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ΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑI

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΝ ΑΝΗΛΙΚΟΝ
* Γπό τοΰ Καθηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας 
έν τη Παντείω Άνωτ. Σχ. Πολιτικών ’Ε π ι
στημών κ. ΣΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΣΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)

ε' )  Ή τ ο π ο θ έ τ η σ ι ς  τ ο ΰ  α ν η λ ί κ ο υ  π ρ ό ς  δ ι α π α ι - 
δ α γ ώ γ η σ ι ν  π α ρ ά  ξ έ ν η  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α :

Ή τοιαύτη οικογένεια, εις ήν αποστέλλει τό δικαστήριον ανηλίκων τόν άδι- 
κοπραγήσαντα νεανίαν πρός διαπαιδαγώγησιν, μη συνδεομένη διά των δεσμών τοΰ 
αίματος δέν δύναται νά περικλείη την μεγάλην παιδαγωγικήν δύναμιν τής φυλι- 
κής οικογένειας, πλήν ως οικογένεια παρουσιάζει έν τοσούτω έπι τών ομαλών πε
ριπτώσεων, καθ’ ας πρόκειται περί άνηλίκων, μη παρουσιαζόντων σχετικώς σο
βαρά σωματικά καί πνευματικά μειονεκτήματα, πλείονα εύνόητα πλεονεκτήματα ή 
ή διαπαιδαγώγησις τοΰ τροφίμου έν παιδαγωγικώ τινι καταστήματι. Απαραίτητος 
πάντως προΰπόθεσις είναι ότι θά πρόκειται περί άξιοτίμου οικογένειας, ζώσης ύπό 
κανονικάς οίκονομικάς, ήθικάς καί ύγιεινάς συνθήκας, ήτις μέλλει νά άποδεχθή πλή
ρως παρ’ έαυτή τόν ανήλικον καί θά μεριμνά υπέρ ο,υτοΰ κανονικώς καί διαρκώς. 
Συνιστώνται διά παιδαγωγικούς καί υγιεινούς λόγους αί έν ύπαίθρω διαβιοΰσαι οί- 
κογένειαι. Ώς είκός δμως ή άνεύρεσις τοιούτων οικογενειών, παρουσιαζουσών άπαν
τα τά έχέγγυα ταΰτα, είναι δυσχερής, καθ’ όσον πλήν άλλων μία καλή καί έντι
μος οικογένεια θά διστάση λίαν νά περιλάβη εις τούς κόλπους αυτής διεφθαρμένον 
καί έγκληματήσαντα ανήλικον.

Είναι εύνόητον ότι έκ τής άποφάσεως τοΰ δικαστηρίου περί τοποθετήσεως ανη
λίκου τινός παρά τινι οικογένεια πρός διαπαιδαγώγησιν ούδεμία ύποχρέωσις δύνα- 
ται νά γεννηθή καί ούδείς έξαναγκασμός δύναται νά χωρήση κατά ταύτης πρός άπο- 
δοχήν τοΰ δεδομένου άνηλίκου. Τούτου ένεκα συνιστάται, ίνα τό δικαστήριον 'ανη
λίκων Ιξετάζη προηγουμένως, έάν ύπάρχη οικογένεια έτοιμη καί πρόθυμος, όπως 
άποδεχθή τόν περί ού έκάστοτε πρόκειται άνήλικον, ώς έπίσης καί έάν αΰτη πα- 
ρουσιάζη τά άπαιτούμενα έχέγγυα.

Τό μέτρον τής παρά ξένη οικογένεια αγωγής καταδικάζεται, διότι, έάν τυχόν ή 
οικογένεια μειονεκτή, πλείονα κακά δύνανται νά προκύψωσι διά τόν άνήλικον. Συνή
θης ιδίως μέλλει νά ή ή οικονομική έκμετάλλευσις εις βάρος τοΰ άνηλίκου.

Άντιθέτως τό μέτρον τοΰτο υποστηρίζεται παρ’ Ιτέρων, ακριβώς διότι έξασ- 
φαλίζει εις τόν άνήλικον οικογενειακόν περιβάλλον, ήτοι γόνιμον διά τήν άνάπτυ- 
ξιν καί μόρφωσιν αύτοΰ έδαφος.

στ') Ή τ ο π ο θ έ τ η σ ι ς  τ ο ΰ  ά ν η λ ί κ ο υ  π ρ ό ς  δ ι α - 
π α ι δ α γ ώ γ η σ ι ν  ε ί ς  π α ι δ α γ ω γ ι κ ό ν  κ α τ ά σ τ η μ α :

Παιδαγωγικά Καταστήματα ή Καταστήματα ’Αγωγής ή Διαπαιδαγωγήσεως
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είναι τά ιδρύματα έκεΐνα, άτινα έχουσιν ώς κύριον σκοπόν την διαπαιδαγώγησή άνη- 
λίκων, καί εκείνων, οίτινες συνήθως είτε στερούνται οίκογενείας, είτε άνήκουσιν 
είς οικογένειαν, ή όποία άδυνατεΐ ή τούλάχιστον δέν δύναται ν’ άνταποκριθή πλή
ρως είς τά καθήκοντα της έξ Ιδίας αύτής ύπαιτιότητος ή καί άνευ τοιαύτης. Τά έν 
τοΐς καταστήματι τούτοις άσκοΰντα τό μορφωτικόν έργον πρόσωπα είναι εξ επαγ
γέλματος παιδαγωγοί, ήτοι συνήθως άνθρωποι, οί όποιοι έθεσαν ώς σκοπόν τής 
ζωής αυτών τήν άγωγήν ξένων τέκνων καί οί όποιοι κανονικώς κέκτηνται ώρισμέ- 
νας αναγκαίας θεωρητικάς καί πρακτικάς γνώσεις καί αισθάνονται ώρισμένην κλί- 
σιν πρός τό έργον τής διαπαιδαγωγήσεως. Μεταξύ τούτων καί των τροφίμων δέν 
ύπάρχουσι δεσμοί αίματος, φυσιολογικοί σύνδεσμοι, άλλά μόνον τεχνητοί, εάν δ’ έπι- 
θυμώσιν οί πρώτοι νά έπιτύχωσιν είς τό έργον αυτών, όφείλουσι νά άφοσιωθώσιν είς 
τούς τροφίφους αύτών, δημιουργοΰντες τήν άναγκαίαν άτμόσφαιραν έμπιστοσύνης 
μεταξύ άλλήλων. Οί τρόφιμοι δέν συνδέονται μεταξύ των διά δεσμών συγγένειας, 
δέν είναι πρός άλλήλους άδελφοί καί άδελφαί, άλλά συνήθως άνήκουσιν είς τό αυτό 
γένος καί έχουσι τήν αύτήν ήλικίαν, ό άριθμός δ’ αύτών είναι μέγας, κατά πολύ 
υπέρτερος καί τής πολυμελεστέρας οίκογενείας. Ή άσκουμένη άγωγή δέν είναι άτο- 
μική, άλλ’ ομαδική, γεννώσα δυσχερέστατα προβλήματα είς τούς παιδαγωγούς.

Ή άγωγή, καίτοι δμαδική, δφείλει έν τοσούτω ώς άγωγή, νά άποβλέψη είς 
τούς έπί μέρους τροφίμους, ώς άτομα, ήτοι δφείλει νά προσαρμοσθή πρός τά άτομι- 
κά αύτών γνωρίσματα. Εντεύθεν καθίσταται έπάναγκες, δπως ύφίστανται ποικίλα 
παιδαγωγικά καταστήματα, προοριζόμενα διά τάς ποικίλας κατηγορίας τών άνη- 
λίκων. ’Από τής άπόψεως ταύτης δέον νά ύπάρχωσι παιδαγωγικά καταστήματα, 
προοριζόμενα διά τούς κανονικούς άνηλίκους, τοιαΰτα βελτιώσεως, προοριζόμενα διά 
τούς διεφθαρμένους άνηλίκους, καί τέλος θεραπευτικά τοιαΰτα, προοριζόμενα διά 
τούς άνωμάλους άνηλίκους. Τών δέ τελευταίων τούτων δμοίως δέον νά ύπάρχη με
γάλη ποικιλία, άνάλογος πρός τά ποικίλα είδη τών διαφόρων άνωμαλιών. Τέλος 
πρός είδικωτέραν έξατομίκευσιν πρέπει καί έκαστον παιδαγωγικόν ίδρυμα νά άπο- 
τελήται έκ πλειόνων είδικωτέρων τμημάτων, είς ά νά κατατάσσωνται οί έν τούτω 
διαιτώμενοι τρόφιμοι κατά κατηγορίας.

Επαγγελματικοί λόγοι άγουσιν είς τήν διαίρεσιν τών διαφόρων παιδαγωγικών 
καταστημάτων είς διάφορα είδη, ώς είς βιομηχανικά, άγροτικά ή έτερα. Τόσον δμως 
δι’ υγιεινούς λόγους, δσον καί διά παιδαγωγικούς συνιστώνται ιδιαιτέρως τά άγρο
τικά καταστήματα. Κατά ταΰτα έκαστον παιδαγωγικόν ίδρυμα δέον νά έχη τόν 
άναγκαΐον άριθμόν καί ποικιλίαν έργαστηρίων καί έγκαταστάσεων, ϊνα δύναται νά 
παρέχη είς τού τρομίφους τήν άναγκαιοΰσαν έπαγγελματικήν μόρφωσιν, ώς καί νά 
διαπαιδαγωγή αύτούς διά τής έργασίας.

Έπιστήμονές τινες, άποδίδοντες έξαιρετικήν καί προέχουσαν θέσιν είς τήν οι
κογενειακήν άγωγήν τών τέκνων, ύποστηρίζουσι τήν δργάνωσιν τών διαφόρων παι- 
γωγικών καταστημάτων κατά τό καλούμενον «οικογενειακόν σύστημα». Τοιουτοτρό
πως προτείνεται ή δημιουργία μικρών παιδαγωγικών καταστημάτων, δεχομένων πε
ρί τούς 20— 30 τροφίμους διαφόρου φύλου καί διαφόρων ήλικιών καί τελούντων 
υπό τήν διεύθυνσιν δύο παιδαγωγών, άνδρός καί γυναικός, εί δυνατόν συνεζευγμέ- 
νων. ’Εάν τούτο δέν καθίσταται δυνατόν, προτείνεται ή δημιουργία μεγάλων μει
κτών παιδαγωγικών καταστημάτων έκ τροφίμων καί παιδαγωγών άμφοτέρων τών 
φύλων, έν οΓς οί τρόφιμοι νά κατανέμωνται, εί δυνατόν, είς μικροτέρας όμάδας, ού
τως είπεΐν κατ’ οίκογενείας, είς ιδιαίτερα περίπτερα ένδιαιτώμενοι.

’Ιδιαιτέρα σημασία άποδίδεται έπίσης είς τά αύτόνομα παιδαγωγικά καταστή
ματα, είς τά όποια οί άνήλικοι τρόφιμοι σχηματίζουσιν ιδίας κοινότητας, έχούσας 
ιδίαν οικονομικήν ζωήν, ιδίαν διοίκησιν, δικαστήρια κλπ. Υποστηρίζεται βτι είς τά 
καταστήματα ταΰτα δημιουργεΐται πνεύμα συνεργασίας καί άμοιβαίας έκτιμήσεως, 
ότι οί τρόφιμοι, προσκτώνται πνεύμα αύτοβουλίας, ικανοί καθιστάμενοι, δπως άργό-



Ή  καταπολέμησές τής έγκληματικέτητος των άνηλίκων 195

τερον άντιπαλαίωσι κατά των δυσχερείων τοΰ βίου, καί έν γένει, δτι οδτοι παρα
σκευάζονται θαυμασίως διά τήν κοινωνικήν ζωήν.

Τά διάφορα παιδαγωγικά καταστήματα είναι είτε δημόσια, είτε ιδιωτικά, τελοΰν- 
τα ύπό τον έλεγχον τοΰ κράτους. Ή υπό τοΰ κράτους χρησιμοποίησις ιδιωτικών παι
δαγωγικών καταστημάτων έθεσπίσθη ού μόνον διά τήν έξοικονόμησιν δαπανών, άλ
λα καί χάριν τής άναπτύξεως παρά τη κοινωνία τοΰ πολυτίμου συναισθήματος τής 
εύθύνης αυτής διά τήν τύχην τής έρχομένης γενεάς.

Τό μέτρον τής τοποθετήσεως τοΰ άνηλίκου είς παιδαγωγικόν κατάστημα προς 
αγωγήν καταδικάζεται ύπό τινων ένεκα ποικίλων λόγων. Ή είς τά παιδαγωγικά 
ιδρύματα διαπαιδαγώγησις τών τέκνων δέν δύναται ν’ άποφέρη σπουδαία άποτελέ- 
σματα, καθ’ δσον έν αύτοΐς έλλείπει τό έπί τής συγγένειας έρειδόμενον κοινόν συμ
φέρον και ή συναίσθησις τής ένότητος, ήτις κέκτηται θεμελιώδη σημασίαν διά τήν 
έν τή φυσική οίκογενεία τοΰ παιδός όμαλήν άνάπτυξιν. ’Αντί τούτου ο! ύπό τοΰ δι
καστηρίου άνηλίκων άποστελλόμενοι είς τά καταστήματα ταΰτα άνηλίκων θεωροΰ- 
σι τήν τοιαύτην τοποθέτησιν ώς είδος ποινής, αισθάνονται δέ καί ώρισμένην άπέ- 
χθειαν πρός τούς παιδαγωγούς αύτών, πράγμα, δπερ σπουδαΐον κώλυμα διά τήν έπι- 
τυχίαν τής άγωγής. Ή άσκουμένη άγωγή, ώς όμαδική, περικλείει τόν σοβαρόν κίν
δυνον τοΰ άπροσώπου, ήτοι τής μή άποδόσεως Ιδιαιτέρας σημασίας είς έκαστον τρό
φιμον, δπερ έπιδρά έπί τής διαθέσεως αύτοΰ καί δυσχεραίνει τήν διαπαιδαγώγη- 
σιν. Ή τακτική καί κανονική διαβίωσις τών άνηλίκων έν τώ ίδρύματι άποβαίνει 
μονότονος καί ξένη πρός τήν πραγματικήν ζωήν. Τέλος ή έν τώ παιδαγωγικό) ίδρύ- 
ματι συμβίωσις πλειόνων άνηλίκων τροφίμων διαφόρου φυράματος περικλείει τόν 
ασφαλή κνίδυνον τής άμοιβαίας διαφθοράς τούτων.

Άντιθέτως τό τοιοΰτο μέτρον τής έν τοϊς παιδαγωγικοΐς καταστήμασι διαπαι
δαγωγήσεις υποστηρίζεται, ύπό άλλων διά παντοίων έπιχειρημάτων. Οί έν αύτοΐς 
παιδαγωγοί είναι είδικοϊ τοιοΰτοι, άσκοΰντες τήν πρέπουσαν άγωγήν άνευ τών συ
νήθων σφαλμάτων, είς άτινα περιπίπτουσι συνήθως οί γονείς. Ή έν τοϊς καταστή- 
μασι τούτοις παρεχομένη άγωγή προπαρασκευάζει τούς τροφίμους διά τήν κοινω
νικήν διαβίωσιν, καθιστώσα τούτους νομιμόφρονας πολίτας. Τέλος αυτή άποσπά τούς 
άνηλίκους έκ πλείστων δσων κινδύνων τής καθ’ ήμέραν ζωής.

ζ ')  Ή έ π ι β λ ε π ο μ έ ν η  έ λ ε υ θ ε ρ ί α .  Ό  θεσμός ούτος διε- 
μορφώθη τό πρώτον έν τή βορειοαμερικανική δικαστική πράξει. Συνίσταται είς τήν 
παιδαγωγικήν έπιτήρησιν και καθοδήγησιν τοΰ άνηλίκου έκ μέρους έπιμελητοΰ. Δέν 
αποβλέπει είς τήν προστασίαν τής κοινωνίας ή τής πολιτείας, είς τό συμφέρον τής 
δημοσίας άσφαλείας, συνεπώς δέν άποτελεΐ «άστυνομικήν έπιτήρησιν», άλλ’ είς τήν 
προστασίαν καί έπιτήρησιν τών άνηλίκων κατά σιοματικών, πνευματικών ή ήθικών 
κινδύνων. Ύφίστανται δύο είδη έπιβλεπομένης έλευθερίας : 1) ή έπιβλεπομένη έλευ
θερία ώς αυτοτελές παιδαγωγικόν μέτρον, ή καλουμένη «αυτοτελής έπιβλεπομένη 
έλευθερία», καί 2) ή έπιβλεπομένη έλευθερία ώς μή αύτοτελές παιδαγωγικόν μέ
τρον, συνδεδυασμένη πρός άναστολήν τής ποινής, ή καλουμένη «μή αύτοτελής έπι
βλεπομένη έλευθερία» ή «έπιβλεπομένη έλευθερία δοκιμασίας». Περαιτέρω ή έπι
βλεπομένη έλευθερία διακρίνεται άναλόγως τής έπιτασσούσης ταύτην άρχής 1) είς 
«έπιτροπικήν», έπιτασσομένην ύπό τοΰ έπιτροπικοΰ δικαστηρίου, ώς τοΰτο είναι δυ
νατόν έν Γερμανία, κατά τόν R JW G , καί 2) είς «ποινικήν», διατασσομένην ύπό τοΰ 
δικαστηρίου άνηλίκων (strafgerichtliche). 'Η αύτοτελής έπιβλεπομένη έλευθερία 
λήγει είτε άμα τή παρόδω τής ύπό τοΰ δικαστηρίου όρισθείσης προθεσμίας, είτε άμα 
τή ένηλικιώσει. Ή μή αύτοτελής έλευθερία είναι συνδεδυασμένη πρός ώρισαέ- 
νην χρονικήν περίοδον, τήν καλουμένην «περίοδον» ή «προθεσμίαν» ή «χρό- 
νον δοκιμασίας», καθ’ δ δ άνήλικος θά κριθή, θά δοκιμασθή διά τήν καλήν του 
καί νομιμόφρονα διαγωγήν, ίνα έπιτύχη τήν όριστικήν του άπαλλαγήν άπό τής έκτί-
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σεως έπιβληθείσης κατ’ αύτοΰ ποινής. Πάντως ό δικαστής ανηλίκων κέκτηται τδ 
δικαίωμα, συνήθως ούχί πέραν ώρισμένων νομίμων χρονικών δρίων, όπως παράσχη 
παράτασιν τής περιόδου ταύτης τή δοκιμασίας. Τοιουτοτρόπως ώθεΐται δ ανήλικος 
ίσχυρώς, ινα καταβάλη καί δ ’ίδιος ίσχυράς προσπάθειας, δπως βελτιωθή. Οί τδν 
ανήλικον έπιτηροΰντες καί καθοδηγοΰντες καλούνται «έπιμεληταί». Φορείς όμως ταύ
της δύνανται να ώσιν ούχί μόνον μεμονωμένα πρόσωπα, αλλά καί πλειονότης τοι- 
ούτων, ως ιδίως ή δημοσία υπηρεσία άνηλίκων, αί πραστατευτικαί έταιρεΐαι άνηλί- 
κων, διάφορα καταστήματα άνηλίκων κ. ά. Εις τήν εκλογήν τοΰ έπιμελητοΰ αποδί
δεται σημασία, διότι ή ατυχής έκλογή προσώπου τινδς ώς έπιμελητοΰ δύναται ουχί 
μόνον να ματαιώση τά προσδοκώαενα αποτελέσματα, άλλα καί να έπιφέρη ζημίαν 
σοβαράν εις τδν άνήλικον. Ό  επιμελητής είναι δ κύριος μοχλός, ή ψυχή τοΰ θεσ
μού. Ούτος δφείλει να εχη ώρισμένας θεωρητικάς γνώσεις, ιδίως ψυχολογικάς καί 
παιδαγωγικάς, ώρισμένην πείραν έκ πρακτικής άσκήσεως, ώς δμως έπίσης καί ώρι- 
σμένην κλίσιν πρδς τδ τοιοΰτον εργον αύτοΰ. Έ ρ ις  κρατεί εν πρώτοις ώς προς τδ 
φΰλον, εις δ δέον να άνήκη δ έπιμελητής. Κατά τήν πρώτην γνώμην έπιμεληταί 
δέον νά ώσι μόνον γυναίκες, δυνάμεναι νά γίνωσι δεύτεραι μητέρες διά τούς άηλί- 
κους. Ή δευτέρα γνώμη διδάσκει άντιθέτως δτι έπιμεληταί όψείλουσι νά είναι μό
νον άνδρες, ώς έχοντες τήν άναγκαίαν δύναμιν έπιβολής κατά τοσοΰτον διεφθαρμέ
νων άνηλίκων, οίοι είναι οί έρχόμενοι εις επαφήν πρδς τά ποινικά δικαστήρια άνη
λίκων. Τέλος ή τρίτη ένδιάμεσος γνώμη διδάσκει δτι είναι ένδεδειγμέναι γυναίκες 
μέν ώς έπιμελήτριαι διά τήν έπίβλεψιν των άρρένων παίδων καί δλων των θηλέων, 
άνδρες δ’ ώς έπιμληταί των άρρένων έφήβων. ”Ερις δμοίως κρατεί, έάν οί έπιμε
ληταί δέον νά ώσιν έμμισθοι υπάλληλοι ή απλώς έθελονταί ίδιώται. Κατά τήν μίαν 
άποψιν είναι προτιμητέοι οί ίδιώται, διότι τοιουτοτρόπως ού μόνον θά έπέλθη έξοι- 
κονόμησις δαπανών, άλλά καί διότι ούτοι θά άποφύγωσι νά δώσωσι γραφειοκρατι
κήν χροιάν εις τδ λειτούργημα αυτών, έν ώ έξ άλλου θά δύνανται νά κερδίσωσι 
τήν έμπιστοσύνην τοΰ άνηλίκου, ήν δεν θά δύνανται ν’ άποκτήσωσιν οί υπάλληλοι. 
Άντιθέτως κατά τήν δευτέραν άποψιν υποστηρίζονται οί έμμισθοι υπάλληλοι, διότι 
ούτοι θά εχιοσιν ώρισμένα ειδικά προσόντα διά τδ τοιοΰτο λειτούργημα, τήν άναγκαί
αν οικονομικήν άνεσιν καί τέλος τδ πολύτιμον συναίσθημα τής ευθύνης, όφείλον- 
τες νά διαθέτωσι καί άπαντα τδν χρόνον διά τδ αυτών εργον τής έπιβλέψεως. Έν 
τέλει ή τρίτη ένδιάμεσος άποψις υποστηρίζει μεικτδν σύστημα έξ έμμισθων υπαλ
λήλων καί άμισθων έθελοντών, ώς έπιμελητών. Έπίσης έξετάζεται, κατά πόσον 
θά ήτο σκόπιμος ή άνάθεσις τής έπιμελητείας είς τούς άστυνομικοΰς υπαλλήλους 
κατά τδ άμερικανικδν παράδειγμα. Τδ τοιοΰτον εχει μέν τδ πλεονέκτημα τής έξοι- 
κονομήσεως δαπανών, δμως κατακρίνεται ιδίως, διότι τδ λειτούργημα τοΰ έπιμε
λητοΰ εχει παιδαγωγικήν ύπόστασιν, μή συμβιβαζόμενον πρδς τήν νοοτροπίαν τοΰ 
άστυνομικοΰ υπαλλήλου.

Οί έπιμεληταί άσκοΰσι τδ εργον αύτών ύπδ τήν έποπτείαν τοΰ δικαστοΰ άνη
λίκων, δικαιουμένου, δπως παρέχη είς αυτούς έκάστοτε τάς άναγκαίας κατευθύν
σεις. Πάντως ή έποπτεία αυτή καί ή διεύθυνσις τών έργασιών έκ μέρους τοΰ δι- 
καστοΰ οφείλει νά μή έξικνήται έπί τοσοΰτον, ώστε νά άφαιρή άπδ τοΰ έπιμελητοΰ 
τήν έλευθερίαν ένεργείας. Πρδς τδ δικαστήν άνηλίκων δ έπιμελητής δέον νά ύπο- 
βάλη τακτικάς έκθέσεις περί τής πορείας τής ύποθέσεως, ιδίως δέ περί τής συμπε
ριφοράς τοΰ άνηλίκου. Έ ξ έτέρου δ δικαστής άνηλίκων εχει τδ δικαίωμα, ινα ζητή 
άνά πάσαν στιγμήν οίανδήποτε σχετικήν πληροφορίαν παρά τοΰ έπιμελητοΰ. Οί 
έπιμεληταί δέον νά εύρίσκωνται είς διαρκή έπαφήν καί νά συνεργάζωνται μετά 
τής οικογένειας, τοΰ σχολείου καί τών προϊσταμένων έργασίας τοΰ άνηλίκου, δικαι
ούμενοι, δπως ζητώσι παρ’ αύτών πληροφορίας περί τοΰ παιδός, καί εχοντες ταυ- 
τοχρόνως δικαίωμα εισόδου εις τήν οικίαν τοΰ άνηλίκου, τδ σχολείον καί τδ έργα- 
στήριον ή άλλον τόπον έργασίας αύτοΰ. Πάντως δέον νά μή γίνωνται φορτικοί ούτε
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εις τήν οικογένειαν, ούτε εις τούς διδασκάλους, ούτε εις τούς έργοδότας τού παιδός. 
Έφ’ δσον δμως εύρίσκουσιν άντίστασιν εις τήν έκπλήρωσιν των καθηκόντων αύτών, 
δέον νά καταφεύγωσιν εις τόν δικαστήν άνηλίκων. Ά λλα πάντως γενικώς ούτε αί 
άπειλαί, ούτε ή προσφυγή εις τό δικαστήριον υπόσχονται πολλά, δσον ή ειλικρι
νής προσπάθεια τοΰ έπιμελητοΰ, δπως κερδίση τήν αγάπην καί έμπιστοσύνην των 
γονέων και συγγενών τοΰ άνηλίκου, τών διδασκάλων καί τών προϊσταμένων έν τη 
εργασία αύτοΰ. Οι τελευταίοι οδτοι άφ’ έτέρου εχουσι τήν ύποχρέωσιν, δπως έπι- 
τρέπωσι τήν έπίσκεψιν εις τούς έπιμελητάς καί δπως παρέχωσιν εις αυτούς πάσαν 
δυνατήν πληροφορίαν, δικαιούμενοι έξ άλλου, δπως διά παν παράπονον αύτών εναν
τίον τοΰ έπιμελητοΰ κατεφεύγωσιν ομοίως εις τόν δικαστήν άνηλίκων. Ό  επιμελη
τής δέον έπίσης νά προσπαθήση, δπως κερδίση τήν άγάπην καί έμπιστοσύνην τοΰ 
υπό έπιμέλειαν τελοΰντος παιδός. Όφείλει δμως καί δ ίδιος νά άγαπήση τόν άνή- 
λικον, δεικνύων πρός τοΰτον στοργήν, συνδεομένην πάντως προς τήν έκ τών περι
στάσεων τυχόν έπιβαλλομένην αυστηρότητα. Ό φείλει νά έπιτηρή καί βοηθή τόν 
άνήλικον άπό πάσης άπόψεως, ώς μαθητήν, ως έργαζόμενον, ώς υιόν. "Ομως ή έπι- 
τήρησις καί καθοδήγησις αΰτη όφείλει νά μή ή έξαντλητική, άφαιροΰσα άπό τόν 
άνήλικον τήν άναγκαίαν πρωτοβουλίαν. Ό  επιμελητής πρέπει νά στρέψη τήν προ
σοχήν του καί εις τήν άναψυχήν τοΰ άνηλίκου, νά βοηθήση αυτόν νά εύρη καλούς 
φίλους, πατάσσων αύστηρώς πάσαν κακήν συναναστροφήν αύτοΰ. ’Οφείλει νά συμ- 
βουλεύη τόν παιδα, χωρίς έν τούτοις νά λησμονή δτι δέον καί ό ίδιος νά δίδη τό 
καλόν παράδειγμα. Γενικώς άπαιτεΐται έξαιρετική λεπτότης έν τώ χειρισμώ τής 
έπιμελητείας, καθ’ δσον καί αυτή ή έλαχίστη παρέκκλισις είναι ικανή νά φέρη δυ
σάρεστα άποτελέσματα καί ν’ άποβή εις βάρος τοΰ άνηλίκου.

Κατά τοΰ μέτρου τής έπιβλεπομένης έλευθερίας, προβάλλονται κυρίως αί άκό- 
λουθοι άντιρρήσεις : Αΰτη είναι έν πρώτοις λίαν δχληρά διά τούς γονείς, διδασκά
λους καί έργοδότας τοΰ άνηλίκου, οίτινες ώς έκ τούτου δεν θά εχωσι τήν άναγκαίαν 
ψυχικήν διάθεσιν νά συνεργασθώσι μετά τοΰ έπιμελητοΰ, άλλά θά άναμένωσι μετ’ 
άνυπομονησίας τήν ήμέραν τής άπολυτρώσεως. Έ ξ άλλου τό μέτρον τούτο δύνα- 
ται ν’ άποβή λίαν έπικίδυνον διά τόν άνήλικον, ιδίως έπί άδεξιότητος καί άνικανό- 
τητος τοΰ έπιμελητοΰ, ή, ετι χειρότερον, δταν δ έπιμελητής εχη κακόν καί διε- 
στραμμένον χαρακτήρα.

Άντιθέτως τό μέτρον τής έπιβλεπομένης έλευθερίας υπό τής πλειονότητος τών 
συγραφέων υποστηρίζεται, κυρίως, δέ, καθ’ δσον οδτε άποσπά τόν άνήλικον έκ τοΰ 
φυσικοΰ αΰτοΰ οίκογενειακοΰ περιβάλλοντος, ούτε δμως καί έγκαταλείπει αυτόν εις 
μόνην τήν ίσως άνίκανον οίκογένειάν του καί είς τόν ίδιον τόν εαυτόν του.

3. Έρωτάται νΰν, τις είναι ή θέσις τών ένταΰθα συγκρινομένων δικαίων ;
Έ κ τούτων δ Γερμανικός Νόμος περί δικαστηρίων άνηλίκων, δρίζει περιορι- 

στικώς τά άκόλουθα παιδαγωγικά μέτρα : τήν νουθέτησιν τοΰ άνηλίκου έκ μέρους 
τοΰ δικαστοΰ άνηλίκων, τήν παραπομπήν τοΰ άνηλίκου είς τούς πρός άγωγήν δι- 
καιουμένους ή είς τό σχολεΐον, τήν έπιβολήν είς τόν άνήλικον διαφόρων καθηκόν
των έκ μέρους τοΰ δικαστοΰ τήν έπιβλεπομένην έλευθερίαν, τήν τοποθέτησιν τοΰ 
άνηλίκου πρός άγωγήν παρά ξένη οικογένεια ή έν παιδαγωγικά) καταστήματι 
(Unterbringung, Fiirsorgeerziehung) . Πάντως δμως ή κυβέρνησις τοΰ γερμανικού 

κράτους δύναται, συναινέσει καί τοΰ συμβουλίου έπικρατείας (Reichsrat), νά κηρύ- 
ξη ώς έπιτρεπόμενα καί έτερα παιδαγωγικά μέτρα.

Ό  Αύστριακός Νόμος περί δικαστηρίων άνηλίκων δρίζει, δτι, έάν άνήλικος 
έκτελέση τήν άξιόποινον πράξιν, κυρίως ένεκεν έλλείψεως τής άναγκαιούσης άγω- 
γής, τό δικαστήριον άνηλίκων λαμβάνει γενικώς τά έκ τών περιστάσεων έπιβαλλό- 
μενα έπιτροπικά μέτρα. Δύναται πλήν άλλων νά έπιβάλη τδ μέτρον τής έπιβλεπο
μένης έλευθερίας, τής τοποθετήσεως τοΰ άνηλίκου είς ξένην οικογένειαν ή είς ίδρυ
μα άνηλίκων πρός διαπαιδαγώγησιν. 'Ομοίως τό μέτρον τής παραπομπής τοΰ άνη-
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λίκου είτε εις τδ σχολεΐον, είτε είς τούς προς άγωγήν δικαιούμενους, Ιάν οδτοι πα- 
ρουσιάζωσι τά άπαιτούμενα έχέγγυα δτι θά άνταποκριθώσιν είς τά καθήκοντά των. 
Τέλος έπί Ιδιαιτέρως έλαφρών περιπτώσεων το δικαστήριον δύναται νά άρκεσθή καί 
εΕς τήν απλήν νουθέτησιν τοϋ άνηλίκου.

Τδ Σχέδιον τοϋ ΈλβετικοΟ Ποινικού Κώδικος θεσπίζει ποικίλα παιδαγωγικά 
μέτρα άφ’ ένδς μέν διά τούς παΐδας, άφ’ έτέρου δέ διά τούς Ιφήβους, ώς πρδς τήν 
παράδοσιν τού παιδδς πρδς διαπαιδαγώγησιν είς τήν ιδίαν χύτου οικογένειαν ύπδ 
τήν έπιτήρησιν τής άρμοδίας άρχής, τήν τοποθέτησίν του είς παιδαγωγικδν κατά
στημα, τήν τοποθέτησίν τού έφήβου είς ξένην έμπιστον οικογένειαν ύπδ τήν έπιτή- 
ρησιν τής άρμοδίας άρχής, τήν τοποθέτησίν αύτοΰ είς κατάστημα σωτηρίας, τήν το
ποθέτησίν του είς έπανορθωτικδν κατάστημα, τδ μέτρον τής έπιβλεπομένης έλευ- 
θερίας κ.ο.κ.

Ό  Γαλλικδς Νόμος δρίζει διάφορα παιδαγωγικά μέτρα άφ’ ένδς διά τούς παΐ
δας, άφ’ Ιτέρου δέ διά τούς Ιφήβους. Διά τούς πρώτους δρίζει δτι ή άρμοδία άρ- 
χή λαμβάνει τά Ινδεικνυόμενα μέτρα κηδεμονίας, έπιβλέψεως, άγωγής, άνατροφής 
καί πρόνοιας, δυναμένη νά διατάξη τήν τοποθέτησίν τοϋ άνηλίκου είς τήν ίδιαν 
αύτοΰ οικογένειαν, παρ’ άξιοπίστω προσώπω ή φιλανθρωπικά) ίδρύματι κοινής ώφε- 
λείας, τήν έπιβλεπομένην έλευθερίαν κλπ. Διά τούς δευτέρους δρίζει οδτος μετα
ξύ άλλων δτι τδ δικαστήριον δύναται νά διατάξη τήν τοποθέτησίν τού άνηλίκου πα
ρά τή ίδία αύτοΰ οίκογενεία, παρ’ άξιοπίστω προσώπω ή φιλανθρωπικά) ίδρύματι, 
τήν άποστολήν αύτοΰ είς σωφρονιστικήν άποικίαν, ώς καί τήν έπιβλεπομένην έλευ
θερίαν.

Τδ Σχέδιον τοϋ Ίταλικοΰ Ποινικοΰ Κώδικος θεσπίζει διαφόρους κυρώσεις διά 
τούς παΐδας καί Ιφήβους, ώς τήν έπιβλεπομένην έλευθερίαν, τήν παράδοσιν τοϋ 
άνηλίκου είς τήν οικογένειαν αύτοΰ ή είς ξένην έμπιστον οίκογένειαν, τήν τοποθέ- 
τησιν αύτοΰ είς σχολήν, παιδαγωγικόν κατάστημα, κατάστημα έργασίας, ειδικήν 
άγροτικήν άποικίαν κτλ.

Τέλος δ Ελληνικός Νόμος περί δικαστηρίων άνηλίκων δρίζει διάφορα «άνα- 
μορφτικά» (παιδαγωγικά) μέτρα, ήτοι τήν έπίπληξιν (νουθέτησιν), τήν άπόδο- 
σιν τοϋ άνηλίοκυ είς τούς γονείς, έπιτρόπους ή κηδεμόνας του, τήν τοποθέτησίν αύ- 
τοΰ είς πρόσωπον έντιμον, είς έταιρείαν προστατευτικήν τά)ν άνηλίκων ή είς ίδρυμα 
παρόμοιον, τήν τοποθέτησίν του είς κατάλληλον κρατικόν, δημοτικόν, κοινοτικόν καί 
ιδιωτικόν κατάστημα, ώς καί τήν έπιβλεπομένην έλευθερίαν.

I. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ Ν ΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος των άστυνομι- 
κώ ν,ο ί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν των.
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Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
------------------------ "Τπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠ Υ ΡΟ Υ  Λ ΕΩ ΤΣΑ Κ Ο Υ -------------------------

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Απάνω σ’ αύτό τό συγκλονιστικό έπεισόδιο, νά σου καί κατέφθασαν στή Γ ε
νική ’Ασφάλεια δύο άπό τίς άνεξάρτητες δμάδες άστυνομικών πού είχε κινητοποιή
σει δ κ. Κουτσουμάρης μέ τήν ρητή έντολή νά άναστατώσουν δλο τόν κόσμο καί 
νά βρουν καί νά τοΰ φέρουν τό δεκαεξάχρονο Κωστάκη Χριστοφιλέα καί τήν 20χρο- 
νη έρωμένη τοΰ Άνδρέα Φωτεινή ή Φωφώ Μπάρλα πού δταν έμαθαν τήν κατ’ 
αυτούς «προδοσία» τής Παρασκευής Μασουρίδου, άποτέλεσμα τής όποιας ύπήρξεν 
ή άνακάλυψις τής συμμορίας μέ τά 25 μπιστόλια, έπέδραμαν στήν παράγκα της καί 
άφοΰ τήν έσπασαν κυριολεκτικής στό ξύλο καί τήν άφησαν μισοπεθαμένη, τής έξέ- 
σχισαν δλα τά φορέματά της, τίς κουβέρτες της καί τά έσώρρουχά της καί έφυγαν. 
Καί πραγματικά πρώτα μιά δμάς βρήκε σ’ ένα καταγώγιο τήν περίφημη Φωφώ 
καί τήν κουβάλησε μέ τά κλάματα στά μάτια στήν ’Ασφάλεια, ένώ έκείνη κοβόταν 
δτι ό άδελφός τοΰ Άνδρέα τήν πήρε στό λαιμό της, γιατί τήν υποχρέωσε νά μετά- 
σχη στήν επιδρομή στήν παράγκα τής Μασουρίδου. Σέ λίγο, άλλη όμάς άστυνο
μικών, σέ ένα καφενέ τής κακίας ώρας, πίσω άπό τό Γηροκομείο, «τσίμπησε» καί 
τόν νεοσσό τής οικογένειας Χριστοφιλέα καί Ικκολαπτόμενον κακοΰργο Κωστάκη 
Χριστοφιλέα καί τόν κουβάλησε καί αυτόν στό κτίριο τής δδοΰ Σατωβριάνδου, δπου 
τότε ή Γενική ’Ασφάλεια. Καί αυθωρεί καί αυτοί άπεστάλησαν εις τήν Εισαγγε
λίαν καί άπό έκεΐ εις τόν άνακριτήν Σουργιαδάκην, κατηγορούμενοι γιά «άδικον έπί- 
θεσιν μετά βιαιοπραγιών», κατά τόν τότε Ποινικόν Νόμον, κατά τής Παρασκευής 
Μασουρίδου, «κλοπήν εις βάρος της καί φθοράν ξένης ιδιοκτησίας». Καί σέ μιά ώρα 
κι’ δλας είχαν προφυλακισθή. Ούτε δ Κουτσουμάρης ούτε δ Σουργιαδάκης έννοοΰ- 
σαν νά παίξουν ή νά άστειευθοΰν μέ τή συμμορία μέ τά 25 μπιστόλια.

Στό άναμεταξύ καί ύστερα άπό τήν προανάκρισι τής Γενικής ’Ασφαλείας γιά 
τά έγκλήματα καί άπό τίς συνεντεύξεις πού είχαν δώσει σέ μας τούς άστυνομικούς 
συντάκτες ή Κούλα καί ό Άνδρέας παρουσιάσθη αύθορμήτως στή Γενική ’Ασφάλεια 
καί έτέθη στή διάθεσι τής άνακρίσεως τό ύποψήφιον θΰμα αιχμαλωσίας καί δο
λοφονίας τής συμμορίας, 0 βουστασιάρχης, γαλακτοπώλη καί ζαχαροπλάστης Για- 
νέτσος. Ό  άνθρωπος είχε πέσει άπό τά σύννεφα διαβάζοντας τί έσχεδίαζαν γ ι’ αυτόν 
τά δύο κακοΰργα άδέλφια καί ήλθε νά έξηγήση δτι δέν είχε καμμιά ιδιαίτερη σχέ- 
σι μέ τήν Κούλα καί πολύ περισσότερο μέ τόν Άνδρέα. Ό  άνθρωπος αυτός είχε 
μεγάλα κτήματα τότε, έξω άπό τούς Αμπελοκήπους καί είχε μείνει δυό χρόνια 
πριν χωρίς έπιστάτη. Τότε προσέλαβε γιά έπιστάτη τόν πατέρα τών δύο παιδιών 
Νίκο Χριστοφιλέα. Μά δέν μπόρεσε νά κάνη «χωριό» μέ τόν μετέπειτα διευθυντή 
τής «Δροσιάς» καί τόν άπέλυσε. Στό διάστημα πού δ Νίκος Χριστοφιλέας ήτανε έπι- 
στάτης του, τά παιδιά του έμπαινόβγαιναν στό κτήμα καί έκεΐ φαίνεται τό μπουμ- 
πουνισμένο μυαλό τοΰ Άνδρέα σοφιστικέ νά καταρτίση συμμορία νά βάλη τήν Κού
λα νά παρασύρη τό Γιαννέτσο δήθεν γιά ραντεβού γιά νά τούς αίχμαλωτίση μέ τή 
συμμορία του καί άφοΰ τοΰ άποσπάση έπιστολή γιά τήν καταβολή λύτρων άπό τή 
γυναίκα τοΰ βουστασιάρχου, νά τόν ξεκάνουν γιά νά μήν τούς καταγγείλη. Καί ό 
άνθρωπος έκανε καί ξανάκανε τό σταυρό του πού γλύτωσε άπό αύτή τήν συμμορία 
— μαφία, άφοΰ οί νεαροί κακοΰργοι είχαν σκοτώσει τόν Τσάγκα καί είχαν άποπει- 
ραθή νά σκοτώσουν τόν Νικηταρά, χωρίς νά κατωρθώσουν νά άποκτήσουν τό ποθη
τό γ ι’ αύτούς ταξί μέ τό όποιο θά έβαζαν μπροστά τήν αιχμαλωσία καί δολοφονία 
τοΰ βουστασιάρχου - γαλακτοπώλου καί ζαχαροπλάστου.
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Ένώ ή ύπόθεσις Χριστοφιλέα είχε παραπεμφθή στήν τακτική άνάκρισι καί είχε 
ξεκαθαρίσει πιά, κατά ένα τρόπον από πλευράς ασφαλείας, ή Γενική ’Ασφάλεια εί- 
δικώς καί κυριολεκτικώς ολόκληρη ή ’Αστυνομία είχε άναστατωθή άπό ενα ασύλ
ληπτο άκόμη φοβερό καί τρομερό κακοποιό πού σέ διάστημα ολίγων ήμερων είχε 
αναστατώσει, στρατό, αστυνομία, χωροφυλακή καί τρομοκρατούσε ολόκληρη τήν ’Α
θήνα. Αυτή είναι ή πραγματική άλήθεια χωρίς καμμιά... δημοσιογραφική υπερβο
λή. Αυτός ό τρομοκράτης ήταν ό σεσημασμένος καί επικίνδυνος κακοποιός, λωπο
δύτης, διαρρήκτης, εκβιαστής καί σωματέμπορος Χρηστός ή Γεώργιος Κομπότης ή 
Νομικός ή ’Αρκούδας ή ’Άγριος, γιατί άπό τήν προάνακρισι τής ’Ασφαλείας προέ- 
κυπτε δτι ήταν μέλος τής συμμορίας Χριστοφιλέα. Αύτός ήταν πασίγνωστος γιά τα 
κατορθώματά του σ’ δλόκληρη τήν μεταξύ ’Αμπελοκήπων καί Γηροκομείου περιο
χή, τρομοκρατώντας δλα τά έσχάτης ύποστάθμης έλευθεριάζοντα γύναικα άπό τά 
όποια άπομυζοΰσε δλα τά έλάχιστα μονόδραχμα καί δίδραχμα πού κέρδιζαν άπό τό 
άηδες έπάγγελμά τους. Στήν άρχή δ ’Αρκούδας ή ’Άγριος ή Κομπότης ήταν ένας 
άπό τούς άπειθάρχητους μόνιμους στρατιώτες τής τότε «δημοκρατικής φρουράς» πού 
εργον της ήταν νά στηρίζη δλα τά κινήματα καί τις δικτατορίες τής τότε Δημοκρα
τίας. Οί λόγοι καί τά τάγματα τής «δημοκρατικής φρουράς» άπαρτιζόντουσαν άπό 
άποβράσματα τής κοινωνίας πού ήσαν άσύδοτοι καί δέν είχαν κανενός είδους πει
θαρχίαν. Τούς στρατιωτικούς κανονισμούς τούς έγραφαν εις τά παπούτσια ή μάλλον 
εις τά άρβυλά τους.

Αλλά παρά τήν μή αύστηράν τήρησιν των στρατιωτικών κανονισμών καί τής πει
θαρχίας άπό τούς στρατιώτας τής «δημοκρατικής φρουράς», ό Κομπότης τό είχε πα
ρακάνει καί κατ’ έπανάληψιν είχε τιμωρηθή γιά κλοπές στρατιωτικών ειδών άπό 
τις άποθήκες τού λόχου του, γιά χασισοποτία, γιά τραυματισμούς συναδέλφων του μέ 
φαλτσέτα στούς καυγάδες τους γιά σωματεμπορικά ζητήματα. Μά τό είχε σκάσει 
πρώτα άπό τό πειθαρχείο καί υστέρα άπό τις στρατιωτικές φυλακές τών παραπηγμά
των. Συνελήφθη ύστερα άπό λίγο καί γιά τά μέχρι τότε «κατορθώματά» του καί γιά 
άντιποίησι βαθμού γιατί είχε κολλήσει δυό «σαρδέλλες» στή στολή του, αύτοπροα- 
χθείς σέ λοχία. Μά πάλι τό έσκασε καί περιεφέρετο εις τήν περιφέρειάν του, τρο
μοκρατώντας καί εκβιάζοντας. Λίγο πριν άπό τήν άνακάλυψι τής συμμορίας Χρι- 
στοφιλέα κάποιος φουκαράς άστυφύλακας τού τότε άστυνομικού σταθμού Αμπελο
κήπων παρ’ δλίγον νά τόν πληρώση μέ τή ζωή του. Ό  άστυφύλακας αύτός, ένα 
πρωινό, σ’ ένα παραγκοειδές καφενεδάκι —  γράψε μυστικό ντεκέ, δηλαδή χασι
σοποτείο —  κοντά στό ξύλινο τότε μικροσκοπικδ εκκλησάκι τής Α γίας Τριάδας 
συνάντησε τόν Κομπότη πού ρουφούσε τό «τσιγαρηλίκι» του, δηλαδή τό στιμμένο τσι- 
γαράκι του μέ τήν «τσίκα», τό κομματάκι τό χασίς μέσα. Ό  άστυφύλακας μή γνω
ρίζοντας καλά καλά μέ τί είδους κάθαρμα είχε νά κάνη καθώς καί τό δτι ό Κομπό
της ή Νομικός είχε τά παρατσούκλια τού ’Άγριου ή ’Αρκούδα γιά τήν θηριώδη ώμό- 
τητά του καί τό άδίστακτο τού χαρακτήρος του, δοκίμασε νά τόν πιάση μά δ Κομ
πότης, ταχύς σάν άστραπή, έβγαλε τό μπιστόλι του καί τόν βάρεσε στό ψαχνό φω- 
νάζοντας δτι οποίος τά «βάζει μέ τόν Κομπότη τόν τρώει ό Χάρος» καί πέτυχε τόν 
άστυφύλακα στό δεξιό πλευρό. Ό  κακοποιός άμέσως τό έσκασε ένώ ό τραυματισμέ
νος άστυφύλακας πού σώθηκε ώς έκ θαύματος βρέθηκε στό Νοσοκομείο.

'Ύστερα άπό αυτό τό γεγονός ό τρομοκράτης λιποτάκτης τής «Δημοκρατικής 
Φρουράς» άνοιξε πιά καί δοσοληψίες μέ τήν ’Αστυνομία, ή οποία τόν κυνηγούσε δχι 
μονάχα γιά τις λιποταξίες, τις άποδράσεις του, τούς τραυματισμούς, τούς έκβια- 
σμούς καί τις σωματεμπορίες του άλλά καί γιά τήν «άπόπειρα φόνου» κατά τού δυ
στυχισμένου άστυφύλακα καί είχαν δοθή έπανηλειμμένες διαταγές άπό τήν Αστυ
νομική Διεύθυνσι Αθηνών καί άπό τήν Γενική Ασφάλεια γιά τήν σύλληψί του. Μά 
οί διαταγές συνοδευόντουσαν καί άπό λεπτομερείς οδηγίες δτι «μενονωμένοι άστυ- 
νομικοί» δέν πρέπει νά τά βάζουν μαζί του, άλλά μέ τρόπο νά ειδοποιούν συναδέλ-



Ή  συμμορία μέ τά 25 πιστόλια 201

φους των ή τό τμήμα των καί να ζητοΰν ένισχύσεις για τήν καταδίωξί του καί τήν 
περικύκλωσί του καί οί έπιχειροΰντες τήν σύλληψί του νά έχουν ύπ’ δψιν τους δτι δ 
Κομπότης οπλοφορεί καί πυροβολεί τούς διώκτες του ώστε νά τοΰ φερθούν άναλό- 
γως καί στήν παραμικρή ύποπτη κίνησί του για νά βγάλη μπιστόλι νά τοΰ ρίξουν 
πρώτοι μέ τά περίστροφά τους, προσπαθοΰντες νά τόν τραυματίσουν καί νά τδν θέ
σουν έκτος μάχης.

Ό  κ. Κομπότης ή ’Αρκούδας ή ’Άγριος μαθαίνοντας τήν έκδοσι Ινταλμάτων 
συλλήψεώς του καί δλες τις διαταγές καί τις δδηγίες γιά τή σύλληψί του είχε τδ 
θράσος νά παραγγείλη στήν ’Αστυνομία δτι οί αστυνομικοί πρέπει νά έχουν μακρυά 
τά χέρια τους άπδ τόν Κομπότη γιατί «όποιος τά βάζει μαζί του θά τόν φάη τό 
σκοτάδι καί θά τόν πάνε τέσσερις καί δ παπάς πέντε στον τάφο».

Μά δταν άρχισε ή προανάκρισις καί ή έρευνα άπό τή Γενική ’Ασφάλεια γιά τόν 
Χριστοφιλέα καί γιά τή συμμορία του μέ τά 25 μπιστόλια Ιξακριβώθηκε δτι δ πε
ρίφημος τρομοκράτης Κομπότης δέν ήταν μονάχα θαμών τοΰ άντρου τοΰ πατέρα 
Χριστοφιλέα, δηλαδή τής περίφημης «Δροσιάς» άλλά στενός φίλος τοΰ Άνδρέα καί 
μάλιστα μέλος τής συμμορίας του. Υπήρχαν μάλιστα ενδείξεις δτι δ Κομπότης απο
τελούσε, δπως θά λέγαμε σήμερα τόν «σκληρό» πυρήνα τής συμμορίας τοΰ Άνδρέα 
μέ τόν όποιον είχαν κάνει μαζί κανένα δυο κλοπές καί είχαν μοιρασθή τά κέρδη. 
Καί αυτός ήταν ένας έπί πλέον λόγος διά νά διαταχθοΰν άπό τόν κ. Κουτσουμάρη 
ολα τά όργανα τής Γενικής ’Ασφαλείας νά καταβάλουν κάθε προσπάθεια γιά 
τήν άνεύρεσι καί γιά τήν δσο μποροΰσε αναίμακτη σύλληψί τοΰ τρομοκράτη λι
ποτάκτη.

Καί τό πρωινό εκείνο τής Τετάρτης 30 ’Οκτωβρίου τοΰ 1929, δ περίφημος πιά 
Κομπότης έθεάθη περιφερόμενος καί κομπάζων έξω άπό τά «Ήλύσια», τήν πασί
γνωστη τότε μπυραρία, στή διασταύρωσι τών δδών Βασιλίσσης Σοφίας —  τότε Κ η
φισίας —  καί Παπαδιαμαντοπούλου πού ατό πίσω άπό τό κέντρο διώροφο σπίτι είχε 
-δωμάτια δι’ οικογένειας», δπου, άντί εκατονταδράχμου προσεφέροντο δύο φιλέττα 
ή μπριτζόλες τής ώρας ή μάλλον τής κακής ώρας, γαρνιρισμένες, δύο διπλά μεγά
λα ποτήρια μπύρα, ή μία οκά κρασί, καί δύο πιατάκια μέ σαλάτα καί φροΰτο κα
θώς καί ένα πελώριο διπλό ντιβάνι γιά τά... επιδόρπια τοΰ γεύματος καί δπου τά 
γκαρσόνια έζητοΰσαν προκαταβολικώς τήν τιμή τοΰ φαγητοΰ πού έφερναν λέγοντας 
είς τό ζευγάρι δτι δέν θά τό ένοχλοΰσαν πιά καί δτι ήταν άπολύτως ελεύθερο νά 
φύγη δτι ώρα ήθελε, άρκεΐ νά κλείση τήν πόρτα τοΰ «δωματίου δΓ οικογένειας» δ
που, καθώς καταλαβαίνει δ άναγνώστης, κάθε άλλο παρά δΓ οικογένειας ήτανε καί 
δπου γινόντουσαν άκατονόμαστα όργια.

’Έξω λοιπόν άπό αύτό τό κέντρον - διαφθορεΐον έθεάθη έκεΐνο τό πρωινό δ 
Κομπότης. Ό  άστυφύλακας, πού τόν πρωτόειδε, έκάλεσε μέ τήν άστυνομική σφυ- 
ρίκτρα του συναγερμό καί άμέσως έφθασαν ένα σωρό άλλοι άστυφύλακες άπό τις 
τότε πυκνές σκοπιές.

Ό  Κομπότης, δταν οί άστυφύλακες τόν έκύκλωσαν καί έδοκίμασαν νά τόν 
συλλάβουν, έβγαλε σάν άστραπή τό πιστόλι του καί πυροβολώντας άπό πάνω άπό 
τά κεφάλια τών άστυφυλάκων, κατάφερε νά τούς κάνη νά τραβηχθοΰν κάπως γιά 
νά φυλαχθοΰν καί άνοιξε έτσι δίοδο. Κατώρθωσε νά περάση άνάμεσά τους, ένώ οί 
αστυνομικοί τόν πυροβολούσαν. Άλλά καί αυτοί δέν βαροΰσαν στο «ψαχνό» καί 
προσπαθούσαν νά έκφοβίσουν τόν Κομπότη, δ δποίος κατάφερε καί έπέρασε άπέναντι 
άπό τήν δδόν Κηφισιάς, έκεί δπου τώρα τό Νοσηλευτικό "Ιδρυμα τοΰ Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού καί άρχισε νά τρέχη πρός τό Β ' Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Φο
ρούσε τήν στολή πάντοτε καί σάν σίφουνας μπήκε στήν πόρτα τοΰ Στρατιωτικού 
Νοσοκομείου. Οί άστυφύλακες άπό πίσω του τόν κυνηγούσαν πυροβολώντας στόν άέ- 
ρα καί δταν δ λιποτάκτης - τρομοκράτης χώθηκε στό στρατιωτικό νοσοκομείο, οί 
διώκτες του άστυνομικοί άναγκάσθηκαν νά χασομερήσουν έξω άπό τήν πόρτα καί
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νά ζητήσουν τήν άδεια άπδ τδν έπί κεφαλές άξιωματικδ για νά μπουν μέσα καί να 
συνεχίσουν τήν καταδίωξι τού λιποτάκτη πού κυνηγούσαν.

Χάθηκε έτσι πολύτιμος καιρός καί οΐ άστυφύλακες πού μπήκαν πρόλαβαν για 
μια στιγμή νά τύν δουν άνεβασμένο άπάνω στήν στέγη ένδς μεγάλου μονώροφου θα
λάμου τού νοσοκομείου. Πριν προλάβουν δμως νά πολιορκήσουν τύ θάλαμο, δ Κο- 
μπότης πήδησε καί ξέροντας άριστα τά κατατόπια, άρχισε νά τρέχη, βαλλόμενος 
πρδς τδ πευκόφυτο άλσύλιο τού Λυκαβηττού πού ήταν μπροστά του. Θά έπεσαν άπδ 
τδν Κομπότη καί άπδ τούς άστυφύλακες πάρα πάνω άπδ σαράντα πυροβολισμοί, χω
ρίς άποτέλεσμα, ή μάλλον μέ... άποτέλεσμα δ Κομπότης νά κατορθώση πάλι νά 
διαφύγη.

Τδ έπεισόδιο αυτό γράφτηκε τήν άλλη μέρα στις έφημερίδες μέ τήν σχετική 
έκτασι καί τή δημοσιογραφική «σάλτσα», άλλά γιά νά είμαι άπόλυτα ειλικρινής είς 
τήν σάλτσα αύτήν δέν χρειάσθηκε νά μπούνε καθόλου ύπερβολές, γιατί τά γεγονότα 
μιλούσαν μόνα τους.

(Συνεχίζεται)

Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Α Ι

'Υπό τοϋ έν συντάξει ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ κ. Άριστοτέλους Κουτσου- 
μάρη έλάβομεν τήν κατωτέρω δημοσιευομένην επιστολήν :

Έ ν Άθήναις τη 7 Φεβρουάριου 1967
Προς

τό Περιοδικόν « ’Αστυνομικά Χρονικά»
Ε ν τ α ύ θ α .

Κύριοι,
Αισθάνομαι χρέος μου νά σάς συγχαρώ γιά τήν πρωτοβουλία, πού είχατε, νά τύχη 

τιμητικής διακρίσεως δ παλαίμαχος δημοσιογράφος κ. Σπΰρος Λεωτσάκος διαπρέ- 
ψας έπί δΟετίαν ώς άστυνομικδς συντάκτης.

Ό  διάσημος Βιενέζος συγγραφεύς XANS G R O SS είς τδ κλασσικό του έργο 
«Ή Επιστημονική Άνάκρισις» γράφει, δτι ή Αστυνομία έχει συμφέρον νά βρίσκεται 
σέ στενή συνεργασία μέ τούς άντιπροσώπους τού τύπου. Γιατί πολλές φορές σέ μιά 
άνακοίνωσι τής ’Αστυνομίας μπορεί οί άστυν. συντάκται νά δώσουν εύρυτάτη δη
μοσιότητα καί νά έπιτευχθή δ σκοπός πού έπιδιώκεται (άναγνώρισις ταύτότητος 
ένδς πτώματος π. χ . ) . Καί άντιθέτως ή άποφυγή δημοσιεύσεως πληροφοριών κλπ. 
έπί διεξαγομένης άνακρίσεως ύποβοηθεΐ τδ έργον τής ’Αστυνομίας. Καί μπορώ νά 
βεβαιώσω, δτι κατά τδ διάστημα άπδ τού 1926 μέχρι τού 1932, δτε διετέλεσα Διοι
κητής τού Τμήματος Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών δ κ. Λεωτσάκος δέν παρέβη ποτέ 
«τήν συμφωνίαν κυρίων». Δέν έγραψε στήν έφημερίδα του ποτέ λέξιν, δταν τδ συμφέ
ρον τής άνακρίσεως έπέβαλε νά μή περιέλθη είς τήν δημοσιότητα κάτι πού θά έόυ- 
σκόλευε τήν άποκάλυψιν τών δραστών ένδς έγκλήματος ή θά έδυσχέραινε τή σύλ- 
ληψί τους. ’Αντίθετα σέ περιπτώσεις σοβαρών έγκλημάτων, δπως τού φόνου τού Ά - 
θανασόπουλου, άπό τήν Κάστρο καί τή Φούλα ή τού σωφέρ Τσάγκα άπδ τή συμμορία 
μέ τά 25 μπιστόλια τού Χριστοφιλέα, δ κ. Λεωτσάκος μάς παρέσχε ούσιώβη συνδρο
μή μέ τήν ευρύτητα τής δημοσιοότητος τής φωτογραφίας τού πτώματος Άθανασοπού- 
λου, ώστε έντδς 24 ώρών νά κατορθωθή ή έξακρίβωσις τής ταύτότητος τού θύματος. 
Ή τοιαύτη έπίσης συνεργασία τής ’Αστυνομίας μέ τούς άστυν. συντάκτας καί ιδία 
τδν Λεωτσάκον συνετέλεσε στήν ταχύτερη άνακάλυψιν καί σύλληψι τής συμμορίας 
τού Χριστοφιλέα.

Μετά τιμής
ΑΡ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ
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Τό σκοτάδι της νύχτας έκείνης, 2 ’Οκτωβρίου τού 1924, άρχισε σιγά-σιγά 
νά διαλύεται, άπό τόν έρχομό τής άλλης μέρας, πού δσο προχωρούσε τόσο καί πύ
κνωνε τήν κίνησι τής ’Αθήνας.

Κ ι’ δ νυκτοφύλακας τής Τραπέζης «Άμέρικαν Εξπρές Κόμπανυ», πού είχε 
τήν έδρα της στην δδδ Σταδίου, πριν τελειώση τή νυκτερινή βάρδια του, άπδ καθη
μερινή συνήθεια, καί γιά νά περάση καί ή ώρα του, γύρισε δλα τά γραφεία καί 
άλλαξε τις ήμερομηνίες στούς ήμεροδεΐκτες. 'Ύστερα άνοιξε τις βαρειές σιδερένιες 
πόρτες τής Τραπέζης καί περίμενε στην είσοδο τον συνάδελφό του πού θά τόν άντι- 
καθιστοΰσε.

Μά πριν ακόμα γίνη ή αλλαγή τής βάρδιας, νά καί καταφθάνει πρώτος άπό 
τό υπαλληλικό προσωπικό δ ταμιακός είσπράκτορας τής Τραπέζης Νικόλαος Καλέ-
μη«·

—  Σάν πολύ πρωί μάς ήρθες σήμερα κ. Νίκο, τού είπε δ νυκτοφύλακας.
—  Ναί, καί γιατί σέ πειράζει ; τού άπάντησε ψυχρά καί προχώρησε γιά τό 

γραφείο του.
Σέ λίγο άρχισε νά καταφθάνη τό λοιπό προσωπικό δπως καί ό γενικός ταμίας 

τής Τραπέζης, πού πριν τακτοποιήση τούς φακέλους πού είχε στό γραφείο του, κά- 
λεσε, δπως συνήθως, τόν είσπράκτορα Καλέμη γιά νά τού άναθέση τό πρόγραμμα 
τών εισπράξεων τής ήμέρας.

—  Νίκο, τού είπε, σήμερα 3 ’Οκτωβρίου, βλέπω νά έχωμε πολλή δουλειά. Θά 
πάς τώρα τό πρωί νά είσπράξης άπό τό κεντρικό τής «’Εμπορικής» 1.500.000 δρα
χμές πού μάς δφείλει καί νά έπιστρέψης άμέσως.

Ό  Καλέμης πήρε τά δικαιολογητικά, τά έβαλε στή δερμάτινη τσάντα του καί 
έφυγε.

Μά πέρασε άρκετή ώρα καί δ είσπράκτορας δέν φαινόταν γιά νά παραδώση 
τά χρήματα, πού είχε πάει νά ε’ισπράξη.

'Ο γενικός ταμίας στήν άρχή δέν έδωσε σημασία στήν καθυστέρηση τής επι
στροφής του, δμως άπό τήν άπάντηση πού πήρε στό τηλεφώνημα πού έκανε στό 
συνάδελφό του, στήν «’Εμπορική», άρχισε νά άνησυχή καί μονολογούσε.

—  Δέν φαντάζομαι νά μάς σκάρωσε καμμιά βρωμοδουλειά ύστερα άπό τόσων 
χρόνων τίμιας υπηρεσίας στήν Τράπεζα.

Οί ώρες περνούσαν, δυνάμωναν οί φόβοι του, λιγόστευαν οί έλπίδες του γιά 
τήν επιστροφή τού Καλέμη καί δλο προσπαθούσε δ γενικός ταμίας νά άπομακρύνη 
άπό τό μυαλό του κάθε κακή σκέψη.

Πλησίαζε μεσημέρι. Δέν ήταν καλό σημάδι. Τό αίμα άνέβαινε στό κεφάλι του, 
καί έτσι ταραγμένος παρουσιάσθηκε στό διευθυντή, πού ήταν άπησχολημένος μέ τόν 
έλεγχο διαφόρων τραπεζιτικών έγγράφων.

Καί δταν είδε τόν γενικό ταμία ξαφνικά μπροστά του, άπρόσκλητο, τόν ρώ
τησε.

—  Συμβαίνει τίποτε καί είσθε τόσο ταραγμένος ;
—  Δέν ξέρω άκόμα κ. διευθυντά, άν αυτό πού θά σάς άναφέρω είναι πραγμα- 

τικότης, άλλά τά γεγονότα μέ βάζουν σέ υποψίες. ’Έστειλα τό πρωί τόν είσπρά- 
κτορά μας Καλέμη στήν «’Εμπορική» πού είναι σχεδόν πλάι μας, νά είσπράξη τό 
1.500.000 δραχ. πού μάς δφειλαν καί νά έπιστρέψη άμέσως. Πέρασε άρκετή άδι
κα ιολόγητη ώρα πού άναγκάσθηκα νά τηλεφωνήσω στήν Τράπεζα καί ή άπάντησις :
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«Είσέπραξε από τό πρωί πρώτος καί έφυγε». Είναι κοντά μεσημέρι κΓ ακόμα δέν 
φάνηκε. Πολλές υποψίες περνούν από τό μυαλό μου πού με κάνουν να άνησυχώ.

Ό  διευθυντής άφοΰ ακούσε μέ προσοχή τούς φόβους τού γενικού ταμία, είπε.
—  Δικαιολογημένες οί ύποψίες σας μά δέν πιστεύω νά Ιχη κάνει παρανο

μία. Ό  Καλέμης ήταν τίμιος ύπάλληλος. Μήπως τού συνέβη κανένα κακό, γ ι’ αυ
τό σας παρακαλώ νά άποφύγωμε τόν άσκοπο θόρυβο καί φροντίστε νά τόν βρούμε. 
Ζητήστε τον στό σπίτι του, ή δπου αλλού γνωρίζετε οτι συχνάζει.

Πριν ακόμα προλάβη δ γενικός ταμίας νά βγή από τό γραφείο τού διευθυν- 
τοΰ, σάν άστραπή άπό στόμα, σέ στόμα, είχε διαδοθή στό υπαλληλικό προσωπικό 
ή ύποπτη έξαφάνιση τού Καλέμη. Τούς συνέστησε νά παύση κάθε συζήτηση καί 
σχόλιο γιατί μιά τέτοια φήφη θά ήταν εις βάρος τής Τραπέζης, καί οποίος έγνώριζε 
τις σχέσεις του, τις συνήθειές του, νά περάση άπό τό γραφείο του άμέσως. Σέ λίγο 
τό γραφείο τού γενικού ταμία γέμισε άπό ύπαλλήλους καί κλητήρες γιά νά τού 
άναφέρουν δ,τι ήξεραν περί Καλέμη. ,-

Καί δσοι έγνώριζαν τό σπίτι του, τά στέκια του, έξαπεστάλησαν γιά άναζή- 
τησή του. Άπό εκείνη τήν ώρα καί δ διευθυντής καλοΰσε κάθε τόσο στό γραφείο 
του τόν ταμία καί τόν ρωτούσε.

—  "Εχομε νεώτερα ;
—  Τίποτε άκάμα κ. διευθυντά.
Μά δσο καί αν προσπαθούσε δ διευθυντής νά δικαιολογήση, σύμφωνα μέ τή συ

νείδησή του, τήν έξαφάνιση τού τιμίου είσπράκτορα Καλέμη, τά συνεχή στερεότυπα 
«όχι» τού ταμία, σιγά-σιγά τόν έκαναν νά άνησυχή, νά τρομάζη γιά τή θέση του, 
πού θά γινόταν δύσκολη μέ τό σκάνδαλο πού θά ξεσποΰσε. "Αρχισε νά βηματίζη 
νευρικά κατά μήκος τού γραφείου του καί δσο οί ώρες περνούσαν, τόσο καί οι άνη- 
συχίες τόν έζωναν άπό δλες τις πλευρές.

Κάλεσε γιά τελευταία φορά τόν ταμία νά τού πή άποτελέσματα, μά καί πάλι 
ήσαν άρνητικά. Πουθενά οί υπάλληλοι πού πήγαν γιά άναζήτησή του δέν μπόρεσαν 
νά τόν άνακαλύψουν. Τότε άρπαξε τό άκουστικό τού τηλεφώνου καί έζήτησε σύν
δεση μέ τό τμήμα Καταδιώξεως. Ήταν πιά δουλειά τής Αστυνομίας. Τό Τμήμα 
Καταδιώξεως ήταν ειδικός τίτλος τής Χωροφυλακής τήν έποχή εκείνη, δπως ή δική 
μας Γενική ’Ασφάλεια πού είχε μόλις έγκατασταθή τότε στόν Πειραιά.

'Ύστερα άπό πολλές κΓ άδιάκοπες κλήσεις, πήρε έπί τέλους δ διευθυντής τής 
Τραπέζης τήν άπάντηση.

—  Λέγετε, εδώ Καταδίωξη.
Άγανακτισμένος άπό τήν καθυστέρηση, μίλησε κάπως άπότομα.
—  Συνδέστε με άμέσως μέ τόν διοικητή.
Ό  τηλεφωνητής προθυμοποιήθηκε νά έξυπηρετήση τόν άγνωστο συνομιλητή 

του μέ τή ξενική προφορά καί εύγενέστατα τού είπε.
—  Σάς συνέδεσα κύριε, δμιλεΐτε.
Καί 6 διευθυντής πήρε τήν άπάντηση, στήν κλήση του.
—  Ταγματάρχης Καπετανάκης.
—  ’Εδώ διευθυντής τής Τραπέζης «Άμέρικαν Εξπρές Κόμπανυ».
—  Στή διάθεσή σας κύριε διευθυντά.
—  Μάς συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό στήν Τράπεζα κ. διοικητά. Σάς παρακαλώ 

στείλατέ μας ένα άπό τούς βοηθούς σας.
Ό  ταγματάρχης άπάντησε δτι άμέσως θά έστελνε ένα άξιωματικό καί χωρίς 

νά άφήση τό άκουστικό άπό τό χέρι του, χτύπησε τό κουδούνι καί παρουσιάζεται 
στό γραφείο του ένας πανύψηλος άξιωματικός.

—- ΙΙοιός είναι αύτή τή στιγμή στό τμήμα διαθέσιμος ;
—  ’Εγώ, κ. διοικητά, διατάξατε, άπάντησε χαιρετώντας ό άνθυπομοίραρχος.
—  Νά φύγης άμέσως καί νά παρουσιασθής στόν διευθυντή τής Τραπέζης «Ά -
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μέρικαν ’Εξπρές Κόμπανυ», στην δδδν Σταδίου. "Ο,τι σοΰ αναφέρει νά μέ κράτη
σης αμέσως ενήμερο. Οά περιμένω έδώ στό γραφείο.

Σέ λίγο δ ανθυπομοίραρχος εφθασε στην Τράπεζα. Στην είσοδο τόν παρέλα
βε ένας κλητήρας και τον οδήγησε στο διευθυντή, πού τδν περίμενε μαζί μέ τον 
γενικό ταμία.

—  Είσθε απεσταλμένος άπδ τδν διοικητή τής Καταδιώξεως ;
—  Μάλιστα απάντησε, καί προχωρώντας κοντά στδ γραφείο, κάθισε στην πο

λυθρόνα πού τοΰ υπέδειξαν.
—  Σας καλέσαμε, τοΰ είπε δ διευθυντής, για νά μάς βοηθήσετε νά βρούμε 

έναν υπάλληλό μας πού εξαφανίσθηκε σήμερα τδ πρωί μαζί μέ 1.500.000 δραχμές. 
Λέγεται Καλέμης Νικόλαος, είσπράκτωρ χρόνια στην Τράπεζα, εργατικός, τίμιος 
καί τής άπολύτου έμπιστοσύνης μας. Σήμερα τδ πρωί τδν στείλαμε γιά την είσπρα
ξη των 1.500.000 δραχμών άπδ την «Εμπορική» πού είναι πλάι μας καί άφοΰ 
είσέπραξε εξαφανίσθηκε. Υπάρχουν δύο έκδοχές, ή έπεσε θΰμα κακοποιών, ή πήρε 
τά χρήματα καί έφυγε. Σείς ώς άστυνομικός ποιά γνώμη έχετε ;

—  Μάλλον τδ δεύτερο, άπάντησε δ άνθυπομοίραρχος, γιατί έδώ στδν τόπο μας 
δεν έχουν σημεκηθή μέχρι τώρα τέτοια γκαγκστερικά περιστατικά !

Κατόπιν δ άνθυπομοίραρχος ζήτησε τδν άτομικδ φάκελο τοΰ Καλέμη καί 
άφοΰ άφήρεσε τήν φωτογραφία άπδ τήν καρτέλα του, κράτησε καί τις απαραίτητες 
σημειώσεις, γιά τά χαρακτηριστικά του, τήν καταγωγή του, τή διαμονή του κλπ., 
έφυγε γιά νά ένημερώση σχετικά τδν διοικητή του.

Σέ λίγο δ άνθυπομοίραρχος βρισκόταν στήν Καταδίωξη καί έδινε άναφορά στδ 
διοικητή του γιά τήν μυστηριώδη εξαφάνιση καί τοΰ παρέδωσε τή φωτογραφία 
καί τις σημειώσεις πού πήρε άπδ τδν φάκελο τοΰ Καλέμη.

Ή Χωροφυλακή πού άστυνόμευε άκόμα τήν Πρωτεύουσα, προσπαθοΰσε, γιά κά
θε υπόθεση πού παρουσιαζόταν, νά επίδειξη έπιτυχίες καί ικανότητες έναντι τής 
καινούργιας ’Αστυνομίας Πόλεων πού επρόκειτο νά έγκατασταθή μετά λίγους μή
νες στήν ’Αθήνα. Καί έτσι άπδ τή στιγμή πού έλαβε γνώση δ διοικητής τής Κατα
διώξεως γιά τή μεγάλη κλοπή τής Τραπέζης καί τήν εξαφάνιση τοΰ είσπράκτορά 
της, τδ Τμήμα μπήκε σέ πυρετώδη κίνηση. ’Αξιωματικοί, άλλοι βαθμοφόροι καί 
χωροφύλακες βρίσκονταν σέ συναγερμό. Μπαινόβγαιναν στδ γραφείο τοΰ διοικητοΰ 
καί έπαιρναν διαταγές. ’Αξιωματικοί έσχημάτιζαν όμάδες γιά τήν καταδίωξη τοΰ 
καταχραστοΰ, άπδ τά πιδ έπίλεκτα «λαγωνικά» τής Χωροφυλακής. ’Αγγελιοφόροι 
τσακιζόντουσαν κυριολεκτικά νά μεταφέρουν τηλεγραφικές διαταγές καί δδηγίες στις 
διάφορες επαρχιακές πόλεις. Τδ τηλεφωνικδ κέντρο τοΰ τμήματος δεν σταματοΰσε. 
Συνεχώς μετέδιδε δδηγίες στις διάφορες ύπηρεσίες.

Ή Διεύθυνση Έγκληματολογικών Υπηρεσιών παρ’ δτι δέν κατείχε τά σημερι
νά μέσα, έξετύπωσε αύθημερδν έκατοντάδες δελτίων άναζητήσεων με τή φωτογραφία 
τοΰ Καλέμη καί τά άπαραίτητα στοιχεία πού θά βοηθοΰσαν τούς άστυνομικούς γιά 
τήν άνακάλυψή του. ’Έτσι καί δ τελευταίος χωροφύλακας τοΰ πιδ άπομακρυσμένου 
σταθμοΰ δέν θά άδρανοΰσε.

"Οπως καί δ διευθυντής τής Τραπέζης παρέμεινε μέχρις άργά, τή νύκτα στδ 
γραφείο του, κι’ επικοινωνούσε κάθε τόσο τηλεφωνικώς μέ τδν διοικητή τής Κατα
διώξεως, γιά νά μαθαίνη νεώτερα. Κατά τδ άπόγευμα τής άλλης ήμέρας, 4 ’Οκτω
βρίου 1924, δταν πήγα στδ τμήμα μου, στήν ’Ασφάλεια Πειραιώς, γιά υπηρεσία, 
μαζί μέ άλλους συναδέλφους διαβάσαμε στδν πίνακα άνακοινώσεων μιά επείγουσα 
διαταγή τοΰ διοικητοΰ υ,ας, άστυνόμου τότε Παναγιώτου Καλκάνη, πού καλοΰσε 
δλόκληρη τή δύναμη τοΰ Τμήματος καί άνεξαρτήτως βαθμοΰ σ’ έκτακτη συγκέντρω
ση στις 7 ή ώρα τδ βράδυ.

Τδν διοικητή μας Π. Καλκάνη δλοι σεβόμαστε καί έκτιμούσαμε διότι ήταν σο
βαρός, καλός, δίκαιος, συνετός καί δυναμικός άστυνομικός. Γ ι ’ αυτό στις 7 παρά πέν-
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τε, δταν ένας άστυφύλακας είπε «έρχεται δ διοικητής» έγινε μέ μιας άκρα σιγή 
υστέρα άπό τις ζωηρές συζητήσεις για τήν έκτακτο συγκέντρωση.

Σηκωθήκαμε δλοι μόλις μπήκε στήν αίθουσα μέ ένα «ντοσιέ» στό χέρι καί είπε 
μέ τδ συνηθισμένο ύφος του.

—  Καθίστε σας παρακαλώ άν καί δέν θά κράτηση πολύ ή σημερινή συγκέν
τρωσή μας.

«Τδ τμήμα Καταδιώξεως ’Αθηνών μας άνεκοίνωσε τηλεφωνικώς τήν έξαφάνιση 
τοϋ είσπράκτορος τής Τραπέζης «Άμέρικαν Εξπρές Κόμπανυ» Καλέμη Νικολάου, 
μέ 1.500.000 δραχμές πού είσέπραξε σήμερα τδ πρωί άπδ άλλη Τράπεζα. Ή ύπό- 
θεση είναι πολύ σοβαρή καί θέλω να ξεκινήσετε καί να έργασθήτε μέ ζήλο, παράλλη
λα μέ τις ένέργειες τής Χωροφυλακής, γιά τήν ανακάλυψη καί τή σύλληψή του»

Μέ αύτά τα λόγια καί άλλα πού άνέπτυξε ό διοικητής γιά τέτοιας φύσεως σο- 
6αρή ύπόθεση, ξεσήκωσε τδ επαγγελματικό μας ένδιαφέρον καί μάς έδωσε νά κα
ταλάβουμε πώς έπρεπε Οπωσδήποτε δ καταχραστής νά πέση στά χέρια μας. Ό χ ι μό
νον άπδ λόγους γοήτρου τής κοινωνίας άπδ αύτοΰ τοΰ είδους τούς εγκληματίες.

Κατόπιν άνοιξε τδ «ντοσιέ» πού κρατούσε καί μάς μοίρασε άπδ ένα δελτίο άνα- 
ζητήσεων μέ τυπωμένη τή φωτογραφία τοΰ καταχραστοΰ.

—  Προσπαθήστε, συνέχισε δ διοικητής, άπδ τή φωτογραφία του νά συγκρατή
σετε στή μνήμη σας τά χαρακτηριστικά του. “Αλλοι θά άσχοληθήτε μέ τήν παρακο
λούθηση καί τδν έλεγχο στδ λιμάνι καί τούς σιδηροδρομικούς σταθμούς, καί άλλοι 
μέ παρακολούθηση καί συλλογή πληροφοριών άπδ συγγενικά καί φιλικά του πρό
σωπα. Δέν έχω άλλο νά προσθέσω καί εύχομαι σύντομα τήν έπιτυχία.

Άπδ τήν άλλη μέρα στδ τμήμα Ασφαλείας υπήρχαν μόνο οί άπαραίτητοι γιά 
τήν έσωτερική ύπηρεσία άνδρες. Οί άλλοι είχαμε ξεκινήσει άπδ πρωί - πρωί γιά 
τήν άναζήτηση τοΰ καταχραστοΰ Καλέμη καί δ καθένας έκεΐ πού νόμιζε πώς θά εδ- 
ρισκε ίχνη τής φυγής του. Οί πρώτες ήμέρες πέρασαν μέ πολλή κούραση, ξενύχτια 
καί άκατάπαυστη παρακολούθηση προσώπων άπδ κάθε λογής φανταστικές πληροφο
ρίες πού ψαρεύαμε, καί τις διάφορες φήμες πού είχαν κυκλοφορήσει, ίσως σκόπιμα 
άπδ δικούς του καί φίλους, πού μάς άπομάκρυναν δλο καί περισσότερο άπδ τά ίχνη 
του.

Οί φήμες άλλοτε έλεγαν πώς δ καταχραστής κατώρθωσε νά διαφύγη στδ Ε ξω 
τερικό καί άλλοτε δτι τδν περιθάλπει τδ Κομμουνιστικό Κόμμα σάν κρυφό μέλος 
του. Ά ν  δμως οί φήμες αύτές είχαν δόση άλήθειας, στήν πρώτη υπήρχαν πιθανό
τητες νά έπιτευχθή ή σύλληψή του, μά στή δεύτερη, ξέραμε τις σατανικές ενέργειες 
καί τδν συνωμοτισμό τοΰ Κ .Κ .Ε. καί δέν θά έπραγματοποιεΐτο τόσο εύκολα ή άνα- 
κάλυψή του.

'Ως τόσο εγώ πελαγοδρομούσα άνάμεσα σέ πληροφορίες καί παρακολουθήσεις 
συγγενών καί φίλων του. Έπλησίαζα μέ διάφορα προσχήματα κάθε δικό του, πού 
κατοικοΰσε στήν ’Αθήνα καί τδν Πειραιά, γιατί δ καταζητούμενος τύχαινε νά είναι 
συμπατριώτης μου.

Άπδ κανέναν δμως δέν μπόρεσα νά βγάλω τίποτε τδ θετικό. ’Άλλοι έδειχναν 
στενοχώρια καί λύπη γιά τήν πράξη του, καί τήν εξαφάνισή του, καί άλλοι άδια- 
φοροΰσαν ή έπικροτοΰσαν καί τδν θαύμαζαν γιά τδ κατόρθωμά του. “Ετσι περνού
σαν οί μέρες καί δέν μπορούσα νά βρώ καί νά πιάσω μιά άκρη.

Άπδ παντοΰ σκοτάδι στήν ύπόθεση τής έξαφανίσεως τοΰ Καλέμη. “Ετσι είχαν 
τά πράγματα δταν κάποια μέρα, μιά άπδ τις πολλές πληροφορίες, έφερνε τδν κα
ταχραστή άναχωρήσαντα μόλις τήν προηγούμενη μέ τδ καράβι τής γραμμής γιά τδ 
'Ηράκλειο, άπ’ δπου μέ ψεύτικο διαβατήριο θά περνοΰσε στήν Αίγυπτο.

( Συνεχίζεται)
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ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

'Τπό τοϋ τ. Διοικητοϋ Α' του Πυρ. Σώματος κ. Π . ΖΟΥΚΟΥ  
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)
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Ή Υπηρεσία αδτη, έν καιρώ άνάγκης, θά χωρισθή εις πολλούς Πυροσβεστι
κούς Σταθμούς, οϊτινες θά ύπάγωνται εις τούς Κεντρικούς τοιούτους. Αδτη θά έξα- 
σφαλίση τήν έν γένει καλήν λειτουργίαν αύτών καί θά ένισχυθή άπό έφέδρους πυρο- 
σβέστας, έθελοντάς καί έπιστρατευομένους, οι όποιοι θά τελούν ύπδ τάς διαταγάς 
τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

“Οπου δέν θά ύπάρχη Κρατική Πυροσβεστική Υπηρεσία, θά γίνη άνάλογος 
όργάνωσις καί συγκρότησις Πυροσβεστικών Σταθμών άπβ τάς πρός τούτο κατά τό
πους άρμοδίας άρχάς.

ΟΕ Πυροσβεστικοί Σταθμοί πρέπει: Νά είναι καλώς ώργανωμένοι, νά έχωσι πυ
ροσβεστικόν υλικόν καί νά εχωσιν άρτίως έκπαιδευμένον προσωπικόν.

ΟΕ Σταθμοί αύτοί θά έχουν τόν έπί κεφαλής αύτών. ΟΕ δέ λοιποί πυροσβέσται 
θά κατανέμωνται εις διαφόρους ύπηρεσίας καί εις δμάδας προσβολής έκ τριών άτό- 
μων. Έκαστη τούτων θά έχη: τόν Αρχηγόν τής δμάδος, τόν Ύπαρχηγόν τής δμά- 
δος καί τόν Βοηθόν τής δμάδος.

Ή Ισωτερική υπηρεσία τών Σταθμών αύτών καί πάσα άλλη λεπτομέρεια κα
θορίζονται διά σχετικών έγκυκλίων διαιαγών τής Π. Γ. καί άλλων ύπηρεσιών.

Ε ξ ο π λ ι σ μ ό ς  Σ τ α θ μ ώ ν :  ΟΕ άνωτέρω πρός διάκρισιν θά φέρουν έν
ό)ρα ύπηρεσίας Πυροσβεστικόν Σήμα καί θά είναι έφωδιασμένοι: 

α) Μέ Πυροσβεστικήν Ζώνην μετά πελέκεως. 
β) Μέ Κράνος.
γ) Μέ ένα ηλεκτρικόν φανόν χειρός, καί 
δ) Μέ προσωπίδα.
Π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ά  μ έ σ α :  "Εκαστος Σταθμός θά είναι έφωδιασμένος

α) Υποδήματα καί χειρόκτια έξ έλαστικοΰ, χρησιμοποιούμενα διά τήν άπο- 
κοπήν τών ηλεκτρικών έγκαταστάσεων. 

β) Μέ κλάδους διασώσεως καί 
γ) Μέ πυροσβεστικάς κλίμακας.
Π υ ρ ο σ β ε σ τ ι κ ά  έ ρ γ α λ ε ϊ α :  "Εκαστος Σταθμός θά έχη καί τ’ ακό

λουθα έργαλεΐα:
α) Σιδηρούς μοχλούς (κοινώς λοστούς), πτύα καί σκαπάνας. 
β) Πελέκεις διά διαρρήξεις καί αποκοπήν καιομένων ξύλων, 
γ) ’Ηλεκτρικούς φανούς.
δ) 'Αρπάγια διά τήν άνακάλυψιν καί διάσωσιν άτόμων πεσόντων εις φρέατα. 

Ταΰτα χρησιμοποιούνται έπίσης καί διά τό τράβηγμα τών καιομένων άντικειμένων 
κλπ.

ε) Βολίδας καπνοδόχων, διά τήν κατάσβεσιν τών πυρκαϊών τών καπνοδόχων, 
στ) Άπομονωτικάς ψαλίδας διά τήν άποκοπήν τών ηλεκτρικών καλωδίων.
Χε ι ρ α ν τ λ ί α μετά τών έξαρτημάτων, διά τήν κατάσβεσιν μικρών έστιών 

πυρκαϊών. Αδτη χειρίζεται ύφ’ ένός άτόμου καί έκτοξεύει τό ύδωρ εις άπόστασιν 
(10) μέτρων δι’ έλαστικοΰ σωλήνος, δστις φέρει εΕς τό άκρον προσηρμοσμένον μι

κρόν αύλόν.
Μ η χ α ν ι κ ά  μ έ σ α  κ α τ α σ β - έ σ ε ω ς :  "Εκαστος Σταθμός, άναλό-

γως τής σπουδαιότητος αύτοΰ άπό άπόψεως πυρασφαλείας, θά κατέχη έν ή περισ
σότερα φορτηγά αυτοκίνητα εις ά τοποθετούνται ύδατοδεξαμεναί.
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Έ πί τών αύτοκινήτων τούτων τοποθετείται μικρά πυροσβεστική βενζινοκίνη
τος αντλία διά τήν εκτόξευσή του υδατος.

Έ πί τοΰ δχήματος μετ’ άντλίας θά υπάρχουν άνάλογοι σωλήνες έκροής καί αυ
λοί, ώς καί αριθμός πυροσβεστικών εργαλείων καί έξαρτημάτων.

Ή έγκατάστασις τής άντλίας διά τήν έκτόξευσιν 'τοΰ υδατος θά γίνηται ώς 
έξήςι^

Ό  ’Αρχηγός τής όμάδος προσβολής λαμβάνει τόν αυλόν έκ τοΰ δχήματος καί 
μεταβαίνει εις τό σημεΐον προσβολής (τό σημεΐον κατά τοΰ όποιου θά έκτοξευθή τό 
ύδωρ). Ό  Ύπαρχηγός λαμβάνει Ινα σωλήνα καί παρακολουθεί τόν ’Αρχηγόν, συν
δέει τό εν άκρον αότοΰ μετά τοΰ αύλοΰ, τό δέ ετερον έπί τοΰ στομίου έκροής τής άν
τλίας. Εις ήν περίπτωσιν δεν έπαρκεΐ δ σωλήν, ό βοηθός παραλαμβάνει καί ετερον 
σωλήνα καί συνδέει τό μέν εν άκρον αύτοΰ πρός τόν σωλήνα τοΰ Ύπαρχηγοΰ, τό 
δέ ετερον εις τό στόμιον έκροής τής άντλίας.

’Έ λ ε γ χ ο ς  Τ  λ ι κ ο ΰ : Τό έν γένει πυροσβεστικόν ύλικόν πρέπει νά
φυλλάσσηται εις ειδικά διαμερίσματα καί εις κατάλληλον μέρος. Τοΰτο πρέπει νά 
έλέγχηται έπιμελώς κατά τήν παράδοσιν πρός χρήσιν καί έπιστροφήν καί νά κα- 
ταβάλληται ή δέουσα μέριμνα δπως πάντοτε εύρίσκηται εις καλήν κατάστασιν.

Έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς :  Τό πρόγραμμα τής έκπαιδεύσεως περιλαμβάνει μαθή
ματα θεωρητικά καί πρακτικά, ιδία δέ άσκήσεις συναγερμοΰ, διασώσεων, αναρριχή
σεων διά κλιμάκων, καταβάσεων διά σχοινιών (κάλων) από διάφορα ύψη, έγκατα- 
στάσεις άπλάς καί συνθέτους εις χώρους πακνοφόρους. Θά έκπαιδευθώσι πρός τού- 
τοις εις τήν παροχήν πρώτων βοηθειών εις άτομα ύποστάντα τραύματα έκ πυρκαϊάς.

Όμοίως θά δίδηται ιδιαιτέρα προσοχή ΐνα γνωρίζουν καλώς τήν περιφέρειαν 
δράσεώς των. Ή προσφορά πρός τούτοις τής καθωρισμένης υπηρεσίας ύφ’ ενός έ- 
κάστου θά γίνηται ήσύχως, χωρίς σύγχυσιν καί μέ παραδειγματικήν τάξιν. Ό  συ
ναγερμός θά γίνηται δι’ ηλεκτρικών κωδώνων ή συρικτρών καί εΐδικώτερον άναλό- 
γως πρός τάς έκάστοτε διαταγάς.

Τό σύνολον τής δυνάμεως έκάστου Πυροσβεστικού Σταθμού θά είναι άνάλογον 
τής σπουδαιότητος τής περιφέρειας έκάστου Σταθμοΰ από άπόψεως πυρασφαλείας 
καί άναλόγως τών σχετικών διαταγών.

Ό μ ά ς  Π ρ ο σ β ο λ ή ς :  Έκάστη όμάς προσβολής (τρία άτομα), δύνα-
ται, μέ έπί κεφαλής βαθμοφόρον, νά δράση κεχωρισμένως διά τήν κατάσβεσιν πυρ- 
καϊας διά τών απλών πυροσβεστικών εργαλείων.

Έ ρ γ α σ ί α ι  ό μ ά δ ο ς :  Έκάστη όμάς προσβολής θά έκτελή τάς κάτω
θι εργασίας, ήτοι: Ό  μέν ’Αρχηγός θά χειρίζηται τόν αυλόν, οί δέ Ύπαρχηγός καί 
βοηθός θά ένεργήσουν τήν έγκατάστασιν, συνδέοντες τούς σωλήνας είς τούς κρου
νούς τών αυτοκινήτων ή τά ύδροδοτικά στόμια (Οδλεν) ή θά χειρίζωνται τήν χειρ- 
αντίλαν, βοηθοΰντες τόν ’Αρχηγόν. Οί ανωτέρω επίσης θά μεριμνοΰν διά τήν μετα
φοράν καί τήν χρήσιν τών πυροσβεστήρων ή τών κλιμάκων, ώς επίσης θά μετα
φέρουν δι’ υδριών ύδωρ ή άμμον δι’ ειδικών κιβωτίων, καθώς έπίσης θά γνωρίζουν 
νά χειρίζωνται τά έκσκαπτικά εργαλεία (σκαπάνας, πτύα).

Επομένως, έκ τών ανωτέρω, άλλοι μέν θά έφοδιάζωνται καί θά χειρίζωνται 
δλα τά άπαιτούμενα έργαλεϊα διά τήν προσβολήν τοΰ πυρός, άλλοι δέ θά χρησιμο
ποιούνται ώς τροφοδόται υδατος, ώς τροφοδόται άμμου καί ώς κλιμακοφόροι. Οί ώς 
άνω πυροσβέσται θά είναι είς θέσιν καί ικανοί νά έναλλάσωνται είς τάς ώς άνω έρ· 
γασίας καί νά έκτελώσιν αύτάς άποτελεσματικώς.

Κ α θ ή κ ο ν τ α  έ π ί  κ ε φ α λ ή ς :  Σέ κάθε πυρκαϊάν πρέπει νά άνα-
κόψωμεν κατ’ άρχήν τήν έξάπλωσιν τοΰ πυρός, νά είμεθα φειδωλοί είς τήν χρησι- 
μοποίησιν τών Πυροσβεστικών μέσων καί νά λαμβάνωμεν μέτρα ασφαλείας τών Πυ
ροσβεστών.

Τάς ακολουθητέας ένεργείας, έν τώ τόπω τής πυρκαϊάς τοΰ έπί κεφαλής, άπο- 
τελοΰν:
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Ή ά ν α γ ν ώ ρ ι σ ι ς :  Αδτη έξετάζει τά έκτεθειμένα ε!ς τό πΰρ σημεία,
ώς καί τήν έξακρίβωσιν των διαστάσεων τοΰ πυράς, προς λήψιν άναλόγων μέσων.

Ή δ ι ά σ ω σ ι ς : Κατά τήν άφιξιν των Πυροσβεστών εις τον τόπον τής
πυρκαϊάς, δ έπί κεφαλής προβαίνει άμέσως είς τήν διάσωσιν των κινδυνευόντων ά- 
τόμων, ήτις είναι ή ίερωτάτη άποστολή τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καί γίνεται 
έστω μέ κίνδυνον τής ζωής των Πυροσβεστών.

Ή έ γ κ α τ ά σ τ α σ ι ς :  Αδτη επιτυγχάνεται διά τής τοποθετήσεως τοΰ ά-
παιτουμένου άριθμοΰ σωλήνων καί πυροσβεστικών μέσων, πρδς διοχέτευσιν δδατος 
έξ άποστάσεως είς τδν τόπον τής πυρκαϊάς διά τήν προσβολήν τοΰ πυρός.

Ή προσβολή τοΰ πυρός.
Αδτη γίνεται ταχέως καί άποτελεσματικώς, μέ τάς πρώτας ύποδείξεις τής ά- 

ναγνωρίσεως. Κατά τήν προσβολήν τοΰ πυρός πρέπει νά δίδηται πρωτίστως προσο
χή προφυλάξεως τών Πυροσβεστών άπό τδν κίνδυνον καταρρεύσεως τών καιομένων 
κτιρίων. Ή δλη εργασία πρέπει νά γίνηται μέ μεγάλην ταχύτητα καί προθυμίαν ά- 
πδ δλους τοΰς Πυροσβέστας, άθορύβως καί μέ ύποδειγματικήν τάξιν.

Ε ίς πάσαν πυρκαϊάν επιβάλλεται, πρδ πάσης άλλης ένεργείας, ή άμεσος δια
κοπή τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος ή φωταερίου έκ τοΰ γενικοΰ διακόπτου.

Έ κ  τών άνωτέρω κατά τήν κατάσβεσιν πυρκαϊάς, πρέπει νά Ιχωμεν ύπ’ δψιν 
μας τά άκόλουθα:

Νά μή σπαταλώμεν πολύ νερό.
Νά προσβάληται άπ’ εύθείας ή εστία τοΰ πυρός καί τέλος δ πυροσβέστης νά 

πλησιάζη πρδς τήν έστίαν τοΰ πυρός, έάν τοΰτο είναι δυνατόν, άλλως, πρέπει νά 
χρησιμοποιή παραπετάσματα έξ δδατος, άμιάντου ή προσωπίδας.

Διά νά άποφεύγηται ή τυχόν έπανάληψις τοΰ πυρός, μετά τήν άναχώρησιν τών 
πυροσβεστών, έ κ κ α θ α ρ ί ζ ο μ ε ν  τόν καιόμενον χώρον άπό τά καέντα άντικεί- 
μενα.

Ή έ π α γ ρ ύ π ν η σ ι ς :  Προ τής άναχωρήσεως τών πυροσβεστών, άν ύ-
πάρχη καί μικρά άμφιβολία έπαναλήψεως τής πυρκαϊάς, παραμένει είς ή περισσό
τεροι έπαγρυπνοΰντες έπί τι διάστημα διά τήν μή έπανάληψιν πυρκαϊάς.

Μ έ σ α  σ υ ν ε ν ν ο ή σ ε ω ς :  Έάν παρίσταται άνάγκη, δύναται είς ση
μεία τής πόλεως νά δρισθώσιν άνάλογα σημεία έπιτηρήσεως. Τοΰτο γίνεται είς 
τήν περίπτωσιν τής άποκοπής τών τηλεφωνικών γραμμών, δπότε ή συνεννόησις θά 
γίνηται διά σημάτων. Έάν δμως ύπάρχη τηλεφωνικόν δίκτυον, θά γίνηται διά τη
λεφώνου.

4 .Π Υ ΡΟ ΣΒΕΣΤΗ ΡΕΣ
Τούς πυροσβεστήρας διακρίνομεν είς τοιούτους δδατος άφροΰ (χημικού καί μη

χανικού) , τετραχλωριούχου άνθρακος C.T.C., διοξειδίου τοΰ άνθρακος G 0 2 , ξηράς 
κόνεως καί βρωμιούχου μεθυλίου.

Σημείωσις. Οί πυροσβεστήρες τετραχλωριούχου άνθρακος, διοξειδίου άνθρακος, 
ξηράς κόνεως καί βρωμιούχου μεθυλίου καλούνται καί δυσηλεκτραγωγοί, διότι δύ- 
ναται νά χρησιμοποιηθή ή γόμωσις αυτών έπί τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος άνευ κιν
δύνου τοΰ χειριστοΰ.

1. Οί πυροσβεστήρες δ δ α τ ο ς  είναι δύο ειδών.
α ') Τ  § α τ  ο ς. Ή γόμωσις αύτών είναι καθαρόν δδωρ έκτοξευόμενον 

διά πεπιεσμένου ατμοσφαιρικού άέρος ή διοξειδίου τοΰ άνθρακος ή δι’ άεραντλίας 
κλπ. β ’ ) Χ η μ ι κ ο ί .  Ή γόμωσις αυτών άποτελεΐται άπό χημικάς ούσίας 
ήτοι διττανθρακικόν νάτριον, διαλυμένον έντός χλιαρού δδατος καί άπό ενα δξύ, 
λ. χ. θεϊικόν όξύ, ύδροχλωρικόν δξύ κλπ. Οί πυροσβεστήρες αύτοί χρησιμοποιούνται 
διά τήν κατάσβεσιν κοινών μόνον πυρκαϊών, ήτοι χόρτου, χάρτου, ξύλων, έπίπλο)ν, 
υφασμάτων, σιτηρών κλπ. Ή χρησιμοποίησις αύτών, διά πυρκαϊάς εύφλέκτων ύγρών- 
ήλεκτρικοΰ ρεύματος, χημικών προϊόντων, θείου, φωσφόρου, έλαίου κλπ., άπαγορεύ- 
εται άπολύτως.
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"Οταν ό πυροσβεστήρ τεθή είς λειτουργίαν, πρέπει νά έκκενωθή τελείως έφ’ 
δσον τδ περιεχόμενον αύτοΰ έκτοξεύεται διά χημικής άντιδράσεως τών ουσιών.

Τδ μήκος τής βολής δύναται νά φθάση τά 7 καί πλέον μέτρα. Ή βολή τοϋ 
ύγροΰ είναι καλδς άγωγδς τοΰ ηλεκτρισμού καί χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι 
ύπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας διά τδν χειριστήν.

2. Οι πυροσβεστήρες χημικού άφροΰ χρησιμοποιούνται διά τήν κατάσβεσιν 
πυρκαϊών εύφλέκτων ύγρών. Οδτοι καλούνται καί πυροσβεστήρες άντιδράσεως, διό
τι λειτουργούν δι’ έπιδράσεως χημικών προϊόντων.

Διά τήν πλήρωσιν αυτών άπαιτοΰνται αί άνωτέρω χημικαί οδσίαι (γομώσεις) 
καί έπί πλέον άφροποιδς ύλης, λ.χ. γλυκόρριζα, σαπωνίνη κλπ. Ή γόμωσις πρέπει 
νά άντικαθίσταται άπαραιτήτως μετά παρέλευσιν εξαμήνου άπδ τής πληρώσεως 
τού πυροσβεστήρος. Οί πυροσβεστήρες αυτοί πρέπει νά άνοίγωνται καί νά άνακα- 
τώνωνται τά ύγρά αύτών καθ’ έκαστον μήνα με ράβδον έκ ξύλου.

Ό  έλεγχος τών πυροσβεστήρων τούτων γίνεται ώς ακολούθως :
Άπδ τήν βασικήν διάλυσιν λαμβάνομεν έν κοχλιάριον τής σούπας πλήρες ύγροΰ, 

άπδ δέ τήν δξικήν έν κοχλιάριον τοΰ καφέ πλήρες δξέος, καί θέτομεν τά δείγματα 
μέσα είς ένα ύάλινον όγκομετρικδν κύλινδρον. Διά τής μίξεως τών ύγρών έπέρχεται 
άντίδρασις αύτών καί παράγεται εντός τοΰ κυλίνδρου άφρός, δ όποιος άνέρχεται εν 
αύτώ. Έάν ό δγκος του φθάνη τδ 10— 12 πλάσιον τού δγκου τοΰ υγρού, τούτο 
άποδεικνύει δτι αί διαλύσεις είναι είς καλήν κατάστασιν, έάν δέ ή έκτασις τοΰ 
άφροΰ δέν φθάνη τδν άνωτέρω δγκον, άλλά εύρίσκεται κάτω τού δρίου τούτου, τότε 
αί διαλύσεις πρέπει ν’ άντικαθίστανται διά νέων.

3. Οί πυροσβεστήρες τετραχλωριούχου άνθρακος λειτουργούν διά πεπιεσμέ
νου άτμοσφαιρικοΰ άέρος, διά διοξειδίου τοΰ άνθρακος, δι’ άεραντλίας, δι’ άντλίας 
διπλής ένεργείας.

Οδτοι ξένης δμως προελεύσεως καλούνται χάριν συντομίας «πυροσβεστήρες Τ Ε 
ΦΡΑ» καί άναγράφονται έπ’ αύτών συνήθως τά στοιχεία C .T .C ., ήτοι τά άρχικά τού 
δρου «Τετραχλωριοΰχος άνθραξ».

Ό  τύπος τού πυροσβεστήρος τούτου έχει λάβει δλως ιδιαιτέρως τεραστίαν διά- 
δοσιν είς τδν κόσμον, λόγω τών πολλών αύτοΰ πλεονεκτημάτων. Οί πυροσβεστήρες 
οδτοι ένδείκνυνται διά κατασβέσεις πυρκαϊών μηχανών παντδς τύπου αυτοκινήτων 
καί άεροπλάνων, ήλεκτρικών έγκαταστάσεων καί λοιπών μηχανημάτων σχέσιν εχόν- 
των μέ ήλεκτρικά ρεύματα. Ό  τετραχλωριοΰχος δέον νά είναι καθαρός καί άνευ δδα- 
τος. ’Απαγορεύεται ή χρήσις του καί έπί τών έμπρηστικών βομβών.

Ό  τετραχλωριοΰχος, έκτοξευόμενος έπί τού πυρδς θερμαίνεται καί παράγει μεγά- 
λην ποσότητα άκαύστων άτμών, οί όποιοι περιβάλλουν τήν έστίαν καί έμποδίζουν 
τήν έπαφήν τού οξυγόνου τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος μετά τοΰ πυρός, έπερχομένης οδ- 
τω τής κατασβέσεως αυτού.

Ή χρήσις αύτών πρέπει νά γίνηται είς άνοικτδν χώρον, διότι είς κλειστόν τοι- 
οΰτον παράγονται άέρια λίαν δηλητηριώδη, θανατηφόρα διά τους πνεύμονας. Οδτοι 
πρέπει νά έλέγχωνται άνά έξάμηνον.

Σημείωσις : Τών άνωτέρω πυροσβεστήρων τδ γέμισμα είναι εδκολον. Οί πυρο
σβεστήρες πρέπει γενικώς νά προφυλάσσωνται άπδ τδ ψύχος καί τήν ύψηλήν θερ
μοκρασίαν καί νά είναι έτοιμοι είς πάσαν στιγμήν πρδς χρήσιν.

4. Οί πυροσβεστήρες διοξειδίου τού άνθρακος καλούνται καί πυροσβεστήρες 
χιόνος. Έ πί τής έξωτερικής έπιφανείας τούτων άναγράφονται τά χημικά στοιχεία 
τού διοξειδίου τοΰ άνθρακος «C 02». Οδτοι καλούνται έπίσης καί πυροσβεστήρες ψύ
ξεως, ώς έκ τού παραγομένου ισχυρού ψύχους κατά τήν έκτόνωσιν τοΰ άερίου.

Ή κατασβεστική ένέργεια αύτών βασίζεται είς τήν παρακώλυσιν τής έπαφής 
τοΰ δξυγόνου τοΰ άέρος μετά τοΰ καιομένου άντικειμένου καί είς τήν ίσχυράν ψΰξιν, 
συνεπεία τής χαμηλής θερμοκρασίας τής χιόνος τοΰ άνθρακικοΰ δξέος.

Οί προσβεστήρες οδτοι ένδείκνυνται διά τήν προστασίαν έργοστασίων έπεξερ-
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γασίας υλών ή ύγρών εδκόλως αναφλεγόμενων, εργοστασίων χημικών προϊόντων, 
φωταερίου, χρωμάτων βερνικίων, άσετιλίνης, καί γενικώς όπου θερμαίνονται ή διϋ- 
λίζονται ύγρά εύφλεκτα, π.χ. άσετόνη, αίθήρ, οίνοπνεύματα κλπ.

'Ωσαύτως διά τήν προστασίαν πλοίων, άεροπλάνων, έργοστασίων παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικών καί τηλεγραφικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών 
θερμαστρών, ηλεκτρικών κουζινών, κινηματοθεάτρων κλπ.

Οί πυροσβεστήρες οδτοι ένδείκνυνται διά τήν προστασίαν έργοστασίων έπεξερ- 
έργοστάσιον πρός έπαναπλήρωσιν. Δεν πρέπει νά χρησιμοποιούνται επί τών έμπρηστι- 
κών βομβών, καθόσον τό μτέταλλον τής βόμβας καίεται μέσα είς τό άέριον διοξεί- 
διον ως νά ευρίσκεται είς τόν άέρα.

’Έ λ ε γ χ ο ς  π υ ρ ο σ β ε σ τ ή ρ ω ν :  Οδτοι έλέγχονται διά ζυγί
σεων. Έ πΐ τής φιάλης άναγράφεται τό βάρος έκάστης τούτων κενής καί τό βάρος τό 
όποιον πρέπει νά έχη κανονικώς πληρουμένη διά διοξειδίου. Έ π ’ αύτών δέ πρέπει 
νά άποφεύγωνται κρούσεις καί ίσχυραΐ πιέσεις.

5. Π υ ρ ο σ β ε σ τ ή ρ ε ς  ξ η ρ ά ς  κ ό ν ε ω ς :  Ή γόμωσις τών
πυροσβεστήρων τούτων άποτελεΐται κυρίως από διττανθρακικόν νάτριον, άπό κόνιν 
έγχυματικών ζωύφίων ή κόνιν τού Κιζελγκούρ (έλαφρόπετρα). Όμοίως άπό κονιο- 
ποιημένον χαλικίτην (πυρίτιον), συνήθως δέ είς τό άνωτέρω μίγμα προσθέτουν φω
σφορούχα άλατα.

Ή κόνις τοποθετείται : Είς κυλινδρικόν κυτίον έκ πεπιεσμένου χάρτου, έκ όποιου 
έκτινάσσεται διά κινήσεως τού κυτίου διά τών χειρών, ή εντός σφαιρικού κυτίου έκ 
πεπιεσμένου χάρτου καί έκτοξεύεται δι’ έκρήξεως αύτοΰ ή καί έντός κυλινδρικού ή 
κωνικού δοχείου έκ λαμαρίνης καί έκτοξεύεται διά πεπιεσμένου διοξειδίου τού άν- 
θρακος.

Κατά τόν έλεγχον τών πυροσβεστήρων αύτών έξάγομεν τήν κόνιν, έάν αυτή 
δέν έχη ύποστή άλλοιώσεις, τήν κοσκινίζομεν, τήν συμπληρούμεν καί τήν έπανατο- 
ποθετοΰμεν. Έάν δέ έχη πέτρωσιν, τήν άντικαθιστώμεν διά νέας. Έ πί τής φιάλης 
άναγράφεται τό βάρος έκάστης τούτων κενής καί τό βάρος τό όποιον πρέπει νά έχη 
κανονικώς πληρωμένη. Ό  έλεγχος πρέπει νά γίνεται άνά έξάμηνον.

6. Π υ ρ ο σ β ε σ τ ή ρ ε ς  β ρ ω μ ι ο ύ χ ο υ  μ ε θ υ λ ί ο υ ί  Τούτο 
είναι υγρόν άχρουν καί άφιέμενον έλεύθερον είς ήν άτμόσφαιραν έξατμίζεται ταχέως 
υπό τήν συνήθη θερμοκρασίαν. Τό βρωμιούχον μεθύλιον έκτοξεύεται έκ τών πυρο
σβεστήρων υπό χαμηλήν πίεσιν. Τό παραγόμενον άέριον άπό τό βρωμιούχον με
θύλιον είναι δηλητηριώδες καί έάν είσπνευσθή έν συμπυκνώσει έπί άρκετόν χρόνον, 
είναι ικανόν νά φέρη τόν θάνατον.

Οί πυροσβεστήρες οδτοι είναι χαλύβδιναι φιάλαι καί κατασκευάζονται άνευ ρα
φής, τό δέ στόμιον πληρώσεως καί έκτοξεύσεως τού βρωμιούχου σφραγίζεται, μετά 
τήν πλήρωσιν, διά δίσκων έκ χαλκού ή άλλου μετάλλου.

Πρός άποφυγήν τυχαίας λειτουργίας ή κτυπημάτων έπί τών τοιχωμάτων τής 
φιάλης, τό έμβολον καί ή φιάλη προστατεύονται δΓ ειδικού ποοφυλακτήρος.

Τό βρωμιούχον μεθύλιον, όπως καί δ τετραχλωριοΰχος άνθραξ, είναι κακός άγω- 
γός τού ήλεκτρισμοΰ καί χρησιμοποιείται διά τήν κατάσβεσιν ήλεκτρικών έγκατα- 
στάσεων, πυρκαϊών κινητήρων αυτοκινήτων, άεροπλάνων, βενζίνης, οίνοπνεύματος 
κλπ. Πρός τούτοις άπαγορεύεται ή χρήσις του έντός κλειστών χώρων. Οδτοι έλέγ- 
χονται άνά έξάμηνον διά ζυγίσεως. Έ πί τής έξωτερικής έπιφανείας τής φιάλης άνα- 
γράφεται τό βάρος ταύτης κενής καί τό βάρος τής γομώσεως.

Πυροσβεστήρες έπί δίτροχων ή τρίτροχων άμαξίων.
Έ πί διτρόχων ή τρίτροχων άμαξίων τοποθετοΰμεν πυροσβεστήρας, οί όποιοι 

δέν δύνανται νά μεταφερθώσι διά τών χειρών. Τοιούτους πυροσβεστήρας έχομεν 
δδατος, άφροΰ, διοξειδίου τού άνθρακος καί ξηράς κόνεως. Πυροσβεστήρες τού υδα- 
τος καί άφροΰ είναι χωρητικότητος 30 ή 34 ή 50 γαλονίων καί λειτουργούν όπως
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καί οί φορητοί πυροσβεστήρες. Οι πυροσβεστήρες αύτοί χρησιμοποιούνται διά την 
προστασίαν βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Λειτουργία αυτομάτων πυροσβεστήρων.
Οί αυτόματοι πυροσβεστήρες λειτουργούν ώς άκολούθως :
1. Δ ι ά  τ ή ς  κ ρ ο ύ σ ε ω ς :  Έάν εχη βαλβίδα κρούσεως, πρέπει νά

κρούωμεν ταύτην ίσχυρώς επί τού δαπέδου ή τοίχου ή διά τής χειρώς καί μετά ταΰτα 
νά κατευθύνωμεν την βολήν επί τού καιομένου άντικειμένου.

2. Δ ι ά  τ ή ς  ά ν α τ ρ ο π ή ς :  Έάν Ιχη βαλβίδα πρέπει νά άνατρέ-
πωμεν αυτόν.

3. Δ ι ά  σ τ ρ ο φ ή ς  τ ή ς  σ τ ρ ό φ ι  γ γ ο ς :  Έάν έχη στρόφιγγα
πρέπει νά στρέψωμεν τήν στρόφιγγα έκ δεξιών πρδς τά άριστερά.

’Εναέριοι έπιδρομαί.
Το πΰρ συνδέεται στενώς μέ τήν ιστορίαν τού άνθρώπου καί έχρησιμοποιεΐτο 

από τήν πρωτόγονον περίοδον τών άνθρώπων διά τήν άπομάκρυνσιν τών αγρίων 
θηρίων, ιδία κατά τάς νυκτερινάς ώρας εκ τών κατασκηνώσεων εις τάς οποίας διέ- 
μενον οί πρωτόγονοι άνθρωποι.

Κατά τόν χειμώνα οί άνθρωποι ήναπτον μεγάλας πυράς πρδς άπομάκρυνσιν 
τών λύκων έκ τών κατασκηνώσεών των, οί όποιοι περιεφέροντο πρδς άνεύρεσιν λείας. 
Επίσης κατά τάς μεταξύ των διενέξεις ή άλληλοεπιδρομάς, μετεχειρίζοντο οί άν
θρωποι τδ πΰρ καίοντες τά υπάρχοντα τών άντιπάλων των.

Καίτοι δμως παρήλθον χιλιάδες Ιτη, δέν επαυσεν δ άνθρωπος νά χρησιμοποιή 
τδ πΰρ διά τήν καταστροφήν τών όμοιων του. Βλέπομεν λοιπόν ότι τόσον εις τήν 
πρωτόγονον εποχήν, όσον καί είς τήν σημερινήν τοιαύτην, χρησιμοποιείται τούτο 
δι’ άμυντικούς καί έπιθετικούς σκοπούς.

Ή φωτιά, αί πύρινες φλόγες, έχρησιμοποιήθησαν πάντοτε εις τδν πόλεμον, διό
τι προκαλοΰν τδν πανικόν καί τδν τρόμον.

Α ί  έ ν α έ ρ ι ο ι  έ π ι δ ρ ο μ α ί  άποσκοποΰν είς τδ νά άφήσωσι βόμ
βας έκρηκτικάς, βόμβας έμπρηστικάς, βόμαβς μέ πολεμικάς χημικάς ουσίας καί άτο- 
μικάς βόμβας.

α) Ή έ κ ρ η κ τ ι κ ή  β ό μ β α  κρημνίζει κτίρια καί φονεύει μέ τά
θραύσματα τής έκρήξεώς της. Οί πολΐται έκ τών άνωτέρω προφυλάσσονται είς κατα
φύγια καί είς όρύγματα.

β) Ή έ μ π ρ η σ τ ι κ ή  β ό μ β α  έχει βάρος άπδ 200 γραμμάρια έως
10 κιλά καί ένα άεροπλάνον δύναται νά μεταφέρη πολλάς έμπρηστικάς βόμβας. 'Ως 
έκ τούτου δύναται νά προκαλέση πολλάς πυρκαιάς συγχρόνους είς μίαν πόλιν.

γ) Χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ι ς  τ ή ς  ξ η ρ ά ς  ά μ μ ο υ :  Αϋτη χρη
σιμοποιείται, ώς έπί τδ πλεΐστον, διά τήν κατάσβεσιν τών έμπρηστικών βομβών. Είς 
περίπτωσιν κατά τήν όποιαν έπιχειροΰμεν νά κατασβέσωμεν δι’ υδατος έμπρηστικήν 
βόμβαν, ήτις περιέχει φωσφόρον, είναι έπόμενον νά σβήση, άλλά συμβαίνει πολλάκις 
νά άνάψη έκ νέου μόλις στεγνώση τδ νερό- καί τοΰτο, διότι παρέμειναν μικρά τε
μάχια φωσφόρου. Δ ι’ αύτδν τδν λόγον ή άμμος είναι καλυτέρα είς τήν περίπτωσιν 
αυτήν.

Επίσης είναι άπαραίτητος διά τήν περίπτωσιν κατά τήν όποιαν ύπάρχει νά- 
τριον ή κάλιον είς τά βλήματα ταΰτα, δπότε ή δι’ δδατος κατάσβεσις όχι μόνον δέν 
έπιτυγχάνεται, άλλά ή πυρκαϊά έπεκτείνεται άμέσως μόλις τδ ύδωρ έλθει είς έπα- 
φήν μέ ταΰτα.

δ) Τ ά  π ο λ ε μ ι κ ά  ά έ ρ ι α  ή χημικαί πολεμικαί ούσίαι προκα
λοΰν δηλητηριάσεις, έγκαύματα ή έρεθισμούς. Τά πολεμικά άέρια είναι διαφόρων 
είδών ώς τά άσφυκτικά, τά έρεθιστικά, τά καυστικά, τά τοξικά κλπ.

Π. ΖΟΥΚΟΣ
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«ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»
-------------------------'Τττδ τοΰ Ύπαστυνόμου Α' κ, ΣΠ Υ ΡΟ Υ  ΠΗΛΟΥ-------------------------

(Συνέχεια άπδ το προηγούμενο)
•  Σ Κ Ε Ψ Ε ΙΣ  ΠΑΝΩ ΣΤΟ  ΤΡΙΩ ΔΙΟ
•  ΣΥΝ ΕΝ ΤΕΥ ΞΗ  ΜΕ ΤΟΝ ΣΥ ΓΓΡ Α Φ Ε Α  κ . ΔΗΜ ΗΤΡΗ  ΓΙΑΚΟ

Τδ Τριώδιο άνοιξε... Μαζί άνοιξε καί μια τρελλή παρένθεση στήν άνθρώπινη
ζωή.,.Γλέντι καί ξεφάντωμα μέχρι τδ πρωί σέ κέντρα, σέ σπίτια, σέ μαγαζιά.....
Κάθε μέρα άναγγέλλονται χοροί διαφόρων Συλλόγων καί Σωματείων, μέ πλούσια 
καλλιτεχνικά προγράμματα... Τδ έθιμο τηρείται καί έπαναλαμδάνεται....

Δηλαδή, άν κρίνη κανένας άπδ τις εκδηλώσεις αυτές, δλα τα έχουμε τακτο
ποιημένα στή ζωή μας καί μονάχα οί χοροί μάς έλειπαν. ’Άδομεν καί χορεύομεν 
τών οικιών ήμών έμπιπραμένων.

"Ενα σωρδ πελώρια σύγνεφα σκεπάζουν τδν ούρανδ τής βιοπάλης. "Ενας ά
γριος άνεμος άναρχίας ρημάζει τα πάντα... "Ενα σωρδ κίνδυνοι απειλούν τα παιδιά 
μας, πολλά άπδ τά όποια έχουν άφηνιάσει... Οί ανομίες έπληθύνθησαν ώς ή άμμος 
τής θαλάσσης... Κ ι’ δμως, έμεΐς σπαταλοΰμε πολύτιμη φαιά ουσία γιά νά κάνουμε 
πιδ έπιτυχημένα τά γλέντια μας καί νά τηρήσουμε τδ άποκρηάτικο έθιμο.

Παράξενα δεν είναι δλα αυτά ;
Καί δμως ! ! ! ...
Σέ λίγες μέρες άρχίζει ή νηστεία τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής.... Καί ή νη

στεία προϋποθέτει μετάνοια, εύλάβεια, αυτοκριτική, κατάνυξη.... ’Έτσι τά έχει ρυ
θμίσει ή Εκκλησία μας, ώστε, έξαγνισμένοι, νά ζήσουμε μέ μεγαλύτερη εύλάβεια 
καί ταπείνωση την κάθε μέρα, τήν κάθε ώρα, τδ κάθε λεπτδ τού Θείου Δράματος 
καί νά πανηγυρίσουμε ύστερα την ’Ανάσταση τού Θεού καί Λυτρωτοΰ μας....

Σέ άλλες έποχές, ή δμορφη καί ώφέλιμη αύτή παράδοση, πού ξεπηδά άπδ 
τά βάθη τής καρδιάς μας σάν άνάγκη καί αίτημα λυτρώσεως, έτηρεΐτο μέ αύστη- 
ρότητα, σχεδδν άπδ δλους....

Σήμερα, δμως, φαίνεται πώς δλα μας τά προβλήματα τά έχουμε λύσει, ή εύ- 
τυχία έχει γίνει πιά μόνιμος σύντροφός μας καί δέν έχουμε τόση άνάγκη άπδ 
προσευχές καί μετάνοιες... Φτάνει ένας χορδς μεταμφιεσμένων γιά νά γαληνέψη ή 
καρδιά μας καί νά νοιώσουμε χαρά μεγάλη κι’ άληθινή...

Σημεία τών καιρών...
Φίλοι μας, άλήθεια, π ο ύ  πάμε ; Πού όδηγεί αύτδς ό κατήφορος πού τδν 

άκολουθοΰμε τρέχοντας καί τραγουδώντας ; Γιατί ξεχάσαμε τδν Κύριό μας καί Θεό 
μοις ; Τ ί θά γίνη Αύριο ή Πατρίδα μας ;

Καί, μέσα στήν παραζάλη τών καιρών καί τη βοή τής άμαρτωλής καταιγίδας, 
άκούγεται ή φωνή τοΰ Κυρίου, γεμάτη πόνο γιά τδ πλάσματα τών χεριών Του : 
«"Ανθρωπε, τί μέ διώκεις ; Σκληρδν πρδς κέντρα λακτίζειν ;...».

Νά σοβαρευτούμε. Τδ σκοινί τεντώνεται έπικίνδυνα. Ή ζωή μας γίνεται δλο 
καί πιδ δύσκολη. Καί οί άμαρτίες μας παιδεύουν τά τέκνα μας, πού γίνονται σκλη
ρά, άτίθασσα, άβιάφορα γιά τδν άγώνα τής ζωής, πλημμυρισμένα άρνηση καί περι
φρόνηση γιά τούς θεσμούς καί τά ιδανικά μας.

"Ολοι μιλούμε γιά τά έγκλήματα πού διαβάζουμε καί άγανακτούμε καί άγω- 
νιζόμαστε νά τά περιορίσουμε... Μέ ποιδ τρόπο, δμως ;... ’Αφού σπέρνουμε έμεΐς οί 
μεγάλοι άνέμους, τί περιμένουμε άλλο νά θερίσουαε έκτδς άπδ θύελλες ;

Είναι άνάγκη πιά νά καταλάβουμε καλά - καλά, νά γίνη βίωμά μας μιά με
γάλη - μεγάλη άλήθεια... "Οτι, δηλαδή, δέν μπορεί νά ζήση ούτε ένα λεπτδ ή Πα
τρίδα μας χωρίς τις παραδόσεις της, χωρίς τή Θρησκεία τών πατέρων μας, χωρίς 
οικογενειακές άρχές, χωρίς τάξη, χωρίς σεβασμό πρδς τις άρχές καί τούς νόμους.
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"Οταν, έμεΐς οι μεγάλοι, γκρινιάζουμε, βριζόμαστε, άγωνιζόμαστε νά κατεδα
φίσουμε τό οικοδόμημα των ιδανικών μας, δταν έξαπολύουμε πολέμους κατά πάντων 
καί γινόμαστε κήρυκες αναρχικών συνθημάτων καί ύπόπτων ιδεών, τά παιδιά μας 
θά μεγαλώσουν μέ ροπή πρός τό έγκλημα, γιατί τούς λείπει ό φόβος τού Θεοΰ πού 
συγκρατεΐ, ή φιλοπατρία πού έμπνέει, ή άγάπη πρός την οικογενειακή ζωή πού γα
ληνεύει, ό σεβασμός πρός τά έθνικά σύμβολα πού κάνει τούς λαούς νά μεγαλουρ
γούν. Ά ν  αύτό δεν τό καταλάβουμε καλά καί γρήγορα, τότε κτίζουμε πάνω στήν 
άμμο, καί θάρθη δ μανιασμένος Βορριάς (Θεός φυλάξοι) καί θά τά κάνη δλα Γης 
Μαδιάμ.

’Έχουμε ένα λαμπρό καί δοξασμένο Βασιλικό Οίκο, θεματοφύλακα τών ευγε- 
νεστέρων παραδόσεων τής Φυλής μας... ’Έχουμε τήν ωραιότερη καί τή γλυκύτερη 
Θρησκεία τού κόσμου, στήν όποιαν όφείλουμε τήν ένάτητα καί τή δύναμή μας.... 
’Έχουμε τήν πιο φωτεινή ιστορία, μέσα στήν οποίαν ή άνδρεία τών προγόνων μας 
καί ή αθάνατη σοφία τών άρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων έγαλούχησαν τά νάματα 
ένός πανέμορφου καί άκατάλυτου Πολιτισμού, πού άπετέλεσε τον άκρογωνιαΐο λίθο 
τού παγκοσμίου πολιτισμού.

"Ολα αύτά άς τά φυλάξουμε ώς κόρη οφθαλμού, καί άς μάθουμε τά παιδιά 
μας νά τά σέβωνται καί νά είναι έτοιμα νά θυσιάσουν άκόμα καί τή ζωή τους γιά 
νά τά προστατεύσουν, άν χρειαστή άνάγκη.

Είναι βαρειά ή εύθύνη μας δταν ρίχνουμε λάσπες πάνω στις πάλλευκες κολώ- 
νες πού στηρίζουν τό αστικό μας καθεστώς.

Φίλοι μας, μονάχα μέ τήν άγάπη καί τήν πίστη στον καλό Θεό καί Λυτρωτή 
μας, θά κερδίσουμε τό μέλλον μας καί θά σώσουμε καί τήν πατρίδα μας καί τά παι
διά μας άπό τήν καταστροφή....

Αυτές τις σκέψεις άς μας έμπνεύση τό Τριώδιο πού άνοιξε άπό προχτές...
**  *

Ά ς  έρθουμε τώρα στήν τακτική δεκαπενθήμερη συνομιλία μας μ’ ένα έκλεκτό 
Ικπρόσωπο τού πνευματικού μας κόσμου.

Σήμερα, μέ συγκίνηση καί χαρά, θά φιλοξενήσουμε τις γνώμες ένός διακεκρι
μένου έπιστήμονος καί έρευνητοΰ, πού έχει ειδικά άσχοληθή μέ τά προβλήματα 
τής παιδικής ήλικίας καί έχει πολλά προσφέρει στόν τομέα αύτόν. Πρόκειται γιά 
τόν Διευθυντή Διοικητικού τής Γενικής Διευθύνσεως ’Αρχαιοτήτων καί Άναστη- 
λώσεων Υπουργείου Προεδρίας τής Κυβερνήσεως καί γνωστό συγγραφέα κ. Δη- 
μήτρη Γιάκο.

Ό  κ. Δημήτρης Γιάκος γεννήθηκε στό ’Αγρίνιο. Σπούδασε Νομικά, άλλά πα- 
ρηκολούθησε καί μαθήματα Ελληνικής καί Γαλλικής Φιλολογίας στήν ’Αθήνα, ο
πού καί έγκατεστάθη άπό τό 1946. Είναι μέλος τού Συνδέσμου Ελλήνων Λογο
τεχνών.

Στά γράμματα έμφανίσθηκε άπό μαθητής άκόμα τού Γυμνασίου ’Αγρίνιου, δη
μοσιεύοντας ποικίλη συνεργασία του στις τοπικές έφημερίδες. ’Από τότε είναι συν
εργάτης στά πιό έγκυρα λογοτεχνικά περιοδικά. ’Επίσης καί σέ πλεΐστες έφημε
ρίδες. ’Έ χει πραγματοποιήσει πλήθος διαλέξεων στήν ’Αθήνα καί τις επαρχίες. 
Παράλληλα, τύπωσε άρκετά βιβλία (Συλλογές Διηγημάτων, Μυθιστορήματα, όπως 
«ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟ Γ ΘΕΟΓ», έκτενή κριτικά μελετήματα καί δοκί
μια, άμέτρητα έργα παιδικής λογοτεχνίας κ .λ.π .).

Επίσης, έπιμελήθηκε τήν έκδοση τών «Απάντων» τού Χάνς Κρίστιαν "Αν
τερσεν, συμπλήρωσε τήν 'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, καθώς καί τήν 
Παγκόσμια Ιστορία τής Λογοτεχνίας τού Έ ρβιν Λάατς καί έγραψε στή μεγάλη 
«Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια» τού Πυρσού.

Τό διήγημά του «'Ο  πρώτος νεκρός» πού ξεχώρισε στό διαγωνισμό τής έφη- 
μερίδος «Καθημερινή» (1950) γιά τό καλύτερο παγκόσμιο διήγημα καί μεταφρά-
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σθηκε στά Δανέζικα, στα Φινλανδικά, στα Γαλλικά, καθώς καί στα ’Ιταλικά, ενώ 
παράλληλα τδ διήγημά του «Ό  δρόμος τής χαραυγής», μεταφράσθηκε στά ’Α 
μερικανικά.

Γιά τά κριτικά του δοκίμια ό 
έμπειρος λογοτέχνης κ. Τάκης 
Δόξας είχε παρατηρήσει: «Πολύ 
φοβάμαι δτι ή κριτική, μέ τδν ι
διαίτερο γοητευτικό τρόπο της, 
απορροφά τόν κ. Δ. Γιάκο καί τδν 
κερδίζει εις βάρος τής Αφηγη
ματικής του πεζογραφίας. 'Ωστό
σο, προσωπικά, δεν νομίζουμε πώς 
ή Απορρόφηση τούτη εξουθενώνει 
τόν αφηγητή Γιάκο. 'Απλούστα- 
τα βαίνει παράλληλα καί ισάξια 
προς τό καθαρά δημιουργικό πε- 
ζογραφικό έργο του». ν

Καί ένας κριτικός τοϋ «Τα
χυδρόμου» τής ’Αλεξάνδρειάς έ
γραφε πρόσφατα : «Βρισκόμαστε 
μπροστά σ’ ένα ζωντανό Ανθρω
πο, σέ μιά εποχή πού οί Ανθρω
ποι τοΰ είδους στον πνευματι
κό τομέα, διαρκώς λιγοστεύουν.
Ό  συγγραφέας κ. Γιάκος είναι
αναμφισβήτητα καί ό ίδιος μιά μορφή τής ισχνής σέ Αξιόλογα έργα σύγχρονης
κριτικής μας. . .» .

Μέ σεβασμό καί θαυμασμό, λοιπόν, Απευθυνθήκαμε στόν διαλεκτό συγγραφέα, 
γιά νά τόν παρακαλέσουμε νά μάς πή τή γνώμη του πάνω στό θέμα πού Απασχο
λεί. ’Έδειξε δχι μονάχα ζωηρό ενδιαφέρον, Αλλά καί βαθειά έκτίμηση σ’ αυτήν 
τήν προσπάθεια καί βρήκε τήν εύκαιρία νά πλέξη μ’ ένθουσιασμό τό Ιγκώμιο τοΰ 
Αστυνομικού Σώματος γιά τις πολύτιμες κοινωνικές προσφορές του σέ πλείστους 
κοινωνικούς τομείς.

Τά λόγια του, λόγια εύγενικά καί γεμάτα ένθάρρυνση, μάς πλημμύρισαν δύ
ναμη γιά τό έργο πού Αναλάβαμε καί περηφάνεια γιά τό Σώμα πού ύπηρετοΰμε.

Κ ι’ ύστερα τέθηκε πρόθυμα στή διάθεσή μας.
Μεταφέρουμε έδώ τή συνέντευξη πού μάς παρεχώρησε, δπως Ακριβώς μετε- 

δόθη Από τήν Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

ΕΡ. : Σάς εύχαριστοΰμε γιά τήν καλωσύνη σας νά λάβετε μέρος στό σημερι
νό μας πρόγραμμα, πού έχει σάν Αντικείμενο τό παιδί καί τά προβλήματά του καί 
σάς παρακαλοΰμε νά μάς πήτε πώς βλέπετε αύτήν τήν προσπάθεια τοΰ Άστυνομι- 
κοΰ Σώματος ; Πρόκειται, Αλήθεια, γιά ένα δξύ καί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα ;

ΑΠ.: ’Επαίνους μόνο καί συγχαρητήρια θά είχε νά άπευθύνη κανείς στό έν
τιμο ’Αστυνομικό Σώμα τής χώρας μας, τό φημισμένο γιά τόν πολιτισμό καί τήν 
εξυπνάδα του, γιατί, μέσα στις τόσες του έγνοιες καί στά βαρύτατα, δμολογουμέ- 
νως, καί υψηλά του καθήκοντα, θέλησε νά περιλάβη καί τή στοργική του φροντίδα
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γιά τό παιδί, αυτό τό μεγαλούργησα τοϋ Θεοϋ, πού ή προσωπικότητα, ή δράση 
του, ή μικρή του ζωή καί δλος ό ψυχικός, ό ηθικός καί δ πνευματικός του κόσμος 
αποτελούν τόν πιό σημαντικό προθάλαμο τού Ελληνικού Μέλλοντος καί προφη
τεύουν τήν ίδια την τύχη της Ελληνικής φυλής. Τό πώς θά διαπλασθή, πώς θά 
στερεωθή ηθικά αυτή ή γιά δλους μας άξιοσέβαστη προσωπικότητα, πώς θά δδη- 
γηθή στόν σωστό δρόμο, πού θά πή στόν Ελληνοχριστιανικό δρόμο, είναι στ’ αλή
θεια, ένα μέγιστο πρόβλημα, πού ζητάει έπιτακτικά μιά γρήγορη λύση. Προπαντός 
σέ μιά έποχή, καθώς ή δική μας, πού δοκιμάζει άσύστολην εισβολή άντικοινωνι- 
κών, άντιχριστιανικών καί είδικώτερα άνθελληνικών ιδεών καί παραγόντων. Δια
νύουμε πράγματι μιά κρίσιμην έποχή. Οί διαπιστώσεις τής ειδικής έρεύνης τού Α 
στυνομικού Σώματος είναι πέρα γιά πέρα σωστές : Ιδέες, ήθικές άξιες, δ,τι έχτι
σαν οί Ελληνικοί αιώνες καί τό καμαρώνει ή άνθρωπότητα, κλονίζονται επικίνδυνα. 
Τά Ελληνικά νιάτα, ριγμένα στόν τρομερόν αύτόν κυκεώνα, έχουν χάσει τόν έαυ- 
τόν τους, τις ευγενικές παραδόσεις τους, τήν αισιοδοξία τους στή ζωή, τήν πίστη 
στό Αύριο, τόν δρθόδοξό τους προσανατολισμό. Καί δ κίνδυνος από μιά τέτοια κα
τάσταση δέν είναι μόνο δικός τους. Είναι κίνδυνος δλοκλήρου τού ’Έθνους ! Τά 
νιάτα πρέπει νά τά βλέπουμε, καί τά βλέπουμε, σίγουρα, δλοι μας, σάν τό άλας 
τής γής. Έάν τό άλας μωρανθή έν τίνι άλισθήσεται τό ’Έθνος ; Κάθε λοιπόν σταυ
ροφορία γιά τό Παιδί, καί γενικώτερα γιά τόν έωλο Νέο τής εποχής μας, είναι 
πραγματικά ίερή καί τιμά τήν κοινωνική έκείνη ομάδα —  θά πρόσθετα : Καί τά 
άτομα άκόμα πού τήν άναλαμβάνουν.

ΕΡ. : Τά σημερινά παιδιά παρουσιάζουν —  κατά τήν γνώμην σας —  κάποια 
κοινωνική ιδιομορφία ; Πώς τά συγκρίνετε μέ τά παιδιά άλλων εποχών ;

Α Π . : Τά σημερινά νιάτα τήν άξίζουν, στ’ άλήθεια, αύτή τή Σταυροφορία. 
Τήν άξιζαν, βέβαια, πάντοτε, μά σήμερα τήν άξίζουν πολύ περισσότερο, γιατί τήν 
έχουν πολύ περισσότερο άνάγκη. Ό  χαρακτήρας τους έχει διαβρωθή σοβαρώτατα, 
ή συμπεριφορά τους έγινε τραχύτερη, άναιδέστατη. Στήν τεράστια τήν πλειοψηφία 
τους, τά σημερινά παιδιά δέν μοιάζουν σχεδόν καθόλου μέ τά παιδιά παλιότερων 
εποχών : Έχουν καταστή αύθαδέστερα, τούς έλειψε έκεΐνος ό σεβασμός δχι πρός 
τούς άλλους μονάχα, μά καί στόν έαυτό τους άκόμα, κι’ αυτό, βέβαια, είναι τό πάρα 
πολύ χειρότερο. Γιατί άπό τόν σεβασμό μας στόν έαυτό μας τόν ίδιο άρχίζουμε, 
δταν είναι νά σεβαστούμε τούς άλλους. Καί τά παιδιά, χωρίς νά σέβωνται τόν έαυ
τό τους πρώτα, δέν μπορούν, φυσικά, νά σέβωνται καί τούς άλλους. Ούτε κάν σκέ
φτονται πώς μέ τήν συμπεριφορά ή μέ τή στάση τους μπορούν νά ένοχλήσουν τούς 
διπλανούς τους. Τά βρώμικα άστεΐα, τ’ άναιδή τους πειράγματα, τά άνοστα εύφυ- 
ολογήματα, οί χυδαίες βρισιές κ ι’ οί βλαστήμιες, πού άνθίζουν σάν λουλούδια κα
κού στό νεανικό τους τό στόμα, βρίσκονται στήν ήμερησία διάταξη, στό δνομα τάχα 
μιας έλεύθερης προβολής τής άτομικότητός των. Οί άξιώσεις τους, έπειτα, έγιναν 
καταπληκτικά άναιδεΐς. Καί ή ήμιμάθειά τους, γιά νά μήν πώ ή άμάθειά τους, άπέ- 
ραντη γή... Κατάφεραν μόνον —  στήν μεγάλη τους πάντα πλειοψηφία —  νά δο- 
κησισοφοδν, νά νομίζουν πώς τά ξέρουνε δλα, ή ν’ άξιώνουν νά τά μάθουν δλα.... 
Καί, φυσικά, μέ τόν πιό λίγο κόπο, δίχως τά ξενύχτια καί τίς άτομικές θυσίες τών 
παλιότερων νέων, δίχως τόν πόνο καί τόν ίδρώτα τους... Ζητούν νά κατακτήσουν 
μονομιάς τή ζωή, χωρίς νά ένδιαφέρωνται πάντοτε γιά τά μέσα πού χρησιμοποιούν 
γιά νά πετύχουν έτοΰτον τόν υψιστο καί ίερώτατο σκοπό.... Μέ δύο λόγια έγιναν 
πιστή εικόνα τής έποχής μας, τής κοινωνίας μας...

ΕΡ. : Ποιά είναι τά βαθύτερα αίτια αύτοΰ τού φαινομένου ; Ποιές οί πραγμα
τικές διαστάσεις του ;

ΑΠ. : Τά βαθύτερα αίτια τού θλιβερού αύτοΰ φαινομένου άνάγονται, κατά τήν 
ταπεινή μας γνώμη, στήν κοινωνία μας πιό πολύ καί λιγώτερο στά ίδια μας τά 
παιδιά. Είναι, δηλαδή, μέ ένα λόγο, κ ο ι ν ω ν ι κ ά .  Τέτοια, δυστυχώς, κοι-
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νωνία δίνουμε σήμερα στδ παιδί : Χωρίς πρότυπα για φρονηματισμό τοΰ μέσα του 
κόσμου, χωρίς παραδείγματα κάποιας ανωτερότητας ή ευγένειας.... Γ ιατί, τί θέλετε, 
μά την αλήθεια, νά κάμη τό ταλαίπωρο τό παιδί μας, δταν, ευθύς μόλις νοιώση, 
τον έαυτό του καί θελήση, μέ δλη του τή νεανικήν αγνότητα καί φρεσκάδα, νά ρι- 
χθή στην κατάκτηση τής ζωής, άντικρύζει οικογένεια άναρχούμενη, διαλελυμένη 
η σχεδόν διαλελυμένη καί ανοργάνωτη ; Ό  πατέρας, απασχολημένος δλημερίς μέ 
τά νιτερέσια του, τό άντικρύζει άφ’ ύψηλοΰ, πολύ λίγη στοργή καί φροντίδα, πολύ 
λίγη κατανόηση τοΰ χαρίζει, πολύ λίγο τοΰ άνοιγει τά μάτια στις ήθικές αξίες, 
αλλά καί στούς κινδύνους τής ζωής. Ή μητέρα δεν εχει καιρό ν’ άπασχοληθή μαζί 
του, διαθέτει τις ώρες της στο κούμ - κάν... Καί εμπιστεύεται τό παιδί της στήν 
παραμάνα της, άν εχη τά μέσα, ή αν δεν τά εχη, στήν ξεσκολισμένη παρέα τής 
γειτονιάς... ’Ανοίγει τά μάτια του τό παιδί —  τά μάτια, βέβαια, τής ψυχής του ! —  
καί δέν βλέπει κανένα κοντάτου, κανένα δεν νοιώθει δίπλα του, νά τοΰ μιλήση, νά 
τοΰ παρασταθή καί νά τοΰ χαμογελάση. Αισθάνεται, λοιπόν, ψυχικήν έρημιά, θλι
βερή μόνωση γύρω του, εγκατάλειψη. Καί θραύεται έντός του δ πιό βασικός, δ πιο 
ιερός δεσμός πού τό ένώνει μέ τήν κοινωνία των συνανθρώπων του : δ οικογενεια
κός ! Ή κοινωνική, πάλι ζωή, πού τή βλέπει νά τό άγγίζη προκλητική γύρω του, 
μέ τις λιμουζίνες καί μέ τις κοΰρσες της, μέ τά ξενύχτια της μέσα στά νύχτια 
«κλάμπς» καί μέ τά οργιαστικά γλέντια της, τά ποτήρια πού γίνονται θρύψαλα καί 
μέ τούς «καλλιτέχνες» ή «καλλιτέχνιδες» πού ρεκάζουν σάν τά τσακάλια γιά φό
νους, γιά μαχαιριές ή γιά τρόπους άναπαραγωγής, ή πού χορεύουν ήμίγυμνες δ,τι 
άλλους χορούς θέλετε εξόν άπό Ελληνικούς, αυτά δλα τινάζουν στόν άέρα τό ήθος 
καί τήν εύπρέπειά του, τό καθιστούν έρμαιο των χειρότερων καί άνθελληνικώτερων 
παθών, τό γυμνώνουν άπ’ τήν έλληνικάτητά του, τό κάνουν δ,τι άλλο κΓ άν φαντα- 
σθήτε, έκτος άπό "Ελληνα... Τό ταλαίπωρο τό παιδί δέν ξέρει τόν κίνδυνο, γιατί 
κανένας δέν βρέθηκε νά τοΰ τόν έπισημάνη, κανένας δέν πήγε δίπλα του, νά τοΰ 
δείξη αύθόρμητα κΓ έμπρακτα τήν άγάπη του, δέν τό πήρε (φανταστικά, βέβαια !) 
άπ’ τό τρυφερό χέρι, γιά νά τό όδηγήση στή λεβεντιά τοΰ δημοτικού τοαγουδιοΰ, 
στόν άέρα τοΰ κλέφτικου τοΰ χορού, στο καθαυτό πατρογονικό γλέντι τοΰ "Ελληνα. 
Κανένας δέν τοΰ εχει έπισημάνει τόν τρομερό κίνδυνο ά φ ε λ λ η ν ι σ μ ο ΰ ,  
πού κρύβουν οι παραπάνω «μοντερνισμοί», κανένας δέν φρόντισε ν’ άναστείλη τήν 
ε θ ν ι κ ή  βλάβη πού ένσταλάζεται μέσα στήν ψυχή του. ’Ατενίζει ψηλότερα τό 
παιδί, ή πασκίζει νά άτενίση καί βλέπει νά ίσχύη, σχεδόν παντού, άκόμα καί στόν 
ήθικό τομέα, δ οικονομικός κανόνας πού μαθαίνουμε στδ Πανεπιστήμιο (Νομική 
Σχολή) : «Διά τής ήσσονος προσπάθειας τά μείζονα δυνατά άποτελέσματα» ! Είναι, 
βλέπετε, δ κανόνας, πού σφραγίζει περίφημα τή φυσιογνωμία τής εποχής μας. Τό 
παιδί πάει νά έξηγήση τό γενικώτερο σύμπλεγμα τής συγχρόνου ζωής καί βλέπει 
πώς ή ευκολία καί δ άρριβισμός, ή μέ κάθε δηλαδή τρόπο «άναρρίχηση» στις άνώ- 
τερες βαθμίδες τής κοινωνικής συμβιώσεως, έχουν γίνει κανόνες βίου γιά πάρα πο
λύ κόσμο, κατάντησαν σχεδόν «νόμοι» τής έποχής. Καί οί διαστάσεις τοΰ φαινομέ
νου είναι άπίστευτα τρομερές, επικίνδυνες. Μοιάζουν μέ δυναμίτη, κρυμμένον στά 
πιό καίρια σημεία τής έλληνικής κοινωνίας καί σέ δλους άνεξαίρετα τούς τομείς : 
τόν ήθικό, τόν πνευματικό καί τόν ψυχικό... Τό χειρότερο μάλιστα είναι πώς αυ
τός δ τρόπος ζωής καί «επιτυχίας», δηλαδή κατακτήσεως τής ζο>ής, πλησιάζει νά 
γίνη τόσο φυσικός, τόσο καλοδεχούμενος καί Ιπιδιωκόμενος άπό δλους μας, ώστε 
έχει σχεδόν καταντήσει, δχι ά δ ι α ν ό η τ ο ς, μά ά ν ό η τ  ο ς κάθε άλ
λος τρόπος άντιμετωπίσεως τής ζωής καί έξασφαλίσεως τής επιτυχίας ! Τό παιδί, 
δ νέος γενικώτερα, ώς μιμητικό άπ’ τή φύση του ον, αυτόν τόν δρόμο, ήμών τών 
ρεγάλων, βλέπει μπροστά του —  καί αυτόν φυσικά, τόν δρόμο ακολουθεί. Φταίει, 
τάχα, έκεΐνο, άν έμεϊς οί ίδιοι τοΰ τόν παραδίνομε κ α θ ι ε ρ ω μ έ ν ο ν μέ 
τό παράδειγμά μας; Τό πρόβλημα, λοιπόν, πρέπει νά άναθεωρηθή άπ’ τό βάθος του 
καί τό ρώτημα νά άναποδογυρίση: τί ιδανικά ζωής δίνουμε σήμερα, έμεϊς οί μεγά-
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λοι, στό παιδί; Ή απάντηση - καί ή λύση άς δοθή άπό μας... Μόνο σαν αισθανθού
με Ε Μ Ε Ι Σ  τις εύθύνες μας, τό εθνικό καί τδ χριστιανικό μας χρέος, μόνο σαν 
σκεφτούμε οι ίδιοι τ ί  π ρ ο σ φ έ ρ ο μ ε  στδ παιδί σά παράδειγμα βίου, ή σάν 
δυνατότητες Ιξελίξεως καί προόδου του, μόνο τότε θά έχουμε τήν άξίωση, να άλλά- 
ξουν νοοτροπία καί στάση καί συμπεριφορά τά παιδιά μας! Μοΰ έχει τύχει, προσω
πικά, περίπτωση μητέρας, πού έμπόδισε επιτιμητικά τό παιδί της νά παραχωρήση 
τή θέση του σέ πρεσβύτην "Ελληνα μές στό λεωφορείο... Πώς λοιπόν ένα τέτοιας 
μητέρας παιδί θά μάθη νά σέβεται, νά είναι ευγενικό, νά δργανώση γενικώτερα τή 
ζωή του μέ βάση κάποιες άρχές Ιλληνικές, διαιώνιες;

Ε Ρ .: Τ ί άκριβώς είναι έκεΐνο πού πρέπει ν’ άνησυχήση τό Κράτος καί τούς 
γονείς;

ΑΠ.: Αύτά δλα είναι πού πρέπει ν’ άνησυχήσουν τό Κράτος καί τούς γονείς 
κι δλους μας. Δέν διδάσκει κανένας παρά μέ τό παράδειγμα μόνο. Καί τό παράδει
γμά μας σήμερα είναι, στή γενικότητά του, τό χείριστο πού θά μπορούσε νά γίνη..

Ε Ρ .: Τ ί θά είχατε νά μάς πήτε γιά τά σημερινά μέσα ψυχαγωγίας των παι
διών, είδικώτερα δέ γιά τόν κινηματογράφο καί τήν μουσική ;

ΑΠ.: "Αριστα κάνετε πού άρχίζετε άπ’ τά μέσα ψυχαγωγίας: τά θεάματα εί- 
Ιίκώτερα, τ ’ άκροάματα, τό βιβλίο, τό «έντυπο», τήν Ιφημερίδα, τό περιοδικό... Τυ
χαίνει νά έχω προσέξει κάπως πλατύτερα τό πρόβλημα, γιατί φιλοδοξώ καί ό ίδιος 
μιά προσφορά στδ παιδί. Παρακινημένος άπό τόν έξοχο φίλο καί λογοτέχνη κ. ’Α λ 
κή Τροπαιάτη, πού κοντά δέκα χρόνια τώρα, τυπώνει βιβλία γιά τά παιδιά. Είχα 
δει καί δ ίδιος πόση ά σ έ β ε ι α γινόταν —  καί δυστυχώς γίνεται άκόμα —  εις 
βάρος τής τρυφερής ψυχής τού παιδιού καί τού άδιάπλαστου πνεύματός του, πόση 
υποτίμηση τής νοημοσύνης καί τού έμφυτου γούστου του, πόση καταστροφή... Κυ
ριολεκτικά φρίττει κανένας, άν άναλογισθή τά περισσότερα άπ’ τά «ψυχαγωγικά» 
έργα πού προσφέρουμε στο παιδί, τά δήθεν «λογοτεχνικά», τά δήθεν «κινηματογρα
φικά» ή «θεατρικά», τά δήθεν «μουσικά», άλλά καί πιο πέρα: τά δήθεν «μορφωτι
κά» καί «έγκυκλοπαιδικά»... Σέ διαφημιζόμενη «οδρπι έτ δρμπι» Μεγάλη ’Εγκυκλο
παίδεια γιά νέους, δ ’Αδαμάντιος Κοραής έχει πεθάνει στή... Χίο, σέ τρίτομην «’Αν
θολογία» τής Δημοτικής μας Πεζογραφίας, κείμενο τού Ά λέξη Όρλώφ προβάλλε
ται ώς κείμενο τού... Λάμπρου Κατσώνη! Καί ύπάρχουν σύγχρονοι ποιηταί καί ποιή- 
τριες, πού, στό όνομα τάχα μιάς σύγχρονης «έκφρασης» καί ριγών ή τού περίφημου 
«άγχους» τής έποχής, ύμνοΰν τόν "Ηλιο, πού «διαπερνώντας τή θάλασσα, φαίνεται 
νά τής κάνη... ψυχανάλυση», ή πού περιγράφει τήν «ύποψία τού δστρακου» καί τό 
άλογο μέσα στό φαρμακείο, πού «γονατισμένο τρώει σανίδια»! Αύτοΰ τού είδους άρι- 
στουργήματα προσφέρει στό ταλαίπωρο τό παιδί ή «σοβαρή» μας φιλολογία... "Οσο 
γιά τήν πιο «έλαφρή», τή «λαϊκή» όπως τή λένε λογοτεχνία, πολλοί, δυστυχώς, συγ
γραφείς προσπαθούν, συστηματικά θάλεγα, νά καλλιεργήσουν τά πιό ταπεινά ένστι
κτα τού παιδιού, στό όνομα τάχα μιάς «πληρέστερης» γνώσης ή μιάς προσαρμογής 
στην έφεσή του γιά δνειροπόλημα ή γιά δράση, γιά περιπέτεια, γιά φανταστική 
ζωή... Ξεγλιστρώντας όμως στή χυδαιότητα, στον έκβαρβαρισμό τού ήθους του, στήν 
έγκληματολογία παντός είδους πράξεως, στήν άνόητη, τέλος «σεξολογία», πού δέν 
συγκροτεί κάν Τέχνη, πολύ δέ περισσότερο «ήθος», μπουσουλούν συνέχεια στόν πρω
τογονισμό άγριων φυλών, πού θά γίνουν ίσως «πολιτισμένες» υστερ’ άπό πολλούς αι
ώνες, καί άνατρέφουν έδώθε, έκχυδαίζουν τόν τρυφερό ψυχοπνευματικό κόσμο τού 
παιδιού, τόν γυρίζουν δηλαδή πολλούς αιώνες πίσω, διαστρέφουν τό άπλαστο άκόμα 
καλλιτεχνικοκοινωνικό καί ήθικό του κριτήριο καί προξενούν τήν μεγαλύτερη ζη
μιά πού θά έκανε καί δ πιό θανάσιμος εχθρός τής φυλής : τινάζουνε στόν άέρα τόν 
ψυχικό καί ήθικό κόσμο τού παιδιού μας καί τό έκτοξεύουν έναντίον τής κοινωνίας, 
γιά νά άνατρέψη άργά ή γρήγορα τά θεμέλια τού πνευματικού μας πολιτισμού, πού 
είναι, ήταν καί θά είναι δ άκρογωνιαίος λίθος κάθε προόδου καί άξίας αυτής έδώ 
τής φυλής, μέ τούς Παρθενώνες, τις «’Οδύσσειες» καί τούς «Προμηθείς καί άργότε-
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ρα μέ τήν 'Ά για  Σοφία της... Καί δ,τι κάνουν οί λογοτέχνες, οι στοιχοπλόκοι κι οί 
μουσικοί καί οί «χορευταί» μας, ή οί κάθε λογής έμποροι περιοδικών ή καθημερινά 
τυπωνόμενου χάρτου, τδ πολλαπλασιάζουν φιλότιμα οί λαμπροί μας κινηματογραφι- 
σταί μέ τήν άμεση κι εντονην επίδραση που άσκοΰν στην ψυχή τοΰ παιδιού οί κινού
μενοι ίσκιοι... Σπάνια ή πουθενά σχεδόν τά υψηλά παραδείγματα φρονητισμοΰ καί 
άνωτερότητος...

ΕΡ. : Πότε πρέπει ν’ άπασχολή σοβαρά τούς γονείς τό πρόβλημα Π Α Ι Δ Ι ;  
Καί πιά έπίδραση ήμπορεΐ ν’ άσκηση πάνω στή διαμόρφωση τοΰ χαρακτήρος του 
τό περιβάλλον ;

ΑΠ. : Ή μάχη γιά τό παιδί, πανθομολογούμενο είναι πώς πρέπει ν’ άρχίση 
νά δίνεται άπ’ τά πρώτα του κιόλας βήματα, έξ άπαλών δνύχων, πού λένε... Τότε 
αρχίζει οριστικά νά διαμορφώνεται ή ψυχή του, τό πνεύμα κι δ χαρακτήρας του, ό 
ήθικός γενικώτερα κόσμος του, τότε στερεώνεται θετικά ή προσωπικότητά του. Καί 
ο,τι παραδείγματα βρή μπρός του, σέ όποιο περιβάλλον, οικογενειακό ή κοινωνικό, 
πρωτοζήση, τοΰ περιβάλλοντος ίσα - ίσα αύτοΰ θά φέρη σέ δλη του τή ζωή τή σφρα
γίδα, άφοΰ αότό κυρίως τό περιβάλλον θά τροφοδοτήση τον χαρακτήρα του καί τις 
ήθικές του άρχές, πού θά τό προφυλάξουν αργότερα από άθέλητα δλισθήματα ή 
θά τό προστατεύσουν άπδ τήν εισβολή τών άντεθνικών, τών άντικοινωνικών καί άν- 
τιχριστιανικών ιδεών καί παραγόντων τής σύγχρονης κοινωνίας.

Ε Ρ . : Πώς θά ήμποροΰσε ή Εκκλησία νά διαδραματίση έξυγιαντικό ρόλο στόν 
τομέα αύτόν ;

ΑΠ. : Καμμίαν άμφιβολία δέν Ιχω πώς ή Εκκλησία μας, δχι μόνο μπορεί, μά 
έχει δλα τά μέσα νά διαδραματίση έξυγιαντικό ρόλο στόν τομέα αύτόν, κυρίως μέ 
τό παράδειγμά της καί μέ τήν πολυποίκιλη, χριστιανική καθαρά κι άνθρωπιστική 
δράση, πού θά τή φέρη πιό κοντά στήν ψυχή τοΰ πιστοΰ. Ό  έλληνικός, βέβαια, 
κλήρος βάλλεται σήμερα, γιατί κι ό ίδιος παρέχει, σ’ έλάχιστες εύτυχώς περιπτώ
σεις, μερικούς στόχους διαβλητούς. 'Ωστόσο, δς μήν έπηρεαζόμαστε άπ’ τά λίγα, 
εύτυχώς, τά έλάχιστα κακά παραδείγματα. Ό  έλληνικός κλήρος, ιστορικά, έχει 
προσφέρει πολύτιμες κι άξεπέραστες ύπηρεσίες στο ’Έθνος. Ό  Αίτωλός Κοσμάς 
συγκράτησε τό τεράστιο κΰμα τοΰ έξισλαμισμοΰ, πού άφάνιζε τό γένος ώς τόν 18 
ακόμα αιώνα. Καί άναφτέρωσε τις έλπίδες του γιά ξεσκλαβωμό, μέ τήν άγια του 
δράση, μέ τά σχολεία πού έχτισε, μέ τό θερμογόνο του πατριωτικό κήρυγμα, μέ 
τήν ίδια του τή Χριστιανική ζωή, πού τή χάρισε μαρτυρικά στή Ελλάδα. Γιατί 
είχε άνακαλύψει, άπό τούς πρώτους, σίγουρα, έναποστόλους κι ιεροκήρυκας, πώς δ 
δρόμος τοΰ Ίησοΰ είναι καί δρόμος τής Ελληνικής Πατρίδος. Οί λόγιοι τής Τουρ
κοκρατίας, πού φώτισαν τό Γένος καί τό κράτησαν στήν ύψηλή του αποστολή γιά 
τήν αναγέννηση τοΰ Νέου Έλληνισμοΰ, ήταν, οί περισσότεροί τους, ντυμένοι στά 
ράσα : δ Ήλίας Μηνιάτης, δ Βικέντιος Δαμωδός, δ Εύγένιος Βούλγαρης, δ Νικη
φόρος δ Θεοτόκης, δ “Ανθιμος δ Γαζής... Καί οί κληρικοί μας πλήρωσαν καί αύτοί 
μέ τό αίμα τους τόν ξεσηκωμό τοΰ Είκοσιένα : δ Παπαβλαχάβας, δ Πατριάρχης Γρη- 
γόριος, δ Κύπρου Κυπριανός, δ ’Αθανάσιος Διάκος, δ Παπαφλέσσας... Ακόμα καί οί 
καλόγηροι έκεΐνοι, πού άλλάζοντας γιά τήν ώρα τήν προσευχή μέ τό καρυοφίλι, 
είχαν ριχθή καί πολέμησαν τόν κατακτητή τοΰ Μόριά, παραγγέλοντάς του περή
φανα πώς «τώρα θά μάθη τί θά πή πόλεμος καλογερικός» !... Τό ίδιο καί ένωρίτε- 
ρα, στο Κούγκι τό ίδιο καί άργότερα στο Άρκάδι, στόν μακεδονικόν ’Αγώνα, στούς 
άγώνες τοΰ Δώδεκα, τοΰ Σαράντα, τοΰ Βίτσι, τοΰ Γράμμου, στούς ένδοξους τού
τους άγώνες, πού έθαψαν τά όνειρα τών έχθρών γιά έθνικήν υποδούλωση —  καί 
μόνο τ’ άτιμο παιδομάζωμα, τούς νέους τούτους γενίτσαρους, τούς άφήσαν... Ά ν  
τώρα, στήν δλότητά τους, περιμένη τούς κληρικούς μας ένας νέος άγώνας, ειρηνι
κός πάντα, γιά τό παιδί, δέν θά πή πώς μπορούν νά σκεφτοΰν άπουσία...

ΕΡ. : Πώς θά ήταν δυνατόν νά βοηθήση καί ή ’Αστυνομία ;
ΑΠ. : Τό ίδιο θά είχα νά πφ καί γιά τό έντιμο Σώμα τής ’Αστυνομίας μας,
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πού πρωτοστατεί πάντοτε σέ δλους τούς τομείς της εκπολιτιστικής δράσεως τής χώ
ρας. ΟΕ "Ελληνες αστυνομικοί καταλέγονται στούς εξυπνότερους καί στούς πιο δρα
στήριους Αστυνομικούς δλου τού κόσμου. Κα'ι διαθέτουν στοργή, προσοχή, κατανόη
ση ατό παραστρατημένο παιδί, δπως άλλωστε καί στον κάθε άναγκεμένον "Ελλη
να πολίτη. "Ας τό πλησιάσουν όλοι τους μέ πολύ περισσότερην αγάπη καί άς σκε- 
φθοΰν τά αίτια περισσότερο, παρά τά Αποτελέσματα τής κακοδαιμονίας του : τό κα
κό παράδειγμα πού εμείς οι μεγάλοι τοΰ δίνουμε, την Ανεργία πού τό μαστίζει καί 
πού προσβάλλει την άνθρώπινή του Αξιοπρέπεια, τόν πνευματικό μαρασμό τοΰ χω
ρίου του, πού Αποδιώχνει έκεΐθε τις νέες καί τούς νέους και τούς εξακοντίζει στις 
τέσσερεις άκρες τής γής, κρατώντας μονάχα τούς γέρους καί τις γριές... Τό σαχλό ή 
γκαγκστερικό βιβλίο πού τοΰ σερβίρουνε δεκαρολογώντας Αναίσχυντα, τό Αποκαρδιω
τικό κι Ολέθριο θέαμα ή Ακρόαμα ή χορό, τήν Ακράτεια αυτή των Αντικοινωνικών καί 
Αντικαλλιτεχνικών στοιχείων τής τέχνης μας, τήν Ανηθικότητα καί τήν χυδαιότητα, 
τόν Αριβισμό τής ζωής μας... Καί, Από τόν τομέα τους, άς βοηθήσουν1 ένα ώφέλιμο πα
νεθνικό έργο, Ιπεκτείνοντας καί βαθαίνοντας τή Σταυροφορία πού άνοιξαν. Γιατί, άς 
μήν ξεγελιόμαστε : ή προστασία τοΰ σύγχρονου παιδιοΰ, ή ήθική του, Αφύπνιση, ή 
στροφή του καί ή επιστροφή του στή Ελλάδα, δέν είναι έργο ένός μέρους τοΰ κρα- 
τικοΰ μας μηχανισμοΰ, δσο σημαντικό κι Αν είναι έτοΰτο τό μέρος. Είναι έργο δλων 
Ανεξαίρετα των διακλαδώσεων τής κρατικής μηχανής, έργο τοΰ κοινωνικοΰ μας 
συνόλου καλύτερα. Καί Απαιτεί συντονισμό των προσπαθειών δλων μας, Αέναους 
κόπους καί επαγρύπνηση, μελέτην Αδιάκοπη καί κουραστική, λεπτότητα χειρισμού 
καί έφαρμογών σταθερότητα κι ειλικρίνεια τών προσπαθειών δλων μας...

Ε Ρ . : Τ ί θά είχατε να μάς πήτε γιά τήν προστασία τών Ανηλίκιον στήν χώρα
μ α ς ;

ΑΠ. : Ειδικά γιά τήν προστασία τών Ανηλίκων στήν χώρα μας, δέν θά είχα νά 
πώ πολλά, ώς μή έπαΐων... Νομίζω, ώστόσο, πώς καί τό ζήτημα τούτο Ανάγεται, 
σάν μερικώτερο πρόβλημα, στήν δλη θεώρηση καί Ανάπτυξη, στήν δλην ό ρ γ  ά - 
ν ω σ η τής Αγάπης μας καί τοΰ ζωντανού μας Ινδιαφέροντος γιά τό παιδί, τήν 
Α.Μ. τό παιδί, δπως τό είπαν.

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

ΑΠ. : Συμπερασματικά, θά είχα νά πώ, πώς ίσως νά ήμουν λίγο ύπερβολικός 
σέ δσα πριν Από λίγο Ανέφερα, καί νά φάνταξα έτσι γΓ Απαισιόδοξος. "Ομως, δχι ! 
Μπορώ, τώρα πιά, νά τονίσω,πώς έχω εμπιστοσύνη στή διαιώνιαν Ελλάδα, στήν 
Τέχνη καί στο μυαλό της, στήν ίδια της τήν ιστορική ζωή, στά δψιστα, δηλαδή, 
παραδείγματα θυσιών καί ήρωϊσμοΰ, πού μάς έχει ώς τώρα προσφέρει. Καί θέλω νά 
πιστεύω, πώς δλα δσα θλιβερά συζητήσαμε πριν άπό λίγο, συγκροτούν ίσως ενα 
φαινόμενο παροδικό, μια, μόδα πού θά περάση... Τ ί ώραΐα πού τό τραγούδησε τούτο 
ό Παλαμάς, κλείνοντας τόν Η ' Λόγο Από τόν «Δωδεκάλογο τοΰ Γύφτου» του :

Καί μήν έχοντας πιό κάτου άλλο σκαλί
νά κατρακυλήσης πιό βαθιά
Στοΰ κακοΰ τή σκάλα,
γιά τ’ άνέβασμα ξανά πού σέ καλεΐ
θά αίστανθής νά σοΰ φυτρώνουν, ώ χαρά !
τά φτερά,
τά φτερά τά πρωτινά σου τά μεγάλα !

"Ετσι καί ή Ελληνική μας Πατρίδα : πολύ σύντομα θ’ άποκτήση ξανά τά φτε
ρά τά πρωτινά της, τά μεγάλα ! Γιατί, πώς νά ξεχάσουμε δτι καί σήμερ’ ακόμα 
ύπάρχουν δυνάμεις καί παραδείγματα, πού όδηγοΰν σέ υψηλά ’Ιδεώδη ; Κοντά μας 
είναι ή κοσμοξάκουστη έποποιΐα τοΰ 1940, τά έλληνικά νιάτα πού άπλωσαν τά κορ
μιά τους γιά νά μήν περάση ή νέα σκλαβιά, πού κάμουν τό ίδιο στό Γράμμο καί στο 
Βίτσι, κοντά μας είναι τά Εερά κατορθώματα τής ειρηνικής μας έλληνικής ζωής,
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Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΙΜΟΥ *
------------------------- 'Υπό τοϋ κ. ΠΕΛΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗ --------------------------

Έλέχθη προσφάτως καί έγράφη παρά ηγετικού στελέχους της Ελληνικής 
Άκρας Άριστεράς τό έξης καταπληκτικόν : «Ό  άντικομμουνισμός δεν είναι ιδεο
λογική σημαία. Είναι παρότρυνσις εις έγκλημα κατά της Δημοκρατίας».

Ό  δογματισμός αύτός εκφράζει τήν άντίληψιν πού έχει ή ’Άκρα ’Αριστερά, 
όχι πλέον περί άντικομμουνισμοΰ, αλλά περί Δημοκρατίας. Καί βεβαιώνει δ δογματι
σμός αύτός δτι οί έγχώριοι κομμουνισταί περιφρονοΰν τόν λαόν καί έμπαίζουν τήν 
Δημοκρατίαν, έπειδή τούς δίδει τήν έλευθερίαν νά δογματίζουν τοιούτους δογματι
σμούς.

Κατ’ άρχήν δ δρος «άντικομμουνισμός» είναι αδόκιμος στις Δημοκρατίες. Είναι 
εκτός τόπου. Τό έχουμε χιλιάκις τονίσει καί έξηγήσει. Ή άρνησις στις Δημοκρατίες 
δέν είναι αύτοί πού πιστεύουν στή Δημοκρατία, αλλά αύτοί πού τήν μάχονται καί 
προσπαθούν νά τήν λύσουν. ’Επί τού προκειμένου «άρνησις» είναι οί κομμουνισταί.

’Έτσι από τήν μίαν πλευράν ύπάρχουν οί μαχόμενοι τόν κομμουνισμόν, τόν 
εχθρόν τής Δημοκρατίας, ύπάρχουν δηλαδή οί Δημοκράτες καί άπό τήν άλλην 
πλευράν ύπάρχουν οί μαχόμενοι τήν Δημοκρατίαν, οί άντιδημοκράτες. Καί «άντι- 
δημοκράτες» είναι οί κομμουνισταί, διότι αύτοί επαγγέλλονται τήν κατάργησίν της 
καί τήν έγκαθίδρυσιν τού ίδικού τους καθεστώτος. Αύτοί άρνούνται τά ιδανικά τής 
Δημοκρατίας καί προβάλλουν τά ίδικά τους πού είναι αντίθετα στά δημοκρατικά 
ιδεώδη.

«Άντικομμουνισμός» ύπάρχει. ”Οχι δμως στά δημοκρατικά καθεστώτα. Υπάρ
χει στά κομμουνιστικά. ’Εκεί, δσοι άντιτίθενται στον κομμουνισμό, δ δποΐος αποτε
λεί τήν «θέσιν», τό «καθεστώς», αύτοί είναι πράγματι «άντικομμουνισταί». Καί, δυ
στυχώς γιά τά κομμουνιστικά καθεστώτα, έκεΐ οί «άντικομμουνισταί» είναι πολύ πε
ρισσότεροι άπό τούς κομμουνιστάς, άπό τούς δπαδούς τού καθεστώτος.

Λοιπόν κατ’ άρχήν, δεν ύπάρχουν στήν Ελλάδα «άντικομμουνισταί» καί ούτε, 
φυσικά, ύπάρχει «άντικομμουνισμός». Ό  δρος είναι εκτός τής άπολύτου έννοιας του, 
διότι ή πραγματικότης είναι άντίθετος στήν έννοιολογικήν σημασίαν τής λέξεως.

Στήν Ελλάδα δέν υπάρχει άντικομμουνισμός. 'Υπάρχει ή μεγίστη πλειοψηφία

οί έντιμοι νέοι πού σπουδάζουν σέ δλες τις βαθμίδες τής έλληνικής μας Παιδείας, 
ή πού μέ τό δπλο στό χέρι, έτοιμάζονται ν’ άποκρούσουν κάθε δπουλην εισβολή... 
Κοντά μας είναι καί οί σώφρονες οίκογενειάρχαι, οί τόσες κρατικές μας 'Υπηρε
σίες, πού σφυρηλατούν τό μεγαλείο τού ’Έθνους : οί κληρικοί μας, οί καθηγηταί 
καί οί δάσκαλοί μας, οί άστυνομικοί μας, οί δημόσιοι γενικά ύπάλληλοι, στρατιω
τικοί καί πολιτικοί, οί άνώτατοι λειτουργοί τής Πολιτείας καί τού Ελληνικού Κρά
τους. Δέν είναι λοιπόν νά άπελπιζώμαστε. Οί φύλακες γρηγοροΰν... Καί άργά ή 
γρήγορα, τό «θαύμα» θά ξαναγίνη... Α ρκεί νά τό πιστεύουμε δλοι, καί καθένας στον 
κύκλο ή στον τομέα του νά άγωνισθή τίμια καί σκληρά. Ή έρευνα τότε τού Αστυ
νομικού Σώματος δέν θά έχει περιοχόμενο τό «πώς θά άνασταλή τό Κακό», μά τό 
πώς «τό Καλό θά γίνη καλύτερο». Κάτι τι, άλλωστε, πού ισχύει άρκετά καί γιά 
σήμερα...

Αύτά μάς είπεν δ κ. Γιάκος. Καί νοιώθουμε χρέος μας, άπό τή στήλη αύτή, 
νά τού ύποβάλουμε τις θερμές εύχαριστίες μας γιά τις πολύτιμες συμβουλές του καί 
γιά τήν εύγενική του συμπαράσταση στό έργο μας, πού μας τιμά. (Συνεχίζεται)
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τοΰ λαοΰ πού μάχεται τδν κομαουνισμόν, πού δέν θέλει τον κομμουνισμών καί ύπε- 
ρασπίζεται τήν Δημοκρατίαν, γιατί σ’ αύτήν πιστεύει.

Ά λλα καί έάν δεχθούμε δτι οί μαχόμενοι τδν κομμουνισμόν, ύπερασπιζόμενοι 
από αύτόν τις λαϊκές έλευθερίες καί τήν έθνικήν ανεξαρτησίαν, πρέπει να. άποκα- 
λοΰνται «άντικομμουνισταί», πάλιν ή ούσια δέν μεταβάλλεται. Καί ή οόσία είναι 
οτι δ «άντικομμουνισμός», έστω, υπό τήν έννοιαν πού θέλουν να τοΰ προσδίδουν οί 
κομμουνισταί, είναι ιδεολογική σημαία πού ύποχρεοΰται νά κρατά συνεχώς υψηλά, 
κάθε ελεύθερος άνθρωπος καί κάθε άληθινός δημοκράτης.

Δέν αποτελεί σέ καμμιά περίπτωση ψόγον —  ούτε δύναται νά άποτελέση —  ή 
ιδεολογική σημαία τοΰ άντικομμουνισμοΰ, δταν τήν κρατοΰν καί τήν ύπερασπίζουν 
άνθρωποι άφωσιωμένοι στα δημοκρατικά ιδεώδη, στις λαϊκές έλευθερίες καί στήν 
έννοια τής πατρίδος. Άντιθέτως δικαιούνται τιμής καί έπαίνου δλοι οί πολέμιοι 
τοΰ κομμουνισμού, πού θά είναι ταυτοχρόνως καί ύπερασπισταί τής Δημοκρατίας 
—  καί κάθε ύπερασπιστής τής Δημοκρατίας όφείλει νά είναι πολέμιος τοΰ κομμου
νισμού, τοΰ καταλυτοΰ της.

Τό θέμα είναι πολύ άπλό. Καί εδραιώνεται σε μιά τετράγωνη λογική καί σέ 
μιά αναμφισβήτητη πραγματικότητα. Καί ή πραγματικότης είναι δτι ό κομμουνι
σμός δογματικά καί στήν πράξη καταλύει τήν Δημοκρατία, δπως τήν πιστεύει καί 
τήν θέλει ή μεγίστη πλειοψηφία τοΰ λαοΰ μας.

Λέγουν οί κομμουνισταί δτι δήθεν ή δική τους Δημοκρατία είναι καλύτερη, 
δικαιότερη άπό τήν ίδικήν μας, τήν «άστική». Λέγουν άκόμη πώς ή αληθινή Δη
μοκρατία είναι ή δική τους, τήν οποίαν τολμούν νά άποκαλοΰν «Λαϊκήν». Δέν είναι 
αυτό τό θέμα μας, γ ι’ αυτό καί κατ’ οικονομίαν δέν έχουμε άντίρρησιν νά δεχθούμε 
αύτήν τήν άποψιν. ’Αλλά καί οί κομμουνισταί δέν είναι δυνατόν παρά νά όεχτοΰν 
πώς ή δική τους Δημοκρατία —  έστω ή καλύτερη άπό τήν ίδικήν μας, έστω ή άλη- 
θινή —  μάχεται τήν ίδικήν μας. Είναι άντίπαλος τής ίδικής μας. Διαφωνεί ή κομ
μουνιστική Δημοκρατία, ή «Λαϊκή», μέ τήν ίδικήν μας, τήν «άστικήν». Καί διαφω
νεί σέ δλα τά βασικά σημεία της : στήν έννοια τής έλευθερίας, στήν έννοια τής πα
τρίδος, στήν έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ριζική είναι ή άντίθεσις μεταξύ τών δύο Δημοκρατιών. Καί είναι ως Ικ τού
του καί θανάσιμος ή πάλη μεταξύ των, μεταξύ Δημοκρατίας αστικής καί λαϊκής, 
Λύτό θά πή πώς βσοι πιστεύουν στήν άστική Δημοκρατία, πώς συνεχώς έξελίσσεται 
καί βελτιώνεται, δέν μπορεί νά πιστεύουν καί στήν «λαϊκή» Δημοκρατία, δηλαδή 
στόν Κομμουνισμό. ’Έτσι αύτοί πού μάχονται τόν κομμουνισμό, ύπερασπίζουν 
τά ίδικά τους ιδανικά, ύπερασπίζουν τήν ίδικήν τους Δημοκρατίαν. 'Όσοι κρατοΰν 
λοιπόν τήν «ιδεολογική σημαία τοΰ άντικομμουνισμοΰ» έκτελοΰν ύπέρτατον καθή
κον πρός τήν πατρίδα καί πρός τήν μία, τήν άληθινή Δημοκρατία, τήν «άστική», 
τήν ίδικήν μας.

Ό  άντικομμουνισμός υπό τήν έννοιαν αύτήν δχι μόνον δέν είναι «παρότρυνσις 
εις έγκλημα κατά τής Δημοκρατίας» —  δπως τολμοΰν νά διακηρύσσουν οί κομμουνι- 
σταί, άλλά είναι ϋψιστον ιδανικόν καί ύπέρτατον καθήκον.

Δίχως τόν «άντικομμουνισμόν» θά υπήρχε ό κομμουνισμός. Καί μέ τόν κομμου
νισμόν δέν θά ύπήρχε ή Δημοκρατία, αύτή πού θέλει καί πιστεύει σχεδόν τό σύ- 
νολον τοΰ λαοΰ μας. “Οποιος θά ήθελε νά πληροφορηθή τί άκριβώς είναι δ κομ
μουνισμός γιά τήν Δημοκρατία καί έπομένως τί είναι καί ό άντικομμουνισμός, άς 
άνατρέξη εις τούς λόγους τοΰ ’Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ε ίχε πή δ μέγας πολιτικός πρός τήν Βουλήν, τόν Μάϊον τοΰ 1929, άναφερό- 
μενος είς τό νομοσχέδιών του περί διώξεως τοΰ κομμουνισμού, τά έξής : « ...“Εν 
κοινωνικόν καθεστώς, τό δποΐον θά ήνείχετο τήν ύπό τό δμμα του παρασκευήν 
προεργασίας είς άνατροπήν του καί θά έπερίμενε νά τιμωρήση μόνον τήν έπιτυχίαν
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τής άποπείρας αύτής, θά ήτο μωρόν, διότι δταν θά έπιτύχη ή απόπειρα, τό κεφάλι 
τό ίδικόν του θά τιμωρηθή καί βχι τοΰ άλλου».

Οί λόγοι αύτοί τοΰ ’Ελευθερίου Βενιζέλου δίδουν τό μέτρον κρίσεως. Δικαιώ
νουν άπολύτως οί λόγοι αυτοί τήν ιδεολογικήν σημαίαν τοΰ άντικομμουνισμοΰ, άλλά 
καί χαρακτηρίζουν δλους αότοΰς πού προσπαθοΰν νά εμφανίσουν τόν «άντικομμου- 
νισμόν», δηλαδή τήν ύπεράσπισιν των λαϊκών έλευθεριών, ως «έγκλημα κατά τής 
Δημοκρατίας».

«Θά ήτο μωρόν, είπεν δ Ελευθέριος Βενιζέλος, ενα κοινωνικόν καθεστώς πού 
θά ήνείχετο τήν υπό τό δμμα του παρασκευήν προεργασίας πρδς άνατροπήν του». 
Καί δ κομμουνισμός δεν είναι τίποτε άλλο —  άδιαφόρως των μεθόδων καί των 
προσωπείων πού έκάστοτε χρησιμοποιεί —  μία συνεχής καί έντατική παρασκευή 
προεργασίας πρδς άνατροπήν τοΰ καθεστώτος.

’Έτσι οί άληθινοί πατριώτες καί δημοκράτες —  οί «άντικομμουνισταί» κατά 
τούς κομμουνιστάς —  μάχονται τόν κομμουνισμόν μέ ιδεολογικήν σημαίαν αύτήν 
πού είχε κρατήσει ύψηλά άπδ τδ 1929, δ έκ τών μεγαλυτέρων πολιτικών ήγετών 
τής νεωτέρας Ελλάδος. Ε ίχε πή δ Ελευθέριος Βενιζέλος : «Δέν θά δεχθώμεν, προ- 
σβλέποντες άδιάφοροι τήν έργασίαν τήν διεξαγομένην διά τής βίας έκ μέμους μιας 
θορυβοποιοΰ μειοψηφίας πρδς άνατροπήν τοΰ πολιτεύματος, τδ δποΐον ή μεγάλη 
πλειοψηφία τοΰ λαοΰ δέχεται, τοΰ πολιτεύματος έκείνου κατά τδ δποΐον ή πλειοψη- 
φία εχει έκάστοτε τδ καθήκον καί τδ δικαίωμα νά ρυθμίζη τά πράγματα τοΰ τό
που». Αυτή είναι ή ιδεολογική σημαία κάθε «άντικομμουνιστοΰ», δπως οί κομμου- 
νισταί άποκαλοΰν τούς αντιπάλους των. Καί αύτήν τήν σημαίαν τοΰ άντικομμουνι- 
σμοΰ τήν έχουν δικαιώσει έπιγραγγραματικοί λόγοι, ένδς άλλου δημοκρατικού ήγέτου, 
δ όποιος εις τήν εποχήν του έθεωρεΐτο δτι εύρίσκετο πολύ πλησίον τής *Ακρας ’Α
ριστερές. Πρόκειται περί τοΰ αειμνήστου ’Αλεξάνδρου Παπαναστασίου.

Ε ίχε πή δ Παπαναστασίου πρδς τήν Βουλήν : «Ύστερα άπδ τδ πείραμα πού 
εγινεν εις τήν Ρωσίαν θά ήτο παραφροσύνη, δι’ οίονδήποτε Κράτος Εύρωπαϊκόν, νά 
άνατρέψη τδ ύφιστάμενον κοινωνικόν καθεστώς κατά τδ σύστημα τδ μπολσεβικικόν. 
Θά ήτο παραφροσύνη —  συνέχιζε δ Παπαναστασίου —  διότι τό μέγα πείραμα άπέ- 
δειξεν δτι δσον καί εάν ήσαν ύψηλά τά ιδανικά τά δποϊα ώθησαν είς αύτό, οί τόσον 
βίαιαι καί άπότομοι, άωροι καί ριζικαί μεταβολαί αντί νά καλυτερεύσουν τάς συνθή- 
κας τοΰ βίου, τάς χειροτερεύουν. Καταστρέφουν άξίας, σταματοΰν τήν πρόοδον καί 
χειροτερεύουν καί αύτήν τήν θέσιν τοΰ εργάτου».

«Παραφροσύνη», λοιπόν έχαρακτήρισεν δ ’Αλέξανδρος Παπαναστασίου τήν έπι- 
κράτησιν τοΰ κομμουνισμοΰ. Καί έναντίον αυτής τής παραφροσύνης μάχονται οί «άν- 
τικομμουνισταί», δηλαδή ή μεγίστη πλειοψηφία τοΰ Ελληνικού λαοΰ. Γ ι’ αύτδ καί 
δ άντικομμουνισμός είναι οχι απλώς ιδεολογική σημαία, άλλά έθνικδν καί δημο
κρατικόν καθήκον. Είναι παρότρυνσις πρδς ύπεράσπισιν καί έδραίωσιν τής Δημο
κρατίας καί δχι «παρότρυνσις είς έγκλημα» έναντίον της.

ΠΕΛΟΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ

Τό σχόλιον τοΰτο μετεδόθη έκ τοΰ Κεντρικού Ρ. Σ . ’Ενόπλων Δυνάμεων τήν 26-1-1967.
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Τό «κάτι άλλο.. .»
'Υπό του Άστυφύλακος κ. ΜΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

01 αλλεπάλληλες αναφορές των προηγουμένων διοικήσεων ήσαν σαφείς και 
κατηγορηματικές : «Τό κτίριο είναι άκατάλληλο» !... Δέν έφταναν δμως στό στόχο 
τους, γιατί, παρ’ δλη την αποδοχή τους άπό την Ηγεσία μας, έντούτοις έσκάλωναν 
σέ πολλά άγνωστα (τα γνωστά τής Γραφειοκρατίας) εμπόδια. ’Έτσι, άντί νά φέ
ρουν τό αναμενόμενο άποτέλεσμα, κατέληγαν οί ίδιες σέ σκονισμένα ράφια αρχείων, 
δεόντως άριθμημένες καί πρωτοκολλημένες.

Ή άναφορά δμως τής σημερινής διοικήσεως τοΰ Γ ' Τμήματος ήταν ακόμα 
πιο σαφής καί κατηγορηματική : «Ή σαθρότης τοΰ κτιρίου μειώνει τό κΰρος τής 
'Υπηρεσίας καί προσβάλλει την άξιοπρέπεια των υπαλλήλων»... Καί ή άναφορά 
αυτή, μέ γοργότητα καί εύθυβολία θαυμαστή, βρήκε τό στόχο της. ’Έτσι, στις 9 
τοΰ Φλεβάρη τοΰ σωτηρίου έτους 1967, έγκαταλείψαμε μετά χαράς τό σαθρό κτίριο 
τής όδοΰ Βαλαωρίτου 17 καί έγκατασταθήκαμε στό νέο, σύγχρονο κτίριο τής δδοΰ 
Ύψηλάντου 2 τοΰ Κολωνακίου.

Καί ήταν ήδη καιρός, γιατί τά έπιχρίσματα τοΰ... Ιστορικής άξίας κτιρίου πού 
έγκαταλείψαμε, είχαν άρχίσει νά πέφτουν πάνω στά κεφάλια μας, ενώ τά θεμέλιά 
του είχαν άνεπανόρθωτα διαβρωθή άπό στρατιές εύτραφών τρωκτικών κι’ άπό την 
υγρασία. Αυτά δμως άνήκουν όριστικά στό παρελθόν. Τώρα πιά είμαστε στό νέο, 
λαμπρό —  σύμφωνα μέ τά γνωστά μέτρα —  κτίριο, μακαρίζοντες έαυτούς γιά την 
τύχη μας νά ύπηρετοΰμε στό Γ ' Τμήμα.

Βέβαια έφ’ δσον τό κτίριο τοΰ Τμήματος βρίσκεται στην καρδιά τής καρδιάς 
τής ’Αθήνας, στό θρυλικό Κολωνάκι, έτσι έπρεπε νά είχαν τά πράγματα...

’Ιδού λοιπόν τό νέο μας οίκημα :
—  Είναι πολυώροφο, μέ μάρμαρα πολυτελείας στην είσοδό του. Ή πρόσοψή 

του φωτίζεται μέ «κρυφό φωτισμό» καί εμπνέει τό σεβασμό μέ τήν εξωτερική του 
έμφάνιση.

Τό δτι βρίσκεται σέ ήσυχο δρόμο τοΰ Κολωνακίου αυτό έξασφαλίζει ήρεμία 
ατούς εργαζομένους υπαλλήλους, καθώς καί ήσυχο ύπνο, πού τόσο τόν έχουν άνάγ- 
κη οί νυχθημερόν εργαζόμενοι συνάδελφοι.

Βρίσκεται κοντά στις στάσεις τών τρόλεΰ καί πολλών λεωφορείων, μέ άπο
τέλεσμα οί «οίκοι διαμένοντες» —  άλλά καί δλοι —  νά κερδίζουν χρόνο καί ν’ 
άπαλλάσσωνται άπό περιττή πεζοπορία κατά τήν άποχώρηση καί προσέλευσή τους 
στό Τμήμα.

Τό περιβάλλον τής συνοικίας αύτής μέ τήν ευπρέπεια, τήν τάξη καί τήν καθα
ριότητα, ποή τό χαρακτηρίζουν, «διδάσκει» δλους μας, μέ άποτέλεσμα τήν άνοδο 
τοΰ πολιτιστικοΰ μας επιπέδου. (Σ’ αύτό πιστεύω νά μήν έχη κανείς άντίρρηση 
γιατί... πώς νά τό κάνωμε : άλλο πράγμα είναι π.χ. ή «Τρούμπα» τοΰ Πειραιώς 
καί άλλο οί καλές συνοικίες).

Τό εσωτερικό τοΰ κτιρίου δέν έχει βέβαια τήν ευρυχωρία τών κτιρίων τής 
«παλιάς καλής εποχής», άλλά έχει δλες τίς σύγχρονες άνέσεις’ έχει :

—  Κεντρική θέρμανση συνεχοΰς λειτουργίας.
—  ’Ανελκυστήρα γιά τήν έξυπηρέτηση Κοινοΰ καί υπαλλήλων.
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Κοιτώνες —  καί δχι πια «θαλάμους» —  μέ εντοιχισμένες ντουλάπες, για τα 
πράγματα ένός έκάστου των υπαλλήλων.

Καθαρό, ευπρεπές καί άνετο εστιατόριο.
Εχει έπίσης καί κάτι άλλο τό νέο μας Τμήμα, πού αυτό, όπως πιστεύομε, πρώ

τη φορά συμβαίνει από συστάσεως τοϋ Ελληνικού Βασιλείου :
—  ’Έ χει καλοριφέρ στα κρατητήρια !...
Πιθανόν «σώματα» κεντρικής θερμάνσεως νά ύπάρχουν καί σέ άλλα κρατη

τήρια, επειδή δ άρχικός προορισμός τών χώρων αυτών νά ήτο άλλος. ΕΝΤΟΛΗ 
όμως νά μπουν σώματα καλοριφέρ έν λειτουργία σέ Ελληνικά κρατητήρια, άπ’ 
όσο γνωρίζομε, πρώτη φορά έδόθη : Καί έδόθη επί τών ήμερών μας, κατά τήν οι
κοδόμηση τού κτιρίου τού Τ ' Τμήματος.

Αυτό τό σπουδαίο γεγονός είναι τρανή απόδειξη καί γιά τούς εχθρούς μας 
ακόμη, ότι γιά τήν ’Αστυνομία μας μέ τις λαμπρές παραδόσεις... —  άναπαύου έν 
ειρήνη, σέρ Χαλλίνταιη... —  τά κρατητήρια δέν είναι τόπος «βασανισμοΰ» παρε- 
κτρεπομένων πολιτών, άλλά χώροι προσωρινού περιορισμού τους, χάριν τού Καλού 
τού συνόλου τής κοινωνίας. (Πιστεύομε μάλιστα ότι δ έκλεκτός συνεργάτης «Index» 
τών ΕΙΚΟΝΩΝ καί φίλος τής ’Αστυνομίας θά σημειώση τήν απαρχή αυτή έξευ- 
ρωπαϊσμού τών Ελληνικών κρατητηρίων) ...

Ή θέρμανση σέ κρατητήρια ’Αστυνομικού Τμήματος είναι κάτι πού συγκινεΐ 
βαθύτατα... Γιατί είναι χειροπιαστή απόδειξη ανθρωπιάς καί άγάπης πρός τό Με
γάλο Κοινό μας.

Είναι, ακριβώς, ή θαλπωρή τής καρδιάς μας...

Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

Ό  συνεργάτης «Index» τών «ΕΙΚΟΝΩΝ» πού άναφέρω είναι ό γνωστός μου δημο
σιογράφος καί συγγραφεύς Βασίλης Καζαντζής, ό όποιος έχει γράψει κολακευτικά σχόλια 
υπέρ τών αστυνομικών.

Μάλιστα σ’ ένα σχετικό δημοσίευμά του στις «ΕΙΚ Ο Ν ΕΣ» άπήντησα μέ δικό μου 
δημοσίευμα, ύπό τόν τίτλο, «Παράλληλες ώρες», στό ύπ’ αριθμόν 275 τεύχος τών « ’Αστυ
νομικών Χρονικών».

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Ι

Τά 24 έκδοθέντα τεύχη τών « ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ » 
τοΰ λήξαντος έτους 1966 μετά τοϋ λεπτομερούς ευρετηρίου, δέον 
νά βιβλιοδετηθοΰν εις ένα τόμον, ό όποιος θά φέρη τόν τίτλον 

«ΤΟΜΟΣ ΙΔ' έτους 1966».

Διά τήν βιβλιοδεσίαν τών έν λόγω τευχών οί ενδιαφερόμε
νοι δύνανται ν’ άπευθύνωνται εις τό έπί τής όδοϋ Καλλιδρομίου 
7 βιβλιοδετεΐον τοΰ κ. Ίωάννου Ταουσάνη ( τηλέφ. 634.691). 
Τιμή κατά τόμον, κατόπιν συμφωνίας της υπηρεσίας ήμών μετά 
τοϋ βιβλιοδέτου, δραχ. 17 διά τόν πανόδετου καί δραχ. 27 διά τόν 
δερματόδετου, ήτοι αί αύταί ώς καί κατά τά παρελθόντα έτη τιμαί.



—  Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Α. Μαυρογιάννης συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω νά έχη διαρ- 
ρήξει τό έπί τής δδοΰ ’Ηπείρου 5 σπίτι καί νά εχη άφαιρέσει εί'δη ρουχισμού.

—  ΕΞΕΜΕΤΑΛΛΕΓΕΤΟ 20έτιδα νέα, διά τής μεθόδου τής όποσχέσεως γά
μου, δ Κ . Δρόσος, έτών 28, έγγαμος καί πατέρας 2 τέκνων. Συνελήφθη.

—  ΟΙ ΔΙΑ ΡΡΗ Κ ΤΕΣ πολυτελείας I. Κ. ’ Ιορδάνης, λογιστής, I. Γ . Λαμπρι- 
νέας, ξυλογλύπτης καί Αίμ. Ααμπίδης, συνελήφθησαν άπό τήν ’Ασφάλεια Προα
στίων. Είχαν δύο ιδιωτικά αύτοκίνητα καί ήσαν έφοδιασμένοι μέ ελαφρά, άλλά απο
τελεσματικά διαρρητικά εργαλεία, πού τά έφεραν άπό τή Γερμανία καθώς καί μέ 
ειδικά γάντια καί βούρτσες, πού εξαφανίζουν τά δακτυλικά άποτυπώματα. Κατά 
προτίμησιν έκαναν διαρρήξεις σέ βίλλες των προαστίων άπ’ δπου άφαιροΰσαν κυρίως 
κοσμήματα. Μέσα σέ 4 μήνες ελεηλάτησαν 13 σπίτια τού συνοικισμού Παπάγου, 
10 τού Ψυχικού καί Φιλοθέης, 2 τής Ν. Σμύρνης καί 2 τού Π. Φαλήρου. Ζοΰσαν 
πολυτελή ζωή μέ φιλενάδες καί ταξιδάκια στό Εξωτερικό.

—  ΕΣΚΟΠΕΤΕ καί πυροβολούσε τούς διαβάτες άπό παράθυρο τής πολυκατοι
κίας τής δδοΰ Πανόρμου 5, δ Σπ. ΙΙερεσιάδης, μέ άεροβόλο δπλο, στό δποΐο είχε 
τοποθετήσει καί διόπτρα γιά νά έξασκηθή στή σκοποβολή. Έ τσ ι έτραυμάτισε τούς 
περαστικούς Γ . Παληκαρήν, I. Αύγίαν, “Αννα Λάγια καί Γ . Νότσενα, δπότε συνε
λήφθη άπό τή ’Αστυνομία, κρατώντας στό χέρι τό δπλο του.

—  ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ έκλεψαν οί Ε. Πανέσης, έτών 26, Α. Κατής, έτών 
23 καί Ε . Πεταχτής, έτών 28, τό δποΐο μετέφεραν μέ τό I. X . 109531 στην 
περιοχή «Τριών Γεφυρών» δπου καί συνελήφθησαν, κατόπιν καταδιώξεως άπό περι
πολικά τής ’Αστυνομίας. Τό κιβώτιο έκλάπη άπό τήν άποθήκη σιδηρικών τού οίκου 
τυφλών Σεπολίων.

—  ΟΙ ΚΛ ΕΠ ΤΕΣ οικιών καί καταστημάτων Α. Σουφλής, έτών 20 καί Μ. 
Γεωργαλάς συνελήφθησαν καί δμολόγησαν 4 κλοπές πού είχαν κάμει.

—  ΕΚΛΕΨΕ αύτοκίνητο άπό τήν πλατεία τού σταθμού Λαρίσης δ στρατιώτης 
Σταύρος Τσόγκας, δ δποΐος συνελήφθη στό 88 χιλμ. τής έθνικής δδοΰ ’Αθηνών —  
Λαμίας άπό περιπολικό τής Χωροφυλακής.

—  Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Γ . Άναστασιάδης ή Άθανασιάδης, έτών 27, συνελήφθη 
μόλις ήλθε άπό τήν Γερμανία καί τρέφοντας μούσι παρίστανε τό Γερμανό τουρίστα. 
Τό 1965 μόλις άπελύθη άπό τις φυλακές δπου έμεινε 4 χρόνια γιά διαρρήξεις, έκλε
ψε 53.000 δραχ. καί δύο διαβατήρια Γάλλων τουριστών, πού έμεναν στό ξενοδο- 
χεΐον «Σόλων» στό Τολό τού Ναυπλίου, στό δποΐο έργαζόταν. Πλαστογράφησε τό 
ένα διαβατήριο καί μέ τά 53 χιλιάρικα στήν τσέπη πήγε στην Τουρκία, άλλά οί 
Τούρκοι κατάλαβαν άμέσως τήν πλαστογραφία καί τόν συνέλαβαν. Στις φυλακές 
γνωρίστηκε μέ ένα Τούρκο πλαστογράφο, δ δποΐος τόν έφοδίασε μέ γερμανικό πλα
στό διαβατήριο μέ τό δνομα Μάρτιν Φέϊελερ. Μέ τό νέο διαβατήριο κατώρθιυσε νά 
φύγη άπό τήν Τουρκία. Πήγε στή Μασσαλία, ναυτολογήθηκε σάν θερμαστής σέ 
έλληνικά καράβια καί υστέρα άπό πολλά ταξίδια, πήγε στή Γερμανία κι άπό έκεΐ 
ήρθε στήν Ελλάδα, άλλά οί άστυνομικοί τόν «τσίμπησαν» στό σταθμό. Ό  Άνα- 
στασιάδης μιλάει άπταιστα άγγλικά, γερμανικά καί τουρκικά.

—  ΕΤΡΑ ΓΜ Α ΤΙΣΕ μέ μαχαίρι στην δσφυακή χώρα τόν Ε. Ματθαίου, δ σε-
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σημασμένος κακοποιός Χρ. Φούντας, πού πρό όλίγου άπεφυλακίσθη, άφού έξέτισε 
δετή κάθειρξη. Αιτία δτι τον παρετήρησε τό θύμα, ένώ παρενοχλοΰσε τή μνηστή 
του. Ό  δράστης έτράπη εις φυγήν καί άναζητεΐται άπό τήν ’Αστυνομία.

•— ΓΙΑ  ΛΑΘΡΑΙΑ έξαγωγή συναλλάγματος συνελήφθησαν άπό τήν Υ π η
ρεσία Προστασίας ’Εθνικού Νομίσματος καί κατεδικάσθησαν άπό τό πλημμελειοδι
κείο, οί 1) Κ . Παπαϊωάννου, εις φυλάκισιν 7 μηνών καί στέρησιν έπί εν έτος 
τών πολιτικών του δικαιωμάτων, 2) Π. Κυπρούλης, εις φυλάκισιν 6J4 μηνών, 3) 
Ν. Βόρδος, εις φυλάκισιν 1 έτους καί 4) Π. Τσιτλανίδης, εις φυλάκισιν 7 μηνών. 
’Επίσης κατεδικάσθησαν ό Κ . Σπηλιάδης, εις 8 μηνών φυλάκισιν καί ό Γκουΐντο 
Ά λμπίνι, εις 8 μηνών φυλάκισιν, γιατί άπεπειράθησαν νά έξαγάγουν λαθραίως 
ελληνικόν καί ξένον συνάλλαγμα.

—  ΓΠ ΕΞΑ ΙΡ ΕΣΗ  συνολικού ποσού δραχ. 83.000 έκαμεν ό Χρ. Παπανικο- 
λάου, έτών 28, ό όποιος καί συνελήφθη γιατί άγόραζε άπό διαφόρους έμπορους ηλε
κτρικά είδη, ύπέγραφε συναλλαγματικές καί έξηφανίζετο.

■—■ ΕΤΡΑΓΜ ΑΤΙΣΑΝ μέ σουγιά μέσα στο λεωφορείο, δπου έργαζόταν, τον εί- 
σπράκτορα Κ . Μπαλταδόπουλο, οί Φ. Διαμαντόπουλος, έτών 18, δ όποιος καί συνε
λήφθη καί Δ. Φωτόπουλος, δ όποιος καταζητείται, γιατί τό θύμα τούς παρετήρησε, 
έπειδή έκάπνιζαν στό λεωφορείο.

—  ΓΙΑ  ΠΑΡΑΝΟΜΗ δπλοφορία καί δπλοχρησία συνελήφθη ό καφεπώλης 
I'. Πασαλάκης, γιατί, στοΰ Μπουρνάζι, άφοΰ μέθυσε στά μπουζούκια, φεύγοντας, 
γιά νά κάνη τό κέφι του, άρχισε τις πιστολιές στό περίπτερο τού Β . Νικολακοπού- 
λου, δπου έκανε ζημιά 3.000 δραχμές.

—  ΟΙ ΔΙΑ ΡΡΗ Κ ΤΕΣ χρηματοκιβωτίων Π. Άναστασόπουλος καί Σ . Γανιώ- 
της, έτών 24, ήλεκτροσυγκολληταί, συνελήφθησαν άπό ένα δπλίτη τών TEA  καί 
ένα άγροφύλακα, ένώ προσπαθούσαν νά περάσουν κολυμπώντας τόν ’Αξιό ποταμό, 
γιά νά διαφύγουν στή Γιουγκοσλαβία. Μετήχθησαν στή Θεσσαλονίκη, δπου άνακρι- 
νόμενοι, όμολόγησαν διαρρήξεις μηχανουργείων καί καταστημάτων. Ούτοι μετά 
τών έπίσης συλληφθέντων εις ’Αθήνας I . Λάμπρου, έτών 20, ναυτικού, I . Παπαϊωάν- 
νου, έτών 18, Ά θ. Καραβά, έτών 21, Έ λ. Βαμβακέρη, έτών 22 καί Γ. Βαμβακέρη, 
έτών 19, άπετέλουν σπείρα, ή δποία έλυμαίνετο άπό καιρού τάς ’Αθήνας καί τόν 
Πειραιά. Οί συλληφθέντες είχαν άποκτήσει, λόγω τού έπαγγέλματος τών δύο προ')- 
των, ειδικότητα εις τήν διάρρηξιν χρηματοκιβωτίων, είχον δέ έπιτύχει νά διαρρή- 
ξουν τό χρηματοκιβώτιο τού συνεργείου Μαρινάκη, εις τόν Πειραιά, άπό τό όποιο 
άφήρεσαν 400.000 δραχμές καί τά χρηματοκιβώτια τού μονοπωλείου τής όδού 
Αενορμάν, άπό τό όποιο άφήρεσαν 13.500 δραχμές, τού έργοστασίου κατασκευής 
ψυγείων, I. Δαδάκη, έπί τής Ίεράς όδού, άπό τό όποιο ούδέν άφήρεσαν, τού κα
ταστήματος άνταλλακτικών αυτοκινήτων Κ . Ίσαακίδη, έπί τής όδού Σπ. Πάτση 
43, άπό τό όποιο άφήρεσαν 40.000 δραχμές, τού ξυλεμπορικού καταστήματος I. 
Ρομπόκη, έπί τής όδού Μαιζώνος, άπό τό όποιο άφήρεσαν 2.000 δραχμές, τού λε
βητοποιείου Χαρ. Δαμιανάκη, έπί τής όδού Γραβιάς 3, τού Πειραιώς, άπό τό όποιο 
άφήρεσαν 1.000 δραχμές καί τού συνεργείου Α. Καούση, έπί τής Ίεράς όδού, άπό 
τό όποιο άφήρεσαν 20.000 δραχμές. Οί συλληφθέντες διέπραξαν καί 57 διαρρή
ξεις σέ άλλα σπίτια, περίπτερα καί καταστήματα τών ’Αθηνών, Πειραιώς, Χαϊδα- 
ρίου, Νέων Λιοσίων καί Αιγάλεω, άποκομίσαντες συνολικό ποσό 50.000 δραχμών 
καί πλέον.

—  ΓΙΑ  ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ναρκωτικών συνελήφθησαν οί Β . Άντωνόπουλος, Λ. 
Έρμείδης, Σ . Χατζησάββας καί οί ’Αμερικανοί σμηνίτες Ε. Τάναγκα καί Λ. Πίτσ. 
Ό  Χατζησάββας, πού έργαζόταν στό άτμόπλοιο «Ήλέκτρα», έφερε άπό τή Βυρητό 
ποσότητα 500 γραμμαρίων χασίς τήν δποία πούλησε, μέσω τού Άντωνοπούλου, 
ατούς δύο ’Αμερικανούς σμηνίτες.

—  Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ. Χατζηχαλκίάς συνελήφθη μέ άπόφαση καταδικαστική 10



228 Ν. Α.: ’Αστυνομικά στιγμιότυπα δεκαπενθημέροι

μηνών φυλάκιση γιά άπατες σέ βάρος άφελών, ατούς οποίους πουλούσε ωρολόγια ευ
τελούς άξίας, ώς μεγάλης. Σ ’ ενα θύμα τό ωρολόγιο τό παρουσίασε σάν κειμήλιο 
τού Καποδίστρια.

—  Ο ΚΛΕΠΤΗΣ ξενοδοχείων Γρ. Τζοβάς, έτών 18, συνελήφθη, γιατί, μένον
τας σέ διάφορα ξενοδοχεία μέ ψευδώνυμα, Ικανέ κλοπές σέ βάρος πελατών. 'Ομο
λόγησε πέντε κλοπές.

—  Ο ΝΕΑΡΟΣ Ιδετής διαρρήκτης Σ . Δ. Π. συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω μέσα 
στό σπίτι τού Β . Γεωργάκη στα Σφαγεία. 'Ομολόγησε 5 διαρρήξεις σπιτιών στήν 
’Αθήνα καί στον Πειραιά. Στό σπίτι του κατεσχέθησαν τιμαλφή, ενα στιλέτο μέ 
έκτινασσομένη λεπίδα καί χρηματικό ποσό.

—  ΟΙ ΚΛ ΕΠΤΕΣ εργαζομένων σέ οικοδομές Σ. Μαρτινης καί Χρ. Τσέπας 
συνελήφθησαν. Ό  πρώτος δμολόγησε 7, κλοπές καί ό δεύτερος 4.

—  ΓΙΑ  ΚΓΒΟΠΑΙΞΙΑ συνελήφθησαν, στήν όδδ Παρασίου 19, έπ’ αύτοφώρω, 
άπό την Γενική ’Ασφάλεια, οι Α. Άγνάς, Ξ. Σκούρας, Έ μ. Μανολτζής, Σ. Μπέν- 
τας καί Γ . Πιπιλής. Τό κέντρο τυχηρών παιγνίων διατηρούσε δ Θ. Πετρόπουλος.

—  ΜΑΧΑΙΡΩΣΕ στήν κοιλιά θανάσιμα ό I. Λουχαρίδης τόν Π. Πασχαλίδη, 
στό Αιγάλεω, για ασήμαντη προσωπική διαφορά.

—  ΣΚΟΤΩΣΑΝ μέ μαχαίρι τόν Διγενή Τομαρά, μέσα στό καφενείο τού χι»- 
ριού Χρυσάνθιο τής όρεινής Λίγιαλείας, ό Γ. Οίκονομ.όπουλος καί ή θυγατέρα του 
Γεωργία, για άσήμαντη κτηματική διαφορά.

-— ΓΙΑ  ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ κατεδικάσθησαν οι συλληφθέντες άπό τήν Υ 
πηρεσία ’Ελέγχου ’Ηθών τής Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς: 1) Σπυρ. Ντουντου- 
νάκης, έτών 70, είς φυλάκισιν 3 ετών, 2) Δ. Μπακογιάννης, εις φυλάκισιν 3J4 
έτών, 2) Βασ. Καποδιστριας, είς φυλάκισιν 9 μηνών, 4) Κ. Γκρέτσης, είς φυλά- 
κισιν 10 μηνών, 5) Δημ. Γαργαλάκος, είς φυλάκισιν 10 μηνών, 6) Γ. Ίωαννί- 
δης, είς φυλάκισιν 8 μηνών, 7) Πρ. Βενέρης, είς φυλάκισιν 14 μηνών καί 8) Κρι
τών Σιγάλας, είς φυλάκισιν 11 μηνών.

-— ΟΙ ΔΙΑ ΡΡΗ Κ ΤΕΣ I. Γεωργουλιάς ή Τσιτουνάκιας, έτών 21, Σ . Μαυρο- 
ειδής, έτών 21, Ά ρ . Σπανούδης, έτών 21 καί Ά λ . Μπέντος, έτών 20, συνελήφθη
σαν άπό τήν ’Ασφάλεια Προαστίων. Αυτοί άποτελοΰσαν σπείρα μέ πλούσια δράση. 
Έγνωρίσθησαν στις φυλακές Κασαβετίας δπου άπεφάσισαν, μετά τήν άποφυλάκι- 
σή τους, νά συγκροτήσουν σπείρα. Ό  Γεωργούλιας άπεφυλακίσθη στις 27 ’Ια
νουάριου, τήν ίδια ήμέρα δέ, είς τήν περιοχή «Τριών Γεφυρών» εκλεψε τό αυτο
κίνητο ενός ’Αμερικανού καί διέρρηξε ενα παντοπωλείο τής περιοχής 'Αγίων ’ Α
ναργύρων, άπό τό όποιο άφήρεσε λίγα χρήματα. Τήν επομένη, συνηντήθη μέ τούς 
Σπανούδη καί Μπέντο μέ τούς όποιους διέρρηξε δύο παντοπωλεία καί ενα έμπο- 
ρορραφεΐο τής περιοχής 'Αγίας Παρασκευής. Στις 29 ’Ιανουάριου, οι τρεις πήγαν 
στήν Τρίπολη προς συνάντηση τού ευρισκομένου έκεΐ Μαυρίδη, μέ τό 209104 I. X. 
αύτοκίνητο, τό όποιο είχαν κλέψει άπό τήν 'Αγία Παρασκευή. Κατά τήν μ,ετάβασή 
τους διέρρηξαν ενα έστιατόριο καί ενα πρατήριο βενζίνης είς τήν ’Ελευσίνα. Στήν 
Τρίπολη συναντήθηκαν μέ τόν Μαυρίδη, έπειδή δέ αύτός δέν μπορούσε αμέσως νά 
δουλέψη στή σπείρα, διότι έπρεπε νά τακτοποιήση τις στρατιωτικές του υποχρεώ
σεις, έπέστρεψαν στήν ’Αθήνα. Δυό ήμερες άργότερα, δ Γεωργούλιας πήγε πάλι 
στήν Τρίπολη καί συναντήθηκε μέ τόν Μαυρίδη. Καί οι δύο, χρησιμοποιοΰντες 
κλεμμένο αύτοκίνητο, διέρρηξαν τό ταχυδρομικό γραφείο τού "Αργους, δύο ιδιωτικά 
αυτοκίνητα είς τήν Καλαμάτα καί τρία παντοπωλεία τής Μεσσήνης καί κατευθύν- 
θησαν στό χωριό Ζαχάρω, γιά νά έπισκεφθή δ Γεωργούλιας τούς συγγενείς του. 
’Εκεί συνελήφθησαν, κατόπιν σήματος τής ’Ασφάλειας ΙΙροαστίιυν, ή δποία είχε 
άνακαλύψει τή δράση τους. Κατά τήν μεταγωγή τους άπεκάλυψαν καί τούς συνερ
γάτες τους Μπέντο καί Σπανούδην.

Ν.Α.



(Συνίχκπ Από τό προηγούμενο)
Μ ΕΡΟΣ ΙΙΡΩΤΟΝ  

ΚΚ,ΦΛΛΑΙΟΝ Ρ'

Τοπωνυμικά των οδών Αθηνών κατ’ Αλφαβητικήν σειράν.
Σκαλιώτη Παναγιώτου.
Πάροδος της δδοΰ Κόρου Άχιλλέως 10, στοϋ «Έλληνορώσων».
Ό  Παναγιώτης Σκαλιώτης, γιατρός, γεννήθηκε τδ 1892 στά Άσλάναγα τής 

Μεσσηνίας καί μετέσχε τών πολέμων 1913 καί 1917.— 1923.
Σκαλτσα Δήμου.
Πάροδος τής δδοΰ Κυρίλλου Λουκάρεως 54, όπισθεν τών φυλακών «Άβέρωφ».
Ό  Σκαλτσάς Δήμος ή Σκαλτσοδήμος, άγωνιστής τοΰ 1821, δπλαρχηγδς τής 

Δωρίδος άπδ την Άρτοτίνα, υπήρξε πρωτοπαλλήκαρο τών Κοντογιανναίων καί ένί- 
κησε τον Γιουσούφ τδ 1824.

Σκαλτιτούνη Ίωάννου.
Πάροδος τής δδοΰ Κ. Λομβάρδου, κοντά στις φυλακές «Άβέρωφ».
Ό  ’Ιωάννης Σκαλτσούνης (1821— 1 9 0 5 ), νομομαθής καί λόγιος άπδ τήν Κε

φαλληνία, συνέταξε πλήρη νομοθεσία τής Κρήτης (1 8 8 0 ), ή δποία ένεκρίθη άπδ 
τήν Συνέλευσι. Τδ 1899 διετέλεσε πρόεδρος τής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής τής 
Κρήτης. Υπήρξε θερμός άπολογητής τοΰ Χριστιανισμοΰ μέ σπουδαιότερα έργα του 
τά : «Θρησκεία καί Επιστήμη», «Ό  άνθρωπος καί δ υλισμός» κ. ά.

Σκαμάνδρου.
Πάροδος τής δδοΰ Ξανθίππης 75, κοντά στό παλιό τέρμα τών λεωφορείων 

«Σκουζέ».
Ό  Σκάμανδρος ή Ξάνθος, ποταμός τής άρχαίας Μ. ’Ασίας στή περιοχή τής 

Τρωάδος, έπήγαζε άπδ τδ δρος τής ’Ίδης καί εξέβαλλε στόν Ελλήσποντο. Στδν Σκά- 
μανδρο έλούοντο, δπως συνηθίζετο, οί παρθένες τήν προηγουμένη ήμέρα τοΰ γάμου 
των καί άφιέρωνον τήν παρθενία των στό θεό Σκάμανδρο. (Ό  θεός Σκάμανδρος, πο
τάμιος θεός, ήταν γυιδς τοΰ Ώκεανοΰ καί τής Τηθόος καί πατέρας τοΰ Τεύκρου, τής 
Καλλιρρόης καί τής Στρυμοΰς).

Σκαμβωνιδών.
Πάροδος τής δδοΰ Κειριαδών 74, κοντά στήν «Ά για  Αικατερίνη» τών ΙΙε- 

τραλώνων.
Πρόκειται γιά τδν άρχαϊο δήμο τής ’Αττικής πού άνήκε στήν Λεοντίδα φυλή 

καί βρισκόταν, πιθανώς, κοντά στδν «“Αγιο Στέφανο» τοΰ σημερινοΰ Δαφνιοΰ.
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Σκαραμαγκα.
’Αδιέξοδος της δδοΰ Πατησίων 59, άπέναντι στό «Μουσείο».
Πρόκειται για τό επώνυμο Βυζαντινής οικογένειας τιτλούχων τής αύτοκρατο- 

ρικής Αόλής. Κατά τις έπιδρομές των Φράγκων καί των βαρβάρων καί μετά τήν 
άλωσι τής Κωνσταντινουπόλεως, μέλη τής οικογένειας Σκαραμαγκα κατέφυγον στή 
Σμύρνη καί αργότερα στή Χίο, δπου μέ τήν ίδρυση τής Φιλικής Εταιρία , πολλά έξ 
αύτών έγιναν μέλη της καί άνακυρύχθηκαν μεγάλοι εύεργέται τού ’Έθνους τόσον 
γιά τήν οικονομική ένίσχυσι τοΰ ’Αγώνα, δσον καί γιά τίς θυσίες των σέ αίμα. (Συ
νώνυμη δδός ύπάρχει στό Περιστέρι).

Σκιά ’Ανδρέου.
Πάροδος τής δδοΰ Έβανς, κοντά στήν Λεόντειο Σχολή των Πατησίων.
Ό  Άνδρέας Σκιάς (1861— 1 9 2 2 ), φιλόλογος καί άρχαιολάγος, καθηγητής 

τών έλληνικών γραμμάτων στό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, καταγόταν άπό τήν Κα
λαμάτα, ένήργησε πολλές άνασκαφές καί άφησε τήν περιουσία του στό Πανεπιστή
μιο ’Αθηνών.

Σκιάθου.
Πάροδος τής δδοΰ Πατησίων 263, στήν δμώνυμη στάσι τών λεωφορείων «Πα

τήσια —  ’Ερυθρός».
Πρόκειται γιά τό γνωστό νησί τών Β . Σποράδων πού βρίσκεται κοντά στις 

Θεσσαλομαγνησιακές άκτές, Ιχει εκτασι 47,78 τετρ. χ ιλ . καί περί τίς 3 χιλ. κατοί
κους. 'Ολόκληρο τό νησί άποτελεΐ μιά κοινότητα πού ύπάγεται στήν έπαρχία Σκο
πέλου καί στό νομό Μαγνησίας. ’Από τόν Βόλο άπέχει 38 μίλια.

Τήν Σκιάθο κατώκησαν άρχικά Πελασγοί, άργάτερα δέ Χαλκιδεΐς. Μετά τούς 
Περσικούς πολέμους ύπήχθη στους ’Αθηναίους, μετά στούς Μακεδόνες καί άργότερα 
στούς Ρωμαίους. Στήν άρχαιότητα φημιζόταν γιά τό εδγεστο κρασί της. Άπό τό 
1204— 1454 άποτελοΰσε βαρωνία ύπό τόν ένετικόν οίκον τών Γκίζη. Τό 1538 κατε- 
λήφθη άπό τούς Τούρκους, στούς όποιους παρέμεινε μέχρι τής έπαναστάσεως τού 
1821. Στή Σκιάθο γεννήθηκε καί άπέθανε ό Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, δ κο
σμοκαλόγερος τής Σκιάθου. (Συνώνυμη όδός υπάρχει σέ προάστια τών Αθηνώ ν).

Σκίπη Σωτηρίου.
Πάροδος τής δδοΰ Πραντούνα 68, στοΰ «Έλληνορώσων».
.0  Σωτήριος Σκίπης (1881— 1 9 5 1 ), ποιητής καί πεζογράφος, διετέλεσε γραμ- 

ματεύς τής Σχολής Καλών Τεχνών καί τιμήθηκε μέ τό Άριστεΐον Γραμμάτων καί 
Τεχνών (1922). Γιά πολλά χρόνια διέμενε στήν Γαλλία. Τό 1946 έξελέγη Α 
καδημαϊκός. "Εγραψε πολλά έργα. (Συνώνυμη δδός υπάρχει στήν Καλλιθέα καί 
στό Ψυχικό).

Σκόκου Κωνσταντίνου.
Πάροδος τής δδοΰ Σκιάθου 126.
Ό  Κωνσταντίνος Σκόκος (1854— 1 9 2 5 ), λόγιος καί συγγραφεύς άπό τήν 

Αθήνα, έθέδιδε έπί 33 χρόνια τό «’Εθνικόν Ήμερολόγιον» (1886— 1919) καί έγρα
ψε ποιήματα, ευθυμογραφήματα, χρονογραφήματα κ. ά. Γυιός τοΰ Κ . Σκόκου ήταν 
δ γνωστός μουσικός Αντώνιος Σκόκος (1896— 1951).

Σκομίου.
Πάροδος τής δδοΰ Άμεινοκλέους, στοΰ «Κυνοσάργους».
Τό Σκόμιον ή Σκόμων ή Σκόμβρος, ορος τής άρχαίας Θράκης, ταυτίζεται πρός 

τό Σκόπιον τοΰ Πλινίου, τό σημερινό Βίτος, μεταξύ Όρβήλου καί Γοδόπης.
Σκόπα.
Πάροδος τής δδοΰ Έρμοΰ 11, κοντά στή πλατεία «Συντάγματος».
Ό  Σκόπας, περιώνυμος γλύπτης καί άρχιτέκτονας άπό τήν Πάρο, έζησε τόν



'Ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους των ’Αθηνών 231

Δ ’ π. X . αιώνα, έκτισε τόν ναό τής ’Αλέας ’Αθήνας στήν Τεγέα καί συνεργάσθη- 
κε μετά τοΰ Λεωχάρους, τοΰ Βρυάξιδος καί τοΰ Τιμοθέου στήν γλυπτή διακόσμησι 
τοΰ Μαυσωλείου τής 'Αλικαρνασσοΰ. Στόν Σκόπα άποδίδονται τα άνακαλυφθέντα 
στήν Τεγέα τεμάχια άγαλμάτων άπό τα άετώματα τοΰ έκεΐ ναοΰ, καθώς καί ή 
κεφαλή τής «’Αριάδνης» πού βρέθηκε στήν Άκρόπολι. Σαν κύριο χαρακτηριστικό 
τής τεχνοτροπίας τοΰ Σκόπα θεωρείται «ή έντονη έκφρασις πάθους εις τα πρόσωπα 
καί ή βιαία καί σφοδρά κίνησις των σωμάτων εις τά συμπλέγματα». 'Ομώνυμη 
οδός ύπάρχει στήν Ν. Σμύρνη καί Κάτω Ήλιούπολι).

Σκοπέλου.
Πάροδος τής δδοΰ Κυψέλης 92, κοντά στή πλατεία «Κυψέλης».
Πρόκειται γιά τό γνωστό νησί των Βορείων Σποράδων, πού βρίσκεται μεταξύ 

Σκιάθου καί 'Αλοννήσου, έχει Ικτασι 92 τετρ. χιλ. καί περί τις 9 χιλιάδες κατοί
κους. Ή Σκόπελος, πού παλαιότερα ώνομάζετο Πεπάρηθος, περιλαμβάνει τόν δμώ- 
νυμο δήμο καί τις κοινότητες Γλώσσης καί Κλήματος. Ή έπαρχία Σκοπέλου περι
λαμβάνει τά νησιά : Σκόπελο, 'Αλόννησο, Γιούρα, Κυρά Παναγιά, Περιστέρα, Σκάν- 
τζουρα καί μερικά άλλα μικρά καί άκατοίκητα.

Τήν έποχή των Βυζαντινών ή Σκόπελος χρησιμοποιήθηκε ώς τόπος εξορίας. 
Στό διάστημα τής Φραγκοκρατίας (13ος αιώνας) ύπήχθη στο δουκάτο τής Νάξου 
καί διωκεΐτο άπό μέλη τής οικογένειας Γκίζη. Τό 1583 κατελήφθη ύπό τοΰ Χαϊ- 
ρεδδίν Βαρβαρόσσα, δ δποΐος έθανάτωσε δλόκληρον, σχεδόν, τόν πληθυσμό της. 
('Ομώνυμη όδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών) .

Σκοπετέα Λεωνίδου.
Συνέχεια τής δδοΰ Δορυλαίου, κοντά στό μαιευτήριο «Έ λενα Βενιζέλου.
Ό  Αεωνίδας Σκοπετέας, ύποσμηναγός, σκοτώθηκε στά Γιάννενα κατά τήν 

διάρκεια τολμηρής πτήσεως τό 1937.
Σκοπευτηρίου Έθνικοΰ.
’Αρχίζει άπό τήν λεωφόρο Ύμηττοΰ 59 καί τελειώνει στό δμώνυμο Εθνικό 

Σκοπευτήριο τής Καισαριανής.
Ώνομάσθηκε Ιτσι γιατί δδηγεΐ στό γνωστό ’Εθνικό Σκοπευτήριο τής Και- 

σαριανής.
Σκούζε Παναγη.

Πάροδος τής δδοΰ Καλαμιώτου 15, στήν «'Αγία Ειρήνη» τής δδοΰ Αιόλου.
Ό  Παναγής Σκουζές, μέλος τής γνωστής άθηναϊκής οικογένειας, τήν έποχή 

τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 ήταν δπλαρχηγός στήν ’Αθήνα. Συνέγραψε «’Απομνη
μονεύματα» (1841) πού περιέχουν στοιχεία γιά τήν ’Αθήνα τόν καιρό τής τουρ
κοκρατίας.

Σκουλενίου.
Πάροδος τής πλατείας «'Αγίων Θεοδώρων», κοντά στή πλατεία «Κλαυθ κώνος».
Τό Σκουλένιον, χωριό τής Μολδαυίας (Ρουμανίας), έγινε γνωστό άπό τήν 

μάχη πού διεξήχθη στήν έκεΐ δμώνυμη Μονή τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1821 καί ήταν 
μιά άπό τις τελευταίες τραγικές περιπέτειες τής Έπαναστάσεως στις Ηγεμονίες, 
ύστερα άπό τήν καταστροφή τών έλληνικών δυνάμεων στό Δραγατσάνι καί τήν 
άναχώρησι τοΰ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου στή Ρωσία. Στή μάχη αυτή, ή δύναμις 
τών Ελλήνων καί τών Σέρβων, 400 περίπου, άποδεκατίσθηκε άπό τούς Τούρκους.

(Συνεχίζεται)
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'Υπό τοΰ κ. Ν. Α.

—  ΝΕΚΡΑ ή Παρασκευή Καραθανάση, φοιτήτρια, ή δποία έτραυματίσθη σέ 
αυτοκινητιστικδ δυστύχημα, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ I . Δαμούλιας, δδηγδς μοτοποδηλάτου, τδν δποΐο παρέσυρε στήν 
Κόρινθο μοτοσυκλέττα, μέ δδηγδ τδν Γ . Κοντό.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ είσπράκτορας τοΰ 1ου ΚΤΕΛ  Κορίνθου 
Ν. Καλογράς, έτών 20, δ όποιος παρεσύρθη άπδ τδ λεωφορείο πού Ιργαζόταν στδ 
Μάτι Κορίνθου, Ινώ προσέδενε στους τροχούς τοΰ λεωφορείου άλυσίδες. Μετεφέρθη 
μέ έλικόπτερο στήν ’Αθήνα.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Σοφ. Βαρδονικόλας, σέ σύγκρουση τοΰ αυτοκινήτου του μέ άλ
λο αυτοκίνητο, στή Λαμία.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Γ . Πάτσος, δδηγδς τοΰ I. X. 229046, στδ 18 χιλμ. τής δδοΰ 
Ηρακλείου —  Άχαρνών, δταν παρεξέκλινε τής πορείας του καί άνετράπη.

—  ΝΕΚΡΑ ή Φωφώ ’Αργυρίου, έτών 21, τήν δποία, κοντά στά Κερατέϊκα τοΰ 
Αίγιου, παρέσυρε αμαξοστοιχία των ΣΕΚ .

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Φαφούτης, δδηγδς τοΰ 107377 I. X ., δταν τοΰτο άνετράπη 
στδ 39 χιλμ. δδοΰ Λαμίας —  ’Αθηνών.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Θ. Δημητριάδης, δδηγδς τρακτέρ, δταν τοΰτο άνετράπη, στδ 
χωριδ Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Μαυρογιαννάκης δταν παρεσύρθη άπδ φορτηγό, στις έργατι- 
κές πολυκατοικίες Ν. Φιλαδέλφειας. Ό  δράστης έξηφανίσθη.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Ά π . "Ερτσος δταν παρεσύρθη άπδ I. X ., στήν δδδ Λενορμάν.
—  ΝΕΚΡΟΣ δ I . Κοσμάς, ετών 60, δταν παρεσύρθη άπδ φορτηγό, στήν Ηγου

μενίτσα.
—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 8 άτομα, ήτοι δ Μ. Σουβατζής, δδηγδς τοΰ I. X. 

115854, δ Β . Μωραίτης, δδηγδς ταξί, δ Β . Κωνσταντόπουλος καί ή γυναίκα του 
Ευαγγελία, δ Β . Κάϊλας, καί ή γυναίκα του Μάρθα, ή Δήμητρα Πάνου καί δ Μ. 
Τσιντεράκης, δταν τά δχήματα συνεκρούσθησαν στήν στάση «Βλάχου» τής Μετα- 
μορφώσεως.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Ά θ. Τζήμας δταν, κοντά στδ Δαφνί, άνοιξε άπό- 
τομα ή πόρτα τοΰ φορτηγοΰ τοΰ πατέρα του, στδ δποΐο έπέβαινε, καί έξετινάχθη 
στήν άσφαλτο.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 6 άτομα, ήτοι δ I. Έλευθεριάδης, άντισυνταγματάρ- 
χης δδηγός, ή γυναίκα του Σμαράγδα, ή πεθερά του Δόμνα Βουτσινά καί τά άνή- 
λικα παιδιά τους Βαρβάρα, Δόμνα καί Ιωάννης δταν τδ I. X . τοΰ δποίου έπέβαι- 
ναν, λόγω ύπερβολικής ταχύτητος, παρεξέκλινε τής πορείας του καί έπεσε πάνω σέ 
δέντρο, στήν δδδ Βόλου —  Λαρίσης.

—  ΝΕΚΡΑ ή Ε λένη Καλανταρίδου, τήν δποία παρέσυρε, στήν δδδ Β. ’Ό λ
γας τής Θεσσαλονίκης, τδ I. X . 202031, μέ δδηγδ τδν Γ . Ζγούρα.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Β . Καΐκης, έτών 23, τδν δποΐο παρέσυρε αυτοκίνητο άγνω
στων στοιχείων, έξω άπδ τήν Καλαμπάκα.
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—  ΝΕΚΡΟΣ δ Χρηστός Μαυράκης τόν δποίο παρέσυρε στα Χανιά λεωφο
ρείο, μέ δδηγό τον Μ. Σκαλίδη.

—  ΝΕΚΡΑ ή Παπαδούλα Πολύχρονη, τήν δποία παρέσυρε I . X ., πού έτρεχε 
μέ ύπερβολική ταχύτητα.

—  ΚΑΗΚΕ στην Ελευσίνα τό 5547 ταξί τοΰ Γ . Σιδέρη, λόγω βλάβης τής 
ηλεκτρικής έγκαταστάσεως.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 12 άτομα, ήτοι δ I. Κορνάρος, οδηγός τοΰ 40070 λε- 
ινφορείου Μεγάρων —  Άλεποχωρίου καί οί επιβάτες Α. Παραλός, Π. Περγαζή, Η. 
Κουντουρέλης, Γ . Μήτσου, Κ. Μανώλης, Ν. Πρέτσας, θ .  Κωσήρης, Άναστ. Κωσή- 
ρης, Ε. Μανώλη, Π. Περάκης, καί Σ. Γαρδέλης, δταν τό λεωφορείο, στο 18 χιλμ. 
παρεξέκλινε τής πορείας του καί έπεσε σέ χανδάκι.

—  ΝΕΚΡΑ ή Σοφία Τσακούμη, έτών 7, τήν δποία παρέσυρε, στό Ζευγολατιό 
- -  Διαβολιτσίου, τρακτέρ, μέ δδηγό τόν Χρίστο Άλεξόπουλο.

-— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ θανάσιμα ή Βασ. Τσουβαλιά, τήν δποία παρέσυρε, 
στήν δδό Όμορφοκκλησιάς (Γαλατσίου), άγνωστο αύτοκίνητο, τό δποίο έξηφανίσθη 
καί άναζητεΐται.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Κοντόπουλος, έτών 48, τόν δποίο παρέσυρε, στό Μ. Πεΰκο, 
στρατιωτικό αύτοκίνητο.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα, δ Άστέριος Λάμπρου, δδηγός τοΰ I. X. 
220352 καί δ έπιβάτης πεθερός του Ν. Παπαγιάννης, δταν τοΰτο συνεκρούσθη, στό 
6ο χιλμ. τής δδοΰ Θεσσαλονίκης —  Σερρών, μέ τό 193383 φορτηγό, πού τό δδη- 
γοΰσε δ Κ . Κωνσταντινίδης.

—- ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ σοβαρά 5 άτομα, ήτοι δ Ν. Μυλάπουλος, οδηγός τοΰ 
159092 λεωφορείου καί οί έπιβάτες Ν. Συρινόπουλος, Ν. Νέσκος, Νίκη Λώλου καί 
Γ. Μακρής, δταν τό λεωφορείο συνεκρούσθη, στήν δδό Θεσσαλονίκης —  Σερρών, με 
σταθμεΰον φορτηγό.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 32 έπιβάτες σε σύγκρουση δύο λεωφορείων. Έ κ τών 
θυμάτων είναι σοβαρά τραυματισμένοι οί Κ. Γκίνης, Χαρ. Τωαννίδης, Π. Γρηγο- 
ριάδης καί Ά θ. Τζίμας, δδηγός τοΰ ενός λεωφορείου.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ I. Πετράκης, δδηγός γεωργικοΰ έλκυστήρος, δταν οΰτος άνε- 
τράπη, στό χωριό Καλύβια Μονοφατσίου Κρήτης.

—  ΝΕΚΡΑ ή χήρα Κ. Ρεμουσάνη, τήν οποία παρέσυρε, στό 36 χιλμ. τής σι
δηροδρομικής γραμμής ’Αθηνών —  Κορίνθου, ή 502 άμαξοστοιχία μέ οδηγό τόν II. 
Άμούργη.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Χρήστος ’Αναστασίου, δδηγός έλκυστήρος, πού άνετράπη στή 
Σαγιάδα.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Γρηγ. Κοντογιάννης, δδηγός μοτοποδηλάτου, δταν άνετράπη, 
στό Καρπενήσι.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Έ μ. Καρβοόνης τόν όποιο παρέσυρε, στή λεωφόρο ’Αθηνών, 
τό I. X . 39556, μέ δδηγό τόν Θ. Σαβαρή.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Ήρ. Χριστόπουλος καί τραυματισμένος σοβαρά δ Α. Μελισσουρ- 
γός, δδηγός I. X . δταν τοΰτο συνεκρούσθη μέ τό 100894 φορτηγό.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Καστρίτσης, έπιβάτης μοτοποδηλάτου, δταν τοΰτο συνεκρού
σθη, στό Σταυρό 'Αγίας Παρασκευής, μέ τό I. X . 245626. Οί δδηγοί καί τών δύο 
οχημάτων Δ. Δανέσης καί Δ. Σιδέρης συνελήφθησαν.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 5 άτομα, οί Α. Λοΰκος, δδηγός, ή σύζυγός του Άσή- 
μω, δ γυιός του ’Αναστάσιος έτών 7, ή κόρη τους Δήμητρα, έτών 5 καί ή μητέρα 
τοΰ δδηγοΰ Δήμητρα, δταν τό I. X. 42636 παρεξέκλινε τής πορείας του στό Δαφνί 
καί έπεσε πάνω σέ δέντρο.
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—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 4 άτομα, ήτοι οί Θάλεια Ρούσου, Αιμιλία Ά γγελί- 
δου, Κ . Καβαδίας καί Μαριάννα Καβαδία, δταν, στή λεωφόρο Συγγροΰ, συνεκρού- 
σΟησαν τρία δχήματα τα I. X . 215626 μέ δδηγδ τόν Α. Ροΰσο, I. X . 240987, μέ 
οδηγό τόν Α. Βουτσαρά, καί I. X . 201375 μέ δδηγό τόν I. Καβαδία.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Κ . Κουτσοκώστας, όδηγδς τοΰ λεωφορείου 106560 
τής Κυψέλης, δταν τοΰτο, στή διασταύρωση των δδών Κρίσσης καί Έρατοΰς, πα- 
ρεξέκλινε τής πορείας του καί Ιπέπεσε κατά τοΰ έκεΐ εύρισκομένου χρωματοπωλείου.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Χριστάκος, έπιβάτης μοτοποδηλάτου καί τραυματισμένος δ 
Γ. Μπόμπολας, όδηγδς τούτου, δταν, στδ 22 χιλμ. δημοσίας δδοΰ Ααρίσης —  Βό
λου, συνεκρούσθη μέ I. X ., τδ δποΐο όδηγοϋσε δ άνθυποσμηναγδς Γ . Κιούκης.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Κ . Καρδς τόν δποΐο παρέσυρε, στα ’Ιωάννινα, φορτηγό πού τδ 
όδηγοϋσε δ Σωτ. Παπαποστόλου.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα ό Σοφοκλής Στρατηγόπουλος, όδηγδς I. 
X ., δταν τοΰτο, στή Λάρισα, κοντά στδν κόμβο τής έθνικής δδοΰ ’Αθηνών —  Θεσ
σαλονίκης, συνεκρούσθη μέ φορτηγό, τδ δποΐο όδηγοϋσε δ Π. Παναγόπουλος.

—  ΟΔΗΓΟΥΣΕ τρίκυκλο μοτοσυκλέττα τελείως μεθυσμένος δ Γ . Άθανασιάδης 
καί άνέπτυξε υπερβολική ταχύτητα καί γ ι’ αυτό συνελήφθη.

—  ΝΕΚΡΑ ή Έλευθ. Σολίκα, τήν δποία παρέσυρε, στήν Πετρούπολη, τρίκυ- 
κλος μοτοσυκλέττα, μέ δδηγδ τδν I. Κορυζή, έτών 20.

—  ΝΕΚΡΑ ή Σεβαστή Γιακυνθοΰ, τήν δποία παρέσυρε, στή Ρόδο, I. X . μέ 
δδηγδ τήν “Αννα Παπανικήτα.

—  NF*KPA ή Μαρία Παπαδογιάννη τήν δποία παρέσυρε, στά Χανιά, τδ I. X. 
178531, μέ δδηγδ τδν Μιχ. Μασουράκη.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Κ . Στογιαννόπουλος, τδν δποΐο παρέσυρε, στή λεωφόρο Καβά
λας, τδ 107635 αύτοκίνητο - ψυγείο.

—  ΝΕΚΡΑ ή Σοφία Πιερρακέα, μαθήτρια 8 έτών, τήν δποία παρέσυρε, στή 
λεωφόρο Πεντέλης (μπροστά στή Σισμανόγλειο), τδ 135055 φορτηγό, μέ δδηγδ 
τδν Ε. Τσώλη.

—  ΝΕΚΡΑ ή Αικατερίνη Σταυροπούλου τήν δποία παρέσυρε καί διεμέλισε 
ή αύτοκινητάμαξα Πατρών —  Κυπαρισσίας, μέ δδηγδ τδν Χρήστο Άναστασόπουλο.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Εύθ. Φερεντίδης, δδηγδς γεωργικοΰ έλκυστήρος, δταν άνετρά- 
πη, στήν δδδ Σαγιάδων —  Άσπροκκλησιάς.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Φ. Σάντας, δδηγδς τρικύκλου μοτοσυκλέττας, δταν αυτή, με
τά τδν τραυματισμό τοΰ Σπ. Τσάκωνα, άνετράπη, στή λεωφόρο Κηφισιάς.

—  ΝΕΚΡΑ ή Μαρία Χαλέλη, έτών 16, τήν δποία παρέσυρε αύτοκίνητο φορ
τηγό 201618, μέ δδηγδ τδν I. Σουρλά.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 5, οί Αίκ. Μαρούλη, Μελπομένη Ζαγιοπούλου, II. 
Κατσούλης, Β . Μίχαλος, καί Γ . Χαραλαμπόπουλος, οί όποιοι περίμεναν στή λεω
φόρο ’Αθηνών (στάσις Παλατάκι), στδ στέγαστρο τής στάσεως, δπότε τδ I. X. 
103329 μέ δδηγδ τδν Μιχ. Μιχαηλίδη παρεξέκλινε τής πορείας του καί έβγήκε 
στδ πεζοδρόμιο καί έπεσε πάνω στά θύματα.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ θανάσιμα ή Νικ. Άγραπίδη, τήν δποία παρέσυρε τδ 
201936 ταξί, μέ δδηγδ τδν Π. Άμφιλοχίτη, στήν δδδ Πειραιώς, κοντά στά «Ε λλη 
νικά Υφαντήρια».

—  ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ καί χωρίς δίπλωμα όδηγοϋσε τδ I. X . 27511 δ Γ. Σταυ- 
ρόπουλος, δ όποιος καί συνελήφθη. Συνεπεία τής μέθης έπέπεσε κατά τών στα- 
Ομευόντων αυτοκινήτων I. X . 198421 τοΰ Δ. Φαλέρου καί I. X . 206596 τοΰ Π. 
Λούκη καί έπροξένησε ζημίες. Στδ ’Αστυνομικό Τμήμα δπου δδηγήθηκε έδημιούρ- 
γησε έπεισόδιο, έπετέθη κατά τοΰ Φαλέρου, έσπασε μιά καρέκλα καί έξύβρισε τούς 
άστυ νομικούς.

Ν. Α.
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ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ

—  ΔΓ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική αμοι
βή είς τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α ' τάξεως κ. Σακελλαρίου Βασίλειον, Προϊ
στάμενον τής Υπηρεσίας Προστασίας Εθνικού Νομίσματος, διότι, χάρις είς τάς έξαι- 
ρετικάς ενεργεί ας του, ώς προκύπτει σαφώς καί άνενδοιάστως έξ άναλυτικής 
στατιστικής πινάκων, κατά τούς μήνας ’Ιούνιον, ’ Ιούλιον, Αύγουστον, Σεπτέμβριον 
καί ’Οκτώβριον παρελθόντος έτους, έδραχμοποιήθησαν είς τήν Τράπεζαν τής Ε λ 
λάδος (7.799.865) Ιπτά έκατομμύρια έπτακόσιαι ένενήκοντα έννέα χιλιάδες έκτα- 
κόσια εξήκοντα πέντε δολλάρια ’Αμερικής, προς δφελος τής Ιθνικής οικονομίας μας.

—  Δ ι’ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
υλική άμοιβή είς τούς ’Αστυνόμους Β ' τάξεως κ.κ. Λεμονήν Κωνσταντίνον καί Κα- 
τσιμπάρον Σωτήριον, διότι, Προϊστάμενοι τού Τμήματος Έξερευνήσεως τής Διευ- 
θύνσεως ’Εγκληματολογικών Υπηρεσιών τυγχάνοντες, έξεμεταλλεύθησαν τά προσ- 
κομισθέντα αύτοΐς ύπό τών είδικών έξερευνητών ίχνη, ήτοι λανθάνοντα δακτυλικά 
άποτυπώματα καί Ιργασθέντες πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, μετ’ έπι- 
μονής καί επιμονής, έσχον ώς άποτέλεσμα τήν διαπίστωσιν τής ταυτότητος τού άγνώ- 
στου δράστου, δντος σεσημασμένου ύπ’ άριθ. 750.603 Καρνασοπούλου Παπαγιώτου 
τού Σάββα.

Διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ηθική καί ύλική άμοιβή είς τον 
Τπαστυνόμον Α' τάξεως κ. Καραμίντζιον Γεώργιον, διότι τήν 1.10.66 ένήργησεν 
έπιτυχώς διερεύνησιν τού χώρου κλοπής διά ρήξεως, έκ τής οικίας Σουρούνη Ε ι
ρήνης επί τής δδοΰ Λομβάρδου άριθ. 95γ, καθ’ ήν άνεύρεν άποτυπώματα τού έτέ- 
ρου τών δραστών Βάθη Γεωργίου, διαπιστωθείσης καί δακτυλοσκοπικώς τής ταυ
τότητάς του.

Διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική καί ύλική άμοιβή είς τόν 
Άρχιφύλακα κ. Γεωργήν Λάμπρον, διότι, κατόπιν συστηματικής έρεύνης τού χώ
ρου, Ιργασθείς μετ’ έπιμονής, ίδιαζούσης έπιμελείας καί μεθοδικότητος : α) ένήρ
γησεν Ιξερεύνησιν είς τήν διαρρηχθεΐσαν τήν 6.10.1966 οικίαν τής Κυροπούλου 
'Έλλης, άνεύρε τό τμήμα τού άποτυπώματος, δι’ οδ καί έπετεύχθη ύπό τού ίδιου 
δακτυλοσκοπική διαπίστωσις τής ταυτότητος τού έκ τών δραστών Καρνασοπούλου 
ΙΙαναγιώτου καί β) ένήργησεν, ώσαύτως, έπιτυχεις έξερευνήσεις τού χώρου τής 
κλοπής, διά ρήξεως, έκ τής οικίας τού Φράγιερ Κίμωνος, Καλλιδρομίου 10, τήν 
7.10.1966 καί Μπαρδάνη Σταματίου, δδός Πεστοΰ 20, τήν 11.5.1966, καθ’ ας άνεΰ- 
ρεν άποτυπώματα τού ίδιου δράστου καί τού σύνεργού του Βάθη Γεωργίου.

'Ωσαύτως, διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική καί ύλική άμοι
βή είς τόν Άρχιφύλακα κ. Κολλάτον Ίωάννην, διότι καί οδτος τήν 1.10.1966 ένήρ
γησεν έπιτυχώς έξερεύνησιν τού χώρου τής κλοπής διά ρήξεως, έκ τής οικίας Λια- 
κοπούλου Ίωάννου, όδός Κουντουριώτου 10, καθ’ ήν άνεύρε τμήμα άποτυπώματος, 
άνήκον είς τόν έτερον τών δραστών Βάθην Γεώργιον, διαπιστωθείσης καί δακτυλο
σκοπικώς τής ένοχής του.

Διά τής διαπιστώσεως τής ταυτότητος τών άνωτέρω δραστών, τής συλλήψεως 
τούτων, δντων έπικινδύνων καί θρασυτάτων κακοποιών καί τής έπιτευχθείσης έν συ
νεχεία έξιχνιάσεως τών ύπ’ αυτών διαπραχθεισών σωρείας κλοπών, έδραιώθη τά 
μέγιστα τό αίσθημα άσφαλείας τών πολιτών, άνεκόπη ή περαιτέρω έγκληματική δρα- 
σις τούτων καί άνεστάλη ή κακοποιός διάθεσις νεαρών άτόμων, ρεπόντων πρός τήν 
έγκληματικότητα καί προυκλήθησαν εύμενή σχόλια διά τού Τύπου ύπέρ τού ’Αστυ
νομικού Σώματος.
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Τό Ύπουργεΐον Δικαιοσύνης, έξ άφορμής σχολίου δημοσιευθέντος εις τήν στή
λην τής κινηματογραφικής κριτικής τής εβδομαδιαίας Έφημερίδος «ΕΜΠΡΟΣ' 
περί τής Ελληνικής ταινίας «Ή Στεφανία στό ’Αναμορφωτήριο» και εν σχέσει 
προς τήν οποίαν δ συντάκτης έκφράζει τήν άπορίαν εάν «τά εις τήν ταινίαν περι
λαμβανόμενα έχουν καμμίαν σχέσιν μέ τδ Άναμορφωτήριον ’Αθηνών», άνακοινοΐ τά 
κάτωθι, πρδς διάλυσιν πάσης τυχόν παρεξηγήσεως.

Τά ’Αναμορφωτικά Καταστήματα έν Έλλάδι άνήκουν είς τδ Κράτος καί τε
λούν ύπό τήν άμεσον έποπτείαν καί τον συνεχή έλεγχον τού Υπουργείου Δικαιο
σύνης. Οί Διευθυνταί των Καταστημάτων τούτων είναι κατά νόμον παιδαγωγοί, 
πλαισιούμενοι ύπδ εκπαιδευτικών, παιδονόμων (τελοιοφοίτων Γυμνασίου μέ ειδι
κήν μετεκπαίδευσιν), ιατρών, Κοινωνικών Λειτουργών, νοσοκόμων κλπ.

Ή εισαγωγή εις ’Αναμορφωτικόν Κατάστημα διατάσσεται δι’ άποφάσεως τού 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατόπιν γνωματεύσεως τού οικείου Δικαστοΰ ’Ανηλίκων 
ή διά δικαστικής άποφάσεως τού αρμοδίου Δικαστηρίου ’Ανηλίκων, πάντοτε δέ κα
τόπιν εμπεριστατωμένης κοινωνικής έρεύνης.

Ή έκτέλεσις τής εισαγωγής γίνεται κατά κανόνα ύπδ τού αρμοδίου Έπιμελη- 
τοΰ ’Ανηλίκων, ούδέποτε δέ διά τού αύτοκινήτου μεταγωγής κρατουμένων.

Είδικώτερον διά τδ ’Αναμορφωτικόν Κατάστημα Θηλέων, σημειοΰται δτι δέν 
υπηρετεί άρρεν προσωπικόν έκπαιδεύσεως ή έπιβλέψεως, αλλά μόνον θήλυ τοιοΰ- 
τον. Τήν Υγειονομικήν υπηρεσίαν άσκεΐ γυναίκα ιατρός καί άδελφαί νοσοκόμοι. Ή 
ιατρική παρακολούθησις είναι πλήρης, δσάκις δέ απαιτείται νοσοκομειακή περίθαλ- 
ψις, καί διά τήν παραμικράν αιτίαν, ή ασθενής άνήλικος μεταφέρεται εις νοσοκο- 
μεΐον πρδς παρατήρησιν ή νοσηλείαν. Τδ διαιτολόγιον καταρτίζεται βάσει τών άπαι- 
τουμένων θερμίδων υπό τήν έποπτείαν τής ιατρού, ήτις καθορίζει καί τον υπερσιτι
σμόν διά δσας άνηλίκους απαιτείται τοιοΰτος. ’Έ χει έξασφαλισθή επίσης καί ψυ- 
χοθεραπευτκιή αγωγή διά τάς έχούσας άνάγκην τοιαύτης άνηλίκους, τή εύγενεϊ 
συμπαραστάσει καί συνεργασία τού Ίατροπαιδαγωγικού Κέντρου τού Βασιλικού ’Ε
θνικού Ιδρύματος.

’Εντός τού Ιδρύματος, οί άνήλκοι παρακολουθούν Δημοτικόν Σχολεϊον, οίκο- 
κυρικήν σχολήν καί διαφόρους τέχνας (ραφεϊον, κομμωτήριον, κεντιστήριον, πλε· 
κτήριον, έργαστήριον λαϊκής Τ έχνης). Τινές τών άνηλίκων άποστέλλονται εκτός 
τού ιδρύματος εις τό Γυμνάσιον ή είς έπαγγελματικάς σχολάς. ’Από πολλών έτών 
εχει είσαχθή δ όδηγισμός (όπως είς τά Καταστήματα Άρρένων δ προσκοπισμός) , 
δργανοΰνται συχναί έκδρομαί, περίπατοι καί διάφορα ψυχαγωγικά προγράμματα.

Ή περί ής πρόκειται ταινία άποτελοΰσα, ώς γνωστόν, διασκευή μυθιστορήμα
τος, παρουσιάζει έν φανταστικόν περιστατικόν, φανταστικού ερημικού ιδρύματος, 
προς τόν σκοπόν προσελκύσεως, δι’ εμπορικούς σκοπούς, τού ένδιαφέροντος τών 
θεατών έκείνων, οίτινες άρέσκονται είς τά λεγάμενα «σκληρά» έργα. Πρόκειται περί 
ταινίας τύπου «γκράν γκινιόλ», προκαλούσης άγανάκτησιν καί φρίκην. Είναι δέ 
άπορον πώς είναι δυνατόν νά γεννηθή καί ή έλαχίστη σκέψις δτι θά ύπήρχε πιθα- 
ότης, τά είς τήν θλιβεράν αυτήν ταινίαν έμφανιζόμενα νά άνταποκρίνωνται πρός 
τήν πραγματικήν κατάστασιν οίουδήποτε «’Αναμορφωτηρίου», οίασδήποτε Χώρας, πολ- 
λώ δέ μάλλον νά γίνη συσχέτισις μεταξύ μιας τοιαύτης ταινίας «γκράν γκινιόλ» μ.έ 
τήν είς τήν χώραν μας έφαρμοζομένην κρατικήν άναμορφωτικήν καί σωφρονιστι
κήν πολιτικήν, βασιζομένην, έντός τών έλληνικών δυνατοτήτιον, έπί τής διεθνούς έπι- 
στήμης καί πρακτικής.
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—  Ό  παλαίμαχος ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. ’Αριστοτέλης Κουτσουμάρης, πού 
διετέλεσε Διευθυντής τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί από τούς πρώτους Διοι- 
κητάς τής Τροχαίας ’Αθηνών, έδημοσίευσε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του μέ 
τίτλο «Η ΤΡΟΜΕΡΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΟ Γ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ, 
ΑΙΙΟ ΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ».

—  Κατ’ αρχήν είναι συγκινητικό καί ευχάριστο να παρακολουθή κανείς τίς α
ναμνήσεις τών Ιπιζώντων παλαιμάχων αστυνομικών, οί όποιοι στά θέματα τής Α 
σφαλείας, τής Τάξεως καί τής Τροχαίας, έκαναν τά πρώτα βήματα δταν συνεστή- 
θη τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

—  Τ Πσαν βήματα θαρραλέα καί σταθερά, έτσι πού άνοιξαν τό δρόμο στους με
ταγενεστέρους ν’ άντιμετωπίσουν μέ ευκολία τή ραγδαία έξέλιξη στους άντίστοι- 
χους τομείς, ώστε σήμερα νά βρίσκεται ή Ελλάδα μεταξύ τών κρατών, πού μέ πολι
τισμένα καί σύγχρονα μέσα χειρίζονται τά άνάλογα θέματα.

—  Καί ή μελέτη τοΰ κ. Κουτσουμάρη έβασίσθη στις επίσημες κρατικές στα
τιστικές τών ετών 1964 καί 1965 γιά τά τροχαία άτυχήματα, στις όποιες ταϋτα κα
τατάσσονται μεθοδικά σχετικά:

α) Μέ τά παθόντα πρόσωπα, άναλόγως τοΰ βαθμού καί τοΰ είδους (τρόπου) 
τοΰ ατυχήματος.

β) Μέ τά άτυχήματα, άναλόγως τής πυκνότητος κυκλοφορίας, πεζών, οχημά
των καί τροχονομικοΰ έλέγχου καί τής φύσεως τοΰ άτυχήματος.

γ) Μέ τά άτυχήματα, άναλόγως τής κυριώτερης αίτιας καί τής φύσεως τοΰ 
άτυχήματος.

δ) Μέ τήν κατανομήν τοΰ συνόλου τών αιτίων, άναλόγως τής φύσεως τοΰ ά
τυχήματος.

ε) Μέ τήν κατανομήν τών ατυχημάτων, άναλόγως τών ιδιόρρυθμών τής όδοΰ 
καί τής φύσεως τοΰ άτυχήματος.

στ) Μέ τήν κατηγορίαν τών δχημάτων πού έλαβον μέρος σέ δυστυχήματα, άνα
λόγως τής φύσεως τοΰ άτυχήματος, τής χρήσεως καί τής άσφαλείας αυ
τών καί,

ζ) Μέ τήν ένταξη τών άτυχημάτων άναλόγως τοΰ έπαγγέλματος τών Οδηγών, 
τής ύπηκοότητος καί τοΰ είδους διπλώματος αυτών.

—  ’Έτσι, μέ τίς στατιστικές αυτές, ό κ. Κουτσουμάρης συνάγει άσφαλή συμ
περάσματα καί προτείνει άνάλογα ρεαλιστικά μέτρα γιά τήν πρόληψη τών τροχαίων 
δυστυχημάτων καί τή βελτίωση γενικώς τής δδικής κυκλοφορίας.

—  Όμολογουμένως ή πείρα καί οί γνώσεις, τίς όποιες κατέχουν οί παλαιότεροι 
άξιωματικοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άποτελοΰν πολύτιμο κεφάλαιο καί θετικά εφό
δια γιά τούς σύγχρονους συναδέλφους των, στούς όποιους παρέδοσαν τή σκυτάλη 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί πρέπει, δταν ή πείρα αυτή καί οί γνώσεις προσφέ- 
ρωνται τόσον άνιδιοτελώς, δπως στή προκειμένη περίπτωση γίνεται μέ τόν κ. Κου
τσουμάρη, ν’ άποτελοΰν άντικείμενο έκμεταλλεύσεως γιά τή βελτίωση τής κατα- 
στάσεως καί τό γενικό καλό τής κοινωνίας.

—  Σάν ένας άπό τούς πρώτους συνεργάτες τοΰ κ. Κουτσουμάρη, υπό τίς δια
ταγές τοΰ όποιου ύπηρέτησα ώς άξιωματικός τής ’Αστυνομίας Πόλεων, προ 30ετίας, 
αισθάνομαι υπερήφανος καί τόν συγχαίρω γιατί ποτέ δέν έπαυσε ν’ άγαπά τήν 
’Αστυνομία καί τήν κοινωνία μας καί νά ύπηρετή κατά τόν έπωφελέστερο τρόπο 
καί μέ φανατισμό μέχρι σήμερα.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

•Υπό των «Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΩ Ν  ΧΡΟΝΙΚΩΝ»)

Κατωτέρω παραθέτομεν μερικάς εΐσέτι έπιστολάς διακεκριμένων προσώπων, 
ώς καί σχόλια του Τύπου, έξ άφορμής τής άποχωρήσεως έκ τής ηγεσίας του 
’Αστυνομικού Σώματος, την 31.12.1966, κ. Ευαγγέλου Καραμπέτσου.

Έ ν Ψυχικω ’Αθηνών τή 4η ’Ιανουάριου 1967
Αξιότιμε κ. ’Αρχηγέ,

’Επί τή άποχωρήσει σας έκ τής άστυνομικής υπηρεσίας, ενεκα συμπληρώσεως 
τοΰ νομίμου δρίου ήλικίας, έπιθυμώ νά σάς έκφράσω, ώς παρακολουθήσας τήν δράσιν 
υμών, παλαιότερον καί ύπδ δημοσίαν ιδιότητα, τά θερμά συγχαρητήριά μου καί τόν 
δφειλόμενον δίκαιον έπαινον, διά τάς υπηρεσίας τάς οποίας προσεφέρατε εις τήν 
δημοσίαν άσφάλειαν τής πρωτευούσης, πολλάκις καί μέ προσωπικόν σας κίνδυνον 
καί γενικώς διά τήν μετά ευσυνειδησίας καί ζήλου έκτέλεσιν τών καθηκόντων σας.

Ή συναίσθησις αυτή τής έκπληρώσεως τοΰ καθήκοντος, ήτις άποτελεΐ τήν κα- 
λυτέραν ήθικήν ίκανοποίησιν παντός δημοσίου υπαλλήλου, άς σάς συνοδεύη κατά τόν 
ύπόλοιπον ιδιωτικόν βίον, τόν όποιον έπί τή ευκαιρία καί τοΰ νέου έτους, σάς εύχο
μαι ΐνα διέλθητε έν υγεία τελεία καί πνευματική χαρά καί μετά πλούσιας τής ευ
λογίας τοΰ Κυρίου.

Μετ’ έξαιρέτου τιμής 
ΠΑΝΑΓ. Π Ο ΥΛ ΙΤΣΑ Σ

**  *

D E R  B O T SC H A F T E R  
D E R
B U N D E S R E P U B L IK  D E U T SC H L A N D  
IN  G R IE C H E N L A N D

Κύριον
Ευάγγελον Καραμπέτσον
πρ. ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων
Έ  ν τ α ΰ θ α. ’Εν Άθήναις τή 5η ’Ιανουάριου 1967

’Αξιότιμε Κύριε Καραμπέτσο,

Μετ’ ιδιαιτέρας λύπης έπληροφορήθην τήν άποχώρησίν σας έκ τής ’Αρχηγίας 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Δράττομαι τής εύκαιρίας ταύτης, διά νά σάς έκφράσω τάς 
πλέον εγκαρδίους καί θερμάς ευχαριστίας μου διά τήν έπιδειχθεΐσαν πάντοτε συμπα
ράστασή σας εις πάν αίτημα τής Πρεσβείας άλλά καί διά τήν τόσον άρίστην μεθ’ 
Υμών συνεργασίαν.

Δέξασθε Κ ύριε’Αρχηγέ καί τάς πλέον έγκαρδίους εύχάς μου διά τό Νέον ’Έτος.

Διατελώ μετ’ έξαιρέτου τιμής 
Δρ. Σ Λ ΙΤ Τ Ε Ρ  - Πρέσβυς
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Εις την άνωτέρω επιστολήν δ τέως ’Αρχηγός κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος 
άπήντησεν, ώς κάτωθι :

A. Ε.
Dr. O skar SC H LA T TE R
Πρέσβυν Γερμανίας Έ ν Άθήναις τή 14η Ίανουαρίου 1967
’Ε ν τ α ύ θ α

Έξοχώτατε Κύριε Πρέσβυ,
Έλαβον την άπό 5.1.1967 επιστολήν Σας καί Σάς ευχαριστώ, θερμότατα, τό

σον διά τήν ευγενικήν Σας σκέψιν, δπως μοΰ άπευθύνητε ταύτην, επί τή άποχωρή- 
σει μου έκ τής ένεργοΰ Υπηρεσίας, δσον καί διά τούς φιλόφρονας, έν αυτή, λόγους 
Σας.

Πιστεύσατε, παρακαλώ, Έξοχώτατε, δτι ή μεθ’ 'Γμών καί τών αρμοδίων υπαλ
λήλων τής Πρεσβείας συνεργασία, ύπήρξεν, πάντοτε, δΓ έμέ πηγή έξαιρετικής εύ- 
χαριστήσεως, θά διατηρώ δέ, έξ αυτής, τάς άγαθωτέρας τών αναμνήσεων.

Εύχαριστώ διά τάς εύχάς Σας, έπί τώ Νέω Έ τ ε ι, άντεύχομαι πάσαν εότυχίαν 
διά τήν Μεγάλην Χώραν Σας καί δΓ Υμάς προσωπικώς.

Μετά βαθείας έκτιμήσεως καί φιλικών προσρήσεων 

Ε Υ Α ΓΓΕ Λ Ο Σ  Κ Α ΡΑ Μ Π ΕΤΣΟ Σ 
τ. ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων

**  *

ΚΩ ΝΣΤ. Α. ΚΑΥΚΑΣ
Ε Π ΙΤ . Π Ρ Ο Ε ΔΡ Ο Σ Α ΡΕΙΟ Υ  Π Α ΓΟ Υ
Δεινοκράτους 135 (Τ .Τ . 601) Έν Άθήναις τη 6-1-1967
Άθηναι

Αγαπητέ μοι κ. Καραμπέτσο,
Έ πί τή εόκαιρία τής άποχωρήσεώς σας άπό τήν Άρχηγείαν τής ’Αστυνομίας 

Πόλεων, θά μοί επιτρέψετε νά σάς έκφράσω τήν βαθεΐαν έκτίμησίν μου πρός ύμάς, 
δ όποιος Ιλαμπρύνατε τό άξίωμα πού σάς ένεπιστεύθη ή πολιτεία, διά τής άμερο- 
λήπτου, άκομματίστου, εύθείας καί άπροσωπολήπτου άσκήσεως τών καθηκόντων σας. 
Μεγάλη ίκανοποίησις δΓ ύμάς θά είναι έάν καί οί διάδοχοί σας άσκήσουν τά καθή- 
κοντά των ώς ύμεΐς.

Εύχομαι δπως ή πολιτεία θελήση νά χρησιμοποιήση τάς υπηρεσίας σας εις 
άλλον τομέα επ’ ώφελεία τοΰ γενικωτέρου συμφέροντος τών πολιτών.

Δέξασθε κ. ’Αρχηγέ τήν Ικφρασιν τών φιλικών πρός ύμάς αισθημάτων μου,

ΚΩΝΣΤ. Α. ΚΑΓΚΑΣ
**  *

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝ Ω ΣΙΣ Α Π Ο ΣΤΡΑ ΤΩ Ν  
ΑΞΙΩΜ ΑΤΙΚΩΝ Α ΣΤΥΝΟ Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ 
Άπελλού 4 Τηλέφ. 521 733
Ά ριθ. Πρωτ. 9 Άθηναι τη 27η Ίανουαρίου 1967

Αγαπητέ κ. Συνάδελφε,

Ή Ένωσίς μας έποιήσατο κατά τό παρελθόν, έπίσημον μνείαν, τής είς τόν Βα
θμόν τοΰ ’Αρχηγού προαγωγής σας, χαρακτηρίσασα ταύτην, ώς γεγονός τά μάλλα
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εξυπηρετικόν των συμφερόντων τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, δικαίως δέ, διότι Υμείς 
ηύτυχήσατε νά όπηρετήσητε εύδοκίμως περισσότερον παντός άλλου εν τώ ’Αστυνο
μικό) Σώματι καί δή έν ένεργό) Υπηρεσία καί ποικίλλη τοιαύτη, ύπό περιστάσεις, 
έν πολλοϊς, αντίξοους.

’Ήδη καί δι’ Τ’μάς έπήλθε τό πλήρωμα τοΰ χρόνου καί την συγκίνησίν σας επί 
τη άποχωρήσει έξαύτοϋ, ίδια δέ πιστών συνεργατών σας, διεγνώσαμεν έν τη άποχαι- 
ρετιστηρίω έγκυκλίω σας.

Βεβαίως έκ τών πρώτων προσετέθητε εις την “Ενωσίν μας καί όμοΰ έν συνα- 
δελφώσει θά όδεύσωμεν περί τό τέρμα τοΰ υπολοίπου βίου, προ τούτου δμως είναι 
έπιβεβλημένον δπως δεχθήτε καί έκ μέρους ημών τον Δημόσιον έπαινον διά τό έπι- 
τυχές τέρμα τοΰ ’Αστυνομικού σας βίου, άμα δέ καί τάς εύχάς τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου διά τον τε έν υγεία καί ευτυχία τερματισμόν τοΰ ιδιωτικού σας τοιούτου.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών
Ο Π ΡΟ ΕΔΡ Ο Σ 

Ν. Ν Ε Ρ Η Σ
’Αρχηγός ’Αστυνομίας έ.ά.

Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΣ  
ΕΛ ΕΥΘ ΕΡΙΑ  
Έλευθ. Βενιζέλου 20

Κύριον
Ευάγγελον Καραμπέτσον 
Εν τ α ΰ θ α

Ο ΓΕ Ν ΙΚ Ο Σ  ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΕΥΣ 
Γ . Κ Ο Ν ΤΟ ΓΕΩ ΡΓΟ Σ

’Αρχηγός ’Αστυνομίας έ.ά.
**  *

Άθήναι τή 6 Φεβρουάριου 1967

έπι

σου

’Αγαπητέ ’Αρχηγέ,
Καθυστερημένη, άλλά όχι ώς έκ τούτου λιγώτερο έγκάρδια, είναι τούτη ή 

στολή.
Σκοπός της είναι νά σοΰ μεταβιβάση, μέ τήν εύκαιρία τής άποχωρήσεώς 

από τήν υπηρεσία, τήν έκτίμησή μου γιά τήν έργασία πού έπετέλεσες έν ένεργεία. 
Ε ίχε τά χαρακτηριστικά τής διοικητικής συνειδήσεως, άνεξαρτοποιημένης άπό προ
σωπικές πολιτικές άντιλήψεις. Γραμμή δύσκολη, διότι προκαλεΐ αναπόφευκτες άντι- 
δράσεις προσώπων ή ομάδων —  συμφώνων ή άντιθέτων πολιτικών πεποιθήσεων —  
πού άντικρύζουν μέ μυωπία τό γενικό συμφέρον.

Σοΰ εύχομαι, στό ύπόλοιπο τής ζωής σου —  τό καλύτερο —  νά έχης τήν εύ
καιρία νά διαθέσης πάλι έπωφελώς τις δυνάμεις σου.

Μέ φιλικά αισθήματα 
Γ . Α Ν ΔΡΟ Υ Λ ΙΔΑ Κ Η Σ

**  *
Η Θ ΙΚ ΕΣ Α ΞΙΕΣ

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ

Τοΰ συνεργάτου μας κ. ΕΜ Μ ΑΝ. ΤΣΑΚΑΜΗ

Κάθε τόσο έπισημαίνουμε τή χαλάρωση τής ήθικής άντιστάσεως τών άτόμιυν 
καί χωρίς δυσκολία μιλοΰμε καί γράφομε γιά τό «ξεθεμέλιιυμα τών ήθικών μας
αξιών».

Κατά τό μεγαλύτερο ποσοστό αυτό βέβαια δέν είναι ψέμμα άφοΰ ή ταλαίπωρη



άρετή, ιδιαίτερα στήν εποχή μας, βαδίζει τον ανηφορικό δρόμο τοΰ Γολγοθά γιά να 
ύποστή τελικά τα μαρτύρια μιας σταυρώσεως πού έχουν προετοιμάσει γΓ αύτήν οί 
σκοτεινές δυνάμεις τοΰ πάθους καί τής κακοηθείας των ρηχών ανθρώπων. Άλλα καί 
δεν μπορούμε ν’ άρνηθοΰμε παρά τήν σπανιότητα δτι ύπάρχουν ακόμη ήθικές αξίες 
καταπληκτικής ακτινοβολίας στον τόπο μας, γιατί θά ήταν σάν νά παραβεχώμαστε 
δτι δέν ύπάρχει ήλιος έπειδή τον κρύβουν άπό τά μάτια μας τά σύννεφα.

Τέτοιες άξιες στεφανωμένες άπό τ’ ατίμητο στεφάνι τής άρετής άθάνατες, άδού- 
λωτες κι’ ανυποχώρητες στην τρικυμία τής ζωής καί ιδιαίτερα στις πιέσεις τής 
δημοσίας, ρίχνουν ακόμη τό παρήγορο φως τους στά πυκνά σκοτάδια τής βρώμικης 
κοινωνίας μας ,καί μέ τό ήθικό σθένος τής ενάρετης ζωής καί τού παραδείγματος 
των, κρατούν ψηλά τά ιδεώδη εκείνα πού αν τελικά σβύσουν δέν θά ύπάρχη τίποτα 
άπό τά ιερά καί τά δσια σ’ αυτόν τόν τόπο, πού δίνουν νόημα καί ουσία στήν ιδιω
τική καί δημοσία ζωή.

’Αφορμή σ’ αύτές τις γραμμές μου ή άποχώρησις μιας πραγματικής προσωπι- 
κότητος άπό τη δημοσία ζωή άπό ένα νευραλγικό τομέα σπάνιας σπουδαιότητος καί 
αξίας δπως ή υπεύθυνη θέσις τού ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας των ΙΙόλεων πού τόσο 
επάξια κατείχε έως προχθές καί έλάμπρυνε μέ τήν πολύπλευρη άκτινοβολία του δ κ. 
Ευάγγελος Καραμπέτσος.

“Οταν ύπηρετοΰσα στό Τπουργεΐο τής Δικαιοσύνης μού έδόθη ή εύκαιρία νά 
συνεργασθώ μαζί του καί νά έκτιμήσω περισσότερο τόν εσωτερικό κόσμο του. Διοικού
σε τότε τήν Γενική ’Ασφάλεια καί ύστερα τήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι Αθηνών 
μέ σύνεσι πάντοτε καί άνθρωπιά. Θυμάμαι τις πάντοτε μελετημένες εισηγήσεις του 
στήν επιτροπή τοΰ Υπουργείου σοβαρωτάτης μορφής πού μετείχαμε καί τή δικα
στική του συνείδησι πού καί γ ι’ αύτήν δέν μπόρεσαν νά βροΰν ψεγάδια ούτε κι αυ
τοί πού μισούσαν τόν ’ίδιον τόν έαυτό τους.

Άλλωστε καί τό δτι έμεινε άσάλευτος κι’ άθικτος άπό εκείνους πού δέν άφή- 
καν τίποτε δρθιο στήν δεκαπεντάμηνη παραμονή τους στήν έξουσία τοΰ ταλαίπωρου 
τόπου μας, άποδεικνύει τόν άκέραιο χαρακτήρα τοΰ ’ Αρχηγού πού καί αυτοί άκόμη 
οί άρνηταί τής άλήθειας τόν σεβάστηκαν.

Ό  κ. Καραμπέτσος, άποχωρώντας τιμημένος δσον ολίγοι τής ’Αρχηγίας τοΰ 
Σώματος προσέφερε σ’ αυτό άκόμη μιά ύπηρεσία τεράστιας σημασίας μέ τή γνωστή 
άρνησί του νά παραμείνη στή θέσι του.

Οί διάδοχοί του άς άκολουθήσουν στό πράγματι δύσκολο έργο τους τό φωτει
νό παράδειγμά του προσπαθώντας νά τόν μιμηθοΰν σάν ’Αρχηγό άλλά καί σάν άν
θρωπο.

(«Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Ω ΡΑ», Πειραιεύς, 19-1-1967)



Κάβε Παρασκευή 

"Ωρα 20.30'-21

Παρακολουθείτε τήν ’Εκπομπή της ’Αστυ

νομίας Πόλεων άπό τον Ραδιοφωνικό Στα

θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Είναι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, Ενδιαφέ

ρουσα .

Μία ’Εκπομπή χρήσιμη για κάθε Ελληνικό  

σ π ίτ ι.


