε ώς μέλος γενικωτέρου δλου (Γενική Ψυχο
λογία τοΰ άνηλίκου έγκληματίου), είτε ώς μεμονωμένον άτομον (Ψυχολογία τών
άτομικών διαφορών τοΰ άνηλίκου έγκληματίου). Άπό τής άπόψεως δέ ταύτης εύ
φημος όφείλει νά γίνη μνεία τής ’Ιταλικής Άνθρωπολογικής Σχολής, ένεργησάσης τοιαύτας έρεύνας έπί διαφόρων έγκληματησάντων παίδων ή έφήβων. Είδικώς
ή τοιαύτη παιδολογική έρευνα όφείλει νά άποβλέψη είς τήν έρευναν τών διαφόρων
άξιολογικών κατευθύνσεων τών τοιούτων άνηλίκων, καί δή τόσον ύπό τήν θετικήν
αυτών μορφήν, ήτοι τήν τής άρετής, δσον καί ύπό τήν άρνητικήν, ήτοι τήν τής κα
κίας. Τό έργον δμως τής έρεύνης, ϊνα έχη ριζικήν έπιτυχίαν, δέον νά μή περιορισθή μόνον είς τήν μελέτην τών άξιολογικών κατευθύνσεων, τών είς τό δίκαιον άφορωσών, άλλά νά τείνη καί πρός τήν γενικωτέραν μελέτην τής δλης άξιολογικής κα
τασκευής τής ένιαίας προσωπικότητος. Ύπό τοιαύτην προϋπόθεσιν τό μορφωτικόν
έργον, ήτοι ή άγωγή, έχει δύο τινά νά έπιτελέση, πρώτον μέν νά ζητήση τήν έξάλειψιν τής άπαξίας, τής κακίας τοΰ άνηλίκου, ήτοι νά καταστήση τόν κακόν άνήλικον άκακον, δεύτερον δέ νά ζητήση τήν έμφύτευσιν άξίας, άρετής, ήτοι νά καταστή
ση τόν (κακόν) άνήλικον (ού μόνον άκακον, άλλά καί) ένάρετον. Τάς δέ ήδη ύφισταμένας άξίας όφείλει ή άγωγή νά έξελίξη καί σταθεροποιήση.
"Ετερον πρόβλημα άφορά είς τήν δυνατότητα τής έπί τοΰ άνηλίκου έπιδράσεως, τό μορφώσιμον αυτοΰ, ήτοι είς τήν δύναμιν τής άγωγής. Έ π ί τούτου διετυπώθησαν άντιτιθέμεναι πρός άλλήλας διδασκαλίαι. Έ νιο ι θεωροΰσι τήν άγωγήν
πανίσχυρον, άποδίδοντες είς τό μορφωτικόν έργον άπεριόριστον δύναμιν. "Ετεροι
άντιθέτως άρνοΰνται τήν δύναμιν τής άγωγής, ύπολαμβάνοντες, δτι ούδεμία έξωτερική έπίδρασις είναι ικανή νά άλλοιώση τήν άνθρωπίνην φύσιν. Τέλος τρίτη Ενδιά
μεσος κατεύθυνσις άναγνωρίζει μέν δύναμιν είς τήν άγωγήν, πλήν περιωρισμένην
τοιαύτην. Κατά τήν τελευταίαν περίπτωσιν άναζητοΰνται οί φραγμοί, οί'τινες προ
βάλλονται είς τό μορφωτικόν έργον, τά κωλύματα αύτοΰ, ήτοι τά καλούμενα δρια
τής άγωγής. Ταΰτα είναι είτε έσωτερικά, άναγόμενα είς τό ύποκείμενον τοΰ διαπαιδαγωγουμένου άνηλίκου, είτε έξωτερικά, άναγόμενα είς τό περιβάλλον. Ή Έγκληματολογική Παιδαγωγική όφείλει νά έξετάση είδικώς τήν δύναμιν τής άγωγής έπί
τοΰ άνηλίκου έγκληματίου. Ένταΰθα αίφνης άνήκει τό περίφημον ζήτημα περί τοΰ
βελτιώσιμου τοΰ καλουμένου έκ γενετής έγκληματίου. Είδικώς δέον νά άναζητήση
ή τοιαύτη Παιδαγωγική τά δρια τής άγωγής τών άνηλίκων έγκληματιών. Αύτη έπο-
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μένως δφείλει να έξετάση τάς έγκληματικάς έκαστου προδιαθέσεις, τα κωλύματα
τοΟ φυσικού περιέχοντος (κλίματος, έδάφους) καί τά κωλύματα τού άνθρωπίνου
περιβάλλοντος τού άνηλίκου έγκληματίου.
Σπουδαΐον όμοίως παιδαγιυγικόν θέμα είναι το περί των παραγόντων τής άγωγής. ’Ενταύθα άνήκουσιν αί καλούμεναι «μορφωτικαί κοινωνίαι» (ή κοινότητες),
οίαι είναι έπί παραδείγματι ή οικογένεια, ή ένορία, ή πόλις κτλ. Ή Έγκληματολογική δέ Παιδαγωγική δφείλει να έξετάση είδικώς τούς παράγοντας, εις οδς βασί
ζονται οί διάφοροι νόμοι περί άνηλίκων έγκληματιών, προκειμένου περί τής άγωγής των έγκληματούντων νεαρών άτάμων, ώς είδικώς τάς μορφωτικάς κοινότητας
τής ίδιας τού άνηλίκου έγκληματίου οίκογενείας, τής ξένης τοιαύτης, ή όποια ανα
λαμβάνει τήν διαπαιδαγώγησιν τοιούτου άνηλίκου, τού σχολείου, άναλαμβάνοντος
τον σωφρονισμόν τών ύπό τού δικαστηρίου άνηλίκων άποστελλομένων άδικοπραγούντων άνηλίκων, τών διαφόρων παιδαγωγικών καταστημάτων, τών διαφόρων ύπηρεσιών άνηλίκων, τών διαφόρων προστατευτικών τής νεότητος σωματείων κ.ο.κ.
Έ ν τέλει ή Παιδαγωγική ύποδεικνύει τά μέσα, δι’ ών καθίσταται έφικτή ή
πραγμάτωσις τού σκοπού τής άγωγής, καθορίζουσα ταύτοχρόνως καί τόν τρόπον
τής έφαρμογής αυτών. Τά μέσα ταΰτα είναι ποικίλα. Ταΰτα άλλοτε, ιδίως κατά
τήν άρχαιότητα καί τόν Μεσαίωνα, έρρυθμίζοντο μόνον άναλόγως τού έπιδιωκομένου σκοπού τής άγωγής. Σήμερον ταΰτα προσαρμόζονται πρός τό διαπαιδαγωγούμενον άτομον. Δέν είναι πλέον ξένα πρός τήν πραγματικότητα, άλλ’ άνταποκρίνονται πρός τήν ιδιορρυθμίαν τών άνηλίκων, δντα άνάλογα πρός τήν τυπολογίαν τού
των. Δέν τείνουσι βιαίως πρός τήν πραγμάτωσιν τού σκοπού τής άγωγής, άλλ’ έν
αρμονία πρός τήν φύσιν τού τροφίμου, ώς άνηλίκου καί ώς άτόμου (έξατομίκευσις).
Ή Έγκληματολογική Παιδαγωγική δφείλει νά έρευνήση τά μέσα άγωγής τών άνη
λίκων έκείνων, οίτινες έρχονται είς έπαφήν πρός τό δικαστήριον άνηλίκων, ήτοι
άφ’ ένός μέν τούς κινδυνεύοντας, άφ’ έτέρου δέ τούς ήδη έγκληματήσαντας άνηλίκους, προσαρμόζουσα ταΰτα πρός τήν τυπολογίαν τών κινδυνευόντων καί τών έγκλη
ματιών άνηλίκων. Ούτως δφείλει αυτή κατά τινας νά μεταχειρισθή προστατευτικά
μέτρα διά τούς ηθικώς έγκαταλελειμμένους άνηλίκους, έπανορθωτικά διά τούς ηθι
κώς διεφθαρμένους, θεραπευτικά διά τούς νοσηρούς καί τέλος τιμωρητικά διά τούς
κανονικούς.
(Συνεχίζεται)

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφή.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
------------------------ *Υπδ τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩ ΤΣΑΚΟΥ----------------------(Συνέχεια άπδ τδ προηγούμενο)

Μά καί ή Κούλα δεν έλεγε περισσότερα καί δ άνακριτής Σουργιαδάκης, μή
μπορώντας νά μάθη καί αύτδς δπως δέν μπόρεσε νά μάθη καί ή Γενική ’Ασφάλεια,
ποιός έπί τέλους ήταν, Ικτδς άπδ τά δυδ άδέλφια, δ τρίτος άνθρωπος πού είχε λά
βει μέρος στήν δολοφονία τοϋ Τσάγκα καί ήταν ούσιαστικά συναυτουργδς τοϋ στυγεροϋ έκείνου έγκλήματος, τούς είπε ξεκάθαρα:
— Δέν τδν μαρτυράτε καί οί δυό σας, καί τδν άφήνετε άπ’ έξω γιά νά μπορέση νά σάς βοηθήση.
Πάντως άπδ τήν τακτική άνάκρισι έξακριβώθηκε δτι δ Άνδρέας Χριστοφιλέας, μετά τή δολοφονία τοϋ Τσάγκα καί δταν είδε άπδ τίς έφημερίδες δτι κατά
ένα τρόπον τά χαρακτηριστικά του ήταν γνωστά άπδ τίς καταθέσεις των γκαρσονιών καί των Δακαλάκη, Ντόζη καί Διπλάρη καί δτι άνεζητεΐτο δ νέος μέ τδ άνοικτδ πουκάμισο μέ τδ γιακά «άλά Μπάϋρον», φοβήθηκε καί άποφάσισε γιά λίγο καιρδ νά κάνη τδν «ψόφιο κορηό», ώσπου νά ξεχασθή τδ πράγμα. Γ Γ αότδ άμέσως
μετά έφυγε καί πήγε στήν άρχή στή Χαλκίδα καί υστέρα στή Λάρισα, θυμήθηκε
δτι ήταν δδοντοτεχνίτης καί πήγε στίς δύο πόλεις, ζητώντας δήθεν δουλειά, ένώ
στήν πραγματικότητα ήθελε νά περάση καιρός ώσπου νά ξεχασθή τδ πράγμα. Καί
έτσι δταν πάλι έπάψαμε έμεις στίς έφημερίδες νά γράφουμε γιά τδ έγκλημα τής
Βούλας καί νά τονίζουμε δτι δράσται ήταν αύτοί πού φοροϋσαν πουκάμισα μέ κολλαρίνες καί ξεχάστηκε ή δολοφονία, ξαναγύρισε πίσω στήν ’Αθήνα. Καί άμέσως,
δπως είδαμε, δ Άνδρέας καί ή Κούλα έφυγαν άπδ τήν παράγκα τής Πανώρηου καί
έπήγαν στήν παράγκα τής Παρασκευής Μασουρίδου. ’Ε κεί έμεναν μαζί μέ τδν
Ντούνη καί μέ τή φιλενάδα του καί μέ τδν Ντούνη μαζί έκαναν τδν τραυματισμδ
καί τήν άπόπειρα ληστείας είς βάρος τοϋ Νικηταρά.
Σ ’ αύτή τήν παραπάνω κατ’ άντιπαράστασιν έξέτασι τοϋ Άνδρέα καί τής Κούλας στδν άνακριτή, δ δποΐος δέν τούς είχε άπαγγείλει άκόμη κατηγορία καί τούς
είχε ώς μάρτυρες, δ νεαρδς άρχηγδς τής συμμορίας μέ τά 25 πιστόλια προέβη είς
πλήρεις δμολογίας περί τών μελλοντικών σχεδίων του γιά τή διάπραξι ληστειών.
Μετά τήν αίχμαλωσία, τδ πάρσιμο λύτρων καί τή σχεδιαζομένη δολοφονία τοϋ 6ουστασιάρχου - γαλακτοπώλου Γιαννέτσου, δ Άνδρέας θά κρατούσε τδ ταξί τοϋ Νικηταρά. θ ά τοϋ έβγαζε τδ ταξίμετρο καί θά τοϋ έβαζε ψεύτικο άριθμό. Καί μέ αύτδ
θά γύριζε τούς δρόμους τής Ελλάδος καί θά σταματούσε τά έλάχιστα κυκλοφοροΰντα τότε Ιδιωτικά αύτοκίνητα καί λεωφορεία καί υπδ τήν άπειλήν τών περιστρόφων
cou, αύτδς καί οί σύντροφοί του ,θά έλήστευον τούς έπιβάτες καί δσους τούς έφεραν
άντίστασι θά τούς σκότωναν, θ ά τρυποΰσαν τά λάστιχα τοϋ αύτοκινήτου τους ώστε
νά μή τρέξουν άμέσως γιά νά καταγγείλουν τήν είς βάρος τους ληστεία καί έν τώ
μεταξύ θά έφευγαν, θά έπήγαιναν χιλιόμετρα μακρυά, θά έκρυβαν τδ «αύτοκίνητό
τους» γιά νά τδ ξαναχρησιμοποιήσουν υστέρα άπδ μέρες σέ άλλη ληστεία καί ήσυ
χα - ήσυχα θά μοιραζόντουσαν τά κέρδη. Ό λ α αύτά άκριβώς τά είχε κάνει στή
Γαλλία κατά τδ 1910 μέ 1911, τά πρώτα δηλαδή χρόνια τής έμφανίσεως τοϋ αύτοκινήτου καί τότε πού καί στήν Εύρώπη κυκλοφορούσαν πολύ λίγα αύτοκίνητα στούς
δρόμους, είχε κάνει λέγω τήν έμφάνισί της υ.ιά τριμελής συμμορία άπδ άπάχηδες
πού είχαν άρπάξει ένα σταχτί αύτοκίνητο. Οί τρεις άπάχηδες πού άποτελοΰσαν τή
συμμορία, άνθρωποι τοϋ σχοινιού καί τοϋ παλουκιού, έγύριζαν τούς δρόμους τής
Γαλλίας καί μέ τήν άπειλή δπλων καί περιστρόφων έλήστευαν άλλοτε έπαρχιακά
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τραπεζιτικά ύποκαταστήματα καί άλλοτε έπιβάτες ιδιωτικήν αυτοκινήτων, των ό
ποιων τρυποΰσαν τά λάστιχα, ώστε να περάσουν ώρες ώσπου νά μπορέσουν νά κα
ταγγείλουν τά θύματα εις τήν άστυνομία την είς βάρος τους ληστεία. Καί έν τώ
μεταξύ οί θρασείς έκεΐνοι λησταί βρισκόντουσαν χιλιόμετρα μακρυά, άφοΰ έκρυβαν
τό σταχτΐ αότοκίνητό τους καί κρυβόντουσαν καί οί Ιδιοι μέχρις δτου νά διαπράξουν
καί πάλι τό νέο τους κακούργημα τήν έποχή έκείνη κα'ι πού οί ’Αστυνομικοί δέν
είχαν ούτε ποδήλατα κάν γιά νά κυνηγήσουν τούς αίμοβόρους ληστάς. Ή συμμορία
μέ τό γκρί αύτοκίνητο είχε άναστατώσει δλόκληρη την Εύρώπη γιά μήνες δλόκληρους καί έχρειάστηκε νά κινητοποιηθή, δχι μόνον ή ’Αστυνομία τής Γαλλίας δλό
κληρη άλλά καί στρατός άκόμα γιά νά έξοντωθοΰν σέ σκληρές μάχες μέ άστυνομικούς ένας - ένας άπό τούς τρεις συμμορίτες της. Τά έγκλήματα αύτά τής συμμο
ρίας έκείνης μέ τό σταχτί αύτοκίνητο είχαν δημοσιευθή έπί μήνες δλόκληρους σέ
δλες τίς Ιφημερίδες τών ’Αθηνών, δπως καί δλης τής Ευρώπης, καί στό τέλος είχαν
κυκλοφορήσει σέ πεντάλεπτα εικονογραφημένα φυλλάδια γραμμένα φυσικά μέ ύπερβολές καί μέ ψέματα καί σέ τρόπον ώστε νά ήρωποιούνται οί φοβεροί έκεΐνοι κα
κούργοι. Καί τό μυθιστόρημα έκεΐνο είχε κάνει τεραστία έντύπωσι στό μπουμπουνισμένο καί άπηχτο μυαλό τού Άνδρέα Χριστοφιλέα, δπως είχα τονίσει καί προη
γουμένως, ώστε νά καταρτίση μέ τή βάσι τής συμμορίας τού σταχτιοϋ ή τού γκρίζου
αύτοκινήτου τή ληστοσυμμορία του, σκοτώνοντας σωφέρ γιά νά άποχτήση τό αύτοκίνητο πού τελικά καί δέν τό άπέκτησε.
Ό άνακριτής Σουργιαδάκης τό ίδιο έκεΐνο πρωινό καί πρίν άκόμη άπαγγείλη
κατηγορίες καί καλέση σέ άπολογία τά δύο άδέλφια καί τόν Ντούνη Ιπέμενε μέ τόν
τελευταίο καί μέ τόν Άνδρέα καί τήν Κούλα νά έξετάση μέ δλες τίς λεπτομέρειες
καί τίς συνθήκες καί τό δεύτερο έγκλημα τής συμμορίας τήν άπόπειρα ληστείας καί
φόνου τού Νικηταρδ.
Καί οί τρεις τους παρεδέχθησαν δτι έκεΐνο τό άπόγευμα δ Άνδρέας, ή Κούλα
καί δ Ντούνης, έχοντας προμελετήσει τό φόνο τού δεύτερου σωφέρ καί τήν άρπαγή
τού αύτοκινήτου του, πού χρειαζόντουσαν γιά τή μεγάλη ληστεία, περίμεναν στή
λεωφόρο Πανεπιστημίου. Ά π ’ έκεΐ έτυχε νά περάση μπροστά τους μέ τό ταξί του
δ Νικηταράς. Τόν έσταμάτησαν καί μπήκαν μέσα. Στά χέρια τους κρατούσαν δέ
ματα τυλιγμένα μέ έφημερίδες. Σέ ένα είχαν τυλίξει τό πιστόλι μέ τό όποιο θά
σκότωναν τόν δυστυχισμένο, τόν σωφέρ. Γιά κάθε ένδεχόμενο, στά άλλα δέματα
είχαν τυλίξει μικρούς λοστούς σιδερένιους καί άλλα σιδερικά, ώστε μέ αύτά νά συν
τρίψουν τό κεφάλι τού σωφέρ, άν άπετύγχαναν μέ τό πιστόλι. Ό ταν μπήκαν στό
ταξί, έκάθησε δίπλα στόν σωφέρ δ Άνδρέας, δ δέ Ντούνης μέ τήν Κούλα έκάθησαν
δίπλα. Καί τότε άπεκαλύφθη δτι τό πιστόλι πού είχε πάρει έκεΐνο τό άπόγευμα
μαζί του δ Άνδρέας, γιά νά κάνη τό δεύτερο έγκλημά του, ήταν άκριβώς έκεΐνο
πού είχε κλέψει άπό τόν δυστυχισμένο τόν Τσάγκα μετά τό φόνο του, στή Βούλα.
— Πές τα μας Άνδρέα, έσύ, πώς έγινε ή ληστεία τού Νικηταρδ; είπε δ άνακριτής Σουργιαδάκης στό Χριστοφιλέα.
— Μά άφού τά ξέρετε δλα, κ. άνακριτή, τί πάρα πάνω νά σδς πώ έγώ; είπε
ό Άνδρέας.
— Μά δχι, θέλω ν’ άκούσω καί τή δική σου έκδοχή καθώς καί τού Ντούνη.
Πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε ώρισμένα πράγματα, έπέμενε ό άνακριτής.
— Ναί, είπαμε στό σωφέρ νά τραβήξη κατά τήν Α γ ία Παρασκευή καί, μόλις
φθάσαμε έκεΐ, είπα στό Νικηταρδ δτι ξέρω καλά άπό τιμόνι καί τόν παρακάλεσα νά
μ’ άφήση νά δδηγήσω έγώ. Αύτός δέχθηκε καί έτσι άλλάξαμε θέσι. Κάθησα έγώ
στό τιμόνι καί αύτός κάθησε δίπλα μου. Πήγαμε κατά τόν Ά γ ιο Άνδρέα καί κατά
τήν έπιστροφή έγινε τό «πρδγμα».
— Δηλαδή ποιό πρδγμα;
Καί διά νά μή έπανερχόμεθα εις τά ίδια, είς αύτήν τήν κατ’ άντιπαράστασιν
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έξέτασιν των δραστών, ό Άνδρέας παρεδέχθη δτι κατά τήν έπιστροφήν, καί ένώ
τό αυτοκίνητο έπλησίαζε στδ Χαρβάτι, αύτός έγύρισε μέ τρόπο καί έκανε νόημα
στήν Κούλα πού καθότανε στδ πίσω κάθισμα καί αυτή έβγαλε από τήν έφημερίδα
τό πιστόλι τού Τσάγκα καί μέ αυτό έπυροβόλησε. Ά πέτυχε. Ξαναδοκίμασε άμέσως,
άλλα τό πιστόλι Ιπαθε άφλογιστία. Τότε ή μέν Κούλα έβαλε τις φωνές στους δύο
άλλους «Τό νοΰ σας θά σάς ξεφύγη καί χαθήκαμε», γιατί έν τώ μεταξύ δ Νικηταράς
άντελήφθη δτι έπρόκειτο νά τόν σκοτώσουν καί έσταμάτησε καί προσπάθησε νά
άνοιξη τήν πόρτα καί νά σωθή διά τής φυγής. Τότε άμέσως δ Άνδρέας καί δ Ντούνης έβγαλαν άπό τά δέματα μέ τις έφημερίδες τά «σιδερικά» καί μέ αύτά άρχισαν
νά κοπανούν τό κεφάλι τού καύμένου τού Νικηταρά. Ό σωφέρ δμως αύτός είχε
μέρες νά ζήση γιατί, μέ τις άπότομες κινήσεις πού εκανε, άπέφυγε τά συντριπτικά
καί θανατηφόρα πλήγματα. Τραυματίσθηκε βέβαια σοβαρά, άλλά κατάφερε νά άνοι
ξη τήν πόρτα, νά πηδήση άπό τό αύτοκίνητο Ιξω καί νά τό βάλη στά πόδια καί νά
σωθή, ένώ τό ταξί, πού είχε μείνει γιά μιά στιγμή άκυβέρνητο άπό τόν Άνδρέα πού
προσπαθούσε νά σκοτώση τό Νικηταρά, τράκαρε άπάνω σέ έ'να πεύκο καί έστα
μάτησε.
Σ ’ αύτή τή νέα διεξοδική περιγραφή στήν κατ’ άντιπαράστασιν έξέτασι προέκυψε καί άλλη διαφωνία. Ό Άνδρέας έπέμενε δτι τό πρώτο κτύπημα κατά τού
Νικηταρά μέ τό σίδερο κατάφερε δ Ντούνης καί δ Ντούνης έπέμενε δτι τόν πρωτοχτύπησε δ Άνδρέας.
— Έ λ α Νικηταρά, είπε δ άνακριτής στό σωφέρ. Ξεδιάλυνέ μας έσύ άπό ποιόν
έφαγες τήν πρώτη σιδεριά στό κεφάλι;
— Άπό τόν Ντούνη, έβεβαίωσε δ Νικηταράς.
Καί τό ζήτημα έλύθη, δ δέ Ντούνης τό παρεδέχθη πιά.
Σ ’ αύτό τό σημείο, δπως έμαθα, ή Κούλα ύπανεχώρησε καί γιά μιά στιγμή
ίσχυρίσθη δτι τάχα τό πιστόλι τού Τσάγκα τό κρατούσε δ Άνδρέας άπάνω του καί
δτι δταν έφθασε ή κρίσιμη ώρα καί δταν έκανε τό νόημα στήν Κούλα, έβγαλε άπό
τήν έφημερίδα τό πιστόλι καί τής τό έδωσε γιά νά ρίξη. Καί αύτό τό είπε γιά νά
έλαφρώση τή θέσι της.
— Είναι πολύ χονδρό ψέμα αύτό πού λές, παρατήρησε δ άνακριτής. Ό Ά ν 
δρέας, καί τό παραδεχθήκατε δλοι σας, ώδηγοΰσε τό αύτοκίνητο. Αφού τό ώδηγούσε πώς ήταν δυνατόν χωρίς νά σταθή, νά γυρίση σέ σένα πού καθόσουν στό
πίσω κάθισμα καί νά σοΰ βάλη στό χέρι τό μπιστόλι. Πρώτα - πρώτα θά τόν έβλεπε
ό Νικηταράς πού καθόταν δίπλα του καί ύστερα τό αυτοκίνητο σέ μιά τέτοια του
προσπάθεια θά έμενε άκυβέρνητο καί θά έπεφτε έξω μέ κίνδυνο νά σκοτωθήτε
δλοι σας.
Καί ή Κούλα καί πάλι άναγκάσθηκε νά τό παραδεχθή. ’Επίσης ξαναγύρισε
τά λόγια της καί είπε δτι μιά φορά μόνο πήγε νά ρίξη μέ τό μπιστόλι στό κεφάλι
τού Νικηταρά καί άπέτυχε, ένώ δ Άνδρέας, πού δέν τήν έβλεπε καί δ Ντούνης πού
καθόταν δίπλα της, έπέμεναν δτι προσπάθησε κατ’ έπανάληψιν νά πυροβολήση, χω
ρίς νά τό καταφέρη.
— Γιατί νά πονοκεφαλάμε ; παρατήρησε ό άνακριτής. ’’Εχουμε έδώ τό μπι
στόλι τού μακαρίτη τού Τσάγκα, πού χρησιμοποιήθηκε στήν άπόπειρα δολοφονίας
καί ληστείας τού Νικηταρά. Καί θά τό δούμε άμέσως.
Τό μπιστόλι έξητάσθη άμέσως. Καί βρέθηκαν μέσα στό γεμιστήρα δχι ένα, άλ
λά τρία φυσίγγια πλήρη μέ τρυπημένο τό καψούλι καί τά δποΐα δέν είχαν έκραγή.
Ά ρ α ή Κούλα είχε ρίψει τρεις φορές τό μπιστόλι καί αύτό καί τις τρεις φορές είχε
πάθει άφλογιστία. Ώρισμένως ό Νικηταράς είχε τύχη βουνό.
Μετά, καί δταν δ μέν Νικηταράς κατώρθωσε νά βγή άπό τό αύτοκίνητο καί
νά τό βάλη στά πόδια άπό μέσα στό δάσος καί νά σωθή καί άφοΰ τό άκυβέρνητο
ταξί προσέκρουσε στό πεύκο καί έπαθε άπό τό τρακάρισμα μεγάλη ζημιά, μέ άπο-
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τέλεσμα νά μείνη άκίνητο, δ μέν διασωθείς σωφέρ Ιτρεξε στδν "Αγιο Άνδρέα για νά
καταγγείλη τήν είς βάρος του έπιχειρηθείσαν ληστείαν, δ δέ Ντούνης, ή Κούλα
καί δ Άνδρέας, άφού καταστράφηκε καί άκινητοποιήθηκε τδ ταξί, τδ έβαλαν στα
πόδια. Τρύπωσαν στό δάσος του Γέρακα. Έφθασαν στην Πεντέλη καί μετά τράβη
ξαν στδ Χαλάνδρι καί άπδ κεϊ κατέβηκαν στην ’Αθήνα.
Καί ξανά, μετά αυτήν τήν έξέτασι ξαναεΐδα στή Γεν. ’Ασφάλεια τδν Άνδρέα.
Τόν έσπούδαζα καί τδν έμελετοΰσα άπδ Ιγκληματολογικής άπόψεως. ΤΗταν τόσο
περίεργο αύτδ τδ «νιάνιαρο» νά ήταν δ άρχηγός μιας τέτοιας συμμορίας έγκληματιών δολοφόνων. Καί δμως ήταν. Καί τδν άκουγα νά κομπορρημονή :
— Τ ί θ’ έκανα άν δεν μέ πιάνανε ! Ά ν δεν μέ ψάρευαν άπδ τδ φωταγωγδ θά
τδ Ισκαγα, θά έβαφα τά μαλλιά μου μέ δξυζενέ, θά έδενα τδ ένα μάτι μου καί θά
γινόμουν άγνώριστος. Έ τσ ι θά έφευγα καί θά έπήγαινα δπου ήθελα καί ας έπιτηροΰσε ή ’Αστυνομία τά τραίνα, τά βαπόρια καί τούς σταθμούς των λεωφορείων καί
αύτούς άκόμα τούς δρόμους. Μπορεί άκόμα νά πήγαινα σέ ένα φίλο μου γιά νά τδν
βάλω νά μέ κλείση σέ ένα μπαούλο μέσα καί νά μέ πάρη μέ αύτδ νά μέ πάη στή
Θεσσαλονίκη.
Καί μετά τδν πρόλογο αύτδ περί τού πώς μπορούσε νά δραπέτευση καί νά φύγη κρυφά, Ιπανέλαβε δΓ δλίγον τά των δύο έγκλημάτων, φροντίζοντας νά έξάρη
τδ διοργανωτικό του... πνεύμα καί είς τά δύο έγκλήματα καί τις κλοπές.
Τδν άφήσαμε νά τά πή δλα καί είς τδ τέλος, καθώς θυμάμαι, δέν βάσταξα καί
τού έκανα τή πιδ άπλή έρώτησι γιά νά δω τδ βαθμδ τής έγκληματικότητός του.
— Γιατί νά σκοτώσης τδν πρώτο σωφέρ, τδν Τσάγκα, καί ύστερα νά έπιχειρήσης νά σκοτώσης καί τδν δεύτερο τδν Νικηταρά γιά νά βρής αύτοκίνητο γιά νά
αίχμαλωτίσης τδν Γιαννέτσο. Γιατί δέν έκλεβες ένα αύτοκίνητο είτε ιδιωτικό, είτε
ταξί ;
— Έ λ α ντέ... Δέν τδ σκέφθηκα...
Καί άπδ τή συνέχεια της συνεντεύξεως πού μάς έδωσε ήταν καταφανές τδ πό
σον είχε έπηρεασθή άπδ τά γκαγκστερικά φίλμς καί άναγνώσματα.
Μετά τδν Άνδρέα, ξαναεΐδα πάλι μαζί μέ τούς άλλους συναδέλφους μας τήν
Κούλα, πού κοβότανε δτι τήν είχε πάρει τζάμπα στδν λαιμό του δ προκομμένος δ
αδελφός της, δ Άνδρέας.
"Γστερα δλοι μαζί οί δημοσιογράφοι, στά γραφεία τής Γενικής Ασφαλείας,
έκάναμε άπδ κοντά τή γνωριμία τού καταπληκτικού εκείνου πατέρα, πού έγώ του
λάχιστο τδν θεωρούσα σάν ήθικδ αύτουργδ τής έγκληματικής ροπής τών προκομ
μένων παιδιών του. Καί δ πατέρας Χριστοφιλέας στήν άρχή μέν ζητούσε άπδ μάς
νά τδν οικονομήσουμε ένα μπιστόλι γιά νά σκοτώση μέ τδ ίδιο του τδ χέρι τά προ
κομμένα παιδιά του, δπως άλλως τε τδ έλεγε προτήτερα καί ατούς άστυνομικούς.
Κατόπιν δμως είπε δτι ήταν εύτύχημα γιά τήν Αστυνομία πού μπόρεσε μέ τέτοιο
τρόπο νά πιάση τδν «Ανδρικό του» γιατί άν δέν τδν έπιανε, έκεΐνος θά μπορούσε
νά ξεπαστρέψη τουλάχιστον καμμιά δεκαριά άστυνομικούς πουλώντας άκριβά τδ πε
τσί του. Σ έ άλλους πάλι συναδέλφους τού άστυνομικοΰ ρεπορτάζ έλεγε, κομπορρημονών, δτι τά «παιδιά του ξέρουν νά ζούν παλληκαρίσια». Καί θυμάμαι δτι σέ μένα
άλλαξε τελείως τδ φύλο γιατί δταν έμαθε άπδ κάποιον άστυνομικδ δτι είμαι δ Αεωτσάκος καί δτι είμαι Μανιάτης, ζήτησε νά μοΰ μιλήση ιδιαιτέρως καί μοΰ είπε :
— Κύτταξε πατριώτη νά τά μαλακώσης μέ τήν πέννα σου καί νά φανής πραγ
ματικές πατριώτης.
— Τ ί νά μαλακώσω ; τού είπα. Είναι γιά μαλάκωμα αύτά τά έγκλήματα ;
Καί πραγματικά τί νά μαλακώση κανείς ; Άφοΰ άλλως τε τδ άπόγευμα τής
ίδιας έκείνης ήμέρας δ μικρότερος άπδ τούς γυιούς τού Χριστοφιλέα, δ Ιβάχρονος
Κωστάκης, έκανε τά κατορθώματά του. Πήρε τήν έρωμένη τού Άνδρέα, τήν Φώφη
Μπαρλά καί γιά νά έκδικηθούν τήν Μασουρίδη πού είχε καταδώσει τή συμμορία
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τοΟ άδελφού του καί τά έγκλήματά της, έπέδραμε στήν παράγκα της. Έ κ εΐ άδελφδς καί έρωμένη τσακίσανε στδ ξύλο τή Μασουρίδη καί μετά Ισπασαν τά μπαούλα
της. Τής έπήραν τά πράγματά της καί τά φουστάνια της πού είχαν κάποια άξια,
έσχισαν μέ μανία τά άλλα καί έφυγαν. Ή Μασουρίδη κατάμαυρη άπύ τδ ξύλο καί
μέ τά κλάματα στά μάτια ήλθε στή Γενική ’Ασφάλεια καί είπε τά διατρέξαντα
στδν άνακριτή καί στό διοικητή. Μά ούτε δ άνακριτής Σσυργιαδάκης, ούτε δ κ.
Κουτσουμάρης μπορούσαν νά σηκώσουν κάτι τέτοιους γκαγκστερισμούς καί τρομο
κρατικές έκδηλώσεις άπό τδν έκκολοπτόμενον έκεΐνον έγκληματίαν καί τήν έρω
μένη τού Άνδρέα καί έδόθησαν διαταγαί είς δλα τά άστυνομικά δργανα γιά τήν
άμεσο σύλληψί τους. Μά καί οι δυδ είχαν γίνει άφαντοι, σάν νά άνοιξε ή γή καί
τούς κατάπιε καί δ άνακριτής άναγκάσθηκε άμέσως νά τούς βγάλη έντάλματα συλλήψεως γιά ληστεία, «τραύματα έκ προθέσεως», παράνομο βία καί άπειλάς καί φθο
ρά ξένης Ιδιοκτησίας είς βαθμόν κακουργήματος. Καί άμέσως έξέδωσε καί κατα
σχετήρια.
Μετά τή Μασουρίδη, ήλθε στήν ’Ασφάλεια καί ή Στέλλα Δημητρίου, ή «θεία»
πού Ιπροστάτευε τδν Άνδρέα πού συνελήφθη στδ σπίτι της καί είπε δτι μετά τήν
σύλληψι τού Άνδρέα, ψάχνοντας, βρήκε κάτω άπδ τδ κομμό της παραχωμένα «δυ
ναμίτες καί βόμβες» πού δ παραγιό της προφανώς τις είχε κρύψει διά νά τις χρησιμοποιήση, άν τού παρουσιαζότανε άνάγκη. Άμέσως έστάλη στδ σπίτι της, στήν
δδδ Ζήνωνος, δ άστυφύλακας τής Γενικής Ασφαλείας Στέφανος Φαράκλας, άνεκτίμητος παλαιδς συμμαθητής μου καί φίλος μου, Ινα άπδ τά καλλίτερα λαγωνικά τής
Γεν. Ασφαλείας έπί Κουτσουμάρη — Λιονταρίτη, πού Ιγινε υστέρα Αστυνόμος καί
έξετελέσθη στδ Δεκεμβριανδ Κίνημα άπδ τούς Έαμοκομμουνιστάς μαζί μέ τούς άλ
λους μάρτυρας. Είναι άλήθεια δτι χαράματα είχε γίνει τόσο ξαφνικά ή σύλληψις
τού Άνδρέα στδ σπίτι τής Δημητρίου, ώστε ή πρώτη έρευνα ήταν τυπική καί περιορίσθηκε στις άποσκευές τού Άνδρέα. Ά λλω ς τε πού νά φαντασθή κανείς δτι δ
άρχηγδς τής συμμορίας θά είχε κουβαλήσει άπδ καιρδ στδ σπίτι τής θείας του δλόκληρο δπλοστάσιο καί θά τδ είχε κρύψει κάτω άπδ τδ κομμό.
Ό άείμνηστος Φαράκλας, λοιπόν, άπεστάλη μέ τήν ρητή έντολή νά κάνη άνω
κάτω τδ σπίτι καί νά προβή σέ γενική καί λεπτομερή έρευνα. Καί πραγματικά ύστε
ρα άπδ λίγο γύρισε καί έφερε Ινα μεγάλο περίστροφο μαυροβουνιώτικο, 17 φυσίγγια
καί μιά μάσκα. Ούτε χειροβομβίδες, ούτε δυναμίτις ύπήρχε. Αότά ήταν ύπερβολές
τής τρομοκρατημένης θείας.
Ίσα μέ τήν ώρα έκείνη στδν Άνδρέα, στδν πατέρα του καί ατούς συνεργούς του τά δργανα τής Γεν. Ασφαλείας είχαν βρή καί κατάσχει 25 μπιστό
λια, τις βελούδινες μάσκες, άρκετά μαχαίρια καί ενα σωρδ φυσίγγια. Ό τίτλος λοι
πόν τής συμμορίας μέ τά 25 μπιστόλια ήταν δικαιολογημένος. Μέχρι τής πρωίας τής
Παρασκευής 1ης Νοεμβρίου 1929 άπδ τήν διεξαχθεΐσαν άνάκρισιν δέν προέκυπτε τ ί
ποτε άλλο γιά τήν ύπδ τδν Άνδρέα Χριστοφιλέα συμμορία μέ τά 25 μπιστόλια, έκτδς
φυσικά άπδ τις έκβιάσεις πού είχε κάνει δ νεαρός της άρχηγδς ώς «Ροκαμβδλ» πα
ρά ή δολοφονία καί ή ληστεία τού Τσάγκα, ή άπόπειρα δολοφονίας καί ληστείας
είς βάρος τού Νικηταρά, καί ή κλοπή καί ή άπόπειρα δολοφονίας τού υιού τού Γεν.
Προξένου Στεφανάκου. ’Εννοείται δτι έμεΐς, οί άμεσοι συνεργάται τής Αστυνομίας,
οί άστυνομικοί ρεπόρτερς, δέν έπαύαμε νά έπαναλαμβάνουμε στις έφημερίδες μας,
δτι πιθανόν ή συμμορία νά έχη κάνει καί άλλα έγκλήματα καί νά συνιστοΰμε στό
άναγνωστικδ κοινόν δτι δποιος κατείχε τέτοια στοιχεία γιά τή δράσι τής συμμορίας,
είχε ύποχρέωσι νά προσέλθη καί νά έξετασθή σχετικώς. Καί έτσι τότε γιά πρώτη
φορά βγήκε στή φόρα άλλη θρασυτάτη ληστεία εις βάρος σωφέρ, τδν δποίον δ Άνδρέας δέν είχε δμως δολοφονήσει, θύμα του δ σωφέρ Μπουρνελάκης. Καί νά οι λε
πτομέρειες τής ληστείας αύτής :
( Συνιχίζ*ται)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΙ Λ Η Μ Ο Ζ Ι Α Ι

ΣΧΕΣΕΙΣ

E ll IAIQTIKAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Ύπό τοΰ Δ .Ν . Συμβούλου Δημ. Σχέσεων
κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ Υ Κ . ΜΑΓΚΑΙΒΕΡA

1. Στόχος των Δημοσίων Σχέσεων: *0 άνθρωπος.
( ’ Ορισμός τών δημοσίων σχέσεων )

Τδ μεγάλο μάθημα, πού μάς Ιδίδαξεν δ β ' παγκόσμιος πόλεμος, τδ μόνον «κα
λόν», πού προέκυψεν άπδ τάς τόσας καταστροφάς, είναι ή έξανθρώπισις τοΟ άνθρώπου. Ό άνθρωπος κατενόησεν, δτι τίποτε άλλο δέν έχει τόσην σημασίαν καί άξίαν,
δσον ή ζωή καί ή ύπόστασις αύτοΰ τοΰ Ιδιου.
«Αίσθανθήκαμεν, ώς άνθρωποι, ύπερηφάνειαν διά τήν παντοδυναμίαν μας, άλλά
καί συγχρόνως είχομεν τήν τραγικήν κατανόησιν τής άδυναμίας μας», γράφει εύστόχως δ καθηγητής κ. Στράτος Παπαϊωάννου*
Διά τδν λόγον αύτδν άπδ τής μεταπολεμικής περιόδου καταβάλλονται συνε
χείς καί έντονοι προσπάθειαι, εις δλους τούς τομείς τής άνθρωπίνης δραστηριότητας,
διά νά καταστή δ άνθρωπος περισσότερον εύτυχής έπΐ τής γής.
Α ί δημόσιαι σχέσεις είναι δ κατ’ έξοχήν έκφραστής αύτής τής πρδς τδν άν
θρωπον πορείας. Διότι κάθε προσπάθειά των έκκινεΐ άπδ τδν άνθρωπον, κατευθύνεται δέ καί καταλήγει εις τδν άνθρωπον. Είναι, δηλαδή, εν πολύτιμον γενεσιουργδν στοιχείον εις τήν δημιουργίαν των κοινών άνθρωπίνων κατευθύνσεων.
Πριν ή άναπτύξωμεν τήν συμβολήν τών δημοσίων σχέσεων είς τήν προαγωγήν
τής έθνικής οικονομίας καί είς τήν έξυπηρέτησιν τοϋν άνθρωπίνου παράγοντος, πριν
ή άναλύσωμεν τήν άποστολήν καί τήν δράσιν των, θά παραθέσωμεν τδν δρισμδν πε
ρί δημοσίων σχέσεων, ώς εισαγωγήν είς τδ γενικδν περιεχόμενόν των: «Δημόσιαι
Σχέσεις είναι ή ύπδ μάς έπιχειρήσεως, ένδς νομικού προσώπου, μιας ώργανωμένης
δμάδος ή καί ένδς μεμονωμένου άτόμου συστηματική καί βάσει προδιαγεγραμμένου
σχεδίου άναλαμβανομένη προσπάθεια δπως, διά διαφόρων έκδηλώσεων κοινωνικής
προσφοράς, άναπτύξη σταθεράς σχέσεις μέ τδ εύρύ κοινδν — άσχέτως άν αύτδ έχη
άμεσον ή έμμεσον ένδιαφέρον διά τάς ύπ’ αότοΰ παρεχομένας ύπηρεσίας— πρδς δη
μιουργίαν καλής φήμης καί ύψηλοΰ γοήτρου».
Αλλοι δρισμοί, ξένων ειδικών, έχουν ώς άκολούθως:
«Δημόσιαι Σχέσεις είναι τδ σύνολον τών χρησιμοποιούμενων άπδ τάς έπιχειρήσεις μέσων, τόσον πρδς τδ προσωπικόν, διά νά δημιουργήσουν κλίμα έμπιστοσύνης,
νά άναπτύξουν καί νά συγκρατήσουν τδ ένδιαφέρον του, δσον καί πρδς τδ εύρύτερον
κοινόν, διά τήν άναγνώρισιν τής καταβαλλομένης ύπ’ αύτών προσπάθειας. ’Αποτε
λεί, δηλαδή, §ν αρμονικόν σύνολον κοινωνικών σχέσεων», γράφει δ Γάλλος μελε
τητής S . Salleron.
Τό Βρεταννικδν Ίνστιτοΰτον Δημοσίων Σχέσεων δίδει τδν έξής δρισμόν: «Δη
μόσιαι Σχέσεις είναι ή προμελετημένη, ή προδιαγεγραμμένη καί συστηματικώς κα
ταβαλλόμενη πορσπάθεια διά τήν δημιουργίαν καί τήν διατήρησιν άμοιβαίας κατανοήσεως μεταξύ ένδς δργανισμοΰ καί τοΰ κοινοΰ».
ΟΕ Αμερικανοί θεωρητικοί τών δημοσίων σχέσεων G. καί D. Griswold διδά
σκουν, δτι «Δημόσιαι Σχέσεις είναι ή διοικητική λειτουργία, πού σταθμίζει τάς άπόψεις καί τάς τάσεις τοΰ κοινοΰ, ρυθμίζει τήν πολιτικήν καί τάς μεθόδυος ένδς
άτόμου ή ένδς δργανισμοΰ, συμφώνως πρδς τά ένδιαφέροντα τής κοινής γνώμης καί
•Νέα ’Εκπαιδευτικά [δανικά, σ. I I .
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έκτελεϊ εν πρόγραμμα δράσεως, διά να κερδίση το ένδιαφέρον καί τήν άποδοχήν
τοΰ κοινοΰ».

2. 'Η άνάπτυξις τοΰ θεσμού.
Ό θεσμός των δημοσίων σχέσεων δεν είναι νέος είς τήν ζωήν τών άνθρώπων.
"Αρχίζει από τότε, δπου ήρχισαν οί άνθρωποι να ζοΰν δμαδικώς. Ή άρχή τής ύπάρξεώς του εύρίσκεται είς τά θεμέλια ττής κοινωνίας. Ή κυριωτέρα έκφρασίς του ά
παντα είς δ,τι συνηθίσαμεν να καλοΟμεν μέ τόν δρον «κοινωνικαί σχέσεις». Διότι,
χωρίς να τό άντιληφθώμεν ή νά τό γνωρίζωμεν, ή παρουσία μας είς έν ευχάριστον
ή δυσάρεστον γεγονός τής ζωής τοΰ συνανθρώπου μας, αί έπισκέψεις, τάς όποιας
άνταλλάσσομεν, ή συζήτησις μέ τούς άνθρώπους τοΰ άμέσου περιβάλλοντός μας καί
τόσαι άλλαι συνήθεις καθημεριναί έκδηλώσεις τοΰ άνθρώπου, κάθε κοινωνικής τάξεως καί Ιποχής, αυτόν άκριβώς τόν σκοπόν έχουν καί πρός έκει άποβλέπουν: Νά
δημιουργήσωμεν καλλιτέρας σχέσεις, στενωτέρους δεσμούς μέ τό περιβάλλον μας,
είς τρόπον, ώστε νά παρουσιάσωμεν καί νά έπιβάλωμεν τήν οίκογένειάν μας, τήν
προσωπικότητά μας καί, ένδεχομένως, άργάτερον, τάς ιδέας καί τάς σκέψεις μας.
Διότι είναι γνωστόν, δτι δσον ή άνάγκη μεγεθύνεται, τόσον ή συνεργασία πολλαπλασιάζεται.
Ό άνθρωπος άντελήφθη, άπό πολύ ένωρίς, δτι δέν δύναται μόνος του νά έπιτύχη ύλικά όφέλη καί άποτελέσματα. Τό παλαιόν καί πάντοτε έπίκαιρον δόγμα «έν
τή ένώσει ή ισχύς» εύρίσκει έφαρμογήν καί έδώ, παρηλλαγμένον κάπως: «Ιν τή
συμπαραστάσει ή δύναμις». Καί αυτή ή συμπαράστασις είναι ό καρπός, πού δημιουργεΐται άπό τό ευνοϊκόν κλίμα καί τήν άγαθήν έντύπωσιν τής κοινής γνώμης διά
μίαν προσπάθειαν, δι’ Ιν εργον.
Είς τά παλαιότερα χρόνια, δταν ή μεγάλη βιομηχανία ήτο άνύπαρκτος, δταν
αί Ιπιχειρήσεις δέν είχον άπλωθή είς δλας τάς περιοχάς ένός κράτους, δταν οί πολ
λοί τοπικοί μικρέμποροι έξυπηρέτουν μόνον τήν πελατείαν τής στενής περιοχής των,
αί δημόσιαι σχέσεις καί ή διαφήμισις έγίνοντο προσωπικώς άπό τόν έπιχειρηματίαν.
Μέ περιωρισμένην προοπτικήν καί άπόδοσιν άνάλογον, φυσικά, μέ τό μέγεθος τών
έργασιών του.
Ή δημιουργία τών βιοτεχνιών καί ή έξάπλωσις τοΰ έσωτερικοΰ έμπορίου τής
ίδιας έπιχειρήσεως είς περιοχήν μεγαλυτέραν άπό μίαν συνοικίαν ή μίαν πόλιν είχεν ώς άποτέλεσμα, είς τήν άρχήν μέν τήν έμφάνισιν τοΰ «τελάλη», κατόπιν δέ τών
καταχωρίσεων είς τόν τύπον, τήν δημιουργίαν τών πρακτόρων (πλασιέ), κ. ά. συ
ναφών έκδηλώσεων.
Ή βιομηχανία, ή κάλυψις άπό τήν ιδίαν έμπορικήν φίρμαν τοΰ χώρου όλοκλήρου τής έπικρατείας, ή έξάπλωσις τών έργασιών μιας έπιχειρήσεως, άκόμη καί
είς χώρας τοΰ έξωτερικοΰ, ή άνάγκη τής καταπολεμήσεως τοΰ άνταγωνισμοΰ, έδημιούργησαν θέμα εύρείας, μελετημένης καί συνεποΰς διαφημιστικής προβολής καί
συνεχείας.
’Αλλά ή διαφήμισις μόνη (μία άγγελία είς τήν έφημερίδα, έν ραδιοφωνικόν
μήνυμα, μία άναγγελία είς τόν κινηματογράφον) δέν ήτο άρκετή. Ό νόμος τής
κοινωνίας τών άνθρώπων ζητεί κάτι τό θερμόν, κάτι, πού νά άπευθύνεται είς τόν
ψυχικόν κόσμον τοΰ άνθρώπου, κάτι, πού νά γενδ έκτίμησιν καί έμπιστοσύνην. Ή
άνάγκη τής άναπτύξεως τών σχέσεων μεταξύ μιδς έπιχειρήσεως καί τοΰ κοινοΰ —
καταναλωτών καί μή— ή μέθοδος τής έπικοινωνίας τής έπωνύμου έπιχειρήσεως μέ
τό άνώνυμον κοινόν έφεραν είς τήν έπιφάνειαν τήν άνάγκην τών δημοσίων σχέσεων
καί τής τοποθετήσεώς των έπί μιας όρθολογισμένης πολιτικής.

Α ί δημόσια:, σχέσεις εις Ιδιωτικάς επιχειρήσεις καί δημοσίους δργανισμούς

3.
σχέσεις.

109

Προσόντα καί κατάρτισις των άσχολουμένων είς τάς δημοσίας

Αί δημόσιαι σχέσεις, ώς (ολοκληρωμένος θεσμός, είναι δημιούργημα των τελευ
ταίων έτών. Ή άνάπτυξίς των ύπήρξε τόσον άλματώδης, ώστε θεωρητικώς δεν ήδυνήθησαν νά θεμελιωθούν άπολύτως. Οί θεωρητικοί των είναι όλιγώτεροι των πρα
κτικών.
Τούτο, ίσως, είναι φυσικόν είς ένα θεσμόν, πού προέκυψεν άπό τό έπάγελμα.
Διότι δέν πρέπει να διαφεύγη της προσοχής μας, δτι εις τάς δημοσίας σχέσεις ή
πράξις, τό επάγγελμα, προϋπήρξε τής θεωρίας.
“Ισως αότό νά άπετέλεσεν εν άναμφισβήτητον πλεονέκτημα: Αί δημόσιαι σχέ
σεις στηρίζονται έπΐ τής πραγματικότητος, έξεκίνησαν άπό ύπαρκτά σημεία καί τά
προϊόντα τής πείρας των είναι έκεΐνα, πού μετουσιώθησαν είς θεωρητικά δόγματα.
Δ ι’ ένα θεσμόν, τού όποιου τό πεδίον δράσεως έκτείνεται έντός των πλαισίων
τής οικονομικής ζωής τού τόπου, δ όποιος Ιχει συγκεκριμένους σκοπούς καί έπιδιώξεις καί τού όποιου τό εργον είναι αύστηρώς προκαθωρισμένον, ή έδραίωσις έπί ούσιαστικών βάσεων καί έπί άποδειχθέντων ώς όρθών συμπερασμάτων άποτελεΐ στοιχεΐον θετικόν καί άπαραίτητον διά τν έπιτυχή ένάσκησίν του.
Ή σύν τψ χρόνψ δμως, συνεχής καί παράλληλος άνάπτυξις τής θεωρητικής
πλευράς, ή δημιουργία σχετικής βιβλιογραφίας, ή έκπαίδευσις κ. ά. κρίνονται ώς
άπολύτως άπαραίτητα στοιχεία διά τήν κατάρτισιν τών νέων στελεχών, άτινα θά
άποτελέσουν, τρόπον τινά, είς τήν χώραν μας, τήν δευτέραν γενεάν τών συμβούλων
δημοσίων σχέσεων.
Οί περισσότεροι τών σήμερον Ιργαζομένων έν Έ λλάδι ώς συμβούλων δημο
σίων σχέσεων έχουν έπιστρατευθή μεταξύ τών άνθρώπων, πού διεκρίθησαν είς ώρισμένους τομείς τής κοινωνικής δράσεως — άνεξαρτήτως τυπικών των προσόντων —καί οί όποιοι διαθέτουν καλήν θέλησιν, φαντασίαν καί όρεξιν διά δημιουργικήν έργασίαν. "Αν άπέδωσαν τά τόσα πολλά καί μεγάλα, πού πράγματι έπετεύχθησαν είς
ένα άγνωστον τομέα — ό όποιος άπευθύνεται είς τά λεπτότερα σημεία τής άνθρωπίνης ύπάρξεως: τήν ψυχήν καί τόν νοΰν — τούτο δφείλεται είς τήν πίστιν των
πρός τήν άξίαν καί τήν σημασίαν τού θεσμού, πού «διακονοΰν»'
Τά άμερικανικά συγγράμματα περί δημοσίων σχέσεων θέτουν ώς προύπόθεσιν,
διά τήν έπιτυχή άσκησιν τών λειτουργιών τού θεσμού, μίαν σειράν φυσικών καί έπικτήτων προσόντων.
Ό ιδεώδης Ιπαγελματίας τών δημοσίων σχέσεων θά πρέπει νά Ιχη ανεπτυγ
μένα τά άκόλουθα προσόντα:
α' Φ υ σ ι κ ά :
Νά είναι ευφυής, άνοικτόκαρδος, καλοκάγαθος, ευπροσή
γορος, δυναμικός, ύπομονητικός, έχέμυθος.
Επίσης, νά διαθέτη προσωπικότητα, ήγετικάς καί διοικητικάς ικανότητας, κοι
νωνικήν παράστασιν, νά Ιχη τάσιν πρός έρευναν καί μελέτην, νά διαθέτη πνεύμα
συνεργασίας καί συναδελφικότητος.
β' Ε π ί κ τ η τ α :
Νά είναι πανεπιστήμων καί έγκυκλοπαιδικώς μορφω
μένος. Νά έχη γνώσεις έπί οικονομικής, ψυχολογίας, διοικητικής, κοινωνιολογίας,
νομικής, ιστορίας, δημοσιογραφίας, διαφημίσεως, δημοσιότητος, καλών τεχνών, προωθήσεως πωλήσεων κ.ά. Νά γνωρίζη ξένος γλώσσας
Βεβαίως, είναι δύσκολον, έάν δχι άκατόρθωτον, νά εύρη κανείς ένα σύμβουλον
δημοσίων σχέσεων, πού νά συγκεντρώνη δλα αύτά τά προσόντα. ’Αλλά δέν είναι
έκτός πραγματικότητος καί, προπάντων, δέν είναι έκτος τών έλληνικών δυνατο
τήτων, νά εύρεθοΰν άνθρωποι, πού νά έχουν είς ύψηλόν βαθμόν άνεπτυγμένας τάς
περισσοτέρας άπό τάς άρετάς πού άνεφέραμεν. ’Επίσης, ή συλλογική έργασία βοηθεΐ είς τήν ύπερπήδησιν τής δυσκολίας τών άπαιτουμϊνων μεγάλων προσόντων.
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Έπιπροσθέτως, κάθε έργασία χρειάζεται Αγάπην, άφοσίωσιν, φλόγα δημιουρ
γίας, διά νά έκτελεσθή εόσυνειδήτως, πολύ περισσότερον είς τάς δημοσίας σχέσεις,
πού Απευθύνονται είς τόν έσωτερικόν κόσμον των άνθρώπων, τά στοιχεία αυτά
πρέπει νά είναι έξόχως άνεπτυγμένα είς έκείνους, πού άσχολοΰνται είς αύτάς.
Έ ν συμπεράσματι, δυνάμεθα νά είπωμεν, δτι είς ένα καίριον καί σημαντικόν
διά τήν οικονομικήν ύπόστασιν τού τόπου τομέα, δπως αί δημόσιαι σχέσεις, άπαιτοΰνται πλήρως κατηρτισμένα στελέχη. Διότι, άς μή λησμονώμεν, δτι δ ρόλος των.
ώς έκ τών κυριωτέρων παραγόντων των έπιχειρήσεων, είναι ιδιαιτέρας σημασίας.
ΈπΙ πλέον δέ, οί σύμβουλοι δημοσίων σχέσεων δέν πρέπει νά είναι, μόνον, ιδιαζόν
τως μορφωμένοι κατά τρόπον στατικόν, άλλά δφείλουν συνεχώς νά μελετούν καί νά
συμπληρώνουν τάς γνώσεις των. Διότι αί δημόσιαι σχέσεις άντιμετωπίζουν καθημε
ρινώς καί νέα προβλήματα, νέας τάσεις, νέα θέματα, πού ζητούν λύσιν. Ή συνεχής,
δηλαδή, άσκησις νά έπικουρήται άπό δμόρροπον γνώσιν.
Τέλος, άξίζει νά σημειωθή, δτι δ λειτουργός τών δημοσίων σχέσεων όφείλει
νά Ιχη κοινωνικήν γοητείαν καί νά πολιτεύεται, έχων πάντοτε ύπ’ δψιν του, δτι
άσκεΐ δημόσιον λειτούργημα.

4 . Αί δημόσιαι σχέσεις τών δημοσίων δργανισμών καί ύπηρεσιών.
Ε ίς δσα είπομεν διά τάς ίδιωτικάς έπιχειρήσεις, θά πρέπει νά προσθέσωμεν
δλίγα περί τών δημοσίων τοιούτων, παρ’ δλον δτι τά προαναφερθέντα ίσχύουν — είς
τήν σχετικήν άναλογίαν — καί Ιδώ.
Α ί κρατικαί ύπηρεσίαι, διά τής πολιτικής των τών δημοσίων σχέσεων, πρέπει
νά προσπαθήσουν, μέ ένεργείας ούσιαστικού περιεχομένου, νά φέρουν τό κράτος πλη
σίον τού πολίτου.
Ε ίς τόν δημόσιον τομέα έμφανίζεται μία άντίθεσις συμφερόντων είς τάς σχέ
σεις μεταξύ κράτους καί πολίτου. Υπάρχει βασική έλλειψις κατανοήσεως μεταξύ
διοικούντων καί διοικουμένων. Τούτο δφείλεται είς πολλούς λόγους, άλλά κυρίως,
είς τήν ήθελημένην ή άθέλητον άντιδικίαν μεταξύ δημοσίου συμφέροντος καί ιδιω
τικού. Τό κράτος είναι προστάτης τών «συμφερόντων τού δημοσίου», ένώ δ πολίτης
φροντίζει νά προστατεύση τόν έαυτόν του άπό τάς «άρπακτικάς τάσεις τού κράτους».
’Ακριβώς αύτήν τήν άντιδικίαν θά πρέπει αί κρατικαί ύπηρεσίαι, διά πολιτικής δη
μοσίων σχέσεων, νά απαλύνουν καί νά τήν μεταβάλουν είς πορείαν μέ κοινάς κα
τευθύνσεις καί προοπτικάς * .
Συγκεκριμένως αί κρατικαί ύπηρεσίαι δφείλουν:
1. Νά κατανικήσουν τήν δυσφορίαν τού πολίτου έναντι τών νέων καί ποικί
λων παρεμβατικών ένεργειών τού κράτους.
2. Νά ένημερώσουν τόν πολίτην διά τάς ύπηρεσίας, πού δύνανται νά τού προσ
φέρουν οί δημόσιοι δργανισμοί, καί τήν ώφέλειαν, πού προκύπτει δι’ αύτόν άπό τήν
συνεργασίαν του μέ τάς άρχάς.
3. Νά φέρουν τόν πολίτην πλησίον τών ύπηρεσιών, χωρίς νά εχη τήν άνάγκην
μεσολαβητού καί νά άποδείξουν, δτι τό κράτος ένδιαφέρεται είς τόν αύτόν βαθμόν
δι’ δλους τούς πολίτας του.
4 . Νά ένημερώσουν καί κατατοπίσουν τόν πολίτην επί τών διοικητικών όργάνων καί κανόνων καί τών προβλημάτων των, (λ. χ. διά μίαν άπαλλοτρίωσιν, μίαν
ενέργειαν τής άστυνομίας, μίαν νέαν φορολογίαν) .
5. Νά ύπερνικήσουν τήν άπάθειαν καί τήν άδιαφορίαν τής κοινής γνώμης διά
τά δημόσια θέματα.
Ό πως προκύπτει, ή έργασία καί ή προσπάθεια τών δημοσίων δργανισμών καί
ύπηρεσιών είς τόν τομέα τών δημοσίων σχέσεων είναι πρωταρχικής σημασίας δχι,
• "Ηδη έν Έλλάδι, πρός τόν σκοπόν αύτόν, πολλαΐ κρατικαί ύπηρεσίαι (Γενικά ’Επιτελεία
Ενόπλων Δυνάμεων, 'Υπουργεία, Σώματα ’Ασφαλείας, τά διάφορα γραφεία παραπόνων, πού έδημιουργήθησαν), Ιχουν «ίδικά τμήματα δημοσίων σχέσεων.
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ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ
ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΟΑΗΓΙΑΙ
Ύπό τοΰ τ. Διοιχητοϋ Α' τοΰ Πυρ. Σώματος χ. Π . ΖΟΥΚΟΥ

Τρόποι καί μέσα κατασβέσεως.
Ή πυροσβεστική τέχνη είναι άπλή καί τό πάν έξαρτάται άπό τήν έκτέλεσιν.
Δηλαδή, τό πολύπλοκον καί αί δυσκολίαι άναφαίνονται δταν ποοβαίνη τϊς είς τήν
έφαρμογήν των ώς κατωτέρω άρχών.
Π ρ ο έ λ ε υ σ ι ς
τοΰ πυράς.
Ή φωτιά παρουσιάζεται έπΐ υλικών
πραγμάτων καί προέρχεται έκ τυχαίων περιπτώσεων, ή έξ άμελείας, ή έκ πράξεως
άτόμου τινός έπιδιώκοντος δπως έπιφέρη διαφόρους ζημίας διά διαφόρους σκοπούς,
δπότε έχομεν έμπρησμόν. Ε ίς άπάσας τάς περιπτώσεις έπέρχονται διάφοροι μεταβολαΐ τής μορφής τών καιομένων άντικειμένων, διά τής ταχείας καύσεως τούτων, μέ
φαινόμενον φωτός.
Τό φωτεινόν τοΰτο φαινόμενον, τό όποιον συνοδεύεται ύπό μεγάλης θερμότητος
καί παρουσιάζεται κατά τήν χημικήν Ινωσιν οίουδήποτε σώματος μετά όξυγόνου,
όνομάζομεν «πυρκαϊάν».
Μ ε τ ά δ ο σ ι ς
τοΰ πυρός.
Ή μετάδοσις τοΰ πυρός γίνεται κατά
δύο τρόπους: 1) Διά τής έπαφής, καί μεταδίδεται άπό μορίου είς μόριον, καί 2) διά
τής άκτινοβολίας. Ή πυρκαϊά μεταδίδεται άπό σώματος είς σώμα διά τής άκτινοβολίας, διά μέσου τοΰ διαστήματος αυτών πρός πάσας τάς άποστάσεις καί πρός πά
σας τάς διευθύνσεις. Ή ταχύτης, καθ’ ήν μεταδίδεται ή θερμότης διά τής άκτινοβολίας, είναι ίση πρός τήν ταχύτητα τοΰ φωτός.
Κατάσβεσις.
Οί χρησιμοποιούμενοι τρόποι διά τήν καταπολέμησιν τοΰ
πυρός είναι κυρίως δύο:
α ') Διά τής ψύξεως τής καιομένης ούσίας, δταν πρόκειται νά κατασβέσωμεν
ξυλείαν, άνθρακα, σανόν, καπνόν κλπ., ήτις έπιτυγχάνεται διά τοΰ ΰδατος. Τοΰτο
διά τήν κατάσβεσιν έκτοξεύεται έν εΐδει βολής, καί,
β ') Διά τής άπομονώσεως τής καιομένης ούσίας άπό τόν άτμοσφαιρικόν άέρα,
δταν πρόκειται νά κατασβέσωμεν πετρέλαιον, βενζίνην, νάφθην, διαφόρους αιθέρας
κλπ. Ή κατάσβεσις αύτοΰ γίνεται δι’ άφροΰ, άμμου, χώματος, κόπρου, ύγρών σκεπα
σμάτων κλπ.
Ό καλύτερος τρόπος έκ τών δύο άνωτέρω είναι ή κατάσβεσις διά τής ψύξεως.
μόνον, διά τούς όργανισμούς αύτούς καθ’ έαυτούς, άλλά καί γενικώτερον, διά τήν
πολιτείαν, άκόμη δέ διά τήν προστασίαν τών δημοκρατικών θεσμών καί άρχών.
Ό Ινημερωμένος πολίτης είναι καί σχετικώς ικανοποιημένος καί δποβοηθεΐ τάς
δημοσίας ύπηρεσίας είς τό Ιργον των. Συμμετέχει περισσότερον ένεργώς είς τήν
δημοσίαν ζωήν, κατανοεί τά προβλήματα καί τάς τυχόν δυσκολίας καί γίνεται ένσυνείδητος προασπιστής τών έθνικών συμφερόντων καί άπόψεων.
Ή παντελής έλλειψις προβολής τοΰ κρατικοΰ έργου, πολιτική πού ήκολουθεΐτο
μέχρι τών τελευταίων έτών, έπέφερεν έντελώς άρνητικά άποτελέσματα. Ό πολίτης
άπεξενώθη άπό τάς κρατικάς ύπηρεσίας καί ήδιαφόρησε διά τό κρατικόν έργον. Ή
άδιαφορία του δέ αυτή έξεδηλώθη διά τής άρνήσεως καί τής άνευ έλέγχου καί έξετάσεως κατακρίσεως τοΰ έργου τής πολιτείας.
Α ί δημόσιαι ύπηρεσίαι πρέπει νά έχουν πάντα ύπ’ δψιν των, δτι ό λόγος καί
ό άντίλογος είναι τό «modus vivendi» τής Δημοκρατίας. Μέ βάσιν αυτήν τήν άρχήν, πρέπει νά ρυθμίζουν τήνπολιτικήν των καί τήν συμπεριφοράν των πρός τούς
π ολίταί ·
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Αυτή έπιτυγχάνεται διά τοϋ ϋδατος εύκολώτερον, ώς ύπάρχοντος τούτου έν Αφθονία.
’Άλλος τρόπος κατασβέσεως τοϋ πυράς είναι 6 διά τής δμίχλης. Ή έξ δλοκλήρου διάσπασις τού υδατος έπετεύχθη τελευταίως διά τής κατασκευής άντλιών υψη
λής πιέσεως καί μηχανικών αυλών. Ή πίεσις τών άντλιών τούτων φθάνουσα τάς
1.000 λίμπρας (70 περίπου άτμοσφαίρας) μετατρέπει τά καταθλιβόμενον ύδωρ εις
λεπτά σταγονίδια (άμίχλην), ήτις έρχομένη είς έπαφήν μέ τά καιόμενον άντικείμενον άτμοποιεΐται έξ δλοκλήρου, έπιτυγχάνουσα τά καλύτερα δυνατά άποτελέσματα.
'Η άμίχλη παρουσιάζει τάς έξής ιδιότητας:
α ') Συντελεί είς τήν ψΰξιν τών καιομένων άντικειμένων.
β ') Δημιουργεί ένα συνεχές ύδάτινον παραπέτασμα μεταξύ τοΰ καιομένου Αν
τικειμένου καί τής άτμοσφαίρας, τά όποιον παρακωλύει οΰτω τήν τροφοδότησιν τής
πυρκαϊάς διά τοΰ άναγκαιοΰντος όξυγόνου καί συντελεί είς τήν καταστολήν αύτής.
γ ') Προστατεύει τάν πυροσβέστην άπά τούς καπνούς καί τήν ύψηλήν θερμοκρα
σίαν, δημιουργούσα έν είδος άσπίδος.
Λόγω τών ώς άνωτέρω ιδιοτήτων της χρησιμοποιείται καί διά τήν καταπολέμησιν πυρκαϊών εύφλέκτων ύλών, εύρισκομένων δμως είς τά στάδιον τής ένάρξεως,
Οπότε αύται δέν θά Ιχωσι έξαπλωθή είς μεγάλην έκτασιν, καί τών έμπρηστικών
επίσης βομβών. Χρησιμοποιείται ιδιαιτέρως διά τήν καταπολέμησιν πυρκαϊών άεροσκαφών καί είς τά πλοία. Διά τάς μεγάλης έντάσεως καί έκτάσεως πυρκαϊάς τών
εύφλέκτων ύλών χρησιμοποιείται δ άφρός.

’ Αρχική ένέργεια τοϋ έπΐ κεφαλής.
Τάς Ακολουθητέας ένεργείας έν τώ τάπω τής πυρκαϊάς Αποτελούν ή άναγνώρισις, ή διάσωσις, ή έγκατάστασις, ή προσβολή τού πυράς καί ή έπαγρύπνησις.
Ό έπιφορτισμένος, δθεν, μέ τήν έκτέλεσιν τής περί ής πρόκειται Αποστολής,
πρέπει νά δύναται πάντοτε νά προσαρμόζη ταύτην πράς τάς μεταβολάς τής καταστάσεως, αίτινες θά παρουσιασθώσιν, Αλλά χωρίς ν’ άπομακρύνωνται τής γενικής
κατευθύνσεως, τήν δποίαν ή πυροσβεστική τέχνη ϊδωσεν είς τά έργον τής κατα
σβέσεως. τών πυρκαϊών.
Ε ίς πάσαν πυρκαϊάν έπιβάλλεται πρά πάσης άλλης ένεργείας ή άμεσος διακο
πή τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος ή τοΰ φωταερίου έκ τού γενικού διακόπτου.

’Αντικείμενα υποκείμενα είςκαϋσιν.
Είδη Αντικειμένων τά άποϊα ύπόκεινται είς καΰσιν Ιχομεν πολλά, άναλόγως
δέ τής φύσεως τά κατατάσσομεν είς διαφόρους κατηγορίας. Έ ν προκειμένω ένδιαφέρει νά έξετάσωμεν περισσότερον τάς πυρκαϊάς εύφλέκτων ύλών, οικοδομών, καυ
σίμων ειδών κλπ.
Π υ ρ κ α ϊ α I ε ύ φ λ έ κ τ ω ν
ύλών.
Είς τήν κατηγορίαν ταύτην
ύπάγεται τά πετρέλαιον, τά οινόπνευμα, ή Αμμωνία, τά μονοξείδιον τού άνθρακος, ή
βενζίνη, τά Αεριόφως, ή άσετυλίνη κλπ.
Αί πυρκαϊαί έκ τών άνωτέρω ρηθεισών εύφλέκτων ύλών είναι πολύ έπικίνδυνοι, διότι έκτάς τοΰ δτι γίνεται ή άνάφλεξις έκτάκτως καί ύπάρχει κίνδυνος έκρήξεως, ή κατάσβεσις αύτών δι’ υδατος δέν είναι εύκολος, καθ’ δσον αΰτη δύναται
ν’ αύξηση καί έξαπλώση τήν πυρκαϊάν. Μόνον έν έσχάτη Ανάγκη θά χρησιμοποιήται τά ύδωρ καί θά ρίπτεται έν είδει ψιλής βροχής.
Δ ι’ αύτοΰ δέον νά έπιδιώκεται κυρίως ή προφύλαξις τών πέριξ πράς τά καιόμενα Αντικείμενα. Διά τάν λόγον τούτον πρέπει νά δίδεται μεγάλη προσοχή.
Ό καταλληλότερος τρόπος τής κατασβέσεως τών πυρκαϊών τούτων είναι δ διά
τού άφροΰ. Έάν δμως ούτος έλλείπη, πρέπει νά καλύπτωνται αί καιόμεναι ύλαι
δι’ ύγρών σκεπασμάτων, κατά προτίμησιν μαλλίνων, ταπήτων, κλινοσκεπασμάτων
κλπ., άμμου, χώματος κλπ., άναλόγως τών περιστάσεων.
Διά ν’ άποφύγωμεν τήν έκρηξιν τών ώς άνω εύφλέκτων ύλών πρέπει δ καιό>
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μένος ή^ δ Απειλούμενος χώρος ν’ Αερίζεται καλύτερον, ίνα μή έπιδράση έπ’ αυτών
ή θερμότης. Είς τούς χώρους τών εύφλεκτων ύλών επιτρέπεται ή χρήσις μόνον
ηλεκτρικών φανών καί ούχΐ γυμνού φωτός, ώς κηρίων, λαμπών πετρελαίου καί
Αλλων.
Α! έκρηκτικαί δλαι, ώς π.χ. ή πυρΐτις, ή δυναμΐτις, νιτρογλυκερίνη κλπ., έπί
μικρας προστριβής ή προσκρούσεως ύπόκεινται είς έκρηξιν. Δια να προφυλάσσωνται τα είδη ταΰτα συνιστάται δπως μή μετακινώνται δπωσδήποτε. Επίσης, εξ ουσιών
τινών καί είδών, ώς είναι ή ξυλεία, δ χάρτης, ή ζάκχαρις, τα Αλευρα, οί Ανθρακες,
δ βάμβαξ κλπ., Αποσπαται λεπτή κόνις, ήτις ενέχει κίνδυνον έκρήξεως.
ΔιΑ τήν κατάσβεσιν τών πυρκαϊών τούτων, λόγω τού έξαιρετικού κινδύνου
Απαιτείται αύταπάρνησις καί θάρρος, ώς καί έπέμβασις δλίγων μόνον Ατόμων.
Πυρκαϊαί
οικοδομών:
Αύται διακρίνονται είς τοιαύτας ύπογείων,
στεγών, σοφιτών, δροφών καί καπνοδόχων.
1. Εις τάς πυρκαϊας τών ύπογείων πρέπει νΑ δίδεται ιδιαιτέρα προσοχή, διότι
είναι δύσκολος ή άνεύρεσις τής εστίας τού πυρός. Ή είσχώρησις είς τούς χώρους
τούτους να γίνεται μέ μεγάλην προφύλαξιν καί μέ προσωπίδας, λόγω τού σχηματιζομένου έντδς αύτών καπνού. Οί είσχωροΰντες πρέπει να εύρίσκωνται είς διαρκή
έπικοινωνίαν μεταξύ των καί μέ τούς έξωθεν, χρησιμοποιοΰντες πρδς τούτο σχοινίον
ώς δδηγόν.
Τήν έστίαν τού πυρός εύρίσκομεν Από διάφορα φαινόμενα, ώς είναι δ έκ τής
Ακτινοβολίας τού πυρός χαρακτηριστικός φωτεινός χρωματισμός τού καπνού. Ή αύξησις τής θερμοκρασίας Αποδεικνύει τήν προσέγγισιν πρδς τήν έστίαν τού πυρός, ώς
καί δ τριγμός καιομένων Αντικειμένων, δ συνοδεύων συνήθως τήν καΰσιν αύτών.
2. Κατά τήν κατάσβεσιν τών πυρκαϊών τών στεγών πρέπει ν’ Αποφεύγεται ή
μετακίνησις τών Ατόμων Ιπί τών κεράμων, Ανωθεν τού καιομένου χώρου, διότι ύπάρχει κίνδυνος καταρρεύσεως, ή δέ κατάσβεσις νά γίνεται Από διάφορα σημεία, διότι
τδ πΰρ Ιξαπλοΰται μετά ταχύτητος.
3. Ή κατάσβεσις τών λοιπών κατηγοριών είναι εύκολος, Αρκεί νΑ δοθή ή Ανά
λογος προσοχή.
Π υ ρ κ α ϊ α ί
κ α υ σ ί μ ω ν
ε ι δ ώ ν :
Είς τήν κατηγορίαν ταύτην
κατατάσσονται αί πυρκαϊαί ξυλείας, Ανθράκων, σανού, καπνού κλπ.

Προληπτικά μέτρα.
Κάθε πολίτης πρέπει νά γνωρίζη λεπτομερώς τά εύπαθή σημεία τής οίκίας του ή
τού κτιρίου τής έπιχειρήσεώς του καί νά λαμβάνη τά ένδεικνυόμενα μέτρα διά τήν
Ασφάλειαν αύτών. Προφυλάσσει δέ καί τα γειτονικά κτίρια έκ τής μεταδόσεως τού
πυρός, λαμβάνων διάφορα μέτρα καί προσεχών ιδίως τδν κίνδυνον μεταδόσεως τού
πυρός έκ τών ξύλινων θυρών καί παραθύρων. Προσπαθεί ν’ άποφύγη μετάδοσιν πυρκαϊάς προκαλουμένης Από εύφλέκτους ούσίας, ώς οίνοπνεύματος, έλα ίου, βενζίνης,
πετρελαίου κλπ. Πασαι αί ούσίαι αύταί πρέπει νά μήν είναι έκτεθειμέναι ούδέ είς
έλαχίστην ποσότητα, διότι Αναφλέγονται ευκόλως. ’Επίσης νά δίδεται προσοχή, ώστε
τ’ άνημμένα σιγάρα νά ρίπτωνται είς Ασφαλές μέρος. Είς τάς ήλεκτρικάς έγκαταστάσεις πρέπει ν’ άποφεύγωνται ένώσεις, έκ τών όποιων προκαλούνται πυρκαϊαί
είς τά ήλεκτρικά σίδερα, είς τά καμινέτα, είς τδ φωταέριον, είς τάς καπνοδόχους,
είς τά ύπόγεια ένθα δύναται νά ύπάρχωσι εύφλεκτα Αντικείμενα κλπ.
Διά τούτο, πας δστις γνωρίζει τά Ανωτέρω προληπτικά μέτρα καί τδν τρόπον
τής κατασβέσεως, όφείλει νά μεταδίδη τάς γνώσεις του ταύτας, ώστε δλοι οί πολΐται νά δύνανται ν’ Αμυνθούν κατά τού κινδύνου τούτου. Έ ν έσχάτη δέ Ανάγκη νά
είδοποιήται ή Πυροσβεστική Υπηρεσία, δπου ύπάρχει τοιαύτη. Μέχρι τής Αφίξεως
δμως τής ύπηρεσίας ταύτης, πρέπει κάθε άτομον νά είναι είς θέσιν νά έφαρμόση
τάς γνώσεις του ινα μή έπεκταθή ή πυρκαϊά, δταν δέ φθάση ή Πυροσβεστική Υ π η 
ρεσίας, νά γίνη βοηθός αυτής.
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Σέ κάθε κτίριον πάσης φύσεως έπιχειρήσεως καί εις κατάλληλον μέρος, νά
τοποθετώνται πινακίδες μέ δδηγίες, εις τάς δποίας θ’ άναφέρωνται περιληπτικές:
1) Τά προληπτικά μέτρα, 2) Πώς θά μεταχειρίζωνται τά διάφορα κατασβεστικά
μέσα, 3) Οί τρόποι κατασβέσεως τών πυρκαϊών μέ τά διατιθέμενα μέσα καί 4) Ό
τρόπος είδοποιήσεως τής Πυροσβεστικής 'Γπηρεσίας (άριθμούς τηλεφώνων), δπου
ύπάρχει, έν περιπτώσει άνάγκης.
Τέλος, τά ληπτέα προληπτικά μέτρα έκ μέρους τών πόλεων έν γένει, συνοψί
ζονται εις τό νά μή ύπάρχωσιν ούδαμοΰ τής πόλεως έκτεθειμέναι άναφλέξιμοι δλαι.
Τούτο δύναται νά έπιτευχθή διά τής λήψεως τών κάτωθι μέτρων, ήτοι:
1) Διά τής άραιώσεως τών κτισμάτων.
2) Διά τής άπαγορεύσεως εις τάς νέας άνεγειρομένας οικοδομάς: α) τών κ ε
ραμοσκεπών στεγών, β ') τών ξυλίνων δαπέδων καί γ ') δι’ άποφυγής τών ξύλινων
δαπέδων δπου δέν παρίσταται άνάγκη τοιούτων, ώς π.χ. εις τούς προθαλάμους, τάς
εισόδους, τά πλυντήρια, τά μαγειρεία, τά έργοστάσια, τά καταστήματα, τάς άποθήκας κλπ.
3) Διά τής άφλεκτοποιήσεως τών ξυλίνων μερών τών οικοδομών.

Πρόχειροι όδηγίαι.

Οί πολΐται, έπίσης, πρέπει νά έχουν ύπ’ δψει των καί τάς κάτωθι δδηγίας διά
νά προλαμβάνωνται αί έπεκτάσεις τών πυρκαϊών:
1.
Χώρος
δωματίου.
Ό ταν άναφλεγή μέρος τού δαπέδου, σβήν
μεν τό σημεΐον τούτο δι’ ύδατος, χρησιμοποιούντες τήν χειραντλίαν ή τάς υδρίας
καί κλείομεν τά παράθυρα, ένα μή ύποβοηθήται ή άνάφλεξις ύπό τού άνανεουμένου
άέρος. Κατόπιν καταστρέφομεν πέριξ αύτοΰ, είς σχετικήν άκτΐνα, τό δάπεδον, είς
τρόπον, ώστε ν’ άντιληφθώμεν δτι δέν ύπάρχει σπινθήρ. Τό μέτρον τούτο έπιβάλλεται καί διά τά ξύλινα μέρη τών παραθύρων καί θυρών, κουφωμάτων, μεσοτοι
χιών, δροφών καί στεγών.
2. Κ α π ν ο δ ό χ ο ς .
Τάς καπνοδόχους πρέπει νά τάς καθαρίζωμεν τακτι
κά διότι εντός αύτών συσσωρεύεται, ώς γνωστόν, αιθάλη (καπνιά), ήτις άναφλέγεται.
3. Π υ ρ κ α ϊ α ί
εις χώρους σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ς .
Έ π ί τοιού
των πυρκαϊών, ό μεγαλύτερος κίνδυνος είναι δ άναπόφευκτος πανικός τών συγκεντρωθέντων ή τών θεατών έπί θεάτρου κλπ. Έ π ί τοιούτων περιπτώσεων δέν είναι
δυνατόν έκ τών προτέρων νά καθορισθώσιν οί κανόνες τής κατασβέσεως.
4. Γ κ α ζ ι έ ρ α ι .
Διά νά άποφύγωμεν κάθε κίνδυνον έκρήξεως, συνιστώμεν ώς καύσιμον ύλην τό πετρέλαιον, άντί τής βενζίνης. Έάν έν έσχάτη άνάγκη
χρησιμοποιώμεν βενζίνην, πρέπει αδτη νά ρίπτηται είς ποσότητα, ώστε νά φθάση
μέχρι τού μέσου τού δοχείου τού περιλαμβάνοντος τήν βενζίνην, δπότε ειμεθα έν
μέρει έξησφαλισμένοι. Έπίσης, νά μεταφέρεται τό δοχεΐον, μέ τό ύπόλοιπον τής
βενζίνης, μακράν τής γκαζομηχανής.
5. Ε ν δ ύ μ α τ α .
Έάν γένη Ιναρξις πυρκαϊάς είς τά ένδύματα άτόμου
τινός, πρέπει νά γίνη άμέσως περιτύλιξις αυτού διά μιας κουβέρτας, είς τρόπον, ώστε
ν’ άπομονωθή δ άτμοσφαιρικός άήρ έκ τών καιομένων ένδυμάτων.
Κατόπιν, τό άτομον τούτο πρέπει νά κυλιέται έπί τού έδάφους. ’Απαγορεύεται
άπολύτως τό τρέξιμον τού άτόμου, διότι τότε ή άνάφλεξις τών ένδυμάτων προχωρεί
γοργότερον, τό δέ πύρ θά μεταδοθή καί είς τάς σάρκας.
6. Θ ε ρ μ ί τ η V, φωσφόρον, θειϊκόν νάτριον, σκληρόν μίγμα πετρελαίου
καί παραφίνης καί άλλας ουσίας καιομένας, τάς καλύπτομεν διά χώματος η άμμου,
άφοΰ τάς άπομακρύνωμεν, έάν τούτο είναι εύκολον, άπό ϋλας καυσίμους. Η δι υδατος κατάσβεσις αύτών δέν έπιτρέπεται, διότι παράγονται έκρήξεις.
7. Α υ τ ο κ ί ν η τ α ,
ά ε ρ ο π λ ά ν α καί β ε ν ζ ι ν ο μ η χ α ν ά ς
έν γένει, άναφλεγομένας, άφοΰ κλείσωμεν τήν άποθήκην τής βενζίνης, διά ν’ άπο
φύγωμεν τήν έκρηξιν, τά σβήνωμεν μέ άεραφρόν, ύγρα σκεπάσματα, χώμα, άμμον
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καί δυσηλεκτραγωγούς πυροσβεστήρας. Έάν δμως ή πυρκαϊά άπειλή νά έπεκταθή
είς τδ ξύλινον μέρος, πρέπει νά γίνη χρήσις τού δδατος.
8. II λ η τ α. Πριν έπιληφθώμεν τοΰ έργου τής κατασβέσεως πρέπει νά
λάβωμεν δλα τά μέτρα άσφαλείας, ιδίως άπδ τάς έκρήξεις τών λεβήτων. Πρδς τούτο
αφαιροΰμεν τήν καύσιμον ύλην των έσχαρών καί έλευθερώνομεν τδν υπάρχοντα
έντδς των λεβήτων άτμόν.
9. Κ α ύ σ ι μ α
είδη.
Τοιαύτα είδη είναι δ σανός, δ καπνός, ή ξυλεία,
οί άνθρακες κ.ά.τ. Πρδς πρόληψιν πυρκαϊάς των ειδών τούτων λαμβάνονται ειδικά
μέτρα και άποφεύγονται ούτω αί ζημίαι. Είς περίπτωσιν δέ πυρκαϊάς, καί μετά τήν
καταστολήν ταύτης, πρέπει νά γίνεται μετακόμισις τών καιομένων άντικειμένων
καί καθ’ έκαστον κατάσβεσις, 'ίνα μή έχωμεν Ιπανάληψιν ταύτης.

Διασώσεις.
1. Β ο ή θ ε ι α
ε ί ς παθόντας ά σ φ υ ξ ί α ν .
Είς τούτους πρέ
πει νά παρέχωνται αί έξής βοήθειαι: α ') Νά έλευθερώνεται τδ θύμα έκ των ένδυμάτων του, β ') Νά καθαρίζωνται τδ στόμα καί οί ρώθωνες, γ ') Νά γίνεται τεχνη
τή άναπνοή ή νά έλκεται ή γλώσσα διά τήν έπάνοδον τής άναπνοής καί δ ') Νά
τρίβεται τδ σώμα αυτού, νά ριπεται ψυχρδν ύδωρ είς τδ πρόσωπόν του, νά δίδεται
πρδς εισπνοήν άμμωνία ή δξος καί νά προκαλήται Ιμετος δι’ έρεθισμού τού βάθους
τοΰ φάρυγγος διά δακτύλου ή πτερού.
2. Β ο ή θ ε ι α
είς άτομα κ ι ν δ υ ν ε ύ ο ν τ α
ε ί ς καπνόφόρον χ ώ ρ ο ν :
Ή πρώτη βοήθεια είς τδν κινδυνεύοντα είναι ν’ άπομακρυνθή έκ τοΰ καπνού
είς μέρος έλεύθερον τοιούτου. ’Εάν εύρισκεται είς ύψηλδν μέρος καί είναι είς θέσιν
νά κατέλθη, άφίνεται νά πράξη τούτο μόνος, άλλως βοηθεΐται. Διά τήν κατάβασιν
άτόμων νά άποφεύγηται ή χρησιμοποίησις μικρών κλιμάκων, βοήθεια άλλου, διότι
άν ή κλΐμαξ είναι μόνον δι’ έν άτομον, άπαιτεΐται άρκετή πείρα πρδς κατάβασιν οιά
ταύτης.
Ή διάσωσις μικρών παιδιών πρέπει νά γίνεται είτε διά στηρίξεως αύτών έπί
τών ώμων τοΰ διασώζοντος, είτε διά περιτυλίξεως αύτών έντδς σινδόνης τινδς ή
σκεπάσματος, δενομένων τών τεσσάρων άκρων στερεώς καί προσαρμοζομένων είς
σχοινίον.
3. Δ ι ά σ ω σ ι ς ή λ ε κ τ ρ ο π λ ή κ τ ω ν :
Πρδς τούτο άπαιτεΐται μεγάλη προσοχή. Έάν τδ θύμα είναι είς έπαφήν μετά
τών ήλεκτρικών άγωγών, πρέπει άμέσως νά γένη διακοπή τοΰ ήλεκτρικού ρεύμα
τος. Κατά τήν προσπάθειάν μας αύτήν, πρέπει νά μετατοπίζωμεν τδ θύμα παρά νά
παραμερίζωμεν τά καλώδια. Έάν τδ ρεύμα είναι μεγάλης έντάσεως, πρέπει δ διασώζων νά έφοδιασθή μέ είδικάς ψαλλίδας άπδ καουτσούκ, πρδς άποκοπήν τού σύρ
ματος, καί νά φορέση έκ καουτσούκ ύποδήματα καί χειρόκτια. Έάν ταΰτα έλλείπουν, πρέπει νά γίνη χρήσις χειροκτίων άπδ χονδρόν λινόν ή άπδ στεγνά έντελώς υφάσματα άρκετοΰ πάχους, μάλλινα, λινά ή μεταξωτά.
4. Δ ι ά σ ω σ ι ς θ ύ μ α τ ο ς
πεσόντος
είς
φρ έ αρ :
Ό διασώζων πρέπει νά κατέλθη είς τδ φρέαρ διά κλίμακος έκ σχοινιού, ή απλώς
διά τίνος σχοινιού. Έάν τδ θύμα κατεβυθίσθη, πρέπει νά έρευνηθή δ βυθός τοΰ
φρέατος διά καμάκων ή άρπαγίων.
5. Ε γ κ α ύ μ α τ α ά π δ χ η μ ι κ ά ς ο υ σ ί α ς :
Πρδς τούτο πρέπει ν’ άφαιρεθή ή χημική ουσία άπδ τά έγκαύματα μέ κοινδν
άπορροφητικδν χάρτην (στυπόχαρτον) καί νά έπαλειφθή ή περιοχή τοΰ έγκαύματος
μέ βαζελίνην, νά τεθή δέ έπάνω κόνις άπδ άνθρακικήν μαγνησίαν ή κόνις άπδ ίσα
μέρη ύπονιτρικοΰ βισμουθίου καί άμύλου.
Τά έγκαύματα γενικώς τά διαιροΰμεν είς τρεις βαθμούς: Α ' βαθμού (άπλά
έγκαύματα), Β ' βαθμού (μέ φλύκταινας, μικρές φούσκες γεμάτες ύγρδ) καί Γ '
βαθμού (μέ έσχάρας, καταστροφή ίστών άπδ τήν θερμότητα).
ΠΑΝ. ΖΟΥΚΟΣ

ΜΙΑ Μ ΕΓΑ ΛΗ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Ε ΡΕ Υ Ν Α

«ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»
------------------------ Ύπδ τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. Σ Π Υ Ρ Ο Υ

Π ΗΛΟΥ-----------------------(Συνέχεια άπδ τδ 324 τεύχος)

Ο ΜΙΑ Ε Λ Π ΙΔΟ Φ Ο ΡΑ Α Π Η Χ Η ΣΗ
•
•

ΤΑ Χ Α Δ ΙΑ Π Ο Υ Π Ν ΙΓΟ ΥΝ
Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜ ΒΟΥΛΟ Ε Π ΙΚ Ρ Α Τ Ε ΙΑ Σ κ . Α Ν Τ Ω Ν . ΤΑ ΒΟ ΥΛ ΑΡΗ

• Ή έρευνά μας για τδ παιδί καί τα προβλήματά του έχει προκαλέσει τήν
προσοχή καί τδ ένδιαφέρον τής κοινής γνώμης σέ σημείο πολύ ένθαρρυντικό, άπδ τδ
όποιο βγαίνουν πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Κ ι’ ένα πρώτο άξιόλογο συμπέ
ρασμα είναι δτι τδν κίνδυνο άρχισαν να τδν άντιλαμβάνωνται πάρα πολλοί γονείς
καί είναι άποφασισμένοι να τδν άντιμετωπίσουν άναλόγως.
Ή μάχη άρχισε να δίνεται. Να δίνεται πρώτα άπδ τδ σπίτι. Είναι μια μάχη
πού δέν φαίνεται, μ πού μερικές ένδιαφέρουσες πτυχές της ξετυλίγονται έμπρδς
μας, στα γράμματα πού παίρνουμε... Μερικά άπδ αύτά θά δημοσιεύσουμε μέ πρώ
τη εόκαιρία, γιά νά βεβαιωθή τοΰ λόγου τδ άσφαλές.
Οί γονείς, λοιπόν, παίρνουν δ ένας μετά τδν άλλον θέση, ορθώνουν τδ ήθικό
τους άνάστημα, καταστρώνουν σχέδια γιά νά προφυλάξουν τδ παιδί τους άπδ τούς
κινδύνους πού διαγράφει αύτή ή στήλη, έπίμονα, συνεχώς, χωρίς φόβο, άλλά καί
χωρίς πάθος.
Τδ κακδ άνάγνωσμα, τδ νοσηρδ κινηματογραφικδ έργο, οί ύποπτες συναναστρο
φές, οί έξωσχολικές δραστηριότητες τοΰ παιδιού, άπασχολοΰν ζωηρά αύτούς τούς
γονείς.
“Ολα αύτά είναι θαυμάσια. Είναι καλά σημάδια.. Είναι παρηγόρα άγγέλματα...
Μά, καμμιά φορά δ κίνδυνος δέν βρίσκεται στδ δρόμο, στδ σχολείο, στδν κινη
ματογράφο, στδ βιβλίο... Καμμιά φορά δ κίνδυνος βρίσκεται μέσα στδ ίδιο τδ σπίτι,
μέ χίλιες δυδ μορφές... Νά ένας κίνδυνος φοβερός, πού ίσως νά μήν τδν ύποπτευώμαστε κάν.
• Είναι τδ άπαράδεκτο, τδ δουλικό, τδ ύπερβολικδ «χάδι» τών μικρών παι
διών... ”Αν τδ παραστρατημένο παιδί δημιουργή τεράστια κοινωνικά προβλήματα,
τδ κακομαθημένο παιδί δημιουργεί ένα μόνιμο, σκοτεινό, τρομακτικό πλαίσιο μέσα
στδ δποΐο μπορεί νά εύδοκιμήση κάθε κοινωνική άσθένεια...
Κάποιος Γάλλος ποινικολόγος, σ’ ένα πρόσφατο Συνέδριο ’Ανηλίκων, άκούγοντας ένα συνάδελφό του νά μνημονεύη στατιστικές παραστρατημένων παιδιών, τδν
διέκοψε άπότομα λέγοντας: «Μή μοΰ μετράτε τά παραστρατημένα παιδιά... Αύτά
τά ξέρω, καί, έπί τέλους, έχουν περιέλθει στή δικαιοδοσία μας... ’Ά ν θέλετε νά
μιλήσουμε σοβαρά καί ύπεύθυνα γιά τήν παιδική έγκληματικότητα, μ ε τ ρ ή 
σ τ ε μου τά κ α κ ο μ α θ η μ έ ν α παιδιά πού ύπάρχουν στδν κόσμο, πού
δέν τά ξέρω καί πού άλλοι ρυθμίζουν τίς τύχες των... ’Εκεί, κύριοι, βρίσκεται δ με
γαλύτερος κ ί ν δ υ ν ο ς...».
Πόσο δίκιο ε ίχ ε ! !!
Τδ κακομαθημένο παιδί,’πού δέν τοΰ χαλάμε ποτέ τδ χατήρι, πού κάνει κόλαση τή
ζωή τής οίκογενείας του, πού δλοι σπεύδουν νά ικανοποιήσουν τίς παράλογες άπαιτήσεις του... Είναι ένα μικρό, καχεκτικδ δενδράκι πού γέρνει πρδς τδ έδαφος καί
μεγαλώνει στραβά, καθώς τδ ρημάζει ή έγκληματική άδυναμία τών γονέων του.
Βάζει δ πατέρας τδ κλειδί τοΰ σπιτιοΰ του στήν πόρτα τδ μεσημέρι, καί, καθώς
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γυρνά κουρασμένος άπό τή δουλειά του, τον πνίγει ή άγωνία: «Θά βρή ξύπνιο τδν
κανακάρη του; Θά έχη φάει; Θά έχη διαβάσει; Γιατί, διαφορετικά, άλλοίμονο...
Θ’ άρχίση ένα τυραννικό μαρτύριο, πού δσοι δεν τδ Ιζησαν δέν μπορούν νά τδ μαν
τέψουν... Θά παρακαλέση, θά φωνάξη, θά συγχυσθή, καί τελικά θά γίνη τδ θέλημα
τού μικρού σατράπη, πού κάθε μέρα κάνει άφόρητη τήν ζωή των γύρω του.... Ό μικρδς
έχει πάντα δίκιο... "Ολοι οί άλλοι φταίνε Ικτδς άπδ αυτόν... Δέν πρέπει δ μικρδς
νά στενοχωρεθή, δέν πρέπει νά κουραστή, δέν πρέπει νά κλάψη... Γιά νά φάη, πρέπει
νά πέσουνε δλοι νά τδν προσκυνήσουν.. Γιά νά παίξη, πρέπει δλοι νά κάνουνε τδν
καραγκιόζη... Γιά νά κοιμηθή, πρέπει νά τού άραδειάσουν ένα σωρδ ύποσχέσεις...
Γιά νά πλυθή, πρέπει νά κηρυχθή σέ κατάσταση πολεμικής έτοιμότητος δλόκληρη
ή γειτονιά... Τ ί φοβερό μαρτύριο...
Καί δέν φθάνει μόνο αύτό... ’Αλλά, έτοΰτα τά άπαράδεκτα καί έπικίνδυνα
καμώματά του τά διηγούμεθα υστέρα μέ θαυμασμό καί μέ καμάρι... Τά βρίσκουμε
χαριτωμένα... Καί δός του φιλιά καί χάδια καί έπαίνους γιά τδν κακομαθημένο
κανακάρη μας...
’Αλήθεια, αύτδ τδ κακομαθημένο παιδί, τί θά γίνη δταν μεγαλοιση; Πώς θ’
άντικρύζη τούς συνανθρώπους του; Πώς θ’ άντιμετωπίζη τις δυσκολίες τής ζωής;
Πού θά βρή τις δυνάμεις γιά ν’ άγωνισθή στδν τραχύ καί άδυσώπητο άγώνα τής
βιοπάλης;
’Εμείς, μέ τά χάδια μας, μέ τήν άνοχή μας, μέ τήν τυφλή υποταγή μας στδ
μικρό σατράπη μας, δημιουργούμε ένα αύριανδ κοινωνικό παράσιτο καί σπρώχνουμε
τδ παιδί πού λέμε πώς αγαπάμε στδ κοινωνικδ ναυάγιο...
’Αγάπη πού σκοτώνει... Χάδια πού πνίγουν... Φιλιά πού δηλητηριάζουν... "Ε 
παινοι πού άποχαυνώνουν...
"Οπου δέν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος, έλεγε ή παληά Παιδαγωγική... Μά, ήταν
παληά καί τήν άλλάξαμε, δπως τόσα άλλα πράγματα... Τώρα δέν πίπτει ράβδος...
.Πίπτομεν έμεΐς μέ δουλικότητα καί προσκυνούμε τδ μικρό ’Αφέντη μας, πού αύριο
θά μάς ραβδίση έκεΐνος μέ τή φόρα πού έχει πάρει...
Είναι καλά δλα αυτά; Τά έγκρίνετε, φίλοι γονείς; Δέν σάς μελαγχολεί αύτή
ή εικόνα;
Λοιπόν, δέν θά δώσουμε κΓ αύτή τή μάχη, τή μάχη τού σπιτιού;
Πρέπει... Είναι άνάγκη... Δέν πρόκειται νά πάθη τίποτε δ μικρός άν κλάψη
λιγάκι, άν ταπεινωθή, άν ύποταχθή στδ θέλημα τών μεγαλυτέρων.. ’Ίσα - ίσα, θά
πάρη πολύτιμα μαθήματα γιά τή ζωή πού τό... περιμένει...
"Ας ξαναγυρίσουμε στά παληά... ’Ό χ ι σάν ραβδούχοι βέβαια... Μά, σάν παι
δαγωγοί...
"Ας ξαναγυρίσουμε στά παληά... Μ’ αυτά μεγαλουργήσαμε... Σ ’ αύτά χρεωστάμε τή δόξα μας.
Καί δ λόγος χρειάζεται... ’Αλλά καί ή Ράβδος (μέ κεφαλαίο Ρώ) είναι κι’
αύτή χρήσιμη. Γιά τδ καλδ τών παιδιών μας καί γιά τήν εύτυχία μας...
*
* *
"Ας έρθουμε τώρα στήν τακτική μας συνέντευξη μέ τούς ειδικούς.
Σήμερα θά δημοσιεύσουμε τις γνώμες ένδς διακεκριμένου έπιστήμονος τής
χώρας μας, τού κ. ’Αντωνίου Ταβουλάρη...
Ό κ. Ταβουλάρης γεννήθηκε στήν ’Αθήνα καί έλαβε πτυχίο τής Άνωτάτης
Σχολής τών Οικονομικών καί ’Εμπορικών ’Επιστημών καί τής Νομικής Σχολής τού
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Πανεπιστημίου ’Αθηνών ’Επίσης έσπούδασε Δημόσιο Δίκαιο στδ Πανεπιστήμιο τών
Παρισίων. Σέ νεαρωτάτη ήλικία διωρίσθηκε στή
Γραμματεία τοΰ Συμβουλίου ’Επικράτειας, δπου
προήχθη σέ Εισηγητή, σέ Πάρεδρο καί έν συ
νεχεία σέ Σύμβουλο ’Επικράτειας.
Ό κ. Ταβουλάρης είναι έπίσης Γενικές Γραμματεΰς τής Χ.Α.Ν. καί διετέλεσε Κυβερνητικές
’Επίτροπος τοΰ Σ .Ε .Γ.Α .Σ ., είναι δέ μέλος πλείστων όργανώσεων, συλλόγων, σωματείων καί έπιτροπών.
Ό κ. Ταβουλάρης έχει συγγράψει καί πολλά
καί ένδιαφέροντα συγγράμματα, δπως π.χ. για
τέν «Φιλοσοφικόν καί Ιστορικόν Υλισμόν», «Δοκίμιον είς Άρχεΐον Κοιν. ’Επιστημών Καλλιτσουνάκη». ’Επίσης έγραψε διάφορες μελέτες στέ περιοδικέ «ΕΡΓΑ ΣΙΑ » καί σέ
πλεΐστα δσα νομικά περιοδικά.
Είναι έπίσης Πρόεδρος Συντακτικής ’Επιτροπής «Φορολογικής Δικαιοσύνης».
Ό κ. Ταβουλάρης έχει τιμηθή μέ τέν χρυσοΰν σταυρόν τοΰ Γεωργίου Α ' καί
τέν Ταξιάρχην τοΰ Φοίνικος.
Ό κ. Ταβουλάρης πρόθυμα καί εύγενέστατα θέλησε να βοηθήση τήν προσπάθειά μας αυτή τήν όποιαν έπήνεσε ένθουσιωδώς.
Δημοσιεύουμε τήν έδιαφέρουσα αύτή συνέντευξη στις έπόμενες γραμμές, δπως
μετεδόθη άπέ τήν Ικπομπή τής ’Αστυνομίας.
Ε Ρ .: Κύριε Ταβουλάρη, σάς εύχαριστοΰμε για τήν βοήθειά σας, καί σάς παρακαλοΰμε νά μάς πήτε πώς βλέπετε αυτήν τήν προσπάθεια τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνο
μίας Πόλεων;
ΑΠ.: Άφοΰ ευχαριστήσω θερμώς τούς αρμοδίους διά τέ γεγονός δτι έζητήθη ή
γνώμη μου έπί τοΰ προβλήματος τοΰ παιδιοΰ, άς μοΰ έπιτραπή νά διατυπώσω τήν
σκέψιν, κατ’ άρχήν, δτι τέ πρόβλημα αυτό δέν τίθεται ύπέ δξεΐαν μορφήν μόνον
σήμερα, διότι πάντοτε, σέ δλες τις κοινωνίες καί σέ δλες τής έποχές, τέ πρόβλημα
αυτό ύπήρχε καί άπησχόλει τέ Κοινωνικόν σύνολον.
Ε Ρ .: Τά σημερινά παιδιά παρουσιάζουν — κατά τή γνώμη σας — κάποια κοι
νωνική Ιδιομορφία;
Α Π .: Θά διατυπώσω τήν γνώμην, μέ φόβο νά θεωρηθή ή γνώμη μου αύτή, του
λάχιστον, ώς παράδοξος, δτι τά σημερινά παιδιά, είς τέ σύνολό τους, ούτε καλλίτε
ρα είναι, ούτε χειρότερα άπέ τά παιδιά τής άμέσου προηγούμενης, καί ίσως καί
τών άλλων περασμένων γενεών, θ ά έλεγα δέ δτι ίσως τά σημερινά παιδιά είναι
καλλίτερα. "Ας μή παρασυρώμεθα άπέ μερικές δεκάδες άσχημονούντων καί τεντυμποΰζόντων άλητών στέ Κολωνάκι — καλών οικογενειών! ή είς τήν Φωκίωνος
Νέγρη, καί άς θυμηθοΰμε τις δεκάδες χιλιάδες παιδιών πού μοχθοΰν κάθε χρόνο
καί συνωστίζονται είς τις πύλες τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων, ή πού
έργάζονται στά έργοστάσια καί ατούς άγρούς. θ ά πρέπει ίσως νά θυμίσω, γιατί
συνήθως οί μεγαλύτεροι ξεχνάμε πολύ γρήγορα τά δικά μας, τήν έποχήν πού είμα
στε καί μεΐς παιδιά. Τότε ή ’Αθήνα άπετελεΐτο, ώς έπί τέ πλεΐστον άπέ μικροαστι
κές συνοικίες, στις δποίες έπιζοΰσαν τά τελευταία ύπολείμματα τοΰ «Κουτσαβακισμοΰ», μέ τέν «Μάγκα», τύπο θρασύδειλο, κεντρικέ πρόσωπο τής συνοικίας, καί τούς
πετροπολέμους μεταξύ συνοικιών — τί εύγενικέ άλήθεια σπέρ — έν πλήρει δράσει.
Τά άθλήματα καί οί άθλοπαιδιές ήταν σχεδόν άγνωστα τότε, δύο Γυμναστήρια δλα
- δλα, διασκεδάσεις άλλες άπέ λίγο άθλιο κινηματογράφο, καί διά τούς μεγαλυτέρους ή κοντσίνα καί τέ μπιλιάρδο, δέν ύπήρχαν. Αύτή νομίζω είναι ή άληθινή εικό
να τοΰ παρελθόντος, καί άς μή τήν ώραιοποιοΰμε.
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Σήμερα βέβαια, τίποτα άπδ αύτά δέν συμβαίνει. Ή ’Αθήνα, δπως καί οί με
γάλες πόλεις, μέ τήν καινούργιαν τους δομήν, δημιουργούν άλλο κλίμα διαπαιδα
γω γήσεις καί άναπτύξεως των παιδιών. Γειτονιές, δπως τίς περιέγραφα παρά - πά
νω, δέν ύπάρχουν πιά. Τά παιδιά ζοϋνε καί κινούνται σ’ Ιναν άφάνταστα εύρύτερον
περιβάλλον, πολύ πιό έξελιγμένο ήθικά καί ύλικά άπδ κείνο πού ζούσαμε έμεΐς. Τά
σημερινά παιδιά έχουνε πολλά «μέσα» στήν διάθεσί τους διά τήν καλλιέργειά τους
καί τήν διασκέδασίν τους. Τδ ραδιόφωνο, τά σπόρ, περισσότεροι άγωνιστικοί χώροι,
δ σημερινδς κινηματογράφος, ή παιδική φιλολογία, καί κυρίως τδ άναμφίβολα πιδ
άνεπτυγμένο οίκογενειακδν καί κοινωνικδν περιβάλλον, συντελούν εις τδ νά διαφέρη οόσιωδώς τδ σημερινδ παιδί άπδ τά παιδιά τής περασμένης γενεάς.
Συνέπεια αύτοΰ είναι δτι τά παιδιά σήμερα ώριμάζουν ένωρίτερα, έχουν πιδ
έντονο τδ αίσθημα τής εύθύνης άπέναντι στήν οίκογένειά τους καί στήν Κοινωνία,
καί τδ αίσθημα τής πρωτοβουλίας. Ό λ α αύτά, βέβαια, έμάς τούς μεγαλυτέρους μάς
ξενίζουν καί τούς καταλογίζουμε συχνά σκληρότητα καί αυθάδεια. Καί αύτδ είναι
τδ κυριώτερο παράπονο τών σημερινών γονέων. Πρέπει δμως νά καταλάβουμε δτι
άν ύπάρχουν ελαττώματα, σέ καμμιά περίπτωσι δέν πρέπει νά θεωρούμε ύπεύθυνα
γ ι’ αύτά τά παιδιά μας. Έ μεΐς οί ίδιοι φταίμε, πού τά τελευταία χρόνια, κάνουμε
ένα ή δύο μόνον παιδιά καί τά μεγαλώνουμε μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα θερμοκηπίου,
άπδ τήν στοργή μας, κάνοντας τα ύστερικά καί έγωιστικά. Τδ ώραιον είναι δτι δταν
μεγαλώσουν κάπως, τά έμπιστευόμαστε, μέ τδν σημερινδν ρυθμδν τής κοινωνικής
ζωής, σέ τελείως άκατάλληλα πρόσωπα, γιαγιάδες ή ύπηρέτριες, μέ άποτέλεσμα νά
άπομακρύνωνται τά παιδιά αισθηματικά άπδ τούς γονείς τους. ’Επαναλαμβάνω δτι
θεωρώ αύτονόητον δτι άν ύπάρχουν έλαττώματα στά παιδιά κύριοι ύπεύθυνοι πρέπει
νά θεωρούνται οί γονείς τους.
Στδ σημείο αύτδ θά ήθελα νά ξεκαθαρίσω δτι οί παραπάνω σκέψεις άναφέρονται στά συνηθισμένα παιδιά καί δχι στά άνώμαλα καί στά ρέποντα πρδς τδ έγκλη
μα, γιά τά δποΐα αρμόδιοι είναι δ είδικευμένος ψυχίατρος ή δ ειδικός δικαστής καί
δχι οί δάσκαλοι καί οί γονείς.
Νομίζω δτι μέ δσα είπα έως τώρα, έδωσα, μίαν άπάντησιν είς τά ύπ’ άριθμ.
ένα έως τέσσαρα έρωτήματα».
Ε Ρ .: Τ ί άκριβώς είναι έκεΐνο, κ.Ταβουλάρη, πού πρέπει νά άνησυχή τδ Κράτος
καί τούς γονείς;
Α Π .: Δέν νομίζω δτι ή πραγματικότης στήν Χώρα μας, δικαιολογεί ιδιαίτερες άνησυχίες γιά τήν άγωγήν καί τήν συμπεριφοράν τών παιδιών. Εύχαρίστως διάβασα
στίς έφημερίδες πρδ δλίγων ήμερών, δτι έλάχιστα παιδιά είχαν κατέβει στδ ’Αερο
δρόμιο γιά νά ύποδεχθοΰν αύτδν τδν θλιβερό Τζώνη Χολλυνταίη, έν άντιθέσει μέ
δ,τι γίνεται άλλού».
Α Π .: Τ ί θά είχατε νά μάς πήτε, κ .Ταβουλάρη, γιά τά σημερινά μέσα ψυχαγω
γίας τών παιδιών;
ΑΠ.: Τά σημερινά μέσα ψυχαγωγίας τού παιδιού; ’Άφθονα, δπως είπα, έν σχέσει
μέ τδ παρελθόν, άλλά καί πολλές φορές άνεύθυνα καί άκατάλληλα. Στής μικρής
ήλικίας παιδιά σερβίρονται τά διάφορα άνόητα, άμερικανικής συνήθως προελεύσεως, «κόμικς», στίς μεγαλύτερες δέ ήλικίες οί διάφοροι ύπεράνθρωποι καί ύπερδιάβολοι ήρωες, σκοτεινοί συνήθως καί κτηνώδεις, άποθέωσι τής βλακείας καί τής βίας.
Ά λλά τδ φαινόμενον δέν είναι καί έντελώς νέον, γιατί θυμάμαι δτι καί στήν έποχή
μας είχαμε τδν Νάτ Πίγκερτον καί Σέρλοκ Χόλμς. Στδν τομέα, λοιπόν, αύτόν, νομί
ζω δτι θά μπορούσε νά Ιπέμβη τδ Κράτος καί νά πριμοδοτήση κλασσικές παιδικές
έκδόσεις, τού Ντίκενς, τού ’Ιουλίου Βέρν, καί άλλων πιδ σύγχρονων συγγραφέων,
άν ύπάρχουνε τέτοιοι. ’Επίσης, νομίζω δτι πρέπει ν’ άσκήται προληπτική καί συ
στηματική παρακολούθησι τών προβαλλομένων φίλμς, γιατί έχω τήν γνώμην δτι δ
σχετικός έλεγχος άσκεΐται λίαν πλημμελώς. Καί άς μή πούνε δτι δ Τύπος καί δ
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Κινηματογράφος είναι έλεύθεροι συνταγματικές, διότι δέν νομίζω δτι δ συνταγματι
κός νομοθέτης, καθιερών την άπαγόρευσιν τής λογοκρισίας καί τοΰ προληπτικού
ελέγχου, έννοΰσε ν’ άφήση τό πεδίον έλεύθερον είς τούς άνευθύνους καί κακοήθεις.
Αυστηρά παρακολούθησή λοιπόν, καί έφαρμογή των κειμένων προστατευτικών
τής παιδικής ηλικίας διατάξεων, μέ βαρύτατες κυρώσεις. "Οσον άφορά την μουσι
κήν, θά μπορούσα νά παρατηρήσω δτι δυστυχώς οί δόκιμοι συνθέτες μας, ουδέποτε
άπησχολήθησαν σοβαρά μέ αυτό τό είδος πού λέγεται παιδική μουσική».
Ε Ρ .: ’Από πότε, κ. Ταβουλάρη, πρέπει ν’ άπασχολή σοβαρά τό πρόβλημα τοΰ
παιδιού τούς γονείς;
A IL : "Οσο νωρίτερα, μακάρι κι’ άπό τήν κούνια, τόσο τό καλλίτερο.
Ε Ρ .: Τ ί έπίδραση, κ. Ταβουλάρη, μπορούσε ν’ άσκήση στην μόρφωσι τού παι
διού ή ’Εκκλησία καί ή ’Αστυνομία;
Α Π .: Έδώ θά πρέπει νά λεχθή δτι δ ρόλος τής Εκκλησίας, πράγ
ματι θά μπορούσε νά είναι μεγάλος, άν δμωςμπορούσε ή ’Εκκλησία, δχι νά έκμοντερνισθή, δχι νά έκσυγχρονισθή, δημιουργώντας κατά ένορίας παιδικές κοινότητες,
στις όποιες θά καλλιεργήται πρό πάντων τό αίσθημα τής ήθικής δπερηφανείας τοΰ
παιδιού καί τής κοινωνικής άλληλεγγύης. Βέβαια δλα αυτά προϋποθέτουν κλήρον
ύψηλής μορφωτικής στάθμης καί έξαιρετικά καλλιεργημένον.-— Ή ’Αστυνομία Ιξ
άλλου μπορεί καί πρέπει νά βοηθήση, δημιουργώντας μεταξύ αυτής καί τοΰ παιδιού
ενα κλίμα άμοιβαίας άγάπης, θαυμασμού καί σεβασμού.
Υπενθυμίζω τό παράδειγμα τών «Μπόμπυ» τοΰ Λονδίνου, δηλαδή τών άστυφυλάκων, πού μέ τόν τρόπο τους, τό θυμόσοφο ύφος τους καί τήν προθυμία τους, είναι
σέ δλους, καί Ιδίως στά παιδιά, άγαπητοί. ’Αλλά γ ι’ αυτό χρειάζεται ειδική μόρφω
σι σχετικά μέ τήν ψυχολογία τοΰ παιδιού καί τά προβλήματά του».
Ε Ρ .: Τ ί Ιχετε νά μάς πήτε γιά τήν προστασία τών ’Ανηλίκων στή χώρα μας;
ΑΠ.: Τ ί νά πώ γιά τήν προστασία άνηλίκων στή χώρα μας; Σχεδόν άνύπαρκτη.
Τπάρχει βέβαια νομοθεσία πού άπαγορεύει τήν Ιργασία άνηλίκων, πού ούτε τηρεί
ται, ούτε μπορούσε νά τηρήται. Στό Ύπουργείον Δικαιοσύνης κάτι γίνεται μέ τά
Παιδικά Δικαστήρια. ’Ά ς μή γίνεται δμως λόγος γιά τά ’Αναμορφωτήρια, καί κυ
ρίως γιά τό Άναμορφωτήριον θηλέων, τό όποιον δπως τουλάχιστον προκύπτει άπό
ώρισμένα δημοσιεύματα, μόνον Άναμορφωτήριον δέν μπορεί νά θεωρηθή. Υπάρχει
έπίσης καί ό θεσμός τών Κοινωνικών Λειτουργών. Είναι μιά καλή άρχή καί νομί
ζω δτι πολλά μπορεί ν’ άποδώση έάν λάβη ευρύτερη έφαρμογήν. Μένουν, δμως, πά
ρα πολλά άκόμη νά γίνουν. Βρεφοκομικοί σταθμοί, γιά τις έργαζόμενες μητέρες,
κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Συστηματοποίησις τών παιδικών έξοχών. Χορήγησις
συσσιτίου στά σχολεία τής υπαίθρου καί κυρίως στις δρεινές περιοχές. Υποχρεωτι
κός έπαγγελματικός προσανατολισμός, άπό μικρή ήλικία, στά σχολεία, κλπ. ...
Ε Ρ.— Μέ ποιά συμπεράσματα, κ. Ταβουλάρη, θά θέλατε νά κλείσουμε τη ση
μερινή συζήτηση;
ΑΠ.— Τό τελικόν, λοιπόν, συμπέρασμα, πού βγαίνει άπό δλα αυτά, νομίζω
δτι μπορεί νά συνοψισθή: α) δτι τά σημερινά παιδιά δέν είναι καθόλου χειρότερα
άπό τά παιδιά τής περασμένης γενεάς καί β) δτι τό Κράτος, ή Κοινωνία καί οί γο
νείς, δέν έκαμαν άκόμη στον τομέα αυτόν τό καθήκον πού τούς Ιπιβάλλει ή σημερι
νή πραγματικότης γιά τήν άγωγήν τών παιδιών.
Αότά μάς είπεν δ κ. Ταβουλάρης. Καί νοιώθουμε τήν ύποχρέωση νά τόν εύχαριστήσωμε θερμά γιά τήν ευγενική του συπαράσταση στόν άγώνα αυτό τού ’Α
στυνομικού Σώματος πού άποβλέπει στή σωτηρία τής Ε λληνικής Νεότητος.
Τό σοφά του λόγια άποτελοΰν γιά μάς πηγή ώραίων έμπνεύσεων.
(Συνεχίζεται)
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ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΠ ΗΛΕΙΑ
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
--------------- Ύπά τοΰ Ύπαστυνόμου Β' κ. Σ . ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ----------------

Μιά μέρα, τότε πού τό έθνος έστέναζε άκόμα κάτω άπδ τά πόδια τοΰ Ά σιάτη,
τότε, μέσα στή δυστυχία του, άνελέητα κούρσεψαν οί «πολιτισμένοι» τής εποχής, τά
προγονικά του κειμήλια. Ήλθαν έδώ, γνώρισαν τήν πατρίδα τοΰ ώρα ίου, φωτίστη
καν άπδ τδ φως της, χόρτασαν άπδ τή σοφία της, άλλ’ δμως, ξεχνώντας τήν ευερ
γεσία, πήραν μαζί τους δ,τι μπόρεσαν, δσα μπόρεσαν άπομεινάρια τής χαμένης
δόξας τοΰ έλληνικοΰ μεγαλείου.
Ό Λόρδος ’Έ λγιν, πρώτος άπονος σκληρός πειρατής, άνέβηκε στην ’Ακρό
πολη, θαμπώθηκε άπδ τήν δμορφιά, βυθίστηκε μέσα στδ κάλλος, δμως δλα αύτά
αλλοίμονο δέν έ στάθηκαν άρκετά νά τδν σταματήσουν άπδ τδ άνόσιο έργο του.
Άφοΰ πλήρωσε στόν Καταχτητή, άπλωσε τδ χέρι του τδ βέβηλο, πάνω στα ίερά
μάρμαρα. Τά άετώματα τοΰ Παρθενώνα, οί μετόπες καί άλλα Αριστουργήματα πού
σμίλεψε τδ θείο χέρι τοΰ Φειδία, πήραν τδ δρόμο τής ξενητιάς. Καί μαζί τους καί
ή Κόρη τοΰ Έρεχθείου χωρισμένη άπδ τις αδελφές της, κ ι’ έκείνη φυλακίστηκε
σέ κάποια υγρή αίθουσα τοΰ παγεροΰ βορρά. Λένε, πώς οί άλλες έκλαψαν για τδ
χαμό τής αδελφής τους κι’ αύτδ Ανάγκασε τδ Φρούραχο τής Άκροπόλεως, νά μή
έπιτρέψη στδν Έλγΐνο τδ μαζικό ξεσηκωμό τών άριστουργημάτων τής τέχνης.
’Έκλαψαν τότε οί Καρυάτιδες. ’Έκλαψαν μαζί καί οί ραγιάδες. °Ομως, τδ κλάμα
τους δέν τδ άκουσε κανείς. Τδ κλάμα τους σκορπιόταν στά πέρατα τής σκλαβωμένης
πατρίδος, χανόταν στά βουνά καί στις θάλασσες, έπεφτε σάν μολύβι στις σκλαβω
μένες ψυχές ! Μοίρα ήταν τοΰ γένους μας νά ξεγυμνωθή άπδ τούς θεούς του ! Τά
βάζα, τά χρυσά, τά φιλντισένια καί άργυρά κομψοτεχνήματα, οί πάπυροι, τά πα
νώρια, τά άσύγκριτα άγάλματα, οί έπιγραφές πού τραγουδάνε τούς θεούς, πού μιλοΰν
γιά δόξες καί μεγαλεία, δλα αύτά μένουν ΙκεΙ στά μουσεία τοΰ ύγροΰ βορρά, κονε
μένοι Όδυσσείς, νοσταλγοί τής μακρινής πατρίδος. Καί οί «φίλοι» μας, δλοι οί με
γάλοι τής γής ξέρουν μόνο νά μελετοΰν, νά διβάσκωνται άπδ τούς άψυχους σκλάβους,
δμως άλλοίμονο, τούς άρνοΰνται τδ νόστο, τδ γυρισμό στη γαλανή τους γενέτειρα.
Φυλακισμένοι θεοί ! ! ! . . . ’Εσείς πού ζήτε στδ Λονδίνο καί στδ Μόναχο, στή
Ρωσία καί τήν ’Αμερική, στή Ρώμη καί τή Σκανδιναβία, σπάστε έπί τέλους τά
δεσμά σας κι’ έλάτε στδν ’Όλυμπο, τήν πρώτη σας κατοικία. Υπάρχουν άκόμα
πιστοί γιά νά σάς κάνουν θυσίες !
"Αν δμως οί ξένοι πήραν μέ τδν ένα ή τδν άλλο τρόπο τά έξαίσια έργα τών
προγόνων μας γιατί δέν είχαν κάτι δικό τους νά παρουσιάσουν κι’ άν καταδικά
ζουμε τήν πράξη τους σάν έγκλημα κατά τοΰ πνεύματος καί τοΰ πολιτισμού, δμως
Ας μή άπατώμεθα, είμαστε πρώτα έμεΐς υπόλογοι καί ύπεύθυνοι γιά τδν ξεσηκωμό
τών Αρχαιολογικών θησαυρών μας. Σήμερα, πού είμαστε κράτος, έλεύθερο, τώρα
πού δέν μπορεί δ Άσιάτης νά πουλά ή νά δωρίζη κατά βούλησιν τά ίερά καί τά
δσιά μας, τώρα έμεΐς οί ίδιοι γινόμαστε άρχαιοκάπηλοι. Υπάρχουν άνάμεσά μας
πλήθος Ασυνείδητοι, προδότες τής πατρίδος, άδίστακτοι έμποροι πού γιά τδ ένα ή
τδ άλλο χρηματικό ποσό, φυγαδεύουν τήν προγονική μας κληρονομιά. Είναι χ ει
ρότεροι καί Απδ τούς έμπορους τοΰ λευκοΰ θανάτου. Περισσότερο άδίστακτοι καί άπδ
τούς πλέον έπικινδύνους κακοποιούς. Αύτή είναι ή άλήθεια. "Οσο κι’ άν δέν τό
θέλουμε, οί άρχαιοκάπηλοι θά ύπάρχουν πΑντα. Ε ίτε δικοί μας, είτε ξένοι, θά βρί
σκουν τδν τρόπο νά φυγαδεύσουν τούς προγονικούς θησαυρούς μας καί νά τούς
στέλνουν γιά νά κοσμήσουν ένα ξένο μουσείο ή μιά μεγάλη συλλογή. Γ ι’ αύτδ είναι
άπαραίτητο νά λάβουμε τά μέτρα μας. Τδ κράτος μέ δλες τις ύπηρεσίες του, τά
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σχολεία, ή Εκκλησία, οι άπλοΐ άνθρωποι, όλοι, καθένας μέ τόν τρόπο του, άς γ ί
νουμε διώκτες τοΟ έγκλήματος τής άρχαιοκαπηλείας. Αύτοΰ τοδ έγκλήματος πού
έξευτελίζει τό ωραιότερο άνθρώπινο δημιούργημα. Τόν έλληνικύ κλασσικό πολι
τισμό.
Ε μ ε ίς έδώ, θά άσχοληθοδμε μέ τόν ρόλο πού πρέπει νά παίξη ή ’Αστυνομία,
για τήν πρόληψη καί τήν καταστολή τής άρχαιοκαπηλείας. Ή ’Αστυνομία, είναι ή
κυριωτέρα ύπηρεσία, ή όποια πρέπει νά συνειδητοποιήση τήν άποστολή της στόν
τομέα αύτό, διότι τό κακό παραέγινε τώρα τελευταία μέ τΙς όργανωμένες σπείρες
άρχαιοκαπήλων. Ή ’Αστυνομία, άν έργασθή καταλλήλως, θά μπορέση νά περιορίση
τό Ιγκλημα καί νά κερδίση τήν εύγνωμοσύνη τοΰ Ιθνους. Πρέπει δμως νά άντικρύση τό θέμα δπως παρουσιάζεται σήμερα, πού οι άρχαιοκάπηλοι διαθέτουν άπειρα
μέσα άνιχνεύσεως καί έξαγωγής έν συνεχείς τών άρχαιοτήτων. Πρέπει νά ληφθοϋν
δρισμένα ριζικά μέτρα, τά όποια μπορούν κατά Ινα μεγάλο ποσοστό νά μετριάσουν
τό συνεχώς έξελισσόμενο έγκλημα. Μερικά άπ’ αύτά είναι νομίζουμε τά άκόλουθα :

Α) Ή δημιουργία ειδικής άστυνομικής δμάδος, ύπαγομένης εις τήν Γ.Γ.Α .
Ή όμάς αύτή, θά είναι έπιφορτισμένη μέ τή δίωξη τής άρχαιοκαπηλείας καί μόνον.
Τής δμάδος αύτής, θά προΐσταται κατώτερος άξιωματικός τής ’Αστυνομίας, ό όποιος
θά πρέπει νά είναι γνώστης τής άρχαιολσγικής έπιστήμης. ΟΕ κατώτεροι ύπάλληλοι
τής δμάδος θά πρέπει νά έχουν δρισμένα προσόντα, τά όποια θά τούς έπιτρέψουν
τήν καλυτέρα έκτέλεση τοϋ καθήκοντός των. Μερικά άπ’ αύτά είναι τά άκόλουθα :
1)
Νά μπορούν νά διακρίνουν τά γνήσια άρχαΐα άντικείμενα άπό τά άντίγραφα. Πολλές φορές οΕ άρχαιοκάπηλοι ΐξάγουν γνήσια εύρήματα, τά όποια άναμειγνύουν μέ πλαστά. Τά άντίγραφα ύποβάλλονται σέ όρισμένες έπεξεργασίες μέ
τις όποιες παίρνουν πραγματική δψη άρχαίου. Τρόπος μέ τόν όποιο ένα άντίγραφο
γίνεται «άρχαΐο» είναι τό βάπτισμα σέ διάφορα ύγρά. Αύτό Ισχύει κυρίως γιά τά
χάλκινα, ή ή ταφή μέσα στό χώμα γιά ένα χρονικό διάστημα. Έ ν συνεχεία τά άντικείμενα φθείρονται μέ τέχνη καί άκολούθως γίνεται ή συγκόλλησή των μέ μιά ει
δική κόλλα. Πρέπει έδώ νά σημειωθή, δτι πολλοί τεχνΐται είναι άπαράμιλλοι στήν
άντιγραφή τών έργων τής τέχνης. ΟΕ περισσότεροι άπ’ αύτούς είναι οΕ άσχολούμενοι
μέ τόν πηλό καί τή ζωγραφική. Ό πηλός, είναι τό πιό φθηνό δσο καί τό πιό εύκολο
ύλικό, γιά τήν κατασκευή άντιγράφων. Μέ τόν πηλό κατασκευάζονται ειδώλια καί
άγγεΐα δλων τών ρυθμών άπό τά πρώτα Κυκλαδικά μέχρι τά Ρωμαϊκά. "Οπως εί
παμε καί πιό πάνω, είναι δύσκολο νά ξεχωρίση κανείς τά γνήσια άπό τά άντί
γραφα. Πάντως δμως, ύπάρχουν μερικοί πρακτικοί τρόποι, οΕ όποιοι, άν καί δέν
είναι πάντα άσφαλεΐς, δμως μποροδν νά βοηθήσουν άρκετά γιά νά διαπιστωθή άν
ένα άντικείμενο είναι γνήσιο ή πλαστό. Μερικοί άπ’ αύτούς, είναι οΕ άκόλουθοι, ο!
όποιοι άφοροδν τά πήλινα :
α) ’ Αν έξετάσουμε τά διάφορα σπασίματα τού άντικειμένου θά Ιδοϋμε, δτι στά
γνήσια τό χρώμα είναι κεραμίδι σκοτωμένο, «πολυκαιρισμένο» θά έλεγε κανείς, ένώ
στά άντίγραφα τό χρώμα τοδ σπασίματος είναι ζωηρό κεραμίδι', δσο κι’ άν κατα
βάλλεται προσπάθεια νά άλλοιωθή διά τής ταφής τών άντικειμένων στό χώμα.
β) ’ Αν προσπαθήσωμε νά άποσπάσωμε τήν ειδική κόλλα μέ τήν δποία συγκολλώνται τά σπασμένα πήλινα, θά ΙδοΟμε, δτι άποσπάται μέ μεγαλύτερη εύκολία
στά άρχαΐα καί μέ μικρότερη στά άντίγραφα.
γ) Τό βερνίκι, τό χρώμα δηλαδή μέ τό όποιο είναι χρωματισμένα τά γνήσια,
άποσπάται εις πλακίδια έκ τοδ κυρίου σώματος. Τό άντίθετο συμβαίνει μέ τά άντί
γραφα, δπου τό χρώμα άποκολλάται ώς χρωματιστή σκόνη. ’Ακόμα, πρέπει νά
παρατηρήσωμε έδώ, δτι διαφορετική είναι ή δψη τοδ χρώματος άπό άπόψεως στιλπνότητος. Ε ις τά γνήσια, τό χρώμα, λόγω τής πολυκαιρίας, παρουσιάζει άνωμαλίες,
ένώ τούτο δέν συμβαίνει εις τά άντίγραφα.
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$) Έ νας άλλος τρόπος γιά νά διακρίνωμε τά γνήσια πήλινα άπό τά πλαστά,
είναι νά τά έμβαπτίσωμε ατά νερό. Στά άντίγραφα θά παρατηρήσωμε, δχι δμως
πάντοτε, τό χαρακτηριστικό «άνάβρασμα» πού παρατηρούμε στον ψημένο πηλό.
ε) Διάφορος είναι επίσης δ ήχος, τδν όποιον έκπέμπει τό γνήσιο άπό έκεΐνον
τού άντιγράφου. Ό τρόπος αυτός, δέν είναι βεβαίως καί τόσον άσφαλής, μπορεί
δμως νά βοηθήση άρκετά τόν πεπειραμένο άνιχνευτή.
στ) Συνήθεις είναι οϊ περιπτώσεις κατά τις όποιες οί μή ειδικοί άντιγραφεΐς
άναμειγνύουν διαφόρους μεταξύ των ρυθμούς άγγείων π.χ. στόν Λακωνικό Άρύβαλλο πού είναι έντελώς άπλός καί διακοσμημένος μέ άπλά σχέδια, τοποθετούν διά
κοσμο πού συναντάται στόν Κορινθιακό Άρύβαλλο τής ίδιας περιόδου.
ζ) ’Ακόμα, ένας τρόπος γιά νά διακρίνωμε τά άρχαΐα άπό τά άντίγραφα, είναι
δτι στά γνήσια παρατηρεΐται πολλάκις τό χαρακτηριστικό «πουρί», τό όποίο δέν
καθαρίζεται πολλές φορές ούτε μέ τά τελευταία χημικά μέσα. Τέλος, πρέπει νά
πούμε, δτι ένώ στά γνήσια Ιργα τής άρχαίας τέχνης, τά πήλινα Ιν προκειμένω,
συναντούμε μιά χαρακτηριστική άδεξιότητα τού καλλιτέχνη στήν χρησιμοποίηση
τού πινέλου, μιά άδεξιότητα γεμάτη άπό άφέλεια καί χάρη, άντιθέτως στά άντί
γραφα βλέπουμε ένα πρώτης τάξεως άντιγραφέα, πού διαθέτει τά μέσα καί τήν
πείρα γιά νά άπομιμεΐται τέλεια τόν άρχαΐο καλλιτέχνη.
Τά χάλκινα παρουσιάζουν μεγαλύτερες δυσχέρειες στήν άναγνώρισή τους. ’Α
παιτείται έν προκειμένω μεγάλη πείρα καί πολλές φορές έργαστήριο.
Ή κατασκευή μαρμάρινων άντιγράφων είναι σπανία. Συνήθως γίνεται χρήση
τής λεγομένης «μαρμαρόσκονης». Διά τού τρόπου τούτου, δημιουργοΰνται ώραιότατα άντίγραφα, των όποιων δμως είναι έμφανής ή προέλευση καί γιά τόν πλέον
άδαή.
Αύτοί είναι μερικοί τρόποι, οί όποιοι, άν καί δέν είναι πάντοτε άσφαλεΐς,
πάντως είναι άρκετά εύκολοι γιά μιά πρώτη πρόχειρη διάκριση. Καί ή Εκανότης
γιά διαχωρισμό των πλαστών άπό τά γνήσια είναι, δπως είπαμε καί πάρα πάνω,
μιά άπό τις άπαραίτητες γιά τούς άστυνομικούς τής ειδικής δμάδος διώξεως τής
άρχαιοκαπηλείας.
2) "Ενα δεύτερο προσόν τών άστυνομικών τής άνωτέρω δμάδος, είναι δτι πρέ
πει νά γνωρίζουν τά άντικείμενα, τά όποια κατά περιόδους προτιμώνται ύπό τών
άρχαιοκαπήλων καί τά όποια άκριβοπληρώνονται στό διεθνές έμπόριο άρχαιοτήτων.
Έ τσ ι π.χ. ύπήρξε μία περίοδος, κατά τήν όποια οί μεγάλοι συλλογείς τού ’Εξωτε
ρικού άγόραζαν, άντί παντός τιμήματος, τις περίφημες «Ταναγραίες». "Αλλοτε προτιμώντο οί άμφορεΐς, σήμερον δέ, οΕ Βυζαντινές εικόνες, έπειτα άπό τις μελέτες τών
ειδικών έπιστημόνων χάρις στις όποιες ό κόσμος είδε μέ νέο πρίσμα τό Ελληνικό
Βυζάντιο. Πάντως δμως, πρέπει νά πούμε, δτι οί άρχαιότητες δλων τών έποχών
είναι εύπρόσδεκτες στό έμπόριο, άνεξαρτήτως τού ρεύματος τής μόδας πού έπικρατεΐ.
3) ’Ακόμα, ένα προσόν τών άστυνομικών τής ώς άνω δμάδος είναι ή γνώση
μιάς τουλάχιστον ξένης γλώσσης καί κατά προτίμηση ’Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερ
μανικής. Πρέπει νά προστεθή άκόμη, δτι οί άστυνομικοί αύτοί, θά πρέπει νά έχουν
προϋπηρετήσει στήν Τουριστική ’Αστυνομία καί έν γένει νά διαθέτουν άπαντα τά
προσόντα τών άστυνομικών τής ’Ασφαλείας.
Β) Έ να δεύτερο μέτρο, τό όποιο θά συμβάλη στήν μείωση τής άρχαιοκαπη
λείας, είναι ό άπαραίτητος, συνεχής καί αύστηρός έλεγχος τών καταστημάτων τών
πωλούντων άρχαΐα. Καί έν προκειμένω, άπαιτείται πείρα καί είδικότης περί τό
θέμα, διότι οί έμποροι άρχαιοτήτων, οί όποιοι άσκοΰν τό έπάγγελμα έπί μακράν
σειράν έτών, έχουν τήν ικανότητα νά ξεγελούν τήν ’Αστυνομία, άκόμα δέ καί τούς
ειδικούς έπιστήμονες. Τά καταστήματα έμπορίας άρχαίων καθίστανται κατά κα-
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νόνα κέντρα διεξαγωγής άρχαιοκαπηλείας, δυνάμενα να καμουφλάρωνται υπό τήν
νόμιμον δπαρξίν των. Οί κατάλογοι πολλών έκ των καταστημάτων αυτών, τηρούν
ται όχι δπως προβλέπει δ νόμος. Πολλάκις, έντός τών άνωτέρω καταστημάτων κρύ
πτονται παρανόμως άρχαΐα τών όποιων άπαγορεύεται ή έμπορία. Καταστήματα
πωλήσεως άρχαιοτήτων, υπάρχουν σήμερον στην ’Αθήνα, Θεσσαλονίκη καί Η ρά 
κλειο Κρήτης.
Γ) 'Ένα τρίτο έργο τής ’Αστυνομίας διά τήν δίωξη τής άρχαιοκαπηλείας,
είναι ή άδιάκοπος παρακολούθηση τών ύπόπτων έπαρχιωτών. Πολλοί, εύρίσκοντες
άρχαΐα είς τούς άγρούς, είτε τυχαίως είτε διά παρανόμων άνασκαφών, μεταφέρουν
ταΰτα στήν ’Αθήνα γιά πώληση. Τά ύπό τών χωρικών φερόμενα γιά πώληση άντικείμενα είναι συνήθως μικρού μεγέθους καί εύκάλου μεταφοράς, ώς π.χ. ειδώλια,
μικρά άγγεΐα, μικρά μαρμάρινα άγάλματα, χάλκινα άντικείμενα κ.λ.π.
Στήν κατηγορία αύτή, ανήκουν οί χωρικοί, οί όποιοι τυχαίως ευρίσκουν άρ
χαΐα, ή ένεργοΰν προχείρους άνασκαφάς ώθούμενοι έξ ένδείξεως δποιασδήποτε περί
ύπάρξεως άρχαιοτήτων. Οί άνθρωποι αυτοί, άν δέν είναι οί πλέον έπικίνδυνοι,
όμως είναι οί πολυαριθμότεροι, διότι καθημερινώς κατά τήν καλλιέργειαν τής γής
άνακαλύπτεται τούτο ή έκεΐνο τό άρχαΐο, τό όποιο άλλοτε μπορεί νά είναι άσήμαντο
εύρημα, άλλοτε δμως ένα πραγματικό άριστούργημα. Δέν πρέπει ποτέ νά λησμο
νούμε, δτι τά περισσότερα ευρήματα τά όποια σήμερον κοσμούν τά μουσεία τού πο
λιτισμένου κόσμου, προέρχονται άπό τυχαίες άνακαλύψεις. Μπορούμε δμως νά πούμε,
δτι ή κατάληλλη διαφώτιση καί ή παρά τού Κράτους άμοιβή τών τυχαίως άνακαλυπόντων άρχαιότητας, θά θεραπεύση σχεδόν παντελώς τήν ύφισταμένη κατά
σταση. ’Ά ν δμως, δπως είπαμε άνωτέρω, οί έκ περιστάσεως άρχαιοκάπηλοι, οί χω
ρικοί δηλαδή, δύνανται εύκόλως νά άντιμετωπισθοΰν, άντιθέτως οί Ιξ έπαγγέλματος ένεργοΰντες παρανόμους άνασκαφάς, είναι πολύ έπικίνδυνοι καί άποτελοΰν άληθινή πληγή γιά τούς Αρχαιολογικούς θησαυρούς μας. Συνήθως άποτελούν όλοκλήρους σπείρας με άφθονα τεχνικά μέσα καί έμπειρικάς γνώσεις άρχαιολογίας. Πολ
λές φορές, οί σπείρες αυτές έρχονται σέ σύγκρουση ένόπλως καί μέ τάς άρχάς, ώς
συνέβη πρό καιρού είς τήν Θεσσαλίαν.
Μετέρχονται ποικίλους τρόπους, γιά τόν έντοπισμό τών άρχαιοτήτων καί έν
συνεχεία τήν διενέργεια άνασκαφών. Μερικοί άπό τούς τρόπους αύτούς, είναι οί
κατωτέρω :
1) Άροτριούν μέ μεγάλο τρακτέρ καί είς μέγα βάθος ύπόπτους άγρούς. ’Εάν
υπάρχουν έρείπια, τάφοι, κ,λ.π. τό ύνί ή άποκαλύπτει ταΰτα, άνασύρον είς τήν έπιφάνειαν, ή σύρεται έπ’ αυτών δημιουργούν ένα χαρακτηριστικό θόρυβο έκ τής
τριβής τού μετάλλου έπί κεράμων, λίθων κ.ά. σκληρών άντικειμένων. Βεβαίως ό
τρόπος αυτός, δέν είναι προσιτός γιά άγροκτήματα τά όποια, ώς έκ τής θέσεώς των,
έχουν ύποστή προσχώσεις. Είναι δμως πολύ άποτελεσματικός γιά έδάφη έπικλινή
είς τά όποια, λόγω τής διαβρώσεως τών ύδάτων, τό χώμα είναι λιγοστό. Δεδομένου
δέ, δτι γιά πολλούς λόγους οί άρχαΐες πόλεις έκτίζοντο συνήθως Ιπί λόφων ή του
λάχιστον έπικλινών έδαφών, καταφαίνεται πόσον διευκολύνεται τό άνόσιο έργο τών
άρχαιοκαπήλων.
2) "Ενας άλλος τρόπος, τόν όποιο χρησιμοποιούν οί άρχαιοκάπηλοι γιά τήν
άνακάλυψη άρχαιοτήτων ύπό τό έδαφος, είναι διά τής χρησιμοποιήσεως λεπτής σι
δηράς ράβδου (λοστού). Κατά τόν χειμώνα καί τήν άνοιξη, δταν τό έδαφος είναι
μαλακό, κτυποΰν μέ τήν ράβδο έπί τού έδάφους καί είς διάφορα σημεία. Κατ’ αύτόν
τόν τόπον, διερευνώνται μεγάλες έκτάσεις, βεβαίως είς μακρόν χρόνον. Ή σιδηρά
ράβδος, φθάνει πολλάκις καί σέ βάθος μέχρις ένός μέτρου, άναλόγως τού έδάφους.
’Εάν συναντήση λίθους, τούβλα ή κεράμους, έρευνάται προσεκτικώτερα δ γύρω χώ
ρος καί διά πολλών κτυπημάτων έντοπίζεται τό «θύμα» τών άρχαιοκαπήλων. Ό
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τρόπος αύτός, είναι πολύ άποδοτικός, ιδίως άν άνακαλυφθή νεκροταφείο, δτε τα
εύρήματα είναι καί εύκολα καί πάρα πολύ πλούσια. Έ ν προκειμένω οί άρχαιοκάπηλοι διευκολύνονται τα μέγιστα, λόγω τού χαρακτηριστικού ήχου, τον όποιο προκαλεΐ ή σιδηρά ράβδος επί τής πλακός τού τάφου, λόγω τού ύπάρχοντος κενού.
Κατά τόν αύτό τρόπο οί άρχαιοκάπηλοι ανακαλύπτουν καί τούς αποθέτες των άρχαίων ιερών, δηλαδή τά σημεία στά όποια έρρίπτοντο τα άχρηστα άντικείμενα τής
λατρείας. Καί Ιδώ τά εύρήματα είναι άφθονα καί ποικίλα.
3) Οί άρχαιοκάπηλοι παρακολουθούν τις μεγάλες διαβρώσεις τού έδάφους «νε
ροσυρμές» κυρίως κατά τούς φθινοπωρινούς μήνες. Τά νερά πολλές φορές άποκαλύπτουν σημαντικές άρχαιότητες, ή παρέχουν άσφαλεΐς ένδείξεις περί τής ύπάρξεως τούτων.
4) Παρακολουθούν στις άγροτικές περιοχές τη διάνοιξη φρεάτων, χανδάκων
καί λάκκων φυτεύσεως δένδρων. Οί χωρικοί κατά τάς άνωτέρω έργασίας άνακαλύπτουν σημαντικάς άρχαιότητας άλλά τάς έγκαταλείπουν ώς έχουν, είτε διότι άγνοούν τήν άξίαν των, είτε διότι φοβούνται, δτι θά ένοχοποιηθοΰν καί θά τιμωρηθούν.
Οί άρχαιοκάπηλοι τού είδους πού άναφέραμε δροΰν σήμερα κυρίως στην Θεσ
σαλία, Μακεδονία καί Κυκλάδες, δπου οί έκ μέρους τού Κράτους έρευνες δέν είναι
τόσον εύρεΐες, άλλά άκόμη καί στήν Κρήτη μέ τόν άνεξάντλητο άρχαιολογικό
πλούτο καί στήν Πελοπόννησο. Στήν άνωτέρω κατηγορία άρχαιοκαπήλων, πρέπει
νά προστεθούν καί οί ένεργοΰντες ύποβρύχιο άρχαιοκαπηλεία, τά κρούσματα τής
όποιας έπληθύνθησαν έπικινδύνως τόν τελευταίο καιρό. Έδώ τόν λόγο έχει άποκλειστικώς ή Λιμενική ’Αστυνομία.
"Ολα τά άνωτέρω, είναι άπλώς μερικές σκέψεις γύρω άπό τό πολύπλοκο πρό
βλημα πού λέγεται άρχαιοκαπηλεία. Αύτό τό πρόβλημα, πού πρέπει νά τό άντικρύσωμε σάν άγιάτρευτη έθνική πληγή, σάν έγκλημα πού υποβιβάζει τόν πολιτισμό
μας καί προδίδει τά ύψηλά, ώραΐα ιδανικά μας.
”Ας πολεμήσουμε δλοι μας ! ’’Ας γίνουμε φρουροί τής προγονικής μας κλη
ρονομιάς ! ’Ά ς όρθώσουμε τό παράστημά μας καί ας έμποδίσουμε τούς άπάτριδες
νά πουλούν καί νά φυγαδεύουν τούς θησαυρούς αότούς πού τόσα χρόνια φιλόστοργα
έσφιγγε στήν άγκαλιά της ή Ε λλη νική γή. Κάθε σπασμένο μάρμαρο, μιά έπιγραφή, ένας τάφος, είναι δείγματα τρανά καί μάρτυρες λαλίστατοι τού μεγαλείου
τής πατρίδος. Ε μ είς οί άστυνομικοί, είτε ζοΰμε στήν πρωτεύουσα είτε εύρισκόμεθα
μέ άδεια στό χωριό μας, άς προπαγανδίζουμε δσο μπορούμε χάριν τού ίεροΰ, τού
μεγάλου πρός τήν πατρίδα καθήκοντος. Ό καθένας στόν τόπο του, άς γίνη δ άρχηγός μιάς σταυροφορίας, γιά τήν περισυλλογή καί τή μελέτη υπό τής Επιστήμης
των παντός είδους δειγμάτων τού άρχαίου καί τού Βυζαντινού Ελληνικού Πο
λιτισμού.
Εμπρός ! Είναι ώρα νά σώσουμε τούς άρχαιολογικούς θησαυρούς μας άπό τά
νύχια των άπάτριδων. Εμπρός τώρα ! ”Αν άργήσουμε, ίσως άκούσουμε καί πάλι
άπό τήν ’Ακρόπολη, τό γοερό κλάμα τών Καρυατιδών. Τών Καρυατιδών πού θά
κλαϊνε γιά τά χαμένα τους άδέλφια !...
Σ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑ Ι ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

« Α Π Ο Κ Α Λ Υ Π Τ Ι Κ Ε Σ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ Τ Ο Υ Κ.Κ.Ε.»*
-----------------------------------'Υπό τού χ. Π ΕΛ Ο Υ Κ Ο Υ Τ Ο Υ Π Η -----------------------------------

Οί δυναστευόμενοι, τρομοκρατούμενοι καί άστυνομευόμενοι έγχώριοι κομμουνισταί, δέν έχουν μόνο τις ήμερήσιες έφημερίδες τους πού κυκλοφορούν έλευθέρως είς
ολόκληρον τήν Ελλάδα, ύβρίζουσαι, διαβρώνουσαι, όπονομεύουσαι τήν Δημοκρατίαν
καί τις λαϊκές έλευθερίες. ’Έχουν οί έγχώριοι κομμουνισταί καί τά περιοδικά τους.
Τό έπίσημο πολιτικό περιοδικό τους είναι ή «Ε λληνική ’Αριστερά». Έκδίδεται πο
λυτελές καί μέ πλήθος σελίδων. Κυκλοφορεί έλευθέρως, λόγω προφανώς τής άσκουμένης ύπό τής Πολιτείας... τρομοκρατίας. Καί δημοσιεύει κείμενα δχι μόνο τής ήγεσίας τής ΕΔΑ, άλλα καί τού Κ .Κ .Ε .
Καί τά κείμενα αύτά είναι έπαναστατικά. Προπαγανδίζουν τήν άνατροπή τού
καθεστώτος άνοικτά. Καί διακηρύσσουν τήν άνάγκη τής «ένοπλης έξέγερσης», έάν
δέν έπιτευχθή ή κατάληψις τής έξουσίας μέ «ειρηνικό δρόμο».
Υπενθυμίζουμε πώς στό προηγούμενο τεύχος τού κομμουνιστικού περιοδικού,
Ινας Κώστας Φιλίνης — άποφυλακισθείς μετά τά τελευταία μέτρα πού έλαβε ύπέρ
τών καταδίκων κομμουνιστών ή Πολιτεία — έγραψε περισπούδαστο άρθρο είς τό
όποιον διακηρύσσει δτι παράλληλα μέ τήν κατάληψη τής έξουσίας μέ ειρηνικό δρόμο
πρέπει «τό δημοκρατικό κίνημα τής χώρας νά άνεβάζη συνεχώς τήν ετοιμότητά του
καί γιά τήν περίπτωση τού μή ειρηνικού δρόμου». Δηλαδή, δπως γράφει καί δ άρχηγός τού Κ .Κ .Ε . σύντροφος Κολιγιάννης πρέπει οί κομμουνισταί νά είναι έτοιμοι
«γιά δλες τίς μορφές πάλης». Καί είναι γνωστό άπό τούς τρεις προηγουμένους γύ
ρους ποιές είναι μερικές άπό αυτές τίς «μορφές πάλης».
Τήν ένοπλη λοιπόν έπανάσταση διεκήρυσσε σέ προηγούμενο άρθρο τό περιοδι
κό τών έγχωρίων κομμουνιστών «Ε λληνική ’Αριστερά».
Τό έπαναλαμβάνει καί στό έπόμενο τεύχος, τού μηνός Αύγούστου.
Αυτή τή φορά άρθρογράφος δέν είναι δ Φιλίνης. Είναι δ Ζήσης Ζωγράφος, δ
έκ τών ήγετών τού Κ .Κ .Ε . Καί δέν διακηρύσσει άνοικτά δ κομμουνιστής ήγέτης μό
νον τήν έπανάσταση. ’Αποκαλύπτει ταυτοχρόνως κάτι πολύ πιό σημαντικόν : τήν
φιλοσοφικήν θέσιν τών κομμουνιστών έναντι τού λαϊκού μετώπου.
Στό πολυσέλιδο άρθρο του, δ σύντροφος Ζωγράφος άναλύει τίς κομμουνιστικές
θέσεις καί δίνει τίς έντολές.
«Π ρ ώ τ ο, γράφει, ν’ άναπτυχθή ή πάλη ένάντια στόν άντικομμουνισμό κάθε
άπόχρωσης, πού άποτελεΐ τό ιδεολογικό δπλο τής άντίδρασης καί έχει κύρια κατεύ
θυνση νά έμποδισθεΐ ή ένότητα τού Λαού».
« Δ ε ύ τ ε ρ ο — συνεχίζει δ σύντροφος Ζωγράφος — νά φωτισθούν μερικά θε
μελιακά προβλήματα τής σημερινής μας πάλης. Πρέπει π.χ. νά διευκρινισθεΐ δτι
ή πολιτική μας τής ένότητας, ή τακτική τού α π λ ω μ έ ν ο υ χ ε ρ ι ο ύ γιά
συνεργασία δέν σημαίνει καμμιά π α ρ α ί τ η σ η ά ρ χ ώ ν . Στηρίζεται —
τονίζει δ κομμουνιστής ήγέτης — σ τ ή θ ε ω ρ ί α τ ή ς π ά λ η ς τ ώ ν τ ά 
ξ ε ω ν , τού ρόλου τής έργατικής τάξης μέσα στό ’Έθνος, τήν άνάγκη νά μή κάνου
με καμμιά παραχώρηση στό θεωρητικό καί έπιστημονικό πεδίο, νά άρνιούμαστε κά
θε Ιδεολογικό συμβιβασμό».
Καί έξηγεΐ σαφέστερα δ Ζωγράφος τί έννοεΐ έπικαλούμενος τόν Λένιν. Γρά
φει : «ΓΓ αύτό ποτέ άκόμα καί στίς πιό κρίσιμες έπαναστατικές στιγμές — έγραφε
ό Αένιν — δέν θά παραιτηθούμε άπό τήν άπόλυτη αυτοτέλεια τού Σοσιαλδημοκρατι
κού Κόμματος, άπό τήν άδιάλλαξία τής ιδεολογίας μας».
Αύτά λέει δ Ζωγράφος έπικαλούμενος τόν Αένιν. Κ αί συνεχίζει εις τήν τ ρ £ * Τό σχόλιο» τούτο μετεδόθη έκ τού Κεντρικού Ρ .Σ . ’Ενόπλων Δυνάμεων τήν 10-9-1966.
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τ η ν έντολήν. Γράφει : «Πρέπει έπίσης νά διευκρινισθεΐ δτι ή πολιτική τής είρηνικής συνύπαρξης άνάμεσα σέ κράτη μέ διαφορετικά κοινωνικά συστήματα πού είναι
άπόλυτα άναγκαία γιά ν’ άποφευχθή ένας πυρηνικός παγκόσμιος πόλεμος καί νά
σωθή ή ειρήνη, δέν σημαίνει καθόλου έξαφάνιση τής πάλης τών τάξεων, ούτε άδυνάτισμα τής πάλης των Ιδεών».
Αότές είναι οι τρεις έντολές τοΰ συντρόφου Ζωγράφου πρός τούς έγχωρίους κομμουνιστάς πού περιέχονται στό άρθρο του στό όποιον τονίζει δτι «ή κατάσταση άπαιτεϊ δυνάμωμα τής Ιδεολογικής πάλης». Είναι δλοφάνερο τί άποκαλύπτουν αυτές οί
τρεις έντολές τού κομμουνιστοΰ ήγέτου.
Π ρ ώ τ ο ν : ’Από μεγάλη ταραχή καί άνησυχία κατέχονται οί κομμουνιστές
άπό τόν Ιδεολογικό άγώνα πού διεξάγουν οί δημοκρατικοί, έλεύθεροι Έ λληνες,
έναντίον τοΰ κομμουνισμού.
«Πρέπει ν’ άναπτυχθή ή πάλη — γράφει ό Ζωγράφος — ένάντια στόν άντικομμουνισμό — δπως άποκαλεΐ τήν έναντίον τοΰ κομμουνισμού μάχην τής Δημο
κρατίας».
Αυτό άποτελεΐ άναμφισβήτητη όμολογία τοΰ έργου πού έκτελεί δ έναντίον τού
κομμουνισμού καί δ υπέρ τοΰ Έθνους καί τών λαϊκών έλευθεριών ιδεολογικός άγών.
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν κηρύσσει δ σύντροφος Ζωγράφος τήν άνάγκη τού λαϊκού μετώ
που. Καί αύτό, φυσικά, δχι πρός δφελος τής Δημοκρατίας, άλλά πρός δφελος τού
κομμουνισμού. ’Εάν οί κομμουνισταί δέν έπρόκειτο νά ώφεληθούν, άσφαλώς δέν θά
ήγωνίζοντο γιά τήν «δημοκρατική ένότητα».
Τ ρ ί τ ο ν άποκαλύπτει δ θεωρητικός τού K .K JE . δτι αύτό τό «λαϊκό μέτω
πο», αυτή ή «πολιτική τής ένότητας», δπως γράφει, δέν άποτελεΐ κανένα Ιδεολογι
κό συμβιβασμό γιά τούς κομμουνιστάς. Ή πάλη τών τάξεων, δηλαδή ή έπανάστασις,
παραμένει — διακηρύσσει δ Ζωγράφος — ή πολιτική τού Κ .Κ .Ε .
Αύτό θά πή μέ άλλα λόγια δτι οί κομμουνισταί άσκοΰν τήν «πολιτική τής ένό
τητας», τήν ένιαιομετωπική πολιτική, άλλά μόνο γιά νά πάρουν καί οχι νά δώσουν.
Παραμένουν άμετάθετοι στις κομμουνιστικές άρχές τους, μόνο πού άκολουθούν τήν
«τακτική τοΰ άπλωμένου χεριού γιά συνεργασία», ώστε νά φθάσουν — έάν μπορέ
σουν — στήν έξουσία μέ τις πλάτες άλλων, τών λαϊκομετωπικών μή κομμουνιστών.
Καί τότε τά πράγματα γίνονται άπλούστερα γιά τήν έφαρμογή τών άμεταθέτων
κομμουνιστικών άρχών.
Ή τρίτη
έντολή τού συντρόφου Ζωγράφου περί «ειρηνικής συνύπαρξης»,
είναι ταυτισμένη μέσα στά ίδια πλαίσια.
«Ή πολιτική — γράφει — τής ειρηνικής συνύπαρξης δέν σημαίνει καθόλου
έξαφάνιση τής πάλης τών τάξεων, ούτε άδυνάτισμα τής πάλης τών ιδεών». Σ η 
μαίνει δηλαδή παραπλάνηση τών μαζών καί διάβρωση τών άστικών — δημοκρα
τικών καθεστώτων.
Αύτά γράφει δ σύντροφος Ζωγράφος. Σέ δλους όσους γνωρίζουν τούς κομμουνιστάς καί τόν κομμουνισμόν είναι γνωστά. Είναι όμως πολύ χρήσιμα σέ δσους τολ
μούν ακόμη, είτε άπό ιδιοτέλεια είτε άπό άφέλεια, ν’ άγνοοΰν τούς κινδύνους πού
περιέχει δ κομμουνισμός καί συνοδοιποροΰν μαζί του.
"Οσοι δέν έχουν άντιληφθή τήν πραγματική έννοια τοΰ λαϊκού μετώπου καί
τούς σκοπούς τής «ένιαιομετωπικής πάλης», άσφαλώς θά διαφωτισθούν άρκετά άπό
τις τρεις έντολές τού συντρόφου Ζωγράφου, δ δποΐος στό άρθρο του αύτό, γιά νά
μήν ύπάρξη καμμιά παρανόηση, τονίζει έπίσης κατά λέξιν :
«Τό πιό άποφασιστικό άντίβαρο στήν έπίθεση καί κίνηση τών άντιπάλων μας
ήταν καί παραμένει τό μαζικό λαϊκό κίνημα, μέ καθοδηγητές τούς κομμουνιστές».
Μόνο αύτή ή φράση είναι άρκετή γιά νά κάνη καί τούς τυφλούς νά δοΰν. Νά
δοΰν δτι τό Κ .Κ .Ε . βαδίζει μέ άποφασιστικότητα γιά τό νέο ΕΑΜ, πάλι μέ «καθο
δηγητές τούς κομμουνιστές».
’Εάν ύπάρχουν άκόμη Έ λληνες πού δέν άνατριχιάζουν μόνο στήν Ιδέαν αύτού
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Ή πλαστογραφία είναι ένα πολύ έπικερδές «επάγγελμα», Ιδίως δταν δ πλαστογράφος είναι ικανός νά φτιάχνη πλαστά χαρτονομίσματα μεγάλης άξίας. Ε π ειδή
δμως τέτοια χαρτονομίσματα εξαργυρώνονται δύσκολα, πρέπει νά βάλη δλη την
τέχνη του γιά νά τά κάνη νά μη διακρίνωνται από τά γνήσια. ’Ιδιαίτερη προσοχή
χρειάζεται κατά τήν έκτύπωση.
"Οσο μεγαλυτέρας άξίας είναι τά πλαστά χαρτονομίσματα, τόσο πιό δύσκολη
είναι ή έξαργύρωσή τους, γιατί ό πλαστογράφος δέν μπορεί νά τά έξαργυρώση σέ
μικρά καταστήματα, ένώ στά μεγάλα καταστήματα καί τά χρηματιστήρια, οί ύπάλληλοι έχουν άρκετή πείρα δσον άφορά τήν άναγνώριση τών πλαστών χαρτονομισμά
των καί ό κίνδυνος άποκαλύψεως είναι μεγαλύτερος. ’Επίσης δ πλαστογράφος δέν
μπορεί νά κρατάη Ιπάνω του γιά πολύ χρονικό διάστημα τά πλαστά του χαρτονο
μίσματα. Τά μεγάλης άξίας χαρτονομίσματα κυκλοφορούν πιό γρήγορα στά κεντρι
κά τραπεζιτικά καταστήματα καί ή τυχόν πλαστότητα διαπιστώνεται καί ειδοποι
είται άμέσως ή άρμοδία ύπηρεσία.
Ό πλαστογράφος γιά τόν δποΐο θά μιλήσωμε έδώ, γιά νά μπορέση νά θέση
σέ κυκλοφορία τά τέλεια πλαστά χαρτονομίσματα πού είχε τυπώσει, σκέφθηκε ένα
τρόπο πρωτοφανή στά χρονικά της πλαστογραφίας. Τό δτι κατορθώθηκε νά συλληφθή μέσα σέ λίγο χρονικό διάστημα καί νά άνακοπή ή περαιτέρω δράση του, δφείλεται κατά κύριο λόγο στίς φιλότιμες καί άοκνες προσπάθειες τής ’Αστυνομίας, σέ
συνεργασία μέ τήν κεντρική ύπηρεσία διώξεως πλαστογραφίας.
Λίγο πρίν τήν κήρυξη τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ή Ε θνική Γερμανική
Τράπεζα διαπίστωσε δτι στά ταχυδρομικά καταστήματα είχε κατατεθή ένας άσυνήθης μεγάλος άριθμός χαρτονομισμάτων τών χιλίων μάρκων. Τά χαρτονομίσματα αύτά (πού ήσαν πλαστά) είχαν παραδοθή άπό τά ταχυδρομεία στήν Τράπεζα, χωρίς
κανείς νά έχη διαπιστώσει δτι έπρόκειτο περί πλαστών. Ε π ειδή δμως συνεχιζόταν
ή παράδοση χιλιομάρκων έκ μέρους τών ταχυδρομείων, οί άρμόδιοι τής Γερμανικής
Τραπέζης άρχισαν νά ύποψιάζωνται καί διέταξαν ένα προσεκτικό έλεγχο. Τά χαρ
τονομίσματα δμως ήσαν τόσο τέλεια, πού δέν διέφεραν άπό τά γνήσια. Μόνον ύστε
ρα άπό μερικές ήμέρες διαπιστώθηκε ή πλαστότητα καί οί άρμόδιες υπηρεσίες κινη
τοποιήθηκαν.
Τ ί είχε συμβεΐ;
Δράστης ήταν ό μηχανικός Α, πού καταγόταν άπό μιά πόλη τής βορείου Γερ
μανίας καί ό όποιος τήν έποχή έκεΐνη κατοικούσε στή Χέμνιτς. Καί κατά τό πα
ρελθόν δ άπατεώνας αύτός είχε θέσει μέ έπιτυχία σέ κυκλοφορία πλαστά χαρτονο
μίσματα τών 20 καί 50 μάρκων. Τά χαρτονομίσματα πού τύπωνε καί έθετε σέ κυ
κλοφορία ήταν πάντοτε καταπληκτικά όμοια μέ τά γνήσια. Τό «άριστούργημά» του
δμως τό πέτυχε μέ τήν πλαστογράφηση τοΰ χιλιομάρκου.
τοΰ νέου ΕΑΜ, τότε άς συνοδοιπορήσουν μέ τό Κ .Κ .Ε ., καί άς άγωνισθούν γιά τήν
κατάλυση τών έλευθεριών τους.
’Αλλά είναι δυνατόν νά ύπάρχουν "Ελληνες πού νά έπιθυμοΰν ένα νέο ΕΑΜ,
μία νέα ΟΠΛΑ, τήν δποίαν άλλωστε, είς παλαιότερον άρθρον του, δ σύντροφος Ζω
γράφος είχε έξυμνήσει ώς ήρωϊκή δργάνωση «έθνικής άντίστασης» ;
ΠΕΛΟΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ
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Τό καταπληκτικό ήταν δτι, τό ειδικό χαρτί για τήν έκτύπωση τών πλαστών
χιλιομαρκων, τό κατασκεύασε ό ίδιος. Στήν έμφάνιση καί στην άφή δέν διέφερε
καθόλου άπό τό χαρτί των γνησίων χαρτονομισμάτων. Εύνόητο ήταν λοιπόν να ξε
γελαστούν τα ταχυδρομεία καί τα τραπεζιτικά καταστήματα πού παρέλαβαν τα πρώ
τα πλαστά χαρτονομίσματα.
Ο μηχανικός Α τύπωσε έκατό χιλιόμαρκα, μέ σκοπό να τά έξαργυρώση καί νά
είσπραξη τις 100.000 μάρκα πού Αντιπροσώπευαν, δχι ένα - ένα, άλλά δλα μαζί.
Για νά έπιτύχη τό σκοπό του αυτό κατάστρωσε ένα έκ τής πρώτης δψεως έπικίνδυνο
σχέδιο, τό όποιον δμως ύπέσχετο έπιτυχία. Θά χρησιμοποιούσε γιά τό δυσκολώτερο
μέρος τής «δουλειάς» του — τήν έξαργύρωση τών πλαστών χαρτονομισμάτων —
τά ταχυδρομεία, τά όποια πράγματι, χωρίς νά άντιληφθοΰν τίποτε, τόν βοήθησαν νά
μετατρέψη τά έκατό χιλιόμαρκα σέ 100.000 γνήσια μάρκα.
Ή έργασία αυτή έγινε κατά τόν άκόλουθο τρόπο:
Ό μηχανικός Α άνοιξε διαφόρους λογαριασμούς σέ πολλά ταχυδρομεία διαφό
ρων πόλεων μέ πλαστά όνόματα. Γιά κάμποσο χρονικό διάστημα κινούσε τούς λο
γαριασμούς αυτούς καί μεταβίβαζε χρηματικά ποσά άπό τόν ένα στόν άλλο.
Κατά τήν κίνηση τών λογαριασμών παρουσιαζόταν ό ίδιος στά ταχυδρομικά
γραφεία μέ πλαστές ταυτότητες. Τό δαιμόνιό του δμως προχωρούσε άκόμα περισσό
τερο. Ε π ειδ ή κατά τήν κίνηση τών λογαριασμών οί ταχυδρομικές ύπηρεσίες έπρε
πε νά στέλνουν ειδοποιήσεις στους κατόχους των, οί όποιοι στήν πραγματικότητα δέν
υπήρχαν, δ πλαστογράφος άνοιξε θυρίδες «πόστ - ρεστάντ» στά διάφορα ταχυδρομεία,
άπ’ δπου, άπό καιρόν εις καιρόν, περνούσε καί παρελάμβανε τό περιεχόμενό τους.
Τό σχέδιό του αύτό, τό όποιο είχε καταστρώσει μέ μεγάλη προσοχή, λειτουρ
γούσε θαυμάσια. Καί τώρα μπορούσε νά έξαργυρώση μέ μιάς τά έκατό πλαστά χ ι
λιάρικά του. Γιά τό σκοπό αύτό χρησιμοποίησε ώς συνεργούς τή γυναίκα του καί μιά
άλλη κυρία, καί δ καθένας τους άνέλαβε μιά ώρισμένη περιοχή.
Έ να πρωί λοιπόν, τά τρία αυτά πρόσωπα παρουσιάσθηκαν σέ πολλά ταχυδρομι
κά καταστήματα διαφόρων πόλεων καί κατέθεσαν σημαντικά ποσά έπ’ όνόματι τών
άνυπάρκτων κατόχων τών ανωτέρω λογαριασμών. 'Ως άποστολεΐς έφέροντο, ώς έπί τό
πλείστον, όνόματα δικηγόρων, τά όποια είχον πάρει άπό τό τηλεφωνικό κατάλογο.
Κ Γ αύτό είχε μελετηθή μέ προσοχή έκ τών προτέρων, γιά νά μή προκληθοΰν
ύπόνοιες, γιατί ή άποστολή χρημάτων άπό δικηγόρους πρός πελάτες τους, δέν είναι
κάτι τό άσύνηθες.
Έ τσ ι δ πλαστογράφος καί οί δύο κυρίες - συνεργοί του, κατά τόν άνωτέρω
τρόπο, μέσα σ’ ένα πρωινό, είχαν καταθέσει στά ταχυδρομεία τά έκατό πλαστά χ ι
λιάρικα. Μετά τις καταθέσεις, οί ψεύτικοι λογαριασμοί στά διάφορα ταχυδρομεία,
είχαν ύπερδιογκωθή. Κατά τήν ήμέρα τής καταθέσεως, οί άπατεώνες γιά νά μετα
κινούνται γρήγορα, έχρησιμοποίησαν δλα τά μεταφορικά μέσα, άπό τό άεροπλάνο
μέχρι τό τραίνο καί τό λεωφορείο.
Μέσα σέ λίγες ώρες, άντί τών πλαστών χαρτονομισμάτων, είχαν στά χέρια τους
έκατό χιλιάδες γνήσια μάρκα!
Έ πρεπε νά περάσουν τρεις δλόκληρες ήμέρες ώσπου νά διαπιστωθή θετικά,
δτι τά κατατεθέντα χιλιάρικα ήσαν πλαστά. Ή υπηρεσία άσφαλείας τών ταχυδρομεί
ων κατώρθωσε νά διαπιστώση τήν πορεία πού άκολούθησαν οί άπατεώνες καί ειδο
ποίησε δλες τις άρμόδιες ύπηρεσίες.
Τά πλαστά χαρτονομίσματα είχαν κατατεθή στή Χέμνιτς, Γκέρα, Ντύσελντορφ,
Κολωνία καί άλλες πόλεις τής Γερμανίας. "Αν καί δέν είχεν έξακριβωθή άκόμα
πόσα ήσαν τά πλαστά χαρτονομίσματα πού είχε θεσει σέ κυκλοφορία ό άπατεωνας,
έν τούτοις ήταν βέβαιο δτι δέν θά τολμούσε να έπαναλάβη τό κόλπο του, άπό φόβο
άποκαλύψεώς του. Τής ύποθέσεως τώρα έπελήφθη ή ’Αστυνομία διώξεως τού έγκλή-
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ματος, ή όποια άρχισε νά έξετάζη τήν υπόθεση Από τδ σημείο έκκινήσεώς της. Ξε
κίνησε δηλαδή άπδ τά σημεία άπ’ δπου οί δράστες ξεκίνησαν καί κατέθεσαν τά
πρώτα πλαστά χαρτονομίσματα.
’Ακολουθώντας έτσι τά ίχνη ένδς άπδ τούς καταθέτες στά ταχυδρομεία τής
Μποχούμ καί Ντόρτμουντ, άποκαλύφθηκε δτι επρόκειτο γιά μιά κυρία. Τήν κυρία
αυτή τήν περιέγραψαν ώς έξης οί ταχυδρομικοί ύπάλληλοι: λεπτή, 30 ετών περί
που, ώοειδές πρόσωπο, σκούρα ξανθά μαλλιά, πράσινο φόρεμα. Ά πδ τά χαρακτηρι
στικά δμως αυτά δέν έβγαινε τίποτε, γιατί ή περιγραφή αυτή ταίριαζε σέ χιλιάδες
γυναίκες. ΤΗταν βέβαιο δμως δτι ή γυναίκα αύτή δέν ήταν άπδ τδ Μποχούμ. Καί
έπειδή τήν κατάθεση τήν έκαμε στις έπτά ή ώρα άκριβώς τδ πρωί, έβγαινε τδ συμ
πέρασμα δτι είχε διανυκτερεύσει στή Μποχούμ. ’Έτσι ειδοποιήθηκε ή υπηρεσία ξε
νοδοχείων γιά τδν σχετικδ έλεγχο. Πράγματι, άπδ τδν έλεγχο αύτδ προέκυψε, δτι
κάποια Χίλντεγκάρντ Κ , άπδ τδ Χέμνιτς, είχε διανυκτερεύσει τήν προηγούμενη τής
καταθέσεως στδ ξενοδοχείο «Μποχούμερ - Χδφ» τής Μποχούμ. Τδ στοιχείο αύτδ
συνδυάσθηκε μέ άλλες πληροφορίες άπδ άλλες πόλεις, δπου, είχαν γίνει καταθέσεις.
Ε π ειδ ή ή κατάθεση στή Μποχούμ έγινε στις έπτά ή ώρα, στή Μποχούμ - Λανγκεντρέερ στις έπτά καί είκοσι καί στή Ντόρτμουντ, στις όκτώ ή ώρα, προέκυπτεν δτι
ή καταθέτρια είχε χρησιμοποιήσει ταξί γιά νά έξουδετερώση τις αποστάσεις. Μέ
πολύ κόπο, μέσα σέ λίγο χρονικό διάστημα, κατορθώθηκε νά άνευρεθή δ ιδιοκτήτης
καί δδηγδς ένδς ταξί δ δποίος κατά τήν έν λόγω ήμερομηνία, λίγο πρδ τών έπτά, εί
χε μεταφέρει τήν ώς ύποπτη θεωρουμένη Χίλντεγκάρντ Κ , άπδ τδ ξενοδοχείο «Μπο
χούμερ Χόφ» στδ κεντρικό ταχυδρομείο τής Μποχούμ. Ό δδηγδς τοΰ ταξί περιέγρα
ψε τήν Ανωτέρω κυρία μέ τά αύτά χαρακτηριστικά πού τήν περιέγραψαν καί οί τα
χυδρομικοί ύπάλληλοι. Ά πδ τδ ταχυδρομείο τής Μποχούμ τήν μετέφερε στδ ταχυ
δρομείο τής Μποχούμ - Λάνγκεντρέερ, καί τελικά στή Ντόρτμουντ,- δπου καί τήν
αποβίβασε κοντά στδ σιδηροδρομικό σταθμό.
"Ύστερα άπδ τις καταθέσεις αύτές, έπρεπε νά θεωρήται βέβαιο δτι, ή κυρία πού
κατέθεσε τά πλαστά χιλιάρικα στή Μποχούμ καί τή Ντόρτμουντ, ήταν ή Χίλντεγκράντ Κ . Θέμα έγεννδτο τώρα έάν ή Χίλντεγκράντ Κ ., κατά τή διαμονή της στδ
«Μποχούμερ - Χδφ» είχε δώσει τά πραγματικά της στοιχεία. Γιατί δέν θά ήταν δύ
σκολο στδν πλαστογρόφο νά έφοδιάση τούς συνεργούς του μέ πλαστές ταυτότητες,
γιά νά μή άποκαλυφθοΰν άπδ τδν έλεγχο ξενοδοχείων, δπως συνέβη μέ τήν έν λόγω
Χίλντεγκάρντ Κ .
Άγνωστο γιατί, δ πλαστογράφος πράγματι δέν είχε εφοδιάσει τούς συνεργούς
του μέ πλαστές ταυτότητες. Τά στοιχεία πού δόθηκαν άπδ τή Χίλντεγκάρντ στδ
«Μποχούμερ - Χδφ» ήσαν τά πραγματικά της.
Μιά δμάς Αστυνομικών μετέβη στή Χέμνιτς καί έπέτυχε νά συλλάβη τήν Χίλντε
γκάρντ Κ ., στδ σπίτι της, ή δποία δμολόγησε τήν πράξη της καί άποκάλυψε τδν έντολέα της, μηχανικό Α, δ δποίος διέμενε επίσης στή Χέμνιτς μαζί μέ τή γυναίκα του.
Ε π ειδή δμως δ μηχανικός Α Απούσιαζε μέ τή γυναίκα του σέ έβδομαδιαία εκδρομή,
οί Αστυνομικοί έθεσαν ύπδ έπιτήρηση τδ σπίτι του καί δταν έπέστρεψε, τδν συνέλαβαν.
Κατά τήν έρευνα πού έγινε στδ σπίτι, άνευρέθηκαν ή τυπογραφική μηχανή καί 99.
000 γνήσια μάρκα, πού είχαν είσπραχθή μετά τις καταθέσεις στά διάφορα ταχυ
δρομεία.
Ό πλαστογράφος μηχανικός Α καταδικάστηκε σέ 4% χρόνων φυλάκιση.

-—Ο ΚΛ ΕΠ ΤΗ Σ καταστημάτων Α. Πολυκράτης, έτών 17, συνελήφθη στο Χαϊδάρι καί δμολόγησε πέντε κλοπές. Ε ίχ ε δραπετεύσει από τίς φυλακές Κασσαβετείας,
οπού έκρατεΐτο.
— ΟΙ Τ Ε Ν Τ ΓΜ Π Ο 'ΓΔ Ε Σ 3 άδελφοί Προκοπίου, ήτοι δ Ευάγγελος, έτών 21,
6 Διονύσιος, έτών 17 καί ό Δημήτριος, έτών 18, καί άλλοι δύο συνελήφθησαν γιατί
έπαιζαν πόκα σέ ύπόγειο διαμέρισμα τής δδοΰ Κρέμου 80. Αύτοί δμολόγησαν δτι
έπέβαιναν τοϋ ύπ’ άριθ. I . X . 132904 αύτοκινήτου καί άνεστάτωσαν την Πλάκα φωνάζοντας καί πετροβολώντας τούς διαβάτες. ’Έσπασαν μέ πέτρες ένα αύτοκίνητο,
λιθοβόλησαν άτομα πού ζητούσαν προστασία τής ’Αστυνομίας, έργονθοκόπησαν τόν
Α. Κακουλίδη καί άπήγαγον ένα νέο άπό μπάρ, τόν όποιο έξυλοκόπησαν.
— ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ συναλλάγματος καί χρυσού ένεργούσε δ Γάλλος ύπήκοος
Αεόν Γοέφ, πού συνελήφθη άπό τήν Γ.Π .Ε.Ν ., στό άεροδρόμιο Ελληνικού, ένώ ήταν
έτοιμος να άναχωρήση για τη Ζυρίχη. Άπεπειράθη νά φυγαδεύση 1270 δολλάρια,
70 χρυσά ωρολόγια, άξίας 470.000 δραχ. καί κοσμήματα μέ διαμάντια, σαπφείρους,
καί μαργαριτάρια, άξίας άνω τού έκατομμυρίου Είχεν έλθει στήν Ελλάδα προ μιας
έβδομάδος καί έμεινε στό ξενοδοχεΐον «Χίλτον».
— Γ ΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ συναλλάγματος συνελήφθησαν, στό άεροδρόμιο Ε λ 
ληνικού : α) Ό Πορτογάλος ύπήκοος Τ ζ. Γιούνγκ, κάτοικος Παρισίων. Έπεχείρησε νά έξαγάγη 6.015 δολλάρια, τσέκ 368 δολλαρίων, 1.000 λιρέτες, 50 γαλλικά
φράγκα καί 100 γιέν. β) Ό Έοουάρντ Γουέ, άπό τή Φορμόζα, κάτοικος Ρώμης.
Έπεχείρησε νά έξαγάγη 265 δολλάρια καί 22.000 λιρέτες.
— ΑΠΟΠΕΙΡΑ στραγγαλισμού τής Άθαν. Λιαρίση έπεχείρησε ό Δ. Καμουλάκας, στήν όδό Άχαρνών, μέσα στό αύτοκίνητό του I. X ., γιατί νόμιζε δτι ή γυ
ναίκα αυτή είχε βρή βρισμένες συναλλαγματικές του, τίς όποιες είχε χάσει καί άρνιόταν νά τίς έπιστρέψη.
— ΠΛΑΣΤΑ πεντοδόλλαρα κυκλοφορούσε δμογενής πού ήλθε άπό τήν Α ί
γυπτο. Στό σπίτι του επί τής όδοΰ Μεσσήνης, στό Αιγάλεω, έγινε έρευνα καί κατεσχέθησαν 14 πλαστά χαρτονομίσματα τών 5 δολλαρίων. Επίσης ένα 5 δόλλαρο έδω
σε σέ όδηγό ταξί γιά διαδρομή 900 δραχμών.
— Ε Τ Ρ Α ΓΜ Α Τ ΙΣ Ε σοβαρά μέ μαχαίρι τόν Έλευθ. Μπλορέκα ό φίλος τής φί
λης του Αίκ. Ρέτσου, γιά άγνωστους λόγους. Ένεργοΰνται άνακρίσεις στό Ε Σ Τ '
Τμήμα.
— ΕΝ ΔΕΚΑ ΚΛΟΠΕΣ δμολόγησαν οί άνήλικοι Σ . Σ . καί Κ. Π ., πού συνελήφθησαν άπό τήν ’Ασφάλεια Προαστίων.
— Ο ΧΑ ΡΤΟ ΚΑ ΕΠ ΤΗ Σ Δ. Μακρής συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, στό σπίτι
τού Κ . Σταυροπούλου, πού έργάζεται στήν Πτολεμαΐδα, γιατί παρέσυρε τούς : Δ.
Τσάπα, I. Μιχαηλίδη καί Χρ. Πατζάγκο καί μέ σημαδεμένη τράπουλα τούς άφήρεσε 40.000 δρχ. Κατεδικάσθησαν ό Μακρής καί δ Σταυρόπουλος σέ φυλάκισι 25
ημερών καί πρόστιμο 3.000 δραχμών. Καί τά τρία θύματα κατεδικάσθησαν σέ 15
ήμερών φυλάκισιν μέ 3ετή άναστολή.
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— Δ ΙΕ Ρ Ρ Η Ξ Ε τόν παιδικό σταθμό Περιστεριού καί Εκλεψε 15.000 δραχμές
Ι ίε τ ή ς μαθητής, δ όποιος συνελήφθη άπό τή Γενική Ασφάλεια.
— ΟΙ ΣΩΜ ΑΤΕΜ ΠΟΡΟΙ Π. Δαβλάκης, Ετών 25 καί Π. Καμπάνης, Ετών
24, συνελήφθησαν στό Χαϊδάρι, γιατί έξεμεταλλεύοντο νέο, 24 έτών.
— ΔΤΟ Α Θ ΙΓΓΑ Ν ΙΔΕΣ στήν Πετρούπολι έξηπάτησαν, διά τής μεθόδου τής
μαγγανείας, τήν σύζυγο τοΰ Φωτ. Λιάπη καί τής άφήρεσαν 30.000 δραχμές.
— ΚΛΟΠΗ 3.166 δραχ. διέπραξεν άγνωστος άπό τήν περιπτεριοΰχο Μαρία
Θεοδωροπούλου, επί τής όδοΰ ’Ακαδημίας 86, ώς έξής : Ό άγνωστος τήν παρέσυ
ρε μέχρις ένός φαρμακείου για νά συνάντηση τήν θυγατέρα της πού δήθεν Ετραυματίσθη σοβαρά σέ τροχαίο δυστήχημα, δπότε, έπωφεληθείς τής άπουσίας της, άπό
τό περίπτερο, άφήρεσε τά χρήματα.
—Ε Τ Ρ Α ΐΜ Α Τ Ι Σ Ε μέ μαχαίρι στήν πλάτη τόν Τ . Παπαγεωργόπουλο, ύπάλληλο τοΰ πρακτορείου λεωφορείων Πελοποννήσου, στήν πλατεία 'Α γ. Κων) νου, δ
Ν. Σκουλήκης, γιατί δέν Εδινε καλή θέσι στή γυναίκα του, στό λεωφορείο Κιάτου.
— ΕΠΕΤΕΘΗ ΣΑΝ κατά άστυφύλακος καί Επέτυχαν τήν άπελευθέρωσι δδηγοΰ
ταξί πού είχε συλλάβει, οί Β . Χατζηγρηγορίου καί Χαρ. Μοσχόπουλος, στήν δδό
’Ακαδημίας καί Όμήρου.
— ΕΜΠΡΗΣΜΟ στό σπίτι τοΰ πατέρα του Εκανε δ Νικ. Τσολάκης, Ετών 25,
στή Νέα Νικογιάννη Ημαθίας, γιατί έφιλονίκησαν γιά κτηματικές διαφορές.
— Ο Ε Κ Β ΙΑ Σ Τ Η Σ Ν. Στεφάνου, έτών 18, συνελήφθη άπό τή Γενική ’Ασφά
λεια ’Αθηνών, δ δποΐος Επεσε σέ παγίδα ώς έξής : "Οταν τηλεφώνησε στήν Στυλιανή Παπαθεοδώρου, ’Ηπείρου 25, δπου έκτίζετο πολυκατοικία, δτι ζητεί 10.000
δραχμές γιά νά καλύψη δήθεν παράβασι τοΰ οικοδομικού κανονισμού δίδοντας τά
χρήματα σέ υπάλληλο τοΰ πολεοδομικοΰ γραφείου, είδοποιήθη ή ’Αστυνομία καί Ετσι
έστήθη παγίδα καί δταν δ Στεφάνου πήγε νά πάρη 4.000 δραχμές ώς πρώτη δόσι,
συνελήφθη. 'Ομολόγησε δτι πρό δλίγων μηνών είχε δραπετεύσει άπό τό ’Αναμορ
φωτήριο Κορυδαλλού, είχε κάμει 7 κλοπές καί τήν Εκβίασι τήν Εκαμε μέ δύο άλ
λους, πού άναζητοΰνται.
— ΕΣΚΟ ΤΩ ΣΕ μέ κυνηγετικό δπλο τή Μαρία χήρα Γ . Μαντά, στήν δδό ’Ανα
γεννήσεως Αιγάλεω, δ συγκάτοικός της Α ιμίλιος Κουρτέσης, Ετών 37, Εργάτης ναυιιηγείων Σκαραμαγκά καί κατόπιν παρεδόθη στήν ’Αστυνομία. Αίτια, δπως ίσχυρίσθη δ δράστης, δτι τόν Ενοχλούσαν μέ τούς θορύβους των τά παιδιά τοΰ θύματος.
Φαίνεται δμως δτι Επαθε κρίσι, γιατί Επασχε άπό νευρασθένεια.
— ΣΠ ΕΙΡΑ άρχαιοκαπήλων συνελήφθη άπό τήν ’Αστυνομία Καρδίτσης πού
άπετελεΐτο άπό τόν Σπυρ. Πρίφτη, τόν Π. Γκόνο, τόν Θ. Κόκκινο καί τόν Γ . Τούλιο.
Οί δύο τελευταίοι συνελήφθησαν στήν Καρδίτσα, φέροντες κυνηγετικές στολές καί
Επ’ αύτών βρέθηκαν 6 εικόνες βυζαντινές πού έκλάπησαν άπό τή μονή ‘Αγίου Ίωάννου Προδρόμου Άπιδέας. Στόν Πρίφτη άποδίδεται καί ή κλοπή 29 εικόνων άπό τή
μονή Προφήτου Ήλιοΰ Βλασίου. Στά ίδια μέλη τής σπείρας άποδίδεται καί ή κλο
πή 7 εικόνων άπό τό ναό Κρανιάς, τις όποιες οί κλέφτες, κυνηγημένοι, πέταξαν στό
δρόμο. ’Επίσης συνελήφθησαν καί οί I. Μέσσης καί Εύάγ. Κοβέρης, πού Εκλεψαν
δισκοπότηρο τοΰ 16ου αίώνος μεγάλης άξιος καί δ Πολυκάρπου Βησσαρίων πού άνέλαβε νά πωλήση τά κλοπιμαία. Ή σπείρα είχε πλοκάμους καί στή Δυτ. Γερμανία,
δπου πουλοΰσε τά κλοπιμαία.
— Γ ΙΑ Ε Π ΙΘ Ε ΣΙ κατά άστυφύλακος καί βασανισμό ζώου συνελήφθησαν οί
Στ. Βοστάνης, έτών 19 καί Ν. Παπαθεοδοσίου, έτών 18, οικοδόμοι. Ή έπίθεσις
κατά τοΰ άστυνομικοΰ Εγινε δταν τούς συνέστησε νά άφήσουν Ελεύθερο Ενα γέρικο
γαϊδουράκι, τό όποιο έπιχειροΰσαν νά πετάξουν στή γέφυρα Κηφισοΰ.
— ΟΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ ναρκωτικών Γιουγκοσλάβοι Μουσταφά Πιρζώφ, Ράϊν
Ρετζέπωφ καί οί άδελφοί Σάϊπ Βέλιο καί Τάϊπ Βέλιο συνελήφθησαν άπό τήν Άσφά-
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λεία Θεσσαλονίκης, γιατί προσπάθησαν νά πωλήσουν στα φαρμακεία 3 κιλά άκατεργάσχου όπίου, άξίας 1 έκατομμυρίου δραχμών.
— Π ΙΣΤΟ Λ ΙΑ αυτόματα έννεάσφαιρα έν συνόλω 207 καί ισαρίθμους γεμ ι
στήρες μετέφερον, σέ ειδικές κρύπτες του αυτοκινήτου των, οί Γερμανοί ’Όττο 'Έγκλιερ, έτών 40, ήλεκτρομηχανικός καί Φράνκ Σοΰστερ, έτών 28, ηλεκτρολόγος, οϊ
όποιοι συνελήφθησαν στη Νέα Γέφυρα “Εβρου, παρά τά "Γψαλα. Τά πιστόλια,
άξίας 500.000 δραχμών, προωρίζοντο γιά τήν Τουρκία.
— 115 Π ΙΣΤΟ Λ ΙΑ τύπου «μπερέττα» μετέφερεν στην Τουρκία ό Μαντού Τσιτσεκλή, κάτοικος Δαμασκού, ό όποιος συνελήφθη στήν Άλεξανδρούπολι καί κατεδικάσθη από τό τριμελές πλημελειοδικεΐο σέ 4 μηνών φυλάκισι.
-— ΠΑΡΑΝΟΜΟ έρανο καί άπάπη έκανε ή Παρασκευή Διακογάννη, βγάζον
τας κάθε Σάββατο δίσκο στήν έκκλησία τής Άναστάσεως Χριστού στά Σπάτα, δή
θεν υπέρ τών φυματικών τής Σωτηρίας, ένώ Ιδιοποιείτο τά χρήματα μέ τά όποια
έκτισε, στή Βούλα, βίλλα άξίας 800.000 δραχ. Τό δικαστήριο τήν κατεδίκασε σέ φυ
λάκισι 2 ετών καί 2 μηνών.
— Γ ΙΑ ΓΠ Ε Ξ Α ΙΡ Ε Σ Ι καί άπάτη συνελήφθησαν οί ύπάλληλοι τού Ι.Κ .Α . Καλ
λιθέας Γ . Κουρμετζής καί Φ. Φελεμέγκας, γιατί είχαν ύπεξαιρέσει ένσημα τού I.
Κ.Α., άξίας δραχ. 36.279 καί συνελήφθησαν τή στιγμή πού πωλοΰσαν σέ έργολάβο οικοδομών ένσημα, άξίας 15.500 δραχμών.
— Ο ΚΛ ΕΠ ΤΗ Σ μοτοποδηλάτων Γ . Λαρίδης άπό τήν Καρδίτσα συνελήφθη στή
Θεσσαλονίκη γιατί έκλεβε μοτοποδήλατα άπό τήν Αθήνα καί άπό τήν Πάτρα καί τά
μεταπωλούσε στή Θεσσαλονίκη άντί 5.000 — 10.000 δραχ. Ε ίχ ε κλέψει 30 μοτο
ποδήλατα. ΤΗταν καί μουσικοσυνθέτης λαϊκών τραγουδιών.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΟΣ καί στραγγαλισμός τού κτηνοτρόφου Γ . Τσουκουλούκου, έτών 36, διεπράχθη άπό άγνωστους, στό χωριό Θεολόγος Θάσου, τού όποιου τό
πτώμα βρέθηκε, υστέρα άπό 28 μέρες, θαμένο σέ μιά συστάδα πεύκων. Ή άστυνομία άνακάλυψε τούς δράστες, οί όποιοι ήταν, ό Β . Μπαμπατζΐκος έτών 71 καί οί
δυό γυιοί του ’Ιωάννης, έτών 37 καί Στυλιανός, έτών 20. Ή δολοφονία έγινε, ύστε
ρα άπό φιλονικία, γιά τήν κατοχή ένός βοσκότοπου.
— Π ΕΝ ΤΕ κίβδηλα εικοσάδραχμα έξαργυρώθηκαν στήν κωμόπολι Τσιντόλιο
(Θεσσαλονίκης), δπου άγνωστος άγόρασε άπό τό καπνοπωλείο τού I. Παυλίδη σιγαρέττα. Ή Χωροφυλακή ένεργεΐ έρευνες καί άνακρίσεις.
— ΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ διαρρήκτες Λ. Γ . Π. Χρ. καί Πατ. Ν. συνελήφθησαν άπό
τήν Γενική ’Ασφάλεια, έπ’ αύτοφώρω, ένώ άπεπειρώντο νά διαρρήξουν τήν έπί τής
όδοΰ Άριστονίκου 27 οικίαν.
— Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Δ. Ποταμιανος συνελήφθη, στά Νέα Λιόσια, δπου, παρουσιαζόμενος ως δικαστικός κλητήρας, έκανε μικροαπάτες καί έκβιασμούς, ίσχυριζόμενος δτι έχει σταλή γιά έξώσεις σέ αυθαίρετες οικοδομές.
— ΓΙΑ Ε Ξ Γ Β Ρ ΙΣ Ι καί παράνομο κατακράτησι τού Άστυφύλακος Ν. 721 συ
νελήφθη δ Ν. Καλογερόπουλος. Αύτός κατελήφθη στήν όδό Λιοσίων νά όδηγή έπικινδύνως τό I. X . 122832 καί δταν ό άστυφύλαξ θέλησε νά τόν δδηγήση στήν Τρο
χαία, μέ τό αυτοκίνητό του, άλλαξε κατεύθυνσι, άλλά κατεοιώχθη άπό περιπολικό
καί συνελήφθη.
— ΓΙΑ Α Ν Τ ΙΣ Τ Α Σ Ι κατά τής ’Αρχής, άπόπειρα έλευθερώσεως κρατουμένου
κατά τεντυμποϊσμό, συνελήφθησαν άπό τήν ’Αστυνομία, οί Χρ. Δραγούλης, έτών 26,
οίκοδόμος καί Βασ. Νυστερής, έτών 19, χορευτής, γιατί έπενέβησαν νά έλευθερώσουν τόν στρατιώτη Β . Συνοδινό άπό τή Δράμα, τόν όποιο είχε συλλάβει περίπολος
τής ΕΣΑ καί όδηγούσε στό φρουραρχείο (Λόχου Ρούφ). Τό έπεισόδιο έγινε στήν
όδό Ά γ . Κων) νου καί Πειραιώς.
— Α ΓΤΟ ΚΤΟ Ν Η ΣΕ μέ άπαγχονισμό στό δωμάτιό του τού ξενοδοχείου «Ήλέκτρα», όδός Έρμοΰ 5, δ Βέλγος φοιτητής Άντρέ Λαβρέλ, έτών 24.
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— 0 Δ ΙΑ ΡΡΗ Κ Τ Η Σ Α. Κατσαρός, έτών 18, συνελήφθη άπό τή Γενική ’Ασφά
λεια ’Αθηνών. 'Ομολόγησε 7 κλοπές κα'ι διαρρήξεις. Ε ίχ ε τήν ειδικότητα νά άπομακρύνη μέ διάφορα προσχήματα τούς περιπτεριούχους καί Ιν συνεχεία έκαμε έφο
δο στα ταμεία. Μέ τον τρόπο αυτό πήρε άπό τό περίπτερο τής Μαρίας Θεοδωροπούλου έπι τής όδοϋ ’Ακαδημίας 86 3.200 δραχμές κα'ι 1.100 δοαχ. άπό τό μπαρ Α.
Κοβούνη.
— Ε Τ Ρ Α ΓΜ Α Τ ΙΣ Ε σοβαρά μέ φαλτσέτα τον Γρ. Μπίτσα, μέσα στό έπί τής
λεωφόρου Κηφισού μηχανουργείο του, δ Γ . Μοτσιάν, οδηγός αύτοκινήτόυ, υστέρα
άπό φιλονικία γιά άσήμαντο άφορμή. Ό δράστης έξηφανίσθη και άναζητεΐται.
-— Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ καί κλέπτης I. Πανάς, ετών 22, άκαθορίστου ύπηκοάτητος, γεννηθείς στην ’Αγγλία, συνελήφθη άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών γιά
σωρεία κλοπών. Οδτος ένεφανίζετο ώς ύπολοχαγός, φορούσε στολή καί άφοΰ άποκτούσε γνωριμίες μέ διάφορες οικογένειες, διέπραττε σωρεία μικροκλοπές. 'Ομολό
γησε 22 κλοπές στήν ’Αθήνα καί στά περίχωρα, άπό τις όποιες άπεκόμισε 29.000
δραχμές.
— Π ΕΝ ΤΕ παπατζήδες συνελήφθησαν στήν δδό Ζήνωνος, κατόπιν αίφνιδιασμού μέ περιπολικά τής ’Αστυνομίας. Αυτοί προηγουμένως είχαν κτυπήσει τόν άστυφύλακα Ά λ . Άναγνωστόπουλο, πού έπεχείρησε νά τούς συλλάβη.
— ΟΙ Τ Ε Ν Τ ΙΜ Π Ο Η Δ Ε Σ Ν. Βλάχος, έτών 19, Α. Βερτόπουλος, έτών 17,
II. Παπαδημητρίου, έτών 18, Γ . Άρμενάκης, έτών 21, συνελήφθησαν, καί άλλοι
τρεις διέφυγαν, γιατί, έπιβαίνοντες μοτοποδηλάτων, δταν έφτασαν στό Σχιστό Σκαραμαγκά, συνάντησαν τήν Παναγιώτα Πορσελάντη πού μάζευε χόρτα μέ τόν άντρα
της Γ . Πορσελάντη καί τόν Γ . Καρδάση καί τής άπηύθυναν αίσχρές φράσεις, έπεχείρησαν δέ καί άσεμνες χειρονομίες, δπότε τούς έπετέθη δ σύζυγός της Γ . Πορσελάντης.
Κατά τήν συμπλοκή τραυματίσθησαν δ Πορσελάντης, ό Καρδάσης καί οί δύο τεντυμπόϋδες, οί όποιοι άπεστάλησαν στον εισαγγελέα.
— Ε Τ Ρ Α ΓΜ Α Τ ΙΣ Ε μέ κλωτσιές καί χτυπήματα στό κεφάλι τόν Α. Κουτσοΰκο, έτών 52, στόν Πειραιά, ό άδελφός του Γ . Κουτσοΰκος γιά διαφορές ώς πρός
τήν διανομή πατρικού σπιτιού.
— Ε Τ Ρ Α ΓΜ Α Τ ΙΣ Ε μέ μαχαίρι τούς Κ . Μάλτα καί Α. Ζουρνατζή, στήν δδό
Κιερίου — Σοφάδων, δ στρατιώτης Δ. Δασκαλόπουλος γιά άσήμαντο άφορμή.
— Α1ΤΑΤΕΩΝΑΣ, διά τής μεθόδου τής μνηστείας, άπέσπασε άπό τήν υπη
ρέτρια Βασιλ. Χατζή 30.000 δραχ. καί έξηφανίσθη.
— ΑΓΝΩ ΣΤΟΙ διέρρηξαν μέ τρυπάνι τό χρηματοκιβώτιο τής άποθήκης ειδών
μονοπωλείου, στήν δδό Λενορμάν 210 καί έκλεψαν 13.596 δραχμές. Ένεργοΰνται
άνακρίσεις.
— Κ Λ Ε Π ΤΡΙΑ νεαρά ύπάλληλος ή Μαρίνα Νικολάου συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω νά κλέβη διάφορα είδη άπό τήν άποθήκη τού Α. Φωτεινού, στήν δδό Πολυ
κλείτου 15, δπου είργάζετο. Τά κλοπιμαία τά πουλούσε σ’ ένα περίπτερο κι’ ένα
μαγαζί ψιλικών. Ό ιδιοκτήτης τής άποθήκης άνεβάζει τά κλοπιμαία, ατούς έξη
μήνες πού δούλευε στήν άποθήκη του, σέ 200.0CK) δραχμές.
— Ε Τ Ρ Α ΓΜ Α Τ ΙΣ Ε σοβαρά μέ κυνηγετικό δπλο τόν Π. Γ . Σακελλαρίου, Ιτών
20, οίκοδόμο, ό Γ . Μαντζώκος, έτών 58, ό όποιος συνελήφθη. Τό έγκλημα έγινε
στά Μέγαρα.
-—- ΤΡΑ ΓΜ Α ΤΙΣΜ ΕΝ Ο Ι σοβαρά οί Μ ιχ. Γιανναδάκης καί Μ. Βράκας, σέ
συμπλοκή πού έγινε μέ τό προσωπικό τού κέντρου Άχιόγλου, στό Περιστέρι, Ιξ
αίτιας τού λογαριασμού. Έπενέβησαν τά περιπολικά τής ’Αστυνομίας καί συνέλα
βαν τούς δράστας.
Ν.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Τοπωνυμικά των οδών Α θηνώ ν κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Σέλλεϋ Πέρσυ-Μπύσς.
Πάροδος τής δδοΰ Θέσπιδος 1, στή «Πλάκα», κοντά στό μνημείο τοϋ Λυσικράτους.
Ό Σέλλεϋ (1799— 1 8 2 2 ), ’Ά γγλος μεγάλος λυρικός ποιητής, άπό τοΰ 1818
έγκατεστάθη στην Ιτα λία , οπού καί συνεδέθη πολύ φιλικά μέ τόν λόρδο Βύρωνα.
Τό 1821 γνωρίσθη στη Πίζα μέ τόν ’Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, δ όποιος καί τοΰ
άνεκοίνωσε τό μυστικό τής έπικειμένης Έπαναστάσεως. Ενθουσιασμένος ό Σέλλεϋ
έγραφε τότε τό λυρικό, μέ χορικά, δράμα του «Ή Ελλάς», μέ βάσι τούς «Πέρσες»
τοΰ Αισχύλου. Στόν πρόλογο τοΰ έργου αυτοΰ γράφει: «Είμεθα δλοι "Ελληνες. Οί
νόμοι μας, ή λογοτεχνία μας, ή θρησκεία μας, αί τέχναι μας έχουν τάς ρίζας των
εις τήν Ελλάδα. Ό άνθρώπινος τύπος καί τό άνθρώπινον πνεΰμα έφθασαν εις τήν
τελειότητά των εις τήν Ελλάδα». Ό Σέλλεϋ πνίγηκε τόν ’Ιούλιο τοΰ 1822 στόν
κόλπο τής Σπέτζιας.

Σεμέλης.
Πάροδος τής δδοΰ Α γίου Χαραλάμπους, κοντά στόν «"Αγιο Χαράλαμπο» των
Ήλυσίων.
Ή Σεμέλη, κόρη τοΰ Κάδμου καί τής Αρμονίας καί μητέρα τοΰ Διονύσου άπό
τόν Δία, κατακεραυνώθηκε άπό τόν Δία έξ αιτίας ένεργειών κατ’ αυτής τής ζηλο
τύπου "Ηρας. Μετά τόν θάνατό της έθεοποιήθηκε άπό τόν Δία καί έλαβε τό δνομα
Θυώνη. Ό Διόνυσος βρίσκοντας τήν μητέρα του στόν "Αδη, τήν παρέλαβε καί τήν
ώδήγησε στόν "Ολυμπο. (Συνώνυμη δδός υπάρχει στά Ά ν ω Νέα Ήλύσια καί στην
Ά ν ω Γλυφάδα).

Σεμιτέλου Δημητρίου.
Πάροδος τής λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 84, άπέναντι στην ’Αμερικανική
Πρεσβεία.
Ό Δημήτριος Σεμιτέλος, φιλόλογος, γεννήθηκε στό Μονοδένδριο τής ’Ηπείρου
τό 1830. Τό 1864 έξελέγη έκτακτος καί τό 1868 τακτικός καθηγητής τής Φιλοσο
φικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών στήν έδρα τής Ιλληνικής φιλολογίας.
Γιά δύο φορές έχρημάτισε Πρύτανις. Άπέθανε τό 1898.
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Σεπολίων.
’Α ρχίζει άπό τήν πλατεία «’Αττικής» καί τελειώνει στόν «"Αγιο Μελέτιο» τών
Σεπολίων.
Πρόκειται για παραφθορά τοΰ μεσαιωνικού «Σωπόλια», μέ τό όποιον έχαρακτηρίζοντο τά πρός τήν πόλι (έσωπόλια) κτήματα τής περιοχής τού Κηφισού. (Στό
Χαλάνδρι ύπάρχει ταυτόσημη τοπωνυμία «Σωχώρια»).
Σεπτεμβρίου Γ ' . Βλέπε Γ' Σεπτεμβρίου.

Σεράφη Άλκιβιάδου.
Πάροδος τής δδοΰ Λιοσίων 206, στάσις «Δαμβέργη» τών λεωφορείων «Τρεις γέ
φυρες».
Ό ’Αλκιβιάδης Σεράφης, εύεργέτης τοΰ Δήμου ’Αθηναίων, άφήκε σ’ αυτόν
(1937) τήν περιουσία του.

Σερβίων.
Πάροδο? τής λεωφόρου ’Αθηνών 27, άπέναντι στόν «Προφήτη Δανιήλ».
Τά Σέρβια, πόλις τής έπαρχίας Κοζάνης, στή Δυτική Μακεδονία, κτίσθηκε τόν
Ζ ' αιώνα ύπό τού Αύτοκράτορος Ηρακλείου. Τόν Ι Ε ' αιώνα κατελήφθησαν από
τούς Τούρκους καί παρέμειναν στή κατοχή των μέχρι τόν ’Οκτώβριο τού 1912, οπό
τε άπευλεθερώθηκαν από τόν έλληνικό στρατό, μετά τήν νικηφόρο μάχη τοΰ Σαρανταπόρου.
Σέργιου Πατριάρχου. Βλέπε Πατριάρχου Σέργιου.

Σερίφου.
Πάροδος τών δδών Πατησίων 239 καί Άχαρνών 301, στά Κάτω Πατήσια.
Πρόκειται γιά τό γνωστό νησί τών Δ. Κυκλάδων, πού βρίσκεται μεταξύ τών
νησιών Κύθνου καί Σίφνου, έχει έκτασι 70,16 τετρ. χιλιομ. καί περί τούς 1800 κα
τοίκους. ’Απέχει άπό τή Σύρο 20 ναυτικά μίλια καί άπό τόν Πειραιά 62. (Συνώ
νυμη δδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).

Σερρών.
Πάροδος τής όδοΰ Σπύρου Πάτση 2, στόν «Προφήτη Δανιήλ».
Πρόκειται γιά τήν γνωστή πόλι τής Μακεδονίας, πρωτεύουσα δμωνύμου έπαρ
χίας καί νομού μέ 40, περίπου, χιλ. κατοίκους. Κατά τόν Ε ' μ. X . αιώνα ή πόλις
τών Σερρών έσημείωσε μεγάλην άκμήν, άλλά κατά τούς έπακολουθήσαντες αιώνες
ύπέστη τά δεινά τών βαρβαρικών έπιδρομών. Τό 1368 κατελήφθη άπό τούς Τούρ
κους, παρέμεινε σ’ αύτούς μέχρι τό 1912, δπότε περιήλθε ατούς Βουλγάρους. Τό
1913 περιήλθε στούς "Ελληνες. Ή έπαρχία Σερρών, μία τών τεσσάρων τοΰ νομού
Σερρών, έχει περί τούς 108 χ ιλ . κατοίκους, δ δέ δμώνυμος νομός τής Α. Μακεδονίας
περί τούς 222 χιλ. (Συνώνυμη δδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).

Σεφεριάδου Γεωργίου.
Πάροδος τής δδοΰ Ύπαρείδου, στούς «Αγίους θεοδώρους» στό τέρμα τών λεω
φορείων Ν. Σμύρνης.
Ό Γεώργιος Σεφεριάδης, τ. πρεσβευτής, ποιητής μέ τό ψευδώνυμο Γιώργος
Σεφέρης, γεννήθηκε στήν Σμύρνη τό 1900. Τό 1962 άπονεμήθηκε σ’ αυτόν τό βρα
βείο «Νόμπελ» γιά τήν ώς τότε ποιητική του έργασία.

Σεχοπούλου.
Πάροδος τής δδοΰ Δοϊράνης 190, κοντά στή στάσι «Χρυσάκη» τής λεωφόρου
Συγγροΰ.

Σεχου Δέσπως.
Πάροδος τήζ δδοΰ Ήρακλέους, στοΰ «Φίξ».
Ή Δέσπω Σέχου, γυναίκα τού Γιωργάκη Μπότση, μετά τήν πτώσι τοΰ Σου-
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Χίου, κλείσθηκε μέ τόν άνδρα της, τά παιδιά τους καί τις οικογένειες αότών στον
πύργο τοΰ «Δημουλά», τόν όποιον καί άνετίναξε βλέποντας δτι ήταν ματαία κάθε
περαιτέρω άντίστασις, μέ άποτέλεσμα να βρουν τόν θάνατο αυτή καί τά ένδεκα μέλη
τής οικογένειας της. (Συνώνυμη όδός ύπάρχει στά Παλαιά Σφαγεία καί στό Γ η 
ροκομείο) .
Σ η λ υ β ρ ία ς .
’Αρχίζει άπό την όδό Λιοσίων 181 (στάσις 'Αγίου Μελετίου λεωφορείων «Τρεις
Γέφυρες») καί τελειώνει στην όδό Σεπολίων 78, κοντά στήν έκκλησία «"Αγιος Με
λέτιος» των Σεπολίων.
Ή Σηλυβρία, παραλιακή πόλις τής τουρκικής Θράκης, στήν Προποντίδα, κτίσθηκε κατά τό 675 π. X. άπό τόν Σήλον, ήταν άποικία των Μεγαρέων καί πατρίδα
τού Ήροδίκου, διδασκάλου τοϋ Ίπποκράτους τήν Ιποχή τοΰ αύτοκράτορος Άρκαδίου (383— 404 μ. X.) μετωνομάσθηκε γιά λίγο διάστημα σέ Εόδοξιούπολι, πρός
τιμήν τής συζύγου τοϋ Άρκαδίου Ευδοξίας. Μέχρι τό 1920 ήταν έδρα δμωνύμου μητροπόλεως καί είχε περί τούς 4 χιλ. "Ελληνες κατοίκους. Έ ξ αιτίας τής όχυράς καί
έπικαίρου θέσεως καί τών ισχυρών τειχών της, κατέλαβε σημαίνουσα θέσι στήν ιστο
ρία τοΰ Ελληνισμού. (Συνώνυμη όδός ύπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).
Σ η μ α ν τή ρ α .
Πάροδος τής όδοΰ Γιάνναρη 24, κοντά στόν «"Α γιο Άνδρέα («θυμαράκια»)
κοντά στήν γέφυρα τής όδοΰ Άχαρνών.
’Οφείλει τήν όνομασία στούς: 1) Κωνσταντίνον Σημαντήραν (1841— 1927)
πρόεδρον τού Άρείου Πάγου καί 2) Ίωάννην Σημαντήραν (1876— 1 9 1 6 ), γυιό τοΰ
προηγουμένου, καθηγητήν τής Πολιτικής Δικονομίας στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών
(1911).
Σησ τοϋ.
Πάροδος τής λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως 240, κοντά στόν ήλεκτρικό στα
θμό τής πλατείας «’Αττικής».
'Η Σηστός, άρχαία σημαντική πόλις τής Θράκης, έναντι τής Άβύδου, ήταν
άποικία τών Μυτιληναίων (600 π. X . περίπου). Τό 478 π. X . ύπήχθη στούς Α θ η 
ναίους καί περί τό 350 π. X. περιήλθε στόν Φίλιππο τόν Β \ Τήν ιποχή τοΰ Αύγούστου, ή Σηστός κατέστη ή κυριωτέρα πόλις τής Θρακικής χερσονήσου. Τό 1353
κατελήφθη άπό τούς Τούρκους. Ή Σηστός έγινε γνωστή στήν ποίησι καί τήν ιστορία
μέ τούς έρωτες τής Ήροΰς καί τοΰ Λεάνδρου.
Σ η τ ε ία ς .
Πάροδος τής όδοΰ Ευρυτανίας 13α, στούς «’Αμπελοκήπους», κοντά στή στάσι
«Ζέρβα».
Ή Σητεία, πρωτεύουσα τής δμωνύμου Ιπαρχίας στήν Α. Κρήτη (νομός Λασιθίου) μέ 5.500 περίπου σήμερα, κατοίκους, είναι ή γενέτειρα τοΰ Κορνάρου Βιτζέντζου (Βικεντίου), τοΰ συνθέτου τοΰ γνωστοΰ έπους «Έρωτόκριτος». (Συνώνυμη
όδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).
Σ ήφ α κα ’ Α ν τω ν ίο υ .
Πάροδος τοΰ τέρματος τής δδοΰ Ίακωβίδου 56, στόν "Αγιο Ελευθέριο τής δδοΰ
Αχαρνών.
Ό ’Αντώνιος Σήφακας, μέλος τής δμωνύμου ιστορικής οικογένειας τοΰ Άποκορώνου τής Κρήτης, μετά τόν θάνατο τών άδελφών του ’Ιωσήφ ή Σήφη Κωνσταντουλάκη καί τοΰ Νικολάου, έδρασεν ώς δπλαρχηγός Άποκορώνου σ’ όλους τούς άπελευθερωτικούς άγώνες τής Κρήτης μέχρι τοΰ 1897, δπότε καί άπέθανε.
Σ ια τ ίσ τ η ς .
Πάροδος τής δδοΰ Πλάτωνος 16, κοντά στή πλατεία Ράμνες (’Ελαιοτριβείων)
τοΰ Μεταξουργείου.
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Πρόκειται για τή γνωστή πόλι τής Δ. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τής Ιπαρχίας
Βοίου στο νομό Κοζάνης. Σήμερα Ιχει περί τίς 4.500 κατοίκους.
Ή Σιάτιστα χρονολογείται άπό τόν 14ον αιώνα καί έσημείωσε σημαντική ακμή
από τοΰ τέλους τοΰ 18ου αίώνος, χάρις στίς εμπορικές συναλλαγές τίς όποιες είχεν
αναπτύξει μέ τήν Βιέννη, Τεργέστη καί άλλα μεγάλα έμπορικά κέντρα τής Ευ
ρώπης, δπου τότε ήσαν έγκατεστημένοι ώς έμποροι πολλοί Σιατισταΐοι "Ελληνες.
Κατά τούς τελευταίους χρόνους τής τουρκοκρατίας ή Σιάτιστα ήταν ενα άπό τά
σπουδαιότερα ελληνικά κέντρα τοΰ Μακεδονικού άγώνος καί άπελευθερώθηκε άπό
τόν ελληνικό στρατό τήν 12 ’Οκτωβρίου 1912.

Σιβιτανίδου Βασιλείου.
’Αρχίζει άπό τήν πλατεία Καλλιθέας καί τελειώνει στόν ήλεκτρικό σταθμό
Καλλιθέας.
Ό Βασίλειος Σιβιτανίδης, έθνικός εύεργέτης, γεννήθηκε καί άπέθανε στήν ’Α
λεξάνδρεια τής Αίγύπτου (1830— 1 9 2 1 ). Ή οίκογένειά του καταγόταν άπό τήν
Κύπρο. Ζώντας άκόμη διέθεσε μεγάλα ποσά υπέρ των ελληνικών ιδρυμάτων τής
’Αλεξάνδρειάς. 'Ολόκληρη σχεδόν τήν περιουσία του άφησε, μέ διαθήκη του, ατό
Ελληνικό Δημόσιο γιά τήν ΐδρυσι καί λειτουργία Σχολής Τεχνών καί ’Επαγγελ
μάτων στήν ’Αθήνα. Πράγματι ή έπιθυμία του έξεπληρώθη μέ τήν ίδρυσι τής γνω
στής Σιβιτανιδείου Σχολής καί τήν λειτουργία της άπό τοΰ έτους 1929.

Σιβόρων.
Πάροδος τής όδοΰ Ίαλέμου 61, στή Ριζόπολι.
Τά Σίβορα, άρχαία πόλις τής Μικράς ’Ασίας, βρισκόταν στά σύνορα Καπ
παδοκίας καί Γαλατικού Πόντου.

Σιβρισαρίου.
Πάροδος τής όδοΰ Κολοκοτρώνη 10, στόν «Βύρωνα».
Τό Σιβρισάριον ή Σιβρί Χισάρ, πόλις τής Μ. ’Ασίας καλουμένη ύπό τών Βυ
ζαντινών Ίουστινιανούπολις, συνδέεται μέ άμαξιτή όδό μέ τό Δορύλαιο, τό Σεϊντή Γαζή καί τό Γόρδιο Άγκύρας καί κατελήφθη άπό τόν έλληνικό στρατό τήν 3 Αύγούστου τοΰ 1921. (Συνώνυμη όδός υπάρχει στήν Καισαριανή καί στή Ν. ’Ερυθραία).
Σ ιγ α ν έ ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Ίαλέμου 45, στή Ριζόπολι.
Τό Σιγάνεον, δρμος τοΰ Ευξείνου στή παραλία τής Κολχίδος, άναφέρεται άπό
’Αλεξανδρινούς ιστορικούς.

Σιδηροκάστρου.
Πάροδος τής όδοΰ Σ . Πάτση 56, στό τέρμα τών λεωφορείων «Βοτανικός».
Πρόκειται γιά τή γνωστή πόλι τής Α. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τής Ιπαρχίας Σιντικής στό νομό Σερρών πού σήμερα έχει περί τίς 8 χιλ. κατοίκους. 'Π
όνομασία του όφείλεται στό φρούριο πού βρίσκεται στόν ύπερκείμενο τής πόλεως πε
λώριο βράχο, ύψους 155 μ. Στό Σιδηρόκαστρο έγκατεστάθηκαν τό 1913 πολλοί Μελενίκιοι καί μετά τήν συνθήκη τής Λωζάνης πολυάριθμοι πρόσφυγες. (Συνώνυμη
όδός ύπάρχει στό Α ιγάλεω ).

Σιδώνος.
Πάροδος τής όδοΰ 'Αγίου Γερασίμου 5 στά «Κουπόνια» (’Άνω Ή λύσια).
Ή Σιδών, άρχαιοτάτη παράλιος πόλις τής Φοινίκης, ήκμασεν ώς έμπορικό, ναυ
τικό καί άποικιακό κέντρο. Διαδοχικά ύπετάγη στήν Τύρο, στούς Άσσυρίους (701
π.Χ.) στόν Μ. ’Αλέξανδρο καί στούς Ρωμαίους.
( Συνεχίζεται)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
ΤΡΟΧΑΙΑΣ!
•Υπό τοΰ χ. Ν. Α.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Στυλιανός Ζουρούνης δδηγδς I. X . δταν τοΰτο συνεκρούσθη
στο 63 χιλ. έθνικής δδοϋ ’Αθηνών — Λαμίας κοντά στο Σχηματάρι μέ τδ 163150
φορτηγό στρατιωτικό ρυμουλκό.
— ΝΕΚΡΟΣ ό Παν. Βασιλόπουλος έπιβάτης μοτοσακό καί τραυματισμένος ό
Η. Σκουράκης οδηγός, δταν τοΰτο άνετράπη στή λεωφόρο Βουλιαγμένης.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΣ δ Θ. Κρανιδιώτης πού τόν παρέσυρε άγνωστο αύτοκίνητο στή λεωφόρο ’Αθηνών.
■— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΗ ή Φωτεινή Μανάβη έτών 2, πού τήν παρέσυρε στήν
οδό Δημητσάνης τό I. X . 105513 μέ δδηγό τόν Α. Γ . Θεοδάτη.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ ό Μ. Μάλαμας όδηγός μοτοσακό καί ή γυναίκα του
Δήμητρα δταν τοΰτο συνεκρούσθη στή Καλαμάτα μέ τό Δ. X. 111551 πού δδηγοΰσε δ Γ . Μιχαλόπουλος.
■— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ δύο, δ Θεοφ. Σαράντης δδηγδς τοΰ I. X . Α. 148 καί
δ άδελφός του Ευθύμιος δταν τοΰτο στό 18 χιλ. δδοΰ ’Αθηνών — Λαμίας άνετράπη.
— Ν ΕΚΡΟ Ι 4 : οί Σ . Τσιαμπόκαλος, Β . Τζερεμές, Δ. Μπαρτσιώκας, καί ’Α
ρετή ’Αποστόλου, καί τραυματισμένοι 29 ήτοι οί Λαφέρς δδηγδς τοΰ 14684 λεω
φορείου καί 28 έπιβάτες, δταν τό λεωφορείο στήν δδόν Παλαιοκατούνας — Βελαώρας ’Αγρίνιου λόγω άδεξίου χειρισμοΰ τοΰ δδηγοΰ έπεσε σέ χαράδρα βάθους 200
μέτρων.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Σάββας Ίωαννίδης, δδηγδς τοΰ 196320 ήμιφορτηγοΰ δταν τοΰ
το συνεκρούσθη μέ τό I. X . 162809 στό 14 χιλ. δδοΰ Θεσσαλονίκης — Κοζάνης.
-—Ν ΕΚΡΑ ή Σταυρούλα Άνδρούτσου τήν δποία παρέσυρε τό 143697 φορτη
γό στήν Λεβαδιά. Ό δδηγδς Ν. Χαραλάμπους συνελήφθη.
— Ν ΕΚΡΟ Σ δ Σ . Ζουρούκης δδηγδς τοΰ 218804 ρυμουλκοΰ δταν τοΰτο συνε
κρούσθη μέ τό 163150 φορτηγό καί τό 28821 στρατιωτικό καί τό 111910 I. X.
δταν δλα αυτά τά δχήματα συνεκρούσθησαν τό 63 χιλ. δδοΰ ’Αθηνών — Λαμίας.
— Ν ΕΚΡΑ ή Δήμητρα Κοντούλη έτών 15, τήν δποία παρέσυρε I.. X . μέ δδη
γό τόν Δ. Λεμονά στό 7 χιλ. δδοΰ Άμ,φίσσης — ’Ιτέας.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ . Μπαμλέκος δδηγδς μοτοποδηλάτου τόν δποΐο παρέσυρε στή
διασταύρωσι τής δδοΰ Περικλέους καί ’Αλεξάνδρου στό Αιγάλεω τό 44463 λεωφο
ρείο μέ δδηγό τόν Ν. Κουμπάση.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Βελισσαράτος συνεπεία τραυματισμού του σέ τροχαίο δυ
στύχημα.
— Ν ΕΚΡΑ ή Κυβέλη Ματάκια τήν δποία παρέσυρε τό I . X. 1419006 μέ
δδηγό τόν Β. Μαριανθόπουλον κοντά στήν 1η στάσι Καλαμακίου.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Νικόλαος Κουμπαρίδης δδηγδς γεωργικοΰ έλκυστήρος δταν οδτος άνετράπη στήν Κώ.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ θανάσιμα δύο : ό Ν. Χρωτόπουλος καί ή κόρη του
Βαΐτσα δταν τό I. X . τοΰ δποίου έπέβαιναν συνεκρούσθη μέ αύτοκίνητάμαξα παρά
τήν Μεσσήνην, τήν όποια δδηγοΰσε δ Ά ν . Φωτεινόπουλος.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ τρεις ’Αμερικανοί άξιωματικοί : οί Σ. Χάρτον, Ρ.
Μπίναξι καί Ρ. Σίντερ δταν τό αύτοκίνητό τους Ξ. Α. 4210 έπεσε πάνω σέ δένδρο
στό 22 χιλ. δδοΰ ’Αθηνών — Ν. Μάκρης.
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— ΝΕΚΡΟΣ δ Γερ. Λεβεντάκης τδν δποΐο παρέσυρε στην δδδ Μητροπόλεως
τδ 96494 λεωφορείο μέ δδηγδ τδν Ε . Παππα, λόγω ντεραπαρίσματος.
— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Ντάβραλος επιβάτης μοτοποδηλάτου τδ δποΐον άνετράπη στδ
Ά γρίνι.
— ΤΡΑ ΓΜ Α ΤΙΣΜ ΕΝ Ο Ι δύο, οί Γεώργιος Πονηρός καί Άναστ. Παπαληγούρας, δταν συνεκρούσθησαν τά αυτοκίνητά τους, στην δδδ Σπυρ. Μερκούρη.
— Ν ΤΕΡΑΠ Α ΡΗ ΣΕ τδ I. X . 189592, μέ δδηγδ τδν καθηγητή τοΰ Πολυτε
χνείου Λάζαρο Λαμέρα, έξω άπδ τδ ζαχαροπλαστείο «Ρωσικό» καί άνέβηκε πάνω
στδ πεζοδρόμιο, εύτυχώς χωρίς θύματα.
— ΤΡΑΓΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝ Ο Σ δ X . Ρωμανός, περιπτεριοΰχος καί δύο άτομα πού
βρίσκονταν μπροστά άπδ τδ περίπτερο, στή λεωφόρο Γαλατσίου, δταν τδ 131535
φορτηγό, με δδηγδ τδν Η. Βελαίτη, παρεξέκλινε τής πορείας του καί έπεσε πάνω
στδ περίπτερο.
— Ν ΕΚΡΟ Σ δ Α. Προκοπίου καί τραυματισμένος θανάσιμα δ Γ. Κακόπουλος,
δδηγδς γεωργικού έλκυστήρος, δταν αυτός άνετράπη, στδ 12 χιλμ όδού Χαλκίδος
— Αίδηψοΰ.
— Ν ΕΚΡΟ Σ δ Δ. Σουλτίδης, δ δποΐος έταξίδευε μέ τδ 258266 φορτηγό,
δπόταν, στδ 3ο χλμ. δδοΰ Ζυγουρίου — Καβάλας, έπεσε άπδ τήν άνασφάλιστη
πόρτα.
— ΝΈΚΡΑ ή Ε λ έν η Δ. ’Αλεξίου, ή δποία, ένώ βρισκόταν πάνω σέ πεζοδρό
μιο δδοΰ τής πόλεως τού Βόλου, αύτκοίνητο I. X ., μέ δδηγδ τδν έμπορο Β . Κοντογιώργο, άνέβηκε στδ πεζοδρόμιο καί έπεσε πάνω της.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ . Χονδρογιάννης, ύποκελευστής Β . Ν., δδηγδς δικύκλου, δταν
τούτο συνεκρούσθη μέ τρίκυκλο, στήν δδδ Π. Ράλλη τοΰ Πειραιώς.
— ΤΡΑ ΓΜ Α ΤΙΣΜ ΕΝ Ο Ι σοβαρά τρεις άστυνομικοί, δ άρχιφύλαξ Σ . Λουμάκης καί οί άστυφύλακες Κ . Ταταράκης καί Π. Μανωλόπουλος, οί δποΐοι Ιπέβαινον
περιπολικού τής ’Αμέσου Δράσεως πού μετέφερε άσθενή, δπότε γιά νά άποφύγη
σύγκρουσι μέ άλλο αύτοκίνητο, παρεξέκλινε τής πορείας του καί έπεσε πάνω σέ
στύλο.
— ΤΡΑ ΓΜ Α ΤΙΣΜ ΕΝ Α 17 άτομα, ήτοι δύο δδηγοί, δ Γ . Λοΰβρος τοΰ 197884
λεωφορείου καί δ Π. Παπαθεοδώρου, δδηγδς τού έν στάσει λεωφορείου 42199 καί
15 έπιβάτες, δταν τδ πρώτο λεωφορείο, στή λεωφόρο Β . Γεωργίου, κοντά στή στάσι
«’Αστέρια» Γλυφάδας, ένώ πήγαινε στή Βούλα, έπεσε στδ δεύτερο πού ήταν έν
στάσει.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Παν. Σινόπουλος καί τραυματισμένος βαρειά δ Π . Νικολόπουλος, άμφότεροι δδηγοί I. X . αυτοκινήτων, τά δποία συνεκρούσθησαν, στούς 'Αγίους
θεοδώρους.
— ΤΡΑΓΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝ Η σοβαρά ή Σουμέλα Σιδηροπούλου, 5 έτών, τήν δποία
παρέσυρε άναπηρικό αύτοκίνητο, μ ι δδηγδ τδν Κ . Παπανικολάου.
— ΝΈΚΡΑ ή Εύφροσύνη Γιαννοπούλου, τήν δποία παρέσυρε τρίκυκλος μοτοσυκλέττα, μέ δδηγδ τδν Ν. Άνδρίκο, στήν έξοδο έργοστασίου, στήν Πάτρα.
— Ν ΕΚΡΟ Σ δ ’Ελευθέριος Βαγιόπουλος, δδηγδς I. X . καί τραυματισμένοι οί
έπιβάτες Φ. Φωτιάδης, X . Γιαμουρίδης καί Ε . Γαληνός, ύπάλληλοι τής Δ.Ε.Η. στή
Θεσσαλονίκη, δταν τδ I. X ., στδ 23ο χλμ. τής δδοΰ Καβάλας — Ξάνθης, συνεκρού
σθη μέ τδ 67674 φορτηγό.
— ΤΡΑ ΓΜ Α ΤΙΣΜ ΕΝ Ο Σ σοβαρά δ Βασ. Φίλιος, δδηγδς τού έπιβατικοΰ αύτοκινήτου 84649, δταν έπεσε σέ στύλο τής ΔΕΗ, στή λεωφόρο Συγγροΰ.
— Ν ΕΚΡΟ Σ δ Δημ. Παντελίδης, πεζός, τδν δποΐο παρέσυρε, έξω άπδ τδ Δοξάτο Δράμας, μοτοποδήλατο μέ δδηγδ τδν Κυρ. Γιαγκλίδη.
— Ν ΕΚΡΟ Σ δ Γ . Μπότσης, πεζός, τδν δποΐον παρέσυρε στδ 5ο χλμ. τής δδοΰ
Θηβών — Καπαρέλου τδ 46250 I . X . μέ δδηγδ τδν Ε . Μακρή.
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— ΝΕΚΡΑ ή Σοφ. Γεωργιάδου, έπιβάτις τού 58915 φορτηγού καί τραυματι
σμένοι δ δδηγδς Α. Παναγιωτίδης καί δ Π. Λαμπρογιάννης, δταν τδ δχημα, στδ
306ο χλμ. δδοΟ ’Ασκού — Νεοχωρίου, λόγω δμίχλης, παρεξέκλινε τής πορείας του
καί άνετράπη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Κων. Βασιλάκης, δδηγδς μοτοσυκλέττας, δταν στδ χωριδ "Α
γιος ’Ιωάννης Γιαννάδων Κέρκυρας παρεσύρθη άπδ τδ 152556 φορτηγό, μέ δδηγδ
τδν Α. Νιντοβέη.
— Ν ΕΚΡΟ Σ δ Β . Άντωνιάδης, τδν δποΐο παρέσυρε, στήν δδδ Βασ. Κων)νου,
τδ Ι.Χ . 23920 μέ δδηγδ τδν Γ . Δελή.
— ΤΡΑΓΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝ Α δέκα άτομα, δταν στη λεωφόρο Κηφισού, κοντά στή
γέφυρα «Ροσινιόλ», τδ 236684 I. X . μέ δδηγδ τδν I. Γιαγιά συνεκρούσθη μέ τδ
4002809 I. X . μέ δδηγδ τδν I. Γαβρίλη, τδ δποΐο Ιπεσε στδν Κηφισό.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά θ . Καραβέσης, δδηγδς τού I. X . 242677 καί τραυματισμένοι
3 έπιβάτες του άδελφοί Αεωνίδας Λέντζος, Πηνελόπη καί Άρίστος, δταν τδ I. X.
συνεκρούσθη μέ τδ 170352 λεωφορείο τού 2ου Κ Τ Ε Α Ά χαίας, στήν δδδ Πατρών
— Πύργου.
— Ν ΕΚΡΟ Σ δ ’Ιορδάνης Νικολαΐδης, έτών 6, τδν δποΐο παρέσυρε στδ χωριδ
Γεράκι Ημαθίας I. X . μέ δδηγδ τδν Β . Χαλιαμάντα.
— ΤΡΑ ΓΜ Α ΤΙΣΜ ΕΝ Ο Ι δύο δδηγοί, δ Τιμολέων Μπουντούρης, δδηγδς τού
35658 πούλμαν καί δ ’Ιωάννης Πέππας, δδηγδς τού 92062 φορτηγού καί τραυμα
τισμένοι δέκα μαθηταί έπιβάτες τού πούλμαν, δταν τα δύο δχήματα συνεκρούσθησαν
στδ 84ο χλμ. δδού ’Αθηνών — Λαμίας, κοντά στή Θήβα. Αίτια τδ πούλμαν θέλησε
νά προσπεράση άντικανονικά τδ προηγούμενο αυτού φορτηγδ αυτοκίνητο.
— Ν ΕΚΡΟ Σ δ Δ . Άντωνακάκης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, τδν δποΐο παρέσυρε
στή διασταύρωσι τών δδών Πίνδου καί Ά γ . Τριάδος Φιλαδέλφειας τδ 134766 Ι.Χ .,
μέ δδηγδ τδν Β . Κυριακουλέα.
— ΝΕΚΡΟΣ Άμερικανδς άγνώστου έπωνύμου καί τραυματισμένος σοβαρά
άλλος ’Αμερικανός, δταν τδ ΞΑ 231 αύτοκίνητο, στδ δποΐο έπέβαινον, στή στάσι
Καλαμακίου, λόγω υπερβολικής ταχύτητος, παρεξέκλινε τής πορείας του καί έπεσε
σέ στύλο τής ΔΕΗ.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Μ. Σπανός, έτών 3, τδν δποΐο παρέσυρε, στδ χωριδ "Αγιος Ν ι
κόλαος Καρδαμύλων, φορτηγδ μέ δδηγδ τδν Κ . Καρούση.
— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Κενάνογλου, τδν δποΐο παρέσυρε στήν δδδ Καποδιστρίου τού
’Αμαρουσίου τδ 113141 I. X . μέ δδηγδ τδν Δ. Γιαννουλάτο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Πατούρας, δδηγδς μοτοποδηλάτου, τδν δποΐο παρέσυρε κοντά
στδ 5ο χλμ. δδού Ναυπλίου — ’Άργους άγνωστο αύτοκίνητο.
— Ν ΕΚΡΟ Σ δ Ά θαν. Χαντέλας, έτών 4 0 καί τραυματισμένος σοβαρά δ ’Ιωάν
νης Μακρής, πού δδηγοΰσαν ποδήλατα, δταν τούς παρέσυρε στδ 12ο χλμ. δδού Λαρίσης — Τυρνάβου, I. X . μέ δδηγδ τδν Ν. Παζάρα.
— ΝΕΚΡΑ ή Άθηνά Ά γγελίδου, πεζός, πού βρισκόταν στή νησίδα άσφαλείας στή διασταύρωσι τών δδών Ηλιουπόλεως καί "Ιμβρου τού Τμηττού, δταν τδ
I. X . 5288 μέ δδηγδ τδν Γρ. Φάλα, παρεξέκλινε τής πορείας του, άνέβηκε στή νη
σίδα καί παρέσυρε τδ θύμα.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Σ . Παπαχρήστου, έτών 51, τδν δποΐο παρέσυρε άγνωστος Ασυ
νείδητος δδηγδς αύτοκινήτου, στήν δδδ Διονύσου ’Αμαρουσίου, καί μετά τδ δυστύ
χημα έξηφανίσθη χωρίς νά μείνη έπί τόπου γιά νά βοηθήση τδ θύμα, έάν ζοΰσε.
— ΤΡΑΓΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝ Ο Σ σοβαρά δ 3ετής Γ . Καλπίδας, δ δποίος, ένώ έπαιζε
κοντά στή σιδηροδρομική γραμμή κοντά στήν περιοχή τού νέου σταθμού Θεσσαλο
νίκης, παρεσύρθη άπδ σιδερένιο έλασμα αύτοκινητάμαξας πού έκινεΐτο σιγά.
— ΕΣΠ Α ΣΕ τή βιτρίνα καταστήματος τού Α. Φραντζόλα, στήν δδδ Σοφοκλέους 47, τδ ύπ’ άριθ. 98682 λεωφορείο μέ δδηγδ τδν Σ . Δελανίνια, δταν, λόγω
τού δλισθηρού τού έδάφους, ντεραπάρησε.
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— ΝΕΚΡΟΣ δ X . Στρουμπάκος, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν τδν παρέσυρε,
στη λεωφόρο Κηφισού τό 88218 αύτοκίνητο - ψυγείο μέ δδηγδ τόν Δ. Σιμιτζή.
— Ν ΕΚΡΟ Σ δ σμηνίτης ’Αριστείδης Παγκράτης, έτών 20, τδν δποΐο παρέ
συρε έξω άπδ τδν συνοικισμδ άξιωματικών, στα Χανιά, φορτηγδ της βάσεως τού
ΝΑΤΟ, πού τδ δδηγοΰσε δ ιδιώτης Δ. Καπετανάκης.
— Ν ΕΚΡΑ ή Χάϊδω Σκόνδρα, ετών 64 καί σοβαρά τραυματισμένοι 4, οί Εύγ.
Σκόνδρα, δδηγδς τοϋ 172585 φορτηγού, ή γυναίκα του Ελευθερία, δ γυιός του Χρη
στός καί ή κόρη του Ελευθερία, δταν δ δδηγδς τοϋ φορτηγού γιά να άποφύγη τδν
τραυματισμδ ένδς παιδιού παρεξέκλινε καί 'έπεσε πάνω στδν τοίχο σπιτιού, στη
διασταύρωσι των δδών Β . ’Ηπείρου καί Παναχαϊκοΰ, στήν Πάτρα.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ . Δημόπουλος, έτών 15, ποδηλάτης, τδν δποΐο παρέσυρε στή
λεωφόρο Μαραθώνος — Κηφισίας τδ I. X . 204219, μέ δδηγδ τδν Δ. Μωραΐτη.
— Ν ΕΚΡΟ Σ δ Ν. Παναγιωτίδης, δδηγδς φορτηγού, τδ δποΐο άνετράπη στήν
έθνική δδδ Θεσσαλονίκης — Καβάλας.
•— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΣ θανάσιμα δ Δ. Ίσαακίδης, ύπαξιωματικδς Β.Ν ., δταν
τδ I. X . 281318, πού τδ δδηγοΰσε δ ίδιος, προσέκρουσε σε στύλο τής παραλιακής
λεωφόρου Θεσσαλονίκης.
— Τ Ρ Ε ΙΣ νεκροί, οί Η. Τσαφάκης, δδηγδς δδοστρωτήρος, Δ. Σαραντάκης,
καί Κ . Κουσκοΰρος, επιβάτες λεωφορείου καί τραυματισμένοι είκοσι ένας φίλαθλοι,
οί δποΐοι πήγαιναν μέ τδ 105845 λεωφορείο στή Βέροια, δταν τδ λεωφορείο συνεκρούσθη μέ σφοδρότητα, στδ 638 χιλμ. έθνικής δδοΰ ’Αθηνών — Θεσσαλονίκης, μέ
δδοστρωτήρα. ΤΗταν τόσο σφοδρά ή σύγκρουσι, ώστε άνετράπη δ δδοστρωτήρας, τδ
δέ λεωφορείο διελύθη. Αιτία ή υπνηλία τοϋ όδηγοΰ του λεωφορείου, δ όποιος δδη
γοΰσε έπί πολλές ώρες συνεχώς καί δέν άντελήφθη τδν δδοστρωτήρα.
— ΝΕΚΡΟΣ άνδρας, ηλικίας 35 έτών, τδν δποΐο παρέσυρε I. X. 230093 μέ
δδηγδ τδν λοχία ’Ελευθέριο Μανίκα, στήν δδδ Πειραιώς κοντά στδ έργοστάσιο
R O LL. Ό δδηγδς συνελήφθη.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ 5, δ Ήλ. Παπουτσής, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δ Κ.
Τρύφωνας, ή Ε λ έν η Γκόγκου, ή Δήμητρα Δογρέ καί ή Ελευθερία Μίζα, όταν τδ
φορτηγδ ΑΟΛ 763 γερμανικής ιδιοκτησίας, συνεκρούσθη στήν Έρμιόνη, μέ τδ μο
τοποδήλατο, δπότε άνετράπησαν καί τά δύο οχήματα.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Δασαργύρης, δδηγδς γεωργικού έλκυστήρος καί τραυμα
τισμένη ή έπιβαίνουσα Βασιλ. Δεσφινιώτου, δταν τδ όχημα άνετράπη, στήν άγροτική περιοχή Άραχώβης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Μάνιας, δδηγδς γεωργικού έλκυστήρος καί τραυματισμέ
νος δ επιβάτης I. Χατζής, δταν τδ δχημα άνετράπη, στδ δημόσιο δρόμο Κοζάνης —
Σιατίστης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Έ μ. Αιβιτάκης, τδν δποΐο παρέσυρε, στή Γ ' στάσι Χολαργού,
τδ Ε.Η .Τ. 668 I. X . μέ δδηγδ τδν Δ . Σταθάτο.
— ΝΕΚΡΑ ή Χριστίνα Βλάχου, τήν όποια παρέσυρε τδ 170393 λεωφορείο,
μέ δδηγδ τδν Χρ. Χριστόπουλο, στήν δδδ Κορίνθου — Πατρών.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Ζούγκας, δδηγδς γεωργικού έλκυστήρος, δταν οδτος άνε
τράπη, στήν Κομοτηνή.
-— Ν Ε Κ Ρ 0 Σ δ Εύάγ. Κεραμιδάς, τδν δποΐο παρέσυρε ή 701 αυτοκινητάμα
ξα τών Σ Ε Κ Θεσσαλονίκης — Κοζάνης, μέ δδηγδ τδν ’Αθανάσιο Καλούδη.
— ΝΕΚΡΟΣ δδηγδς μοτοποδηλάτου άγνώστων στοιχείων ταυτότητος καί τραυ
ματισμένος δ Π. Κιούκης, έπιβάτης άλλου μοτοποδηλάτου, δταν ταΰτα συνεκρούσθησαν, στή στάσι «Πιπεριά» Ν. Αιοσίων.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ο. Άλεξόπουλος καί τραυματισμένοι οί Π. Κυριακή καί Α ι
κατερίνη Ρούσια, δταν στδ χωριδ Καλύβια Καρπενησιού έπεσε τδ 14251 λεωφορείο
έπάνω τους, μέ δδηγδ τδν Μ. Παπαϊωάννου.
Ν. Α.
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Α Μ Ο ΙΒΑ Ι ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΩ Ν
— Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική καί
υλική άμοιβή εις τον Αστυφύλακα κ. Δημητρακόπουλον Αναστάσιον, διότι οδτος
τήν 4 .1 5 ' ώραν τής 12.5.1966, "έπιδείξας έξαιρετικήν δραστηριότητα, παρατηρη
τικότητα καί άφοσίωσιν πρός τό καθήκον, επέτυχε τήν σύλληψιν τής ΣΟΓΛΗ Μα
ρίας, ήτις άπετέλει μέλος σπείρας κλεπτριών ειδών ρουχισμού καί εν συνεχεία, άναπτύξας έξαίρετον πρωτοβουλίαν, επέτυχε, διά καταλλήλων Ινεργειών του, νά έπισημάνη καί φρούρηση τάς οικίας δύο έτέρων γυναικών τής σπείρας, συμβαλών ούτως
εις τήν πλήρη έξάρθρωσιν ταύτης.
'Ωσαύτως, διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική καί ύλική άμοι
βή εις τούς κ.κ. 1) Ύπαστυνόμον Α ' τάξεως Καστάνην Νικόλαον, 2) Άνθυπαστυνόμον Μακρήν Δημήτριον, 3) Άνθυπαστυνόμον Δαρειώτην Σωτήριον καί 4) ’Α
στυφύλακα Διαμαντόπουλον Νικόλαον, διότι άπαντες, υπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου, Προϊσταμένου τοΰ ΙΖ Παραρτήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, ιδιαιτέρας προσοχής, μεθοδικότητος καί άφοσιώσεως
πρός τό καθήκον, έκαστος είς τον τομέα τής άρμοδιότητός του, έπέτυχον τήν έξάρθρωσιν τής εν λόγω σπείρας κακοποιών γυναικών καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αυ
τής διαπραχθεισών ενενήκοντα (90) καί πλέον κλοπών ειδών ρουχισμού, ώς επί
σης καί τήν κατάσχεσιν κλοπιμαίων ειδών ρουχισμοΰ, βάρους τετρακοσίων (400)
περίπου κιλών, άνυπολογίστου άξίάς, καί άπόδοσιν τούτων είς τούς δικαιούχους,
άποσπάσαντες ούτω τά ευμενή σχόλια τοΰ Τύπου υπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.
— Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική άμοι
βή είς τόν ’Αστυνόμον Β ' τάξεως κ. Παπαβασιλείου ’Εμμανουήλ καί ήθική καί ύλι
κή άμοιβή είς τούς κ.κ. 1) Τπαστυνόμον Β ' τάξεως Χατζημιχαήλ Παναγιώτην,
2) Τπαστυνόμον Β ' τάξεως Κατσαρέαν Γεώργιον καί 3) ’Αστυφύλακας Τσαγκαράκην ’Εμμανουήλ, Γκότσην Βασίλειον καί Κατσιφήν Χρίστον, διότι, ύπό τήν έπιδεξίαν καί μεθοδικήν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου, Διοικητοΰ τής Τπηρεσίας Προ
στασίας Έθνικοΰ Νομίσματος Πειραιώς, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, ιδιαι
τέρας έπιμελείας καί μεθοδικότητος, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έκαστος είς τόν τομέα τής άρμοδιότητός του, έπέτυχον τήν 25.10.1966 καί
ώραν 11.15' τήν επ’ αύτοφώρω σύλληψιν τής σπείρας λαθρεμπόρων συναλλάγμα
τος : 1) Μίχου Ίωάννου, 2) Χατζηλάμπρου Χαραλάμπους καί 3) Χατζηκυριά
κου Γεωργίου καί τήν παραπομπήν τούτων είς τήν Δικαιοσύνην, προκαλέσαντες
ούτω, διά τής έπιτυχίας των ταύτης, τά εύμενή σχόλια τοΰ Τύπου καί τοΰ Κοινοΰ
ύπέρ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
ύλική άμοιβή είς τόν Άρχιφύλακα κ. Φελουκατζήν ’Αντώνιον καί τόν ’Αστυφύλα
κα κ. Μιχαλόπουλον Ταξιάρχην, διότι, χάρις είς τήν ύπ’ αυτών άναπτυχθεΐσαν πα
ρατηρητικότητα καί έπιδειχθεΐσαν δραστηριότητα, έπετεύχθη ή σύλληψις τών ’Ιτα
λών ύπηκόων, κλεπτών πορτοφολίων, προκληθέντων έντεΰθεν εύμενών σχολίων ύπέρ
τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.
ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί ύλι
κή άμοιβή είς τόν ’Αστυφύλακα κ. Μιχαηλίδην Χρήστον τοΰ Τιμολέοντος, καί ήθική
τοιαύτη είς τόν ’Αστυφύλακα κ. Καρατζάν Παντελήν τοΰ Βασιλείου, διότι, άμφότεροι τήν 9.4 0 ' ώραν τής 20.9.1966, άποτελοΰντες πλήρωμα τοΰ Α. Π. 577 περι
πολικού αύτοκινήτου, διά τής άναπτυχθείσης έξαιρετικής παρατηρητικότητος, δραστηριότητος, θάρρους, ψυχραιμίας καί άπολύτου άφοσιώσεως πρός τό καθήκον, έπέ
τυχον, ίδια δέ διά τών έπιδεξίων ένεργειών τοΰ Άστυφύλακος Μιχαηλίδη Χρήστου,
τήν σύλληψιν τοΰ κλέπτου αυτοκινήτων Κελαηδή Γεωργίου τοΰ Σάββα καί τήν
άπόδοσιν παρ’ αύτοΰ κλαπέντος αύτοκινήτου είς τόν κάτοχόν του.
— Δ Γ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
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ύλική άμοιβή εις τόν ’Αστυφύλακα κ. Δ^αμαντόπουλον Νικόλαον τοΟ Λεωνίδου,
διότι, χάρις εις τήν ύπ’ αότοΰ άναπτυχθεΐσαν παρατηρητικότητα καί έπιδειχθεΐσαν
δραστηριότητα, έπετεύχθη ή σύλληψις τοΰ σεσημασμένου κακοποιού Ά χτύπη ’Αθα
νασίου καί ή είς χεΐρας τούτου κατάσχεσις (440) γραμμαρίων ινδικής καννάβεως,
προκληθέντων έντεΰθεν εύμενών σχολίων ύπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.
— Δ ι’ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άνενεμήθη ήθική καί ύλιύλική άμοιβή είς τόν ’Αστυφύλακα κ. Βλάχον ’Αναστάσιον.
'Ωσαύτως, διά της αυτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμοιβή είς
τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Άθανασόπουλον Παναγιώτην, Περιβολιώτην Γεώργιον καί
Δανιήλ Δημοσθένην, διότι, ό μέν πρώτος, χάρις είς τήν έπιδειχθεΐσαν ύπ’ αυτού
εξαιρετικήν δραστηριότητα καί μέ κίνδυνον τής ζωής του, οί δέ λοιποί διά της
προσφερθείσης πολυτίμου συνδρομής των έν κρισίμω στιγμή, κατόπιν καταδιώξεως,
έπ’ αύτοφώρω δράττοντος διαρρήκτου καί τραυματισμού τοΰ πρώτου Άστυφύλακος
ύπό τούτου, έπέτυχον τήν σύλληψιν τοΰ σεσημασμένου καί φωτογραφημένου διαρρή
κτου Γκούμα Νεκταρίου τοΰ Μιχαήλ μέ πλουσίαν κακοποιόν δράσιν, δστις ώμολόγησε καί έτέρας κλοπάς, διαπραχθείσας διά ρήξεως είς τήν περιφέρειαν ’Αθηνών
— Πειραιώς καί Προαστίων, προκληθέντων διά τής έπιτυχίας των ταύτης εύμενών
σχολίων ύπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.
— Δ ι’ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί ύλι
κή άμοιβή είς τόν ’Αστυφύλακα κ. Καλκίνην Ίωάννην, διότι, τήν 13ην ώραν τής
18.8.1966, έν τώ Άεροδρομίω Ελληνικού, χάρις είς τήν ύπ’ αύτοΰ άναπτυχθεΐ
σαν παρατηρητικότητα καί τήν άφοσίωσίν του πρός τό καθήκον, έπέτυχε τήν σύλ
ληψιν τού Σπανού Φωτεινού, άποπειραθέντος νά έξαγάγη λάθρα είς τό ’Εξωτε
ρικόν χρηματικόν ποσόν (77.000) έβδομήκοντα έπτά χιλιάδων έλληνικών δραχμών.
*
*

*

'Αριστοτέλης Άντωνόπουλος
Τήν 15ην ’Ιανουάριου 1967, άπεβίωσεν είς τό Θεραπευτήριον «Εύαγγελισμός",
είς τό όποιον διεκομίσθη βαρύτατα τραυματισμένος, συνεπεία αύτοκινητιστικοΰ δυστυ
χήματος, ό Άνθυπαστυνόμος τής Μηχανοκινήτου
’Αστυνομικής Ύποδιευθύνσεως ’Αθηνών ’Αριστοτέ
λης Άντωνόπουλος.
Ό μεταστάς έγεννήθη είς Νεοχώριον Τριχωνίδος τό έτος 1914. Κατετάγη είς τό ’Αστυνομικόν
Σώμα τό έτος 1937 καί ύπηρέτησεν εύδοκίμως καί
λίαν άποδοτικώς είς αύτό μέχρι τοΰ θανάτου του.
Ό θάνατός του έβύθισεν είς πένθος δλόκληρον τό
’Αστυνομικόν Σώμα, παρά τού όποιου ήγαπάτο καί
έξετιματο ίδιαιτέρως, λόγω τοΰ καλού του χαρακτήρος, τών χριστιανικών του άρχών καί τών πλου
σίων ψυχικών του χαρισμάτων, διά τά όποια διεκρίνετο.
Ό έκλιπών ύπήρξεν ύπόδειγμα άρίστου οικογε
νειάρχου καί έγκατέλειψε σύζυγον καί δύο άνήλικα τέκνα.
'Η κηδεία τοΰ άειμνήστου Άριστοτέλους Άντωνοπούλου έγένετο τάς μεσημβρινάς ώρας τής 16ης ’Ιανουάριου, έκ τού 'Ιερού Ναού τών Α γίω ν ’Αναργύρων τού

ομωνύμου Δήμου, μέ πάνδημον συμμετοχήν ’Αστυνομικών Υπαλλήλων έν ένεργεία
καί έν συντάξει δλων των βαθμών, έν οίς δ Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών,
’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' τάξεως κ. Κωνσταντίνος Τασιγιώργος, δ Διοικητής τής
Μηχανοκινήτου ’Αστυνομικής Ύποδιευθύνσεως ’Αθηνών, ’Αστυνομικός Διευθυντής
Β ' τάξεως κ. Σπυρίδων Κάκος κλπ.
Έ κ μέρους τού ’Αστυνομικού Σώματος άπεχαιρέτησε τόν έκλιπόντα δ ’Αστυνό
μος Α ' τάξεως κ. Τόλης Παντελής, δ όποιος μεταξύ των άλλων είπε και τά έξής :
Ό Χάρος υπό μορφήν τροχοφόρου παραμώνευε εις τήν πλατείαν 'Αγίων ’Αναρ
γύρων τήν ώραν πού μέ τό όραμα τις οίδε ποιων εύγενών έπιδιώξεων, κατηυθύνεσο
προς τόν προορισμόν σου, σέ παρέσυρε καί άπωρφάνισε τήν οικογένειαν σου.
ΤΗταν θέλημα Θεού, πού εκρινεν αρκετήν τήν έπίγειον πορείαν σου, άλλα ή
ώραία μορφή σου, ή άνάμνησις των έργων σου καί τής ζωής σου γενικώς, μιας ζωής
γεμάτης από άρετές' καί θυσίες, θά μείνουν πάντοτε εις τόν άστυνομικόν κόσμον
ώς σύμβολον καί ώς ιδέα.
Ξεκίνησες άπό τήν ιδιαιτέραν σου πατρίδα, τό Νεοχώριον Τριχωνίδος, πρό τριά
κοντα ακριβώς έτών, ώπλισμένος μέ πλήρη καί πλούσια σωματικά, πνευματικά καί
ψυχικά προσόντα καί κατετάγης εις τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
’Αγάπησες τήν ’Αστυνομίαν, έκλεισες εις τήν ψυχήν σου τά ιδανικά της καί
υπήρξες πρόθυμος διά κάθε θυσία. Οί σκοποί της έμαγνήτιζαν τήν καρδιά σου, ή
προάσπισις των έννόμων άγαθών τού πολίτου καί ή προστασία των άπό κάθε έπιβουλήν, άποτελοΰσαν τό Εύαγγέλιον τής ψυχής σου.
Υπήρξες ήθικός, τίμιος, συνετός, σεμνός, ειλικρινής καί γενναίος άξιωματικός
καί εις στιγμάς κρίσιμους διά τήν πατρίδα προσέφερες έξαιρετικάς υπηρεσίας πρός
αύτήν καί τήν κοινωνίαν.
’Έδωσες, διά τής άπολύτου άφοσιώσεούς σου πρός τήν πατρίδα καί τόν καθή
κον, φωτεινόν παράδειγμα πρός μίμησιν.
Άφοΰ διήνυσες υπερήφανος καί νικητής τόν άστυνομικόν στίβον, έδωσες καί τήν
τελευταίαν μάχην πρός τόν θάνατον άγέρωχος, τήν δποίαν δμως δεν ήδυνήθης τελικώς νά κερδήσης.
Ή άναπνοή σου έσταμάτησε χθές τό άπόγευμα, ένώ κάποιο χαμόγελο διεγράφετο εις τά χείλη σου.
*Ηταν ή τελευταία έκφρασις τής εύχαριστίας σου πρός τόν Θεόν. Τό Άστυν.
Σώμα, δι’ έμοΰ καταθέτει έπί τής σοροΰ σου στέφανον, τό άρωμα τών άνθέων τού
όποιου συμβολίζει τόν σεβασμόν τών ύφισταμένων σου καί τήν έκτίμησιν τών συνα
δέλφων καί προϊσταμένων σου.
Δάκρυα καί πόνος πλημμυρίζουν τάς ψυχάς δλων μας. Οί παλμοί τής μεγάλης
καρδιάς τού ’Αριστοτέλη Άντωνοπούλου έσταμάτησαν άπό χθές καί τό ύπέροχον
πνεύμα του διαγράφει, ίσως, αύτήν τήν στιγμήν ύπεράνω μας τούς τελευταίους άποχαιρετιστηρίους κύκλους γιά νά πετάξη μετά στά αιθέρια ύψη, στήν αιωνιότητα,
οπού άσφαλώς τόν άναμένει καί δ στοργικός του πατέρας τόν όποιον, οί αιώνιοι
εχθροί τής Ελλάδος, κατεκρεούργησαν κατά τόν σκληρότερον τρόπον.
’Α γ α π η τ έ ’Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ,
Ή άνάμνησις τής γαλήνιας μορφής σου θά παραμένη ζωντανή στις ψυχές μας.
Ή Θεία παρηγοριά εύχόμεθα νά άποτελέση τό βάλσαμο εις τόν πόνον τής οι
κογένειας σου καί ή Θεία Πρόνοια νά σκέπη τά δύο άνήλικα τέκνα σου, τά δποΐα
ή εύχή σου νά συνοδεύη εις δλην τήν ζωήν των.
”Ας είναι έλαφρόν τό χώμα τής ’Αττικής γής πού σέ λίγο θά σκεπάση τό εύλαβές σκηνωμά σου γιά πάντα.
Αίωνία σου ή μνήμη άξέχαστε συνάδελφε ’Αριστοτέλη.
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», διερμηνεύοντα τά αισθήματα τού ’Αστυνομικού Σώματοο, άπευθύνουν είς τούς οικείους τού μεταστάντος τά θερμά συλλυπητήριά των,
ευχόμενα τήν έξ ύψους παρηγοριάν.
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Κάβε Παρασκευή
"Ωρα 20.30*-21
Παρακολουθείτε τήν ’Εκπομπή τής 'Αστυ
νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα
θμό Ενόπλω ν Δυνάμεων Ε λλά δος.
Ε ίνα ι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, ένδιαφό
ρου σα .
Μία ’Εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε Ε λλη νικ ό
σ π ίτ ι.

