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ΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ TQN ΑΝΗΛΙΚΟΝ
Ύπό τοΰ Καθηγητοϋ της Εγκληματολογίας
έν τη Παντείφ ’Ανωτ. Σχ. Πολιτικών Έ π ιστημών κ. ΙΩANNOY ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

2. Τά διάφορα, Έγκληματολογικά Δίκαια ποιούνται εύρυτάτην χρήσιν των
παιδαγωγικών μέτρων έναντι των ανηλίκων, καί δή είτε παρά τάς ποινάς, είτε άντί
των ποινών. Μεγίστην αίφνης σημασίαν έχει άπό της άπόψεως ταύτης ή διάταξις τοΰ γερμανικού νόμου περί δικαστηρίων άνηλίκων, καθ’ ήν, έάν τό δικαστήριον άνηλίκων κρίνη, δτι έξαρκώσι διά τον έπιδιωκόμενον σκοπδν τά παιδαγωγικά
μέτρα, δφείλει νά άπόσχη τής ποινής. Την άκρως άντίθετον άντίληψιν άντιπροσωπεύει τό Ελληνικόν Σχέδιον Ποινικού Κώδικος, δρίζον δτι ή έκτέλεσις τοΰ παι
δαγωγικού μέτρου τής εισαγωγής άνηλίκου είς κατάστημα άγωγής δύναται νά λάβη
χώραν μόνον μετά τήν άπότισιν τής έπιβληθείσης κατά τού άνηλίκου στερητικής
τής έλευθερίας ποινής.
Είδικώς τά διάφορα δίκαια είτε
α ') καταλείπουσιν άόριστα τά διάφορα παιδαγωγικά μέτρα, είτε
β ') δρίζουσι ταΰτα περιοριστικώς, δεσμεύοντα τόν δικαστήν, είτε τέλος
γ ') δρίζουσι διάφορα παιδαγωγικά μέτρα ενδεικτικώς, παρέχοντα είς τόν δι
καστήν άνηλίκων τήν έλευθερίαν, δπως μεταχειρισθή τυχόν καί άλλα, μή άναγραφόμενα εν τώ νόμω, ήτοι εύχέρειαν προσαρμογής πρός τήν ποικιλίαν τής πραγματικότητος.
Τά παιδαγωγικά μέτρα έναντι τών κινδυνευόντων ή τών άνηλίκων εγκλημα
τιών είναι ποικίλα, τείνοντα
α ') κατά πρώτον λόγον είς την διατήρησιν τού οίκογενειακοΰ περιβάλλοντος
τοΰ άνηλίκου, καί τούτο, διότι ή οικογένεια τοΰ άνηλίκου άποτελεΐ τό φυσικόν καί
γόνιμον έδαφος διά τήν άνάπτυξιν καί άγωγήν τοΰ άνηλίκου. Ό πατήρ καί ή
μήτηρ είναι οί πρώτοι καί κύριοι παιδαγωγοί τών τέκνων αότών. ’Άλλως ή ρωσική
σοβιετική άντίληψις, θεωρούσα δτι ή άγωγή τής νεολαίας άποτελεΐ καθήκον τοΰ
κράτους, άσκοΰντος ταύτην έν δημοσίοις πολιτειακοΐς ίδρύμασι.
β ') είς τόν σχηματισμόν νέου οικογενειακού περιβάλλοντος, έφ’ δσον ή διατήρησις τοΰ πρώτου φυσικού οικογενειακού περιβάλλοντος, καθίσταται άνέφικτος ή άντενδείνυται ένεκα διαφόρων λόγων. ’Ενταύθα άνήκει αίφνης τό μέτρον τής τοποθετήσεως τού άνηλίκου παρά ξένη οίκογενεία πρός διαπαιδαγώγησιν. Όμοίως ή λει
τουργία τών διαφόρων παιδαγωγικών καταστημάτων κατά τό καλούμενον «οικογε
νειακόν σύστημα».
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γ ') είς τήν άντικατάστασιν πάσης οικογενειακές έστίας, έφ’ δσον αυτή, τό
σον ώς φυσική, δσον καί ώς τεχνητή, είτε καθίσταται άνέφικτος, είτε άντενδείκνυται
διά διαφόρους λόγους, ώς διότι πρόκειται περί ειδικής άνωμαλίας τοϋ άνηλίκου, δυναμένου νά διαπαιδαγωγηθή μόνον έν ώρισμένω ίεδικώ ίδρύματι.
Τα κυριώτερα των παιδαγωγικών μέτρων τών νεωτέρων περί άνηλίκων έγκληματιών νόμων είναι τα άκόλουθα :
α ') διάφοροι παιδαγωγικαί ποιναί. Αδται έμφανίζονται καί ώς καθαρώς ποι
νικά μέτρα, έφαρμοζόμενα έναντίον μόνον τών ίκανών πρός καταλογισμόν άνηλί
κων έγκληματιών. Τοιαΰται δ’ είναι ή Ιπίπληξις, ή τύψις, ό κατ’ οίκον, έν τώ σχο
λείο) ή έν έτέρω ίδρύματι περιορισμός (A rrest), τό έργόποινον κά.
β ') ή ύπό τοΰ δικαστηρίου άνηλίκων παραπομπή τοϋ άνηλίκου είς τούς προς
άγωγήν δικαιουμένους. «Δικαιούμενοι πρός άγωγήν» είναι έκεΐνοι, είς ους άνήκει
ή μέριμνα ύπέρ τοΰ προσώπου τοΰ άνηλίκου. Ούτοι δέν ταυτίζονται πρός τούς «νο
μίμους άντιπροσώπους». Οί πρός άγωγήν δικαιούμενοι βρίζονται ύπό τοΰ δικαίου
έκάστης πολιτείας, ώς ίδίως ύπό τοΰ Άστικοΰ αυτής Κώδικος, δντες ταύτοχρόνως
καί πρός άγωγήν ύπόχρεοι. Τοιοΰτοι συνήθως είναι ού μόνον οί φυσικοί γονείς, άλλά
καί οί θετοί γονείς τοΰ άνηλίκου, οί έπίτροπι κλπ. Δέν είναι άνάγκη, δπως μνημονεύωνται έν τή άποφάσει οί πρός άγωγήν δικαιούμενοι τοΰ δεδομένου άνηλίκου.
Τό μέτρον τοΰ κατ’ οίκον σωφρονισμοΰ, !ht καί άν λάβη «δρακόντειον μορφήν», δμως
συνήθως είναι μέτρον έλαφρόν διά τόν άνήλικον, έδεικνυόμενον έπί τών περιπτώσεων
έκείνων, καθ’ ας δέν φαίνεται άναγκαΐον έτερον αύστηρότερον καί ουσιαστικώτερον
μέτρον. ’Εννοείται δτι είναι σκόπιμον, δπως τό δικαστήριον άνηλίκων έξετάζη προη
γουμένως, κατά πόσον οί δεδομένοι πρός άγωγήν δικαιούμενοι άντιλαμβάνονται όρθώς
τών καθηκόντων αυτών. Ή έφαρμογή ώρισμένων παιδαγωγικών μέτρων, ώς π.χ.
τοΰ σωματικού σωφρονισμού, δέν δύναται νά έπιβληθή διά τής άποφάσεως ύπό τοΰ
δικαστηρίου είς τούς πρός άγωγήν δικαιουμένους, πλήν έάν τοΰτο τυχόν άναγράφηται ρητώς ύπό τοΰ νόμου, τούτων έχόντων έλευθερίαν περί τήν έκλογήν τών
έφαρμοσθησομένων σωφρονιστικών μέτρων. Πάντως ώρισμέναι καθοδηγητικαί παιδαγωγικαί γραμμαί έκ μέρους τοΰ δικαστηρίου πρός τούς πρός άγωγήν δικαιουμένους δέν θά ήσαν άσκοποι.
Τό μέτρον τοΰτο κατακρίνεται κυρίως ώς περιττόν, διότι οί πρός άγωγήν δι
καιούμενοι ούτως ή άλλως δικαιούνται καί ύποχρεοΰνται πρός σωφρονισμόν τοΰ
δεδομένου άνηλίκου, ώστε δέν θά ήτο άνάγκη νά έπιβληθή ή τοιαύτη ύποχρέωσις
καί έκ μέρους τοΰ δικαστηρίου είς αυτούς- ήτοι ή ύπό τοΰ δικαστηρίου λήψις τοΰ
μέτρου τούτου ίσοδυναμεΐ πρός άποχήν άπό τής λήψεως μέτρου. "Αλλως τε συνή
θως οί πρός άγωγήν δικαιούμενοι είναι κυρίως έκεΐνοι, οίτινες διά τής άνικανότητος καί τής άνεπαρκείας αύτών, ενίοτε δέ καί ένεκα αύτής ταύτης τής έπιβούλου
διαγωγής των, κατέστησαν οί κύριοι αίτιοι τής διαφθοράς κα! τοΰ άδικήματος τοΰ
τέκνου αύτών. Τέλος δέ ή έκτέλεσις τοΰ μέτρου τούτου έξαρτάται άπολώτως έκ τής
ιδιοσυγκρασίας τών πρός άγωγήν δικαιυομένων, οί όποιοι, μή έχοντες δρθήν άντίληψιν τών καθηκόντων αύτών, συνήθως είτε θά τύψωσι τό τέκνον αύτών καί θά τό
καταβασανίσωσιν άλογίστως καί κατά βάρβαρον τρόπον, είτε, άδιαφοροΰντες, δέν
θά λάβωσιν ούβέν μέτρον κατ’ αύτοΰ.
Άντιθέτως τό μέτρον τοΰτο ύπ’ άλλων ύποστηρίζεται, ώς άναγκαΐον, ίδίως, δσάκις ή έπιβολή αύστηροτέρου μέτρου ύπό τοΰ δικαστηρίου άντενδείκνυται έκ τών
συγκεκριμένων περιστάσεων. Βεβαίως δ’ οί πρός άγωγήν δικαιούμενοι είναι καί
πρός άγωγήν ύπόχρεοι, δμως ένίοτε άγνοοΰσιν ούτοι τά καθήκοντά των, ή έπίσημος δ’ ύπόδειξις τής ύποχρεώσεώς των ταύτης έκ μέρους τοΰ δικαστηρίου άνηλίκων
πρός αύτούς δέν θά παρέμενεν άνευ ώφελείας.

‘Η'καταπολέμησις τής έγκληματικότητος των ανηλίκων
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γ ')
Ή π α ρ α π ο μ π ή
τοΟ ά ν η λ ί κ ο υ π ρ ό ς άγ ωγ ή ν
τ ό σ χ ο λ ε ί ο ν.
Ή σχολική φοίτησις, δέν άποσκοπεΐ άπλώς είς τήν κτήσιν γνώσεων καί Ιν
γένει είς τήν πνευματικήν προκοπήν τού μαθητοϋ, άλλα προώρισται άκόμη, δπως
βιαπλάττη τούς Ιν τώ έκπαιδευτηρίω παιδευομένους καί είς καλούς χαρακτήρας.
Οί διδάσκαλοι άντιλαμβανόμενοι ούτω πως τών έαυτών καθηκόντων, αύξάνουσι μέν
τούς μόχθους τού Ιργου αύτών, καθίστανται δμως ώφελιμώτατοι είς τήν κοινω
νίαν. 'Ως σχολεία νοητέα ΙνταΟθα ού μόνον τά κατώτερα τοιαΰτα, ώς τό δημοτι
κόν, άλλά καί τά άνώτερα, ώς έπίσης ού μόνον τά σχολεία γενικής μορφώσεο>ς,
άλλά καί τά ποικίλα άγροτικά καί Ιπαγγελματικά σχολεία, έν οίς καί τά καλούμε
να σχολεία συμπληρωματικής μορφώσεως. ’Αποβαίνει δμως ζήτημα, έάν τά σύγ
χρονα σχολεία δύνανται νά άνταποκριθώσι πλήρως καί είς τάς τοιαύτας άνάγκας.
Διά τής ύπό τού δικαστηρίου άνηλίκων παραπομπής τών άδικοπραγούντων μαθη
τών είς τδ σχολεΐον, τό τελευταίον τούτο άποκτά τήν έξουσίαν πρός έπέμβασιν κατά
τού πταίσαντος μαθητοϋ, καί έάν τυχόν δέν θά είχε τό πρός τούτο δικαίωμα κατά
τούς κειμένους σχολικούς νόμους. Ή έφαρμογή ώρισμένων παιδαγωγικών μέτρων,
ώς π .χ. τής έπιπλήξεως ή τής άναγραφής τής κακής διαγωγής έν τώ ποινολογίω
(κακοσημίας) κλπ., δέν δύναται νά έπιβληθή διά τής άποφάσεως ύπό τού δικα
στηρίου είς τό σχολεΐον, πλήν έάν τυχόν τό τοιοΰτο θεσπίζηται ρητώς ύπό τού νό
μου, τού σχολείου έχοντος έλευθερίαν περί τήν έκλογήν τών έφαρμοσθησομένων
σωφρονιστικών μέτρων. Τυπικώς άρκεΐ ή άπλή έντολή τού δικαστηρίου άνηλίκων
πρός τό σχολεΐον περί τής είς αύτό παραπομπής τού δεδομένου μαθητοϋ πρός σω
φρονισμόν, δμως ούσιαστικώς χάριν τής έπιτεύξεως τού έπιδιωκομένου σκοπού ένδείκνυται ή διαρκής πλήρης συνεργασία τού δικαστηρίου πρός τό σχολεΐον. Άξιομίμητον παράδειγμα τοιαύτης συνεργασίας παρουσίασεν ή δικαστική πράξις τού
γνωστού άμερικανοΰ δικαστοΰ άνηλίκων Ben. Β. Lindsey.
Καί τό μέτρον τούτο τής είς τό σχολεΐον παραπομπής τού άνηλίκου κατακρίνεται ύπό τινων δμοίως ώς περιττόν, διότι ή τοιαύτη έντολή τού δικαστηρίου πρδς
τό σχολεΐον ούσιαστικώς δέν σημαίνει έτερόν τι, εί μή απλήν είδοποίησιν τού σχο
λείου περί τής κολασίμου διαγωγής τού μαθητοϋ. Διά τής τοιαύτης παραπομπής
ούδέν περιπλέον δικαίωμα ή ύποχρέωσις παραχωρεΐται είς τό σχολεΐον, ούδέν περιπλέον σωφρονιστικόν μέτρον τίθεται είς τήν διάθεσιν αύτοΰ, πλήν έκείνων, άτινα
τούτο ήδη έπέκτητο’ ήτοι καί ένταΰθα ή ύπό τού δικαστηρίου λήψις τού μέτρου
τούτου ίσοδυναμεΐ κατ’ ούσίαν πρός άποχήν αύτοΰ άπό τής λήψεως μέτρου. Έ ν δέ
τή πραγματικότητι τό σχολεΐον, άδιαφοροΰν συνήθως, ούδέν μέλλει νά λάβη μέτρον
κατά τού άνηλίκου.
Άντιθέτως τό μέτρον τούτο τής παραπομπής ύποστηρίζεται παρ’ άλλων, ίδίως,
δταν ή έπιβολή αύστηροτέρου μέτρου ύπό τού δικαστηρίου άντενδείκνυται έκ τών
συγκεκριμένων περιστάσεων. ’Επίσης, διότι ή τυχόν έπιδιωχθησομένη συνεργασία
τού δικαστοΰ άνηλίκων μετά τού διδασκάλου δέν δύναται ή νά έχη έπωφελή άποτελέσματα διά τόν άνήλικον.
είς

δ ') Ή έ π ι β ο λ ή
ε ι δ ι κ ώ ν
ύ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν
εί ς τόν
άνήλικον.
Τό τοιοΰτο μέτρον κέκτηται μείζονα έκτασιν καί σημασίαν ή τά
προηγούμενα. Τά έπιβαλλόμενα ύπό τού δικαστηρίου άνηλίκων καθήκοντα είς τόν
άνήλικον δύνανται νά ώσι ποικιλώτατα, συνιστάμενα είτε είς πραγματικάς καταβολάς (ώς π.χ. ύποχρέωσις καταβολής άποζημιώσεως είς τόν παθόντα), είτε είς προσωπικάς ύποχρεώσεις (ώς π.χ. αίτησις συγγνώμης παρά τού παθόντος), καί παρουσιαζόμενα, δτέ μέν ύπό θετικήν μορφήν, ώς έπιταγαί (ώς π.χ. ύποχρέωσις πρός
έπίσκεψιν τών έκκλησιαστικών λειτουργιών), δτέ δέ ύπό άρνητικήν, ώς άπαγορεύσεις (ώς π.χ. άπαγόρευσις τής έπισκέψεως διαφόρων ύπόπτων κέντρων). Αί ύπο-
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χρεώσεις αύται δύνανται είτε νά άποβλέπωσιν είς τήν καταπολέμησιν τών προη
γουμένων δυσμενών δρων (ώς π.χ. άπαγόρευσις τής περαιτέρω συναναστροφής μεθ’
ώρισμένων άτόμων), είτε είς τήν δημιουργίαν νέων ευμενών δρων (π.χ. ύποχρέωσις πρός συναναστροφήν μεθ’ ώρισμένων προσώπων). Έ ν τοΐς καθ’ έκαστον δ δια
χωρισμός τών έπιτρεπομένων υποχρεώσεων δημιουργεί σοβαράς δυσχερείας. Γενι
κώς αί έπιβαλλόμεναι ύποχρεώσεις δέον νά συμβιβάζωνται πρός τάς θεμελιώδεις
άρχάς τής έννόμου τάξεως, επομένως κατά κύριον λόγον πρός τό Σύνταγμα. ΙΙλήν
τούτου αί ύποχρεώσεις αύται δέον νά εχωσι καθαρώς παιδαγωγικόν χαρακτήρα,
καί ούχί αίφνης καθαρώς ποινικόν. Γενικώς, πλήν τών άνωτέρω, μνημονευτέα τά
κάτωθι καθήκοντα : άπαγάρευσις τής χρήσεως καπνού καί οινοπνευματωδών ποτών,
τής Ιπισκέψεως χοροδιδασκαλείων, κινηματογραφιών, θεάτρων, ίπποδρομείων, λεσχών
τυχηρών παιγνίων, κέντρων όμοιοφυλοφίλων, οίκων άνοχής, λεσχών ώρισμένων σω
ματείων, συνεδριάσεων ποινικών δικαστηρίων κ.ο.κ. Όμοίως ύποχρέωσις πρός Ιπίσκεψιν μορφωτικών διαλέξεων ή μορφωτικού κινηματογράφου καί θεάτρου, πρός
άναγγελίαν τής μεταβολής κατοικίας, ύποχρέωσις κανονικών έμφανίσεων πρό τού δι
καστηρίου άνηλίκων, τής ύπηρεσίας άνηλίκων ή τών Ιπιμελητών, ύποχρέωσις πρός
άνάληψιν τακτικής έργασίας. ’Ιδιαιτέρα σημασία άποδίδεται είς τήν ύποχρέωσιν τού
άνηλίκου πρός έπανόρθωσιν τής διά τού άδικήματός του προξενηθείσης ζημίας. Αυ
τή άσκεΐ «έξαιρετικήν παιδαγωγικήν Ιπίδρασιν», ιδίως δ’ έάν δ άνήλικος καταβάλη
ταύτην έκ τών έκ τής έργασίας του κτωμένων, έξοφλών ταύτην, έστω καί κατά δό
σεις. Όμοίως παιδαγωγική σημασία άποδίδεται είς τήν ύποχρέωσιν τού άνηλίκου,
δπως καταβάλη χρηματικήν καταβολήν 5Γ άγαθοεργούς σκοπούς, ώς επίσης καί
δπως προσωπικώς συμμετάσχη είς έργασίαν κοινωνικήν καί φιλάλληλον. Ό άνή
λικος δέν δύναται νά έξαναγκασθή πρός εκπλήρωσιν τών ύποχρεώσεων αυτού, δμως
αύται δέν παύουσιν ώς έκ τούτου ούσαι νομικαί ύποχρεώσεις. Αύται είδικώς άποτελοΰσι «φυσικάς ένοχάς τού δημοσίου δικαίου». Ή μή πλήρωσις τούτων δύναται πάν
τως νά άποτελέση άφορμήν πρός λήψιν διαφόρων ετέρων μέτρων, ιδίως αύστηροτέρων παιδαγωγικών μέτρων, έκ μέρους τού δικαστηρίου άνηλίκων. Ό έλεγχος τής
έκπληρώσεως τών διαφόρων ύποχρεώσεων δέν είναι εύχερής, ιδίως δ’ έν ταις μεγαλουπόλεσιν, ώς προκειμένου περί τής έπισκέψεως κινηματογράφων κτλ., άντιθέτως
ούτος είναι εύχερής έν ταΐς μικραΐς πόλεσιν καί έν τή ύπαίθρω χώρα. 'Οπωσδήπο
τε θεωρείται ώς άντιπαιδαγωγική ή έπιβολή ύποχρεώσεων, τών όποιων ή τήρησις
δέν δύναται κατά τό μάλλον καί ήττον νά έλεγχθή. Έ πΙ έπιβλεπομένης έλευθερίας
άνατίθεται ό έλεγχος τούτων μεταξύ άλλων καί είς τόν έπιμελητήν. ΙΙάντως τό έπωφελέστερον ένταΰθα είναι, δπως δ άνήλικος πεισθή δτι άπασαι αί ύποχρεώσεις αύται άποβλέπουσιν είς τόν ίδιον αυτού συμφέρον καί άποφασίση τήν τήρησιν αύτών
οικεία βουλήσει.
Τό μέτρον τούτο τής έπιβολής ύποχρεώσεων κατακρίνεται, διότι δύναται νά
παράσχη άφορμήν καταχρήσεων ή σφαλμάτων, έπικινδύνων διά τόν άνήλικον.
Άντιθέτως παρά τών πλείστων ύποστηρίζεται θερμώς, κυρίως διότι διανοίγει
είς τόν δικαστήν άνηλίκων έξαίρετον καί ευρύ πεδίον παιδαγωγικής δράσεως, ήτις
δύναται νά άποβή έπωφελής διά τόν άνήλικον.
(Συνεχίζεται)

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ
'Υπό τοϋ Άρχηγοϋ ’Αστυνομίας Πόλεων έ.ά. καί τέως Διοικητοϋ
της Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών κ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

’Έ γινε σύνθημα πλέον ή «αυτοπροστασία», στην σταυροφορία πού άνέλαβεν ή
«Μεσημβρινή» για την άντιμετώπιση τοΰ τροχαίου δυστυχήματος.
’’Ετσι, διακεκριμένοι έπιστήμονες Εξέθεσαν στή «Μεσημβρινή» τις άπόψεις τους
καί ύπέδειξαν τα μέτρα πού κατά τή γνώμη τους πρέπει νά ληφθοϋν γιά να περιορισθή τό κακό, πού φέρνει τήν Ελλάδα στήν πρώτη γραμμή των χωρών μέ τά
περισσότερα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα.
Έμελέτησα μέ προσοχή δσα ήλθαν στή δημοσιότητα καί όφείλω νά ομολογή
σω δτι δλες σχεδόν οί διαπιστώσεις υπήρξαν άκριβέστατες, μερικές μάλιστα Εξαιρε
τικά ψυχολογημένες.
Δέν μπορώ παρά νά συγχαρώ τόν καθηγητή τής ’Ιατρικής Σχολής Παρισίων
κ. Α. Τριγλιανό, τοΰ όποιου τή μελέτη πού δημοσιεύτηκε στή «Μεσημβρινή», θεο>ρώ σύμφωνη μέ τήν πραγματικότητα, ως προς την αιτιολογία τοΰ τροχαίου δυστυ
χήματος, ή όποια άνήκει κατά 80— 90% στόν ψυχολογικό παράγοντα τοΰ δδηγοΰ
καί κατά 10% σέ τυχαία άπρόβλεπτα περιστατικά.
Ή πείρα τήν όποια άπέκτησα στά 35 χρόνια τής άστυνομικής υπηρεσίας, άπό
τά όποια 5 χρόνια υπηρεσίας στή Τροχαία Κίνηση ’Αθηνών, μοΰ δίνει νομίζιυ
τό δικαίωμα νά συνοψίσω καί νά έπεξηγήσω, μέ λίγα λόγια, τις κυριώτερες αιτίες
τοΰ τροχαίου δυστυχήματος, πού άνάγονται στόν π α ρ ά γ ο ν τ α ά ν θ ρ ω π ο ,
είτε είναι δδηγός, είτε είναι πεζός.
"Ετσι, γνωρίζοντας τις αιτίες τών τροχαίων δυστυχημάτων, θά είμαστε σέ
θέση νά βροΰμε καί νά εφαρμόσουμε τά κατάλληλα μέτρα, πού μπορούν νά Επιτύ
χουν τήν πρόληψή τους καί κατά συνέπειαν τήν αποφυγή θανάτων, τραυματισμών
ή καί τή φθορά περιουσιακών στοιχείων.
Κατ’ άρχήν πρέπει νά Εχουμε ύπ’ δψι μας δτι, προκειμένου γιά τούς δδηγούς
αυτοκινήτων, πρέπει αυτοί νά γνωρίζουν καλά τόν τρόπο δδηγήσεως τών όχημάτων, γιατί άλλοιώς άποτελοΰν αυτόχρημα δημόσιο κίνδυνο. Γι’ αυτό άκριβώς οί
αρμόδιες υπηρεσίες έχουν υποχρέωση νά δίνουν τις άδειες δδηγήσεως υστέρα άπό
Εξαντλητική Εξέταση τών ύποψηφιων καί διαπίστωση δτι γνωρίζουν τέλεια νά δδηγοΰν αυτοκίνητα, γιατί ή τυχόν χαριστική χορήγηση τής άδειας στήν προκειμένη
περίπτωση, μπορεί νά θεωρηθή, ώς ηθική συνενοχή σέ περίπτωση δυστυχήματος.
”Ας δοΰμε λοιπόν τις κυριώτερες άπό τις άπειρες αίτιες πού συντελοΰν στό νά
γίνωνται δυστυχήματα, οί όποιες είναι οί άκόλουθες :
1)
Η ΑΓΝΟΙΑ, γενικώς, τών κανόνων τοΰ κώδικος άδικής κυκλοφορίας, ή
οποία κάνει τον δδηγό ή τόν πεζό νά Εκτίθεται κατά τρόπο πού πολλές φορές μπο
ρεί νά θεωρηθή σάν αύτοκτονία ή σάν δολοφονία τών άνυπόπτων συνανθρώπων του.
Ή άγνοια δέ αύτή συνήθως δέν περιορίζεται σέ συγκεκριμένες μόνο διατάξεις τοΰ
Κώδικος, άλλά είναι πολλαπλή, σέ βαθμό πού φανερώνει άσύγγνωστη Εγκληματική
άμέλεια.
ΓΓ αύτό κάθε δδηγός πρέπει νά κάνη αύτοέλεγχο γιά νά βεβαιώνεται :
α) "Οτι γνωρίζει καλά τή σήμανση μέ λευκές γραμμές πάνω στά δδοστρώματα καί τί πρέπει νά κάνη σέ κάθε περίπτωση.
β) "Οτι γνωρίζει τή σημασία τών διαφόρων φωτεινών σημάτων, τών σημάτων
πού δίνονται άπό τούς τροχονόμους, καθώς καί τή σημασία τών διαφόρων διεθνών
πινακίδων. ’Επανειλημμένες δειγματοληψίες καί Ελεγχοι, πού Εκαμα, δταν ήμουν
διοικητής Τροχαίας ’Αθηνών, άπέδειξαν, δτι ποσοστό πάνω άπό 70% τών δδηγών
δέν γνωρίζουν τέλεια ή μερικά, τή σημασία τών διαφόρων πινακίδων.
’Αρκεί νά άναφέρω δτι σέ πρόσφατο τέστ, πού Εκαμα σέ 20 δδηγούς λεωφο-
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ρείων μαθητών τής Σχολής Έπιμορφώσεως τού Υπουργείου Εργασίας, στήν δποία
διδάσκω τό μάθημα τής δδικής κυκλοφορίας, άπεδείχθη δτι έπί 10 σημάτων, των
πιο συνηθισμένων, τδ 32% κατά μέσον δρον άπάντησε λανθασμένα γιά τή σημασία
τών σημάτων. ”Ας σημειωθή δτι τό τέστ έγινε γραπτώς μέ δλη τήν άνεση σκέψεως,
ένώ ή γνώση τής σημασίας τών πινακίδων πρέπει νά είναι ταχυτάτη καί σέ δρια
δευτερολέπτων.
Οί συνέπειες τής άγνοιας αύτής μπορεί νά έχουν έπιπτώσεις κατά πρώτο λόγο
στόν ίδιο τδν δδηγό καί μοιραίως στους Ιπιβάτες τών αυτοκινήτων ή σέ άλλα όχήματα πού κινούνται άντίθετα, καί,
γ) “Οτι γνωρίζει σέ κάθε δεδομένη περίπτωση σήματος, είτε φωτεινού, είτε
μέ πινακίδες, τούς χειρισμούς, τούς όποιους θά κάνη άμέσως, ώστε τό αύτοκίνητο
νά κυκλοφορή μέ πλήρη ασφάλεια.
2) Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΜΗ ΣΓΜΜΟΓΦΩΣΗ πρός τούς κανόνες δδικής
κυκλοφορίας, ή δποία πρέπει νά χαρακτηρίζεται αύτόχρημα έγκληματική, άφοΰ ξε
περνάει τήν ΑΓΝΟΙΑ. Γιατί τό νά μή γνωρίζη κανείς τόν κίνδυνο πού διατρέχει,
άποτελεΐ έπιπολαιότητα, τό νά γνωρίζη δμως τόν κίνδυνο καί νά άδιαφορή Αποτελεΐ άδίκημα άσύγγνωστο, πού πρέπει νά τιμωρείται παραδειγματικά. Εκτός αύτού, ή άδιαφορία πρός τις διατάξεις τού Νόμου, πού είναι βγαλμένες άπό πείρα έτών,
καί σκοπό έχουν τήν προστασία πρωτίστως αύτών τούτων τών όδηγών καί έν συνε
χεία τών πεζών, άποδεικνύει χαρακτήρα έγωϊστικό, ήτοι άνώμαλη ψυχολογική κα
τάσταση τού δδηγοΰ, καί στήν προκειμένη περίπτωση μπορούμε νά πούμε, τ ή ν
έ π α ν α σ τ α τ ι κ ή ψ υ χ ο λ ο γ ί α αυτού.
"Ενας δμαλός ψυχολογικά δδηγός, δέν μπορεί παρά νά ένδιαφέρεται γιά τή
συμμόρφωση πρός τούς κανόνες τής κυκλοφορίας, γιατί άποτελεΐ συμφέρον πρωτί
στως τού ίδιου, καί κατά προέκταση τού κοινωνικού συνόλου καί τής πατρίδος του.
Γι’ αυτό, ή «αύτοπροστασία» έπιβάλλει σέ κάθε δδηγό, σέ κάθε κοινωνικό άν
θρωπο νά άντιδρά σέ τυχόν έγωϊστικές τάσεις καί νά πείθη κατά πρώτο καί κύριο
λόγο τόν έαυτό του, γιά τήν Ανάγκη συμμορφώσεως πρός τούς κυκλοφοριακούς κα
νόνες.
Γιά τήν περίπτωση αύτή θά τονίσουμε δτι δσάκις παραβιάζεται κυκλοφοριακός
κανόνας πού στηρίζεται σέ φυσικούς νόμους, δπως π.χ. είναι ή κίνηση στόν Ανή
φορο μέ πρώτη ταχύτητα, ή ή τήρηση τής άνάλογης μέ τήν ταχύτητα άποστάσεως
τών αυτοκινήτων κλπ., προκαλεΐται Αναπότρεπτα καί μοιραία τό δυστύχημα, πού
τιμωρεί κατά προτεραιότητα τόν ίδιο τόν παραβάτη.
3) Η ΝΕΓΓΙΚΟΤΗΤΑ τών όδηγών άποτελεΐ τό χειρότερο παράγοντα, πού
προκαλεΐ μεγάλη Ανωμαλία στήν κυκλοφορία καί σπουδαία αίτια δυστυχημάτων,
γιατί σπρώχνει τόν δδηγό σέ άνορθοδόξους χειρισμούς. Καί ή νευρικότητα μπορεί
νά προκληθή είτε άπό έσωτερικούς παράγοντας, είτε άπό έξωτερικούς.
’Εσωτερικοί παράγοντες είναι δ Ανώμαλος τρόπος ζωής τών όδηγών, ή Αδε
ξιότητα στήν καθημερινή ζωή, ή Αμφιβολία καί δ φόβος γιά τήν έπιτυχία, είτε
τού Εδίου, είτε τών παιδιών του, στή ζωή, τυχόν Ατυχήματα πού τού συνέβησαν
κλπ. κλπ.
’Εξωτερικοί παράγοντες πού προκαλοΰν τήν νευρικότητα είναι, οί συζυγικές,
έμπορικές καί αισθηματικές διαφορές πού συζητοΰνται μέσα στά κινούμενα αυτο
κίνητα, οί καυγάδες πού προκαλοΰνται στά λεωφορεία μεταξύ τών έπιβατών ή τών
είσπρακτόρων καί τών έπιβατών ή καί τού ίδιου τού δδηγοΰ καί τών έπιβατών, οί
όποιοι συνοδεύονται συχνά άπό χειρισμούς Αποτόμους τών δργάνων τού δχήματος.
’Επίσης έξωτερικοί παράγοντες νευρικότητος μπορούν νά θεωρηθούν, τό Απότο
μο φώς τών προβολέων, ή ύγρασία, ή Ατμοσφαιρική πίεση καί πολλές άλλες Απρό
βλεπτες αίτιες.
Τέλος, τή νευρικότητα τήν προκαλεΐ καί τό αίσθημα τού κινδύνου πού διατρέ
χει δ δδηγός Από ποικίλες αίτιες, καί τό όποιο φέρνει αυτόν σέ μιά κατάσταση
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πρωτογονισμοί. Πρόκειται περί μιάς θεωρίας τήν δποία μοΰ άνέπτυξεν δ Αγαπητός
καί έξαίρετος καθηγητής τής Ψυχιατρικής κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης καί κα
τά τήν δποία, δπως δ πρωτόγονος άνθρωπος, λόγω των πολλών κινδύνων πού διέτρεχε,
από τα θηρία, άπό τΙς καιρικές συνθήκες, τΙς δποΐες Απέδιδε στήν δργή τοΰ Θετού,
ή έν πάση περιπτώσει σέ ύπερφυσικές ώργισμένες έναντίον του δυνάμεις, εύρίσκετο πάντοτε σέ νευρικότητα καί έξαψη, Ιτσι καί δ δδηγός, λόγω των πολλαπλών
απροβλέπτων κινδύνων πού Αντιμετωπίζει ΑνΑ δευτερόλεπτο κατά τήν δδήγηση
τοΰ αύτοκινήτου, χάνει τδν πολιτισμένο χαρακτήρα του καί έπανέρχεται στδν πρω
τογονισμό μέ δλες τις έπιπτώσεις.
Ελάχιστοι δδηγοί αυτοκινήτων κατορθώνουν κατά τήν δδήγηση, χωρίς νά
μειώνουν τήν προσοχή τους καί τις Αλλες ίκανότητές τους, νά διατηρούν τήν ψυ
χραιμία καί ήρεμία τους, ώσάν νά μή συμβαίνη τίποτε τό ιδιαίτερο, πού μπορεί
νά έπηρεάση τό νευρικό τους σύστημα. Αύτοί Αποτελούν Ασφαλώς τήν έξαίρεση
τού κανόνος.
Τούτο τό έπιτυγχάνουν γιατί κατορθώνουν, ώστε κατά τις ώρες πού δδηγούν,
νά μή τούς άπασχολή τίποτε Απολύτως, παρά μόνον καί Αποκλειστικά τό αύτοκίνητό τους. Δέν σκέπτονται δηλαδή, δέν βλέπουν, δέν άκούνε, δέν ένδιαφέρονται γιά
τίποτε Αλλο, έκτός άπό κάθε τι πού Ιχει σχέση μέ τήν Ασφαλή δδήγηση .τοΰ δχήματος καί έτσι κατορθώνουν νά Ιφαρμόζουν Ιπακριβώς τις διατάξεις τού κώδικος
δδικής κυκλοφορίας καί νά μή γίνωνται ποτέ ύπαίτιοι δυστυχήματος.
"Οταν κάποτε στήν Καλιφόρνια Αναζήτησαν τδν καλύτερο δδηγδ αύτοκινήτου
γιά νά τόν βραβεύσουν, βρήκαν ένα νέγρο, δ δποιος έπί πολλά χρόνια δέν είχε κάνει
παράβαση, ούτε καί έγινε ύπαίτιος δυστυχήματος. Ή Αρμόδια έπιτροπή τόν έξήτασε γιά νά διαπιστώση πού δφείλεται ή έπιτυχία του αύτή, δπόταν άντελήφθη δτι
έπρόκειτο περί ένός ήλιθίου, τόν όποιο δέν Απασχολούσε τίποτε Αλλο στή ζωή, εκ
τός άπό τό αυτοκίνητό του, μέ τό δποΤο έργαζόταν καί τό δποΐο συνεκέντρωνε δλη
τήν προσοχή καί τήν Αγάπη του.
Βέβαια δέν μπορούμε νά Αξιώσουμε νά γίνουν ήλίθιοι οί δδηγοί αύτοκινήτων
γιά νά ύπάρχη δμαλή καί Ασφαλής κυκλοφορία, Αλλά είναι δυνατό νά κατορθώνουν
οί δδηγοί νά έπιβάλλουν στόν έαυτό τους καί κατά τήν ώρα τής δδηγήσεως νά διώ
χνουν Από τή σκέψη τους, κάθε τι, πού μπορεί νά τούς άπασχολήση τήν προσοχή,
τήν δποία Αποκλειστικά καί μόνο πρέπει κατά προτεραιότητα νά δίνουν στό αύτοκίνητο.
"Οσον λοιπόν μεγαλύτερο είναι τό ποσοστό τών προσεκτικών όδηγών τόσο μι
κρότερο θά είναι καί τό ποσοστό τών δυστυχημάτων.
4)
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΡΚΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ, γιατί ή πείρα
αύτή δέν Αποκτάται τόσο εύκολα, δσο Αποκτάται μιά Αδεια δδηγήσεως, τό δίπλωμα
δηλαδή τού δδηγοΰ.
Ή πείρα Αποκτάται μέ τόν καιρό καί ένας δδηγός θά μπορή νά δεβαιωθή δτι
τήν Απέκτησε, δταν διαπιστώση τόν αύτοματισμό, στήν Αντίληψη, τή σκέψη καί τό
χειρισμό τών δργάνων τοΰ αύτοκινήτου. Σέ ένάντια περίπτωση είναι ένδεχόμενο
είτε νά βραδύνη, στήν έπιβαλλομένη ένέργεια, είτε νά σφάλλη, δπότε θά προκληθή
δυστύχημα, καί στήν ευνοϊκότερη περίπτωση τουλάχιστον Ανωμαλία στήν κυκλο
φορία.
’Αλλά τί πρέπει νά κάνουν οί δδηγοί αυτοκινήτων, μέχρις δτου διαπιστώσουν
οτι Απέκτησαν τήν πείρα αύτή; Άπλούστατα, νά κινούνται καί άπό πλευράς δρόμου
καί άπό πλευράς ταχύτητος βαθμιαία καί πρό παντός νά έχουν τή συναίσθηση δτι
είναι Ακόμη νέοι καί Απειροι δδηγοί. Γιατί δυστυχώς πολλοί φερόμενοι καί στήν
περίπτωση αύτή έγωϊστικά, θεωρούν τούς έαυτούς των δτι Αποτελούν έξαίρεση τού
κανόνος καί έτσι πέφτουν θύματα τρομερών δυστυχημάτων, τις περισσότερες φορές
είς βάρος των.
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Ή αότογνωσία λοιπόν καί στήν περίπτωση αυτή, συντελεί στήν «αύτοπροστασια».
5) ΤΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ, όπωσδήποτε επηρεάζει τόν άνθρώπινο όργανισμό καί
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
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Ανάλογα μέ τήν ποσότητα πού μπαίνει σ’ αυτό, προκαλεί μοιραία μείωση ώρισμένων αισθήσεων (όράσεως, Ακοής), επιβράδυνση, αλλοίωση ή αναστολή τής σκέ
ψεων, μέ Αντίστοιχες επιπτώσεις στή λειτουργία τοΰ νευρικού συστήματος καί επο
μένως στις κινήσεις χειρισμού τών δργάνων τοΰ αυτοκινήτου καί τέλος νευρική
υπερδιέγερση, ή δποία προκαλεί εόφορία μέ συνέπεια τήν έλλειψη συναισθήσεως
τοΰ κινδύνου καί τήν Ανάπτυξη ύπερβολικής ταχύτητος για τήν Απόλαυση τοΰ αι
σθήματος τοΰ ιλίγγου. ’Αποτέλεσμα : τδ τραγικό δυστύχημα.
Ή αύτοπροστασία επομένως έπιβάλλει δπως, κάθε οδηγός φροντίζει ό ίδιος,
ώστε, ύστερα Από μια διασκέδαση στήν δποία έγινε κατανάλωση κρασιού ή Αλλων
οινοπνευματωδών ποτών ή να μήν όδηγή καθόλου, ή να κάνη έλεγχο τουλάχιστον

στον εαυτόν του καί να διαπιστώνη τό ποσοστό τοΰ οίνοπνεύματος πού ύπάρχει στον
δργανισμό του, δπότε, Αν φτάνει σέ ώρισμένο έπικίνδυνο ποσοστό, να Αποφεύγη τό
τιμόνι.
’Ίσως, ΘΑ έπρεπε διΑ νόμου νΑ θεσπισθή, δπως, κάθε δδηγός είναι έφοδιασμένος μέ τήν νεώτερη Απλούστατη συσκευή «Αλκοτέστ», ώστε νΑ ήμπορή νΑ κάνη
αυτοέλεγχο καί νά διαπιστώνη τό ποσοστό οινοπνεύματος πού υπάρχει στον οργανι
σμό του. ’Έτσι βάσει τοΰ σχετικού πίνακος ΘΑ είναι σέ θέση νΑ κρίνη Αν πρέπει νΑ
δδηγήση Ακίνδυνα τό δχημΑ του ή δχι.
Τελευταία διάβασα δτι στήν πρωτεύουσα τής Φινλανδίας, στό ’Ελσίνκι, πολλΑ
εστιατόρια καί νυκτερινά κέντρα έχουν έγκαταστήσει ειδικές συσκευές πού μετρούν
τήν ποσότητα τοΰ Αλκοόλ, ή δποία βρίσκεται στόν Ανθρώπινο σώμα. ’Έτσι δ πε
λάτης, ύστερα Από τή διασκέδασή του, γνωρίζει αν είναι σέ θέση νΑ δδηγήση καί
αύτοπροστατεύεται.
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Νομίζω δτι, έάν οΕ συσκευές αύτές έχουν μεγάλο ποσοστό άκριβείας, θά έπρε
πε νά υποχρεωθούν όλα τά κέντρα, όπου καταναλίσκονται οινοπνευματώδη ποτά, νά
έφοδιασθοΰν, γιατί δλοι οί πελάτες θά τίς χρησιμοποιούσαν, δεδομένου δτι κανείς δέν
θά θέλη ύστερα άπό μιά διασκέδαση νά πάθη αύτοκινητιστικό δυστύχημα.
6) Η ΡΙΨΟΚΙΝΔΓΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ Η ΤΑΧΓΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΕΠ Ι
ΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΣΤΙΓΜΗ, προκαλοϋν τά πιό τρομακτικά
καί πολύνεκρα δυστυχήματα. Δυστυχώς ύπάρχουν άρκετοί, Ιδίως νέοι ή καί δρισμένοι έπαγγελματίες αύτοκινητιστές, πού δδηγοΟν ριψοκίνδυνα, είτε γιά νά έπιδείξουν
τίς Εκανύτητές τους, είτε γιά νά κερδίσουν λεπτά τής ώρας στήν έργασία τους.
Κατά τόν κ. Τριγλιανό «δ δδηγός πού έπιδιώκει νά προπορευθή πάση θυσία,
προσπερνώντας ή Ιμποδίζοντας τούς άλλους γιά νά τόν προσπεράσουν, έκδηλώνει τήν
ύπεροψία του, πού δέν είναι τίποτε άλλο άπό παρανοϊκή άντίδραση Ιχθρότητος. Κα
τά δέ τούς ψυχολόγους στίς περιπτώσεις αύτές οί μοιραίες κινήσεις τοΰ όδηγού ξε
κινούν άπό ένα σεξουαλικό συμβολισμό. Δηλαδή δ άνίκανος δδηγός έπιδιώκει νά βιά
ση τό ίδιο τό αύτοκίνητο γιά νά έπιδείξη τήν ικανότητα καί έπιθετικότητά του».
Αύτές τίς έξη περιπτώσεις Αναφέρουμε σάν τίς κυριώτερες αίτιες αύτοκινητιστικών δυστυχημάτων. Πάντως σ’ δλες αύτές τίς περιπτώσεις τόν κυριώτερο, αν
δχι τόν πρώτιστο ρόλο, παίζει δ παράγων ά ν θ ρ ω π ο ς .
Καί τώρα άς έξετάσουμε τά μέτρα πού μπορεί καί πρέπει νά λαμβάνωνται
συνεχώς, ώστε νά έξασφαλίζεται ή δμαλή κυκλοφορία τών δχημάτων καί τών πεζών,
καθώς καί ή πρόληψη τών δυστυχημάτων.
Τά μέτρα αύτά πρέπει φυσικά νά είναι άντίστοίχα πρός τίς περιπτώσεις πού
άναφέραμε ώς τίς κυριώτερες αιτίες άνωμαλίας καί προκλήσεως δυστυχημάτων. ’Έ 
τσι: 1) Χρειάζεται συνεχής κυκλοφοριακή άγωγή τών πολιτών είτε είναι δδηγοί, είτε είναι πεζοί, ώστε πρώτα - πρώτα νά γνωρίζουν καλά τίς διατάξεις τού κώδικος οδικής κυκλοφορίας καί νά τίς έφαρμόζουν. Αυτό θά τό πετύχουμε μέ τή διδα
σκαλία, ή όποια πρέπει νά γίνεται στούς πολίτες μέ κάθε μέσο πού μπορεί νά συντελέση σ’ αότό. Καί τέτοια μέσα είναι:
α) Ή εισαγωγή στά δημόσια καί ιδιωτικά σχολεία τοΰ μαθήματος τής κυκλοφοριακής άγωγής τών μαθητών, σέ τρόπο ώστε νά γνωρίζουν δχι μόνο πώς πρέπει
νά κυκλοφορούν, άλλά καί πώς πρέπει νά προφυλάσσωνται άπό τυχόν άδεξίους καί
άκαταλλήλους δδηγούς δχημάτων. Μέ τή διδασκαλία αότή, ή δποία, τό τονίζουμε,
πρέπει νά είναι συνεχής γιά δλη τή σχολική περίοδο, θά γίνεται πλέον έξη, ή τή
ρηση τών κανόνων κυκλοφορίας γιά όλους τούς πεζούς, άλλά καί γιά Ικείνους πού
θά είναι σέ θέση ν’ άποκτήσουν άργότερα αύτοκίνητο.
β) Ή λειτουργία δλο τό χρόνο είδικών δημοσίων σχολών μετεκπαιδεύσεο>ς,
στίς δποΐες θά ύπάρχουν τμήματα γιά τήν οΕκειοθελή μετεκπαίδευση δδηγών ή πεζών,
οί δποΐοι θά μπορούν νά παρακολουθούν, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, δσα ειδικά
μαθήματα θέλουν. Θά ύπάρχουν δμως καί τμήματα γιά τήν ύποχρεωτική μετεκ
παίδευση έκείνων, πού θά καταλαμβάνωνται άπό τούς ύπαλλήλους έλέγχου δδικής
κυκλοφορίας, νά μή έφαρμόζουν τίς διατάξεις τοΰ κώδικος δδικής κυκλοφορίας.
Τέτοιες σχολές ύπάρχουν σήμερα οΕ έξής : Πρώτον οΕ σχολές μετεκπαιδεύσεως
προσωπικού λεωφορείων τού Υπουργείου Εργασίας, οΕ δποΐες λειτουργούν άπό έτών
μέ πολύ καλά άποτελέσματα καί δεύτερον τό κέντρον έκπαιδεύσεως δδικής κυκλο
φορίας, τό όποιο συνεστήθη τό 1966 άπό τό σύνδεσμο έκπαιδευτών δδηγών αύτοκινήτων καί λειτουργεί στή διασταύρωση τών όδών Γ ' Σεπτεμβρίου καί Γκυϊλφόρδου.
γ) Ή διαρκής καθοδήγηση τών πολιτών μέ τήν ύποχρεωτική προβολή σέ
όλους τούς κινηματογράφους τοΰ Κράτους δρισμένων έπικαίρων κάθε φορά εικό
νων καί συνθημάτων. Τά ίδια συνθήματα πρέπει νά δίδωνται καί μέ δλους τούς ρα-
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διοσταθμούς. Παράλληλα πρέπει νά γίνεται ύποχρεωτικώς προβολή μικρών σκηνών
σχετικών μέ θέματα δδικής κυκλοφορίας ή δυστυχημάτων στους κινηματογράφους
καθώς καί ή έκτέλεση στους ραδιοφωνικούς σταθμούς άναλόγων σκέτς.
δ) Ή καθοδήγηση τών πεζών στήν πρωτεύουσα καί στίς μεγάλες πόλεις μέ
κινητά συνεργεία μεγαφώνων, πού θά κινούνται μέ αύτοκίνητα ή θά έγκαθίστανται
σέ κατάλληλα κάθε φορά σημεία.
ε) Εκτός αύτών, ή έκτέλεση μικρών τεχνικών έργων, πού συντελούν στήν κα
θοδήγηση τών πεζών, είναι άπαραίτητα. "Οταν ήμουν διοικητής τής Τροχαίας ’Α
θηνών, κατά τά έτη 1946— 1949, προκειμένου νά πείσω τούς πεζούς νά περνά
νε άπό τις διαβάσεις πεζών, σκέφτηκα νά τοποθετήσω συμβολικά σιδερένιους πασσά
λους καί αλυσίδες κατά μήκος τών πεζοδρομίων ατούς μεγάλους κεντρικούς δρό
μους τών ’Αθηνών, δηλαδή στήν δδό Σταδίου, Πανεπιστημίου, πλατεία Όμονοίας
κλπ. άφήνοντας άνοικτά μόνο τά σημεία δπου ύπήρχαν διαβάσεις πεζών. ’Έτσι Ινα
πρωινό ξύπνησαν οί ’Αθηναίοι καί είδαν τις αλυσίδες στίς όποιες κρέμονταν μικρές
έπιγραφές, πού είχαν ένα χέρι νά δείχνη καί έλεγαν «άπό τά καρφιά», γιατί τίς
διαβάσεις πεζών τίς είχαμε χαράξει τότε μέ καρφιά μπρούντζινα.
'Όλοι συμμορφώθηκαν. Ό Τύπος έδέχθη τό μέτρο. Λίγοι δημοσιογράφοι έγρα
φαν δτι ή πόλη άλυσοδέθηκε, ένας δέ μηχανικός τού Δήμου ’Αθηναίων ήλθε στό
γραφείο μου καί είπεν δτι οί άλυσίδες ήσαν αντιαισθητικές καί έπέκρινε τό μέτρο.
Τού έτόνισα δτι δ Δήμος ήμπορεΐ νά τοποθετήση καλλιτεχνικούς στύλους άπό μάρ
μαρο, δπως ύπάρχουν στήν πλατεία Όμονοίας τών Παρισίων καί άλυσίδες σέ ώραία
σχέδια, πάντως τόν διεβεβαίωσα δτι αύτές πού έτοποθέτησα θά μείνουν πολλά χρό
νια στή θέση τους, Ινώ μάλιστα αύτός καί έγώ θά έχουμε τερματίσει τή σταδιοδρο
μία μας στήν ’Αστυνομία καί στό Δήμο καί θά είμαστε συνταξιούχοι. ’Έτσι καί
έγινε γιατί άπό τότε πέρασαν 20 χρόνια καί οί άλυσίδες έξακολουθοΰν νά διατη
ρούνται στούς μεγάλους δρόμους καί νά καθοδηγούν τούς πολίτες νά περνούν άπό
τίς διαβάσεις τών πεζών. Τέτοια μικρά συμβολικά έργα, συντελούν πάντοτε στήν
έπιτυχία τής οδικής άγωγής διά τής καθοδηγήσεως τών πεζών νά βαδίζουν.
2) Πρέπει νά τιμωρούνται πάντοτε δσοι καταλαμβάνονται νά παραβαίνουν
τίς διατάξεις τού κώδικος δδικής κυκλοφορίας καί δταν διαπιστώνεται υποτροπή.
Ιδίως στούς δδηγούς δχημάτων, νά Ιπιβάλλεται προσωρινή ή καί δριστική άφαίρεση τής άδειας κυκλοφορίας. Τούτο μπορεί νά πετύχη δταν καταρτισθή μητρώο δδηγών αύτοκινήτων, στό όποιο θά καταχωρούνται δλες οί παραβάσεις καθώς καί οί
αιτίες τών παραβάσεων, θά βαθμολογούνται δέ βάσει δρισμένου προκαθορισμένου
βαθμού γιά κάθε παράβαση καί δταν τό σύνολο τής βαθμολογίας φτάση σέ δρισμένο ύψος, νά άφαιρήται ή άδεια ίκανότητος τής δδηγήσεως ώς άκαταλλήλου. ’Έτσι
θά έλέγχωνται καί ή άγνοια, ή άδιακρισία, ή έγωϊστική συμπεριφορά, ή νευρικότη
τα, ή έλλειψη πείρας δδηγήσεως τού δχήματος, ή οινοποσία, ή ριψοκίνδυνη δδήγηση καί ή υπερβολική ταχύτητα, δταν άποτελοΟν αιτίες τροχαίων παραβάσεων ή δυ
στυχημάτων.
3) Τό Κράτος καί οί άρμόδιες σιδηροδρομικές έταιρεΐες, πρέπει νά φροντί
ζουν ιδιαίτερα στίς ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις, ώστε νά λαμβάνωνται άσφαλή μέτρα γιά τήν πρόληψη δυστυχημάτων, τά όποια συνήθως είναι πολύνεκρα.
Πρός τούτο χρειάζονται ειδικά τεχνικά έργα, τά όποια, δσο καί άν είναι πολυδά
πανα, δέν δικαιολογούν τήν μή έκτέλεσή τους ή καί τήν άναβολή άκόμη τής άμέσου έκτελέσεώς των, γιατί τό άνθρώπινο δυναμικό πού χάνεται σέ περίπτωση δυ
στυχήματος, είναι άπείρως άνώτερο. Μού έχουν κάνει εντύπωση τά τεχνικά έργα
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πού λαμβάνονται σέ άνάλογες περιπτώσεις στήν Αμερική, δπου σχεδδν είναι Αδύ
νατο νά γίνη δυστύχημα σέ ισόπεδο σιδηροδρομική διάβαση.
4) Γιά νά μη οδηγούν Ικεϊνοι πού βρίσκονται ύπδ τήν επίδραση οινοπνεύμα
τος, θά έπρεπε νά καθιερωθή νομοθετικώς δ Ιφοδιασμδς δλων τών αύτοκινήτων μέ
συσκευές «άλκοτέστ», ώστε νά μπορή δ κάθε δδηγδς πού ετυχε νά κάνη χρήση
οινοπνευματωδών ποτών σέ μιά διασκέδαση ή σέ κάποιο κέντρο, πριν όδηγήση το
αύτοκίνητό του, νά κάνη αυτοέλεγχο καί κατόπιν νά κρίνη δν θά πρέπει νά δδηγήση δ ίδιος ή ν’ άποφύγη τούτο, προλαμβάνοντας έτσι δυστύχημα πού συνήθως
θά έλέγχωνται καί ή άγνοια, ή άδιακρισία, ή έγωϊστική συμπεριφορά, ή νευρικότη5) Ή συνεχής παρακολούθηση τής καλής λειτουργίας τού αυτοκινήτου Ιπιβάλλεται νά γίνεται μέ τήν φροντίδα τών Ιδιοκτητών κατά συχνότατα διαστήματα,
ώστε νά προλαμβάνωνται άνωμαλίες ή δυστυχήματα άπδ αιτίες κακής συντηρήσεως
ή λειτουργίας τού δχήματος.
6) Τέλος, ή πύκνωση τού δικτύου Ιλέγχου τής κυκλοφορίας άπδ τήν Αστυνο
μία Τροχαίας στις πόλεις καί στήν ύπαιθρο χώρα, καί δ Ιφοδιασμδς τών άρμοδίων
οργάνων μέ τά άπαραίτητα τεχνικά μέσα έλέγχου, θά συντελέση κατά πολύ στήν
δμαλή κυκλοφορία καί τήν πρόληψη τών δυστυχημάτων.
Τά συμπέρασμα είναι, δτι δ κάθε πολίτης, είτε είναι δδηγός, είτε είναι πε
ζός, πρέπει νά μάθη νά α ύ τ ο π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε τ α ι , γιατί τδ άσφαλέστερο μέσο γιά τήν πρόληψη δυστυχημάτων είναι ή καλλιέργεια τού ένστικτου τής
ΑΓΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ καί είναι άξιοι συγχαρητηρίου έκεΐνοι πού έφρόντισαν νά
γίνη τούτο πανελλήνιο σύνθημα, πού κατά τά Χριστούγεννα τού 1966 συνετέλεσε,
ώστε νά είναι άναίμακτες στήν πρωτεύουσα οί'γιορτάσιμες ήμέρες, κατά τις δποΐες
χιλιάδες αύτοκίνητα έκινήθησαν πρδς τήν έπαρχία.
Ν. Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Η Σ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τ ω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομικών , ο ί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τω ν.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
--------------------------'Υπδ τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥΛΕΩΤΣΑΚΟΥ--------------------------(Συνέχεια άπο τδ προηγούμενο)

Τδν Νοέμβριο τοϋ 1928 δ Άνδρέας είπε σέ φίλους του δτι θά λήστευαν τον
δδηγδ ένδς ταξί. Τδ ταξί αύτδ θά ήταν ένα άπδ έκεΐνα που σταματούσαν στήν δδδ
Σταδίου, μπροστά στο «’Αττικόν», τδν κινηματογράφο, γιά νά παραλαμβάνουν θεατάς. Τότε, κατά τίς 9 καί τέταρτο τδ βράδυ, τέσσαρες νεαροί, παιδιά πράγματα,
πού καθώς φαινόντουσαν είχαν βγή άπδ κινηματογράφο, σταμάτησαν τδ 16.051
ταξί, δδηγούμενο άπδ τδν σωφέρ Μπουρνελάκη. Ό ένας άπδ αυτούς, δ μεγαλύτε
ρος, άπετάθη στδν δδηγδ τοϋ ταξί καί τδν ρώτησε πόσα θέλει γιά νά τούς πάη στά
Σπάτα. Συμφώνησαν νά πάη έκεΐ μέ 160 δραχμές. Κάθησαν οί τρεις στό πίσω κά
θισμα καί δ άλλος δίπλα άπδ τδν σωφέρ καί έξεκίνησαν γιά τά Σπάτα. Πρίν όμως
φθάσουν καί δταν άπεΐχαν άρκετά άπδ τδ χωριό, αύτδς πού είχε συμφωνήσει τδ τα
ξί καί πού καθόταν δίπλα στδ σωφέρ, τοϋ φώναξε ξαφνικά.
•—- Στάσου εδώ καί μήν κάνης ρούπι...
Καί επανέλαβε έντονώτερα.
•—- Στάματα άμέσως αν Θέλεις τή ζωή σου...
Ό δδηγδς τοϋ ταξί σταμάτησε άμέσως καί είδε δτι ξαφνικά τόσον δ νεαρός
πού καθόταν δίπλα του δσον καί οί άλλοι τρεις έπιβάται πού καθόντουσαν μέ
σα είχαν στδ μεταξύ φορέσει μάσκες βελούδινες καί κρατούσαν στά χέρια μπιστόλια
πού τά έπρότειναν Ιναντίον τοϋ σωφέρ, φωνάζοντας :
— Ψηλά τά χέρια άμέσως γιατί διαφορετικά θά σέ σκοτώσουμε.
Ό Μπουρελάκης άναγκάσθηκε νά συμμορφωθή. Κατάλαβε δτι είχε πέσει στά
χέρια νεαρών ληστών.
— Βγάλε άμέσως τδ σακκάκι σου καί δός το μας μέ δλα τά λεπτά, πού έχεις
μέσα, τοϋ είπε αύτδς πού καθόταν δίπλα στδν δδηγδ καί πού φαινόταν δ άρχηγδς
τών τριών άλλων.
Ό σωφέρ έβγαλε άμέσως τδ σακκάκι του καί δ νεαρός πού καθόταν δίπλα του
τδ άρπαξε καί τοϋ είπε.
— Κατέβα άμέσως άπδ τδ ταξί σου καί γύρισε σπίτι σου πεζός. Μέ τδ αύτοκίνητό σου θά φύγουμε έμεις. Πρόσεξε μήν πής σέ κανένα δτι σέ ληστέψαμε γιατί
θά έχης νά κάνης μαζί μας. Θά σέ σκοτώσουμε καί κανένας δέν θά μπορέση νά
σέ σώση. Γιά τδ αμάξι σου μήν άνησυχής Θά τδ βρής τδ πρωί στήν δδδ Μεσογείων.
Καί προσοχή. Δέν θά πής τίποτε στήν Αστυνομία ή σέ κανέναν άλλον γιά τή ληστεία.
— Μά βρέ παιδιά πώς νά φύγω χωρίς σακκάκι. Θά πουντιάσω, τούς είπε δ
σωφέρ.
— “Ελα κατέβα. Τά πολλά λόγια είναι φτώχια, τοϋ είπε δ άρχηγδς τών νεαρών.
Ό σωφέρ τούς άφησε τδ σακκάκι του καί βγήκε άπδ τδ αύτοκίνητο καί έφυγε
άμέσως, θεωρήσας τδν έαυτό του εύτυχή πού τοϋ πήραν τδ σακκάκι του στδ όποιον
είχε μέσα μόνο 16 δραχμές καί δέν τδν έψαξαν καί έτσι γλύτωσε άλλες 150 δρα
χμές πού είχε μέσα στίς τσέπες τοϋ πανταλονιού του.
Οί νεαροί γκάγκστερς μέ τδ αύτοκίνητό του έκαναν στροφή καί γύρισαν στήν
’Αθήνα, ένώ δ Μπουρνελάκης, χωρίς σακκάκι καί τρέμοντας, γύρισε πεζός καί
έφθασε στήν ’Αθήνα τά χαράματα, δπου πραγματικά βγήκε τδ ταξί του σταματημένο στήν δδδ Μεσογείων. Δέν είπε τίποτε γιά τή ληστεία τών 16 δραχμών καί γιά
τή νυκτερινή του περιπέτεια, άλλά τώρα, ύστερα άπδ ένα δλόκληρο χρόνο δ τότε
ληστευθείς σωφέρ έξω άπδ τά Σπάτα, άφοΰ διάβασε στίς εφημερίδες τίς λεπτομέ-
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ρειες τής άνακαλύψεως τί]ς συμμορίας καί τά κατορθώματα τοϋ Χριστοφιλέα καί
των φίλων του, έθεώρησε καθήκον του να προσέλθη εις τήν ’Ασφάλειαν καί νά καταγγείλη τδ γεγονός.
Εις τήν Γενική ’Ασφάλεια δ Μπουρνελάκης προέβη εις «δικαστικήν άναγνώρισιν», έν μέσω δηλαδή δεκάδος όλης νέων τής ιδίας ήλικίας μέ τόν Χριστοφιλέα,
τοΰ Άνδρέα ώς δράστου τής έναντίον του ληστείας καί τής αρπαγής τοϋ αύτοκινήτου του. Ό νεαρδς Χριστοφιλέας ένεθυμήθη καί ώμολόγησε άμέσως τδ γεγονός,
άλλ’ δταν ήρωτήθη μέ ποιους άλλους έκαμε τότε τήν ληστείαν, άπήντησεν είς τδν
ανακριτήν Σουργιαδάκην.
— Πού νά τούς ξέρω κ. άνακριτά. Δέν τούς ήξερα. Τούς είχα βρή τυχαίως.
Ή ταν παιδιά άπδ έκεΐνα πού συχνάζουν ατούς κινηματογράφους καί βλέπουμε τέ
τοια έργα, δηλαδή «αστυνομικά» καί τούς είπα νά βοηθήσουν. Καί βοήθησαν. "Γστερα τδ αύτοκίνητο τδ ώδήγησα Ιγώ άπδ τά Σπάτα ώς τήν ’Αθήνα καί μετά ούτε
ξαναεΐδα έκεΐνα τά παιδιά.
— Καί αύτούς τούς ξέρεις, δπως ξέρεις καί τδ Φώτη, τοΰ παρετήρησε δ άνακριτής, άλλά δέν τούς μαρτυράς, δπως σοΰ είπα, γιατί περιμένεις άπδ αύτούς νά σέ
βοηθήσουνε.
Ά λλά εκτός άπδ τή ληστεία καί τήν άρπαγή τοϋ αύτοκινήτου τοΰ Μπουρνελάκη, άπεδείχθη άκόμη δτι, ένα μήνα πριν άπδ τή σύλληψί του, δ νεαρδς άρχηγδς
τής συμμορίας μέ τά 25 μπιστόλια είχε κλέψει καί άλλο αύτοκίνητο πού στάθμευε
στήν όδδ Άθηνάς. Πήγε μέ αύτό βόλτα στή Γλυφάδα καί στδ γυρισμό τδ παράτησε
στδ άερολιμένα τοΰ Ελληνικού, δπου καί βρέθηκε τήν άλλη μέρα.
Καί μετά τήν άποκάλυψι γιά τήν ληστεία καί τήν άρπαγή τοΰ αύτοκινήτου τοΰ
Μπουρνελάκη καί τήν άλλη κλοπή τοΰ αύτοκινήτου τής δδοΰ Άθηνάς, ύπεβλήθη
ώμή πιά ή έρώτησις στδ νεαρό Χριστοφιλέα άπδ τδν άνακριτή.
— Λές δτι ήθελες νά αίχμαλωτίσης τδ Γιαννέτσο καί δτι σοΰ χρειαζόταν αύ
τοκίνητο καί δτι γιά νά τδ άποκτήσης σκότωσες τδν Τσάγκα καί πήγες νά σκοτώσης τδ Νικηταρά. Μά άφοΰ ώραιότατα μποροΰσες νά κλέψης αύτοκίνητο ή νά κατεβάσης έν άνάγκη τδ σωφέρ καί νά τοΰ τδ πάρης, δπως έκανες στά Σπάτα, γιατί
νά κάνης έγκλημα ; Νά κάνης φόνο ;
Άπάντησις πρδς άνακριτήν :
— Νόμιζα δτι τδ πτώμα τοΰ Τσάγκα δέν θά τδ ευρισκαν άμέσως καί δτι ή έξαφάνισις έκείνου τοΰ σωφέρ δέν θά άνησυχοΰσε τούς δικούς του, γιατί θά νόμιζαν
δτι βγήκε κούρσα γιά έπαρχία καί δέν τούς ειδοποίησε καί έτσι θά μποροΰσα νά
είχα κάμποσες μέρες στή διάθεσί μου τδ ταξί του γιά νά αιχμαλωτίσω τδ Γιαννέ
τσο. Στδ ταξί τοΰ Τσάγκα θά άλλαζα άμέσως τόν άριθμδ καί θά μποροΰσα νά άλωνίζω μέρες δλόκληρες στήν Αθήνα. ’Ενώ άν έκλεβα αύτοκίνητο, δ σωφέρ θά κατάγγελνε άμέσως τήν κλοπή στήν Αστυνομία καί θά άναστάτωνε τδν κόσμο. Καί
θά μέ έπιαναν.
Βάσις δμως ήταν μία. "Οτι δ Χριστοφιλέας, γιά τδ άνόητο σχέδιό του τής αι
χμαλωσίας, μποροΰσε νά κλέψη αυτοκίνητο χωρίς νά σκοτώση. Καί δμως σκότωσε
τδν Τσάγκα καί πήγε νά σκοτώση καί τδν Νικηταρά.
Ή άνάκρισις διά τήν πλήρη διαλεύκανσι τών έγκληματικών πράξεων τής συμ
μορίας, έξακολουθοΰσε καί διαρκώς άπεκαλύπτοντο καινούργια. Καί νά άκόμα ένας
άπδ τούς φίλους τοΰ Άνδρέα, πού τδ δνομά του δέν τδ άπεκάλυψε ή Ασφάλεια
παρουσιάσθηκε στδν κ. Κουτσουμάρη καί τοΰ άπεκάλυψε δτι πρό καιροΰ δ Άνδρέας
τδν παρέσυρε καί τδν πήρε μαζί του στή Γλυφάδα γιά νά κλέψουν μιά έπαυλι. Ό
νεαρδς Χριστοφιλέας άφησε άπ’ έξω άπδ τήν έπαυλι τδ φίλο του, γιά νά φυλάη
«τσίλιες» καί μπήκε αύτδς μέσα. Ά λλά σέ λίγο βγήκε καί τοΰ είπε δτι δέν μπόρε
σε νά φέρη είς πέρας τήν κλοπή έκείνη, ή δποία έτσι έμεινε μονάχα άπόπειρα.
Μετά τή δολοφονία, δ φίλος αύτδς συνήντησε τδν Άνδρέα έξω άπδ τδν κινη-
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ματογράφο «Άλκαζάρ», στο σταθμέ της Λαρίσης. Τότε δ Άνδρέας έφερε μέ τρό
μο τή συζήτησι γιά τδ «μυστηριώδες έγκλημα τής Βούλας» καί τόν ρωτούσε άν
άνεκαλύφθη δ δολοφόνος καί άν έμαθε τίποτε γιά τή δολοφονία έκείνη. Εκείνη τήν
στιγμή δ φίλος του έκεϊνος παρετήρησε δτι δ Άνδρέας πού ώς τότε φορούσε πουκά
μισα μέ κολαρίνες άλλα «Μπάΰρον», φορούσε πια πουκάμισα μέ συνηθισμένους για
κάδες καϊ γι’ αότδ καί αύτδς όταν δ Άνδρέας τδν ρώτησε για τδ έγκλημα τής
Βούλας, τού είπε μισοσοβαρά καί μισοαστεΐα.
— Βρέ Άνδρέα μήπως είσαι έσύ ένας άπδ τούς δύο νέους μέ τά πουκάμισα
μέ τις κολαρίνες καί μήπως σύ έσκότωσες τδ σωφέρ ;
Ό Άνδρέας ταράχθηκε γιά μιά στιγμή, άλλά εύθύς άμέσως άνέκτησε τήν ψυ
χραιμία του καί τού είπε :
— Δέν είσαι στά καλά σου. Πώς σοΰ ήλθε στδ νοΰ νά πής τέτοιο πράγμα ;
Άμέσως δ Άνδρέας πήρε τδ φίλο του έκεινο μπάτσο καί οί δυό τους μαζί
τράβηξαν πρδς τήν δδδν Φαβιέρου. Σ ’ δλο αυτδ τδ διάστημα δ Άνδρέας έξηγοΰσε
στδν φίλο του τούς λόγους γιά τούς δποίους αύτδς δέν... μπορούσε νά είναι δ δολο
φόνος τού Τσάγκα καί τδν έβεβαίωνε δτι τάχα είχε άδιάσειστο «άλλοθι».
Σ’ αύτδν τδν φίλο του δμως παρέμεινε μιά ύποψία καί συνομιλώντας, μετά άπ’
αυτδ τδ διάλογο, σ’ ένα συγγενή του, τού έλεγε γιά τίς ύπόνοιές του δτι δ φίλος
του Άνδρέας Χριστοφιλέας ήταν άνακατεμένος στή δολοφονία τού Τσάγκα καί δτι
«έτσι τού έρχόταν νά πάη νά τδν καταγγείλη». Ό συγγενής του δμως αύτδς τδν
καθησύχασε καί τού είπε :
— Θά γελάσθηκες καύμένε. Πρόσεξε μήπως πάρης κανένα άθώο στδ λαιμό σου.
Καί έκεΐνος έσιώπησε.
Τήν άλλη μέρα, Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 1929, κατόπιν έντολής τού άνακριτού Σουργιαδάκη προσήχθησαν πρώτοι είς τδ γραφεΐον του, είς τδ «Άρσάκειον», ή
Κούλα Χριστοφιλέα καί δ Ντούνης γιά νά τούς άπαγγείλη κατηγορία. Στήν Κούλα
άπηγγέλθη κατηγορία γιά συναυτουργία στή «ληστεία μετά φόνου έν δημοσία δδώ»,
δπως ήταν τότε τδ άρθρο τού παληού Ποινικού Νόμου, γιά τή δολοφονία τού σωφέρ
Τσάγκα στή Βούλα καί γιά ληστεία μετ’ άποπείρας φόνου τού Κώστα Νικηταρά.
Στδν Ντούνη άπηγγέλθη κατηγορία μόνο γιά τή ληστεία μέ άπόπειρα φόνου τού Κ.
Νικηταρά. Ή μεταφορά στδ άνακριτικδ γραφείο άπδ τήν Ασφάλεια έγένετο αίφνιδιαστικώς καί μέ Ισχυρά συνοδεία άστυνομικών, ένώ ένα σωρδ άνδρες τής Ασφα
λείας εύρισκοντο είς τάς δδούς Πανεπιστημίου καί Άρσάκη. Ά λλ’ δ κόσμος τδ έμα
θε καί έκατοντάδες άνθρώπων συνεκεντρώθησαν έξω άπδ τδ Δικαστικδ Μέγαρο καί
προέβησαν είς φοβερές καί τρομερές άποδοκιμασίες καί κατάρες έναντίον τών μελών
τής συμμορίας Νίκου Χριστοφιλέα, δπως τήν έλεγαν τότε ή τής συμμορίας μέ τά
25 μπιστόλια, δπως τήν ώνομάσαμεν κατόπιν δλοι μας οί άστυνομικοί συντάκται.
— Ανάθεμα καί κατάρα στούς δολοφόνους.
— Μουσκέτο στούς γκάγκστερς.
— Στδ άπόσπασμα οί ληστές τών σωφέρ.
— Τί τούς φυλάττε καί δέν τούς σκοτώνετε, έφώναζαν τά πλήθη καί πρδς τή
συνοδεία καί πρδς τούς άλλους άστυνομικούς τής Ασφαλείας πού είχαν περιζώσει
τδ Δικαστικδ Μέγαρο.
Ή Κούλα είχε ξεσπάσει σέ λυγμούς καί δ Ντούνης έτρεμε σύγκορμος μπροστά
στίς ίαχές αυτές τού πλήθους.
'Ε ω ς τότε, άπδ τή σύλληψί τους, οί άδελφοί Χριστοφιλέα καί δ Ντούνης στήν
Γενική Ασφάλεια δέν είχαν άπολογηθή ώς κατηγορούμενοι άλλά είχαν έξετασθή
ένόρκως ώς μάρτυρες. Τδ άπόγευμα καί μέ άνάλογες σκηνές άπδ τά πλήθη τών
διαβατών τών δδών Σταδίου καί Πανεπιστημίου μετεφέρθη στήν Εισαγγελία καί με
τά στδ γραφείο τού άνακριτού Σουργιαδάκη καί δ νεαρδς άρχηγδς τής συμμορίας
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Άνδρέας Χριστοφιλέας, Ό Άνδρέας είχε χάσει τελείως τδ θάρρος του στό δίκαιο
έκεΐνο ξέσπασμα της όργής τοΰ πλήθους καί κατακίτρινος καί τρέμοντας Ιρριχνε φο
βισμένες ματιές στον έπί κεφαλής τής συνοδείας μακαρίτη, ύπαστυνόμο τότε, Κώ
στα Τσίπη καί έφαίνετο σάν να ζητούσε άπδ αύτόν προστασία.
Οί κατηγορούμενοι καί οί τρεις ζήτησαν μέ τούς συνηγόρους τους προθεσμία
μέχρις ότου οί τελευταίοι μπορέσουν νά λάβουν γνώσιν ολοκλήρου τής δικογραφίας.
'Από έκεΐ ό μέν Άνδρέας Χριστοφιλέας καί ό Ντούνης έστάλησαν μέ σημείωμα τοΰ
άνακριτοΰ Σουργιαδάκη νά κρατηθούν από τή Χωροφυλακή στό τμήμα Μεταγωγών,
ένώ ή Κούλα έπανήχθη εις τά κρατητήρια τής ’Ασφαλείας, στήν οδόν Σατωβριάνδου.
Στήν Εισαγγελία ή Κούλα, δταν Ιρωτήθηκε άπό τόν Εισαγγελέα τής Ποινικής
αγωγής διά τάς μάσκας άπό τό κόκκινο βελούδο, ώμολόγησε κυνικώτατα δτι αυτές
τίς έφτιαξε ή ίδια γιά νά τίς χρησιμοποιήση ή συμμορία γιά τίς δολοφονίες καί τίς
ληστείες καί προσέθεσε δτι τό κόκκινο βελούδο, προήρχετο (τί τραγική ειρωνεία)
άπό τά ερυθρά καί χρυσοποίκιλτα άμφια ένδς ίερέως... Δέν έξήγησε δμως άν τά
άμφια αύτά προήρχοντο άπό κλοπή ή άλλως πώς.
Κατά τήν επαναφορά τής Κούλας Χριστοφιλέα στή Γενική ’Ασφάλεια συνέβη
έκεΐ μιά άλλη φοβερή σκηνή άπειρου τραγικότητος. Έ κεΐ στήν οδόν Σατωβριάνδου, στήν εξώπορτα τής ’Ασφαλείας περίμενε μιά μαυροφορεμένη γρηούλα, μέ κατάμαυρο μαντήλι στό κεφάλι πού έμοιαζε γιά καλόγρηα. Ό σκοπός πύλης δέν
τής είχε δώσει καμμιά σημασία γιατί νόμιζε δτι ή γρηούλα θά περίμενε έκεΐ κά
ποιον γνωστό της άστυνομικό άλλά ξαφνικά τήν είδε μόλις έφθασε τό ταξί μέ τόν
ύπαστυνόμο Κώστα Τσίπη πού ξανάφερνε τήν Κούλα στή Γενική ’Ασφάλεια ώρμησε σάν άνήμερο θηρίο, σάν σίφουνας καί τήν άρπαξε άπό τά μαλλιά. Δοκίμασε ύστε
ρα μέ τό δεξί της χέρι νά τήν άρπάξη άπό τό λαιμό καί νά τήν στραγγαλίση ένώ
ξεφώνιζε καί έσκουζε :
— Κακούργα, παληοβρώμα, παληοθήλυκο. ’Εσύ άτιμη μοΰ σκότωσες τό γυιό
μου τό σωφέρ πέρα στή Βούλα καί μοΰ έκλεισες τό σπίτι μου. Κακούργα άπό τό
χέρι μου θά τώβρης... Θά σέ σκίσω σάν σαρδέλλα. Θά σέ πνίξω... Θά σοϋ πιώ τό
αίμα, φόνισσα, δπως καί σύ ήπιες τό αίμα τοΰ γιόκα μου, τοΰ παλικαριοΰ μου...
Ό μακαρίτης δ ύπαστυνόμος ό Τσίπης, ποΰ άργότερα μοΰ περιέγραφε τή φο
βερή έκείνη στιγμή, αίφνιδιάστηκε τό πρώτο άπό τήν έπίθεσι τής μαυροφόρας πού
δέν ήταν άλλη άπό τή χαροκαμένη μάννα τοΰ Τσάγκα, πού δέν τήν περίμενε. ’Α
μέσως δμως άρπαξε τά χέρια τής δυστυχισμένης εκείνης μάννας καί τά έσφιξε δυ
νατά άποσπώντας της άπό τήν Κούλα ένώ άπό τό σαματά πού έγινε έτρεξαν καί δ
σκοπός πύλης καί άλλοι άστυνομικοί έτρεξαν νά τόν βοηθήσουν. Παρελάβαν τήν
Κούλα καί τήν έκλεισαν άμέσως στό κρατητήριο τών γυναικών πού ήταν στό ισό
γειο καί υστέρα Ιτρόμαξαν νά συνεφέρουν τή δύστυχη μάννα τοΰ Τσάγκα πού ύστε
ρα άπό τή φοβερή καί τρομερή προσπάθεια πού κατέβαλε γιά νά πνΐξη μέ τά ίδια
της τά χέρια τή φόνισσα τοΰ παιδιού της καί άπό τήν ταραχή καί τή συγκίνησι
πού δοκίμασε ήταν κυριολεκτικώς κουρέλι.
(Συνεχίζεται)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ
Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ ΙΣ Π Υ Ρ Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
'Υπό τοϋ τ. Διοικητοϋ Α' τοϋ Πυρ. Σώματος κ. Π . ΖΟΥΚΟΥ

'Η όργάνωσις διά την πυρασφάλειαν έν γένει περιλαμβάνει: Την οικιακήν προ
στασίαν, την των άνεξαρτήτων ιδρυμάτων κλπ. και την κρατικήν Πυροσβεστικήν
'Υπηρεσίαν.
1 . ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ή αυτοπροστασία εις τήν παθητικήν αεράμυναν στηρίζεται πρό πάντων επί
τής οικογένειας καί έπομένως ή άεράμυνα τής οικογένειας πρέπει νά παρασκευασθή
μετ’ ιδιαιτέρας προσοχής.
Ό άμαχος πληθυσμός προς τον σκοπόν τούτον πρέπει νά όργανοΰται από τού
καιρού τής ειρήνης, ίνα κατά τάς σκληράς δοκιμασίας δύναται ν’ άντιμετωπίζη τόν
κίνδυνον μέ ταχύτητα καί ψυχραιμίαν.
Κάθε πολίτης πρέπει νά γνωρίζη, δταν ή πόλις κηρυχθή εις κατάστασιν άεραμύνης, δτι μπορεί νά δοθή τό σύνθημα τού συναγερμού άπό στιγμής εις στιγμήν.
Ό άριθμός των προσβαλλομένων έν περιπτώσει έπιθέσεως μεταξύ τού πληθυ
σμού, δύναται νά περιορισθή είς τό έλάχιστον διά τής τηρήσεως ώρισμένων κανόνων.
Τά μέτρα ταΰτα λαμβάνονται από τού καιρού τής ειρήνης καί σέ κάθε σπίτι
πρέπει νά ύπάρχη είς πυροσβέστης.

Πυροσβεσται τοϋ σπιτιού.
Τοιοΰτοι έκλέγονται καί βρίζονται οί άρρενες μή στρατεύσιμοι. Οδτοι έχουν
καθήκοντα εν καιρώ ειρήνης καί έν καιρώ πολέμου.
Έ ν καιρώ ειρήνης:
Οί πυροσβέσται έκπαιδεύονται θεωρητικώς καί
πρακτικώς διά τήν έκμάθησιν τού τρόπου τής καταπολεμήσεως των πυρκαϊών καί
μεταδίδουν τάς γνώσεις των είς τά λοιπά μέλη τής οικογένειας.
Λαμβάνουν διάφορα προληπτικά μέτρα, γνωρίζουν τά ευπαθή σημεία τών οι
κιών των, ίνα προστατεύσουν ταύτας άπό τού κινδύνου τής πυρκαϊάς. Μεριμνούν
διά τήν υδραυλικήν έγκατάστασιν καί προμηθεύονται απλά καί μικράς άξίας πυρο
σβεστικά έργαλεΐα.
Έν καιρώ πολέμου:
Ή Πυροσβεστική υπηρεσία άσφαλώς θά εί
ναι ανίσχυρος ν’ άντιμετιυπίση πολλάς πυρκαϊάς ταυτοχρόνως καί δι’ αυτό κυρίως
θ’ άσχολήται είς τήν κατάσβεσιν πυρκαϊών κτιρίων καί έγκαταστάσεων γενικού ένδιαφέροντος, τά όποια θ’ αποτελούν τόν κύριον στόχον τού έχθροΰ καί δεν θά δυνηθή ν’ άσχοληθή μέ τήν κατάσβεσιν τών πυρκαϊών τών οικιών.
Δι’ αυτό πρέπει οί πολΐται νά είναι είς θέσιν άποτελεσματικώς ν’ άμυνθοΰν έν
τή οικία των κατά τού κινδύνου τούτου.
Ό πυροσβέστης πρέπει νά μετάφέρη έκ τής στέγης τής οικίας του τά εύκαυστα είδη.
‘Απομακρύνει τάς ευφλέκτους ουσίας έάν υπάρχουν έκ τού τελευταίου ορόφου.
Θά τοποθετήση δοχεία άμμου είς τήν ταράτσα καί τά διαμερίσματα καί πλη
σίον τών κλιμάκων. Έ άν είναι δυνατόν θά τοποθετήση καί αυτόματον πυροσβεστήρα.
Έάν δεν ύπάρχη υδραυλική έγκατάστασις, πρέπει νά έφοδιασθή μέ δοχεία γε
μάτα ύδωρ καί νά προμηθευθή μέ τά έξής έργαλεΐα :
Ενός πτύου, ένός σαρώθρου, μιάς σκαπάνης, ένδς πελέκεως, ένός πρίονος, έ-
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νός δοχείου ψευδαργύρου διά τά τεμάχια φωσφόρου καί ένός δοχείου έκ πηλού διά
τά τεμάχ.α θερμίτου.
Ό
π υ ρ ο σ β έ σ τ η ς έ ν ώ ρ α έ π ι θ έ σ ε ω ς : 'Ως είναι γνιοστόν, δ
συναγερμός διατάσσεται διά σειρήνων, κωδώνων έκκλησιών, πυροβόλων κλπ., δταν
εχθρικά αεροπλάνα διέλθουν τά σύνορα. Αί Ά ρχαΙ ειδοποιούνται σχετικώς άπό τήν
άρμοδίαν Τπηοεσίαν.
Έ ν ώρα έπιθέσεως λοιπόν, ό πυροσβέστης βοηθεΐ τον οίκοφύλακα. Έάν δεν ύπάρχη τοιούτος, μεριμνά ταχέως διά τήν διακοπήν τού ήλεκτρικοΰ ρεύματος έκ τού
γενικού διακόπτου καί φροντίζει διά τήν είσοδον των ένοικων είς τό καταφύγιον.
Κλείει καλώς τάς θύρας καί τά παράθυρα τής οικίας καί καταβιβάζει, έάν υπάρ
χουν, τά παραπετάσματα.
’Ανέρχεται είς τόν τελευταΐον δροφον, άφοΰ προηγουμένως φέρη τήν προσω
πίδα τήν όποιαν φυλάσσει είς πρόχειρον μέρος.
Ή παραμονή του είς τήν στέγην έχει σκοπόν ν’ άντιληφθή είς ποιον μέρος θά
πέση τυχόν έμπρηστική βόμβα, ίνα προβή εις τήν κατάσβεσιν ταύτης καί καταπολεμήση τυχόν προκληθεΐσαν έστίαν πυρός.
Τά τεμάχια τού βλήματος πρέπει ν’ άπομακρύνη είς άσφαλές μέρος, άφοΰ τοποθετήση ταΰτα διά τού πτύου έντός κενού δοχείου.
Διά τήν κατάσβεσιν τής έμπρηστικής βόμβας άπαγορεύεται τελείως ή χρησι
μοποίησή υδατος, διότι ένδυναμοΰται ή πυρκαϊά καί λαμβάνει μεγαλυτέρας δια
στάσεις.
Έ άν έχη γίνει έναρξις πυρκαϊάς είς τήν στέγην, δ πυροσβέστης έπιλαμβάνεται τού έργου τής κατασβέσεως δι’ ΰδατος.
Ό θερμίτης, δταν έλθη είς έπαφήν μέ τό ύδωρ, σχηματίζει έκρηκτικάς ένώσεις
ύδραργύρου— δξυγόνου.
Ό πυροσβέστης πρέπει νά δίδη ιδιαιτέραν προσοχήν καί μετά τήν κατάσβεσιν
τής πυρκαϊάς, έρευνών τά έπικίνδυνα σημεία.
Ό πυροσβέστης πρέπει νά καταβάλη κάθε προσπάθειαν διά τήν κατάσβεσιν
τής πυρκαϊάς, έστω καί έάν αυτή έλαβε διαστάσεις" καί τότε μόνον νά έγκαταλείψη τό έργον του, έφ’ δσον βεβαιωθή δτι είναι τελείως άδύνατος ή κατάσβεσις.
Τότε πρέπει νά είδοποιήση τήν Κρατικήν Πυροσβεστικήν Υπηρεσίαν διά νά
τού παράσχη κάθε βοήθειαν.
"Ολα αύτά θά γίνουν χωρίς νά τά άντιληφθοΰν οί εις τά καταφύγια εύρισκόμενοι,
πρός άποφυγήν πανικού.
Έ άν δμως συντρέχη λόγος, θά μεριμνήση διά τήν έξοδον τούτων έκ των κατα
φυγίων μέ θάρρος καί ψυχραιμίαν.
Μετ ά τ ή ν
λήξιν τ ο ύ συναγερμού:
Ό οίκοφύλαξ ή δ πυ
ροσβέστης μεριμνά διά τήν άποκατάστασιν έκ νέου τής κανονικής ζωής εις τήν οι
κίαν του, ειδοποιών πρός τούτο τούς έντός τού καταφυγίου εύρισκομένους δτι ό συ
ναγερμός έτελείωσε καί βεβαιοΰται μήπως έγινε ζημία είς τήν οικίαν.
Είς περίπτωσιν πυρκαϊάς είς γειτονικάς οικίας, μεταβαίνει ίνα προσφέρη τήν
βοήθειάν του.
Έάν τό σπίτι έμολύνθη άπό δηλητηριώδη άέρια, λαμβάνει μέριμνα διά τήν άπολύμανσιν αύτού.
2 . ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Σύνολον πυροσβεστών άποτελεΐ τήν προστασίαν μιάς μεγάλης οικοδομής ή έ
νός οικοδομικού τετραγώνου ή κτιριακών συγκροτημάτων ένός άνεξαρτήτου ίδρύμα-
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τος (εργοστασίου κλπ.), μέ τά Απαραίτητα πυροσβεστικά μέσα. Οδτοι χωρίζονται
είς δμάδας προσβολής.
Διά την τοιαύτην προστασίαν των Ανωτέρω, βρίζεται εις έπΐ κεφαλής, δ πλέον
κατάλληλος, δστις Ιχει τήν ευθύνην καταπολεμήσεως των πυρκα'ιών καί τόν συντο
νισμόν των εργασιών.
Ε φ ό δ ι α : Εφοδιάζονται μέ διάφορα πυροσβεστικά εργαλεία καί έξαρτήματα καί τοποθετούν ταΰτα είς ειδικόν διαμέρισμα, έξωθεν τού δποίου Αναγράφεται
«Πυροσβεστικά έργαλεΐα».
Ό έ π ί κ ε φ α λ ή ς : Μεριμνά διά τήν καλήν λειτουργίαν τών ύδροστομίων, έάν υπάρχουν τοιαΰτα, ή τών υδαταποθηκών. Γνωρίζει τά επικίνδυνα σημεία
τής περιφέρειας του άπό πυροσβεστικής άπόψεως.
Εύρισκεται πάντοτε είς έπικοινωνίαν μέ όμάδας τών γειτονικών ιδρυμάτων, εν
περιπτώσεις συναγερμού, προς παροχήν τυχόν Αμοιβαίας ένισχύσεως. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν συγκεντρώνει τούς πυροσβέστας είς τι σημεΐον ύψηλότερον, ίνα δύνανται νά άντιληφθώσι τυχόν έκραγεΐσαν πυρκαϊάν.
'Ορίζει ένα έκ περιτροπής παρατηρητήν.
Έάν έξερράγη μία πυρκαϊά, αποστέλλει εν τμήμα.
Έ άν έκραγή καί δεύτερα, Αποστέλλει καί έτερον τμήμα.
Έάν παρίσταται Ανάγκη, ζητεί βοήθειαν τών γειτονικών ιδρυμάτων.
Μετά τήν λήξιν τής αποστολής των έπανέρχονται είς τάς θέσεις των.
Κ α θ ή κ ο ν τ α έπί κ ε φ α λ ή ς ε ί ς τ ό ν τ ό π ο ν
τ ή ς πυρκ α ϊ ά ς : Εύθύς ως φθάση τό τμήμα είς τόν τόπον τής πυρκαϊάς, ό έπί κεφαλής
θά ένεργήση άναγνώρισιν πρδς λήψιν τών ένδεικνυομένων μέτρων διά τήν προσβο
λήν τού πυρός μέ τά διατιθέμενα μέσα. '

'Υποχρεώσεις επιχειρήσεων εν γένει κλπ.
Αί πάσης φύσεως έπιχειρήσεις, βάσει τού άρθρου 8 τού Νόμου 5273) 31 περί
λήψεως προληπτικών μέτρων κατά τών κινδύνων τού πυρός, παρακολουθήσεως, έλέγχου καί τηρήσεως τών μέτρων τούτων είς έργοστάσια, βιομηχανικάς καί τεχνικάς έγκαταστάσεις, έργαστήρια, άποθήκας εύφλέκτων ύλών, Νοσοκομεία, Κλινικάς,
Θεραπευτήρια, πολυσύχναστα δημόσια κέντρα, Κινηματοθέατρα, πολυωρόφους οικο
δομάς καί γενικώς έκεΐ ένθα άνακύπτουσι κίνδυνοι έκ συνωστισμού ή πυρκαϊάς ύποχρεο Ονται:
1. Είς τήν συγκρότησιν καί έκπαίδευσιν πυροσβεστικών δμάδων, συμφώνως
προς τάς όδηγίας τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
2. Είς τήν τοποθέτησιν αύτομάτου τηλεφώνου είς τό θυρωρεΐον τής έπιχειρήσεως καί Αναγραφήν δΓ άνεξιτήλου μελάνης τού Αριθμού τηλεφώνου τής Πυροσβε
στικής Υπηρεσίας τής περιφερείας, είς έμφανές μέρος πλησίον τού τηλεφώνου, καί
είς Ανάρτησιν καταστάσεως Αναγραφούσης τά δνόματα τά όποια Αποτελούν τάς συγκροτηθείσας πυροσβεστικάς δμάδας τής έπιχειρήσεως.
3. Είς τήν συγκέντρωσιν πτύων, σκαπανών, πελέκεων καί άλλων διαρρηκτικών
έργαλείων διά τήν έν ώρα πυρκαϊάς χρησιμοποίησίν των εις ώρισμένον μέρος, δπου
τοποθετείται πινακίς μέ τάς λέξεις «Πυροσβεστικά έργαλεΐα».
4. Εις τήν τοποθέτησιν καταλλήλων πυροσβεστήρων, είς οδς έπικολλάται ταινία
παρά τής Π. Γ. είς ήν έμφαίνεται ή ήμερα έπιθεωρήσεως.
δ. Είς τήν τοποθέτησιν δοχείων πλήρων ύδατος είς ώρισμένα σημεία.
6.
Είς τήν τοποθέτησιν δοχείων πλήρων άμμου είς έπιχειρήσεις, αΐτινες χρη
σιμοποιούν εύφλέκτους δλας.
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7. Εις τήν έγκατάστασιν ύδροδοτικοΰ δικτύου εντός καί έκτός των Ιγκαταστάσεων τής έπιχειρήσεως, έφ’ δσον παρίσταται ανάγκη, καί τοποθέτησιν επί τών στο
μίων τοΰ δικτύου άναλόγων σωλήνων έκροής καί αυλών.
8. Είς τήν άποφυγήν πάσης αιτίας πυρκαϊας.
9. Είς τήν άπομάκρυνσιν έξ έστιών θερμάνσεως παντός αντικειμένου υποκει
μένου είς άνάφλεξιν.
Είς τήν άπομάκρυνσιν ή είς τήν κατάλληλον διευθέτησιν ύλών ύποκειμένων είς
αότόματον άνάφλεξιν.
10. Διά τό ύπηρετοΰν είς τάς επιχειρήσεις προσωπικόν άμφοτέρων των φύλων,
τάσσεται άνάλογος προθεσμία έντός τής όποιας ύποχρεούται, μερίμνη τής έπιχειρήσεως, νά έφοδιασθή διά δελτίων πυροσβεστικών ταυτοτήτων, άφοΰ προηγουμένως
έκπαιδευθοϋν παρά τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, θεωρητικώς καί πρακτικώς, είς
τήν χρήσιν τών προχείρων πυροσβεστικών μέσων.
Έ φ ’ έξής, δπου ήθελον έπιβληθή ύπό τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τά μέτρα
ταΰτα, άπαγορεύεται ή πρόσληψις υπαλλήλων έάν δέν είναι έφωδιασμένοι διά τοΰ
σχετικού δελτίου Πυροσβεστικής ταυτότητος.
Τοιοΰτοι ύπάλληλοι νοούνται οί ταμίαι, οί μηχανικοί, οί ταξιθέται, οι σκηνοθέται, οΕ θαλαμηπόλοι, οΕ θυρωροί καί άπαν έν γένει τό μόνιμον ύπαλληλικόν καί
εργατικόν προσωπικόν άμφοτέρων τών φύλων, τών πάσης φύσεως επιχειρήσεων είς
τάς όποιας άφορά ή σχετική διάταξις.
ΟΕ έπιχειρηματίαι καί οΕ διευθυνταί τών άνωτέρω επιχειρήσεων ύποχρεοΰνται,
πρό πάσης προσλήψεως υπαλλήλου, νά Ιξετάζωσι καί βεβαιώνται περί τής ύπάρξεως παρ’ αύτώ τής άνωτέρω ταυτότητος, εκδιδομένης υπό τής Πυροσβεστικής Υ πη
ρεσίας μετά προηγουμένην κατάλληλον Ικπαίδευσιν.
Ή όργάνωσις τών άνεξαρτήτων ιδρυμάτων, άναλόγως τής σπουδαιότητος αυ
τών καί έφ’ οσον διατίθενται πρός τούτο μέσα, δύναται νά είναι όμοια περίπου μέ
τήν τοΰ Πυροσβεστικού Σταθμού.
( Συνεχίζεται)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τά 24 έκδοθέντα τεύχη τών « ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ »
τοΰ λήξαντος έτους 1966 μετά τοΰ λεπτομερούς ευρετηρίου, δέον
νά βιβλιοδετηθοϋν είς ένα τόμον, ό όποιος θά φέρη τον τίτλον
«ΤΟΜΟΣ ΙΔ' έτους 1966».
Διά τήν βιβλιοδεσίαν τών έν λόγω τευχών οί ενδιαφερόμε
νοι δύνανται ν’ άπευθύνωνται είς τό επί τής όδοΰ Καλλιδρομίου
7 βιβλιοδετεΐον τοΰ κ. Ίωάννου Ταουσάνη ( τηλέφ. 634.691).
Τιμή κατά τόμον, κατόπιν συμφωνίας της υπηρεσίας ήμών μετά
τοΰ βιβλιοδέτου, δραχ. 17 διά τόν πανόδετου καί δραχ. 27 διά τον
δερματόδετου, ήτοι αί αύταί ώς καί κατά τά παρελθόντα έτη τιμαί.

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

«ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»
--------------------------'Τπδ τοΰ Ύπαστυνόμου Α' χ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ-------------------------(Συνέχεια άπδ το προηγούμενο)

• Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ
• ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
• ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ,
κ . ΑΙΓΛΗ ΨΑΛΤΗ

• Ή φροντίδα για τδ παιδί είναι έπιτακτικδ αίτημα τής έποχής μας, μιας έποχής παράξενης καί άλλοπρόσαλλης, πού δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στδν
τομέα τής ανατροφής τών παιδιών.
Τδ παιδί μεγαλώνει ξεχασμένο άπδ τούς μεγάλους. Μεγαλώνει χωρίς τή στορ
γή, τήν παρακολούθηση καί τή νουθεσία πού είχε άλλοτε. 'Η οικογένεια, πολλές
φορές, δεν κάνει τδ καθήκον της. Οί βιωτικές μέριμνες, δ ταχύτατος ρυθμδς τοΰ
μηχανικού αίώνος μας καί ή αβεβαιότητα για τδ αύριο, έφεραν σέ δεύτερο πλάνο
τήν άνατροφή τών παιδιών. ΙΙάνω στδ θέατρο τής ζωής πρωταγωνιστούν τούτη τήν
ώρα άλλα προβλήματα πού μας άπορροφοΰν. Κομπάρσος άσήμαντος τδ παιδί, χρη
σιμοποιεί κάθε θεμιτδ κι’ Αθέμιτο μέσο για να τδ προσέξουμε. ’Έτσι έχουμε τα
«κακομαθημένα παιδιά», τά παραστρατημένα, τα άνυπάκοα. “Ετσι δημιουργήθηκαν
τα «ώργισμένα νειάτα», ένα έπικίνδυνο καί δλότελα άντικοινωνικδ ρεύμα, πού είναι
δυναμίτης στα θεμέλια τής κοινωνίας.
Παιδιά μέ σκληρδ βλέμμα καί μοχθηρή ψυχή, αδιάφορα, ασυγκίνητα, άνικανοποίητα, δίχως χαμόγελο... Παιδιά πού περιφρονοΰν καί χλευάζουν τούς θεσμούς
καί τις παραδόσεις μας... Παιδιά πού μιμούνται τούς κινηματογραφικούς αστέρες,
πού κλέβουν αυτοκίνητα, πού συχνάζουν σέ σφαιριστήρια, πού νοιώθουν περιφρόνη
ση γιά τδ σχολείο καί τούς δασκάλους τους... Παιδιά πού πέταξαν τά Ιδανικά μας
σάν άχρηστα καί παραδόθηκαν στδ κύμα μιας τρελλής κοινωνικής θύελλας... Παι
διά πού φοιτούν σέ λέσχες άντικοινωνικές, πού μαθαίνουν νά μισούν τούς πάντες
καί τά πάντα, πού ξεχύνονται στούς δρόμους μαινόμενα, φωνάζοντας συνθήματα άταίριαστα στήν ήλικία τους...
Λατρεύουν τδν εύκολο δρόμο, τούς μοντέρνους ρυθμούς, τις άκρότητες στις ό
ποιες τά δδηγοΰν μερικά άρρωστημένα μυαλά... Τά ενδιαφέροντα καί τά ιδεώδη
τής νεότητος είναι σήμερα ή άστραφτερή λιμουζίνα πού τρέχει ξέφρενα, δ «χρυσοπόδαρος» ποδοσφαιριστής πού έπιτυγχάνει τέρματα, δ σκληρός ήθοποιδς πού ένσαρκώνει δυναμικούς ρόλους, δ σύγχρονος τραγουδιστής πού δρύεται, μιά κάποια άπίθανη μόδα πού έκφράζει τήν άχαλίνωτη έλευθερία καί τήν ανταρσία πρδς τά κα
θιερωμένα.
"Ενα πλήθος άπδ άγόρια καί κορίτσια έχουν έπαναστατήσει καί άγωνίζονται
νά επιβάλουν τδν μπλαζεδισμό τους, σάν ύψηλή συνταγή ευτυχίας τών άνθρώπων.
Σ ’ αύτδ τδ κατάντημα άνεχτήκαμε νά φθάσουν τά παιδιά μας. Γιατί έμεΐς
είμαστε κυρίως ο! ένοχοι, οί ηθικοί αύτουργοί ένδς μεγάλου έγκλήματος εις βάρος
τού μέλλοντος τής φυλής μας. Καταπιανόμαστε μ’ ένα σωρό άλλα θέματα καί άφήνουμε τδ πιδ σοβαρό γΓ άργότερα. (Γιά πότε άραγε;).
Σκληρή ή άλήθεια. Μά , άλήθεια. Μιά άλήθεια πού θά τήν όπογραμμίζη άδιάκοπα Ιτούτη ή στήλη, μέ τήν κρυφή έλπίδα δτι κάποτε θ’ άφυπνισθούμε άπδ
τδν λήθαργο καί θά πάρουμε θέση έμπρδς στδ δράμα τής νεότητος.
• Καί ή έλπίδα αύτή δλοένα καί φουντώνει μέσα μας, καθώς άντικρύζουμε γύ-
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ρω μας πλήθος έκλεκτών άνθρώπων νά σπεύδουν ν’ άγωνισθούν γιά τή σωτηρία
τών παιδιών μας καϊ τής πατρίδος μας. Πολλά Ιλπιδοφόρα μηνύματα άπό παντού.
Μηνύματα άπό δλα τά μέρη τής Ελλάδος. Επιστήμονες, έρευνητές, Ιργαζόμενοι,
ύπάλληλοι, γονείς, κηδεμόνες, σπεύδουν νά πυκνώσουν μιά τεράστια φάλαγγα, γιά
νά δώσουν τή μεγάλη μάχη.
Τήν ίδια ώρα, ένα άλλο πλήθος άπό δργανώσεις, συλλόγους, Ιδρύματα, μέ υγι
είς κατευθύνσεις καί ώραίους κοινωνικούς προσανατολισμούς, έχουν κάνει τά προ
βλήματα τού παιδιού καταστατικό τους καί άξονα τής ύπάρξεώς τους.
Σύλλογοι Χριστιανικοί, ’Εθνικοί, μέ ευγενικούς σκοπούς καί υψηλά όνειρα,
άγκάλιασαν τό παιδί μέ χριστιανική τρυφερότητα καί άγωνίζονται νά τό βοηθήσουν
νά δρθοδοδήση, νά εύτυχήση, νά ξαναβρή τό δρόμο τών παραδόσεων των πατέρων
του.
Συγκινητική εικόνα. ’Ά ξια κάθε θαυμασμού καί άγάπης. Ή ίδιωτική πρωτοβου
λία στήν εύγενέστερή της έκφραση... Κυρίες καί δεσποινίδες, κύριοι κάθε έπαγγέλματος, άπόστολοι άγάπης, πού έχουν άφιερώσει τή ζωή τους στήν ύπηρεσία τών
συναθρώπων τους.
• Μιλήσαμε γιά Συλλόγους, πού έχουν άντικείμενο καί μέλημά τους τό παιδί.
"Ενας άπό αύτούς είναι καί δ Σύλλογος Μερίμνης ’Ανηλίκων, πού άπό τό 1924,
προσφέρει τίς καλές του ύπηρεσίες άθόρυβα καί μέ συγκινητικό τρόπο, στήν Πα
τρίδα μας καί στά παιδιά μας.
Αύτού τού λαμπρού Συλλόγου προίσταται μιά διαλεκτή καί φωτισμένη Έλληνίδα, ή Κα Αίγλη Ψάλτη.
Ή Κα Ψάλτη γεννήθηκε στή Χαλκίδα καί σπούδασε νομικά καί πολιτικές
έπιστήμες στά Πανεπιστήμια Παρισίων καί Βερολίνου, στή Σχολή Πολιτικών Ε π ι
στημών Παρισίων καί στήν ’Ακαδημία
Διεθνούς Δικαίου τής Χάγης (γνωρίζει
πέντε ξένες γλώσσες). Κατά τόν πόλε
μο, διετέλεσε Γενική Γραμματεύς τής
«Φανέλλας τού Στρατιώτου», κατά τήν
Κατοχή Διευθύντρια τού ιδιαιτέρου γρα
φείου τού Σουηδού Προέδρου τής Ε π ι
τροπής Διαχειρίσεως Βοηθημάτων στήν
Ελλάδα, ύπό τήν αιγίδα τού Διεθνούς
’Ερυθρού Σταυρού. Τό 1949 διετέλεσε
προϊσταμένη τής Υπηρεσίας Συμβάσε
ων τής Γ.Σ.Ε.Σ.Α. (Υπουργείου Συντο
νισμού) . Είναι, άπό τό 1951, Γενική
Γραμματεύς τής Επιτροπής Βοήθειας
Προσφύγων στήν Ελλάδα, Πρόεδρος
τού Συλλόγου Μερίμνης ’Ανηλίκων, τού
Συνδέσμου γιά τά δικαιώματα τής Γυ
ναίκας, τού Τμήματος Νόμων τού ’Εθνικού Συμβουλίου Έλληνίδων καί Γενική
Γραμματεύς τής Διεθνούς Ένώσεως Γυναικών. "Εχει τιμηθή μέ τόν Χρυσοΰν Σταυ
ρόν Εύποιίας.
"Ετσι, έθεωρήσαμε χρέος μας ν’ άπευθυνθούμε στήν κ. Ψάλτη καί νά τής θέ
σουμε ύπ’ δψιν τήν σταυροφορία μας γιά τό παιδί καί τά προβλήματα του, μέ τήν
παράκληση νά λάβη μέρος στήν έρευνα αυτή τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων.
Πρόθυμα καί εύγενέστατα ή Κα Ψάλτη, έσπευσε νά μας ένισχύση, άφού έπήνεσε άνεπιφύλακτα καί μέ πολύ τιμητικά σχόλια αύτήν τήν προσπάθειά μας.
Δημοσιεύουμε, στή συνέχεια, τή συνομιλία μας αύτήν μέ τήν Κα Ψάλτη, δπως
άκριβώς μετεδόθη άπό τήν ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
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ΕΡ. : Διατηρείτε ένα Σταθμό Εφήβων τοΰ Συλλόγου Μερίμνης ’Ανηλίκων ;
Περί τίνος πρόκειται ;
ΑΠ. : Μάλιστα, έχομε ένα μικρό ίδρυμα, τόν Σταθμόν ’Εφήβων μας καί σάς
εύχαριστώ πού μοΰ δίνετε τήν εόκαιρία νά μιλήσω γ ι’ αύτόν.
Ό Σύλλογός μας ιδρύθηκε τό 1924, μέ σκοπό νά έπιτύχη τήν Ιδρυση στην
Ελλάδα των παιδικών δικαστηρίων καί τήν προστασία τών παιδιών, πού για τόν
έναν ή τόν άλλον λόγο, είχαν παραστρατήσει. ’Έτσι, τό 1925, ιδρύθηκε καί ό Στα
θμός ’Εφήβων μας, προσωρινά ένα μικρό σπίτι 4 δωματίων, δπου τά παιδιά πού
έβγαιναν άπό τάς φυλακάς τότε, μπορούσαν νά μένουν λίγο έως δτου άποκατασταθοΰν στήν κοινωνία, είτε σταλούν στά σπίτια τους, εϊτε τοποθετηθούν σέ έργασία.
Ό Σύλλογός μας προπολεμικά ώνομάζετο «Εταιρεία Προστασίας ’Ανηλίκων». “Ο
ταν, μέ τις προσπάθειες τις δικές μας καί τήν φωτισμένη αντίληψη τού Υπουργείου
Δικαιοσύνης, ιδρύθηκαν τά Δικαστήρια ’Ανηλίκων, άπεφασίσθη σέ κάθε έδρα Πρω
τοδικείου νά γίνη μία ήμικρατική Εταιρεία Προστασίας ’Ανηλίκων. ’Επειδή δμως
έμεΐς έπροτιμήσαμε νά παραμείνωμε καθαρώς Σωματείο ιδιωτικής πρωτοβουλίας
— ύπό τόν έλεγχον φυσικά τού Κράτους άλλά δχι ήμικρατικόν — διά νόμου δ τί
τλος μας έδόθη εις τήν νεοϊδρυθεΐσαν τότε ήμικρατικήν Εταιρείαν (1940), ήμείς
δέ συνεχίσαμε τό έργο μας ύπό τόν σημερινό μας τίτλο «Σύλλογος Μερίμνης ’Ανη
λίκων». Στόν δταθμόν ’Εφήβων μας έξακολουθοΰμε νά περιθάλπωμε 18— 20 έκάστοτε άγόρια, τά όποια μάς στέλνει συνήθως ή Υπηρεσία ’Επιμελητών τοΰ Δικα
στηρίου ’Ανηλίκων, τό ’Αναμορφωτικόν Κορυδαλλού, δ Σταθμός Κοινωνικών Βοη
θειών τοΰ Βασιλικού ’Εθνικού Ιδρύματος, ένίοτε ή ’Αστυνομία καί σπανιώτερα άλ
λες ’Οργανώσεις. Τά παιδιά μας είναι δύο ειδών : Εκείνα πού έχουν έλθει σέ
επαφή μέ τήν Δικαιοσύνη καί θέλουν νά άποκατασταθοΰν στήν κοινωνία καί έκείνα πού δέν έχουν κάνει τίποτα, άλλά οί συνθήκες ύπό τις όποιες ζοΰν τά έχουν
θέσει σέ «ήθικό κίνδυνο». Τά παιδιά μας είναι στό Ιδρυμα εντελώς έλεύθερα καί
φεύγουν δποτε θέλουν. Θεωρητικά δ χρόνος παραμονής των είναι 3— 6 μήνες, στήν
πράξη δμως μένουν καί χρόνια άκόμη. Δέν μάς ένδιαφέρει βλέπετε δ άριθμός πού
θά βοηθήσωμε, άλλά ή κατά τό δυνατόν άποτελεσματικώτερη βοήθεια. "Εως σήμε
ρα έχουν περάσει άπό τόν Σταθμό 1900 παιδιά.
ΕΡ. : Πώς βλέπετε τήν προσπάθεια αυτή τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος ;
A ll. : Τήν προσπάθειά σας, τήν βλέπω σάν πράγματι άναγκαία. Τό παιδί καί τά
προβλήματά του είναι ένα δξύτατο κοινωνικό πρόβλημα. Φυσικό έμεΐς στόν Σύλλο
γόν μας τό βλέπομε άπό τήν χειρότερη ίσως σκοπιά του, νομίζω δμως δτι καί γενικώτερα καί σέ δλες τςί χώρες, ύπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Μέ τήν διεθνή δέ
έπικοινωνία, άρχίζει νά γίνεται δξύτερο καί στήν Ελλάδα, έστω καί άν δέν έχει πάρει
άκόμη έδώ, εύτυχώς, δλες τις μορφές πού έχει ήδη σέ άλλα Κράτη. Γι’ αύτό καί
συγχαίρω θερμά σάς, καί τό ’Αστυνομικό Σώμα έν γένει, γιά τήν προσπάθειά σας
νά τό μελετήσετε.
ΕΡ. : Τά σημερινά παιδιά παρουσιάζουν — κατά τήν γνώμη σας — κάποια
κοινωνική ιδιομορφία ; Πώς τά συγκρίνετε μέ τά παιδιά άλλων έποχών ;
ΑΠ. : Παρ’ δλο πού είναι πιό κοινός τόπος κάθε γενεά νά θεωρεί τά παιδιά της
διαφορετικά — καί κατά κανόνα χειρότερα — άπό δ,τι ήταν ή ίδια, νομίζω έν τούτοις δτι πράγματι μετά τόν Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο τά παιδιά παρουσιάζουν ιδιο
μορφίες.
Πρώτον είναι πιό «ξύπνια» καί μαθαίνουν ένωρίτερα πολλά πράγματα καί έν
νοιες. Τά περισσότερα «ωριμάζουν» καί ένωρίτερα, πάντως χάνουν ένωρίτερα τήν
παιδικότητά τους, μαθαίνουν νά σκέπτωνται πολύ πιό πολύ καί νά συζητούν —
δλα τά θέματα τής καθημερινής ζωής καί περισσότερο θέματα τεχνικής καί σέξ, —
χωρίς δμως καί νά δλοκληρώνουν δλα άνάλογα τήν πλήρη προσωπικότητά τους.
Παράλληλα, είναι σχεδόν πάντα λιγώτερο ήρεμα, πιό ευέξαπτα, πιό ευερέθι-
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στα καί πιό ανεξάρτητα. ’Έχουν δικά τους, συνήθως, μέτρα ηθικής καί γενικώτερα
άξιων (είναι δμως πράγματι μόνον δικά τους, ή συμβαίνει αύτοί μόνον να τά
έξωτερικεύουν ;). Επιθυμούν τό εύκολο καί άμεσο κέρδος καί ευχαρίστηση,
καί δεν σκέπτονται πια πολύ τήν μικρή άλλα σταρεή καί συνεχή έξέλιξη,
ούτε τήν άποταμίευση ούτε δ,τι σχετίζεται μέ τό άπώτερο μέλλον. "Ενα κα
λό σημείο πάντως : είναι ειλικρινέστεροι καί — δταν έχουν — άγνά ιδανικά καί
άκαμπτα γιά Ινα διάστημα, πού δμως ύστερα τά χάνουν ή έπαναστατοΰν δταν συγκρουσθοΰν μέ τήν στάση των ένηλίκων.
’Ακόμη καί τό είδος τής άντικοινωνικότητάς των άλλαξε. Δεν μιλώ τόσο γιά
τούς «τεντυμπόηδες». ’Ίσως αυτούς νά τούς ύποβοηθοΰμε καί εμείς μέ τό νά τούς
άναφέρωμε τόσο συχνά, υποθάλποντας έτσι τήν ύποσυνείδητη πολλές φορές Ιπιθυμία
τους νά «φαντάξουν», νά κάνουν τόν κόσμο νά ένδιαφερθή καί νά μιλήση γ ι’ αυ
τούς. Δύο πράγματα δμως μοΰ έχουν κάνει εντύπωση : 1) "Οτι έχει αυξηθή δχι
μόνον τό ενδιαφέρον πρός τό σέξ (πού επί τέλους μπορούμε νά πούμε πώς πάντα
ύπήρχε, άλλά σήμερα οί περιστάσεις γενικά ευνοούν τήν πιο άχαλίνωτη έπίδειξη
καί επιδίωξή του) άλλά, δυστυχώς, ή τάσις πρός τόν πλήρη άμοραλισμό καί τήν
ομοφυλοφιλία, καί 2) ή έπίσης σχετική άδιαφορία τού περιβάλλοντος των παιδιών.
'Όταν τό 1924, πρωτάρχισε νά λειτουργή δ Σταθμός μας, Ινα άπό τά κύρια μελήματά του ήταν νά προσπαθήση νά συμφιλιώση τά παιδιά μέ τά σπίτια τους, πού
τό θεωρούσαν ντροπή δτι τό παιδί τους είχε πάει φυλακή. Τώρα, τό αίσθημα αυ
τό εχει πολύ άμβλυνθή, επειδή δέ κατά τήν Κατοχή καί τό ίδιο τό Κράτος άναγκάστηκε νά χρησιμοποιήση τό ’Αναμορφωτικό σάν "Ιδρυμα ποονοιακό, μάς ετυχε νά
δώσωμε πραγματική μάχη μέ συγγενείς άριστων άνηλίκιυν πού, άντί νά προσπαθή
σουν νά τούς τοποθετήσουν σέ δρφανοτροφείο, ήθελαν όπωσδήποτε νά τούς τοποθε
τήσουν στό ’Αναμορφωτικό, σάν σέ Κολλέγιο. Σχετική κάπως μέ αύτή, είναι καί ή
παρατήρησις δτι ενώ άλλοτε τά παιδιά, έπειδή έμεναν λίγο σχετικά καιρό στήν φυ
λακή, εύκολα έπέστρεφαν στις οίκογένειές τους στήν επαρχία, τώρα πού εύτυχώς
δέν πηγαίνουν φυλακή, άλλά στό ’Αναμορφωτικό, ή άναγκαστικά μακρύτερη παρα
μονή τους στό ίδρυμα πρός άναμόρφωση, τά άπομακρύνει κάπως άπό τό χωριό καί
τό σπίτι τους καί αύξάνει τό ρεύμα τής άστυφιλίας.
ΕΡ. : Ποιά είναι τά βαθύτερα αίτια αύτοΰ τού φαινομένου ; Ποιοι αί πραγματικαί διαστάσεις του ;
ΑΠ. : ’Ά ν θέλωμε νά είμαστε ειλικρινείς, πρέπει νά εχωμε τό θάρρος νά
όμολογήσωμε δτι τά αίτια τής καταστάσεως αυτής εύρίσκονται σ’ έμάς τούς μεγά
λους : είτε θετικά, είτε άρνητικά, είτε μέ τήν δράση, είτε μέ τήν παράλειψη, είτε μέ
τήν άδιαφορία μας.
«.
Βέβαια δέν εύθυνόμεθα άτομικά γιά τις σωματικές, διανοητικές καί ψυχικές
συνέπειες τών κακουχιών τού πολέμου, τής κατοχής καί τής άνωμάλου εσωτερικής
καταστάσεως στόν τόπο μας τούλάχιστον σέ μιά γενιά (ή καί σέ δύο, μέσω τών
νέων γονέων) πού δέν έτράφηκε καλά, δέν είχε τό αίσθημα τής άσφαλείας, άνατράφηκε μέ άγχος καί εχει ψυχονευρώσεις.
Υπάρχουν δμως πολλά άλλα αίτια πού μάς βαρύνουν άτομικά τόν καθένα.
Καί πού συνοψίζονται στήν έλλειψη πραγματικής άγάπης καί αισθήματος ηθικής
καί ευθύνης, στόν μεγάλο μας έγωϊσμό πού τά πάντα μάς έπιτρέπει, άρκεΐ νά κερ
δίση τό «’Εγώ» μας, νά περάσωμε έμείς καλά, νά επιτύχωμε σέ δλους τούς τομείς,
άπό τόν οικογενειακό εως τόν κοινωνικό, άπό τήν έργασία εως τό σέξ, μέ γνώμονα
πάντοτε τόν κακώς έννοούμενον έαυτόν μας. Μήν τό άρνούμεθα, παρά τις άξιόλογες
έξαιρέσεις, ή κοινωνία μας είναι γεμάτη άπό τέτοια παραδείγματα, σέ δλους τούς
τομείς καί σέ δλα τά κοινωνικά στρώματα.
Τ ί θέλομε λοιπόν νά γίνουν τά παιδιά ; Τί περιμένομε νά γίνη ένα παιδί στό
όποιο μέ τά χείλη μιλούμε γιά άγάπη, ηθική, καλωσύνη, εύθύτητα, πού δμως στό
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σπίτι βλέπει συχνά καυγά καί εγκατάλειψη άπδ τούς ίδιους τούς γονείς, ή δταν
ή μαμά είναι πρόθυμη νά δικαιολογήση ψεύτικα μιά απουσία του στο σχολείο, ή
όταν δ μπαμπάς θά παρακαλέση οποίον ξεύρει καί δεν ξεύρει γιά νά «φανη έπιεικής δ κ. Καθηγητής στδ παιδάκι του πού είναι λίγο άδύνατο τδ καΟμένο» ( = δέν
έχει διαβάσει) ; "Οταν δλοι μας άγνοοΰμε αυτούς πού έχουν άναλώσει άθόρυβα τήν
ζωή τους γιά τδ καλό τοϋ τόπου ή καί τής άνθρωπότητας, γιά νά άνεβάζωμε στά
Οψη τής δόξας τις στάρλετ καί τούς γόητας τής δθόνης, άσχέτως αξίας, ή — ακόμη
χειρότερο — δσους έπέτυχαν στή ζωή μέ δποιοδήποτε μέσον καί αν έγιναν «πετυ
χημένοι» ;
Καί έμεΐς μέν οΕ μεγάλοι πού δέν συμφωνούμε μέ τήν κατάσταση αυτή περιορι
ζόμαστε νά μεμψιμοιροΰμε ή νά άγανακτοΰμε καί τις πιο πολλές φορές έγκαταλείπομε τδν άγώνα. Τδ παιδί δμως, μέ τήν ζωντάνια τής νεότητάς του, μέ τά άκόμη
αδιάφθορα ιδανικά του — δταν έχη — καί συγχρόνως μέ τις σύγχρονες άντιλήψεις
του γιά τήν άμεση άπόλαυση, είτε πηγαίνει στδ ενα άκρο, γίνεται άκαμπτο, έπαναστατεΐ καί γίνεται εύκολη λεία κάθε προπαγάνδας, είτε πηγαίνει στδ άλλο άκρο, χά 
νει κάθε ιδανικό καί έννοια ήθικής, «βολεύεται» δπως μπορεί στδν κόσμο πού βρέ
θηκε καί, άντί νά προσπαθήση νά καλυτερεύση τδν κόσμο, άπλώς χειροτερεύει αυτό.
"Επειτα θά ήθελα νά έπισημάνω τήν ειδικά μεγάλη εύθύνη των γονέων. Τδ νά
μή θέλη νά κάνη κανείς οικογένεια καί παιδιά, τδ βρίσκω μιά τίμια στάση. Τό νά
κάνη δμως παιδιά δταν δέν έχη λογαριάσει τις ευθύνες του, τδ θεωρώ εγκληματικό.
Πρέπει νά καταλάβουν έπιτέλους οΕ γονείς δτι δσον καιρό έχουν παιδιά, καί ιδίως
μικρά, ή θέσις τους είναι κοντά τους. Μέ αυτό δέν νομίζω καθόλου δτι δέν πρέπει
νά έργάζεται ή μητέρα. ’Αλλά μητέρα καί πατέρας θά πρέπει νά θυσιάσουν τδ με
γαλύτερο μέρος τής διαθέσιμης ώρας καί τών διασκεδάσεών τους (τδ συνοικιακό τούλάχιστον «σινεμά» πού κατήντησε απαραίτητο τουλάχιστο μία καί δύο φορές τήν
εβδομάδα, τήν χαρτοπαιξία πού κατήντησε πληγή στις εύποοώτερες τάξεις) γιά νά
καθήσουν κοντά στά παιδιά τους, νά μορφωθούν ειδικά γιά τήν άνατροφή τους (τά
χάδια μόνον δέν άρκοΰν) καί νά τούς δώσουν κάτι άπδ τήν ψυχή τους. Μόνον τά ευ
τυχισμένα αυτά παιδιά, πού έννοιωσαν γύρω τους τήν αληθινή στοργή, θά άποκτήσουν τδ συναίσθημα τής άσφαλείας καί γερές ηθικές καί ψυχικές βάσεις πού θά τούς
σταθούν στηρίγματα σέ δλη τους τήν ζωή, ύπδ τδν δρο βέβαια δτι τδ παράδειγμα τών
πέρόξ των θά είναι σύμφωνο μέ τήν άνατροφή πού παίρνουν. Καί δταν τά παιδιά
αύτά μεγαλώσουν κάπως, οι γονείς πού θά έχουν πιά γίνει άληθινοί φίλοι τους, δέν
θά διστάσουν νά τούς άφίσουν μιά κάποια ελευθερία, άλλά καί συγχρόνως νά τούς
άπαγορεύσουν πράξεις, έξόδους ή συναναστροφές πού οί ίδιοι άποδοκιμάζουν, άλλά
πού σήμερα συνήθως φοβούνται νά άπαγορεύσουν μήπως φανούν «άπηρχαιωμένοι»
στά μάτια τών παιδιών καί τών γνωστών τους, μιά καί, δυστυχώς, τώρα πιά «δλοι τδ
ίδιο κάνουν».
Ε Ρ. : Τ ί είναι έκεΐνο πού πρέπει νά άνησυχήση τδ Κράτος καί τούς γονείς :
ΑΠ. : Τδ δτι δλοι μιλούμε γιά τήν «διαφθορά» τής νεολαίας, ίσως μάλιστα γενικεύοντας πολύ καί υπερβάλλοντας τά πράγματα, άλλά σταματοΰμεν Ικεΐ, μέ άπόλυτη μοιρολατρεία, χωρίς νά κάνωμε πραγματικές προσπάθειες νά διορθωσωμε τήν
κατάσταση ούτε τής νεολαίας ούτε, τό χειρότερο, τών έαυτών μας. Πρέπει νά άντιληφθούμε καί νά τδ πιστεύσωμεν άληθινά δτι καμμιά προσπάθεια, καμμιά θυσία,
καμμιά δαπάνη πού γίνεται γιά τδ παιδί δέν είναι χαμένη. Είναι ή καλύτερη έπένδυσις γιά τδ μέλλον τής φυλής μας.
ΕΡ. : Τί θά είχατε νά μας πήτε γιά τά σημερινά μέσα ψυχαγωγίας τών παι
διών, ειδικώτερα δέ γιά τδν κινηματογράφο καί τή μουσική ;
ΑΠ. : Υπάρχουν άναμφισβήτητα μερικές καλές προσπάθειες ^γιά κατάλληλη
Ψυχαγωγία τών παιδιών. Πρέπει δμως νά άναγνωρίσωμε πώς δέν είναι άρκετές γιά
τδ σύνολο τών παιδιών τής χώρας. Καί έτσι δ μεγαλύτερος άριθμδς παιδιών δέν ψυ-
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χαγωγεΐται, ή δέν ψυχαγωγείται κατάλληλα ή καί ψυχαγωγείται άσχημα. Καί έπειδή τό κακό είναι εύκολώτερο άπό τό καλό, δταν το καλό γούστο δέν έχη καλλιεργηθή ή δταν δέν ύπάρχη άκόμη αρκετή ώριμότης, τό παιδί καί δ έφηβος καταλήγουν
εύκολα στήν κακή, χυδαία καί ανήθικη ψυχαγωγία ή — στήν καλύτερη περίπτω
ση — σέ μια ψυχαγωγία πού δέν τού προσφέρει συγχρόνως τίποτα πού νά άναπτύσση
τόν άνθρωπισμό του, δπως είναι τα κακόγουστα ή άνήθικα έντυπα, τά χειρότερα
φιλμ, τά τυχερά παιχνίδια πού επί πλέον τού δίνουν καί τήν ευκαιρία νά γνωριστή
μέ διάφορους μεγάλους, έτοιμους νά έπωφεληθοΰν γιά νά καταστρέψουν γιά πάντα
τήν ψυχή καί πολλές φορές καί τό σώμα του.
’Από κατασταλτικής άπόψειυς, πρέπει νά καταδιώκεται τό άληθινά άσεμνο καί
γκαγκστερικό έντυπο άφ’ ένός καί νά τηρούνται αύστηρά οι άπαγορεύσεις εισόδου άνηλίκων σέ φιλμ άκατάλληλα. ’Αλλά αυτό δέν άρκεΐ. Πρέπει συγχρόνως νά παυσουν
οί προκλητικές διαφημίσεις έξω από τούς κινηματογράφους καί ή προβολή σκηνών
(συνήθως τών πιό άκατάλληλων) τού προσεχούς φιλμ πού παρεμβάλλονται γιά δια
φήμιση κατά τήν ώρα τής προβολής τών καταλλήλων φίλμ. "Ολα αυτά τά μέτρα επι
τρέπονται άπόλυτα άπό τό Σύνταγμα, τό άρθρο 14 τού όποιου ρητώς προβλέπει δτι
«αί προστατευτικαί τού τύπου διατάξεις... δέν έφαρμόζονται επί τών κινηματογρά
φων, δημοσίων θεαμάτων, φωτογραφίας, ραδιοφωνίας καί άλλων παρεμφερών μέ
σων μεταδόσεως λόγου ή παραστάσεως», καί δτι «έπιτρέπεται νά ληφθώσι διά νό
μου ιδιαίτερα κατασταλτικά μέτρα πρός καταπολέμησιν τής έπικινδύνου εις τό ή
θος τής νεότητος φιλολογίας».
Πρέπει Ιπίσης νά συναισθανθούν τήν ευθύνη τους οί ίδιοι οί επιχειρηματία',
παραγωγοί ταινιών, Εδιοκτήται Ιφημερίδων καί άλλοι, οί όποιοι διά νά προσπορισθοΰν τό μεγάλο κέρδος πού πάντοτε φέρνει ή παρουσίασις ή δημοσίευσις περιγρα
φών καί φωτογραφιών έγκλημάτων, διαρρήξεων καί σεξουαλικών προκλήσεων, δέν
άναλογίζονται δτι υποθάλπουν τά κατώτερα ένστικτα τού κόσμου, καί ιδίως τών
νέων, χρησιμοποιώντας τά φθηνότερα μέσα. "Ας σκεφθοΰν πώς αν έξακολουθήση,
μέ τήν βοήθειά τους, δ σημερινός κατήφορος, μπορεί ίσως νά κερδίσουν λίγο χρή
ματα περισσότερα δμως άπό τό γενικό ξεχαρβάλωμα τής κοινωνίας καί τόν ήθικό
της ξεπεσμό ούτε οί ίδιοι, ούτε τά παιδιά τους θά μπορέσουν τελικά νά ξεφύγουν.
Πρέπει, τέλος, νά προσέξουν καί οί ίδιοι οί γονείς. Δυστυχώς έπικρατεΐ συχνά
ή άντίληψις σέ πολλά νέα εργαζόμενα ζευγάρια πού δέν έχουν σέ ποιόν νά άφίσουν τά μωρά ή πολύ μικρά παιδιά τους, δτι μπορούν άφοβα νά τά πάρουν μαζί
τυος στόν κινηματογράφο, ιδίως τό καλοκαίρι, «γιά νά πάρουν καί έκεΐνοι καί
έκείνα λίγο άέρα, μιά καί είναι πολύ μικρά καί δέν καταλαβοίνυν». Πλάνη μεγά
λη. Εκτός άπό τόν έκνευοισμό καί τήν κόπωση τών ματιών καί τών αυτιών πού ή
ταινία αυτή καθ’ έαυτήν προκαλεΐ στο μικρό παιδί, τού άφίνει στό ύποσυνείδητο
εικόνες πού εμείς δέν φανταζόμαστε. Κ ι’ άς μή τις καταλαβαίνει. Καί τότε, ας μή
φανή περίεργο δταν πολύ άργότερα τό παιδί παρουσιάση μιά δυσάρεστη πρώιμό τητα, γιά τήν δποι'α οί γονείς μένουν κατάπληκτοι.
Στήν μουσική, γίνεται σχεδόν τό ίδιο. Δυστυχώς στόν τόπο μας δέν καλλιερ
γούμε άρκετά τό καλλιτεχνικό αίσθημα καί γνώσεις στήν πλατειά μάζα τής νεο
λαίας. Γι’ αύτό καί λίγα σχετικώς παιδιά καί έφηβοι θέλγονται καί ψυχαγωγούν
ται μέ τήν καλή μουσική ή μέ καλά δείγματα εικαστικών τεχνών (άκόμη καί τά
ένδοξά μας μνημεία τής άρχαιότητος, ό λαός μας τά «σέβεται» ίσως, μά δέν τά
«καταλαβαίνει» ούτε τά «άγαπάει» μέ τήν καρδιά του). "Ετσι καί στά περισσότερα
σπίτια, άφοΰ οί γονείς σπανίως άρέσκονται νά άκοΰνε άπό τό ραδιόφωνο ή τό γραμ
μόφωνο σοβαρή μουσική καί συνηθέστερα τέρπονται μέ λαϊκά τραγούδια πού κύριο
θέμα τους έχουν ώς έπί τό πλείστον τό σέξ, αυτά καί μόνο θά άποτελέσουν γιά τά
παιδιά τήν έκδήλωση τής «μουσικής καλλιτεχνικής ζωής». "Αν σ’ αύτό προσθέσωμε καί τό δξύμωρο σχήμα τής άγωγής μας, πού άπό τήν μιά μεριά καί τά νήπια
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ακόμη ποτίζει όλη τήν ημέρα μέ τραγούδια για τδν έρωτα, καί από τήν άλλη θεω
ρεί τήν επιστημονική σεξουαλική αγωγή των παιδιών σαν ένα θέμα ταμπού, εύ
κολα Αντιλαμβάνεται κανένας τί χάος γίνεται μέσα στίς πρώιμες, όπωσδήποτε καί
όχι πλήρως Ανεπτυγμένες ψυχές των παιδιών μας.
’Από τήν άλλη μεριά, παρ’ όλο που θά εύχόμουν νά έμάθαιναν νά άγαποΰν τήν
«καλή μουσική», δεν είμαι καί τόσο Απελπισμένη άπό τήν προτίμηση πού δείχνουν
τά σημερινά παιδιά γιά τήν έξαλλη μουσική καί τούς μοντέρνους χορούς. "Οπως εί
παμε, καί γιά διαφόρους άλλους λόγους, τά σημερινά παιδιά είναι οπωσδήποτε λιγώτερο ή περισσότερο νευρωτικά, αν μή τί άλλο, άπό τό άγχος καί τόν θόρυβο τής
σύγχρονης ζωής. Δεν είναι πολύ κακό λοιπόν, νομίζω, άν αυτά τά παιδιά, πού Ιπί
τέλους είναι νέα καί πρέπει κάπου νά διοχετεύσουν τήν ζωντάνιά τους, Ακόμη καί
τόν νευρωτισμό τους άν θέλετε, καί πού διαρκώς ερεθίζονται σεξουαλικά άπό τόν
κινηματογράφο, τις ρεκλάμες, τά έντυπα, τό ραδιόφωνο, άλλου καί τήν τηλεόραση,
τά μικρά σπίτια καί τόν συνεχή συγχρωτισμό μέ τούς μεγάλους, ξεσποΰν σέ έξαλ
λους ρυθμούς. Πάλι καλύτερο αυτό άπό παθητικά ταγκό, ποτά καί άλλους παρα
δείσους σέ σκοτεινές, «ήσυχες» γωνιές.
Γενικώτερα, στον τομέα αυτό δέν άρκοΰν οί Απαγορεύσεις. ’Ά ν ή ψυχαγωγία
χρειάζεται σέ όλους, είναι ιδιαίτερα Απαραίτητη στό παιδί καί στον έφηβο. ’Έργο
τών ένηλίκων είναι νά Αντικαταστήσουν τά «μή» μέ θετικές υποδείξεις τρόπων ψυ
χαγωγίας καλής, μορφωτικής, ήθικοπλαστικής καί ταυτόχρονα ελκυστικής καί διασκεδαστικής, ικανής νά πληρώση τις -Ανάγκες τής σημερινής εξελιγμένης νεότητος.
Περαιτέρω άνάπτυξις καί ένίσχυσις εκείνων τών δργανώσεων καί προσπαθειών
πού ήδη υπάρχουν στόν τομέα αυτόν, καλό βιβλίο καί περιοδικό πού νά τό βρί
σκουν εύκολα τά παιδιά σέ δημοτικές, κοινοτικές, σχολικές, ή καί ιδιωτικές βιβλιο
θήκες (τό Κράτος ήδη έχει τις περιοδεύουσες βιβλιοθήκες του), λέσχες, θεατρι
κές, μουσικές καί γενικώτερα καλλιτεχνικές συντροφιές, Αθλητισμός, χορός, έκδρομές, σέ πλαίσια ύγιά, ήθικά, Απλά, προκήρυξις βραβείων γιά όποιους δργανώσουν
καλύτερα τά Ανωτέρω (όπως έχει γίνει γιά τήν Αξιέπαινη προσπάθεια τής «θείας
Λένας» γιά τά μικρά παιδιά), νά τί νομίζω ότι χρειάζεται σχετικά μέ τήν ψυχα
γωγία.
ΕΡ. : Πότε πρέπει ν’ άπασχολή σοβαρά τό πρόβλημα «Παιδί» τούς γονείς καί
πιά έπίδραση μπορεί ν’ Ασκηση πάνω στή διαμόρφωση τοΰ παιδιού τό περιβάλλον ;
ΑΠ. : Ά πό τήν κούνια του Ασφαλώς. "Ολοι οί παιδαγωγοί συμφωνούν πώς
τριών έτών ήδη τό παιδί έχει διαμορφώσει τά βασικά γνωρίσματα τού χαρακτήρας
του. Στά τρία αυτά σημαντικώτατα χρόνια, όσο καί άν οί γονείς νομίζουν συνήθο)ς
πώς τό παιδί δέν καταλαβαίνει, έκεΐνο μαθαίνει, έστω καί ύποσυνείδητα, πολλά
πράγματα, έξεις, εικόνες, καταστάσεις, πού θά τό παρακολουθούν πιά πάντοτε.
Ή Ανατροφή αυτή, ή πρώτη, πού πρέπει άγρυπνα νά συνεχισθή, πρέπει νά εχη
τόσο βαθειές ρίζες, ώστε άφ’ ένός νά Αποτελέση τό βάθρο πάνω στό όποιο θά έλθη
νά κτίση ύστερα τό καλό σχολείο, Αλλά καί πού θά Ανθέξη Αφ’ έτέρου στήν πρώτη
κρούση τού παιδιού όταν έλθη σέ επαφή μέ τόν έξω κόσμο : τά ξένα παιδιά, τό
σχολείο, οί φιλίες τής έφηβίας. Ούτε είναι δυνατό, ούτε πρέπει νά κρατούν οί γο
νείς τά παιδιά τους Απομονωμένα σέ θερμοκήπιο γιά νά τά προφυλάξουν άπό τό κα
κό. Α λλά πρέπει νά τούς δώσουν άπό τις πρώτες ήμέρες τής ζωής τους, Ανελλι
πώς, τέτοιες Αρχές, ώστε νά μή φοβούνται τήν μόλυνση στίς μετέπειτα επαφές τους.
Καί πρωτίστως, νά κατορθώνουν νά γίνουν πραγματικοί φίλοι καί έμπιστοι τών
παιδιών τους.
Σ ’ αύτά όλα, τόν κυριώτερο ρόλο παίζει βέβαια τό περιβάλλον. Ποτέ δέν θά
γίνη βίωμα σέ ένα παιδί κάτι πού τού λέμε νά κάνη, Αλλά πού βλέπει ότι δέν τό
εφαρμόζομε έμεΐς οί μεγάλοι. Γιά τό παιδί, τά πρότυπα, τά ιδανικά του στήν ζωή,
στήν Αρχή τούλάχιστον, είναι αυτοί πού είναι γύρω του, πού τό περιποιούνται καί
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τό άγαποΰν. Τό συνηθέστερο είναι αυτοί νά είναι οί γονείς. Ί ο παιδί — ιδίως τδ
μικρό — δεν Ιχει μέσα του άκόμη καμμιά ήθική άξία. 'Όλα τά μαθαίνει άπό τό
περιβάλλον του. Έ ξ οό καί ή αφάνταστη εύθύνη αύτοΰ τοΰ περιβάλλοντος. Τό πρώ
τιστο μέλημά του είναι ή άγάπη, ή αληθινή. Δεν θά ξεχάσω τό βαθύ τραύμα πού
έπρόδινε ή κακή συμπεριφορά ένός νέου ζ6 έτών τοΰ Σταθμού μας, πού στις νου
θεσίες μας άπήντησε : «Ιμένα δεν μέ άγάπησε ή μητέρα μου, γιατί θά μέ αγαπήσε
τε εσείς» ; Πολλοί άλλοι παράγοντες παίζουν ρόλο, ένας δέ άπό τούς σημαντικούς
είναι φυσικά μιά στοιχειώδης εύμάρεια, γιατί ή μεγάλη φτώχια έξευτελίζει καί
φθείρει. Καί δλα τά άλλα δμως αν υπάρχουν καί λείπει ή άγάπη, τό παιδί κάτι θά
πάθη άπό τήν έλλειψή της, ένώ ή άγάπη μπορεί μόνη της νά άντικαταστήση σέ
μεγάλο βαθμό πολλούς άλλους παράγοντας (π.χ. μόρφωση, χρήμα κ λ π .).
’Έ χω έπίσης τήν πεποίθηση πώς καί ή καλώς Ιννοουμένη άγωγή τού πολίτη
αρχίζει άπό τήν κούνια καί τό νηπιαγωγείο. Μήν περιμένωμε καλόν πολίτη, δσα
καί αν μάθη άργότερα, άπό κάποιον πού δεν έκανε βίωμά του τήν δικαιοσύ
νη, τόν σεβασμό στήν άλήθεια, στούς νόμους, στόν έαυτό του καί ατούς άλλους καί
τήν τιμιότητα στήν κάθε του έκδήλωση (αυτό πού οί άγγλοσάξωνες λέγουν FA IR
P L A T ).
Ε Ρ. : Πώς θά ήταν δυνατόν νά βοηθήση καί ή ’Αστυνομία ;
ΑΠ. : Καί ή ’Αστυνομία, βεβαιότατα, μπορεί νά βοηθήση — καί αυτό τό ξεύρετε σείς καλύτερα άπό έμένα. ’Ιδιαίτερα χρήσιμος θά ήταν δ θεσμός τών ειδικά
μορφωμένων άστυνομικών — παιδονόμων, μέ μεγάλη συμμετοχή καί γυναικών άστυνομικών. Αύτοί θά έπόπτευαν — δπως άλλωστε τό κάνουν καί σήμερα άλλά δσο
μπορούν — μέ τάκτ καί άγάπη, τά παιδιά καί τούς εφήβους πού συχνάζουν σέ
ύποπτα κέντρα δπου γίνονται εύκολη λεία διαφόρων ειδών κακοποιών, σέ θεάματα
άπαγορευμένα, σέ «επιχειρήσεις» άνήθικες ή ποινικώς κολάσιμες. Τό πνεύμα αυτής
τής εργασίας, δπως καί στήν περίπτωση τής ’Εκκλησίας μέχρις ένός βαθμού, πρέ
πει νά είναι δχι μόνο τιμωρίας καί καταστολής, άλλά άγάπης καί συνεργασίας
μέ τόν κοινωνικό λειτουργό, μέ τήν οικογένεια (δταν ύπάρχη κατάλληλη) μέ τά ιδρύ
ματα (δταν τυχόν δέν ύπάρχη κατάλληλη οικογένεια) — πράγμα πού δέν άποκλείει καθόλου καί τήν αύστηρότητα δταν χρειάζεται.
Μέ τόν πόλεμο καί τίς άνώμαλες έσωτερικές καταστάσεις άπό τις όποιες έπέρασε ό ταλαίπωρος τόπος μας, άναγκαστικά άνετέθησαν στήν ’Αστυνομία καί τόσα άλ
λα καθήκοντα, ώστε, φυσικά, δέν είχε πιά ούτε άρκετόν καιρόν, ούτε άρκετά μέ
σα, γιά νά προβή συστηματικά στό προληπτικό αύτό έργο άγάπης, σέ μεγάλη κλί
μακα. ”Αν κρίνω π.χ. άπό τά παιδιά τοΰ Σταθμού μας, τόν άστυνομικό τόν βλέ
πουν μερικές φορές σάν τιμωρό ή άδιάφορο άν δέν ύπάρχη συγκεκριμένο άδίκημα
καί άλλοτε σάν φίλο καί προστάτη. Καί δμως είναι άπαραίτητο νά πεισθοΰν γιά
τήν άγάπη (καί πρέπει νά ύπάρχη άληθινά καί βαθειά αύτή ή στοργή) εκείνων
πού δέν φείδονται κανενός κάπου γιά νά άστυνομεύωνται τήν πόλη τους. Καί στό
σημείο αύτό θά ήθελα νά σάς πώ πόσο έχάρηκα μερικές εκπομπές σας πού έτυχε νά παρακολουθήσω, γιατί δείχνουν στόν κόσμο πώς πλάι στόν φόβο, πού καμμιά
φορά καί άπό λάθος δικό της ίσως προκαλεΐ στό κοινό ή ’Αστυνομία, ύπάρχει ή
άλλη, ή πραγματική καί μόνιμη οψη τοΰ Σώματος αύτοΰ πού προστατεύει τόν
πολίτη, πού άγαπάει τόν πολίτη καί πού χωρίς αύτό κανείς μας, καί ιδιαίτερα οί
πιό άδύνατοι, δέν θά αισθανόταν 1άσφαλεΐς.
Πόσο θά ήθελα νά γινόταν τακτικές έπισκέψεις μορφωμένων άστυνομικών στόν
Σταθμόν μας — τό έχομε ζητήσει τόσες φορές, — δχι μόνον δταν ύπάρχη κάτι τό
ύποπτο, άλλά σέ φιλικές συναντήσεις, γιά γνωριμία μέ τά παιδιά μας ! Νά συνη
θίσουν καί αύτά νά βλέπουν στήν στολήν σας τό δίκαιο τιμωρό, άλλά καί τόν συμ
παραστάτη. Τέτοιες τακτικές φιλικές κουβέντες, είμαι βεβαία πώς θά είχαν Ενδια
φέρον καί γιά τίς δύο πλευρές.
Ε Ρ. : Τί θά είχατε νά μάς πήτε γιά τήν προστασία τών άνηλίκων ;

173

«Σταυροφορία για το παιδί»

AIL : Γι’ αυτήν, νομίζω δτι χρειάζεται πολλή ψυχή άλλα καί πολλά μέσα,
πολύ περισσότερα άπό δσα διαθέτομε συνήθως τώρα οι λίγοι πού προσπαθούμε νά
βοηθήσωμε συστηματικά καί δργανωμένα τδ παιδί. Είπα ήδη τί θά έπρεπε, κατά
τήν γνώμη μου, νά γίνη στά έπϊ μέρους θέματα. Εκείνο πού ήθελα νά τονίσω από
την δική μας σκοπιά τού Συλλόγου Μερίμνης ’Ανηλίκων είναι δτι :
1) Τά παιδιά πού εύρίσκονται «σέ ήθικδν κίνδυνον» είναι πολύ περισσότερα
από δσα νομίζομε. Δέν είναι μόνον αύτά πού γιά τον ενα ή τδν άλλο λόγο έρχονται
σέ έπαφή μέ τήν Δικαιοσύνη, μέ μάς ή μέ τίς κατά τόπους Εταιρείες Προστασίας
’Ανηλίκων. Είναι δλα εκείνα πού τά σπιτικά τους είναι, είτε Ιπίσημα είτε ανεπίση
μα, διαλυμένα, πού δέν έχουν γονείς ή κηδεμόνες κατάλληλους γιά τδν ρόλο τους
(ακόμη κι’ άν τύχη καμμιά φορά νά τά αγαπούνε) , είναι δλη έκείνη ή στρατιά
άπδ τά έπαρχιωτόπουλα — αγόρια καί κορίτσια — πού έρχονται μόνα τους στήν
πόλη γιά νά βροΰν δουλειά ή γιά νά γνωρίσουν «τήν μεγάλη ζωή» καί καταλήγουν
αργά ή γρήγορα στήν «κακή ζωή», είναι δλα εκείνα τά παιδιά πού λόγω μεγάλης
φτώχιας νομίζουν πώς μέ μιά ήθική προσωπική υποχώρηση θά βοηθηθούν νά «ξε
λασπώσουν», κΓ αντίθετα πέφτουν μέσα στον βούρκο πού τούς γίνεται έπειτα συνή
θεια καί πόρωσις.
2) Σταθμοί σάν τδν δικόν μας, καθώς καί άλλοι απλώς συμβουλευτικοί, θά
επρεπε νά ύπάρχουν κατά δεκάδες, τουλάχιστον στίς μεγάλες πόλεις, καί νά ένισχύωνται παντοιοτρόπως.
3) Θά έπρεπε — δπως καί σέ πολλούς άλλους τομείς — νά μή περιοριζώμαστε νά λέμε μόνον «πόσο θαυμάζομε τήν ιδιωτική πρωτοβουλία». Είναι άλήθεια
πώς πάρα πολλά τής δφείλει ό τόπος μας. Είναι δμως άλήθεια έπίσης πώς δταν
ή ιδιωτική πρωτοβουλία άπδ τήν απλή καί ίσως, έπιτρέψτε μου νά πώ, ξεπερασμένη
πιά μορφή τής «φιλανθρωπίας» έπιχειρή νά προχωρήση στήν πραγματική «κοινω
νική έργασία», συναντά συχνά, έκτος άπδ τδν επιβαλλόμενο έλεγχο, καί κάποια τρο
χοπέδη άπδ τίς δημόσιες υπηρεσίες, ζηλότυπες θά έλεγε κανείς γιά τούς τομείς
δράσεώς τους.
ΕΡ. : Μέ ποιά συμπεράσματα θά θέλατε νά κλείσουμε τή σημερινή μας συζή
τηση ;
ΑΠ. : Θά ήθελα νά καταλήξω σέ τρία κυρίως συμπεράσματα :
1) "Οτι ή παρεκτροπή δλονέν μεγαλυτέρου άριθμού νέων μας πρέπει μέν νά
μάς άπασχολήση σοβαρότατα, άλλ’ οχι καί νά μάς άποθαρρύνη γενικά ώς πρδς τήν
Ελληνική νεολαία. Γιατί παρ’ δλα δσα έπεράσαμε, βλέπομε καί άκοΰμε, είναι δί
καιο νά άναγνωρίσωμε έπίσης δτι δ μεγαλύτερος άριθμδς τών παιδιών καί εφήβων
στήν Ελλάδα εξακολουθεί νά είναι βασικά καλός, πολύ καλύτερος άπδ δτι είναι
ίσως άλλού. Τδ πρόβλημά μας είναι πώς νά μή χαλάση.
2) "Οτι κανένα μέτρον καί καμμία μεταρρύθμισις δέν θά είναι άρκετά, έάν
μείνουν στόν νόμο, στδ χαρτί, στά χείλη. Χρειάζεται, πάνω άπδ δλα, βαθειά στορ
γή καί άγάπη γιά τδ παιδί, μέχρι θυσίας τού εαυτού μας, τόσο μάλλον πού τδ παι
δί άπδ ένστικτο καταλαβαίνει — τούλάχιστον δσο είναι μικοδ καί άγνδ — ποιος
τδ άγαπάει άληθινά καί ένδιαφέρεται γ ι’ αυτό.
3) Καί τρίτον δτι άκριβώς ή προσπάθεια τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πό
λεων, έάν συνεχισθή μέ τδ ίδιο πνεύμα καί ένταση, υπόσχεται πολλά στδν τομέα
αύτδ καί θά ήθελα καί πάλι νά σάς συγχαρώ γιά τήν πρωτοβουλία σας.
— Σάς ευχαριστούμε θερμά γιά τήν τιμητική συμμετοχή σας στδ σημερινό μας
πρόγραμμα.
— ΚΓ έγώ σάς ευχαριστώ πολύ.
Αυτά μάς είπεν ή Κα Ψάλτη καί τήν ευχαριστούμε θερμότατα γιά τήν πολύ
τιμη βοήθειά της.
( Συνεχίζεται)

— ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ Χρ. Κίσσας, έτών 19 καί Σ. Σκουλήκας, ετών 19, κά
τοικοι ’Αμαρουσίου, συνελήφθησαν άπό τήν ’Ασφάλεια Προαστίων, Ινώ προσπαθού
σαν νά κλέψουν τό Ξ.Α. 1137 αυτοκίνητο τού γραμματέως της Γαλλικής Πρεσ
βείας. 'Ομολόγησαν δτι είχαν κάνει διαρρήξεις μέ τά Ξ.Α. 3203, Ξ.Α. 2507 καί
τό I. X. i07507, τά όποια είχαν κλέψει. ’Αφού έκαναν τις κλοπές, φρόντιζαν νά βά
λουν τά αυτοκίνητα στη θέσι άπό δπου τά είχαν πάρει.
— ΕΤΡΑΓΜ ΑΤΙΣΕ σοβαρά στο κεφάλι μέ σίδερο τον Π. Χριστόπουλο, άνάπηρο
πολέμου, στην πλατεία Μεταξουργείου, δ Γ. Χόρτης, γιά προσωπικές διαφορές.
— ΟΙ ΛΑΘΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑΙ καί λαθρέμποροι χασίς Φ. Βαλαώρας καί Ε.
Μακρής συνελήφθησαν άπό την Υπηρεσία ’Ασφαλείας Προαστίων καί κατεσχέθησαν στό σπίτι τού Μάκρη, στο χωριό Περίβλετο Φθιώτιδος, 150 κιλά χασίς σέ σκό
νη, συσκευασμένο σέ 15 χαρτοκιβώτια. Πρόκειται περί συστηματικών λαθρεμπόρων
ναρκωτικών.
— ΡΟΓΛΕΤΑ έπαιζαν 27 άτομα σέ μτά παράγκα τού «Λούνα ΙΙάρκ» 'Αγίου
Νικολάου Άχαρνών. Συνελήφθησαν άπό τήν ’Αστυνομία καί κατεσχέθησαν 4.665
δραχμές πού βρίσκονταν πάνω στά τραπέζια.
— ΔΙΕΡΡΗΞΑΝ τό δημοτικό σχολείο τής Παλαιάς Επίδαυρου 15 μαθηταί
καί χαρτόπαιζαν εκεί έπί πολλές ήμέρες. Οί δράστες παρεπέμφθησαν στόν εισαγγε
λέα Ναυπλίου.
— ΔΙΑΡΡΗΞΗ τού κοσμηματοπωλείου τής Καλλιόπης Σπανίδου, στόν Πει
ραιά, έκαμαν οί Ν. Μελανδρής καί Δ. Ξύλινας, έτών 24, άπό τή Ρόδο. Είχαν κλέ
ψει κοσμήματα άξίας 70.000 δραχμών άπό τά όποια βρισμένα βρέθηκαν στά σπί
τια τους στή Ρόδο. Ό Μελανδρής ομολόγησε δτι είχε κάνει καί άλλες έννέα κλο
πές σέ σπίτια καί περίπτερα τού Πειραιώς.
-—- ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ συναλλάγματος συνελήφθη δ χρηματομεσίτης Ν.
Μπαντάς, γιατί έκανε παράνομη συναλλαγή 290 δολλαρίων καί 200 γαλλικών
φράγκων.
— Ο ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΗΣ Σπυρίδων Κ. Κάψιας, έτών 26, κάτοικος τού χωρίου
Ρεμματιά τού Μελιγαλά, καταληφθείς υπό κρίσεως (άμόκ), πήρε τό δπλο του καί
σκότωσε πρώτα τή μητέρα του 'Ελένη χήρα Κ. Κάψια. Κατόπιν βγήκε στό δρόμο
καί πυροβολούσε πρός δλες τις κατευθύνσεις. Μιά σφαίρα βρήκε στό κεφάλι τόν
Δ. Ζαμπάρα, έτών 40 καί τόν άφήκε νεκρό. Ή μητέρα τού Ζαμπάρα, 80 έτών,
βγαίνοντας άπό τό σπίτι νά ιδή τί συμβαίνει, δέχθηκε άλλη σφαίρα καί τραυματί
σθηκε θανάσιμα. Τρίτη σφαίρα βρήκε τό μεγαλύτερο γυιό τής Ζαμπάρα καί έπεσε
βαρειά τραυματισμένος. ’Ά λλη σφαίρα βρήκε τούς έγγονούς τής Ζαμπάρα, Κων
σταντίνο, έτών 14 καί Παναγιώτη, έτών 17. Πυροβολώντας συνεχώς τούς πανικόβλη
τους κατοίκους, έτραυμάτισε καί τούς Άθαν. Μπολέστη, 11 έτών, Γ. ΙΙαπαδόπουλο,
II. Μπολέστη, έτών 33 καί Σπυρ. Μπολέστη, έτών 60. Μόλις έσωσε τις σφαίρες
πήγε στό σπίτι του, έβαλε φωτιά καί κάηκε μαζί μέ δλα τά ζώα καί τά ύπάρκοντά
του.
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— ΣΠΕΙΡΑ λαθρεμπόρων χασίς έξηρθρώθη άπό τήν Γενική Ασφάλεια ’Αθη
νών. Συνελήφθησαν οί λαθρέμποροι χασίς, Αιμίλιος Άνσάλντο, ετών 60, ’Ιταλός,
κάτοικος Κωνσταντινουπόλεως, όπου είχε άρωματοπωλεΐο καί οί κάτοικοι ’Αθηνών
Χρ. Καλαϊτζής, Παρ. Ροΰσαλης καί Γ. Χριστιανός. Καταζητούνται ή αισθητικός
Ά ντιμπάχ Σαμάς, έτών 39, κάτοικος Βαγδάτης, ή όποια ήταν άρχηγός τής σπεί
ρας, δ Τούρκος ύποδηματοποιός Αουφτή Χεβέντ, ό Λιβανέζος Τζώρτζ Λιχιάν, δ
Μάρκος Καφοΰρος, κάτοικος ’Αθηνών, δ Ε. ’Αναγνώστου, κάτοικος ’Αθηνών καί
δύο ακόμη ’Αθηναίοι, δ Φίλιππος καί Νίκος, άγνώστων λοιπών στοιχείων. Για τήν
σύλληψη τών εκτός τής Ελλάδος μελών τής σπείρας είδοποιήθη ή Ίντερπόλ. Κατεσχέθησαν 17 κιλά χασίς, 80.000 δραχμές 1.000 δολλάρια, 1.000 λίρες Λιβάνου,
καθώς καί τό αυτοκίνητο μέ τό όποιο είχε φτάσει στήν ’Αθήνα τό χασίς. Ή σύλ
ληψη τού Αιμίλιου Άνσάλντο έγινε στούς ’Αμπελοκήπους, τό δέ χασίς μετεφέρετο
σέ ειδικές κρύπτες τού αότοκινήτου καί προήρχετο άπό τό Λίβανο, περιεφέρετο δέ
στή Γερμανία καί στήν Κωνσταντινούπολη καί κατέληξε νά διατεθή στήν ’Αθήνα.
’Επίσης κατεσχέθησαν καί 2 κιλά χασίς στά χέρια τών συλληφθέντων Ελλήνων.
-—■ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ άγνωστος, παρουσιασθείς ώς ιδιαίτερος διευθυντοΰ Ε θνι
κής Τραπέζης, έξηπάτησε τον λαχειοπώλη Β. Σχίζα, ότι δήθεν δ διευθυντής του
θέλει 400 λαχεία, τά δποϊα πήρε άπό τόν λαχειοπώλη νά τά δώση στόν διευθυντή
καί νά τού φέρη τά χρήματα στήν αίθουσα άναμονής.. Ό άπατεώνας όμως έξηφανίσθη.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Π. Κομπόλιος, ετών 18, συνελήφθη άπό τήν Γενική ’Ασφά
λεια, γιατί είχε κλέψει άπό 6 καταστήματα. Τά χρήματα τά σπαταλούσε σέ «νάϊτ
κλάμπς» καί σφαιριστήρια.
— ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΑΝ μέ γροθιές καί κλωτσιές στό κεφάλι τόν πελάτη Α.
Αθανασίου, δ δποΐος διεκομίσθη σέ άφασία στό Νοσοκομείο, οί Π. καί Γ. Πετρόπουλος,ιδιοκτήτες τής έπί τής δδοΰ Μεσολογγίου (Άμφιθέα) ταβέρνας, κατόπιν
φιλονεικίας γιά τό ύψος τού λογαριασμού.
-— ΕΤΡΑΓΜ ΑΤΙΣΕ μέ γρονθοκοπήματα τή Νικολέτα Μελανίτου, ή δποία διε
κομίσθη σέ άφασία στόν «Ευαγγελισμό», δ Γ. Δρόσος πού συνελήφθη στό μπάρ
Χαρ. Τρικούπη 18, κατόπιν φιλονεικίας γιά προσωπικές διαφορές.
— Ο ΚΛΕΦΤΟΤΣΑΝΤΑΣ Θ. Έλευθεριάδης, έτών 32, συνελήφθη στόν κινηματοφράφο «Παγκράτιον», γιατί άρπαξε μιά τσάντα πού είχε 550 δραχμές καί θέλη
σε νά φύγη. Τό θύμα όμως φώναξε, έκλεισαν οί πόρτες τού κινηματογράφου καί
τόν έπιασαν τόν κλέφτη.
—-Ο Ι ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΙ Ε. Κουρμεντζάκης καί X. Γεωργίου συνελήφθησαν
γιατί έξεμεταλλεύοντο άνήλικο νέα.
— ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ άρωμάτων καί ούΐσκυ ένεργούσαν οί ’Αμερικανοί σμηνί
τες Τόνυ Λίτλ καί Ρ. Σπού), οί δποΐοι τά άγάραζαν άφορολόγητα άπό άμερικανικές
καντίνες καί τά πωλοΰσαν στήν ελεύθερη αγορά. Συνελήφθησαν άπό τήν Γενική
’Ασφάλεια καί έστάλησαν στόν εισαγγελέα.
— ΓΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ συνελήφθη άπό τήν ’Ασφάλεια Προαστίων δ Κ. Στρατού
λης, κάτοικος Μπραχαμίου, γιατί στό συνοικισμό «Τράχωνες», τά μεσάνυχτα, έπετέθη σέ ερημική περιοχή κατά τού Μιχ. Στουραίτη, δ δποΐος πήγαινε στό σπίτι του
έπί τής δδοΰ Τερψιχόρης 7, καί, άφοΰ τόν άκινητοποίησε, τού πήρε 3.450 δραχμές
καί έτράπη εις φυγήν. Μέρος τών χρημάτων είχε κρύψει στήν ταράτσα τού σπι
τιού του.
— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Στυλ. Λαμπρινέσης, έτών 33, συνελήφθη άπό τή Γενι
κή ’Ασφάλεια, γιατί έκλειψε τό I. X. 91658 αυτοκίνητο. Ούτος μόλις πρό 8μήνου
είχε βγή άπό τή φυλακή, όπου έξέτισε ποινή φυλακίσεως 3 έτών. Ά πό τήν άνάκριση προέκυψεν ότι είχε κατά τό διάστημα τούτο διαπράξει 26 κλοπές καί διαρ-
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ρήξεις εις βάρος καταστημάτων καί σπιτιών καί άπεκόμισε είδη αξίας 100.000 δρα
χμών.
— ΕΤΡΑΓΜ ΑΤΙΣΑΝ σοβαρά μέ μαχαίρι τόν Κ. Κωστόπουλο, έτών 40, οί
έξαδελφοί του Θεόδωρος καί Κ. Κωστόπουλος, γεωργοποιμένες, γιά κτηματικές δια
φορές. Τδ έγκλημα έγινε στήν κοινότητα Κάλφα Πατρών. Συνελήφθη δ πρώτος
τών δραστών.
— ΣΚΟΤΩΣΕ μέ μαχαίρι τόν Ν. Καραμπέκο, ετών 26, δ Κ. Θεοφανόπουλος,
έμπορος, γιατί ύποψιάζετο αύτόν δτι διατηρούσε έρωτικές σχέσεις μέ τη γυναίκα
του. Τό έγκλημα έγινε στο Αίγιο.
— Λ ΗΣΤΕΙΑ τοΰ δδηγοΰ Ή λ. Καραγιοσμά έκαμε, στο Περιστέρι, δ Άναστ.
Γκρέκας, έτών 17, δ όποιος μέ δύο άλλους νεαρούς είχαν άποσπάσει τήν είσπραξη
τής νυκτός έκ δραχμών 350. 'Ο Γκρέκας συνελήφθη ενώ προσπαθούσε νά διαρρήξη
στό Ν. Φάληρο παραλιακό ζαχαροπλαστείο. Εξεταζόμενος ομολόγησε δτι, έκτος δύο
άλλων κλοπών πού είχε κάμει, ήταν ό δράστης τής ληστείας τοΰ όδηγοΰ Περι
στεριού.
— Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Άθαν. Χαλκίτης ή Φαρούκ, έτών 27, άπό τήν Αίγυ
πτο, παρουσιασθείς στον οικοδόμο Η. Πιταρά ώς ύπομηχανικός τής ΔΕΗ, τοΰ έπέδειξε πλαστά έγγραφα καί μέ τήν υπόσχεση δτι θά τοΰ άναθέση έργα τής ΔΕΗ, τοΰ
άπέσπασε 15.000 δραχμές καί έξηφανίσθη.
-— ΑΡΠΑΓΗ τσάντας μιας νεάνιδος έκαμε στό άλσος τοΰ Φιλοπάππου δ Π.
Δρόσας, έτών 25, έλαιοχρωματιστής, δ δποΐος καί συνελήθη.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ σέ σπίτια Β. Καμαργάκης, έτών 18, συνελήφθη γιατί είχε
κάμει 5 κλοπές σέ διάφορα σπίτια τις όποιες καί δμολόγησε.
— ΕΚΛΕΨΕ ξυλεία άπό τήν ξυλαποθήκη τοΰ Ε. Φωτοπούλου, στήν δδό Βου
λιαγμένης 178, δ Ι.Δασκαλάκης, δ δποΐος καί συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω. Υπολογί
ζεται δτι άπό διμήνου είχε κλέψει συνολικά ξυλεία άξίας 5.000 δραχμών.
— ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ γόης (δόν Ζουάν) διεθνοΰς κλάσεως δ Ελβετός φοιτητής Μισέλ Ζορπί συνελήφθη άπό τη Γενική ’Ασφάλεια, κατόπιν καταγγελίας ξενοδοχείων
δτι άφοΰ έμενε σ, αύτά έξηφανίσθη χωρίς νά πληρώση. Θύματα : τά ξενοδοχεία
«Μεγάλη Βρεταννία», «Χίτλτον», «Κίνγκ Τζώρτζ». Παοουσιάζετο ύπό διάφορα όνόματα καί διάφορες ιδιότητες καί έσχετίζετο μέ νέες ξένων κρατών καί Έλληνίδες
άπό τις όποιες έπαιρνε χρήματα.
— 4ΜΕΛΗΣ σπείρα διαρρηκτών άπεκαλύφθη. Συνελήφθησαν οί Ν. Γκιουλιστάνης, έτών 21, Ε. Μαντζαβίνος, έτών 35, Στ. Βούρας, έτών 21 καί Ν. Νεραντζής, έτών 19, άπό τούς όποιους οί δύο πρώτοι έδραπέτευσαν στις αρχές τοΰ έτους
άπό τις φυλακές Άβέρωφ. Ή σύλληψη έγινε άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών
έπ’ αύτοφώρω κατά τήν διάρρηξη τοΰ καταστήματος Α. Άλεξιάδη, στή λεωφόρο
Βουλιαγμένης. ’Από τήν άνάκριση διεπιστώθη δτι είχαν λεηλατήσει 17 καταστή
ματα, σπίτια καί έκκλησίες στήν ’Αθήνα, στον Πειραιά καί στά προάστια. ’Επίσης
είχαν κλέψει καί 20 περίπου αύτοκίνητα μέ τά όποια έκινοΰντο καί έκαναν τις
διαρρήξεις. Τά κλοπιμαία καί χρήματα κατασπαταλούσαν σέ διασκεδάσεις. Τά υφά
σματα, ροΰχα κλπ. εύρέθησαν καί κατασχέθησαν.
— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Π. Μπηλιώνης. έτών 21, συνελήφθη στόν Άσπρόπυργο
έπ’ αύτοφώρω νά έχη διαρρήξει ένα καφενείο στήν παραλία. 'Ομολόγησε δύο άκόμη διαρρήξεις, μία σέ καφενείο καί μ.ία σέ άοτοποιεΐο.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ πορτοφολιών Δ. Άδαμόπουλος συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω στήν
άφετηρία λεωφορείων Α γία ς Βαρβάρας, ένώ άπεπειράτο νά κλέψη τό πορτοφόλι
τοΰ Κ. Παπαθανασίου, δ δποΐος καί τόν συνέλαβε.
— ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ κατά τής ’Αρχής διέπραξαν δ ’Ιωσήφ Λεβής, δδηγός I. X.
καί δ συνεπιβάτης του Χαίμ Καμχής, έτών 23, οί δποΐοι, δταν άστυφύλαξ τούς παρετήρησε γιατί παρεβίασαν τό κόκκινο σήμα τής τροχαίας, άπήντησαν «πληρώνω καί
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σκοτώνω», έτράπησαν δέ είς φυγήν. Κατεδιώχθησαν από πεοιπολικδ καί δταν οί
αστυνομικοί θέλησαν νά δδηγήσουν είς τδ αυτόφωρο τδν παραβάτη, δ συνεπιβάτης
Χαίμ έσπρωξε τδν άστυφύλακα καί τδν έβρισε.
— ΤΑ ΜΕ ΛII σπείρας διαρρηκτών πού άπετελεΐτο άπδ τούς 20ετεΐς Γ. Κυριακίδη, Κ. Πολίτη, Ν. Παπουτσίδη καί I. Ιΐανταζίδη, συνελήφθησαν άπδ την Γε
νική ’Ασφάλεια ’Αθηνών. ΤΗσαν φυλακισμένοι, άλλα μόλις άπεφυλακίσθησαν, πρδ
μηνών, άρχισαν πάλι τις κλοπές καί μέχρι σήμερα έκαναν έξι διαρρήξεις.
— ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ άνήλικοι Κ. Γ., 16 έτών καί Γ. Γιατρούδης, 18 έτών,
συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, Ινώ έκαναν διάρρηξη σέ περίπτερο της 'Αγίας Βαρ
βάρας (Αιγάλεω). Ό Γιατρούδης δμολόγησε 23 διαρρήξεις, τις δποϊες είχε κάνει
στδ Ηράκλειο Κρήτης καί στδν Πειραιά.
— ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΠΤΕΣ άρχαίων άπδ τά μουσεία άπεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν : 1) Είς ’Αθήνας, δ Ά λ , Παπαηλιόπουλος, έτών 56,
ζωγράφος, υπάλληλος τοΰ εθνολογικού μουσείου ’Αθηνών. 2) Είς Καβάλαν, οί Ά ν.
Κατσούνης καί Ά γ γ . Καλέας, χρυσοχόοι. Οδτοι έκλεπταν άπδ τά μουσεία άντικείμενα σημαντικής άξίας καί τά έπωλοΰσαν σέ άλλοδαπούς. Στδ σπίτι τού Παπαηλιοπούλου κατεσχέθησαν πολλά άρχεΐα άντικείμενα μεγάλης άξίας καί 66 άρχαϊα νομίσματα. Οί πρώτες πληροφορίες γιά τήν υπόθεση αυτή έδόθησαν στις άρμοδιες άρχές τδν ’Οκτώβριο 1965 άπδ τδν διεθυντή τοΰ Μουσείου Βασιλείας (Ελβε
τίας) , δπου είχε πωληθή χαλκό άγαλμάτιο τοΰ Μουσείου ’Αθηνών. Ά πδ τότε άρχι
σαν άνακρίσεις. Τελευταία δ διευθυντής τοΰ άρχαιολογικοΰ μουσείου Δυτ. Βερολί
νου ειδοποίησε τήν υπηρεσία ’Αθηνών δτι δ Γερμανός υπήκοος Χέφτερ άγόρασε
στήν Καβάλα άπδ τδ Κατσούνη δύο άρχαΐα άγαλματίδια άντί 8.000 μάρκων. Ό
Κατσούνης συνελήφθη καί άνεκρίθη στήν Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών, δ δποΐος δμο
λόγησε δτι τδν Μά'ίο τοΰ 1965 είχε έλθει στήν ’Αθήνα μέ τδν Καλέα καί συναντή
θηκαν μέ τδν Παπαηλιόπουλο, δ δποΐος τούς παρέδωσε μιά βαλίτσα γεμάτη άρχαιολογικά άντικείμενα γιά νά τά πουλήσουν άντί 4 έκατομμυρίων δραχμών. Ό Πα
παηλιόπουλος θά έπαιρνε τά 2 έκατομμύρια καί οί άλλοι τά άλλα. Τδν Αύγουστο
τοΰ 1966, δ Κατσούνης ξαναγύρισε στήν ’Αθήνα καί έπέστρεψε στδν Παπαηλιό
πουλο τή βαλίτσα μέ τά άρχαΐα, είχεν δμως παρακρατήσει τά δύο άγαλματίδια
τά δποΐα πούλησε στδν Χέφτερ. Ό Παπαηλιόπουλος δμολόγησε δτι άφαιροΰσε άρ
χαΐα άντικείμενα άπδ τδ Μουσείο, άπδ τδ έτος 1954. ’Επίσης δμολόγησε δτι είχε
άφαιρέσει άρχαΐα άντικείμενα άπδ τδ χώρο άνασκαφών τής περιοχής Πάμπας ’Ο
λυμπίας καί άπδ άλλα κρατικά μουσεία.
ΓΚΑΓΚΣΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κατά τδ πρότυπο τών άμερικανών γκάγκστερς, δργάνωσαν τή ληστεία στδ τε
χνικό γραφείο «Τππόνικος», πού βρίσκεται στδν 6ον δροφο τής πολυκατοικίας, στήν
δδδ Καραγεώργη Σερβίας 4, δύο νεαροί, δηλαδή δ Αθανάσιος Κούστας, φοιτητής,
έτών 19 καί ό Κ. Άνδροβιτσανέας, έτών 27, υπάλληλος τοΰ Υπουργείου Κοινωνι
κής Προνοίας. Γνωρίσθηκαν σ’ ένα καφενείο τής δδοΰ Μενάνδρου καί έκεΐ συ
νέλαβαν τδ σχέδιο νά ληστέψουν τδ τεχνικό γραφείο «Τππόνικος», δπου
δούλευε σάν υπάλληλος δ πατέρας τοΰ Κούστα κι’ άπ’ αυτόν γνώριζε δτι στδ χρη
ματοκιβώτιο φυλασσόντουσαν πολλά χρήματα καί δτι άργά τδ βράδυ μένουν στδ
γραφείο συνήθως δύο λογιστές, τούς όποιους θά ήταν εύκολο νά τρομοκρατήσουν,
γιά νά τούς παραδώσουν τά χρήματα.
Άφοΰ άποφάσισαν τή ληστεία, άρχισαν νά προετοιμάζωνται Κατασκεύασαν,
λοιπόν, δυδ κουκοΰλες, τύπου, κού - κλούξ - κλάν, άπδ λινάτσα. Εφοδιάστηκαν μέ
περίστροφο καί μαχαίρι καί έκοψαν λουρίδες άπδ πανί γιά νά φιμώσουν τούς ύπαλλήλους.
Τήν Τρίτη (7.2.1967) πήγαν στδν 6ον δροφο τής πολυκατοικίας καί κρύφτη-
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καν στή τουαλέτα. Ό Κούστας βγήκε άμέσως καί πήγε στό γραφείο με τή πρό
φαση δτι ζητάει τόν πατέρα του, διαπίστωσε δέ έτσι, δτι δέν ύπήρχαν άλλοι έκτδς
άπό τούς δυδ λογιστές. Ξαναγύρισε στήν τουαλέτα, φόρεσαν μέ τό φίλο του τΙς κου
κούλες, δπλίστηκαν καί μπήκαν στό τεχνικό γραφείο, στις 10.30' τό βράδυ. Ο
Κούστας κρατούσε στό ένα χέρι τό περίστροφο τύπου «μπερέτα» καί στό άλλο ένα
καρεκλοπόδαρο για ρόπαλο. Ό Άνδροβιτσανέας είχε ένα μαχαίρι μέ λεπίδα 18
πόντους καί τά πανιά γιά φίμωτρα.
— Δώστε μας τά λεπτά άπό τό χρηματοκιβώτιο, άν θέλετε τή ζωή σας, είπε
στούς δυό λογιστές δ Κούστας.
Τήν ίδια στιγμή δμως, δ λογιστής Ν. Κυρανάς, έτών 45, χωρίς νά χάση τή
ψυχραιμία του, καί μέ θαυμαστή ευκινησία, άρπαξε μιά καρέκλα καί τήν έξεσφενδόνισε έναντίον των δύο ληστών. Τότε δ Κούστας πυροβόλησε καί ή σφαίρα βρήκε

Κ. Άνδροβιτσανέας

Α. Κούστας

στό στήθος τόν άλλο λογιστή Κ. Καμπανάκη, πού καί αύτός δρμησε κατά τών λη
στών. Τή στιγμή Iκείνη, ή ύπάλληλος τού διπλανού γραφείου "Αννα Κανάκη, έτών
28, άκούγοντας τόν πυροβολισμό καί τήν πάλη, παίρνει στό τηλέφωνο τόν άριθμό
100 καί ειδοποίησε τήν ’Άμεσο Δράση τής ’Αστυνομίας. Άμέσως ειδοποιήθηκαν έπτά
περιπολικά άστυνομικά αύτοκίνητα, τά δποΐα περικύκλωσαν τό οικοδομικό τετρά
γωνο. Ό Άνδροβιτσανέας, τόν όποιο κρατούσε δ λογιστής Κυρανάς, ξεφεύγει, άλλά,
ζαλισμένος άπό τά κτυπήματα πέφτει πάνω στήν τζαμένια πόρτα τού γραφείου καί
τραυματίζεται. Άμέσως σηκώνεται, πετάει τήν κουκούλα καί τό μαχαίρι, τρέχει
στις σκάλες καί βγαίνοντας στό δρόμο, κατορθώνει νά ξεφύγη άπό τήν περικύκλωση
πού είχαν κάνει μέ τά περιπολικά αύτοκίνητα οί Αστυνομικοί.
Ό Κούστας καθυστερεί νά ξεφύγη καί τρέχει σάν τρελλός τούς διαδρόμους τού
κτιρίου. Οί Αστυνομικοί τόν βρήκαν σ’ ένα γραφείο, δπου καί τόν συνέλαβαν. Δέν
άργησε νά άποκαλύψη τόν συνένοχό του, τόν δποΐον, ύστερα άπό λίγα λεπτά τής
ώρας, συνέλαβαν οί ’Αστυνομικοί έξω άπό τό σπίτι του, στήν δδό Άναξιμάνδρου
άρ. 6, στό Παγκράτι.
Έ τσ ι, χάρις στήν ψυχραιμία καί ευκινησία τών δύο λογιστών, άλλά καί στήν
ταχυτάτη καί κεραυνοβόλο ένέργεια τών Αστυνομικών, έματαιώθη μιά γκαγκστερική λησεία στό κέντρο τής Αθήνας.
Ν. Λ.

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΑΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ^
----------------------------------- 'Υπό τοΰ χ. ΠΕΛΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗ.------------------------------------

Ή «Πανελλήνιος Ένωσις Γυναικών», ή Π.Ε.Γ. είναι μια δργάνωσις πού έργάζεται για λογαριασμό άποκλειστικά τής Ά κ ρ ας Άριστερας. Τού Κ.Κ.Ε. και τής
Ε.Δ.Λ.
Δέν έμφανίζεται ώς κομμουνιστική όργάνωσις. "Ομως ή σύνθεσίς της, οί μέθο
δοι Ιργασίας καί όργανώσεως, δ τρόπος προβολής της, οί θέσεις της έναντι των έσωτερικών και έξωτερικών πολιτικών θεμάτων, φανερώνει τί είναι στή πραγματικό
τητα, τί θέλει καί πώς έργάζεται.
Ή Πανελλαδική "Ενωσις Γυναικών, είναι δργάνωσις συνέχεια τών γυναικείων
κομμουνιστικών δργανώσεων τοΰ παρελθόντος : τής Π.Ο.Γ., (Πανελλήνιος 'Ομοσ
πονδία Γυναικών) καί τής Πανελλαδικής Δημοκρατικής "Ενωσης Γυναικών (Π.
Δ .Ε .Γ .).
Καί αυτές οί γυναικείες δργανώσεις ένεφανίσθησαν ώς «έξωκομματικές». Καί οί
δύο άπεδείχθησαν άπό τά έργα τους καί τήν δραστηριότητα τους, ώς καθαρώς κομ
μουνιστικές. "Αλλωστε αύτδ τδ έχουν δμολογήσει οί ίδιοι οί κομμουνισταί. Τδ γεγο
νός δτι ή δευτέρα σύζυγος τοΰ Ζαχαριάδη, ή Ρούλα Κουκούλου έγραφε τοΰ 1949
δτι : «ή Π.Ο.Γ. ήταν καρπός τής μαζικής μας πάλης στήν κατοχή καί τόν Δεκέμ
βρη» είναι άρκετό γιά να βεβαιώση τήν ταυτότητα τής Π.Ο.Γ. Καί τό γεγονός δτι
ή ίδια ή Ρούλα Κουκούλου υπήρξε Γενικός Γραμματεύς τής Π.Δ.Ε.Γ., βεβαιώνει
δτι καί αυτή, ή «Πανελλαδική Δημοκρατική ’Ένωση Γυναικών», ύπήρξε, δπως καί
ή Π.Ο.Γ., κομμουνιστική δργάνωσις.
"Αλλωστε ή δραστηριότης καί τής μιας καί τής άλλης όργανώσεως, ύπεχρέωσαν τό Κράτος νά τίς θέση έκτός Νόμου. "Ετσι έρχεται τώρα ή Π.Ε.Γ., ν’ άντικαταστήση καί νά ύποκαταστήση τίς δυό προηγούμενες γυναικείες κομμουνιστικές δργανώσεις.
Καί αύτή έμφανίζεται ώς «έξωκομματική». Καί αύτή καμουφλάρεται πίσω
άπό δήθεν άθώες κοινωνικού περιεχομένου έκδηλώσεις. ’Αλλά καί αυτή, ή Π Έ .Γ.,
δπως καί οί άλλες δύο προηγούμενες, έχουν στελεχωθή άπό γυναικεία κομμουνι
στικά στελέχη, πού πλαισιώνονται δμως άπό γυναίκες οί όποιες δέν είναι κομμουνίστριες, αλλά είναι είτε καλοπροαίρετες άφελεΐς, είτε μωροφιλόδοξες, είτε τελούν
σέ πλήρη άγνοια τών πραγματικών προθέσεων αυτών πού ένεπνεύσθησαν καί δργάνωσαν τήν Π.Ε.Γ.
Καί έδώ άκριβώς βρίσκεται τό θέμα. Δέν θά ένδιέφερε πολύ έάν ή Π.Ε.Γ.
άπηρτίζετο άποκλειστικά άπό κομμουνίστριες ή κομμουνίζουσες κυρίες. “Ολοι θά
έγνώριζαν δτι ή Π.Ε.Γ. είναι αυτό πού είναι : καθαρώς κομμουνιστική δργάνωσις.
"Ετσι ουδείς θά παρεσύρετο, δπως γίνεται μέχρι τώρα, ύπό τό προσωπειον τών «Ιξωκομματικών» δήθεν σκοπών της. Τώρα δμως, δπως έμφανίζονται τά πράγματα, εϊς
τήν κομμουνιστικήν Π.Ε.Γ., συμμετέχουν καί δροΰν γυναίκες πού δέν είναι κομμουνίστριες. Αυτό, τό είχαμε τονίσει καί άλλοτε, τό τονίζουμε καί τώρα : άποτελεί
θανάσιμο κίνδυνο γιά τήν παραπλάνησι τών Έλληνίδων καί ενισχύει τούς άναρχικούς σκοπούς τής "Ακρας Άριστερας. «"Ολες οί Έλληνίδες, — τονίζει ένα άποκαλυπτικό φυλλάδιο πού έκυκλοφόρησε ή Γενική Διεύθυνσις Εθνικής Ασφαλείας,
— άσχέτως πολιτικών πεποιθήσεων καί κομματικής έντάξεώς των, δφείλουν νά άντιληφθοΰν τούς πραγματικούς σκοπούς καί τάς έπιδιώξεις, άμέσους καί άπωτέρας τής
* Τ4 σχόλιον τοΰτο μ*τ§δόΟη 4κ τοΰ Κ·ντρικοΰ Ρ.Σ. ’Ενόπλων Δυνάμ*ων τήν 29-6-1966.
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1Ι.Ε.Γ. "Οπως καί τόν άληθή χαρακτήρα αύτής τής όργανώσεως, ή οποία δεν εί
ναι τίποτα άλλο εί μή εν έκ των πολλών προσωπείων τοΰ Διεθνούς κομμουνισμού
έν Έλλάδι.
"Ολαι αί Έλληνίδες — συνεχίζει τδ πολύτιμο αύτδ φυλλάδιο τής Γενικής Διευθύνσεως Εθνικής ’Ασφαλείας — όφείλουν νά αποκρούσουν πάσαν πρότασιν συ
νεργασίας ή έγγραφής των εις τήν Π.Ε.Γ. Πρέπει άκόμα δλες οί Έλληνίδες πού
δεν είναι κομμουνιστριες νά σπεύσουν νά διαγραφοΰν άπό μέλη τής Π.Ε.Γ. καί νά
παύσουν νά συνεργάζωνται μέ μιά δργάνωσι πού είναι δργανο τοΰ Κ.Κ.Ε. καί τοΰ
Διεθνούς Κομμουνισμού.
Στο 1 τεύχος τού 1966, τοΰ περιοδικού «Νέος Κόσμος» πού είναι τό έπίσημο
όργανό τού Κ.Κ.Ε. έδημοσιεύθη ένα άρθρο πού έξιστορεΐται ή δράσις καί των τριών
γυναικείων κομμουνιστικών δργανώσεων πού προαναφέραμε : τής Π.Ο.Γ., τής Π.Δ.
Ε.Γ. καί τής σημερινής, τής Π.Ε.Γ.
Γιά τήν Π.Ε.Γ., τό έπίσημο περιοδικό τοΰ Κ.Κ.Ε. γράφει, μεταξύ άλλων, τά
έξής : «Σήμερα στην Ελλάδα αναπτύσσεται ένα πλατύ δημοκρατικό γυναικείο κί
νημα. Έ πΙ κεφαλής τοΰ κινήματος αυτού στέκει ή Πανελλαδική "Ενωση Γυναικών,
ή 1Ι.Ε.Γ.».
Αυτός καί μόνον δ τίτλος τιμής από τό Κ.Κ.Ε. προς τήν Π.Ε.Γ., τά λέει
όλα. Έάν εις αυτό προστεθούν όλα τ’ άλλα, άκόμα καί τό γεγονός ότι μ ό ν ο ν
οί άριστερές έφημερίδες προβάλλουν τήν Π.Ε.Γ., τότε δίνεται πλήρης ή είκών τού
τί είναι καί τί θέλει ή γυναικεία αύτή κομμουνιστική όργάνωσις.
Σημειώνουμε πώς ή Π.Ε.Γ. χρησιμοποιεί άδιαβλήτους φαινομενικώς μεθόδους
γιά τήν στρατολογίαν άφελών γυναικών.
’Έτσι εμφανίζεται αυτή ως συνεργαζομένη μέ έπισήμους όργανισμούς, Δήμους,
Δημόσια Σχολεία, Συλλόγους γονέων κλπ. Καί φθάνει μέχρι νά δργανώνη δήθεν
«χαρούμενα άπογεύματα». Μ’ αυτό τό καμουφλάρισμα ύπήρξαν πολλές γυναίκες πού
παρεσύρθησαν, άλλά ακόμη καί Δήμοι καί Σύλλογοι.
Τονίζουμε ότι ή Π.Ε.Γ. είναι όργανο τών κομμουνιστών όχι μόνον άπό αύτά
πού πράττει, άλλά καί άπό αύτά πού παραλείπει νά πράξη. Τά είπαμε καί άλλοτε
άπό τόν περασμένο Δεκέμβριο. Τό επαναλαμβάνουμε καί τώρα : "Ολα άποκαλύπτουν ότι ή «Πανελλαδική "Ενωση Γυναικών» είναι όργάνωσις κομμουνιστική. Έ τσ ι
ούδεμία Έλληνίς έχει δικαίωμα νά ένισχύη καθ’ οίονδήποτε τρόπον μίαν όργάνωσιν πού πίσω άπό τήν δήθεν «εξωκομματικήν» της καί κοινωνικήν της άποστολήν,
άποκρύπτει ένα σατανικό σχέδιο έξαπατήσεως τής Έλληνίδος.
Π Ε Λ Ο Σ Κ Ο Υ ΤΟ Υ Π Η Σ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σβιράν.
Σιθωνίας.
Πάροδος της δδοΰ Πλειώνης 13, κοντά στο τέρμα τών λεωφορείων 'Αγίου Δημητρίου ’Αμπελοκήπων.
Πρόκειται γιά τήν μεσαία τών τριών μικροτέρων χερσονήσων τής Χαλκιδι
κής (Αόγγος) πού βρίσκεται μεταξύ τού Τορωναίου καί Σιγγιτικοΰ κόλπου καί κα
ταλήγει στό ακρωτήριο ’Άμπελος (Δρέπανον).

Σικελιανοϋ ’Αγγέλου.
Πάροδος τής δδοΰ Ειρήνης 17, στην Καισαριανή.
Ό ’Άγγελος Σικελιανός, ένας άπδ τούς μεγαλύτερους λυρικούς ποιητάς τής
νεωτέρας Ελλάδος, γεννήθηκε στη Λευκάδα στίς 28 Μαρτίου 1884. Ά πδ μαθη
τής άκόμη γράφοντας στίχους έδειξε τδ ταλέντο του. Τελειώνοντας το Γυμνάσιο άρ
χισε νά ταξιδεύη. Πρωτοπήγε στην Αίγυπτο, δπου καί έγραφε τδ πρώτο του ποιητικδ έργο, τδν «Άλαφροίσκιωτο». Στά 1904 παντρεύτηκε τήν Αμερικανίδα Εύα
Πάλμερ Κότλαντ, κόρη κοινωνιολόγου, πού στάθηκε γ ι' αύτδν πολύτιμη συνεργάτιδα. Μαζί της δ Σικελιανός, δραματιζόμενος τήν άναβίωσι τοΰ άρχαίου έλληνικοϋ
πνεύματος, πραγματοποίησε στά 1927, στδν ίερδ χώρο τών Δελφών, τις Δελφικές
γιορτές, μέ τήν παράστασι τής τραγωδίας τοΰ Αισχύλου «Προμηθεύς Δεσμώτης»
καθώς καί μέ δμιλίες, διαλέξεις καί άλλες έκδηλώσεις πού τις έπανέλαβε καί στά
1930. Ή άναβίωσις τής Δελφικής ’Ιδέας πραγματοποιείται στίς μέρες μας μέ τήν
ίδρυσι πνευματικού κέντρου στούς Δελφούς.
Ό Σικελιανός άγαποΰσε μέ πάθος τήν Ελλάδα καί δλόκληρο τδ έργο του είναι
ένας ύμνος γιά τδ άρχαΐο της μεγαλείο, τήν αιώνια όμορφιά της καί τδν υπερήφα
νο λαό της. Ή ποίησίς του είναι πλούσια σέ λυρική φαντασία καί είκόνες. Άπέθανε
στά 1951, Ινώ στά 1950 έχασε τά βραβείο Νόμπελ γιά μιά ψήφο. Στδν θάνατο τοΰ
Παλαμά δ Σικελιανός, άποχαιρετώντας τδν μεγάλο μας ποιητή, βροντοφώνησε τδ
γνωστό :
’Ηχείστε οί σάλπιγγες... Καμπάνες βροντερές
δονεΐστε σύγκορμη τή χώρα, πέρα ώς πέρα...
Βογγεΐστε τύμπανα πολέμου... Οί φοβερές
σημαίες, ξεδιπλωθήτε στδν άέρα !
(Συνώνυμη δδδς υπάρχει σέ προάστια τών Α θηνώ ν).
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Σικελίας.
Πάροδος της δδοΰ Ν. Δημητρακοπούλου, στή πλατεία «Π. Κουντουριώτου» (Παι
δική χαρά Κουκακίου).
Πρόκειται γιά τό γνωστά νησί τής ’Ιταλίας, τδ μεγαλύτερο τής Μεσογείου, πού
«χει Ικτασι 25.708 τετρ. χιλ. καί περί τις 4.700.000 κατοίκους. Περιλαμβάνει τΙς
έπαρχίες Μεσσΐνα, Κατάνη, Συράκουσαι, Ραγοΰζα, Καλτανισσέττα, Άγκριτζέντο,
Τραπάνι, Παλέρμο και Έ ννα καί μεγαλύτερη πόλι της είναι το Παλέρμο (580 χιλ.
περίπου κάτοικοι).
Την Σικελία, ώς μυθολογείται, κατώκησαν άρχικά οί Κύκλωπες καί οί Λαιστρυγόνες, μετά δέ οί Σικανοί (προερχόμενοι μάλλον άπδ τήν Λιβύη) καί άργότερα οί Ιλλυρικής φυλής έπήλυδες (άλλοδαποί) Σικελοί. 'Άπδ τήν έποχή των γεω
μετρικών άκόμη χρόνων άρχισεν δ άποικισμός τής Σικελίας ύπδ των Ελλήνων,
πολύ δέ σύντομα ίδρύθησαν έκεΐ σημαντικώτατες έλληνικές αποικίες, δπως ή Νά
ξος (741 π.Χ .), αί Συρακοϋσαι (740 π.Χ.) κ.λ. Τδ 210 π.Χ. ή Σικελία κατέστη
ρωμαϊκή έπαρχία. Τδ 535 μ.Χ. κατελήφθη άπδ τούς Βυζαντινούς, τδν Λ ' αιώνα
κατεκτήθη άπδ τούς “Αραβες καί μετά άπ’ αυτούς οί Νορμανδοί τήν ύπήγαγον στδ
βασίλειο τής Νεαπόλεως καί ίδρυσαν τδ κοινδν «Βασίλειον τών Δύο Σικελιών». Ά πδ
τότε ή τύχη τής Σικελίας ταυτίστηκε πρδς τδ κράτος αυτό.

Σ ίκινου.
Πάροδος τής δδοϋ Φωκίωνος Νέγρη 33, στήν «Κυψέλη».
Ή Σικυών, άρχαιοτάτη καί σημαντικωτάτη πόλις τής Πελοποννήσου, παρά
υπάγεται στήν έπαρχία Μήλου, έχει έκτασι 40,60 τετρ. χιλ. καί περί τούς 500
κατοίκους. Έ π ί φραγκοκρατίας δπήγετο στδ δουκάτο τής Νάξου. Τδ 1537 κατε
λήφθη άπδ τούς Τούρκους, στούς δποίους καί παρέμεινε μέχρι τής έπαναστάσεως
τού 1821.

Σικυώνος.
Πάροδος τής δδοΰ Πλάτωνος 62, άπέναντι στδν «“Αγιο Γεώργιο* Ακαδημίας
Πλάτωνος.
Ή σικυών, άρχαιοτάτη καί σημαντικωτάτη πόλις τής Πελοποννήσου, παρά
τδν Κορινθιακδ κόλπο, πρωτεύουσα τής Σικυωνίας, ώνομάζετο κατά τούς προϊστορι
κούς χρόνους Μυκώνη, Αίγιάλεια καί Τελχινία. Τήν έποχή του τυράννου Κλεισμέ
νους έσημείωσε μεγάλη άκμή καί έφημίζετο ώς μέγα πνευματικό καί καλλιτεχνικό
κέντρο, άπδ τδ δποΐο άναδείχθηκαν περιφανείς καλλιτέχνες, δπως δ Κάναχος, δ
Πολύκλειτος, δ Λύσιππος κ. ά. Τδ 565 π.Χ. ύπήχθη στήν Σπάρτη, μετά τήν πτώσι
τής δποίας περιήλθε διαδοχικά στούς Θηβαίους, τούς Μακεδόνες, τδν Δημήτριον Πο
λιορκητή, τήν Α χαϊκή Συμπολιτεία (271 π.Χ.) καί τούς Ρωμαίους (146 π .Χ .).

Σιλανίωνος.
Πάροδος τής δδοΰ Τριών Ιεραρχών 170, κοντά στδν «“Αγιον Άνδρέα» τών
Κ. Πετραλώνων.
Ό Σιλανίων, Αθηναίος άνδριαντοποιδς καί χαλκοπλάστης τοΰ Δ ' π.Χ. αίώνος,
έποίησε περίφημα άγάλματα, δπως τής Ίοκάστης (θνησκούσης), τής Σαπφοΰς κ.ά.

Σιλιστρίας.
Βρίσκεται στδ τέρμα τής δδοΰ Δαλματίας, κοντά στή πλατεία «Κύπρου» τών
Κουπονίων.
Πόλις τής Βουλγαρίας στή Δοβρουτσά στήν δεξιά δχθη τοΰ Δουνάβεως ώνομά
ζετο άπδ τούς Βυζαντινούς Δορύστολον. Ή Σιλίστρια ήταν μιά τών σημαντικωτέρων
πόλεων τής Κάτω Μοισίας. Τδ 971 περιήλθε στούς Βυζαντινούς καί τδ 1388 στούς
Τούρκους. Αργότερα περιήλθε στούς Ρώσους, μετά στούς Βουλγάρους καί άπδ τοΰ
1913— 1940 στή Ρουμανία.

'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των Αθηνών
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Σιμοπούλου ’Αναργύρου.
Πάροδος τής δδοΰ Πλυτά 33, στόν "Αγιο Δημήτριο ’Αμπελοκήπων.
Ό ’Ανάργυρος Σιμόπουλος, οικονομολόγος καί πολιτικός, γεννήθηκε τδ 1837
στήν Σεγδίτσα Παρνασσίδος. Διετέλεσεν ύποδιοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης καί
κατ’ έπανάληψιν βουλευτής Παρνασσίδος (1892— 1908). Τδ 1892 εγινεν υπουργός
Δικαιοσύνης καί Οικονομικών (1897, 1899— 1907) στήν κυβέρνησι Θεοτόκη. ’Α
πίθανε τδ 1908.

Σιμωνίδου.
Πάροδος τής δδοΰ Φιλελλήνων 25α, στήν Ά γγλικανική ’Εκκλησία.
Σιμωνίδης δ Κεΐος, περιώνυμος λυρικός ποιητής (556— 468 π.Χ .), διέτριψε
στήν ’Αθήνα, Θεσσαλία καί στις Συρακοϋσες, στήν αύλή τοΰ Ίέρωνος, βπου καί
άπέθανε. Συνέθεσεν έλεγεΐες, χορικά ποιήματα, έπινικίους ύμνους, διθυράμβους,
παρθένια, θρήνους καί έπιγράμματα, έκ των όποιων ώς άριστα θεωρούνται αότά πού
έγιναν1 πρδς τιμήν των πεσόντων στις Θερμοπύλες καί τδν Μαραθώνα. (ΤΩ ξεΐν
άγγέλειν Αακεβαιμονίοις δτι τήδε κείμεθα τοΐς κείνων ρήμασι πειθόμενοι : Ε λ λ ή 
νων προχαμοΰντες ’Αθηναίοι Μαραθώνι, χρυσοφόρων Μήδων έστόρεσαν δύναμιν).
Συνώνυμη δδδς ύπάρχει στδ Καλαμάκι.

Σίνα.
Α ρχίζει άπδ τήν δδδ Πανεπιστημίου 26α (Όφθαλμιατρεΐον) καί τελειώνει
στήν δδδν Άραχώβης (Πευκάκια).
Πρόκειται για τούς έθνικούς ευεργέτες : α) Γεώργιο Σίνα (1783— 1 856), γυιδ
τοΰ έκ Μοσχοπόλεως έμπορου στήν Αόστρία Σίμωνος Σίνα, πού διέθεσε σημαντικά
ποσά γιά έκπαιδευτικούς καί φιλανθρωπικούς σκοπούς καί Ιδρυσε τδ Αστεροσκο
πείου ’Αθηνών (1842) καί β) Σίμωνα Σίνα, (1810— 1876) γυιδ τοΰ προηγουμέ
νου, δ δποΐος συνέχισε τδ έργο τοΰ πατέρα του καί ί’δρυσε, μέ τήν γυναίκα του ’Ιφ ι
γένεια, τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών (1849— 1884).

Σινασσοϋ.
Πάροδος τής δδοΰ ’Ανδρομάχης 99, στήν «Καλλιθέα».
Ή Σινασσός, τουρκιστί Sinasa, κωμόπολις τής Μ. ’Ασίας, Ν.Δ. τής Καισα
ρείας στδ νομό Νίγδης, μέχρι τοΰ 1922 έθεωρεΐτο πνευματική καί έθνική έστία
τοΰ Έλληνισμοΰ τής Καππαδοκίας. (Συνώνυμη δδδς ύπάρχει στδ Χαϊδάρι καί στήν
Έλευθερούπολι τής Ν. ’Ιω νίας).

Σινώπης.
Πάροδος τής δδοΰ Μεσογείων 4, στδ «Ίπποκράτειον» νοσοκομείου.
Ή Σινώπη, παράλιος πόλις τής Τουρκίας στόν Εδξεινο Πόντο, μέ σημαντικήν
ακμή κατά τήν άρχαιότητα, είναι ή πατρίδα τοΰ κυνικοΰ φιλοσόφου Διογένους. (Συ
νώνυμη δδδς ύπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).

Σιπύλου.
Πάροδος τής δδοΰ ’Ηπείρου 11, στόν «Υμηττό».
Ό Σίπυλος, τουρκιστί Μάνιασα Ντάγ, δρος τής Τουρκίας, βρίσκεται Β.Δ. τής
Σμύρνης καί άποτελεϊ συνέχεια τοΰ Τμώλου. Κατά τήν άρχαιότητα ύπήρχον έπ’
αύτοΰ ιερά τής θεάς Κυβέλης, καί γ ι’ αύτδν τδν λόγον καλουμένης Σιπυλήνης ή Σιπυληνής. (Συνώνυμη δδδς ύπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).

Σισίνη Γεωργίου.
Πάροδος τής δδοΰ Παπαδιαμαντοπούλου 16, στά «Ήλύσια».
Ό Γεώργιος Σισίνης, άγωνιστής τοΰ 1821 άπδ τήν Γαστούνη ’Ηλείας, διετέλεσε πρόεδρος τών Γ ' καί Δ ' Εθνοσυνελεύσεων, έπί προεδρίας Π. Νοταρά,
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Σισμάνη Κωνσταντίνου.
Πάροδος της δδοΰ Ίγγλέση 3, στον «"Αγιο Παντελεήμονα» Ίλισοΰ.
Ό Κωνσταντίνος Σισμάνης, άρματολός άπό τήν Ναυπακτία, έλαβε μέρος στήν
έπανάστασι τού Όρλώφ (1769— 1774) έπί κεφαλής σώματος Κραββαριτών. Σκο
τώθηκε άπό ’Αλβανούς μισθοφόρους τοΰ άντιπάλου του αρματολού τοΰ Λιδωρικίου
Αώρη, τάν όποιον είχεν φονεύσει. (Συνώνυμη δδός όπάρχει στοϋ «Ζωγράφου»).

Σιτάκης.
Πάροδος τής όδοΰ Ίαλέμου 50, στή «Ριζόπολι».
Ή Σιτάκη, μεγάλη πόλις τής Βαβυλωνίας κοντά στόν σημερινό Βαγδάτη, άναφέρεται άπό ’Αλεξανδρινούς ιστορικούς.

Σίφνου.
’Αρχίζει άπό τήν δδό Πατησίων 243 (πλατεία «Κολιάτσου») καί τελειώνει στήν
όδόν Άχαρνών 312 (ηλεκτρικός σταθμός Κάτω Πατησίων — Γέφυρα Ά χαρνώ ν).
Πρόκειται για τήν γνωστή νήσο των Ν.Δ. Κυκλάδων πού βρίσκεται σ’ άπόστασι 33 ναυτικών μιλίων άπό τήν Σύρο, έχει έκτασι 82,56 τετρ. χιλ. καί περί τούς
1350 κατοίκους. Όλόκληρο τό νησί άποτελεϊ μια κοινότητα, πλήν τής ’Απολλω
νίας πού ύπάγεται στήν έπαρχία Μήλου. Ή Σίφνος είναι ή πατρίδα τοΰ Άριστομένους Προβελλεγγίου. ’Αρχικά τήν κατώκησαν Κάρες καί Φοίνικες, άργότερα δέ
Κρήτες καί ’Ίωνες. Τό 536 π.Χ. ύπέστη καταστροφές άπό τούς Σαμίους. Στό διά
στημα τής φραγκικής κατακτήσεως (1207) περιελήφθη, υπό τοΰ Μάρκου Σανούδου, στό δουκάτο τής Νάξου, δπου καί παρέμεινε μέχρι τής καταλήψεώς της άπό
τόν Χαιρρεδίν Βαρβαρόσσα (1537). Ά πό τότε, μέχρι τοΰ 1617 όπότε συνεχωνεύθη
μετά τής οθωμανικής αυτοκρατορίας, διετέλεσεν ύπό τούς Γοζαδίνους, φόρου υποτε
λής στόν σουλτάνο. ’Απελευθερώθηκε τό 1821. (Συνώνυμη όδός υπάρχει σέ προά
στια των ’Αθηνών).

Σιώκου ’Αθανασίου.
Πάροδος τής δδοΰ Λιοσίων 297, στις «Τρεις γέφυρες».
Ό ’Αθανάσιος Σιώκος, πλωτάρχης τοΰ πολεμικοΰ ναυτικοΰ, γεννήθηκε τό 1897,
μετέσχε τών πολέμων 1917— 1923 καί σκοτώθηκε κατά τήν διάρκεια τοΰ κινήματος
τοΰ έτους 1935. (Συνώνυμη δδός υπάρχει στήν Καλλιθέα καί τήν Ά γ ια Παρασκευή).

Σκαβάντζου ’Αντωνίου.
Πάροδός τής δδοΰ Γαριβάλδι, κοντά στό τουριστικό κέντρο «Διόνυσος» (Ά κρόπολις).
Ό ’Αντώνιος Σκαβάντζος, άρχίατρος, γεννήθηκε στή Σκόπελο τό 1856. Μετέ
σχε τών πολέμων 1897, 1912— 1913 καί άποστρατεύθηκε τό 1916. (Συνώνυμη
δδός ύπάρχει στήν Ά μ φ ιθέα).

Σκαλίδη ’Αναγνώστου.
Πάροδος τής όδοΰ Κατεχάκη 34, στοΰ «Έλληνορώσων».
Ό ’Αναγνώστης Σκαλίδης (1822— 1901), Κρής δπλαρχηγός, μετέσχε τών
Κρητικών έπαναστάσεων καί διακρίθηκε γιά τόν ήρωϊσμό του.

Σκαλιστήρη Δημητρίου.
Πάροδος τής δδοΰ Πατησίων 205, κοντά στή στάσι «Καλλιφρονά».
Ό Δημήτριος Σκαλιστήρης (1815— 1883) , στρατιωτικός καί μηχανικός άπό
τήν Τρίπολι, διετέλεσε καθηγητής τής γεφυροποιΐας στό Πολυτεχνείο, Ιξετέλεσε
πολλά δημόσια έργα, μεταξύ τών όποιων καί τήν κινητή γέφυρα τής Χαλκίδος.
(Συνεχίζεται)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
ΤΡΟΧΑΙΑΣ!
'Υπό τοΰ κ. Ν. Α.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Χαρ. Ζερβός, οδηγός ήμιφορτηγοΰ, όταν τούτο συνεκρούσθη
με φορτηγό, κοντά στό χωριό Γεωργιοπούλη Άποκορώνου. Τό φορτηγό δδηγοΰσε
6 Έμμ. Πιπεράκης.
— ΝΕΚΡΑ ά Μαρία Νούνη, τήν όποια παρέσυρε μοτοποδήλατο, μέ δδηγό τόν
Κ. Πουλή, στό χωριό Πρώτη Σερρών.
— ΝΕΚΡΑ ή Άσήμω Σταυλιανοπούλου, τήν όποια παρέσυρε τό I. X. 175198,
μέ δδηγό τόν Ν. Σταθόπουλο, στό 28 χιλμ. δδοΰ ’Αθηνών — Κορίνθου.
—-ΝΕΚΡΑ ή Μάρθα Σεμετελίδου, τήν όποια παρέσυρε, στην 'Α γία Βαρβάρα,
τό I. X. 20662, μέ οδηγό τόν Γ. Γαλέρο.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 22 άπό τούς όποιους σοβαρά δ Μ. Γαλέτζης, δδηγός
τοΰ 68360 λεωφορείου καί δ έπιβάτης Δ. Δεληγιάννης, Ινώ οί άλλοι είναι έλαφρότερα τραυματισμένοι, δταν τό όχημα κινούμενο επί τής δδοΰ Καρυοφύτου — Ξάν
θης, κατεκρημνίσθη, συνέπεια καθιζήσεως τοΰ έδάφους, σέ χαράδρα.
— ΝΕΚΡΟΣ ό Λουκάς Παπαϊσιδώρου, έτών 43, δδηγός έκσκαφέως, δταν ούτος άνετράπη, στην νέα όδό Κορίνθου — Πατρών.
— ΝΕΚΡΟΣ δ μουσουλμάνος Μουμήν Μεμέτ, ετών 64, τόν δποΐο παρέσυρε
φορτηγό, μέ δδηγό τόν Π. Εύκαρπίδη, παρά τό 20 χιλμ. δδοΰ Κομοτηνής — Άλεξανδρουπόλεως.
— ΝΕΚΡΟΣ δ ’Αριστείδης Κουτζαμανίδης, δδηγός γεωργικοΰ έκλυστήρος καί
δ Δ. Γούσιος, βοηθός, δταν οΰτος άνετράπη πλησίον της Γαλατίστης καί έπεσε σέ
χαράδρα.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ Π. Κλουτσινιώτης, δδηγός μοτοποδηλά
του, τόν δποΐο παρέσυρε στην αφύλακτο διάβασι τοΰ συνοικισμού Λαδοπούλου στην
Πάτρα, αυτοκινητάμαξα, μέ δδηγό τόν Α. Κωνσταντόπουλο.
— ΝΕΚΡΑ ή ’Ιουλία Παρλιάρου, έπιβάτις φορτηγοΰ καί τραυματισμένοι θανά
σιμα δ Β. Σταθάκης, καί ή Φανή Πολυχρονιάδου, δταν τό φορτηγό, που τό δδηγοΰσε
δ Ά θ. Σακκάς, στή λεωφόρο Β. Κων) νου στό Ελληνικό, παρεξέκλινε τής πορείας
του καί έπεσε πάνω σέ δέντρο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Εύστ. Άβδής, τόν δποΐο παρέσυρε, έξω άπό τό ’Αγρίνιο, τό
173629 φορτοταξί, μέ δδηγό τόν Ν. Μάντη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Σκιαδόπουλος, δδηγός I. X. καί τραυματισμένος θανάσιμα
δ άδελφός του Θεοδόσιος, δταν τό όχημα συνεκρούσθη, έξω άπό τό Μεσολόγγι, μέ
τό 76717 φορτηγό.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ε. Λαζαρίδης έπιβάτης I. X. καί τραυματισμένοι 3, οί Ήλίας
Ήλιάδης, δδηγός I. X. Κ. Εύθυμιάδης καί Ν. Παπαδόπουλος, δλοι Ιπιβάτες τοΰ
]. X., δταν τούτο συνεκρούσθη στή δημοσία δδό Θεσσαλονίκης — Εδέσσης, κοντά
στή Σκόδρα, μέ τό 561 φορτηγό, που δδηγοΰσε δ Α. Καρπούζης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Λούρης, τόν δποΐο παρέσυρε, στην δδό Γ. Σεπτεμβρίου, τό
96339 λεωφορείο, μέ δδηγό τόν Ν. Λαζάρη.
— ΝΕΚΡΑ ή ’Αντωνία Κοντοβέλη, τήν δποία παρέσυρε τρίκυκλο, μέ δδηγό
τόν Σπ. Φέρα, στό συνοικισμό Ά γ . Κων) νου ’Αγρίνιου.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, οί Ά θ. Μακρής, δδηγός τοΰ 118051 φορτη-
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γού, Σ. Άκδρόκας καί ή γυναίκα του Αθανασία, έπιβάτις, δταν τούτο συνεκρού
σθη μέ τδ 242950 φορτηγό, στδ 12 χιλμ. δδοΰ Χαλκίδος.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Κ. Παπαναστασίου, δδηγδς δικύκλου, δταν τού
το συνεκρούσθη μέ τδ 121264 I. X., πού τδ δδηγοϋσε δ Βασ. Δημητριάδης.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δ πεζδς Γ. Κωνσταντόπουλος, τδν όποιο παρέσυρε μέ
τδ μοτοποδήλατό του δ Χρ. Βασιλείου, στδ 38 χιλμ. δδοΰ Ααμίας — ’Αθηνών.
— ΤΡΑΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά δ Κ. Τσιράζης, δδηγδς I. X. τδν δποΐο παρέ
συρε ή 702 άμαξοστοιχία Θεσσαλονίκης — Κοζάνης στήν άφύλακτο διάβασι πού
είναι στδ 100 χιλιόμετρο.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, οί Δ. Μπλιάτσος, δδηγδς δικύκλου καί δ έπιβάτης Β. Φαναράκης, δταν τοϋτο συνεκρούσθη, κοντά *στή Νίκαια, μέ έπιβατικό,
πού δδηγοϋσε δ Ν. Χαλκιόπουλος.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Πολυζούδης, άγροφύλακας, έπιβάτης γεωργικού έλκυστήρος
καί τραυματισμένοι δύο, δ Γ. Μανταζίνης, δδηγδς καί δ άδελφός του άγροφύλακας,
δταν τό όχημα, κινούμενο έπί τής έλληνοβουλγαρικής μεθορίου, προσέκρουσε σέ παλαιά νάρκη καί άνετινάχθη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Θεοδωρόπουλος, τδν δποΐο παρέσυρε ταξί, μέ δδηγό τδν
Ξεν. Ά χτύπη, στή λεωφόρο ’Αλεξάνδρας.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Η. Μπουφίδης, δδηγδς μοτοσυκλέττας, δταν αυτή έπεσε πάνω
σέ δέντρο, στδ 3 χιλμ. δδοΰ Σπάρτης — 'Αγίου Ίωάννου.
— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Μωραίτης, πεζός, τδν δποΐο παρέσυρε, στή λεωφόρο Μεσο
γείων, τδ I. X. 204716, μέ δδηγδ τδν I. Άγγελόπουλο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Δημόπουλος, δδηγδς μοτοποδηλάτου, έτών 15, τδν δποΐο
παρέσυρε, στή λεωφόρο Μαραθώνος — Κηφισίας, τδ I. X. 204219, μέ δδηγδ τδν
Δ. Μωραίτη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Παναγιωτίδης, δδηγδς φορτηγού, τδ δποΐο άνετράπη, στήν
έθνική δδδ Θεσσαλονίκης — Καβάλας.
— ΝΕΚΡΑ ή Σταυρούλα Λάντζου, τήν δποία παρέσυρε, στδ έργοστάσιο Βουζίκου Παρνασσίδος (Άμφίσσης), φορτηγό αύτοκίνητο, μέ δδηγδ τδν Α. Μπαλωμένο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Βασ. Μπάκιας καί τραυματισμένος σοβαρά δ Χρ. Μαυρομμάτης,
έτών 36, έπιβάτης δ πρώτος καί δδηγδς δ δεύτερος μοτοσακό, δταν λόγω μέθης τού
δδηγοΰ, άνετρόπη τούτο έξω άπδ τδ Ά γρίνι καί έπεσε μέσα σ’ ένα χαντάκι. Τδ
θώμα, κατά τήν πτώσι, αύτοετραυματίσθη μέ ένα μεγάλο μαχαίρι πού είχε μαζί του.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ ’Αρσένιος Αύθινός, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν
τούτο συνεκρούσθη, στήν δδδ Κερκύρας — Λευκίμης, μέ λεωφορείο.
— ΝΕΚΡΑ ή Εύαγ. Παμάζου, έπιβάτις καί τραυματισμένοι σοβαρά οί Σ.
ΙΙαπασωτηρίου, δδηγδς I. X. 39149, ή γυναίκα του Χριστίνα, δ άδελφός του Χρη
στός, ή γυναίκα αύτοΰ ’Ιωάννα, δ γυιός του Γιώργος (δλοι έπιβάτες τού I. X .) .
Επίσης έτραυματίσθησαν έλαφρότερα δ Σ. Μιχαλάκης, δδηγδς τού 206547 φορτη
γού, ή γυναίκα του Μαρία καί ή Μαρία Τσούρη, έπιβάτες, δταν έγινε σύγκρουσις
τού φορτηγού μέ τδ I. X., στδ Μενίδι.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δ Σ. Ααζάρου (πεζδς) καί δ Ε. Καρόλου, δδηγδς
μοτοποδηλάτου, δταν τούτο έπέπεσε κατά τού πεζού καί κατόπιν άνετράπη, στή λεω
φόρο ’Αθηνών.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά, οί X. Κούρλιας, έτών 18, δδηγδς μοτοποδη
λάτου καί δ Α. Πετρόπουλος, πεζός, δταν τό μοτοποδήλατο, στδ Αιγάλεω, παρέσυ
ρε τδν πεζό καί κατόπιν άνετράπη.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΑ δκτώ άτομα, δταν συνεκρούσθησαν τά I. X. 117294
μέ δδηγδ τδν Μ. Χατζηαποστόλου καί τδ I. X. 34938 μέ δδηγδ τδν Ν. Ρήγο. Οί
τραυματισμένοι είναι, οί I. Ρήγος, έτών 24, Ε. Ρήγος, έτών 3, Ε. Ρήγου, έτών 36,
Ε. Κριεζή, έτών Φ6, Σοφία Θεοχάρη, έτών 42, Παρ. Ρουβικιώτη, έτών 28 καί Ει
ρήνη Ρουβικιώτη, έτών 24.
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— ΝΕΚΡΟΣ δ Γερβάν Καραμπετιάν, έτών 78, τδν δποΐο παρέσυρε, στήν δδδ
Π. Τσαλδάρη Περιστεριού, τό 37274 μοτοποδήλατο, μέ δδηγό τδν Σ. Κιτσόγλου.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ιωάννης Άημακόπουλος, έτών 60, δδηγδς ιππηλάτου άμάξης,
ή δποία συνεκρούσθη, στήν διασταύρωσι των δδών Όρφέως καί Βουτσαρά το Ο Βυαννίου μέ φορτηγό μοτοσυκλέττα, πού δδηγοΰσε δ Μ. Γαβαλάς.
— ΝΕΚΡΑ ή Άθηνά Νεοφύτου, έτών 86, τήν δποία παρέσυρε, στήν δδό Φι
λελλήνων, τό Ξ.Α. 4360, μέ δδηγό τον ’Αμερικανό σμηνίτη Μάρσαλ Κάτζ.
— ΝΕΚΡΑ ή ’Αγγελική Ντόβα, τήν δποία παρέσυρε, στο λατομείο Ά ν. Ματσούκα τής Μακρυνίτσης Βόλου, αύτοκίνητο φορτηγό, μέ δδηγό τόν Ά ρ . Δαλάτο.
-— ΝΕΚΡΑ ή Αικατερίνη Πορτοκάλη, έτών 55, τήν δποία παρέσυρε, παρά
τήν δδό Ηρακλείου Ν. ’Ιωνίας, τό I. X. 9267, μέ δδηγό τόν Γ. Χατζόγλου.
— ΝΕΚΡΟΣ ό I. Στεφανίδης, τόν δποΐο παρέσυρε, κοντά στό σιδηροδρομικό
σταθμό Θεσσαλονίκης, τό 159448 φορτηγό, μέ δδηγό τόν Χρ. Συκιώτη.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ στρατιώτης I. Γιουρμάς, δδηγδς στρα
τιωτικού αυτοκινήτου, δταν τούτο άνετράπη, στό 19 χιλμ. δδοΰ Πρεβέζης — Ίω αννίνων.
-— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Μωραΐτης, δδηγδς μοτοποδηλάτου καί τραυματισμένος σο
βαρά δ γυιός του ’Αθανάσιος, έτών 10, δταν τό μοτοποδήλατο συνεκρούσθη μέ τό
90426 φορτηγό, στά Νέα Αιόσια.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Καραγκούνης, δδηγδς μοτοποδηλάτου καί τραυματισμένος
σοβαρά δ Δ. Καβάρης, έπιβάτης, δταν τούτο, στή λεωφόρο Συγγροΰ καί Δραγούμη,
παρεξέκλινε τής πορείας του καί χτύπησε πάνω σέ δέντρο.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 4 άτομα, δταν συνεκρούσθησαν στή Θεσσαλονίκη δύο
1. X., ήτοι : δ I. Καμπούρογλου, δδηγδς, ή Ελένη Ίακωβίδου, έπιβάτις τού ένός,
δ Δ. Γράνης, δδηγδς τού δευτέρου αυτοκινήτου καί ή γυναίκα του Μαρία.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Μ. Βασιλειάδης, έτών 52, τόν δποΐο παρέσυρε I. X., στόν
"Αγιο Κοσμά.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Μελ. Παπαϊωάννου, έτών 40, τόν δποΐο παρέσυρε, στήν ’Ελευ
σίνα τό Ξ.Α. 4397, μέ δδηγό τόν ’Αμερικανό Αοχία Φίλιπς Ρόντερ, πού συνελήφθη.
—- ΝΕΚΡΟΣ δ Σταύρος Λαμπρόπουλος, δδηγός μοτοποδηλάτου, δταν τούτο άνε
τράπη, στά Σφαγεία Θεσσαλονίκης, λόγω ύπερβολικής ταχύτητος.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Μ. Πετρίδης, δδηγός τρακτέρ, δταν τούτο άνετράπη, στήν το
ποθεσία «Κρύα Βρύση» Γιαννιτσών.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 6 άτομα, ήτοι δ Θ. Σαλτσίδης, δδηγός I. X., ή γυναί
κα του Θεοδώρα, ή κόρη του ’Αναστασία, έτών 10, ή Βάρβαρα Παπαδοπούλου καί
οί στρατιώτες Σ. Ααπαγιωτόπουλος καί Α. Καρακούνας, δταν συνεκρούσθη τό I. X.
μέ τό 241227 ταξί, στήν δδό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 5 άτομα, ήτοι : οί Ζαχαρίας Παλάντζας, δδηγός τού
146666 ταξί, Θ. Μπόνιας, Έ μ. Θυμιανόπουλος, Στυλ. Θεοδοσίου, Γ. Μπενίσης, δταν
τό ταξί συνεκρούσθη μέ φορτηγό 196592, στό 65 χιλμ. τής έθνικής όδού ’Αθηνών
— Λαμίας.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα τρεις, οί Ε. Έλευθεριάδης, δδηγός τού I.
X. 78243, Π. Παπακώτσικος καί Σ. Χατζημελαχροινός, δταν τούτο λόγω, ύπερβο
λικής ταχύτητος, έπεσε πάνω σέ δέντρο, στήν δδό Κουντουριώτου Θεσσαλονίκης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Γεωργακόπουλος καί τραυματισμένος δ Γ. Άνδρικόπουλος
(πεζοί καί οί δύο), δταν τούς παρέσυρε τό 73122 ταξί, στήν δδό Πατρών -— Πύργου.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Μαραγκόπουλος, έτών 48 (πεζός), τόν δποΐο παρέσυρε τα
ξί, μέ δδηγό τόν I. Τσουκαλά, στήν δδό Πατρών — Πύργου.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 6 άτομα, δ Γ. Συριανίδης, δδηγός τού 2142 άναπηρικού αύτοκινήτου, οί άδελφοί του ’Αλέξανδρος καί Θεόδωρος, δ Χρ. Πετρίδης, Διον.
Σταματογιάννης καί ’Αντώνιος καί Κωνστ. Σοφιανίδης, δταν τό όχημα άνετράπη καί
έπεσε σέ χαντάκι βάθους 4 μέτρων, στήν δδό Λουτρακιού — ’Ισθμού.
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— ΝΕΚΡΟΣ δ Εΰάγ. Ροδίτης, τόν όποιο παρέσυρε, στή λεωφόρο Θησέως, τδ
137208 ταξί, μέ δδηγό τδν Γ. Κωνσταντόπουλο, δ δποΐος συνελήφθη.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα 3, οί Ν. Τσίτσικας, δδηγδς τοΰ I. X. 7786,
Παρασκευή Τσίτσικα καί ’Ιωάννης Κρητικός, δταν τδ I. X., λόγω ύπερβολικής
ταχύτητος, παρεξέκλινε της πορείας, στην δδό Π. Τσαλδάρη Περιστεριού καί γαν
τζώθηκε κυριολεκτικά σ’ ενα στύλο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Δακτυλίδης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν, στή διασταύρωσι
των δδών Πειραιώς καί Άσωμάτων, ένώ έπιχειροΰσε να προσπέραση προπορευόμενο λεωφορείο άνετράπη καί παρεσύρθη άπδ τούς πίσω τροχούς τοΰ 212337 φορτη
γού, ιιέ δδηγδ τδν Α. Μπίνη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Μαυοοειδής, έτών 50, πεζός, τόν δποΐο παρέσυρε, στή λεω
φόρο Συγγροΰ, τδ 244669 φορτηγό, μέ δδηγδ τδν Γ. Κατσαβριά.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Πέτρος Πετράκης, έτών 59, τδν δποΐο παρέσυρε, στήν Κόριν
θο, τδ I. X. 179986, μέ δδηγό τδν Δ. Κολοκοτρώνη.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά πέντε φοιτητές, ή ’Αρετή Κορδελάκη, δ
άδελφός της Παναγιώτης, ή Παρασκευή Καραθανάση, δ Κ. Σδράλης, καί δ Ν. Κωνσταντόπουλος, δταν, τδ I. X. αύτοκίνητο τοΰ δποίου έπέβαινον, συνεκρούσθη μέ λεω
φορείο, στδ συνοικισμό «Πανόραμα» τής Θεσσαλονίκης.
— ΝΕΚΡΟΙ δύο, οί Άνδρ. Ζαχαρόπουλος καί Εόθυμία σύζ. Β. Γράπα καί
τραυματισμένοι 20 επιβάτες άπδ τούς δποίους σοβαρά, οΕ Γ. Βλαστάρης, Χαρ. Διο
μήδης καί Π. Τσιριώτης, δταν, στδ 60 χιλμ. τής νέας δδοΰ Κορίνθου — ’Αθηνών
κοντά στούς 'Αγίους Θεοδώρους, τδ 170568 λεωφορείο, λόγω δλισθηρότητος τού εδά
φους , άνετράπη καί έπεσε στις σιδηροδρομικές γραμμές.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 18 έπιβάτες, οί II. Μαυρογιάννης, Ά ρ . Νετάρη, I.
Γιαννακόπουλος κλπ. δταν, στήν δδό Άχιλλέως, συνεκρούσθησαν τδ 105030 λεω
φορείο, πού δδηγοΰσε δ I. Καλλίας μέ τδ 99888 λεωφορείο, μέ δδηγδ τδν I. Μανή.
— ΝΕΚΡΟΙ δύο, οΕ Γ. Μιχηλίδης, δδηγδς τοΰ I. X. 202114, δ φίλος του Γ.
Κούτρας, έπιβάτης καί τραυματισμένος σοβαρά δ άδελφός τοΰ δδηγοΰ Νικηφόρος,
άνθ) χος, δταν τδ I. X. συνεκρούσθη μέ τδ πούλμαν τών ΣΕΚ 102858, στδ 68 χιλμ.
δδοΰ ’Αθηνών — Λαμίας.
-— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ I. Χατζηδάκης, δημοσιογράφος, δδηγδς I. X., δταν
συνεκρούσθη, στδ 68 χιλμ. δδοΰ Λαμίας — ’Αθηνών, μέ φορτηγό τοΰ δποίου δ δδηγδς
Έ λ. ’Αγραφιώτης έγκατέλειψε τδ θΰμα καί έφυγε, συνελήφθη δμως άργότερα άπδ τήν
Τροχαία θηβών.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Γαλίτης, δδηγδς I. X., εργάτης πού έγύριζε άπδ τήν Γερ
μανία, καί τραυματισμένος δ συνεπιβάτης στρατιώτης Γ. Πάλλης, δταν συνεκρούσθη
μέ φορτηγό, στήν δδδ Λαγκαδά τής Θεσσαλονίκης. Ό δδηγδς τοΰ φορτηγοΰ Θ.
’Άρσος, πού έστερεΐτο διπλώματος, συνελήφθη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Καραμπάσης, πεζός, τδν δποΐο παρέσυρε, στδ 50 χιλμ. δδοΰ
Θεσσαλονίκης — ’Αθηνών, κοντά στήν κωμόπολη Γιδά, τδ 95228 φορτηγό, μέ δδη
γδ τδν Ε. Κωτσόπουλο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Μ. Μοσχόπουλος, στρατιώτης έπιβάτης τζιπ τής Χωροφυλακής,
δταν τούτο ξέφυγε άπδ τδ δρόμο του καί άνετράπη, στή Ρόδο. Ό δδηγδς στρατιώ
της Φ. Νεγρεπόντης δέν Ιπαθε τίποτε.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Μιχ. Φράγκου, δδηγδς φορτηγοΰ 245677, δταν τούτο συνε
κρούσθη μέ φορτηγό 90573, έξω άπδ τήν Κόρινθο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Στέφ. Γιαννόπουλος, έτών 40, δμογενής έξ ’Αμερικής, δταν άνε
τράπη, έξω άπδ τούς 'Αγίους Θεοδώρους, λεωφορείο τοΰ ΚΤΕΛ ΙΙατρών τοΰ δποίου
έπέβαινε.
Ν.Α.

ΠΕΝΘΗ

Γεώργιος Παπαδημητρίου
Τήν 12.1.1967 άπεβίωσεν είς ’Αθήνας δ τέως ’Αστυνομικές Διευθυντής Α '
τάξεως Γεώργιος Παπαδημητρίου.
Είς τήν κηδείαν τοΰ Ικλιπόντος παρέστησαν δ τέως ύπουργδς κ. Δημήτριος
Βρανδπουλος, οί ’Αρχηγοί ’Αστυνομίας Πόλεων έ. ά. κ. κ. ’Ιωάννης Σπόρου, Ευάγ
γελος Καραμπέτσος, Νικόλαος Νέρης, Θωμάς Νούσιας, Θωμάς Καρυώτης, ’Αναστάσιος Κανελλόπουλος, Δημήτριος Κάλλιας, Γεώργιος Κοντογιώργος,
Δημήτριος Ζαγκλής, Νικόλαος Τσαούσης καί Γεώρ
γιος Χαλοΰλος, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α ' τά
ξεως έ. ά. κ.κ. Γρηγόριος Πράττης, Παναγιώτης
Μαριόλης, Κωνσταντίνος Παπατριανταφύλλου καί
Γεώργιος Παπανικολάου, δ στρατηγός ε. ά. τής Χω
ροφυλακής κ. Μιχαήλ Τσίπας, δ ασκών καθήκοντα
’Αρχηγού τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, ’Αστυνομικός
Διευθυντής Α'τάξεως κ. Εμμανουήλ Άρχοντουλάκης, δ Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Α
στυνομικός Διευθυντής Α ' τάξεως κ. Κωνσταντί
νος Τασιγιώργος, τιμητικόν απόσπασμα έξ άξιωματικών καί κατωτέρων υπαλλήλων τής ’Αστυνομίας
Πόλεων, ή Φιλαρμονική τοΰ ’Αστυνομικού Σώμα
τος, ώς καί πλεΐστα έπίλεκτα μέλη τής ’Αθηναϊκής
κοινωνίας.
'Ο θανών ήτο έκ τών στυλοβατών τοΰ ’Αστυνο
μικού Σώματος, είχεν Ιξαιρετικόν ήθος καί χαρακτήρα, ήτο δραστήριος καί ευγενέστατος, δι’ δ καί Ιχαιρεν εξαιρετικής έκτιμήσεως ύπό πάντων τών άστυνομικών
υπαλλήλων καί πολιτών.
’Εκ μέρους τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κατέθεσε στέφανον καί άπεχαιρέτησε
τον εκλιπόντα δ Α ' Υποδιευθυντής παρά τή Διευθύνσει ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Α
στυνομικός Διευθυντής Α ' τάξεως κ. Παναγιώτης Άναγνωστόπουλος, είπών τά
έξής :
’Εντός τοΰ ίεροΰ τούτου τεμένους κεΐται τήν στιγμήν ταύτην τό σκήνωμα ένός
άλλου έπιλέκτου μέλους τής οικογένειας τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, τοΰ ’Αστυνο
μικού Διευθυντοΰ Α ' Παπαδημητρίου Γεωργίου, δδεύοντος ήδη τήν μακαρίαν δδόν
τής αίωνιότητος.
Ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Παπαδημητρίου Γεώργιος έγεννήθη έν ετει 1894
είς Χωτέναν Καρδίτσης, ένθα καί ετυχε τής στοιχειώδους καί μέσης έκπαιδεύσεως.
’Ακολούθως ένεγράφη είς τήν Νομικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί
κατέστη πτυχιοΰχος ταύτης.
Έ ν ετει 1914 κατετάγη είς τήν Ελληνικήν Χωροφυλακήν ώς Ιθελοντής ύπενωμοτάρχης καί ευθύς άμέσως τό έπόμενον Ιτος προήχθη είς Ινωμοτάρχην.
Έ ν ετει 1918 άπολυθείς τών τάξεων τής Ελληνικής Χωροφυλακής, κατετάγη
είς τό 20όν Έμπεδον Πεζικοΰ τής X Μεραρχίας, μετ’ δλίγον δμως άνεκλήθη καί
αύθις είς τήν Χωροφυλακήν.
Έ ν ετει 1920 προήχθη είς ’Ανθυπομοίραρχον καί τήν 2 Νοεμβρίου 1922 μετετάγη είς τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων μέ τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β ' τά
ξεως.

Τήν 25.5.1923 προήχθη είς ’Αστυνόμον Α ' καί τήν 31.7.1928 είς τόν βα
θμόν τοΰ Άστυν. Δ) ντοΰ Β ' τάξεως.
Τέλος τήν 15.9.1932 προήχθη είς τόν βαθμόν τοΰ Άστυν. Δ) ντοΰ Α ' τάξεως
μέ τό όποιον καί άπελύθη τοΰ Άστυν. Σώματος τήν 8.4.1935, κατ’ έφαρμογήν των
διατάξεων τής Γ ' Συντακτικής Πράξεως τής 1.4.1935, περί άρσεως τής μονιμότητος των δημοσίων ύπαλλήλων, δι’ υπηρεσιακούς λόγους.
Υπηρέτησε παρά τή Άστυν. Δ) νσει Κέρκυρας άπό 29.3.1922 ώς Υπασπι
στής, ώς Διοικητής τοΰ Α ' Αστυνομικού Τμήματος Κέρκυρας καί ώς Ύποδ) τής
τής Άστυν. Σχολής Κέρκυρας.
Τήν 9ην ’Ιανουάριου 1925 έτοποθετήθη ώς Ύποδ) τής τής Άστυν. Δ) νσεως
Αθηνών καί τήν 5 ’Οκτωβρίου 1932, διά Προεδρικού Δ) τος, έτοποθετήθη ώς Ά 
στυν. Δ) ντής Αθηνών. Τήν 11 Ίανουαρίου 1934 έτοποθετήθη ώς Διοικητής τής
Άστυν. Σχολής Κερκύρας, ένθα καί ύπηρέτησε μέχρι τής κατά τά άνωτέρω λύσεως
τής ύπαλληλικής του σχέσεως.
Έσκιαγραφήσαμεν, άγαπητέ μας συνάδελφε, τήν σταδιοδρομίαν σου μέσα είς
τήν τρικυμιώδη έκείνην εποχήν διά νά άποδείξωμεν έν συνεχεία πόσον τραχύ ήτο
τό έργον σου, ευθύς άπό τά πρώτα βήματα, έσοΰ καί τοΰ Αστυνομικού Σώματος.
Α λλά, διά νά γίνωμεν σαφείς, είναι ανάγκη νά άνατρέξωμεν δλίγον είς τήν
ιστορίαν καί νά τήν διερευνήσωμεν άπό άστυνομικής πλευράς.
Ή Ε λλάς τήν έποχήν εκείνην διεξάγει άπεγνωσμένον πόλεμον είς τήν Μ.
Ασίαν, πρός δλοκλήρωσιν τών έθνικών διεκδικήσεων. Οί "Έλληνες δμως κομμουνισταί άναλαμβάνουν έντονον άγώνα δπως ύπονομεύσουν τήν πολεμικήν προσπά
θειαν. Τό Κ.Κ.Ε. είς τάς έκλογάς τοΰ 1920 κατέρχεται κηρυσσόμενον κατά τής Μι
κρασιατικής έκστρατείας. ’Ολίγον άργότερον, δργανώνει άντιπολεμικά συλλαλητήρια.
Τό 1922 δ άντιπρόσωπός του I. Πατσόπουλος λαμβάνει μέρος είς τήν συνδιάσκεψιν τής Βαλκανικής Κομμουνιστικής 'Ομοσπονδίας, είς Σόφιαν, δπου όμιλεΐ κατά
τής έκστρατείας είς Μ. Ασίαν καί έναγκαλίζεται δημοσία τόν άντιπρόσωπον τοΰ
Κ. Κ. Τουρκίας, καθ’ δν χρόνον δ Ελληνικός Στρατός σφαγιάζεται είς τά Μικρα
σιατικά πεδία τών μαχών.
Παραλλήλως τό Κ.Κ.Ε. έπιδιώκει νά παραλύση τήν πολεμικήν προσπάθειαν
καί ούσιαστικώτερον δργανώνει καί έξαπολύει τάς πρώτας άπεργίας έν μέσω τής
ένάπλου άγωνίας τοΰ ’Έθνους.
Τόν ’Ιούλιον τοΰ 1919 κατορθώνει νά έξωθήση τούς τραπεζιτικούς ύπαλλήλους είς άπεργιακόν άγώνα. Ή Γενική Συνομοσπονδία ’Εργατών, έξ άλληλεγγύης
πρός αύτούς, κηρύσσει πανεργατικήν άπεργίαν, συνεπεία τής όποίας ή τότε Κυβέρνησις Έ λ. Βενιζέλου συνέλαβε καί έξετόπισε τήν διοίκησίν της.
Ακολούθως κατέρχονται είς Πανελλαδικήν άπεργίαν οί καπνεργάται. Τό 1921
άπεργοΰν οί έργάται Βόλου, συγκρουσθέντες αίματηρώς μέ τήν Αστυνομίαν καί τόν
Στρατόν. Ό άπεργιακός αύτός σάλος έξαπελύθη είς μίαν έποχήν πολεμικής κρίσεως
καί δή δταν τό Κράτος ήτο άνεπαρκώς ώργανωμένον. Τό Κράτος, κατανοήσαν τόν
κίνδυνον, έσπευσε νά λάβη τά μέτρα του κατά τών ξενοκινήτων αυτών ταραξιών.
Τό άποτέλεσμα ήτο άλλοι έκ τών πρωταιτίων νά παραπεμφθοΰν είς τό Στρατοδικεΐον, άλλοι νά έγκαινιάσουν τήν Άκροναυπλίαν καί άλλοι νά έγκλεισθοΰν είς τάς
φυλακάς Συγγροΰ.
Μετά μακράν άγωνίαν, ή έλληνική κυριαρχία είς τήν Μ. Ασίαν έξέπνευσεν.
Τά μέτωπον κατέρρευσεν. Ό έλληνικός στρατός καί οί έλληνικοί πληθυσμοί έξεδιώχθησαν άμειλίκτως καί έγεννήθησαν καλοσσιαΐα προβλήματα είς τήν Ελλάδα, άνατρέποντα έκ βάθρων τήν ύφισταμένην πολιτικήν, οικονομικήν καί κοινωνικήν τάξιν
τών πραγμάτων.
Έδημιουργήθη βαθυτάτη έπαναστατική κρίσις, αί δέ συνέπειαι τής Μικρασια-
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τικής καταστροφής ηύνόουν έξαιρετικώς τήν έπαναστατικήν δράσιν τού Κ.Κ.Ε.,
τό όποιον εκτοτε καί μέχρι τοΰ ’Ιδιωνύμου καί μετέπειτα μέχρι τής 4ης Αύγούστου, διά νά μή μακρηγορώ, Ιδημιούργησε μίαν βιαιοτάτην έπαναστατικήν δράσιν.
’Αλλά είναι τοΐς πασιν γνωστόν δτι ή άντιμετώπισις των τοιούτων καταστά
σεων έπιφορτίζεται είς τούς ώμους των Σωμάτων ’Ασφαλείας. ΟΕ έπιγενόμενοί σου,
ημείς οι συνεχισταί τοΰ έργου σου, πού άντεμετωπίσαμεν παρόμοιας καί χειροτέρας καταστάσεις, κατά τήν έχθρικήν κατοχήν καί τό Δεκεμβριανόν κίνημα καί μετέπειτα, γνωρίζομεν τήν σημασίαν τούτων. Καθ’ δλας αύτάς τάς κρίσιμους περι
στάσεις τάξεως καί άσφαλείας, τάς όποιας άντεμετώπισεν ή Άστυν. Δ) νσις ’Αθη
νών, εΐς ας προστίθενται Ινδεικτικώς ή δμηνος φοιτητική άπεργία, ή τροχιοδρομική τοιαύτη, ή τών αρτεργατών δμοία, αί έορταί τής έκατονταετηρίδος, αί 18 κομμουνιστικαί ήμέραι, δ Άστυν. Δ) ντής Παπαδημητρίου Γεώργιος, ό διακρινόμενος
διά τήν φιλοπονίαν, έντιμότητα, σεμνότητα καί πειθαρχικότητα, άνέπτυξεν ίδιάζουσαν δραστηριότητα καί διοικητικήν ικανότητα. Είς τάς ύψίστας αύτάς στιγμάς, ό>ς
*'Γποδ) ντής ’Αθηνών καί Ιν συνεχεία ώς Δ) ντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ό Άστυν.
Δ) ντής Α ' Παπαδημητρίου Γεώργιος, ό έπίλεκτος πρωτοπόρος τοΰ Άστυνομικοΰ
Σώματος, είς τά στήθη τοΰ όποιου έπαλλεν εδγονον καί θερμόν τό αίσθημα τής
άφοσιώσεως είς τό καθήκον, τής αυτοθυσίας καί τής άλκίμου μαχητικάτητος, έστάθη ώς γρανιτώδης προμαχών έναντίον τής βαρβάρου βίας, τρομοκρατίας καί δχλοκρατίας, τήν όποιαν κατηύθυνεν δ καλπάζων ολοκληρωτισμός τοΰ έφηβου τότε
Κομμουνιστικοΰ Κόμματος καί κατηύθυνε καί διεχειρίσθη τήν ύπηρεσίαν λίαν έπιτυχώς, δι’ δπερ έξεφράσθησαν ύπέρ αύτοΰ ή ευαρέσκεια τοΰ Υπουργού ’Εσωτερι
κών καί τά συγχαρητήρια τής τότε Κυβερνήσεως διά τάς εύστόχους ένεργείας του
πρός άντιμετώπισιν τών τεραστίων τούτων κομμουνιστικών έξεγέρσεο)ν καί ένεργειών. Α λλά παραλλήλως είχε νά άντιμετωπίση καί τόν τομέα τοΰ κοινοΰ έγκλήματος, διότι ή ανωτέρω κατάστασις συνετέλεσεν είς τήν αύξησιν τής εγκληματικότητος. Ή πρόληψις καί καταστολή τοΰ κοινοΰ έγκλήματος άπετέλεσε τό κύριον
μέλημά του, ή δέ δράσις του είναι τοΐς πάσι γνωστή.
Ένδεικτικώς άναφέρεται, χάριν τής ιστορίας καί πάλιν, δτι έργασθείς μετά
ζήλου καί έπιδείξας δραστηριότητα, συνέβαλεν, έν τώ κύκλω τής άρμοδιότητός του,
είς τήν πλήρη έξιχνίασιν τής ύποθέσεως τών πλαστών τοκομεριδίων Εθνικού Δα
νείου, είς τήν άνεύρεσιν καί κατάσχεσιν τούτων καί είς τήν σύλληψιν τών δραστών.
Α λλά δπως τήν γαλήνην διαδέχεται ή τρικυμία, ούτω καί τήν ήρεμον κατά τά
άνωτέρω όπηρεσιακήν σου άνοδον, διεδέχθη ή περιπέτεια, ήτις τελικώς καί τόν
ύπήγαγεν υπό τάς διατάξεις τής Γ ' Συντακτικής Πράξεως.
Καί διήλθεν εκτοτε δ χρόνος ήρεμος μέχρι χθές, δτε ήλθεν ό γλυκός θάνα
τος καί τόν έπήρε άπό κοντά μας, τόν άπεστέρησεν άπό τούς προσφιλείς του οικείους
καί φίλους, διά νά τόν δδηγήση έκεΐ δπου άναπαύονται αί ψυχαί τών άλλων συνα
δέλφων του.
Α γαπητέ μου συνάδελφε,
Έ κ μέρους τής Άστυν. Δ) νσεως Αθηνών σοΰ καταθέτω τόν στέφανον τού
τον καί σοΰ μεταβιβάζω τάς εύχάς δλοκλήρου τοΰ Άστυν. Σώματος, δπως ό πανά
γαθος Θεός άναπαύση τήν ψυχήν σου έκεΐ δπου άναπαύονται καί αί ψυχαί τών
δικαίων.
Αίωνία σου ή μνήμη.
«Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Α ΧΡΟ Ν ΙΚ Α»
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Π ΡΟ Α ΓΩ ΓΑ Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Άρχηγοΰ Αστυνομίας Πόλεων, προήχθησαν έκ τοΰ
εν ίσχύι πίνακος προακτέων, πρός πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσε
ων, εις τόν βαθμόν τοΰ Ύπαρχιφύλακος, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Μιχαλόπουλος Στυ
λιανός τοΰ Νικολάου, 2) Καρκατσούλης Θεόδωρος τοΰ ΙΙαναγιώτου, 3) Σταθόπουλος Δημήτριος τοΰ Κωνσταντίνου, 4) Ρήγας Νικόλαος τοΰ Δημητρίου, 5) Σιδέρης Σπυρίδων τοΰ Ίωάννου, 6) Χρυσάκης Γεώργιος τοΰ Ίωάννου καί 7) Καλαντζής Θεόδωρος τοΰ Δημητρίου.
*
* *
Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ - ΔΙΑ ΓΡΑ Φ Α Ι ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ
— Παρητήθησαν τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος οί Ύπαρχιφύλακες κ.κ. Σφυρής
Χαράλαμπος καί Καρυώτης Άνδρέας καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Οίκονομόπουλος ΙΙαναγιώτης Φειδάς Μάριος, Παπαδήμας Παντολέων, Μακανίκας Κωνσταντίνος, Τσαγ-.
κατάκης Μιχαήλ, Γκότσης ’Αναστάσιος, Κατσαρός ’Ιωάννης, Σπυράκης Παναγιώ
της, Καραχάλιος ’Αθανάσιος, Πάτρας Δημήτριος καί Τριανταφύλλου Δημήτριος.
-— Άπηλλάγη τών καθηκόντων του άπό 10.1.1967, ό Άνθυπαστυνόμος κ.
Φουστέρης Δημήτριος τοή ’Αντωνίου, καταληφθείς υπό τοΰ ορίου ήλικίας καί δια
τηρηθείς εις την ένεργόν υπηρεσίαν, εκτός οργανικής θέσεως, κατ’ εφαρμογήν τών
διατάξεων τοΰ νόμου 4331/1963 καί ν.δ. 4371/1964, καθ’ δσον συνεπλήρωσε 35ετή
πραγματικήν συντάξιμον υπηρεσίαν, δυνάμει τοΰ ν. 4448/1964.
— Ά πηλλάγη τών καθηκόντων του, διά λόγους υγείας, ως καταστάς σωματικάς άνίκανος πρός περαιτέρω έκτέλεσιν άστυνομικής υπηρεσίας, δ Άστυφύλαξ κ.
Τσούκας Δημήτριος τοΰ Θεοδώρου.
%* *
Ε Γ Γ Ε Ν Ε ΙΣ ΔΩ ΡΕΑ Ι
— Ύπό τοΰ έθελοντοΰ αιμοδότου κ. Δημητρίου Σταθοπούλου, προσεφέρθη ποσότης (450) γραμμαρίων αίματος, διά τάς άνάγκας τοΰ Γενικοΰ Κρατικοΰ Νοσοκο
μείου Κώ, εις μνήμην τών φονευθέντων, συνεπεία αύτοκινητιστικοΰ δυστυχήματος,
Κωνσταντίνου Πολίτου, άστυνομικοΰ διευθυντοΰ Β ' τάξεως καί Πόπης Πολίτου, δδοντιατροΰ.
*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
υλική άμοιβή εις τόν ’Αστυφύλακα κ. Κελμαλήν Χρήστον τοΰ Ευστρατίου, διότι,
χάρις εις τήν άναπτυχθεΐσαν παρατηρητικότητά του, τόν επιδειχθέντα έξαιρετικόν
ζήλον πρός τήν ύπηρεσίαν καί τήν άφοσίωσίν του πρός τό καθήκον, επέτυχε τήν
σύλληψιν : 1) τήν 10.6.1966 τοΰ Χαμαρια Κίμωνος, κλέπτου μοτοποδηλάτων, κα
τόπιν καταδιώξεώς του καί 2) τήν 21.6.1966 τοΰ ίδιου ώς άνω κλέπτου, Ιπιβαίνοντος μοτοσυκλέττας, ήν είχε κλέψει έξωθι τοΰ έργοστασίου Παπαστράτου καί 3) τήν
3.7.1966 κατέσχε δύο ποδήλατα, άτινα διεπραγματεύοντο πρός πώλησιν νεαρά
άτομα, διαπιστωθέντος βραδύτερον, οτι ταΰτα προήρχοντο εκ κλοπής, συλληφθέντων παρ’ αύτοΰ καί τών δραστών, προκληθέντων έντεΰθεν εύμενών σχολίων υπέρ
τής ’Αστυνομίας.
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
ύλική άμοιβή είς τόν ’Αστυφύλακα κ. Θάνον Αερικλήν, διότι τήν 22αν ώραν τής 14.6.
1966, είς τό Άεροδρόμιον Ελληνικού, χάρις είς τήν ύπ’ αύτοΰ άναπτυχθεΐσαν πα
ρατηρητικότητα, έξαιρετικήν πρωτοβουλίαν καί τήν άφοσίωσίν του πρός τό καθή
κον, έπέτυχε, κατόπιν εύστόχων ένεργειών του, τήν σύλληψιν τοΰ Λιβανοΰ υπηκόου

Φαγουάζ Χασάν τοΰ Μωχαμάντ, άποπειραθέντος νά έξαγάγη λάθρα εις το Ε ξω 
τερικόν σημαντικόν ποσόν ξένου καί εγχωρίου συναλλάγματος.
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική καί
υλική άμοιβή είς τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Κουτσελάκην ’Αντώνιον καί Γρίβαν Νι
κόλαον, διότι, έπιβαίνοντες περιπολικού αυτοκινήτου, χάρις είς τήν άναπτυχθεΐσαν
ύπ’ αύτών παρατηρητικότητα καί έπιδειχθεϊσαν δραστηριότητα, έπέτυχον τήν σύλληψιν τοΰ διωκομένου καί έπικινδνύου σεσημασμένου λιποτάκτου κλέπτου αυτοκι
νήτων καί διαρρήκτου Μεθημάνη ή Παπαδάκη ή Σιδέρη ή Τοτοΰ ’Εμμανουήλ ή
Σταύρου, ετών 25, στρατιώτου, καί τήν παράδοσιν τοΰ ύπ’ άριθ. 140.310 I. X. Ε.
αύτοκινήτου είς τόν κάτοχόν του, προκαλέσαντες ουτω τά ευμενή σχόλια υπέρ τοΰ
Άστυνομικοΰ Σώματος.
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
υλική άμοιβή είς τόν Άρχιφύλακα κ. Φρουδαράκην ’Εμμανουήλ καί ’Αστυφύλακας
κ.κ. Λέβαν ’Απόστολον καί Γρηγορόπουλον Βασίλειον, διότι, άπαντες, άποτελοΰντες πλήρωμα περιπολικού τής ’Αμέσου Δράσεως καί έπιδειξάμενοι εξαιρετικήν πα
ρατηρητικότητα, θάρρος, ψυχραιμίαν καί άφοσίωσιν προς τό καθήκον, έπέτυχον
κατόπιν καταδιώξεως, ελθόντες μάλιστα είς χειρας μετά τών σεσημασμένων διαρρη
κτών Μπουφαρδέα Στεφάνου, Κυπραίου Ίωάννου καί Κοκόνη Εμμανουήλ, τήν σύλλησιν τούτων, προκαλέσαντες οϋτω εύμενή σχόλια ύπέρ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
υλική άμοιβή είς τόν Άρχιφύλακα κ. Τριάντην Παναγιώτην καί Αστυφύλακας κ.
κ. Φακατσέλην Χρυσόστομον καί Πασχάλην Βασίλειον, διότι, άπαντες, άποτελοΰντες πλήρωμα τοΰ ύπ’ άριθ. Α. Π. 571 περιπολικού αυτοκινήτου, τήν 4.40' ώραν
τής 14.9.1966, έπέτυχον, κατόπιν παρασχεθείσης αύτοΐς πληροφορίας, περί τής
θέσεως καί τών χαρακτηριστικών άγνώστου δράστου κλοπής διά ρήξεως, διά τής
έπιδειχθείσης άφοσιώσεώς των πρός τό καθήκον, τόν έντοπισμόν, τήν καταδίωξίν
καί σύλληψιν τούτου, όνόματι Ήλιοπούλου Βασιλείου τοΰ Παναγιώτου, δστις παρα
δοθείς είς Τποδιεύθυνσιν Γενικής Ασφαλείας, ώμολόγησε καί έτέρας έπτά κλοπάς διά ρήξεως, διαπραχθείσας ύπ’ αύτοΰ.
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
ύλική άμοιβή είς τούς κ.κ. 1) Αστυνόμον Α ' τάξεως Δρούζαν Παναγιώτην, Διοι
κητήν τοΰ Τμήματος Ασφαλείας Πατρών, 2) Αστυνόμον Β ' τάξεως Φασούλκαν
Γεώργιον, Υποδιοικητήν τούτου, 3) Τπαστυνόμον Α ' τάξεως Λάγιον Θεόδωρον,
Προϊστάμενον τής όμάδος Διώξεως Κοινοΰ Εγκλήματος, 4) Τπαστυνόμον Α ' τά
ξεως Άλεξόπουλον Σωκράτην, 5) Άνθυπαστυνόμον Άρώνην Κωνσταντίνον καί 6)
Αστυφύλακας Τσιλιμίγκραν Νικόλαον, Διαμαντόπουλον Διονύσιον, Κωνσταντινόπουλον Απόστολον, Φόφολον Ίωάννην, Καναβόν Άδρέαν, Μαρτσούκαν Παναγιώτην,
Παπαδάτον Άνδρέαν, Δοούκαν Ίωάννην, Βασιλόπουλον Κωνσταντίνον, Στεφανόπουλον Χρήστον, Άνδρικόπουλον Αθανάσιον καί Βασιλείου Παναγιώτην, διότι οί
άνωτέρω ύπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου καί κατόπιν πληροφοριών πε
ρί τής ταυτότητος τοΰ δράστου τής διαρρήξεως Λαδά Αθανασίου ύπό τοΰ Άστυφύλακος Τσιλιμίγκρα Νικολάου, έργασθέντες, έκαστος έν τώ κύκλω τών καθηκόντιον του, μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, έκτάκτου δραστηριότητος καί άφοσιώσεώς πρός τό
καθήκον, έπιδείξαντες άμα καί ίδιάζουσαν έπιμέλειαν περί τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας των, έργασθέντες πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, συνέβαλον είς τήν άνακάλυψιν, σύλληψιν καί παραπομπήν είς τήν Δικαιοσύνην τών επικιν
δύνων διαρρηκτών καί κλεπτών αυτοκινήτων Λαδά Αθανασίου τοΰ Ίωάννου καί
Καλαφάκη Βασιλείου τοΰ Σπυρίδωνος, προκαλέσαντες, διά τής έπιτυχίας των ταύτης, τόν θαυμασμόν τής κοινής γνώμης, έκδηλωθείσης διά προφορικών καί έγγράφων επαίνων καί συγχαρητηρίων πρός τήν Αστυνομίαν Πατρών, ως καί τά εύμενή
σχόλια τοΰ Τύπου τής πόλεως Πατρών καί τοΰ Πανελληνίου γενικώς ύπέρ τοΰ Α 
στυνομικού Σώματος.

Κάθε Παρασκευή
Ώ ρ α 20.30' - 21
Παρακολουθείτε τήν ’Εκπομπή τής ’Αστυ

(

νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα
θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων Ε λλάδος.

Είναι πάντα Επίκαιρη, διδακτική , Ενδιαφέ
ρουσα .
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Μία ’Εκπομπή χρήσιμη για κάθε Ελληνικό
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σπίτι.

