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ΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑI

Η ΚΑΤΑΠΟΑΕΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ 
Μ ΕΣΟ Υ Ν ΤΟ Σ ΤΟ Υ  Ε ΙΚ Ο ΣΤΟ Υ  ΑΙΩΝΟΣ*

Ύπο τοϋ κ. ΧΡΙΣΤΟΥ Π . ΓΙΩΤΗ , μέλους τοϋ Διοικ. Συμβουλίου
της έν Παρισίοις «Διεθνούς Εταιρείας Ιίοινικοΰ Δικαίου», Προέδρου 
τοΰ «Ελληνικού Έθνικοΰ ’Ομίλου» της Διεθνούς ταύτης Εταιρείας

Προοίμιον.
Ή  χρονική περίοδος, τήν δποίαν άφορά τό παρόν άρθρον περιλαμβάνει περί

που μίαν τεσσαρακονταετίαν, ήτοι τήν άπδ τοϋ έτους 1925 μέχρι τών καθ’ ήμάς 
ήμερων περίοδον. Αδτη δύναται νά λεχθή δτι αποτελεί τδ μέσον τοΰ εικοστού αιώ- 
νος. Ενδιαφέρει νά Ιρευνήσωμεν τήν κατά τήν περίοδον ταύτην, ήτις και σύγχρο
νος είναι, άναπτυχθεΐσαν άπδ διαφόρων πλευρών δραστηριότητα πρδς τήν έν τη 
έπικεφαλίδι τοΰ άρθρου κατεύθυνσιν, έπί τώ σκοπώ δπως εκ τής ένατενίσεως ταύτης 
καταστή ίσως δυνατόν νά έξαχθώσι πορίσματα τινα επωφελή.

I . ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙΣΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διά νά είσέλθωμεν εις τάς μεσοΰντος τοΰ 20οΰ αίώνος άναπτυχθείσας έν τη ήμε- 

τέρα Χώρα πρδς καταπολέμησιν τής έγκληματικότητος δραστηριότητας, άνάγκη ν’ 
«ναδράμωμεν εις δλίγον προγενέστερον χρόνον, δθεν ως έκ τής ύφισταμένης χρο
νικής συνεχείας έλκει —  φυσικώ τώ λόγω —  τάς πηγάς της πάσα τοιαύτης φύ- 
σεως ένέργεια.

Νομοθεσία καί πρακτική.
α) Ουσιαστικόν ποινικόν δίκαιον. Κατά τήν χρονικήν περίοδον τήν άμέσως 

προηγηθεΐσαν τής έρευνωμένης, ή ήμετέρα Χώρα, άπδ άπόψεως ούσιαστικοΰ ποι- 
νικοΰ δικαίου διείπετο, ώς γνωστόν, είσέτι ύπό τοΰ άπδ τοΰ έτους 1834 ίσχύοντος 
«Ποινικοΰ Νόμου», έδραζομένου έπί τής θεωρίας τοΰ Ψυχολογικού καταναγκασμοΰ. 
Έ φ’ δσον προϊόντος τοΰ χρόνου ή ποινική επιστήμη έξειλίσσετο, αί νεώτεραι άνθρω- 
πιστικαί κατευθύνσεις παρεισήγοντο καί έν τη Ελληνική νομοθεσία διά σποραδι
κών νομοθετημάτων κατά χρονικά διαστήματα, εις τρόπον ώστε κατά τά μέσα τοΰ 
είκοστοΰ αίώνος ή ποινική νομοθεσία εν Έλλάδι εμφανίζεται διεπομένη μέν κυ
ρίως ύπδ τής προρρηθείσης θεωρίας τοΰ Ψυχολογικοΰ καταναγκασμοΰ, τοΰ διά τοΰ 
παραδειγματισμοΰ καί τών βαρειών ποινών κυρίως άσκουμένων, άλλά άπαλυνομέ- 
νου σύν τώ χρόνω ύπδ τών νεωτέρων σποραδικώς παρεμβαλλομένων νομοθετημά
των, τεινόντων πρδς κατευθύνσεις μάλλον άνθρωπιστικάς. Ύπδ τήν έπήρειαν τοΰ 
θετικισμοΰ παρατηροΰμεν ήδη άπδ τοΰ έτους 1910 καί έφεξής έν συνεχεία σειράν

* Έ ξ άνατύπου Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έτους 1966.
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νομοθετημάτων τροποποιούντων διατάξεις τού «Ποινικού Νόμου» έπΐ τό έπιεικέ- 
στερον καί άνθρωπιστικώτερον —  δυνάμεθα έπ'ι παραδείγματι νά άναφέρωμεν έν- 
ταΰθα τούς νόμους περί άναστολής της έκτελέσεως τής ποινής καί τής ύπδ δρον 
άπολύσεως των καταδίκων —  αί ποιναί διά νεωτέρων νομοθετημάτων καθίστανται 
ήπιώτεραι, πράξεις χαρακτηριζόμεναι πρότερον ώς κακουργήματα μετατρέπονται 
εις πλημμελήματα, ώς ή ψευδορκία, ό έμπρησμός ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις κ.ά., 
νέοι θεσμοί αναφαίνονται, ώς δ νόμος περί μετατροπής τής ποινής τής Ιλευθερίας 
εις χρηματικήν ύπό περιωρισμένην μορφήν έν αρχή, δ περί των ύπό αυτοκινήτων 
προκαλουμένων άτυχημάτων, δ περί άπαγορεύσεως τής μονομαχίας κ.ά. Τά δικα
στήρια τής εποχής έκείνης, ύπό συντηρητικού πνεύματος —  ώς Ικ παραδόσεως ή 
λόγω τής φύσεως τού λειτουργήματος —  άγόμενα, άντίκρυσαν μετά δυσπιστίας 
έν τή πράξει κατά τήν πρώτην εφαρμογήν τούς διά των συγχρόνων νομοθετημάτων 
είσαχθέντας νεωτερισμούς, βραδύτερον δμως σύν τώ χρόνω έφ’ δσον πλησιάζομεν 
εις τήν έρευνωμένην χρονικήν περίοδον έδείχθησαν έν τή πράξει έγκολπούμενα 
τάς διά των νεωτέρων νομοθετημάτων εισαγομένας άνθρωπιστικάς άρχάς καί έφαρ- 
μόζοντα ταύτας είλικρινώς, πάντοτε δμως μή παρορώντα τό κυριαρχούν πνεύμα τού 
ψυχολογικού καταναγκασμού, τό διέπον τόν τότε είσέτι ίσχύοντα «Ποινικόν Νόμον», 
άπό τού όποιου δεν άπέλιπε τό έκφοβιστικόν στοιχεΐον χάριν τής γενικής προ- 
λήψεως.

Εισερχόμενοι εις τήν κυρίως απασχολούσαν ήμάς χρονικήν περίοδον άνευρί- 
σκομεν πρό τής έμφανίσεως των ποινικών κωδίκων άξιόλογον νομοθέτημα έν Ιτει 
1935 τόν περί τού ποινικού άδικήματος τής έγκαταλείψεως τής οικογένειας νόμον. 
’Έτη τινά μετά τήν λήξιν τού έπακολουθήσαντος δευτέρου παγκοσμίου πολέμου 
άνευρίσκομεν τό νέον «Ποινικόν Κώδικα», ίσχύοντα άπό 1 ’Ιανουάριου 1951, εργον 
άλληλοδιαδόχων Επιτροπών έργασθεισών μέ άρκετάς διακοπάς έπί τεσσαρακοντα
ετίαν περίπου. Δι’ αυτού άνεμορφώθη άνακαινισθεΐσα ή προϋπάρχουσα ποινική νο
μοθεσία καί είσήχθησαν νέοι θεσμοί, διέπεται δέ οδτος έν τώ συνόλω του ύπό προ
σανατολισμού πρός τάς άνθρωπιστικάς θεωρίας τής νεωτέρας ποινικής πολιτικής. 
Ώ ς έξέχοντα σημεία τού κώδικος τούτου δύνανται νά σημειωθούν ένταΰθα ή στρο
φή πρός τήν ερευνάν τής προσωπικότητος τού έγκληματίου έν συνδυασμό» πρός τήν 
έξατομίκευσιν τής ποινικής κυρώσεως, ή εισαγωγή τού καινοφανούς διά τήν Χώραν 
θεσμού τών «μέτρων άσφαλείας», τής ποινής άορίστου διάρκειας κ. I., καθώς καί 
ή ώργανωμένη εισαγωγή τού θεσμού τής ειδικής μεταχειρίσεως τών άνηλίκων διά 
μέσου τών ύπό τού συγχρόνως ίσχύσαντος κώδικος ποινικής δικονομίας έγκατα- 
σταθέντων δικαστηρίων άνηλίκων. Οί τοιαύτης μορφής νεωτερισμοί, παρά τήν όντως 
ώφελιμότητα αυτών άπολύτως θεωρουμένων, άλλά καί πρακτικήν διά τήν Χώραν 
μας χρησιμότητα τών πλείστων έκ τούτων, προδίδουσιν ούχ’ ήττον τάσιν τού Κώ
δικος τούτου δπως μή ύπολειφθή τών είς άλλας Χώρας συντελεσθεισών ή συντελου- 
μένων καί έπιχειρουμένων ή καί άπλώς έν τή θεωρία διδασκομένων νεωτέρων θεω
ρήσεων τού έγκλήματος καί έπιστημονικωτέρας άμα καί άνθρωπιστικωτέρας μετα
χειρίσεως τού έγκληματίου. Ά λλ’ ώς θέλομεν ΐόει περαιτέρω, δεν είχεν έν τώ συ
νόλω του προσαρμοσθή είς τάς ύλικάς καί άλλας δυνατότητας τής Χώρας, δι’ ήν 
προωρίζετο.

Περί τής γενικωτέρας στάσεως τών δικαστηρίων κατά τήν έρευνωμένην χρο
νικήν περίοδον έναντι τού Κώδικος τούτου καί τών ύπ’ αύτοΰ είσαγομένων νεωτερι
σμών, θέλομεν διαλάβει είς τό κατωτέρω κεφάλαιον.

β) Λικονομικόν ποινικόν δίκαιον. Ή  προϋφισταμένη δικονομική ποινική νομο
θεσία, συνισταμένη είς τήν άπό τού έτους 1834 ίσχύουσαν «Ποινικήν Δικονομίαν», 
ύπέστη σύν τώ χρόνω διαφόρους νεωτεριστικάς τροποποιήσεις συμφώνως πρός τά 
ύγιά δόγματα τών νεωτέρων έπιστημονικών προόδων, τών τεινουσών είς τήν στορ
γικήν προστασίαν τών δικαιωμάτων τού άτόμου, τού ένώπιον τής Δικαιοσύνης κα-
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λουμένου. Παρατηρεϊται άπό τοϋ Ιτους 1910, ώς καί έν τώ ποινικώ κώδικι, καθά 
ανωτέρω έλέχθη, μία τάσις προς εισαγωγήν φιλελευθερωτέρων θεσμών. Παρεσχέ- 
θησαν είς τον κατηγορούμενον δι’ είδικοΰ νόμου, γνωστού υπό την επωνυμίαν «περί 
φανερας άνακρίσεως» αξιόλογα δικαιώματα κατά τό στάδιον τής άνακρίσεως, ή 
οποία μέχρι τότε ήτο μυστική, έπετράπη δηλ. είς αυτόν νά λαμβάνη προθεσμίαν 
πρός άπολογίαν, νά παρίσταται μετά συνηγόρου κατά τό στάδιον τής άνακρίσεως, 
νά λαμβάνη γνώσιν των εγγράφων τής άνακρίσεως πρό πάσης άπολογίας του κ. ά. 
Άνεμορφώθη ή σύνθεσις τοϋ πλημμελειοδικείου, άποτελεσθέντος Ιφεξής έκ τριών 
δικαστών άντί τών πρότερον πέντε, άπαγορευθείσης τής προτέρας εύχερείας τής 
άναπληρώσεως τινών έκ τών δικαστών ύπό δικηγόρων. Είσήχθη τό δικαίωμα πα- 
ραιτήσεως άπό τής έγκλήσεως, τό δικαίωμα τής έφέσεως κατά τών άποφάσεων τών 
πλημμελειοδικείων, τών έπιβαλλουσών ποινήν στερητικήν τής έλευθερίας τριών μη
νών καί έπέκεινα, ώς καί είς άλλας τινάς περιπτώσεις. Βραδύτερον, έν έτει 1920 
συναντώμεν τόν νόμον τον έπιτρέποντα είς τόν κατηγορούμενον νά παραστή ένώπιον 
τοϋ συμβουλίου τών πλημμελειοδικών προκειμένης έκδόσεως βουλεύματος αύτοϋ, έν 
έτει 1923 τό νομ. διάταγμα περί έκδικάσεως τών έπ’ αύτοφώρω καταλαμβανομένων 
πλημμελημάτων, έν έτει 1929 τόν περί μονομελών πλημμελειοδικείων νόμον. Τέ
λος, διαφόρους νόμους τροποποιοΰντας τήν σύνθεσιν τοϋ κακουργιοδικείου, τοϋ άρι- 
θμοϋ τών ένορκων μεκυθέντος άπό δώδεκα είς δέκα, τροποποιηθέντος καί τοϋ τρόπου 
έκλογής αύτών, δυνάμει δέ ειδικής Πράξεως έχούσης συνταγματικήν ίσχύν, έκδο- 
θείσης έν έτει 1924 τά κατά τοϋ δημοσίου πλούτου διαπραττόμενα κακουργήματα, 
ώς καί άλλα τινά ύπήχθησαν ύπό τήν δικαιοδοσίαν τοϋ δικαστηρίου τών έφετών. 
Βραδύτερον δέ, έντός τής έρευνωμένης χρονικής περιόδου, έν έτει 1935 δι’ άλλης 
συνταγματικής Πράξεως άδικήματά τινα τοϋ Τύπου ύπήχθησαν ύπό τήν δικαιο
δοσίαν μικτού δικαστηρίου, άποτελουμένου έκ τακτικών δικαστών καί ένόρκων συ- 
νεδριαζόντων όμοΰ. Μετά τήν λήξιν τοϋ μετ’ δλίγον μεσολαβήσαντος δευτέρου παγ
κοσμίου πολέμου φθάνομεν είς τόν άπό 1 ’Ιανουάριου 1951 (όμοΰ μετά τοϋ ποι
νικού κώδικος) ίσχύοντα «Κώδικα Ποινικής Δικονομίας», δστις είναι έργον έπι- 
τροπών, έργασθεισών έπΐ μίαν εικοσαετίαν περίπου. Διά τοϋ κώδικος τούτου δεν 
άνετράπη όλοσχερώς τό προϋπάρχον καί έπί αιώνα ρύθμισαν τήν ποινικήν διαδι
κασίαν σύστημα, άλλ’ αί γενικαΐ κατευθύνσεις αύτοϋ περιελήφθησαν έν τώ κώδικι, 
βελτιωμέναι καί προσηρμοσμέναι είς τάς νεωτέρας άνάγκας, τάς έκ τής έγχωρίας 
πείρας καί τής προόδου τών έπιστημών ένδεικνυομένας. 'Ως έν παραδείγματι άνα- 
φέρομεν τήν κατ’ άντιμωλίαν έλεγχομένην πραγματογνωμοσύνην προκειμένου περί 
κακουργήματος, τήν κατάργησιν τής έρημοδικίας έπί πλημμελημάτων, τήν ειδικήν 
διαδικασίαν έπί άνηλίκων κ. ά. Ό  κώδιξ ούτος κατέστη όντως νομοθετικόν έργον 
άξιόλογον διά τήν Χώραν, χωρίς ν’ άποσιωπώμεν ένταϋθα, δτι παρεισέφρυσαν έν 
αύτώ άτέλειαι, ώς καί τινες διατάξεις, αΐτινες άπ’ άρχής τής έφαρμογής του έγέν- 
νησαν διαμαρτυρίας έν τή ΙΙράξει, έπηκολούθησαν δέ άλλα μέν ένωρίς, άλλα δέ 
βραδύτερον βελτιωτικά διατάξεών τινων τούτου νομοθετήματα. "Οσον άφορά δέ εί- 
δικώτερον τό κακουργιοδικεΐον, ή γνώμη τής συνταξάσης τόν κώδικα τοΰτον έπι- 
τροπής ήτο ύπέρ τής καθιερώσεως τοϋ «μικτοΰ» συστήματος, ήτοι ένιαίου δικα
στηρίου, άποτελουμένου έκ τακτικών δικαστών άμα καί ένόρκων πολιτών, άλλ’ ώς 
έκ τής σχετικής διατάξεως τοϋ ίσχύοντος Συντάγματος, διατηρήσαντος τό άμιγές 
δρκωτόν σύστημα, ή έπιτροπή ύπακούουσα είς τήν συνταγματικήν οιάταξιν οιετή- 
ρησεν τοΰτο έν τώ κώδικι, διετήρησεν έν τούτοις καί τήν δικαιοδοσίαν τοϋ έφε- 
τείου διά τά κακουργήματα έκεΐνα, τά όποια αί δύο προρρηθεΐσαι συνταγματι
κής ισχύος Πράξεις ύπήγαγον είς αυτό.

Περί τής γενικωτέρας στάσεως τών δικαστηρίων κατά τήν έρευνωμένην χρο
νικήν περίοδον έναντι τοϋ Κώδικος τούτου, θέλομεν διαλάβει είς τό έπόμενον κε- 
φάλαιον, παραλλήλως πρός τά περί τοϋ ποινικού κώδικος ρηθησόμενα.
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γ )  Σωφρονιστική λειτουργία. Ή  σωφρονιστική μεταχείρισις των έν τοΐς σω- 
φρονιστικοΐς καταστήμασι κρατουμένων είχεν ήδη αρκετόν χρόνον πρό τής ισχύος 
των δύο νέων κωδίκων άρχίσει νά βελτιοΰται. Ούχ’ ήττον δμως πολλά υπολείπον
ται νά γίνουν διά νά λειτουργήση δ σταθμός οδτος τής συνολικής ύπό τοΰ Κρά
τους μεταχειρίσεως τοΰ έγκληματίου καθ’ δν τρόπον ώνειρεύθη δ νομοθέτης. Υπάρ
χει μία είκοσάς περίπου άξιων λόγου σωφρονιστικών καταστημάτων, περιλαμβα- 
νομένων τών αγροτικών καί τών δι’ ανηλίκους, τά δ’ υπόλοιπα δεν είναι μνημονευ- 
τέα. Τό τελευταίως έγγύτατα τής πρωτευούσης άνεγερθέν εις Κορυδαλλόν «Σωφρο
νιστικόν κατάστημα ’Αθηνών —  Πειραιώς», δεόντως χρησιμοποιούμενον προοιωνί
ζει, δτι σπουδαίως άπό πολλών πλευρών θά δυνηθή νά εξυπηρέτηση τήν σωφρο
νιστικήν πολιτικήν τοΰ Κράτους.

Σπουδαιοτάτη είναι ή Αποστολή τής Σωφρονιστικής ύπηρεσίας άναφορικώς πρός 
τήν συμβολήν αυτής εις τήν καταπολέμησιν τής έγκληματικότητος, διότι λόγω τών 
σχετικών διατάξεων τών δύο προμνησθέντων κωδίκων, ή τελική φάσις τοΰ σπου- 
δαιοτάτου θεσμοΰ τής έξατομικεύσεως τής ποινικής κυρώσεως συντελεΐται κατά τό 
στάδιον τής έκτελέσεως καί έπομένως έκεΐ δλοκληροΰται ή, άντιθέτως, έκεΐ δύνα- 
ται νά ματαιωθή πάσα προγενεστέρα προσπάθεια τών καταδιωκτικών καί τών δι
καστικών ’Αρχών πρός τό τέλος τής περιφρουρήσεως τοΰ κοινωνικοΰ συμφέροντος 
άμα καί τής βελτιώσεως τοΰ έγκληματίου. "Οταν τό Σχέδιον Σωφρονιστικοΰ Κώ- 
δικος καταστή νόμος τοΰ Κράτους, ίσως πολλά έξ αύτοΰ άγαθά προκύψουν.

I I . ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τά άνωτέρω μνημονευθέντα νομοθετήματα, ώς καί οί δύο ποινικοί κώδικες 
(Π.Κ. καί Κ.Π.Δ.), εργον τών Ελλήνων έπιστημόνων καί νομοθετών, παρά τάς Ιν 

τισι σημείοις συνυφασμένας άτελείας των, άποτελοΰσιν όντως διά τήν ήμετέραν Χώ
ραν έπίτευγμα άξιόλογον, συντελεσθέν περί τό μέσον καί κατά τό μέσον τοΰ δν δια- 
νύομεν είκοστοΰ αίώνος πρός καταπολέμησιν τής έγκληματικότητος. ’Απομένει ήδη 
νά έρευνήσωμεν έν τώ παρόντι κεφαλαίω έάν καί κατά πόσον τά έξ αυτών άπορ- 
ρέοντα άποτελέσματα ύπήρξαν ικανοποιητικά καί άνάλογα τών προσδοκιών.

Έ ν πρώτοις εν κεφαλαιώδες σημεΐον είναι, δτι ή έξ άφορμής ιδία τών ποινι
κών κωδίκων ύποκινηθεΐσα έν τή Χώρα μας τάσις διά τήν καλλιέργειαν καί τήν 
πρόοδον τών πρότερον παρημελημένων παρ’ ήμιν ποινικών έπιστημών είναι άναμ- 
φισβήτητος, δπως αναμφισβήτητος είναι καί ή κατά τε τήν ένώπιον τών καταδιω
κτικών ’Αρχών καί τών δικαστηρίων, καθώς καί κατά τό στάδιον τής έκτελέσεως 
άνθρωπιστική μεταχείρισις τών καταδιωκομένων έπί έγκλήμασι καί τών όντως ύπο- 
πεσόντων είς έγκλήματα. Έπίτευγμα τοΰτο προδίδον στάθμην άνωτέρου πολιτισμοΰ.

Περαιτέρω καί πριν ή προχωρήσωμεν είς τό έπί τής έγκληματικότητος άπο- 
τέλεσμα τών προαναφερθέντων νομοθετημάτων, άνάγκη νά έρευνήσωμεν προεισα
γωγικά τινα στοιχεία.

Τά προηγηθέντα τών δύο ποινικών κωδίκων (Π.Κ. καί Κ.Π.Δ.) νομοθετή
ματα είναι άληθές, δτι προσέδωκαν είς τήν άπονομήν τής Δικαιοσύνης μίαν χροιάν 
προόδου πρός ύγιεστέρας άρχάς' άλλ’ ή ώθησις αυτή είχε τό έλάττωμα, δτι έγί- 
νετο κατά χρονικά διαστήματα άπέχοντα άλλήλιον ότέ μέν πολύ, δτέ δέ δλίγον 
καί ήτο έπί πλέον άσυντάνιστος. Οί άπό έτών παρασκευαζόμενοι δύο ποινικοί κώ
δικες (Π.Κ. καί Κ.Π.Δ.) παρειχον τήν έλπίδα τοΰ συντονισμοΰ τής προσπάθειας 
πρός τά πρόσω. Ή  έμφάνισις δμως τών κωδίκων τούτων συνυφάνθη μέ γεγονός 
άντίξοον. Έδημοσιεύθησαν ώς νόμοι τοΰ Κράτους τήν 17 Αύγούστου 1950, εναρξις 
δέ τής ισχύος των ώρίσθη ή 1 ’Ιανουάριου 1951, ήτοι μετά τετράμηνον, έμεσολά- 
βησε δηλ. τετράμηνον μόλις χρονικόν διάστημα, προφανώς άνεπαρκές διά νά λά- 
βωσιν γνώσιν καί μελετήσωσιν οί έφαρμοσταί τά 1077 (474 +  603) άρθρα τών
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δύο τούτων κωδίκων (*). Είναι εντεύθεν εύνόητον, δτι δ αιφνιδιασμός αύτός των 
έφαρμοστών παν άλλο ή διά νά είσέλθουν οδτοι εις τό διέπον έκαστον των κωδί
κων τούτων γενικόν πνεύμα ή το κατάλληλος, πολλώ μάλλον διά τάς καθ’ έκαστον 
έψαρμογάς, άφοΰ μάλιστα τά πρακτικά των τελευταίων έπιτροπών, των διατυπω- 
σασών τελικώς τά σχέδια, δέν ήρχισαν έκτυπούμενα είς τδ ’Εθνικόν Τυπογραφεΐον, 
είμή μετά πενταετίαν περίπου άπδ της δημοσιεύσεως των κωδίκων διά νά περα- 
τωθούν μετά δεκαετίαν. Είναι περιττόν νά έκθέσωμεν ένταΰθα τά επακόλουθα μιας 
τοιαύτης σπουδής άπδ της μιας πλευράς, βραδύτητος δέ άπδ της άλλης, ένώ άφ’ 
έτέρου ουδέ συγγραφικά βοηθήματα ήτο δυνατόν νά υπάρξουν άπ’ άρχής. Θαυμα
σμού δθεν άξιοι είναι οί έφαρμοσταί (δικαστικοί λειτουργοί καί δικηγόροι) διά τδν 
άθλον, τδν όποιον έπετέλεσαν διεξαγαγόντες έντδς των δυνατοτήτων τδ ειρηνικόν 
τούτο εργον, δπερ έκ των περιστάσεων έπεφορτίσθησαν.

Μέσω τής άνωτέρω έκτεθείσης Ιξελίξεως τής νομοθεσίας, διαβλέπεται δτι διά 
των ποινικών κωδίκων, τού περί τής σωφρονιστικής μεταχειρίσεως καί των άλλων 
νομοθετημάτων διερμηνευομένη κατά τής έγκληματικότητος κρατική πολιτική με- 
σούντος τού εικοστού αίώνος συνίσταται, άφ’ ενός είς τήν άνταπόδοσιν, έκδηλου- 
μένην διά τού εκφοβιστικού άποτελέσματος, καί άφ’ έτέρου είς τήν βελτίωσιν τού 
εγκληματίου, ίνα καταστή οδτος Ικανός διά νά άναπροσαρμοσθή είς τδ κοινωνι
κόν περιβάλλον, τού δποίου τήν γαλήνην διετάραξε διά τού έγκλήματος.

Οί δύο οδτοι σκοποί, άν καί καθ’ εαυτούς δέν είναι ενίοτε έφικτόν νά συμβα
δίζουν άρμονικώς, λόγω τής φύσεως τής ανθρώπινης προσωπικότητος, ουσης συ
νήθως άνεξιχνιάστου, ή ύπό τού Κράτους παρασχεθεΐσα άρωγή είς τούς έφαρμοστάς 
τών σχετικών διατάξεων προς έπίτευξιν τών είρημένων σκοπών έν τή διώξει τού 
έγκλήματος, γενομένη έντός τών υφισταμένων δυνατοτήτων, δέν ήτο κατ’ άνάγκην 
πλήρης. Δέν είναι δθεν άπορον τό δτι, λόγω συνδρομής καί άλλων αίτιων, καί δή 
κοινωνικών, κατά τήν έρευνωμένην χρονικήν περίοδον τών μέσων τού εικοστού αίώ
νος, δχι μόνον δέν ένεφάνισε γενικώς ϋφεσιν ή έγκληματικότης έν Έλλάδι, άλλ’ 
υπάρχουν μάλλον περί τού άντιθέτου ένδείξεις. Προώδευσεν δμως επί τό άνθρωπι- 
στικώτερον δ χειρισμός τής δλης κρατικής λειτουργίας πρός καταπολέμησιν τού 
έγκλήματος, καίτοι ήτάνησεν έν μέρει, ώς φαίνεται, δ άνταποδοτικός τής ποινικής 
κυρώσεως σκοπός, χωρίς νά είναι βέβαιον, δτι τούτο συνετελέσθη έπί άντιστοίχω 
ώφελεία τούλάχιστον τού βελτιωτικού τών έγκληματησάντων άποτελέσματος.

Πολλά δθεν υπολείπονται μελλοντικούς νά ληφθοΰν νομοθετικά καί διοικητι
κά μέτρα πρός διόρθωσιν τών έν τή διώξει τού έγκλήματος ύφισταμένων άτελειών 
καί άξιοποίησιν τών γενομένων πρός τά πρόσω βημάτων, έντός τών πλαισίων τής 
άντικειμενικότητος καί τών έγχωρίων δυνατοτήτων.

X. ΓΙΩΤΗΣ

(*) Σημ. Ό  έλβετικδς ποινικός κώδιξ, δ περιέχων παρομοίους πρδς τδν ήμέτερον ποινι
κόν κώδικα νέους θεσμούς, ϊσχυσε μετά πενταετίαν άπδ τής δημοοιεόσεώς του. Έδημοσιεόθη 
έν έτει 1937 καί ϊσχυσεν άπδ τού έτους 1942, ανεξαρτήτως τής ληφθείσης έκεΐ μερίμνης διά 
τήν έγκαιρον δργάνωσιν τών άπαιτουμένων ιδρυμάτων.
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•  Ο ΠΙΟ ΥΠΟΥΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
•  ΤΡΟΜΕΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΩΝ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΑΝΥΠΟΠΤΟΥΣ ΑΝ

ΘΡΩΠΟΥΣ

'Ο σχιζοφρενής δολοφόνος τής Ρεματιάς.
’Αφορμή γιά ν’ άσχοληθώ καί πάλι μέ τή σχιζοφρένια, τρίτη φορά τώρα από 

τό 1936, μοΰ έδωσε τό πρόσφατο δράμα πού συνετάραξε την Ελληνική κοινωνία, 
καί πού παίχτηκε σ’ ένα ελληνικό χωριό, στή Ρεματιά τής Μεσσηνίας.

Ή ταν σούρουπο τή μαύρη έκείνη χειμωνιάτικη μέρα, γύρω στις έξη. Οί χω
ρικοί είχαν μαζευτή στό μαγαζί - καφενείο, γύρω στή σόμπα καί συζητούσαν τά 
καθημερινά τους. Τή στιγμή έκείνη άκούσθηκε μιά ντουφεκιά από δίκαννο. ΙΙε- 
τάχθηκαν δλοι μαζί έξω. Μά μόλις βγήκαν άπό τήν πόρτα είδαν εκεί μπροστά 
τους σωριασμένο τό Μήτσο Ζαμπάρα, χτυπημένο άπό τά σκάγια στό σβέρκο, νά 
πετιέται τό αίμα καί νά βογγάη. Τρομαγμένοι άποτραβήχτηκαν πάλι στό μαγαζί 
δπόταν βλέπουν ένα άγριεμένο συγχωριανό τους τό Σπύρο Κάψια, ένα γεροδεμένο 
άντρα, 26 έτών, νά προβάλλη μπροστά τους άπό 15— 20 μέτρα, κρατώντας στό 
χέρι του δίκαννο. Πλησιάζει ρίχνοντας δύο άπανωτές ντουφεκιές. "Ενας χωρικός 
πρόλαβε κι’ έσπρωξε τήν πόρτα τού καφενείου γιά νά τήν κλείση. Μά δ Κάψιας 
τρέχει στό παράθυρο καί άπό έκεϊ, πυροβολώντας συνεχώς, γεμίζει τό μαγαζί μέ 
φρίκη καί τούς θαμώνες μέ σκάγια. Οί συγχωριανοί του προσπάθησαν νά φυλα
χτούν πίσω άπό τό μοναδικό πάγκο τού μαγαζιού καί παρακαλοΰσαν τό δολοφόνο:

—  Σπΰρο, γιατί μάς σκοτώνεις; Τί σοΰ κάναμε;
Μά έκεΐνος παγερά καί κοφτά άπαντοΰσε:
—  Θά σάς σκοτώσω δλους καί θά σκοτωθώ.
Δέν μπόρεσε δμως νά τούς σκοτώση δλους καί τραυμάτισε μόνο τόν Γιάννη 

Παπαδόπουλο, έτών 60, τόν άγροφύλακα Παναγιώτη Κανελλόπουλο, έτών 37, τό 
Σπύρο Μπολέτη, έτών 60, καί τό γυιό του Θανάση, 11 έτών. Οί άλλοι θαμώνες 
τρέξανε στό πατάρι τού μαγαζιού, άπό δπου μάλιστα ένας τηλεφώνησε στό Μελι- 
γαλά καί είδοποιήθη ή Χωροφυλακή.

Ό  Κάψιας μόλις ξεμπέρδεψε μέ τό καφενείο γύρισε στό σπίτι του δπου ταμ- 
πουρώθηκε καί οποίος περνούσε έγινόταν στόχος στό δίκαννό του. ’Έτσι τοαυινα- 
τίσθηκε ή Ελένη Ζαμπάρα, 80 έτών, μητέρα τού πρώτου πού σκότωσε δ Κάψιας. 
Καί κατόπιν, ένώ περνούσε άνύποπτη μέ τά πρόβατά της δέχθηκε μιά τουφεκιά 
ευτυχώς στά πόδια ή Ιδχρονη Παναγιώτα Μπολέτη. Τό ίδιο πυροβολήθηκε στά 
πόδια καί ό Κωστάκης Ζαμπάρας, 14 έτών, έγγονός τού σκοτωμένου.

Είχε πιά σκοτεινιάσει δταν ή μητέρα τού δολοφόνου, ή Γιαννούλα Κάψια, 
γύριζε άπό τά χωράφια μέ τά λίγα πρόβατα καί τά δύο βώδια τής οικογένειας, 
δπότε είδε κοντά στό· σπίτι της τό σκοτωμένο Μήτσο Ζαμπάρα. Μά δέν πρόλαβε 
νά καταλάβη τί είχε γίνει, γιατί δέχθηκε κατάστηθα μιά ντουφεκιά άπό τό γυιό 
της καί σωριάστηκε νεκρή.

Στις 8 τό βράδυ έφτασε άπό τό Μελιγαλά στή Ρεματιά, ένα άπόσπασμα Χω
ροφυλακής μέ έπί κεφαλής τό μοίραρχο Κοντάρα, δ όποιος πλησιάζοντας μέ προ- 
φύλαξι στό σπίτι τού δολοφόνου, φώναξε: «Σπύρο, έβγα έξω. Παραδόσου. Δέν κερ
δίζεις τίποτε. "Ο,τι έγινε, έγινε. Δέν σέ πειράζουμε. "Εβγα έξω».

Μά τότε άκούσθηκε ή τελευταία τουφεκιά μέσα άπό τό σπίτι, πού άρχισε νά 
λαμπαδιάζη μέσα στή νύχτα. Ή ταν τό κλείσιμο τής αυλαίας τού δράματος. Ό
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Κάψιας, άφοΰ έβαλε φωτιά στο σπίτι του, αύτοκτόνησε καί άπανθρακώθηκε.
Αύτό ύπήρξε ένα μεγάλο, πρόσφατο έγκλημα σχιζοφρενικοΰ μέ δύο νεκρούς, 

ένα βαρεία τραυματισμένο καί δλοκαύτωμα τβν ίδιο τδ δολοφόνο. ΤΗταν χωρίς άλ
λο σχιζοφρενικδς δ δολοφόνος Σπΰρος Κάψιας καί τδ τρομερδ έγκλημά του διε- 
πράχθη, υστέρα άπδ διεστραμμένη ψυχολογική έξεργασΐα καί προπαρασκευή πολ- 
λοΰ χρόνου. “Οταν την τελευταία φορά γύρισε οριστικά άπδ τη Γερμανία, δπου 
δούλεψε σάχ έργάτης, έφερε ένα καινούργιο κυνηγετικό δπλο, ένώ δεν ήταν κυ
νηγός. Δέν τδ έχρησιμοποίησε δέ ούτε γιά εξάσκησι, ώστε νά ύποθέση κανείς δτι 
θά έγένετο τώρα κυνηγός. Στδ χωριδ άπέφευγε κάθε έπαφή μέ τούς συγχωρια
νούς του καί μέ δλους τούς συναδέλφους του μέ τούς οποίους γύρισε στδ χωριό 
του, άπδ τή Γερμανία. Τέλος, κατά τούς δύο μήνες πρίν ξεσπάση ή έγκληματική 
κρίσις, είχε κλειστή στδ σπίτι του καί δέν έπικοινωνοΰσε μέ κανένα. ’Έτσι, ύστερα 
άπδ νοσηρή σκέψι, πήρε τήν άπόφασι νά σκοτώση καί φαίνεται δτι τά σχέδιά του 
τ’ άνεκοίνωσε στήν ετεροθαλή άδελφή του, ή δποία δμως δέν είπε σέ κανένα τί
ποτε, ένώ θά μπορούσε νά σώση τόσες ψυχές. ’Απορεί βέβαια κανείς πώς σ’ ένα 
μικρδ μέρος, δπου ζοΰν 300 μόνο άτομα, δέν βρέθηκε ένας νά έπισημάνη τδν πα- 
ράφρονα (σχιζοφρενή) αύτδν έγκληματία καί τδν άφησαν νά δλοκληρώση τή νο
σηρή του σκέψι.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 . 'Ο παιδοκτόνος σχιζοφρενικδς Δ . Π .
Στίς 2 Δεκεμβρίου τού 1930, δ Δ.Π., κουρέας τδ έπάγγελμα, πήρε τά τρία 

παιδιά του, τή Θεώνη, 9 ετών, τδ Γιαννάκη, 3 έτών, καί τδ άβάπτιστο βρέφος του 
καί βγήκε περίπατο στούς πρόποδες τού Υμηττού, έκεΐ δπου είναι τδ έκκλησάκι 
τής Ζωοδόχου Πηγής. ’Έπαιξε μαζί τους καί άφοΰ τά άποκοίμισε, έβγαλε άπδ τήν 
τσέπη του ένα μικρδ περίστροφο καί τά 
πυροβόλησε έξ έπαφής, στδ κεφάλι, άρ- 
χίζοντας άπδ τή Θεώνη, πού ήταν τδ με
γαλύτερο παιδί του. ’Εκείνα ξύπνησαν σάν 
άπδ κακδ δνειρο, προσπάθησαν ν’ άναση- 
κωθοΰν, άνοιξαν τά ματάκια τους γιά τε
λευταία φορά καί άπλωσαν τά μικρά τους 
χέρια πρδς τδ φονιά πατέρα, σά γιά νά 
τά βοηθήση. Μά έκεΐνος νομίζοντας δτι οί 
σφαίρες δέν έφεραν τδ θάνατο, έσφιξε μέ 
τά χοντρά δυνατά χέρια του τδ λαιμό τους 
καί έτσι τά θανάτωσε συντομώτερα. Κα
τόπιν δ ταλαίπωρος αύτδς πατέρας έτα- 
κτοποίησε ήσυχος - ήσυχος τά πτώματα 
τών παιδιών του, τά φίλησε στδ μέτωπο 
καί άδιάφοροί σά νά μήν έγινε τίποτε, 
κατέβηκε στήν ’Αθήνα, δπου έγραψε καί 
έστειλε μιά έπιστολή στήν ’Αστυνομική Δι- 
εύθυνσι, καθορίζοντας τή θέσι δπου βρι
σκόταν τά σκοτωμένα παιδιά του. Ά πδ τό
τε περιπλανήθηκε δυδ μέρες στδν Πειραιά 
καί τελικά ήρθε στήν ’Αθήνα καί παρου- 
σιάσθηκε στδν ’Αστυνομικό Διευθυντή κ.
’Αριστοτέλη Κουτσουμάρη, διοικητή τότε 
'ή? Γενικής Ασφαλείας. > _ «ο σχιζοφρενής Π. Δ. ό όποιος έφόνευσεν τά

Μέχρις δτου δμως παρουσιασθή αύθόρ- τρία ανήλικα τέκνα του.
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μητα, ή φρίκη άπό τό έγκλημα αυτό είχε διεγείρει την κοινή γνώμη καί είχε 
αναστατώσει τούς άστυνομικούς πού άναζητοΰσαν τό φοβερό παιδοκτόνο καί Επαιρ
ναν κάθε προφύλαξι γιά να τον άντιμετωπίσουν σέ Ενδεχόμενη άνακάλυψι καί σύλ- 
ληψί του.

Πόση δμως ήταν ή έκπληξις δλων δταν βρέθηκαν μπροστά σ’ ένα ήλικιωμένο 
κύριο, εύγενέστατο, πού συζητούσε μέ Απόλυτη ηρεμία καί διηγείτο μέ κάθε λε
πτομέρεια τήν άποτρόπαιη πράξι του, υποστηρίζοντας μέ εύγλωττία, δτι έφτασε 
στην έκτέλεσι των παιδιών του, ύστερα άπό σκέψι πολλών μηνών καί ύστερα από 
τόν έλεγχο τής άποφάσεως πού είχε πάρει καί άπό τόν όποιο έλεγχο είχε πεισθή 
απόλυτα δτι δχι μόνο δεν έκανε κακό, άλλ’ άπεναντίας άπήλλασσε τά παιδιά του, 
όταν ακόμη ήσαν μικρά, άπό νέες ταλαιπωρίες καί άπό τά βάσανα τής ζωής. ’Απο
ρούσε δέ πώς κάθε λογικός άνθρωπος δέν μπορούσε νά καταλάβη τόν άπλούστατο 
αύτό συλλογισμό του. ’Αλλά καί μέ μεγάλη ευχαρίστησι περίμενε, δπως έλεγε καί 
πίστευε, νά τόν τουφεκίσουν κι’ αυτόν γρήγορα, γιά ν’ άπαλλαγή άπό τις ταλαι
πωρίες τής ζωής.

2. 'Ο συζυγοκτόνος καί παιδοκτόνος σχιζοφρενικός Γ. Π.
Τό έτος 1934, ύπήρχε ένας άλλος σχιζοφρενικός, σ’ ένα χωριό τού λεκανο

πεδίου ’Αττικής, δ Γ.Π., πού ήταν φιλήσυχος καί άγαπητός στο χωριό, ήσχολεΐτο
δέ μέ τις αγροτικές δουλειές. Αυτός μιά 
νύχτα, σηκώθηκε μέ προφύλαξι άπό τό 
κρεβάτι του γιά νά μήν τόν άντιληφθοΰν 
ή γυναίκα του καί τά παιδιά του, πού κοι
μόντουσαν, βγήκε έξω στήν αυλή τού σπι
τιού, πήρε τό τσεκούρι μέ τό όποιο έσχιζε 
τά ξύλα καί ξυπόλυτος μπήκε στό δωμά
τιο, δπου δλοι έκοιμόντσυσαν βαθειά. Τό
τε σήκωσε τό τσεκούρι καί άρχισε νά χτυ
πά στό κεφάλι μέ μανία, πρώτα τή γυναί
κα του καί κατόπιν τά παιδιά του, έτσι 
πού σέ λίγα λεπτά τούς σκότωσε δλους, 
ένώ τό δωμάτιο πλημμύρισε στό αίμα καί 
αυτός κυριολεκτικά λούσθηκε άπό τό αί
μα τών θυμάτων του. Κατόπιν ήρεμα πή
γε, έπλυνε τό τσεκούρι καί τά χέρια του 
καί περίμενε ώσπου ξημέρωσε, δπότε πή
γε καταματωμένος άπό τό φοβερό μακε- 
λιό καί παρουσιάστηκε στήν ’Αστυνομία, 
λέγοντας δτι ό σατανάς τόν διέταξε νά 
σκοτώση τή γυναίκα του καί τά παιδιά 
του. "Οταν οί άστυνομικοί καί οι συγχω
ριανοί του πήγαν στό σπίτι του, άντίκρυ- 
σαν ένα θέαμα τρομερό, έτσι πού ή συγ- 
κίνησις ή όποια κατέλαβε τό χωριό καί 
τό Πανελλήνιο ήταν άνέκφραστη.

3. Ή  σχιζοφρενική μητροκτόνος τής Λέσβου αποκεφαλίζει τό βρέφος 
της, πέντε μηνώ ν, μέ τραπεζομάχαιρο.

Στις 10 ’Ιανουάριου τού 1960, στό χωριό Βασιλικά τής Λέσβου, ή Μ.Γ., μιά 
ωραία καί νέα χωριατοπούλα, άποκεφάλισε μ’ ένα μαχαίρι τής κουζίνας τό βρέφος 
της, ήλικίας μόλις πέντε μηνών.

Τό φρικιαστικό αύτό καί άποτρόπαιο έγκλημα έγινε μέσα σέ δευτερόλεπτα

Ό  (Τχιζοφρενήξ Γ. Π. ό όττοΐο$ Ιφόνευσε τήν 
σύζυγόν του καί τά  4 τέκνα του διά πελέκεωζ.
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μέ κινηματογραφική ταχύτητα, αιτία δέ, δπως διαπιστώθηκε, ήταν ή σχιζοφρένια 
τής μάνας. Κατά τήν άνάκρισι, πού έγινε, προέκυψε δτι ή Μ.Γ., πριν άπό τον απο
κεφαλισμό τοΰ βρέφους, συζητούσε μέ τή μητέρα της μέ τήν όποια συγκατοικούσε 
καί άφού έβαλε τό μωρό να κοιμηθή, τής λέει: «Μητέρα, δέν χρειάζεσαι πιά, πή
γαινε νά δής τί κάνει ή γιαγιά». Εκείνη άπάντησε δτι δέν είχε καμμιά δουλειά 
έκεΐ. ’Αλλά ή παιδοκτόνος έξακολούθησε νά έπιμένη γιά νά πετύχη τήν άπομά- 
κρυνσι τής μητέρας της καί κατά τόν άποκεφαλισμό τού βρέφους νά είναι μόνη, 
δπως καί έγινε.

4. Σχιζοφρενικός δραπέτης τοΰ Ψυχιατρείου πού κυκλοφορούσε ελεύ
θερος.

Τόν Αύγουστο τοΰ 1964 άπεκαλύφθησαν τά έξής: "Ενας δραπέτης τού Δη
μοσίου Ψυχιατρείου κυκλοφορούσε ελεύθερος άπό ένα χρόνο χωρίς νά συλληφθή 
καί νά έγκλεισθή καί πάλι στό ψυχιατρείο. Ό  ψυχοπαθής αυτός είχε κάνει δύο 
φόνους άπό τούς οποίους τόν ένα μέσα στή φυλακή. Τό περίεργο είναι δτι κατά 
τό χρονικό διάστημα πού δ σχιζοφρενής αυτός κυκλοφορούσε μέσα στήν κοινωνία, 
σάν δραπέτης τοΰ ψυχιατρείου, έκανε συχνά αιφνιδιαστικές έμφανίσεις στό ψυχια
τρείο, άπειλώντας καί βρίζοντας τούς γιατρούς καί τούς νοσοκόμους, αλλά καί τρώ
γοντας σ’ αυτό χωρίς κανείς νά ένδιαφερθή γιά τή σύλληψί του. Καί μόνο δταν 
έτραυμάτισε σοβαρά μιά νοσοκόμο πού άπέκρουσε τόν «έρωτά» του, είδοποιήθη ή 
Χωροφυλακή καί τόν συνέλαβε.

5. Ψυχοπαθής δολοφόνος όδηγοΰ αυτοκινήτου.
Τόν Νοέμβριο τού 1964, άλλος ψυχοπαθής οπλισμένος μέ περίστροφο καί μα

χαίρι, μπήκε σ’ ένα αύτοκίνητο καί ζήτησε άπό τόν οδηγό νά τόν πάη «στό βα- 
σιληά» καί δταν δ δδηγός τοΰ άπάντησε δτι δέν μπορεί νά πάη στό βασιληά, τόν 
σκότωσε, πυροβολώντας μέ τό περίστροφό του.

6. Ψυχοπαθής αποπειράται νά μαχαιρώση τόν πρώτο άνθρωπο πού 
θά συναντούσε.

Τό έτος 1947, στή λεωφόρο Πανεπιστημίου, καί άκριβώς μπροστά άπό τό 
μέγαρο τοΰ ’Αρσάκειου, περνούσε ένας άστυνόμος μέ τή στολή του. Τή στιγμή 
εκείνη ένας πολίτης βγήκε βιαστικός άπό τή στοά ’Αρσάκειου κρατώντας ένα μα
χαίρι καί έτρεξε πίσω άπό τόν ’Αστυνόμο. "Οταν σήκωσε τό χέρι του γιά νά μπή- 
ξη τό μαχαίρι στήν πλάτη τοΰ ’Αστυνόμου, βρέθηκε ένας πολίτης πού είχε τό θάρ
ρος νά τόν έμποδίση καί νά τόν άφοπλίση. Συνελήφθη καί κατά τήν άνάκρισι πού 
έγινε, προέκυψε δτι ήταν σχιζοφρενικός, δ δποΐος πήρε τήν άπόφασι νά σκοτώση 
τόν πρώτο άνθρωπο πού θά συναντούσε στή λεωφόρο Πανεπιστημίου, βγαίνοντας 
άπό τή στοά ’Αρσάκειου καί συνέπεσε δ άνθρωπος αύτός νά είναι ένας ’Αστυνό
μος, δπως μπορούσε νά είναι ένας ιερωμένος ή μιά γυναίκα ή ένα παιδί.

7. 'Ο ψυχοπαθής νέος Δ. Ζάγκας πού δολοφόνησε μία άγνωστη νέα , 
τήν οποία συνάτησε στό δρόμο.

Στις 22 ’Απριλίου τού 1964, ένας νεαρός σχιζοφρενικός, δ Λ. Ζάγκας, πήρε 
τήν άπόφασι νά σκοτώση μιά γυναίκα, δποιαδήποτε, πού θά συναντούσε στό δρόμο. 
’Εφοδιάστηκε μέ μαχαίρι καί τις νυκτερινές ώρες περπατούσε ατούς δρόμους τού 
Παγκρατίου. ’Εκεί είδε μιά νέα, τήν άτυχη Μαρία Μπαβέα, 23 ετών, νά πηγαίνη 
στό σπίτι της. ’Έτρεξε πίσω της καί τής έμπηξε μιά μαχαιριά στήν πλάτη, χωρίς 
νά τήν γνωρίζη καθόλου. Τό έγκλημα έμεινε γιά ένα μήνα άνεξιχνίαστο οπότε ή 
θεία του Κούλα Άγαγιώτου φανέρωσε τό μυστικό, δτι δηλαδή ό άνηψιός της 
έκανε τό φόνο. Οί ψυχίατροι πού τόν έξήτασαν βεβαίωσαν δτι έπασχεν «έκ σχι- 
ζοφρενικής ψυχώσεως ήβήφρενο παρανοειδούς μορφής καί δτι «...κατά τόν χρονον
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κατά τον όποιον διέπραξε τό έγκλημά του αύτό έπασχεν έκ σχιζοφρενικής ψυχώ- 
σεως, συνεπεία της όποιας ουτος έστερεΐτο τής ίκανότητος ν’ άντιληφθή τό άδικον

τής πράξεώς του καί νά ένεργή συμφώνως 
τής περί τούτου άντιλήψει του».

Ό  σχιζοφρενικός αύτός δολοφόνος έδικά- 
σθη στό Κακουργιοδικεΐο ’Αθηνών τόν ’Ιού
νιο τοϋ 1965. 'Η δίκη αύτή προκάλεσε εξαι
ρετικό ενδιαφέρον. 'Ό πω ς πολύ ορθά έγράφη 
τότε, ό Δημήτριος Ζάγκας υπήρξε τό διαβολι
κό άνθος, τό όποιο έφύτρωσε σέ έδαφος πλού
σιο άπό μακρινές έξεργασίες τής ωχρής σπει
ροχαίτης, άπό άμμεσες καταβολές άνισορρο- 
πίας καί άπό έξαρθρωτικές κοινωνικές έπιδρά- 
σεις. ΤΗταν άποδιωργανωμένος ψυχικά καί 
σωματικά, ένοιωθε βαθύτατο μίσος προς ό
λους, είχε δέ έτσι καταντήσει περιφερόμενος 
θάνατος.

’Αλλά ή διερεύνησις τής τραγικής αυ
τής περιπτώσεως δέν αφήνει καμμιά άπο- 
λύτως άμφιβολία, ότι θά μπορούσε τό σκληρό 
αύτό έγκλημα νά μη.1 είχε γίνει, τό θύμα 

νά μή είχε χαθή τόσο άδικα, καί δ δράστης παρά τις πιέσεις των νοσηρών καί 
άνεξελέγκτων ένστικτων του, νά μήν άπασχολοΰσε σήμερα τή Δικαιοσύνη. Γιατί 
προτού σφάξη τήν άτυχη ύπάλληλο, πού έπέστρεφε άνύποπτη στό σπίτι της, είχε 
δώσει ένωρίτατα, άπό πολλά χρόνια, εύγλωττες ένδείξεις τών φοβερών παρορμή- 
σεων, οί δποΐες τόν έτυραννοΰσαν. ΤΗταν ένας σαφώς καί έπικινδύνως άνώμαλος 
άνθρωπος άπό τά πρώτα έφηβικά του χρόνια. Καί αύτό δέν είχε περάσει άπαρα- 
τήρητο. Γιατί φώναζαν τά συμπτώματα τής άνωμαλίας του, καί γιατί είχαν πέσει 
στήν άντίληψι δχι μόνο τών συγγενών του, άλλά καί στά όργανα τής πολιτείας καί 
τής έπιστήμης, πού είχαν έπανειλημμένως έπιληφθή τής περιπτώσεώς του. Τόν 
είχαν παρακολουθήσει οί έπιμελητές άνηλίκων, οί δποΐοι γιά άλλους έλαφροτέρους 
λόγους είχαν άσχοληθή μέ αύτόν. Τόν έγνώριζαν οί γιατροί ψυχιατρικής κλινικής, 
οπού είχε νοσηλευθή δυό φορές. Τόν έγνώριζαν άκόμη καί τά μέλη τοϋ περιοδεύ- 
οντος συμβουλίου έπιλογής, τά δποΐα έκριναν ότι είναι τελείως άκατάλληλος γιά 
στρατιωτική θητεία. Καί όμως κυκλοφορούσε έλεύθερος.

Κατά τή δίκη τού Δ. Ζάγκα, πού έγινε τόν ’Ιούνιο τοϋ 1965, στό Κακουργιο- 
δικεϊο ’Αθηνών καί κράτησε 8 ημέρες, τό δικαστήριο έδέχθη δτι δ δολοφόνος ήταν 
σχιζοφρενής καί σκότωσε τή νέα ένώ εύρίσκετο σέ πλήρη σύγχυση. Σχετικά μέ τήν 
ποινικο-έγκληματολογική άποψι τού θέματος, θά άσχοληθοϋμε πιο κάτω.

’Εκείνο όμως πού έσημειώθη κατά τή διάρκεια τής δίκης αυτής καί κατά 
τήν έκδοσι τής άποφάσεως τού δικαστηρίου, προεκάλεσε μελαγχολικές σκέψεις σέ 
κάθε λογικευόμενο άνθρωπο. Γιατί, πραγματικά, μόνον δ παραλογισμός ήμπορεΐ νά 
έξηγήση όσα έκαναν οί γυναίκες καά μερικοί νέοι άκόμη, ώς άτομα καί ώς μάζα, 
κατά τήν διάρκεια τής δίκης τού σχιζοφρενούς αότοΰ έγκληματίου καί μετά τήν 
άπαγγελία τής άποφάσεως.

Διακεκριμένος κοινωνιολόγος - δημοσιογράφος, περιγράφει καί κρίνει τήν πε- 
ρίπτωσι αύτή ώς εξής:

«’Από τήν άρχή τής δίκης πού έκράτησεν έπί 9 ήμέρες, παρετηρήθη Ιδιαι
τέρα συρροή δεσποινίδων καί κυριών, αί δποΐαι έξεδήλωναν άσυνήθη «διέγερσιν». 
Συγγένειαν μέ τόν κατηγορούμενον δέν είχαν καμμίαν. "Εδιδαν όμως τήν έντύ-
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πωσιν δτι ήταν δ «άνθρωπός» τους. Κατά τά διαλείμματα τοϋ προσέφεραν κουλού
ρια διά νά τοΰ φύγη ή λιγούρα, τσίκλες διά νά άπασχολήται, καραμέλες διά τόν 
λαιμόν του, λεμονάδες ή πορτοκαλάδες διά νά ξεδιψά, σοκολάτες διά νά δυναμώση. 
"Ακόμη καί μανδήλια τοΰ έδωσαν διά νά σκουπίζη τδν ίδρωτα του... Δέν περιωρί- 
σθησαν δμως εις τάς εκδηλώσεις αύτάς αί δεσποινίδες καί νεαραί κυρίαι τοΰ άκροα- 
τηρίου. Παρηκολούθουν μέ έκστασιν κάθε κίνησίν του. Τοΰ άπηύθυναν βλέμματα 
συμπάθειας, μέ δυσκόλως άποκρυπτομένην ήδυπάθειαν, τδν περιεκύκλωναν «στορ- 
γικώς». Τοΰ μιλοΰσαν διά νά τδν ενθαρρύνουν. Τοΰ χαμογελοΰσαν γλυκύτατα. Καί 
τδν εχάϊδευαν άκόμη. Έ ν τώ μεταξύ διά νά μή κρατήσουν τδ μονοπώλιον αί γυ
ναίκες προσήλθον καί οί νεαροί —  άπ’ αυτούς τοΰ δυσδιάκριτου φύλου πιθανώτατα. 
Τδν έπλησίασαν, τοΰ έσφιξαν τδ χέρι (διά τήν γενναιότητά του;) καί τοΰ είπαν 
λόγια ένθαρρύνσεως.

»Αυτά δλα ήσαν «άτομικαΐ» έκδηλώσεις διαρκούσης τής δίκης. Αί δμαδικαί 
έξέσπασαν μόλις άπηγγέλθη ή άπόφασις τοΰ δικαστηρίου. 'Ως γνωστόν, οί ένορκοι 
διά τής έτυμηγορίας των, έκήρυξαν τδν κατηγορούμενον ένοχον άνθρωποκτονίας 
έκ προθέσεως, άλλά τοΰ άνεγνώρισαν «πλήρη σύγχυσιν», έκριναν, δηλαδή, δτι λόγω 
τής σχιζοφρενικής ψυχώσεώς του έστερεΐτο τής ίκανότητος νά άντιληφθή τδ άδι
κον τής πράξεώς του. Κατόπιν τής έτυμηγορίας αυτής, τδ δικαστήριον διά τής 
άποφάσεώς του τδν «άπήλλαξεν» ως άκαταλόγιστον, άλλά διέταξε τδν επ’ αόριστον 
εγκλεισμόν του εις ψυχιατρικόν κατάστημα. Πυκνά, παρατεταμένα, καί έξαλλα χει
ροκροτήματα —  μέ τά χέρια ύψωμένα, λόγω τοΰ συνωστισμοΰ —  ύπεδέχθησαν τήν 
απαγγελίαν τής άποφάσεώς ύπδ τοΰ προέδρου.

»Καΐ όταν έλύθη ή συνεδρίασις καί οί δικασταί άπεσύρθησαν, έπαίχθη ή τρί
τη πράξις τοΰ αίσχους. Αί πέντε καί πλέον εκατοντάδες γυναικών καί άνδρών πού 
άπετέλουν τδ άκροατήριον, άπεθέωσαν τδν άκαταλόγιστον φονέα. Κατελήφθησαν 
άπδ παραλήρημα, προσεπάθουν —  άλλόφρονες έξ ένθουσιασμοΰ —  νά τδν άρπά- 
σουν εις τάς χεΐρας των (αί γυναίκες ήθελαν νά τδν άγκαλιάσουν, καί τοΰ Ιρριπτον 
λουλούδια), τδν έζητωκραύγαζαν ώς ίνδαλμα καί τοΰ έφώναζαν έκτδς έαυτών: «Γειά 
σου Ζάγκα». «Νά μάς ζήσης». Καί δ Ζάγκας άνταπέδιδε τούς χαιρετισμούς. Είς τοι- 
αύτας στιγμάς κάθε φυσιολογικός άνθρωπος αισθάνεται εντροπήν άλλά καί δέος.

»Ό ούτως άποθεωθείς καί τόσων τρυφερών περιποιήσεων τυχών είχε δολοφο
νήσει μίαν άτυχή νέαν, τήν δποίαν δέν έγνώριζε. Τδν κατεΐχον άπδ μακροΰ ή άκα
τανίκητος παρόρμησις τοΰ φόνου γυναικδς —  οίασδήποτε γυναικός ■—■ καί ή δίψα 
τοΰ αίματος. 'Η  «προσωπικότης» του καί ή πράξις του δέν παρουσίαζον κανένα 
στοιχεΐον, δυνάμενον νά προκαλέση καί τήν παραμικράν έστω, συμπάθειαν. Πρό- 
σωπον καί βλέμμα άνέκφραστον. Καμμιά άστραπή ή ζεστασιά. Καί τδ έγκλημά του 
τυφλόν, άναίτιον, άποκρουστικόν. ’Εχθρότητα ή μίσος πρδς τδ έρεβώδες αυτό καί 
άκαταλόγιστον δν, δέν ήμπορεΐ βέβαια νά αίσθανθή κανείς. Κάποια άπώθησις δμως, 
καί άρκετή φρικίασις δέν είναι αδικαιολόγητος.

»Διατί αί άντιδράσεις τοΰ άκροατηρίου υπήρξαν τόσον άνώμαλοι; Αί γυναί
κες πού ήδονίζοντο πλησίον τοΰ φονέως, πώς ήγνόησαν τδν σπαραγμόν τής παρι- 
σταμένης μητρδς τοΰ θύματος; Πώς δέν άνελογίζοντο δτι δ τύπος αύτός, μέ τδν 
σαλεμένον νοΰν, θά ήμποροΰσε κάλλιστα νά είναι σφαγεύς οίασδήποτε Ιξ αυτών; 
Πώς άφησαν τδν «οίκτον» ή τδ «ένστικτον τής προστασίας» νά τάς όδηγήση μέχρι 
τών γελοίων έκείνων έκδηλώσεων τρυφερότητος; Είναι δύσκολον νά δοθή άπάντη- 
σις είς τά ερωτήματα αυτά. Πρόκειται περί έκρήξεως μαζοχιστικών διαθέσεων; 
Περί όλιγοφρενικών συμπτωμάτων; Περί παρορμήσεων πού προδίδουν βαθύτερον 
εκφυλισμόν;».

( Συνεχίζεται)
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Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
-------------------------- 'Υπό του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ---------------------------

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Νέες αύστηρότατες διαταγές έξεδόθησαν για τήν μέ κάθε θυσία σύλληψι τοΰ 
φοβερού καί τρομερού τρομοκράτη - λιποτάκτη της «Δημοκρατικής Φρουράς». Μά δ 
Κομπότης δεν ήταν άπό τους άνθρώπους εκείνους ποϋ το βάζουν κάτω, γιατί τήν 
άλλη άκριβώς μέρα έκανε τήν έμφάνισί του μέ τα στρατιωτικά του ρούχα σ’ ενα 
μπαρ τής δδοΰ Δώρου.

Ένώ έβγαινε άπδ εκεί, έτυχε έκείνη τήν ώρα να περνάη άπδ εκεί δ τότε άρχι- 
φύλακας καί σήμερα συνταξιούχος πια ’Αστυνομικός Διευθυντής Στέργιος Βάλλας, 
ανεκτίμητος φίλος μου. Ό  κ. Βάλλας ύπηρετοΰσε τότε στήν ’Ασφάλεια, φορούσε τήν 
στολή του καί έχοντας ύπ’ δψιν τήν φωτογραφία τοΰ Κομπότη από τά σχετικά δελ
τία τής υπηρεσίας του, καθώς καί τά μέχρι τής στιγμής έκείνης «κατορθώματά» 
του καί άπδ τις άστυνομικές άνακοινώσεις, άλλα καί άπδ τις εφημερίδες, έτριβε τά 
μάτια του μή θέλοντας νά πιστέψη δτι δ φαντάρος πού έβγαινε έκείνη τή στιγμή 
άπδ τδ κακόφημο έκεΐνο «μπάρ» πού έθεωρεΐτο φωλιά διαφόρων κακοποιών στδ κέν
τρο τής πόλεως, ήταν δ καταζητούμενος τρομοκράτης Χρήστος ή Γεώργιος Κομπό
της ή Νομικός ή ’Αρκούδας ή ’Άγριος. Ό  κ. Βάλλας έπλησίασε μέ τρόπο γιά νά 
βεβαιωθή άπό κοντά, άλλά δ Κομπότης, μόλις τό άντελήφθη, εξεπέταξε άπό τό ζου- 
νάρι του ενα μεγάλο μαχαίρι καμωμένο άπό ξιφολόγχη καλά τροχισμένη καί φώ
ναξε στόν άρχιφύλακα :

—  Τόπο γιατί σ’ έφαγα.
—  Σ’ έφαγα κΓ εγώ Κομπότη, τοΰ φώναξε δ Βάλλας. Τό καλό πού σοΰ θέλω 

παραδώσου ήσυχα καί καλά.
—  Τόπο στό ξαναλέω καί σ’ έφαγα.

Ό  άρχιφύλακας Βάλλας είχε βγάλει κι’ αυτός τό υπηρεσιακό του περίστροφο. 
Μά τό είχε βγάλει μονάχα γιά φοβέρα. Γιατί πού νά πυροβόληση άνάμεσα σέ τό
σους διαβάτες. Κάποιον άθώο μπορούσε νά πάρη στό λαιμό του. Ό  Κομπότης σ’ 
αύτό άκριβώς ύπολόγισε καί κρατώντας πάντοτε καί προτείνοντας τήν ξιφολόγχη - 
μαχαίρι έκανε πρός τά πίσω, τράβηξε τήν δδό Βερανζέρου πισοπλατώντας καί έκεΐ 
έξαφνα τό έβαλε στά πόδια καί έτρεξε πρός τήν δδό Πατησίων. Ό  Βάλλας τον 
άκολουθοΰσε κρατώντας τό πιστόλι, ένώ μέ τή σφυρίχτρα του σφύριζε συναγερμό. 
’Εκείνη τή στιγμή περνούσε άπό τήν δδό Πατησίων μέ κατεύθυνσι πρός τό τέρμα, 
ενα αυτοκίνητο καί δ Κομπότης, δ όποιος ήταν ταχύτατος στις άποφάσεις του, ένό- 
μισε δτι θά κατάφερνε νά ξεφύγη. "Αφησε νά περάση τό αυτοκίνητο καί άμέσως 
τό κυνήγησε καί έπήδησε άπάνω στό δεξί του φτερό καί πιάστηκε, γιά νά μή γλυ- 
στρήση, άπό κάποιο του έξάρτημα. Μά δ άρχιφύλακας Βάλλας, πού τόν είχε πλη
σιάσει, κατάλαβε τό κόλπο του καί πριν προλάβη δ δδηγός τού αύτοκινήτου νά άνα- 
πτύξη μεγάλη ταχύτητα, δπως τού φώναζε δ Κομπότης, γιά νά μπορέση νά δια- 
φύγη, έκυνήγησε καί αύτός τό αυτοκίνητο, έτρεξε πολύ, τό έπρόφτασε καί πήδησε 
άπάνω στό άριστερό του φτερό, στό δποΐο καί κρατήθηκε, φωνάζοντας στό σωφέρ 
οτι δ φαντάρος πού είχε πηδήσει στό άλλο φτερό καί κρατούσε τήν ξιφολόγχη ήταν 
κοινός κακούργος καί καταδιωκόμενος κακοποιός.

Τό αυτοκίνητο έν τώ μεταξύ είχε φθάσει στή διασταύρωσι τών όδών Πατη
σίων καί Χαλκοκονδύλη καί δ Κομπότης, άντιλαμβανόμενος δτι άργά ή γρήγορα θά 
τόν κατεδίωκαν μέ άλλα αυτοκίνητα καί άλλοι άστυνομικοί πού θά έτρεχαν νά βο
ηθήσουν τόν άρχιφύλακα καί δτι θά πιανόταν στά σίγουρα αν έμενε άκόμη άπάνω
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στό αυτοκίνητο, έπήδησε ξαφνικά καί τρέχοντας πεζός στήν όδό Χαλκοκονδύλη, αρ
πάχτηκε από μια κλειστή σιδερένια έξώπορτα ενός παλιού σπιτιού, δπου τό ία- 
τρεΐον καί ή κατοικία ένός όδοντιατρού. Είχε την πρόθεσι νά άναρριχηθή άπάνιο 
στό σπίτι, νά είσβάλη άπό τό μπαλκόνι ή άπό κανένα παράθυρο, νά φθάση στήν 
ταράτσα καί, πηδώντας άπό ταράτσα σέ ταράτσα, νά φθάση στό άλλο μέρος τού 
τετραγώνου καί νά κατορθώση νά διαφυγή πριν προλάβουν οι άστυνομικοί, πού ά- 
ναμφισβήτητα θά έφθαναν, νά τόν μπλοκάρουν γιά καλά καί νά τόν πιάσουν. Ση- 
μειωτέον δτι δλη αύτή ή δραματική καταδίωξις συνεχιζόταν, γιατί ό Κομπότης 
συμπτωματικά δεν κρατούσε εκείνη τήν ήμέρα πιστόλι απάνω του, γιατί διαφορετι
κά ό φίλος δ Βάλλας θά ήταν άπό τότε μακαρίτης.

'Ο κ. Βάλλας άντελήφθη άμέσως τό πήδημα τού Κομπότη άπό τό αυτοκίνητο 
καί άμέσως κι’ αύτός, χωρίς νά χάση καιρό, πήδησε καί τόν κυνήγησε άπό κοντά. 
Καί τήν στιγμή άκριβώς πού ό Κομπότης σκαρφάλωνε στη σιδερένια έξώπορτα, τόν 
άρπαξε άπό τά πόδια καί τόν ερριξε κάτω. Ή  ξιφολόγχη έξέφυγε άπό τά χέρια 
τού Κομπότη. Ό  Κομπότης κατώρθωσε νά τήν άρπάξη καί ενώ δ κ. Βάλλας προσ
παθούσε νά τού βάλη τρικλοποδιά γιά νά τόν ξαναρρίξη καί δοκίμαζε νά τού άπο- 
σπάση τό κοφτερό μαχαίρι - ξιφολόγχη, δ κακοποιός τού κοπάνισε μιά κλωτσιά πιό 
κάτω άπό τήν κοιλιά. Ό  άρχιφύλακας οΰρλιαξε άπό τόν πόνο, άλλά δεν τά παρά
τησε καί ήλθε στά χέρια μέ τόν τρομοκράτη, προσπαθώντας νά τού άποσπάση τό 
μαχαίρι του, άλλά καί νά έμποδίση τόν κακούργο νά τόν ξεκάνη. Ή  πάλη αϋτή, 
σώμα μέ σώμα γιά τό μαχαίρι, βάσταξε ευτυχώς πολύ λίγο, γιατί έφτασε εκείνη 
τή στιγμή ή άλλαγή τού Δ ' τμήματος, ή δποία, περνώντας τήν δδόν Δώρου καί άν- 
τιληφθεΐσα τόν άρχιφύλακα νά καταδιώκη τόν φέροντα τήν στολήν του Κομπότην, 
μέ τά τρομοκρατικά «κατορθώματα» τού όποιου γέμιζαν τις στήλες τους, παράλλη
λα μέ τά εγκλήματα τής συμμορίας Χριστοφιλέα, δλες οι εφημερίδες, ετρεξε σέ βο- 
ήθειά του. Παρηκολούθησε τό καταπληκτικό καί μέ κινηματογραφική ταχύτητα έ- 
κεΐνο κυνηγητό τού άρχιφύλακα καί τού κακοποιού καί πρόλαβε ευτυχώς νά έπέμβη 
στήν πιό δραματική στιγμή καί νά βοηθήση τόν Βάλλα, νά άποσπάση τήν ξιφολόγ
χη άπό τόν Κομπότη καί νά τόν πιάση.

Ή  ’Ασφάλεια, ή ’Αστυνομία καί δλόκληρη ή ’Αθήνα έπανηγύρισαν γιά τή σύλ- 
ληψι τού μεγάλου εκείνου τρομοκράτου καί «άγαπητικοΰ» τών ’Αμπελοκήπων. Ό  
άξιος τότε Άρχιφύλακας δέν Ιπρολάμβανε νά παίρνη συγχαρητήρια. ’Αλλοίμονο δ- 
μως ! Οί πανηγυρισμοί δέν κράτησαν ούτε ένα εικοσιτετράωρο ! ! Γιατί δ φοβερός 
καί τρομερός Κομπότης κατάφερε νά τό σκάση άπό μέσα άπό τούς διαδρόμους τής 
Εισαγγελίας, δπου τόν είχαν πάει χωρίς χειροπέδες διά νά... μή προσβάλουν τόν 
Στρατό, επειδή δ τρομοκράτης δέν έφοροΰσε πολιτικά... Ό  κ. Κουτσουμάρης δάγκιυ- 
νε τά χέρια του άπό τή λύσσα του. Είχε σκυλιάσει δ άνθρωπος.

—  Καί τώρα άντε νά τόν ξαναπιάσης, μοΰ έλεγε. Καί φοβάμαι μήπως μάς 
φάει τίποτε άστυνομικούς. Τό ρεμάλι αυτό δέν τό έχει γιά τίποτε νά σκοτώση...

Ό  Κομπότης δέν έννοοΰσε νά τό βάλη κάτιο. Τόν έτριογε φαίνεται τό κεφάλι 
του. Γιατί, άντί νά μείνη ευχαριστημένος άπό τήν άπόδρασί του καί νά κάνη έστω 
καί γιά λίγο καιρό τόν «ψόφιο κορηό» ίσα πού νά ξεχασθούν κάπως τά «κατορθώ- 
ματά» του, αύτός έννοοΰσε νά τά βάλη μέ όλους. Μέ τόν Στρατό, μέ τήν ’Αστυνο
μία, μέ τό Κράτος δλόκληρο καί έτσι ευθύς μετά τήν άπόδρασί του, τήν Παρασκευή 
1η Νοεμβρίου, έκαμε πάλι τήν έμφάνισί του μέ νέα καταπληκτικά «κατορθώματα» 
καί άναστάτωσε πάλιν δλόκληρη τήν ’Αθήνα, τόν Στρατό καί τήν ’Αστυνομία. Κατά 
τις 2 τό άπόγευμα, ό Κομπότης, πάντα μέ τή στρατιωτική του στολή καί μέ τις 
χαρακτηριστικές έπωμΐδες τής τότε «Δημοκρατικής Φρουράς», έκανε τήν έμφάνισί 
του στήν πλατεία Μοναστηρακίου καί έπέβη εις τό τότε ύπ’ άριθ. 19598 ταξί, πού 
τό ώδηγοΰσε ένας σωφέρ, πού τόν λέγανε Ρέλα καί τόν διέταξε νά πάη στον δρχο 
τών αύτοκινήτων. ’Εκεί άπό τόν δρχο πήρε στό ταξί τόν φίλο του στρατιώτη Δ. Μά-



254 Σπύρου Λεωτσάκου

λιαρη καί μαζί τράβηξαν κατά τδ σημερινό συνοικισμό Έλληνορώσων, στδ περίφημο 
άντρο - παράγκα τοΰ Νίκου Χριστοφιλέα (τοΰ πατέρα) «Ή Δροσιά». Έ κεΐ δ Κο- 
μπότης άνεζήτησε τήν «γκαρσόνα» Μαρία Άλιμπέρτη, μία άπδ τις γυναίκες - δρώ
μενες του, πού έξεμεταλλεύετο δ σωματέμπορος κακοποιός.

—  Δέν είναι εδώ. ’Έφυγε. Τήν κυνηγάει ή ’Αστυνομία, δπως κυνηγάει καί 
ολους μας. 'Όπως καί ειδικά κυνηγάει καί σένα, τοΰ είπαν οί υπάλληλοι τούς οποί
ους είχε άφήσει στδ ποδάρι του δ πατέρας Χριστοφιλέας, δ δποΐος δπως είπαμε, εί
χε συλληφθή σάν ήθικδς αύτουργδς τών κακουργημάτων τοΰ προκομμένου τοΰ γυιοΰ 
του καί τής κόρης του

—  Φεύγα Κομπότη γιατί παρακολουθοΰνε τδ μαγαζί καί σέ λίγο θά πλακώ
σουν οί πολιτσμανέοι καί θά σέ πιάσουνε, τοΰ είπαν άπδ τδ κέντρο.

—  Τδ Θεό σας καί τήν Παναγία σας όλων σας, έφώναξε δ Κομπότης. Φέρτε 
γρήγορα «χάπατα» καί παλιοτόμαρα δ,τι λεπτά έχετε γιατί σάς τίναξα τά μυαλά 
στόν άέρα.

Καί προσέθεσε γιά δικαιολογία :
—  Είμαι άφιλος βρέ παιδιά καί με κυνηγάει δλος δ Στρατός καί ή ’Αστυ

νομία.
Καί γιά νά καταστήση πιδ έμφαντική τήν άπειλή του, δ Κομπότης έβγαλε καί 

κράτησε μέ τδ δεξί του χέρι τδ πιστόλι του.
ΙΙοιός άπδ εκείνους πού ήταν μέσα στή «Δροσιά» μπορούσε νά τοΰ άρνηθή ; 

Τά γκαρσόνια τοΰ έ’δωσαν τά λίγα λιανά πού ήταν στδ «μπεζαχτά», δηλαδή στδ 
ταμείο, άδειασαν καί τις τσέπες τους καί τοΰ «οικονόμησαν» 150 δραχμές. Καί δ 
Κομπότης έφυγε, άπειλών τδ σύμπαν.

Μετά δ Κομπότης, μέ τδ ταξί πού είχε καί μέ τδ φίλο του Μάλιαρη, κατέβηκε 
τήν τότε δδο Κηφισίας, σημερινή Βασιλίσσης Σοφίας, καί σέ μιά παράγκα κοντά 
στά Ήλύσια βρήκε καί άλλους στρατιώτας - συναδέλφους του στή «Δημοκρατική 
Φρουρά» καί άρχισε νά κουβεντιάζη μαζί τους. Εκείνη τήν στιγμή δμως έφτασε 
μιά στρατιωτική περίπολος καί μερικοί άστυφύλακες τοΰ τότε σταθμοΰ ’Αμπελοκή
πων καί θέλησαν νά τδν πιάσουν. Ό  Κομπότης τούς άρχισε στδ πιστολίδι καί στρα
τιώτες καί άστυφύλακες τδν άντεπυροβόλησαν, προσέχοντες νά μήν τδν τραυματί
σουν. Έρριχναν στδν άέρα καί δ Κομπότης πού τδ καταλάβαινε, άπδ μέσα στδ αυ
τοκίνητο στήριξε τδ πιστόλι του στδ αύτί τοΰ σωφέρ Ρέλα καί τδν διέταξε νά βάλη 
μπροστά τή μηχανή δλοταχώς γιά νά καταφέρη νά γλυτώση. ’Εκείνος άναγκαστι- 
κά ύπάκουσε καί τότε δ Κομπότης μέ τδ ταξί, άφοΰ είχαν άνταλλάξει καμμιά πε- 
νηνταριά πυροβολισμούς, τράβηξε κατά τδ συνοικισμό Κουντουριώτου. Ε κεί καί ά- 
πέναντι στδ Στρατιωτικό Νοσοκομείο, καί ενώ άπδ τούς πυροβολισμούς είχε άνα- 
στατωθή δλόκληρη ή συνοικία, δ περίφημος Κομπότης ή ’Άγριος ή ’Αρκούδας κα
τέβηκε καί μπήκε άφοβα σέ ένα παραγκοειδές παλιομάγαζο - ούζάδικο καί παράγ- 
γειλε ούζο καί μεζέδες.

Καί δ άδίστακτος τρομοκράτης θέλοντας νά κάνη αισθητή τήν παρουσία του 
καί στήν παράγκα εκείνη, ουζάδικο καί προφανώς «ντεκέ», άφοΰ φούμαρε καί ένα 
«τσιγαριλίκι» καί μερακλώθηκε, ξανάβγαλε τδ πιστόλι του καί άρχισε νά ρίχνη 
στδ γάμο τοΰ Καραγκιόζη, δηλαδή στόν άέρα. ’Έκανε κόσκινο μέ τις σφαίρες του 
τά σανίδια τής άκατονόμαστης εκείνης παράγκας καί μέχρις δτου καταφθάσουν οί 
στρατιώτες καί οί άστυνομικοί πού τδν κυνηγοΰσαν, δ Κομπότης καί δ φίλος του 
ξανανέβηκαν εις τδ αυτοκίνητο καί τράβηξαν καί πάλιν εις τήν δδόν Κηφισιάς κα
τεβαίνοντας πρδς τήν πόλι. Μπροστά άπδ τδν «Ευαγγελισμό» δ τρομοκράτης είχε 
τδν σαδισμδ νά καταστήση καί πάλι γνωστή τήν παρουσία του, γεμίζοντας τδ πι
στόλι του μέ τις έκατοντάδες σφαίρες πού έσερνε μαζί του γιά έφεδρία καί πυρο
βολώντας είς τδν άέρα.

Λίγο πιδ κάτω άπδ τδν «Ευαγγελισμό» καί πριν άπδ τήν πλατεία Ρηγίλλης, 
τδ πιστόλι του έπαθε έμπλοκή.
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Ό  Κομπότης μέ τήν άπειλή δτι θά καθαρίση άμ,έσως τόν τρομοκρατημένο σω- 
φέρ Ρέλα τον διατάσσει νά σταματήση σ’ ένα ποδηλατάδικο πού ήταν εκεί. Στο πο
δηλατάδικο, πού δ Κομπότης μπήκε σάν σίφουνας, άρπαξε μιά μικρή τανάλια καί 
μια πένσα καί μέ αύτή, σάν τέλειος γνώστης των οπλών, διώρθωσε τή βλάβη τοϋ 
πιστολιού του. Μά άπδ τις τόσες δεκάδες των πυροβολισμών πού έρριχνε, μόνο καί 
μόνο γιά νά τρομοκράτηση, είχαν έξαντληθή τά πυρομαχικά του καί δ Κομπότης 
προτείνοντας πάντα τδ πιστόλι του στδν τρομοκρατημένο καί κατακίτρινο σωφέρ, τού 
φώναξε :

—  Τράβα στήν δδό Έρμου... Κάτω άπδ τδ Υπουργείο τής Δικαιοσύνης. Στοΰ 
Μαλτσινιώτη...

«Μαλτσινιώτη» άποκαλοΰσε τότε δ κόσμος τδ παλιδ δπλοπωλεϊο των αδελφών 
Μαλτσινιώτη, πού τδ είχε τότε ένας κύριος Βεργής. Τδ δπλοπωλεϊο αύτδ ήταν στδ 
δεύτερο αριστερά τετράγωνο τής δδοΰ Έρμου καί κάτω άκριβώς άπδ τδ μέγαρο τού 
Υπουργείου τής Δικαιοσύνης ! !

ΤΗταν πάνω κάτω 4 τδ άπόγευμα, δταν τδ ταξί τού Ρέλα μέ τδν Κομπότη 
στάθηκε κάτω άπδ τδ τότε Υπουργείο τής Δικαιοσύνης καί δ τρομοκράτης κακο
ποιός εισέβαλε στδ δπλοπωλεϊο Βεργή γιά νά πάρη άλλες σφαίρες. Έ κεΐ μόλις δ 
σωφέρ Ρέλας διέκρινε ένα άλλο αυτοκίνητο πού περνούσε, φώναξε στδν δδηγό του :

—  Συνάδελφε.... Γιά τδ Θεό... Έ χω  μέσα στδ αμάξι μου τδν τρομοκράτη Κο
μπότη γ ι’ αύτδν πού γράφουν οί έφημερίδες. Τδ σύνεργό τής συμμορίας Χριστοφι- 
λέα. Μέ έχει παγιδέψει. Καί μέ έχει τρόπον τινά αιχμάλωτό του. Τρέχα άμέσως εις 
τήν ’Αστυνομία καί είδοποίησέ τους. Νά κυνηγήσουν τδ άμάξι μου ο! άστυνομικοί 
καί νά καταφέρουν νά τδν πιάσουν πριν μέ σκοτώση. 19598 είναι δ άριθμδς τού 
αμαξιού μου... Σώσε με...

Εκείνη τήν ώρα, εξω άπδ τδ δπλοπωλεϊο, περνούσε δ τότε άνθυπομοίραρχος 
κ. Μαθιουδάκης καί δ δεύτερος σωφέρ έθεώρησε καθήκον του νά τδν είδοποιήση 
καί νά τού άναφέρη δσα τού είπε δ συνάδελφός του Ρέλας.

(Συνεχίζεται)

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

'Υπό τοΰ έν συντάξει ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ κ. Άριστοτέλους Κουτσουμάρη 
έλάβομεν τήν κατωτέρω δημοσιευομένην επιστολήν:

Έν Άθήναις τή 13 Φεβρουάριου 1967 
Π ρ δ ς

Τήν Δ) νσιν τού Περιοδικού «’Αστυνομικά Χρονικά».
Ε ν τ α ύ θ α

Κύριοι,
Έν σχέσει μέ τδ δημοσίευμα τοΰ κ. Σπ. Λεωτσάκου γιά τά έγκλήματα τής συμ

μορίας μέ τά 25 μπιστόλια (τοΰ Χριστοφιλέα) νομίζω πώς θάπρεπε νά φέρω στή 
δημοσιότητα κι’ ένα γεγονός, πού παρ’ δλίγο ν’ άποτελέση μιά δικαστική πλάνη.

Δύο ή τρεις ήμερες πριν συλληφθή δ Χριστοφιλέας (δ φονηάς τοΰ άτυχούς σω
φέρ Τσάγκα), κατ’ εντολήν μου οί άστυφύλακες τής άσφαλείας ένεργοΰσαν άναζη- 
τήσεις στά διάφορα Ξενοδοχεία τής πόλεως, μήπως τυχόν είχε καταφύγει σέ κανένα 
άπ’ αυτά δ ύποπτος τού φόνου τού σωφέρ Τσάγκα ένας νέος κοντός μελαχροινδς μέ 
άνοιχτδ «μπάύρον» πουκάμισο, όπως τδν είχε περιγράφει δ ιδιώτης Ντόζης καί δ 
υπομοίραρχος Αεων. Δασκαλάκης πού, δπως γράφει δ κ. Λεωτσάκος, μετέφεραν στδ 
δικό τους αυτοκίνητου στήν ’Αθήνα άπδ τδ Πικέρμι 'όπου τούς συνήντησεν γιατί εί- 
χεν άπομείνει έκεΐ έπειδή τούς είχε σωθή ή βενζίνη τοΰ αυτοκινήτου τους (τοΰ κλε-
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μενού από τόν σκοτωμένο Τσάγκα). Αυτοί ήσαν οί δράσται τοϋ φόνου τοϋ άτυχους 
σωφέρ Τσάγκα τόν νεκρόν τοΰ όποιου άφήκαν, δπως άφηγεΐται δ κ. Λεωτσάκος, 
στην ακτή τής Βούλας καί κατόπιν έπήραν τό αυτοκίνητό του γιά νά γυρίσουν στήν 
’Αθήνα. Στό δρόμο όμως —  κοντά στό Πικέρμι —  έσώθηκεν ή βενζίνη του κι’ έτσι 
αναγκάσθηκαν νά μένουν εκεί. "Οταν πέρασε δμως κ. Ντόζης μέ τήν καντιλλάκ του 
τόν παρεκάλεσαν καί τούς μετέφερε στήν ’Αθήνα. "Ενα πρωί ένας άστυφύλαξ μοϋ 
έτηλεφώνησε, ότι στό Ξενοδοχείο «Θεοξένεια» είχε καταφύγει τό πρωί τής 12 Ιο υ 
λίου ένας νέος πού τά χαρακτηριστικά του έμοιαζαν μ’ εκείνα τοΰ υπόπτου νέου, 
πού μετέφερεν μέ τήν καντιλλάκ άπό τό Πικέρμι 6 ιδιώτης Ντόζης μέ τόν ύπομοίραρ- 
χο κ. Δασκαλάκη. Έσπευσα άμέσως στό Ξενοδοχείο, δπου διεπίστωσα, δτι πράγματι 
τά χαρακτηριστικά τοΰ νέου έμοιαζαν καταπληκτικά μέ τά χαρακτηριστικά, πού μάς 
είχαν δόσει οι έπιβάται τοΰ ίδιωτικοΰ αυτοκινήτου καντιλλάκ. Κατά σύμπτωσιν μάλι
στα δ νέος αύτός είχε πάει νά μείνη στό Ξενοδοχείο τό πρωί 12 ’Ιουλίου, τής ήμέ- 
ρας πού είχε παραληφθή άπό τό ιδιωτικό αύτοκίνητο δ ύποπτος φονεύς τοΰ Τσάγκα. 
Επί πλέον στό μπάΰρον πουκάμισο τοΰ νέου υπήρχε καί μιά μεγάλη κηλίδα αίμα

τος, πού δέν μποροΰσε νά τήν δικαιολογήση έπαρκώς. Μάς είπε, δτι είχε φθάσει 
πρό τριών ήμερων άπό τή Δράμα μέ τήν αμαξοστοιχία τοΰ Σεμπλόν, πού έφθανε 
στήν ’Αθήνα στις 7 τό πρωί. Ή  δμοιότης των χαρακτηριστικών μάς άνάγκασαν καί τόν 
οδηγήσαμε στήν άσφάλεια, δπου έκαλέσαμε τούς μάρτυρας Ντόζην καί υπομοίραρχον 
Λεωνίδα Δασκαλάκην νά άναγνωρίσουν μεταξύ 7—8 νέων τής αύτής ήλικίας καί χα
ρακτηριστικών τόν νέον, πού έπήραν στό αυτοκίνητό τους άπό τό Πικέρμι. Καί οι δύο 
ύπέδειξαν, χωρίς κανένα ένδοιασμόν, τόν νέον τοΰ Ξενοδοχείου «Θεοξένεια». Στις 
διαμαρτυρίες μάλιστα τοΰ νέου, δτι κάνουν λάθος κλπ., δ κ. Δασκαλάκης έτόνι- 
σε «νά σοΰ είπώ παιδί μου. Έ γώ έπιμένω πώς έσύ είσαι καί σύ άπόδειξε, δτι 
δέν είσαι». Στό άκουσμα τής φράσεως αύτής δ άείμνηστος Λεονταρίτης, πού παρίστα- 
το στήν άναγνώρισι, είπε στόν κ. Δασκαλάκη : «Τί λές άγαπητέ Λεωνίδα, καταλαβαί
νεις, δτι κινδυνεύει νά καταδικασθή σέ θάνατο τό παιδί ; πρόσεξέ το καλά καί προ
σπάθησε νά θυμηθής, τί θά είπή «έγώ θά είπώ πώς είσαι έσύ καί σύ άπόδειξε πώς 
δέν είσαι ;». Πάντως καί οι δύο μάρτυρες δπέγραψαν άνενδοιάστως τήν έκθεσιν άνα- 
γνωρίσεως, δτι δ νεαρός τόΰ Ξενοδοχείου ήτο δ νέος πού παρέλαβαν στό αυτοκίνητό 
τους άπό τό Πικέρμι.

Εννοείται, δτι τόσον έγώ δσον καί δ Λεονταρίτης δέν άρκεσθήκαμε στήν έκθε- 
σιν άναγνωρίσεως, άλλ’ έπιδιώξαμε νά έξακριβώσουμε τήν άλήθεια τών ισχυρισμών 
τοΰ νεαροΰ, άν πράγματι ή οίκογένειά του διέμενε στή Δράμα. Καί πράγματι έξα- 
κριβώσαμε άπό τόν Σιδηροδρομικό Σταθμάρχη τών ΣΕΚ Δράμας, δτι τό βράδυ τής 
11 ’Ιουλίου είχε άναχωρήσει άπό τή Δράμα μέ τό Σεμπλόν καί δτι είχε φύγει κρυφά 
άπό τό σπίτι τοΰ πατέρα του, πού ύπηρετοΰσε ώς Νομομηχανικός στή Δράμα, γιά 
νάρθη στήν ’Αθήνα νά παίξη στόν κινηματογράφο ή νά γίνη ήθοποιός. Κατά σύμ- 
πτωσι δ Σταθμάρχης τών ΣΕΚ τής Δράμας τόν έγνώριζε καί μάς έβεβαίωσε, δτι 
ήταν δ μόνος, πού έκεΐνο τό βράδυ είχε προμηθευθή είσιτήριον γιά τήν ’Αθήνα μέ 
τήν νυκτερινή άμαξοστοιχία. ’Έτσι τόν άφήσαμεν έλεύθερο τό νεαρό. Μετά δύο δέ 
ημέρες έπιάσαμε τόν πραγματικό δράστη τοΰ φόνου, τό Χριστοφιλέα, τόν όποιον έπί- 
σης άνεγνώρισαν άνενδοιάστως οί δύο άνωτέρω μάρτυρες ώς τό νέο πού παρέλαβαν 
στό αυτοκίνητό τους άπό τό Πικέρμι.

’Από τά άνωτέρω ένισχύεται ή γνώμη, δτι ή ’Αστυνομία δέν πρέπει νά βασί
ζεται μόνον εις τό έμμάρτυρον μέσον τής άποδείξεως, άλλά πρέπει καί στις περι
πτώσεις άκόμη, πού οί μάρτυρες είναι καλής πίστεως, νά άναζητά καί άλλα μέσα 
άποδείξεο)ς πρός άνεύρεσιν τής άληθείας.

Μετά τιμής 
ΑΡ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ
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-------------------------- 'Τπό τοϋ τέως Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ---------------------------
( Σ υνέχε ια  ά πό  τό  προηγούμενο)

Καί τήν άλλη μέρα τό πρωί στημένος στό λιμάνι περίμενα τήν επιστροφή τού 
«Άδριατικοΰ».

Τό καράβι έφθασε καί μόλις πλεύρισε, άνέβηκα τρεχάτος τή σκάλα.
Τότε δεν είχα άκόμα γνωριμίες, ήμουν νεοκαταταγείς στό Σώμα, καί μόνο μέ 

τό θάρρος ποΰ μοΰ έδινε ή έκτέλεση τοΰ καθήκοντος, παρουσιάσθηκα στόν καπετάνιο 
καί τοΰ ζήτησα να μέ βοηθήση στήν άναζήτηση τοϋ καταχραστοϋ.

Αμέσως ό καπετάνιος μέ μεγάλη προθυμία κάλεσε μέ τή σειρά δλους τούς 
αξιωματικούς, καμαρωτούς καί τα άλλα μέλη τοΰ πληρώματος καί δείχνοντας τή φω
τογραφία τοΰ Καλέμη, τούς έρώτησε άν άντελήφθησαν τό πρόσωπο αυτό στό τε
λευταίο ταξίδι τους για τό Ηράκλειο.

— "Οχι, είπαν δλοι μέ άπόλυτη βεβαιότητα.
’Έφυγα άπό τό καράβι μέ άρκετή πίκρα γιά τήν άποτυχία μά δέν άπελπίστη- 

κα. Ξαναγύρισα καί άρχισα άπό τήν ίδια αφετηρία. Τούς δικούς του, φίλους, γνω
στούς καί συμπατριώτες. Άπό κεΐ πίστευα άκράδαντα πώς θά εύρισκα μιά αρχή. Έ - 
κεΐ άνάμεσά τους τριγύριζα δλημερίς, πότε στήν ’Αθήνα καί πάτε στόν Πειραιά, στα 
Κρητικά, καί δλο τούς έφερνα τήν κουβέντα τής έξαφανίσεως τοΰ Καλέμη. Καί 
πραγματικά, δέν είχα πέσει έξω. Γιατί μιά άπό κείνες τις ήμέρες είχε έρθει άπό τήν 
Κρήτη ένας στενός φίλος μου πού μοΰ έδωσε τήν πιό θετική πληροφορία, γιά νά μπώ 
έπί τέλους στήν άρχή πού ζητούσα.

"Γστερα άπό άλλες διάφορες συζητήσεις μέ τόν φίλο μου, γιά τήν Κρήτη, τοΰ 
γύρισα τήν κουβέντα καί στήν εξαφάνιση τοΰ Καλέμη.

—  Μωρέ τά κατάφερε μιά χαρά δ Νίκος. Μόλις τσέπωσε τό 1.500.000, μέ ένα 
αυτοκίνητο πήγε στό Μενίδι καί άπό έκεΐ μέ τήν ταχεία τράβηξε γιά τή Θεσσαλο
νίκη.

—  Άπό ποΰ τά έμαθες έσύ Μανωλάκη ; Είναι βέβαιο ; τόν ρώτησα.
—  Άπό έκεΐ πού τδμαθα είναι παραπάνω άπό βέβαιο καί σίγουρο. Μοΰ τά είπε 

ό συμπατριώτης μας ό Παναγάκης, τόν ξέρεις ;
—  Τόν ξέρω, άλλά δέν σχετίζομαι μαζί του.
—  Ό  Παναγάκης είναι πρόσωπο σοβαρό, επιστήμονας καί άξιόπιστος. Μοΰ 

είπε άκόμα πώς στή Θεσσαλονίκη θά παρέμενε κοντά σ’ ένα συγγενή του μέχρι πού 
νά μπορέση νά περάση τά σύνορα. Καί ξέρεις ποιός θάναι. Γιατί στή Θεσσαλονίκη 
δέν έχει άλλον ό Καλέμης, έκτός άπό ένα καλόγερο, τόν πατέρα Κύριλλο, πού ήταν 
κάποτε στό μοναστήρι τοΰ Αγίου Ίωάννου.

—  Ναί, τόν θυμοΰμαι τόν πατέρα Κύριλλο, άν καί ήμουν μικρό παιδί τότε πού 
ήταν στό μοναστήρι.

"Γστερα άπό λίγο χαιρέτισα τό φίλο μου Μανωλάκη καί έφυγα γεμάτος έλπί- 
δες. Τράβηξα γιά τήν δδόν Άθηνάς, στό καφενείο Τσατσομοίρου, πού είχα κάποια 
άλλη συνάντηση γιά τήν ίδια ύπόθεση.

Βρήκα τόν πληροφοριοδότη μου νά μέ περιμένη. Μοΰ είπε πολλά, δσα είχε κα
ταφέρει νά μάθη άπό διάφορες πηγές. Καί φαντασθήτε τήν έκπληξή μου δταν μοΰ 
άνακοίνωσε δλα έκεΐνα πού πριν άπό λίγη ώρα μοΰ έδωσε σάν πληροφορία ό συμπα
τριώτης μου γιά τή φυγή τοΰ Καλέμη στή Θεσσαλονίκη.

Ή  διασταύρωση τής άξιάλογης αυτής πληροφορίας μέ δδήγησε στήν άπόφαση
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νά ενημερώσω τούς Προϊσταμένους μου. Καί τήν Άλλη μέρα, το πρωί 12 ’Οκτωβρίου 
1924, παρουσιάζομαι στο διοικητή μου.

— Τί συμβαίνει Δουκάκη ; ρώτησε μέ ένδιαφέρον δ άστυνόμος.
—  Κύριε διοικητά, έλπίζω πώς βαδίζομε πάνω στά χαμένα ίχνη τοΰ κατα- 

χραστοΰ. Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη καί προσπαθεί νά περάση τα σύνορα γιά τή 
Σερβία.

Ό  διοικητής ικανοποιημένος άνεγνώρισε τήν σοβαρότητα των πληροφοριών μου 
καί διέταξε αμέσως τόν γραμματέα τοΰ Τμήματος νά έτοιμάση ένα έξαιρετικώς έπεΐ- 
γον έγγραφον πρδς τήν Διεύθυνση. Καί στις 24 τοΰ ίδιου μηνός δ διευθυντής Πει
ραιώς ’Ιωάννης Καλυβίτης, κάλεσε τδν ύπαστυνόμο Τζαμαλούκα κι’ έμένα καί μάς 
ανήγγειλε πώς θά φεύγαμε τδ βράδυ μέ τήν ταχεία αμαξοστοιχία γιά τή Θεσσαλονίκη. 
Καί άφοΰ μάς έδωσε τά ύπ’ άριθ. 113 καί ΐ ΐ 4  ειδικά διαβατήρια τοΰ Υπουργείου 
Εξωτερικών, σέ περίπτωση πού θά χρειαζόταν νά περάσωμε τά σύνορα, μάς ευχήθη

κε «καλή τύχη».
Μέσα σ’ ένα «κομπαρτμάντ» τής ταχείας, δ ύπαστυνόμος καί έγώ, μέ ένα - δυδ 

ακόμα αγνώστους ταξιδεύ,αμε δλη εκείνη τή νύχτα. Καί τήν άλλη μέρα, 25 ’Οκτω
βρίου 1924, βρισκόμαστε στη Μακεδονική Πρωτεύουσα καί καταλύαμε στδ ξενοδο
χείο «Αύγουστος —  Πάλλας», στήν δδδ Έγνατίας.

Άφοΰ τακτοποιηθήκαμε πιάσαμε συζήτηση σχετικά μέ τις ένέργειες στις όποιες 
έπρεπε, χωρίς χρονοτριβή, νά προβοΰμε.

—  'Οπωσδήποτε, πρότεινα στον ύπαστυνόμο, πρέπει πρώτα νά αναζητήσουμε τδν 
πατέρα Κύριλλο. Μά γιά νά τδν βροΰμε πρέπει νά πλησιάσω συμπατριώτες μου. Θά 
μάθω σέ ποιά κέντρα συχνάζουν Κρήτες, νά πάω καί είμαι βέβαιος πώς κάτι θά κα
ταφέρω.

Ή  πρώτη ήμέρα όμως πέρασε έτσι μονάχα γιά νά κατατοπισθοΰμε. Μά τή δεύτε
ρη ήξερα κΓ δλας δλα τά κέντρα δπου σύχναζαν συμπατριώτες μου καί τδ πιδ πολυ
σύχναστο ήταν ή ταβέρνα τοΰ Μακρυγιαννάκη, στήν Πλατεία Βαρδάρη.

Καί πρδς τδ βράδυ της ίδιας μέρας καθισμένος σ’ ένα απόμερο τραπέζι τής τα
βέρνας έπιασα κουβέντα μέ τδ γκαρσόνι πού μέ περιποιήθηκε.

Μέ επληροφόρησε πώς κΓ αύτδς ήταν Κρητικός άπδ τή Σητεία, κΓ δταν τδν 
ρώτησα γιά τδν ιδιοκτήτη μοΰ έδειξε ένα άνδρα μεσόκοπο, καλοδεμένο, πού κουβέν
τιαζε μέ μιά παρέα, στήν άλλη άκρη. Σέ λίγο πού τδν είδα νά πηγαίνη πρδς τδ μπου
φέ, σηκώθηκα καί πήγα κοντά. Τοΰ είπα πώς μόλις είχα έρθει άπδ τήν Κρήτη καί 
πώς μοΰ σύστησαν τήν ταβέρνα του δσο θά παρέμενα στη Θεσσαλονίκη.

—  Εύχαριστώ. Καί άπδ ποιά χώρα είσαι πατριώτη ;
—  Ά πδ τά Χανιά.
—  Ά μ ’ καί έγώ άπδ έκεϊ είμαι, άπάντησε ευχαριστημένος, κΓ άρχισε νά μέ 

ρωτά διάφορα γιά τήν πατρίδα.
Είπαμε πολλά καί τδν ρώτησα άν μένουν πολλοί συμπατριώτες στή Θεσσαλο

νίκη.
—  Καί βέβαια μένουν πολλοί δικοί μας εδώ, καί μοΰ άράδιασε ένα σωρό δνό- 

ματα.
’Εκεί τδν ρώτησα μήπως ξέρει άν μένη καί κάποιος καλόγερος, δ πατήρ Κύ

ριλλος.
-— Πώς. συνέχισε, δ πατήρ Κύριλλος, κΓ αυτός έδώ βρίσκεται. Είναι στρατιω

τικός παπάς σέ μονάδα κΓ άν δέν κάνω λάθος έδώ κοντά μένει, στδ ξενοδοχείο 
«ΙΙαρισίων».

Δέν έδωσα συνέχεια στή συζήτηση μέ τδν Μακρυγιαννάκη. Γιά τήν ώρα ήταν 
άρκετά, κ’ έφυγα. Σέ λίγο συναντοΰσα τδν ύπαστυνόμο πού μέ περίμενε. Τοΰ άνέφε- 
ρά τά νέα γιά τδν πατέρα Κύριλλο καί τοΰ υπέβαλα τήν γνώμη νά έγκατασταθώ κΓ 
έγώ στδ ίδιο ξενοδοχείο γιά νά τδν πλησιάσω εύκολώτερα.
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Τήν ίδια μέρα κιόλας νοίκιασα τό ύπ’ άριθ. 8 δωμάτιο, στόν πρώτο δροφο, 
στό ^ξενοδοχείο «Ηαρισίων» καί από τήν έπομένη τό πρωί, καθισμένος στό μεγάλο 
σαλόνι τοΰ ξενοδοχείου, διάβαζα εφημερίδες καί περίμενα. Μά κανένας παπάς μέ- 
χρι τό μεσημέρι δέν είχε κάνει τήν εμφάνισή του. ’Αναγκαστικά έφυγα, συναντή
θηκα μέ τόν ύπαστυνόμο καί τό απόγευμα νωρίς - νωρίς πάλι έπιανα θέση σκοπιάς 
στό σαλόνι τοΰ ξενοδοχείου. ' Οσο περνούσε ή ώρα, τόσο μεγάλωνε ή άγωνία μου.

Δέν είχε καί κανένα λόγο δ Μακρυγιαννάκης νά μέ γελάση, έκτός αν στό με
ταξύ δ πατήρ Κύριλλος είχε μετοικήσει. Μά δταν σέ λίγο κατέβηκα άπό τό δωμά
τιό μου, στό όποιο πήγα δήθεν νά πάρω κάτι, βλέπω στό σαλόνι ένα παπά, χωμένο 
σέ μιά πολυθρόνα, νά διαβάζη μιά άπογευματινή εφημερίδα. Πρός στιγμήν αμφέ
βαλα αν ήταν δ ίδιος δ πατήρ Κύριλλος. Μοΰ φάνηκε πιο γέρος, πολύ πιό άδύνα- 
τος, μά είχαν περάσει καί τόσα χρόνια άπό τότε πού τόν ήξερα.

Προχώρησα, κάθισα πλάι του, τόν πρόσεξα καλύτερα, ήταν έκεΐνος καί ξανα- 
σηκώθηκα.

-— Μέ συγχωρεΐτε πού σάς διακόπτω τό διάβασμα, μά πέστε μου, δέν είσθε 
δ πατήρ Κύριλλος ;

—  Μάλιστα, εσύ ποιός είσαι παιδί μου ;
•— Είμαι άπό τήν Κρήτη, τά Χανιά. Σάς θυμούμαι πού είσαστε πριν χρόνια 

στό μοναστήρι τοΰ 'Αγίου Ίωάννου.
—  Ναι, ναί, καί πώς σέ λένε, μήπως καί σέ θυμηθώ κι’ έγώ; είπε κοιτάζοντάς 

με δλος καλωσύνη.
Είπα στήν τύχη ένα δνομα ψεύτικο σκόπιμα καί πιάσαμε θερμή κουβέντα μέ 

τόν γέροντα γιά διάφορα παλιά καί καινούργια τής Κρήτης.
Γιά πρώτη επαφή περιόρισα εκεί τήν κουβέντα μας, τού ζήτησα συγγνώμην 

πού έπρεπε νά φύγω γιά κάποια δουλειά μου, κι’ άφησα τόν Πατέρα Κύριλλο έν- 
θουσιασμένο μέ τή συντροφιά μου καί μέ τήν υπόσχεση τήν άλλη μέρα νά ξανασυ- 
ναντηθοΰμε, άφοΰ μέναμε καί στό ίδιο ξενοδοχείο.

Σέ λίγο βρισκόμουν στήν πλατεία Βαρδάρη, στήν ταβέρνα τοΰ συμπατριώτη 
μου, πιότερο γιά ψάρεμα πληροφοριών.

’Εκείνο τό βράδυ δ Μακρυγιαννάκης μέ γνώρισε μέ ένα-δυό άκόμα Κρητικούς 
πελάτες του, καί έφερε τή κουβέντα γιά τόν πατέρα Κύριλλο. "Ενας άπ’ αυτούς 
είπε.

—  Μωρέ αύτός είναι άγιος παπάς, πόσους ξέρω πού δέν βρίσκανε δουλειά καί 
τούς βόλεψε.

—  Μόνο αυτό ; είπε κάποιος άλλος. Τι φτωχούς άρρώστους συντρέχει μέ για
τρούς καί φάρμακα, τί δρφανά ντύνει. Λιγοστούς τέτοιους παπάδες βρίσκεις σή-
μερα·„

"Γστερα άλλαξαν κουβέντα καί σέ λίγο τούς καληνύχτισα καί ξεκίνησα νά 
συναντήσω τόν ύπαστυνόμο.

Στό δρόμο τά έρωτήματα είχανε στήσει χορό μέσα στό μυαλό μου. Μά ήταν 
δυνατόν δ πατήρ Κύριλλος, αύτός δ άγιος, δ θεοσεβούμενος νά δέχθηκε έν γνώσει 
του νά περιθάλψη τόν καταχραστή άνηψιό του ; Μπορεί καί νά τού έκρυψε τήν 
άλήθεια, μά δέ θά τά είχε μάθει άπό τις εφημερίδες; ’Εκτός βέβαια άν δ Καλέ- 
μης τοΰ είχε προβάλει κάποιους σοβαρούς λόγους πού τόν άνάγκασαν νά τόν προ- 
στατέψη. "Ισως πάλι καί νά προσπαθούσε νά τό πείση νά παρουσιασθή στήν ’Αστυ
νομία μετανοιωμένος γιά τήν παράνομη πράξη του.

Μ’ αυτές καί πολλές άλλες σκέψεις έφθασα στό ξενοδοχείο τοΰ ύπαστυνόμου.
Είπαμε τά τής ήμέρας, τήν πρώτη επαφή μου μέ τόν πατέρα Κύριλλο, δ,τι 

άκουσα στοΰ Μακρυγιαννάκη κι’ δλες έκεϊνες τις σκέψεις γιά τή δύσκολη θέση 
τοΰ παπά.

—  Συμφωνώ, είπε δ ύπαστυνόμος, άπό κοντά του, λοιπόν, καί φρόντισε νά 
κερδίσης δσο μπορείς περισσότερο τήν εμπιστοσύνη του.
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Πήγα άργά εκείνη τή νύχτα στό ξενοδοχείο μου καί πρωΐ-πρωΐ στό σαλόνι πρώ
τος ρίχθηκα στό διάβασμα εφημερίδων μά ή ματιά μου κάθε τόσο στρεφόταν στην 
είσοδο μήπως καί άντικρύσω τή μαύρη σιλουέτα τοΰ παπά.

Διάβασα, ξαναδιάβασα τις έφημερίδες, κάθησα αδικαιολόγητα ώρες καί έφυ
γα για να ξαναγυρίσω σέ λίγο, μα κανείς δέ καθόταν στό σαλόνι.

Τό άπόγευμα δμως νάτος δ παπάς χωμένος πάλι στην πολυθρόνα του. Πήγα 
κοντά του καί τόν χαιρέτησα.

—  ’Έλα παιδί μου, σέ περίμενα, είπε μόλις μέ είδε. ’Έλα κάθησε να κου
βεντιάσουμε πάλι για τήν πατρίδα. Δεν μου είπες καί τί δουλειά κάνεις καί είσαι 
στή Θεσσαλονίκη.

”Αν καί περίμενα τήν Ιρώτηση, δέν ήμουν προετοιμασμένος καί είπα δ,τι 
μοΰ ήρθε στό νοϋ. Εκείνη τή στιγμή, πού άν δ παπάς είχε περιθάλψει καί είχε ύπ’ 
δψιν του νά φυγαδεύση τόν καταχραστή άνεψιό του, θά έπεφτε σάν σέ παγίδα.

—  Είμαι υπάλληλος σέ ένα πρακτορείο στήν ’Αθήνα καί ήρθα γιά μεταναστευ- 
τικές δουλειές τοΰ γραφείου μας.

Γύρισε δ γέροντας, μέ κοίταξε κάπως παράξενα πού νόμισα πώς είδα στή μα
τιά του χιλιάδες έρωτηματικά. Έμεινε γιά λίγο σκεπτικός, καί υστέρα μοΰ είπε.

—  Μπράβο παιδί μου. Καί είναι καλή δουλειά ;
—  Δόξα τώ Θεώ, είμαι πολύ ευχαριστημένος.
"Ύστερα πήγε νά άλλάξη κουβέντα. Κατάλαβα πώς τό δόλωμα δέν είχε πιά- 

σει, μά δέν έπρεπε νά χάσω τήν εύκαιρία, συνέχισα τή συζήτηση πάνω στό ί'διο 
θέμα γιά νά έρθω πάλι κοντά στήν υπόθεση.

—  ’Εμένα, πάτερ, μ’ άρέσει ή δουλειά. ’Από μικρό παιδί έργάζομαι. Θυμού
μαι μάλιστα πού δ πατέρας μου τά καλοκαίρια δταν ήταν κλειστά τά σχολεία, γιά 
νά μή γυρίζω άσκοπα έδώ κι’ έκεΐ μέ έβαζε υπαλληλάκο στά εξαδέλφια σας, πού 
ήταν μεγαλέμποροι στά Χανιά. Πολύ καλοί άνθρωποι δ κ. Δημητρός καί δ κ. 
Γιώργος. Έκεΐ είχα γνωρίσει καί τόν άλλον έξάδελφό σας, τόν κ. Μιχάλη καί 
τόν άνηψιό σας τό Νίκο.

Ό  παπάς μ’ άκουγε χαμογελαστός καί μέ Ινδιαφέρον. Μά δταν άνέφερα τά 
δνομα τοΰ άνεψιοΰ του, μέ μιας σκυθρώπασε, άναστέναξε βαθειά καί σάν νά ήθελε 
κάπου νά ξεσπάση είπε μέ άγανάκτηση.

—  ”Ας τον αύτόν, παιδί μου, δέν θέλω νά τόν ξέρω. Δέν διάβασες στίς έφη
μερίδες ; Ρεζίλεψε τήν ο’ικογένειά μας. Μούρθε κι εδώ μά τόν έδιωξα.

Στό καλωσυνάτο πρόσωπο τοΰ γέροντα είχε άπλωθή φανερά ή πίκρα μά έκα
νε προσπάθεια, χαμογέλασε, j>cal μέ ρώτησε άν έχω γονείς, οικογένεια, γιά νά δια- 
κόψη φαίνεται τή συνέχεια στή συζήτηση.

’Ά ν καί ή άγανάκτηση τοΰ παπά φαινόταν ειλικρινής, ήμουν ύποχρεωμένος 
νά έχω έπιφυλάξεις καί νά μή σταματήσω τήν παρακολούθησή του καί τό ξεψάχνι- 
σμα σέ κάθε εύκαιρία.

Τήν στιγμή δμως Ικείνην έρχεται ένας στρατιώτης άπό τή μονάδα πού ύπη- 
ρετοΰσε δ παπάς καί μάς διακόπτει.

—  Πάτερ, τοΰ είπε, σάς ζητά δ διοικητής.
’Αμέσως δ παπάς σηκώθηκε καί φεύγοντας μοΰ είπε :
—  Γειά σου πατριωτάκη καί τό άπόγευμα θά τά ξαναποΰμε.
Έ φυγα κΓ έγώ κατόπιν, βρήκα τόν ύπαστυνάμο, τοΰ άνέφερα τήν ένδιαφέ- 

ρουσα συζήτηση μέ τόν παπά, πού καί ή δική του γνώμη ήταν νά μή  ̂τόν έγκατα- 
λείψω, καί έτσι τό άπόγευμα άπό νωρίς πάλι τόν περίμενα. στό σαλόνι τοΰ ξενο
δοχείου.

Είχε περάσει άρκετή ώρα μά δ παπάς δέ φαινόταν.
( Συνεχίζεται)



ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Ο ύ  κ λ έ ψ ε ις »
(Έ ξοδ. κ'14 )

'Τίτο τοϋ Πανοσιολογιοτάτου ’Αρχιμανδρίτου 
χ. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΪΙΟΥλΟΥ

Μία έντολή, έντολή δχι ανθρώπινη, άλλα θεία. Εντολή, ή δποία ήλθεν έξ 
Ούρανοΰ, έξ αύτοΰ τοΰ Θεοϋ. Έντολή ή δποία Ιξήλθεν έκ τής άγάπης τοϋ Ουρα
νίου Πατρδς διά τδν άνθρωπον, καί ή δποία έδόθη, μαζί μέ άλλες Ιννέα δμοΰ, διά 
τοΰ μεγάλου άρχηγοΰ των Εβραίων, τοΰ Μωΰσέως, πρδς τήν άνθρωπότητα δλην.

Μία εντολή, μία λέξις, άλλά μέ πόσην σπουδαιότητα, μέ πόσην βαρύτητα !
«Ο ύ κ λ έ ψ ε ι  ς».
’Έ χει αυτήν τήν δύναμιν δ λόγος τοΰ Θεοΰ, μέ μίαν λέξιν νά λέγη πολλά 

καί νά καλύπτη πολλά. Καί ή άξία τής έντολής έγκειται εις τοΰτο, καί διότι προ- 
ήλθεν έκ τοΰ θεοΰ, άλλά καί διότι καλύπτει μίαν μεγάλη πλευρά τής ζωής τοΰ 
άνθρώπου. ’Αποβλέπει εις τήν διατήρησιν μιας σπουδαιοτάτης κοινωνικής άρχής, 
τοΰ σεβασμοΰ τής ξένης ιδιοκτησίας.

"Ενας νόμος, δσον δήποτε τέλειος καί άν είναι, δέν δύναται νά καλύψη, παρά 
μέρος των περιπτώσεων πού δύναται νά προσβάλουν τήν άσφάλειαν τοΰ πράγματος 
πού θέλει νά προστατεύση. Μία έντολή δμως τοΰ θεοΰ καλύπτει δλο τδ πλάτος 
τοΰ άντικειμένου της. Έ χε ι τδ πλεονέκτημα νά άπευθύνεται πρδς τήν συνείδησιν 
καί ή συνείδησις δέν γνωρίζει νά πλανά, άλλ’ ούτε καί ή ιδία πλανάται.

Πόσους κινδύνους δέν διατρέχει ή κάθε ιδιοκτησία, τοΰ κάθε άτόμου ; Καί 
διά πόσων τρόπων καί μεθόδων δέν προσβάλλεται ; θά  ήτο άνίκανος δ άνθρώπινος 
νόμος νά τήν υπεράσπιση, άν δέν ήρχετο τδ κΰρος τής θείας έντολής βοηθός, θά  
κατέρρεεν ή έννοια καί τής στοιχειώδους Ιδιοκτησίας, άν ή έντολή τοΰ θεοΰ δέν 
ήρχετο προστατευτική. Ό  σφετερισμδς των άγαθών τοΰ άλλου, ιδού τί φέρει τάς 
μεγαλυτέρας κοινωνικάς άναστατώσεις. "Ωστε, έντολή πού μάλλον διασώζει τήν 
κοινωνικήν άρμονίαν, είναι αυτή.

"Οσοι έτάχθησαν φρουροί τών άνθρωπίνων δικαίων, γνωρίζουν πόσας καί πό- 
σας προσβολάς καί πόσας περιπτώσεις, μικράς καί μεγάλας, δέν άντιμετωπίζουν, 
πού καθάπτονται τής ιδιοκτησίας. Τά πλέον πολυάριθμα κρούσματα παρανομιών 
είναι τά άναγόμενα εις τδν σεβασμόν τών ξένων άγαθών. Έ γινεν ή κλοπή ή μεγα- 
λυτέρα μάστιξ καί δ μεγαλύτερος έφιάλτης τοΰ άνθρώπου.

Υπάρχουν καί οί τίμιοι, άλλά πόσοι οί έπιρρεπεις πρδς τήν κλοπήν, οί δποϊοι 
ζώσιν είς τδ αύτδ περιβάλλον μετά τών τιμίων ; «Ού κλέψεις». Καί άν ή θεία 
έντολή, μέ τδν θειον κΰρός της, δέν κατώρθωσε νά έξαλείψη τήν κλοπήν άπδ τήν 
ζωήν, τί θά έγενόμεθα άν δέν έθεσμοποιεΐτο καί δέν ήρχετο έξ Ούρανοΰ ; «Ό κλε
πτών μηκέτι κλεπέτω, μάλλον δέ κοπιάτω έργαζόμενος τδ άγαθδν ταΐς χερσίν, 
Ενα έχει μεταδιδόναι καί τώ χρείαν έχοντι». (Έφεσ. Δ ' 28). ’Ιδού καί δ Εύαγγε- 
λικδς Νόμος πώς έρχεται έν συνεχεία τοΰ Δεκαλόγου, νά θεμελιώση καί αύτδς τήν 
άρχήν τοΰ σεβασμοΰ τής ξένης ιδιοκτησίας.

Διατί δ άνθρωπος δρμάται πρδς τήν κλοπήν ; Διατί έχει τόσον ήθικώς κατα- 
πέσει, ώστε νά μή σέβεται τδ πράγμα τοΰ άλλου ; Είναι άποτέλεσμα τής δλης 
ηθικής διαστροφής, τήν όποιαν ύπέστη μετά τήν παρακοήν. Έκτοτε, έκτδς τών 
άλλων, καί άργδς κατέστη καί δκνηρός καί δρμάται πρδς τήν άρπαγήν διά νά ζή
ση. Συνοδόν έχει ό κάθε κλέπτης τήν άσέβειαν πρδς τδν θεόν, τοΰ δποίου περι- 
φρονεΐ τήν έντολήν, καί τήν άσπλαγχνίαν άφοΰ άφαιρει τοΰ άδελφοΰ του, τδ άνή- 
κον είς αυτόν, καί κάμνει εκείνον πένητα διά νά ζήση αύτός. Μέ ένα λόγο, δ 
κλέπτης καταπατεί καί τήν πρδς τδν θεόν άγάπην καί τήν πρδς τδ πλησίον.
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Ή  κλοπή έχει πολλάς μορφάς. Καί ή καταπάτησις του δικαίου κλοπή είναι, 
καί ή άπατη τό ίδιον καί ή πλαστογραφία δμοίως, διότι δλα αύτά άποβλέπουν να 
καρποθοϋμε ώφέλη, τα όποια δικαιωματικά δεν είναι ιδικά μας, άλλα άφαιροΰμεν 
άπό τόν πλησίον μας. Καί ή κλοπή άπορρήτων, κλοπή είναι, καί ή νοθεία έμπορευ- 
μάτων καί ή νοθεία των σταθμών, καί αυτή ή κατακράτησις τοΰ μισθού των έρ- 
γατών μας, πολύ δέ περισσότερον ή άπόδοσις χαμηλού άντιμισθίου,, δταν ή άξια 
τού μόχθου, ή τοΰ πράγματος είναι μεγαλυτέρα, κλοπή είναι. "Ολας αύτάς τάς πε
ριπτώσεις, καθώς καί πάσαν άλλην, τάς καλύπτει ή έντολή καί έρχεται νά έγκα- 
θιδρύση μίαν τάξιν δικαίου εις τάς κοινωνίας καί μίαν άτμάσφαιραν έμπιστοσύνης.

Ή  βιομηχανία τών κλείθρων πού στηρίζεται ; Εις τήν πανουργίαν τοΰ κλέ
πτου. ”Αν έκλειψη αότός, αΰτη δέν έχει λόγον. "Ενας μεγάλος κάματος καταβάλ
λεται άπό τόν άνθρωπον, καί δαπάνη ού σμικρά, διά νά έξουδετερωθή μία παρα
νομία, τήν όποιαν δ έργάτης της δέν ήμπορεΐ παρά προσωρινά πάντοτε νά χαρή.

Ή  έντολή, «Ού κλέψεις» συλλαμβάνει δλας τάς περιπτώσεις πού τό άγκιστρον 
τοΰ νόμου δέν ήμπορεΐ νά συλλάβη, μέ άποτέλεσμα κάθε κλέπτης νά έχη νά λο- 
γοδοτήση είς τό μέγα έκεΐ Δικαστήριον, κατά τρόπον πού νά μή ήμπορή νά δώση 
ίκανοποίησιν. Καί αν τοΰτο τό τελευταΐον στοιχεΐον τονισθή, άπό πάντα αρμόδιον, 
άπό τήν Εκκλησίαν, άπό τά Σχολεία, άπό τήν οικογένειαν, καί άπό τήν ευρυτέραν 
οικογένειαν τήν κοινωνίαν καί κάθε ’Αρχήν, πάσα άγαθά άποτελέσματα δέν θά 
είχαμε !

Ό  νόμος πάντα είναι νόμος, καί ή έντολή πάντα είναι έντολή, μέ κΰρος άνά- 
λογον προς τό κΰρος τοΰ νομοθέτου καί τοΰ έντολοδόχου. Τοΰ Θεοΰ δ νόμος έχει 
καθολικόν καί αιώνιον κΰρος. Δέν χαρίζεται, έκτός καί δ άνθρωπος άνακύψει καί 
δι’ έπανορθώσεως άποκαταστήσει δ,τι κακόν είργάσθη. Δι’ αύτό τονίζεται’ «Πάσα 
παράβασις καί παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν», (Έβρ. Β ' 2) ώσεί έκ τών 
προτέρων νά έχη κάθε παράβασις τήν άντιμισθίαν της.

Είναι άνάγκη νά τονίζωμεν τό «Ού κλέψεις», διά νά μή προσκρούωμεν προς 
άρχάς άνθρωπίνους καί Θείας, αί όποΐαι δέν δέχονται παραγραφήν,' καί έκ τών 
όποιων, προσκρούσεων, οί άθέμιτοι καρποί, έχουν τόσην προσωρινότητα καί συνο
δεύονται μέ τόσην αισχύνην. Σ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

'Υπό τοΰ Πανοσιολογιοτάτου ’Αρχιμανδρίτου της 'Ιεράς Μονής 'Αγίου Νι
κολάου Κορησοϋ Καστοριάς κ. Σεβαστιανού Στεφανοπούλου έλάβομεν καί δημο- 
σιεύομεν τήν κατωτέρω επιστολήν διά τήν οποίαν θερμότατα εύχαριστοϋμεν, πα- 
ρέχοντες συγχρόνως τήν πληροφορίαν δτι αί στήλαι τοΰ περιοδικού μας είναι είς 
τήν διάθεσιν παντός έπιθυμοΰντος νά άσχοληθή μέ οίονδήποτε θέμα σχέσιν έχον 
μέ τήν Θρησκείαν μας.

Έ ν 'Ιερά Μονή 'Αγίου Νικολάου τή 4 Μαρτίου 1967 
Π ρ ο ς

Τήν Διεύθυνσιν τοΰ περιοδικού «’Αστυνομικά Χρονικά»
Ε ι ς  ’Α θ ή ν α ς

’Αξιότιμοι Κύριοι,
Σάς εύχόμεθα ύγείαν καί χαράν έν Κυρίω.
Περιήλθεν είς τάς χεΐρας ήμών, τό ύπ’ άριθ. 329, μηνός Φεβρουάριου 1967, 

τεΰχος τοΰ έγκριτου 'Υμών περιοδικού «Ά  σ τ υ ν ο μ ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά » ,  
καί έθαυμάσαμεν τόν πλούτον τής ύλης καί τήν ένημερότητα, πού δλα συγκροτοΰν 
μίαν έκλεκτήν πνευματικήν τροφήν, δπως γράφετε. Έπροσέξαμεν δμως καί μίαν 
έλλειψιν, τήν όποιαν, έπιτρέψατέ μας, νά σημειώσωμεν καί νά παρακαλέσωμεν 
δπως προσεχθή καί παρ’ Υμών καί θεωρηθή ώς δρθή μία συμπλήρωσις, διότι τότε
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'Υπό κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑ, Καθηγητοΰ Θεολογίας

Στο χωριό Καστανή τοΰ Νομού Ίωαννίνων βρέθηκε νεκρός στόν δρόμο δ Χρί
στος Μάνος. ’Από άνακρίσεις πού έγιναν σχετικά προέκυψε δτι δ Μάνος ύστερα από 
μεγάλη οινοποσία καθώς Ιπέστρεφε στό σπίτι του άποκοιμήθηκε στην άκρη ένός 
δρόμου καί πέθανε άπό τό πολύ κρύο.

Ή  μέθη είναι άπό τα χειρότερα έλαττώματα πού καμμιά φορά κυριεύουν τόν 
άνθρωπο. Ό  μεθυσμένος χάνει τόν έλεγχο των λόγων καί των πράξεών του καί 
συχνά λέγει καί κάνει πράγματα διά τά όποια έντρέπεται άργότερα, δταν συνέλθη. 
Σέ προχωρημένη μορφή δ άλκοολισμός γίνεται αιτία καταστροφής τοΰ ανθρώπου. 
Καταστροφής σωματικής καί ψυχικής. Ά λλ’ ή καταστροφή δέν σταματά μόνο στόν 
ίδιο. Έπεκτείνεται καί στην οίκογένειά του, στό σπίτι του. Δημιουργεί κι’ έκεΐ τρα
γωδίες, καταστροφές, συντρίμμια. ΙΙόσα καί πόσα σπίτια δέν έκλεισαν έξ αιτίας τοΰ 
πάθους αύτοΰ ! Πόσες περιουσίες δέν έσβησαν ! Πόσα όνειρα καί ιδανικά δέν έμει
ναν απραγματοποίητα ! Πόσοι δέν έφθασαν στόν τάφο γιατί άφέθηκαν σκλάβοι τοΰ 
ποτοΰ. ΤΩ ! αν μποροΰσαν οι τάφοι νά μάς μιλήσουν τί δέν θά μάς έλεγαν ! πόσα 
δέν θά μάς έδίδασκαν !

** *
ΤΗταν κάποτε ένας φαροφύλακας. Κάθε βράδι πήγαινε στόν φάρο καί άναβε 

τό φως του. Μετά γύριζε στό σπίτι. Πολλές φορές δμως μεθοΰσε καί τότε τόν έφερ
ναν οί γείτονες σέ κακά χάλια. ’Έτσι κι’ ένα βράδι έφυγε πιωμένος γιά τόν φάρο. 
Έ ξω  χιόνιζε κι’ έκανε κρύο τρομερό. Ό  φαροφύλακας κλείστηκε στόν φάρο, έβγα
λε τό μπουκάλι πού είχε κρυμμένο κάτω άπό τά ροΰχα του καί συνέχισε νά πίνη. 
Ή  ώρα δμως περνούσε. Ή  οίκογένειά του άρχισε νά άνησυχή. Κάποιοι φόβοι πέ
ρασαν άπό την ψυχή τής γυναίκας του. — Κωστάκη, παιδί μου, λέει στόν μικρό 
γυιό της, δ πατέρας σου άργεΐ κι’ έφυγε πιωμένος. Δέν παίρνεις τό φανάρι νά πάς 
πρός τόν φάρο ; Κάπου θάνε πεσμένος καί θά πεθάνη άπό τό κρύο.

Ό  μικρός ξεκίνησε. ΤΗταν μεγάλη ή άπόστασις καί τό χιόνι δυνάμωνε. Τά 
πόδια του κουράστηκαν. Τά χέρια του πάγωσαν. Κατάλαβε δτι δέν θά μποροΰσε

έχει νά λάβη καί μεγαλυτέραν πληρότητα, ή έκλεκτή πνευματική τροφή πού πα
ρέχει τό περιοδικόν Σας.

Παρετηρήσαμεν λοιπόν, δπως άλλωστε φαίνεται, δτι δέν έχει άφιερώσει μίαν 
σ τ ή λ η ν  διά νά γίνεται διαπραγμάτευσις καί ένός Θρησκευτικού Θέματος. 
Λ ε ί π ε ι  έ ξ  α ύ τ ο ΰ  ή Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή  Σ τ ή λ η .  Ή  έκλε
κτή του ύλη μεγάλως νομίζομεν, δτι έχει νά πλουτισθή, άν έγκαινίαζε καί μίαν 
τοιαύτην.

Οί άνθρωποι πρός τούς όποιους άπευθυνόμεθα, είτε διά τοΰ ένός τρόπου, είτε 
διά τοΰ άλλου, είναι καί Χριστιανοί καί ένα έντυπον μορφωτικόν μέ ευρύτητα διά 
νά έχη πληρότητα πρέπει νά καλύπτη καί τήν πλευράν αύτήν, νά θέλη νά προ- 
βάλλη καί τήν Χριστιανικήν ιδεολογίαν. Έ πί παραδείγματι κάτι σάν αύτό τό 
δποΐον Σάς έσωκλείομεν, νομίζομεν δτι θά είχε θέσιν καί θά έπλήρωνε τό κενόν 
εις τά «Ά  σ τ υ ν ο μ ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά » .

Είς τάς ’Αθήνας, μεταξύ των πεπαιδευμένων κληρικών μας, πολλοί θά ήσαν 
εις θέσιν νά καλύψουν μίαν Θρησκευτικήν Στήλην. Καί ήμεις άκόμη άπό τήν άκρι- 
τικήν περιοχήν μας, θά ήδυνάμεθα νά Σάς στέλνωμεν άρθρα Θρησκευτικά, άποκλει- 
στικά διά τά «Ά  σ τ υ ν ο μ ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά »  στόν τύπον τοΰ έσωκλεί- 
στου. Μετά τιμής και Ευχών

'Αρχιμανδρίτης Σ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΣ
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νά πάη ώς τόν φάρο κι’ άρχισε νά φωνάζη. — Πατέρα ! Πατέρα ! 'Ο πατέρας 
ήταν μεθυσμένος καί πεσμένος κατά γης μέσα στό φάρο. Κάτι άκουσε, άλλ’ έξ α ι
τίας τής μέθης δέν μπόρεσε νά καταλάβη καλά. Σέ λίγο ακούστηκαν πάλιν τά ίδια 
λόγια. —  Πατέρα ! Πατέρα ! Ό  φαροφύλακας άκουσε τώρα. Σηκώθηκε. Βγήκε 
έξω. Δέν είδε τίποτε. Τό χιόνι έπεφτε δυνατά. Καί ξαναγύρισε στόν φάρο. "Γστερα 
από ώρα πολλή άπεφάσισε νά γυρίση στο σπίτι. Τρίκλιζε στό δρόμο. "Επεφτε, ση
κώνονταν καί πάλι ξανάπεφτε βλασφημώντας. ’Αλλά, τί βλέπει μπροστά του ; "Ενα 
φανάρι ! ’Αναμμένο ! Δίπλα του ένα σώμα παιδιού. Πλησιάζει. Τό σηκώνει στά χέ
ρια. «Θεέ μου, τό παιδί μου» ! φωνάζει. Τό φιλεΐ, τό χαϊδεύει... Άλλοίμονον ! Τό 
παιδάκι ήταν νεκρό, παγωμένο, μέ τό φανάρι στό άκίνητο χέρι άναμμένο. Ό  δύστυ
χος πατέρας άρχισε νά κλαίη καί νά φωνάζη. «’Εγώ σκότωσα τό παιδί μου !... 
Είμαι φονιάς !...».

Νά συνεχίσωμεν τήν ίστορίαν ; ’Από τήν ημέραν εκείνην έγινε άλλος άνθρω
πος. ’’Αλλαξε τελείως ζωή. Καί τό φανάρι τό είχε πάντα άναμμένο. Γιά νά θυμά
ται δτι τό παιδί του γιά νά τόν σώση πέθανε στό χιόνι, κρατώντας τό φανάρι.

** *
Τόν τελευταίο καιρό γίνονται συχνά διαλέξεις καί δργανώνονται συνέδρια μέ 

αποκλειστικό θέμα τό παιδί. Τόσο στήν Ελλάδα όσο καί στό έξωτερικό. Τό παιδί 
έγινε άντικείμενο έξετάσεως άπό κάθε πλευρά. ’Από τήν πλευρά τής άγωγής, τής 
μορφώσεως, τής υγιεινής, τής εξωσχολικής άπασχολήσεως, τής διατροφής, τής νο
μικής θέσεως κι’ ένα σωρό άλλα πράγματα. Παρ’ δλα αυτά παρατηρούμε δτι ή παι
δική έγκληματικάτης καί τά κρούσματα τού τεντυμποϊσμοΰ άντί νά μειώνωνται, 
αυξάνουν. Καί αυτό δέν συμβαίνει μόνο στά παιδιά τών φτωχών οικογενειών, τά 
όποια, θά μπορούσε νά πή κανείς, δτι δέν παίρνουν τήν κατάλληλη άγωγή, λόγιο 
οικονομικής άνέχειας, άλλά καί στά παιδιά τών πλουσίων. Κυρίως σ’ αύτά. Διότι 
τά χρήματα δέν- παίζουν κανένα ρόλο στήν διαμόρφωσι τού χαρακτήρος. Σοβαροί 
μελετηταί τής παιδικής ήλικίας κατέληξαν στό συμπέρασμα δτι αιτία τού φαινο
μένου αυτού τής νεολαίας, είναι τό γεγονός δτι δέν δίδεται στά παιδιά ή κατάλληλη 
θρησκευτική άγωγή. Τά παιδιά άγνοοΰν τόν Θεό ή έχουν μιά άόριστη ιδέα γ ι’ αυ
τόν. Καί δμως ή πίστις στόν Θεό καί ή συμμόρφωσις πρός τίς εντολές Του είναι 
αύτό πού θά τά χαλιναγωγήση καί θά τά καταστήση θετικά καί ωφέλιμα στήν κοι
νωνία άτομα. "Αν ό νέος δέν κάνη κτήμα του τίς άρχές τού Εύαγγελίου, θά είναι 
δύσκολο νά σταθή άργότερα στήν κοινωνία σάν άκέραιος καί έντιμος χαρακτήρας. 
"Ολα στό παιδί, καί σέ κάθε άνθρωπο γενικά, άποκτοΰν, δπως είπε κάποιος, άπε- 
ριόριστη σημασία καί άξια, δταν γίνωνται δπως πρέπει καί δταν πρέπη γιά τή δόξα 
τού Θεού.

Ή  παρακάτω ιστορία είναι άρκετά παραστατική πού πρέπει δπωσδήποτε νά 
μας βάλη σέ σκέψι καί συλλογισμό.

** *
ΤΗταν ένα δμορφο άνοιξιάτικο άπόγευμα. Ό  κόσμος είχε ξεχυθή στις πλατείες 

καί στά πάρκα άπολαμβάνοντας τά γλυκά χάδια τού ήλιου. Τό Ζάππειο είχε γεμί
σει άπό άνθρώπους κάθε ήλικίας. Νέους, γέρους, παιδιά. Δύο χαριτωμένα άγοράκια 
έπαιζαν μέ τή μητέρα τους. Τούς είχε άγοράσει δύο μεγάλα, χρωματιστά μπαλλό- 
νια καί ήταν άφοσιωμένα στό παιχνίδι. Αγκάλιαζαν τά μπαλλόνια, κείνα τούς ξέ- 
φευγαν καί προσπαθούσαν ν’ άνέβουν ψηλά στόν ουρανό. Μάταια δμως ! Τά παι
δάκια κρατούσαν γερά στά χέρια τους τήν κλωστή καί συνέχιζαν νά παίζουν ευ
τυχισμένα. ΤΗταν μιά συγκινητική σκηνή. "Ενα σύμπλεγμα τρυφερότητας καί άγά- 
πης. Στά μάτια τών παιδιών καί τής μητέρας διάβαζες δλη τήν εύτυχία τού κό
σμου. Τ ί εύτυχισμένη μητέρα ! Τ ί εύτυχισμένα παιδάκια ! Κάθησα καί κοίταζα.
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ΙΙόσο άπλή είναι ή εύτυχία ! συλλογιόμουν. Καί πόσο όμορφη ! ’Αλλ’ έξαρτάται 
άπό μιά κλωστή. Σέ λίγο πλησίασαν άθόρυβα δυο άλλα παιδάκια. "Ενα άγοράκι κι’ 
ενα κοριτσάκι. "Εμειναν άκίνητα καί παρακολουθούσαν τά δυο άλλα παιδάκια πού 
έπαιζαν μέ τή μητέρα τους. Πόσο ζήλευαν ! Ή  μητέρα σήκωσε τό κεφάλι της σέ 
μια στιγμή καί τά είδε. Τά λυπήθηκε καί τούς αγόρασε δυό μεγάλα μπαλλόνια σάν 
αυτά πού είχαν τά παιδιά της. Μέ έκπληξι ζωγραφισμένη στά μάτια τά πήραν, 
τήν εύχαρίστησαν κΓ έφυγαν χαρούμενα. Δέν πρόφθασαν όμως ν’ απομακρυνθούν 
κΓ άκούσθηκαν κλάματα. Τί είχε συμβή ; Τά μπαλλόνια τούς είχαν φύγει. Γλί
στρησε ή κλωστή άπδ τά χέρια τους καί τώρα τά μπαλλόνια, πού ήσαν όλη τους 
ή χαρά, άνέβαιναν στδν ούρανό. Κακομοίρα παιδιά ! Πάει πέταξε ή χαρά σας !

Ή  ιστορία αυτή έπαναλαμβάνεται κάθε μέρα στή ζωή μας. Οί πιδ πολλοί γο
νείς άγωνίζονται καί μοχθούν νά μεγαλώσουν τά παιδιά τους, νά τά σπουδάσουν, 
νά τά μορφώσουν, νά τούς άφήσουν περιουσία, νά τά δοΰν χαρούμενα κΓ εύτυχι- 
σμένα. Ξεχνούν όμως ένα πράγμα. Τήν κλωστή ! Ά π ’ αυτή κρέμονται τά πάντα. 
’Από αύτή έξαρτώνται όλα. Καί ή κλωστή δέν είναι κανένας άλλος. Είναι δ Θεός !

*
*  *

Μία άπό τις δέκα εντολές άναφέρει τά έξης : «Τίμα τον πατέρα σου καί τήν 
μητέρα σου, ί'να εδ σοί γένηται καί ί'να μακροχρόνιος γένη μέ τής γής». Είναι ίερό 
τό χρέος καί μεγάλο τό καθήκον των παιδιών νά τιμούν καί νά σέβωνται τούς γο
νείς τους. Ό  πατέρας καί ή μάνα γιά νά μάς φέρουν στόν κόσμο, νά μάς μεγαλώ
σουν καί νά μάς μορφώσουν άγωνίστηκαν καί ύπέφεραν πολύ. Πάλαιψαν μέ δύσκο
λες περιστάσεις, αντιμετώπισαν μεγάλα προβλήματα, εδωκαν γιά μάς τόν ίδιο τόν 
έαυτό τους. Ποιός δέ θυμάται τή γεμάτη στοργή μορφή τής μητέρας νά ξαγρυπνά 
πάνω στό κρεβάτι τής άρρώστιας μας νύχτες όλόκληρες χύνοντας βάλσαμο στίς 
πληγές μας καί γλυκαίνοντας τόν πόνο μας ; Ποιός δέ θυμάται τό κουρασμένο, μά 
γεμάτο άγάπη πρόσωπο τού πατέρα, σάν γύριζε τό βράδυ άπό τή δουλειά γιά νά 
φέρη σέ μάς όλα τά άπαραίτητα εκείνα έφόδια πού θά μεγάλωναν τό σώμα καί 
τό πνεύμα μας ; Πόσα αλήθεια δέν τούς χρωστάμε ! Τά πάντα ! Δυστυχώς όμως 
πολλοί άνθρωποι ξεχνούν τή μεγάλη μας ύποχρέωσι άπέναντί τους καί τούς ποτί
ζουν μέ δάκρυα καί φαρμάκια. Μέ τά λόγια τους, μέ τίς πράξεις τους, μέ τή συμ
περιφορά τους. "Οταν μάλιστα οί γονείς γεράσουν καί έχουν πιό πολύ άνάγκη τή 
συμπαράστασί μας έκεΐνοι τούς περιφρονούν, τούς βρίζουν, τούς διώχνουν πολλές 
φορές άπό τό σπίτι. Ξεχνούν όμως ότι κάποτε κΓ αύτοί θά γίνουν γονείς καί θά 
γεράσουν. Τότε πώς θά θέλουν νά συμπεριφερθούν τά παιδιά τους άπέναντί 
τους ; Πώς ;

Προ ήμερών πέθανε στήν Πετρούπολι κάτω άπό ενα ύπόστεγο ό Νίκος Π. Ή  
ζωή τού άνθρώπου αύτοΰ άποτελεΐ μιά ώφέλιμη ιστορία. ’Ακούστε την. Γεννήθηκε 
καί μεγάλωσε σέ μιά μεγάλη πόλι τής Πελοποννήσου άπό οικογένεια όνομαστή καί 
ευκατάστατη. *Ηταν μάλιστα μοναχογυιός. ’Έτσι μεγάλωσε άνετα καί σπούδασε 
γιατρός. Ό  πατέρας του λίγο μετά τή λήψι τού πτυχίου του πέθανε άπό καρδιακή 
προσβολή. ’Έμεινε λοιπόν μέ τή μητέρα του. Τά πράγματα πήγαιναν καλά. ’Απέ
κτησε γρήγορα φήμη καί χρήματα πολλά. Παντρεύτηκε μιά ώραία γυναίκα, ή ο
ποία Ιφερε στόν κόσμο δύο χαριτωμένα παιδάκια. "Ενα άγοράκι κΓ ενα κοριτσάκι. 
Δίδυμα. Αυτά ήταν όλη του ή χαρά καί όλη του ή λατρεία. Τά πάντα πήγαιναν 
θαυμάσια. ΤΗταν ευτυχισμένος. Ή  μητέρα του όμως γερνούσε καί μέρα μέ τή μέρα 
τήν έβλεπε σάν μιά άνορθογραφία μέσα στό ώραΐο του σπίτι. Αυτός καλοΰσε στό 
σπίτι του κόσμο έκλεκτό. Δέν μπορούσαν νά βλέπουν οί καλεσμένοι του ένα γηρο
κομείο, όπως έλεγε. Τή θεωρούσε σάν έμπόδιο στή σταδιοδρομία καί τήν προβολή 
του. ’Έτσι τής έχτισε ένα ξεχωριστό δωμάτιο στήν ταράτσα τού σπιτιού. Τήν έκλει
σε εκεί μέσα καί τής άπαγόρευσε νά μπαίνη στό σπίτι του. "Ο,τι ήθελε θά πή-
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γαινε αύτός. Στην άρχή ένδιαφέρθηκε για ένα διάστημα. Μετά σιγά - σιγά τήν ξέ- 
χασε. Καί κατάντησε ή μητέρα του νά ζη μέ τή βοήθεια των γειτόνων, πού έβλε
παν δλο της τδ δράμα. ΤΗρθαν οί 15 του Γενάρη τοΰ 1935. Τά παιδιά του έκλειναν 
τά επτά τους χρόνια. Άπεφάσισε νά γιορτάση τά γενέθλιά τους μ’ ένα μεγάλο πάρ- 
τυ. Ό  χειμώνας αύτός ήταν δ πιό κρύος πού πέρασε στην πόλι τους. Σκέφθηκε, 
λοιπόν, πώς μιά καλή γιορτή στο άρχοντικό του θά ζέσταινε τούς καλεσμένους του 
καί θά ξεχνούσαν τήν παγωνιά τοΰ χειμώνα. Πράγματι έγινε μιά ώραία γιορτή. 
Τό γλέντι είχε άνάψει. Τό κέφι ήταν άφάνταστο. ’Έξω φυσούσε κΓ έκανε κρύο 
τρομερό. Κατά τις δέκα τό βράδυ χτύπησε τό κουδούνι τής πόρτας. Πήγε ν’ άνοιξη. 
Στό κατώφλι πρόβαλε ή μορφή τής μητέρας του. "Ετρεμε άπό τό κρύο. —  «Νίκο, 
παιδί μου, σέ παρακαλώ πολύ φέρε λίγα κάρβουνα στό δωμάτιό μου. Θά πεθάνω 
απόψε άπό τό κρύο. Δεν άντέχω άλλο. Δέν μέ βλέπεις πώς έχω γίνει ; —  «Φύγε, 
παλιόγρια. Δέν σού είπα νά μή ξαναπατήσης έδώ μέσα ;» Καί τής έκλεισε κατά 
πρόσωπο τήν πόρτα. Οί καλεσμένοι παρηκολούθησαν τή σκηνή. Τό κέφι τους μέ 
μιάς έσβησε καί σιγά - σιγά, ένας - ένας, έφυγαν γιά τά σπίτια τους. Τήν άλλη 
μέρα άκούστηκε λυπητερά ή καμπάνα. Οί γείτονες βρήκαν τήν γεοόντισσα παγω
μένη ! Πέρασαν χρόνια άπό τότε. Τά παιδιά μεγάλωσαν καί γιά νά σπουδάσουν 
καλύτερα ήρθαν όλοι καί έγκατεστάθησαν στήν ’Αθήνα. Ή  θεία δίκη δμως τούς 
παρακολουθούσε. Ή  κόρη ξεγελάστηκε άπό κάποιον πού τήν κοροΐδεψε γιά λίγο 
καιρό καί μετά τήν ώδήγησε στό δρόμο τής άμαρτίας. Χάθηκαν άπό τότε τά ίχνη 
της. Ό  γυιός πέτυχε στό Πανεπιστήμιο. Γρήγορα δμως έμπλεξε μέ άσχημες πα
ρέες. Ξόδεψε δλη τήν περιουσία τοΰ πατέρα του κΓ έγιναν πάμπτωχοι. Ή  γυναίκα 
του δέν άντεξε άλλο καί πέθανε. "Οταν δέ ύστερα άπό χρόνια πολλά κατώρθωσε δ 
γυιός νά πάρη τό δίπλωμά του, δ πατέρας του νόμισε πως θά εύρισκε πιά κοντά 
του μιά γωνιά νά ήσυχάση καί νά ξεκουοαστή άπό τά βάσανα τής ζωής. Δέν ύπε- 
λόγισε δμως καλά τά πράγματα. ’Αφού δέν είχε άλλα νά προσφέρη ήταν άχρηστος. 
Βάρος. Καί δ γυιός τού έκλεισε τήν πόρτα. Γέρος καθώς ήταν, δέν μπορούσε νά 
έργασθή πιά. Ή  πείνα μέσα του τόν θέριζε. ’Άφησε τή ντροπή κατά μέρος καί 
άρχισε νά ζητιανεύη. Καταστάλαξε στήν Πετρούπολι. Τά ρούχα του είχαν γίνει 
κουρέλια. Τό σώμα του ίσχνδ καί άδύνατο. Έ ζησε γιά λίγο καιρό μέ τή βοήθεια 
τών άνθρώπων πού τόν έβλεπαν καί τόν εύσπλαγχνίζονταν. Μά ένα βράδι, πού μάς 
πέρασε μέ τά πολλά τά κρύα, τό σώμα του δέν άντεξε άλλο. Έ γειρε στή γωνιά 
ενός υπόστεγου καί ξεψύχησε. Μόνος καί έρημος. Τήν άλλη μέρα άκούστηκε λυ
πητερά ή καμπάνα τοΰ νεκροταφείου !

Καί τώρα μιά φωνή άκούγεται γεμάτη έρωτηματικά : ’Εμείς πώς φερνόμεθα 
στους γονείς μας ; ’Αλήθεια, πώς ;

Β. ΓΟΥΛΑΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι- 
κ ώ ν,ο ί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν των.



ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ό  αποκριάτικος χορός 
της Σχολής Ύπαστυνόμων

'Υπό του ’Αστυνόμου Β' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ· Ι· ΚΟΥ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ δ καθημερινές άγώνας της ζωής. Μέ πόνο καί ιδρώτα 
αγωνιζόμαστε νά άντιπαρέλθωμε τις τόσες άντιξοότητες πού συναντάμε. Επιδιώ
κομε με δλες μας τίς δυνάμεις, τίς σωματικές καί τίς ψυχικές, νά δημιουργήσωμε 
τίς προϋποθέσεις εκείνες πού θά μάς δώσουν την δυνατότητα νά Ιπιτύχωμε στον 
όποιοδήποτε σκοπό πού τάξαμε στη ζωή μας. Άνηφορίζομε άγκομαχώντας τον Γολ
γοθά τής καθημερινής βιοπάλης, φέρνοντας στίς πλάτες μας τδν σταυρό των άπαι- 
τήσεων καί άναγκών πού στιβάζονται μπροστά μας.

Αγώνας άπό τό πρωί ώς τό βράδυ κι άπό τό βράδυ ώς τό πρωί. ’Αμέτρη
τες οί ανάγκες μας. Συνεχής ή προσπάθεια. "Αγχος καί άβεβαιότητα χαρακτηρί
ζουν καί σημαδεύουν τά βήματά μας. Θολωμένος άπό μαύρα πυκνά σύννεφα δ βρί
ζοντας. "Ενα άδιάκοπο καί άνελέητο κονταροκτύπημα τών πάντων. Λίγο φως ζη
τάμε. Μιά μικρή δάση στήν έρημο. "Ενα χαρούμενο, μελωδικό κελάδημα. Λίγο 
φώς στο σκοτάδι πού απλώνεται γύρω μας. "Ενα υπήνεμο λιμανάκι νά αγκυροβο
λήσουμε τήν θαλασσοδαρμένη σχεδία μας. Ά ραγε είναι μεγάλες οί απαιτήσεις μας;

** *
ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ αληθινά θά ήταν δ κόσμος αν δλοι μας άπό και

ρού σέ καιρό άφήναμε κατά μέρος τίς δποιεσδήποτε προσωπικές μας προτιμήσεις 
καί φιλοσοφούσαμε γιά λίγο τήν πραγματική εικόνα πού άγκαλιάζει τήν καθημε
ρινή μας ζωή. Νά ξεχνούσαμε γιά λίγο τό σαρκίο μας καί νά ύψώναμε γύρω μας 
καί πάνωθέ μας τά βλέμματά μας, άπαλλαγμένα άπό κάθε Ιδιοτέλεια. Είναι όμορ
φη καί γλυκειά ζωή καί άξίζει νά άγωνίζεται γιά αυτή κανένας, φθάνει νά μπο- 
ρέση νά συλάβη τό πραγματικό της νόημα.

"Οσο σκληρός καί κουραστικός κΓ άν είναι δ άγώνας γιά τή ζωή, έχει ένα 
τρανό μεγαλείο, γιατί δίνει τήν εύκαιρία στούς στρατιώτες πού ρίχνονται στο πεδίο 
τής μάχης νά δείξουν ξεχωριστά δ καθένας τίς ίκανότητές των. Νά κτυπηθοΰν 
καί νά κτυπήσουν, νά πληγωθούν καί νά πληγώσουν, νά δείξουν μ’ ένα λόγο τή δι
κή του δ καθένας λεβεντιά. Καί νά κερδίσουν έπάξια τόν κότινο τής δάφνης. Στή 
μάχη, σέ κάθε άγώνα, κερδίζουν έκεΐνοι πού ξέρουν νά άγωνίζωνται.

** *
ΣΚΕΦΘΗΚΑΜΕ σάν άπαραίτητες τίς προλογικές μας αυτές σκέψεις, γιατί 

θέλομε νά τονίσωμε Ιδιαίτερα αύτά πού στή συνέχεια θά σημειώσωμε. Γιατί είδι- 
κώτερα γιά μάς τούς άστυνομικούς, πού καθημερινά βρισκόμαστε σέ μιά ύπερέν- 
ταση προσπαθειών, δ άγώνας γιά τή ζωή παρουσιάζει πολλές δυσκολίες. Καί νοιώ
θομε κρυφή χαρά διαπιστώνοντας δτι 45 χρόνια τώρα μπορέσαμε όχι μόνο νά κρα
τηθούμε γερά στά πόδια, άλλά μέ τίς μεγάλες δρασκελιές μας φθάσαμε σέ ζηλευ
τό άπό κάθε πλευρά έπίπεδο. Καί μπορούμε περήφανα νά δοθώνωμε τό άνάστη- 
μά μας, γιατί σέ πάρα πολλές περιπτώσεις, δύσκολες γιά τήν πατρίδα μας, βρε
θήκαμε πρώτοι στίς έπάλξεις, πρώτοι στίς θυσίες, πρώτοι σέ προσφορά αίματος. 
Καί μπορέσαμε παράλληλα νά γίνωμε πραγματικοί φίλοι μέ δλους έκείνους πού 
σ’ άλλες έποχές, μάς εχθρεύονται. Δημιουργήσαμε καί άναπτύξαμε καί άναπτύσ- 
σομε τίς κοινωνικές μας σχέσεις καί άποδείξαμε σέ φίλους καί εχθρούς δτι καί 
έμεΐς έχομε αισθήματα, έχομε ψυχικό κόσμο. Κι άν καμμιά φορά τό λειτούργημά
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μας μας φέρνη αντιμέτωπους μέ δμάδες ατόμων, νοιώθομε πρώτοι Ιμεϊς τη μεγαλύτε
ρη στενοχώρια. "Ομως είμαστε υποχρεωμένοι νά έπιβάλωμε τήν τάξη, νά έμπε- 
δώσωμε τό αίσθημα ασφαλείας στό πολίτη, νά περιφρουρήσωμε τήν περιουσία 
του, νά προστατεύσωμε τήν ακεραιότητα τής ζωής του.

Καί φθάσαμε εδώ πού φθάσαμε δχι βέβαια χωρίς κόπο. Χρειάστηκαν άγώ- 
νες, επίμονες προσπάθειες. Τί σημασία δμως έχουν δλα αύτά μπροστά στο άποτέλε- 
σμα πού πετύχαμε ;

Καί δέν είναι ή πρώτη φορά πού μάς δίνεται ή ευκαιρία νά τονίσωμε όπως 
πρέπει τδν άντίκτυπο πού δημιουργεΐται στήν κοινή γνώμη άπό αστυνομικές εκδη
λώσεις πού λαμβάνουν χώραν εδώ καί μερικά χρόνια. Καί θά πρέπει νά ευγνωμο
νούμε δλους εκείνους, παλιούς καί νέους, πού πίστευσαν στήν τρανή καί άνεκτίμη- 
τη σημασία τών έκδηλώσεων αυτών καί μόχθησαν κυριολεκτικά γιά τήν έδραίω- 
σή τους. Προσωπικά πιστεύομε δτι ήταν μιά από τις σημαντικότερες προσφορές. 
Θέλομε νά πιστεύωμε δτι δλοι μας, μέ τήν πάροδο τού χρόνου, θά τοποθετούμε ένα 
λιθαράκι στό οικοδόμημα πού λέγεται ΑΣΤΓΝΟΜΙΑ —  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. 
Μόνον έτσι πρέπει νά έλπίζωμε σέ ένα καλύτερον αύριον γιά τήν υπηρεσία πού 
ύπηρετοΰμε.

** *
ΚΑΙ ΤΟΝ κοπιαστικό άγώνα τής καθημερινής μας ζωής, ήλθε νά ζωγραφίση 

μέ χαρούμενες καί παιχνιαδιάρικες πινελιές τό καρναβάλι τής Σχολής Ύπαστυνό- 
μων. Μιά χαρωπή νότα, μιά γλυκειά μελωδία, ένα τρελλό - τρελλό άποκριάτικο 
γλέντι δόνησε γιά μιά βραδιά τήν ατμόσφαιρα καί μάς έκανε νά ξεχάσωμε γιά 
λίγο τις σκοτούρες. “Ενα άληθινό ξεφάντωμα χαράς καί κεφιού μάς έφερε τήν 
δάση τής έρήμου, τό φώς στό σκοτάδι, τό μελωδικό κελάδημα πού άποζητούσαμε. 
Καί μόνον γ ι’ αύτό δφείλομε νά έκφράσωμε τήν βαθειά μας εύγνωμοσύνη καί τίς 
άπειρες εύχαριστίες στον σεβαστό μας Διοικητή τών Αστυνομικών Σχολών, ’Αστυ
νομικόν Δ) ντήν Α ' κ. Αυκούσην Παναγιώτην. Καί μόνον γ ι’ αύτό θά πρέπει νά 
εύχαρίστωμε έγκάρδια, δλους Ικείνους τούς συνεργάτες του πού μόχθησαν γιά νά 
παρουσιάσουν δ,τι παρουσίασαν.

Δέν είναι ή πρώτη φορά πού οι ’Αστυνομικές Σχολές μάς ξαφνιάζουν. Χρό
νια τώρα συνεχίζεται μιά παράδοση μέ θρησκευτική εύλάβεια. Ή  σκυτάλη παρα
δίνεται άπό διοικητή σέ διοικητή καί εκείνο πού έντυπωσιάζει καί χαροποιεί ιδιαί
τερα είναι τό γεγονός δτι δέν άντιγράφουν δ ένας τόν άλλο. Ξεκινώντας βέβαια 
άπό τά ίδια, βασικά, πλαίσια, βρίσκει καθένας τους κάθε φορά κάτι τό ξεχωριστό 
νά προσθέση. ’Έτσι χρόνο τόν χρόνο βλέπει κανένας αισθητές διαφορές πού πλη
σιάζουν τήν έπιτυχία τού τελείου.

** *
ΜΙΑ ΕΓΓΕΝΙΚΗ πρόσκληση τού Διοικητοΰ τών Σχολών κ. Λυκούση, στις 

9 μ.μ. τής 4.3.67, έφερε τά βήματά μας στή Φιλοθέη, στό κτίριο τών Σχολών 
Βαθμοφόρων τής ’Αστυνομίας. Τό επιβλητικό γνωστό οικοδόμημα τής λεωφόρου 
Κηφισιάς, καλαισθητικά φωτισμένο, φάνταζε σάν πλεούμενο φωταγωγημένο. Πα
ρέες - παρέες οί προσκεκλημένοι κατευθύνονται στήν κεντρική είσοδο τής Σχολής. 
Δεξιά καί άριστερά παρκαρισμένα τά αυτοκίνητα τών... ευτυχών θνητών. Στήν εί
σοδο τής Σχολής μάς ύποδέχονται άξιωματικοί τής Σχολής καί μέ τήν διακρίνου- 
σα αύτούς εύγένεια μάς συνοδεύουν στόν δεύτερο δροφο τής Σχολής. ’Εκεί μεσο
λαβεί μιά σύντομη στάση. Οί ύπάλληλοι τού βεστιαρίου εύγενέστατοι παραλαμβά- 
νουν τά παλτά τού ισχυρού καί τού άσθενούς φύλου. Έ τσι, μετά τήν άφαίρεση 
τών παλτών, άποκαλύπτονται χαριτωμένες καί κομψές τουαλέττες καί μίνι φού
στες πού περιβάλλουν έντυπωσιακές ύπάρξεις. Καθώς μπαίνουμε στήν μεγάλη αί
θουσα καί μάς υποδέχονται προσωπικά ό κ. Λυκούσης καί δ Υποδιοικητής τών 
Σχολών, ’Αστυνομικός Δ) ντής Β ' κ. Τσιούγκος Κων) νος, άντικρύζουμε κάτι τό
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Ασυνήθιστο, κάτι πού θυμίζει μιά σελίδα άπδ τά παιδικά παραμύθια με τις παρα- 
δεισένιες χώρες. Μένομε κατάπληκτοι μπροστά στον καλλιτεχνικό διάκοσμο. Τί 
άρμονία, τί φαντασία, τί παραστατικότητα ! ’Αρλεκίνοι, πιερότοι, κολομπίνες, γορ
γόνες, γιρλάντες μέ χίλιων λογιών σχέδια καί ενα πλήθος άπό άλλα αποκριάτικα 
στολίδια, κατάλληλα δλα τοποθετημένα, μαγνητίζουν τόν έπισκέπτη πού δίκαια 
διερωταται : Μήπως κατά λάθος βρέθηκα κάπου άλλου κι δχι σέ άστυνομικό χώρο ; 
Κι δμως δεν πρόκειται γιά λάθος. Βρισκόμαστε στην ευρύχωρη αίθουσα του δευ
τέρου όρόφου τής Σχολής Βαθμοφόρων τής ’Αστυνομίας Πόλεων. "Αν και αναρμό
διοι γιά κρίσεις πάνω σέ καλλιτεχνικά θέματα, δπως είναι ή σκηνογραφία καί ή 
διακόσμηση, δφείλομε νά βαθμολογήσωμε μέ άριστα την πραγματικότητα πού Αντι- 
κρύσαμε. Θά πρέπει νά διετέθησαν και χρήμα καί χρόνος καί ουσία φαιά άρκε- 
τή καί πάνω απ’ δλα φαντασία ιδιαίτερη γιά νά έπιτευχθή ή άριστουργηματική 
διακόσμηση. Καί άκόμη περισσότερο άποδεικνύει τό βάθος τού ψυχικού κόσμου 
δλων εκείνων πού Ασχολήθηκαν μέ αυτή. Έξωτερικεύει παραστατικά τά πλούσια

‘Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Σ. Τζανετής έν μέσω τοϋ ’Αρχηγού τού ’Αστυνομικού 
Σώματος κ. Ε. Άρχοντουλάκη, τοΰ Διευθυντοϋ τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Κ. Τασιγιώργου 
καί τοϋ Διοικητού των ’Αστυνομικών Σχολών κ. Π. Λυκούση, εις τόν αποκριάτικου χορόν

τής Σχολής Ύπαστυνόμων.

αισθήματα πού κρύβει ή άστυνομική ψυχή. Συγχαρήτηρια, άν μοΰ έπιτρέπεται ή 
έκφραση, σ’ αυτούς πού μέ την όποιαδήποτε προσφορά τους συνέβαλαν στην δη
μιουργία τοΰ χάρματος έκείνου τών ματιών μας.

Περασμένες 9 μ.μ. σχεδόν δλα τά τραπέζια είχαν συγκεντρώσει γύρω τους 
τούς ευτυχείς προσκεκλημένους. Στό κέντρο καί δεξιά τής αιθούσης είχε ήδη κα
ταλάβει τή θέση τους τμήμα τής Φιλαρμονικής τής ’Αστυνομίας καθώς καί δ μαέ
στρος καί συνθέτης κ. Άβατάγγελος μέ τό ιδιότυπο μουσικό του δργανο. Γλυκειές 
νότες μουσικής γεμίζουν την Ατμόσφαιρα,, καθώς οι προσκεκλημένοι στά τραπέζια 
τους Ανταλλάσσουν τις πρώτες εντυπώσεις των. Τό προσωπικό τής Σχολής, μέ πρώ
το καί καλύτερο τόν οικοδεσπότη κ. Αυκούση, πηγαινοέρχεται. Καμμιά δέν παρα-
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τηρείται ανωμαλία. 'Όλα κυλοΰν μέ μαθηματική ακρίβεια. Σιγά - σιγά ή άτμόσφαιρα 
θερμαίνεται. Τά πρόσωπα δλων χρωματίζονται από ενα άπαλό καί διακριτικό κόκ
κινο χρώμα. Προμήνυμα ένός τρελού κεφιού. ’Ένδειξη μιας ζεστής, οικογενειακής 
ατμόσφαιρας.

Στις 10.15' περίπου τή γιορταστική συντροφιά λαμπρύνουν μέ τήν παρουσία 
τους ό έξοχώτατος Υπουργός Δημοσίας Τάξεως καί ή κυρία Τζανετή, ό ’Αρχη
γός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος καί ή δεσποινίς Άρχοντουλάκη, δ Δ) ντής ’Αστυ
νομίας Αθηνών, ’Αστυνομικός Δ) ντής Α ' κ. Τασιγιώργος Κων) νος καί δ Γενικός 
Δ) ντής τής ’Αστυνομίας Πόλεων στό Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, ’Αστυνομικός 
Δ) ντής Α ' κ. Στρατής ’Αθανάσιος μετά τής συζύγου του. Θερμά καί παρατεταμέ- 
να χειροκροτήματα συνοδεύουν τήν άφιξή τους καί άποδεικνύουν έτσι τήν άγάπη 
καί τόν σεβασμό πού τρέφομε δλοι γιά τήν άξια ήγεσία μας. ’Αλλά καί ή δική τους 
παρουσία έξωτερικεύει τά αίσθήματά τους γιά μάς. ΓΓ αυτό άλλωστε δταν δ κ. 
Αυκούσης προσφωνώντας τόν κ. Υπουργό καί τούς συνοδεύοντας αύτόν ήγήτορές 
μας σημείωσε ιδιαίτερα τή σημασία τής παρουσίας των, θύελλα χειροκροτημάτων 
επιβεβαίωσε τοΰ λόγου τό άληθές.

Καί μέ τήν άφιξη τών έπισήμων άρχισε πλέον τό άποκριάτικο καρναβάλι τής 
Σχολής. Στό μικρόφωνο δ κονφερανσιέ κ. Τέρυ Μπόλας... μάς άναγγέλλει τήν εμφά
νιση διαφόρων διαλεκτών καλλιτεχνών, πού εντελώς αφιλοκερδώς δέχθηκαν νά 
πάρουν μέρους στήν άποκριάτικη γιορτή τής Σχολής. Καί δφείλομε έπ’ εύκαιρία 
νά άπονείμωμε τόν δίκαιον έπαινο στούς έκπροσώπους τού καλλιτεχνικού κόσμου 
πού πάντοτε, σέ κάθε πρόσκλησή μας, εύγενέστατα προσφέρουν ανεκτίμητες ύπη- 
ρεσίες, άποδεικνύοντας έτσι τή μεγάλη τους γιά μάς άγάπη. Τούς διαβεβαιώνομεν 
δτι άμοιβαία καί ανάλογη είναι καί ή δική μας γ ι’ αυτούς άγάπη.

Μέ τή σειρά τους δίνουν τό «παρών» δ τραγουδιστής κ. Βενετσάκος, τό «Τρίο 
Φλόριντα», άτραξιόν ιδιαιτέρων άξιώσεων, μία Γερμανίς άκροβάτις, τό «Τρίο Μπρί- 
τσος», δ καταπληκτικός μίμος Γιάννης Μπουρνέλης, δ συνθέτης Κώστας Κλάβας, 
ή τραγουδίστρια (α' βραβείο Φεστιβάλ έλαφροΰ τραγουδιού Θεσσαλονίκης) Μαίρη 
Άλεξοπούλου, ή μελωδική καί γνωστή μας Τζένη Βάνου, τά κωμικά ζευγάρια 
Γιάννης Φέρμης —  Μαίρη Τζένου καί Στέλιος Σαρρής —  Εΰα Αία, ή ηθοποιός 
Νίτσα Μαρούδα, ή εκλεκτή έρμηνεύτρια δημοτικών τραγουδιών Σοφία Κολητήρη 
καί άνάμεσα σ’ δλους δ μοναδικός στό είδος του καί στήν δημιουργία κεφιού βα
σιλιάς τοΰ μπουζουκιού καί γνωστός συνθέτης Γιώργος Ζαμπέτας, πού ηλέκτρισε 
κυριολεκτικά τούς παρισταμένους μέ τό μπρίο καί τήν δεξιοτεχνία του.

Χορευτικοί ρυθμοί διάφοροι έδωσαν τήν εύκαιρία σέ δλους νά καταλάβουν τήν 
πίστα. Στούς άθάνατους έλληνικούς χορούς, πρώτος εδωσε τό σύνθημα ό κ. Υπουρ
γός καί τόν ακολούθησαν οί κ.κ. Άρχοντουλάκης, Τασιγιώργος, Στρατής, Λυκού- 
σης κ. ά., μεταξύ τών όποιων καί ό κ. Διοικητής τών ’Αστυνομικών Σχολών, αρχη
γός εν συντάξει κ. ’Αρχιμανδρίτης.

Καί καθώς περνάει ή ώρα, τό γλέντι δλο καί φουντώνει περισσότερο. ’Ατμό
σφαιρα πέρα γιά πέρα γιορταστική, άποκριάτικη. Τό δημοτικό τραγούδι μέ ερμη- 
νευτάς τόν γνωστό πρωταθλητή τού ζίου - ζίτσου καί καθηγητή τών ’Αστυνομικών 
Σχολών κ. Καμπαφλήν ’Αθανάσιον, τόν άστυφύλακα Μπεγλεμέ καί τήν δημοφιλέ
στατη Σοφία Κολητήρη, μάς παρασύρει δλους στό χορό καί ζοΰμε άλησμόνητες 
ώρες έλληνικής λεβεντιάς. Τά έκλεκτά έδέσματα συντείνουν στήν δημιουργία τοΰ 
κεφιού.

Οί δείκτες τού ρολογιού σημαδεύουν σταθερά τόν χρόνο. Μεσάνυχτα καί κάτι. 
Οί χοροί καί τά τραγούδια καί τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα συνεχίζονται. Αυτές 
τις ώρες ξεχνάμε γιά λίγο κάθε αντιξοότητα τής καθημερινής βιοπάλης. Είναι τό 
ξέφωτο στή σκοτεινιά, ή ήλιαχτίδα τής βαρυχειμωνιάς. Μιά μικρή άνάπαυλα στό 
αγκομαχητό γιά τόν έπιούσιο. Ή  κρουσταλλένια πηγή στή κάψα τοΰ καλοκαιριού.
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ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΣΙΣ ΨΕΥΔΩΝ*
------------------------Ύπό τοϋ κ. ΠΕΛΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗ_________________

«Είναι ανόητοι όσοι λένε ψέμματα», έλεγε δ Δημοσθένης.
Γία τούς κομμουνιστάς αυτός δ δρισμός τοΰ ψευόομένου είναι έπιεικής. ΑύτοΙ 

λένε ψέμματα καί όταν άκόμη δέν τούς βλάπτει ή άλήθεια.
Ψεύδονται οί κομμουνισταί παντού καί πάντοτε. Πολλές φορές ψεύδονται μό

νο καί μόνο γιά νά ψευσθοΰν. «Τδ ψεύδος για τό ψεύδος» ισχύει ώς δόγμα για τούς 
κομμουνιστάς, όπως ισχύει γιά τούς καλλιτέχνας ή «Τέχνη γιά την Τέχνη».

’Έλεγε δ Δημοσθένης ότι «είναι ανόητοι αυτοί πού ψεύδονται». Αυτοί όμως 
πού ψεύδονται έκ συστήματος, κατ’ επάγγελμα καί εις τδ διηνεκές πρέπει νά είναι 
κάτι περισσότερο άπδ ανόητοι. Γιατί θεωρούν τούς άλλους ώς άνοήτους. Καί αύτδ 
είναι τδ μεγαλύτερο λάθος των κομμουνιστών : θεωρούν όλους τούς άλλους τόσον 
μειωμένης άντιλήψεως ώστε νά μή διστάζουν νά υποστηρίζουν τά πιδ εξωφρενικά 
πράγματα καί τά πιδ προκλητικά ψεύδη.

Τήν άφορμή γι’ αυτές τις διαπιστώσεις πού άποτελοΰν πλέον κοινήν συνείδη- 
σιν τοΰ Λαού τήν έδωσε ένα σχόλιο τοΰ ραδιοφωνικού Σταθμού τοΰ Κ.Κ.Ε.

Ή  φράσις αυτή τοΰ κομμουνιστοΰ άρθρογράφου καί σχολιαστοΰ έχει ώς έξης : 
«Έξ αιτίας τής συνεχιζομένης καί μετά τδ τέλος τοΰ έμφυλίου πολέμου άπαγόρευ- 
σης τοΰ K.KJE., χ ι λ ι ά δ ε ς  κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ έ ς  κ α ί  ά λ λ ο ι  δ η 
μ ο κ ρ ά τ ε ς ,  ά ν ά μ ε σ α  α τ ο ύ ς  ό π ο ι ο υ ς  είναι καί δ ήρωας τής 
Ελληνικής άντίστασης Ν ί κ ο ς  Μ π ε λ ο γ ι ά ν ν η ς ,  έ κ τ ε λ έ σ θ η -  
σ α ν  μ έ  β ά σ η  τ δ  ψ ή φ ι σ μ α  5 0  9. ’Επίσης, πάνω άπδ 60 χιλιά
δες "Ελληνες, γιά νά άποφύγουν τις διώξεις, βρίσκονται, σήμερα έπί 17 χρόνια, 
στις σοσιαλιστικές χώρες όπως βρήκαν άσυλο καί φιλοξενεία».

’Ιδού τά τρία άσύστολα ψεύδη πού δ σταθμός τοΰ Κ.Κ.Ε. έτόλμησε νά διατυ- 
πώση απευθυνόμενος προφανώς, όχι πρδς τούς "Ελληνας ή έστω τούς δπαδούς του, 
άλλά πρδς όντα έκτδς τής γηΐνης σφαίρας.

Π ρ ώ τ ο ν  ψεύδος είναι ότι μέ τδν A. Ν. 509 «έκτελέσθησαν χιλιάδες κομ
μουνιστές». Καί τά νήπια γνωρίζουν τά έξής : Γνωρίζουν ότι μετά τις κομμουνι
στικές σφαγές τοΰ Δεκεμβρίου, ήλθε ή συμφωνία τής Βάρκιζας ή όποια άμνήστευσε

’Έτσι μέσα σέ μιά άποκριάτικη άτμόσφαιρα, μέ χορούς καί τραγούδια, μέ
τδ κέφι αμείωτο ώς τήν τελευταία στιγμή, τδ καρναβάλι, τής Σχολής Ύπαστυνό-
μων άφησε σ’ όλους μας τις πλέον έντονες έντυπώσεις. ΤΗταν μιά βραδιά αξέχα
στη τήν δποία θά θυμόμαστε ώς τοΰ χρόνου, δπότε πιθανόν νά μάς δοθή ή ευκαι
ρία νά άσχοληθοΰμε καί πάλι. ’Αλλά ώς τότε όλοι οί προσκεκλημένοι, φίλοι καί 
συγγενείς τών Δοκίμων Ύπαστυνόμων, οί καθηγηταί τής Σχολής καί γενικώς όσοι 
πήραμε μέρος στό πραγματικό ξεφάντωμα, ευχόμαστε δλόψυχα κάθε προκοπή στις 
’Αστυνομικές Σχολές. "Ενα μεγάλο εύχαριστώ στδν κ. Διοικητή, στδν κ. Υποδιοι
κητή καί γενικώς σ’ όλο τδ προσωπικό τών Σχολών, πού μέ ευγένεια καί καλω- 
σύνη μάς φιλοξένησαν.

ΑΜΠΟΤΕ τδ Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων μέ τήν λαμπρή ώς τώρα ιστο
ρία του καί μέ τδ φωτεινό παράδειγμα τής άξιας ήγεσίας του, νά συνέχιση τήν 
θριαμβευτική πορεία του. Καί θά γίνη αύτδ δπωσδήποτε, γιατί μάς τδ έγγυώνται 
τδ αδάμαστο θάρρος, ή προσήλωση στδ καθήκον, τδ φιλότιμο καί ή θέληση όλων 
όσων σήμερα ύπηρετοΰν στήν ’Αστυνομία. Θά συνεχίσωμε άπτόητοι στις έπάλξεις, 
έχοντας σάν όδηγδ καί σκοπό τήν πιστή έκτέλεση τοΰ καθήκοντος.

I. ΡΑ Ί  ΚΟΣ
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δλα τά κομμουνιστικά έγκλήματα καί πρώτα τούς κομμουνιστάς ήγέτας πού έσπευ- 
σαν πρώτοι νά δια σώσουν τον έαυτόν τους. Δέν ήμνηστεύθησαν τά έγκλήματα τοϋ 
κοινού ποινικού Νόμου. ’Αλλά ούτε ένας (αριθμός 1) εγκληματίας έξετελέσθη.

Επίσης οί πάντες γνωρίζουν δτι βάσει τού ψηφίσματος 509, πού ήταν άποτέ- 
λεσμα τού τρίτου εναντίον τού Ελληνικού Λαού κομμουνιστικού γύρου, έξετελέσθη- 
σαν δλίγες δεκάδες συμμοριτών ή κατασκόπων, δικασθέντων καί καταδικασθέντων 
από τά έκτακτα στρατοδικεία τήν σύστασιν τών οποίων ύπηγόρευσε δ εναντίον τής 
Ελλάδος τριετής κομμουνιστικός πόλεμος. Καί οί δλίγοι αύτοί έκτελεσθέντες συνε- 
λήφθησαν τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν είτε ναρκοθετούσαν διά νά πλήξουν τόν 
Ελληνικόν Στρατόν, είτε έπρόδιδον είς τούς συμμορίτας κινήσεις έλληνικών στρα
τιωτικών μονάδων, είτε έφωδίαζον μέ τρόφιμα τούς Ιπιτιθέντας κατά τής πατρί- 
δος.

’Ιδού λοιπόν τό π ρ ώ τ ο ν  άσύστολον ψεύδος : οί δλίγες δεκάδες τών έκτε- 
λεσθέτων προδοτών είς περίοδον κατά τήν δποίαν δ Ελληνικός Λαός έδιδε τόν 
υπέρ πάντα άγώνα του εναντίον τής κομμουνιστικής εισβολής, αυτές οί δλίγες δε
κάδες τών έκτελεσθέντων αναβιβάζονται είς... χιλιάδας από τήν πάντοτε ψευδομέ- 
νην κομμουνιστικήν προπαγάνδα.

Είς τήν ιδίαν δμως φράσιν περιέχεται καί δεύτερον ψεύδος : είπεν δ κομμου
νιστής ραδιοσχολιαστής δτι μεταξύ τών χιλιάδων έκτελεσθέντων ήταν καί «άλλοι 
δημοκράτες», έκτος τών κομμουνιστών.

Αυτό περί έκτελέσεως «δημοκρατών», είναι ισότιμον ψεύδος τού προηγουμέ
νου.

Είναι γνωστόν δτι ούδείς Έλλην μή κομμουνιστής συμμετείχε είς τήν έναντίον 
τού ’Έθνους έξωθεν έπίθεσιν. Άντιθέτως σύσσωμος δ Λαός τής Ελλάδος άντεστά- 
θη κατά τού συμμοριτισμού καί διά τούτο άλλωστε καί συνετρίβη ή κομμουνιστική 
εισβολή. Επομένως ούτε ένας «δημοκράτης», δηλαδή ούτε ένας μή κομμουνιστής, 
ήτο δυνατόν νά έκτελεσθή από τά Στρατοδικεία. "Ενας μόνον άληθινός, γνήσιος 
καί τίμιος δημοκράτης έξετελέσθη τότε : δ άείμνηστος ύπουργός τής Δικαιοσύνης 
Χρήστος Λαδάς. Ά λλ’ αυτός έξετελέσθη —  δολοφονηθείς από τούς κομμουνιστάς 
γιατί στάθηκε γενναίος διώκτης τους, αντίπαλός τους.

’Ιδού λοιπόν καί τό δ ε ύ τ ε ρ ο ν  άσύστολον ψεύδος. Τπάοχει δμως καί 
τ ρ ί τ ο ν  ψεύδος έξ ίσου μέγα δσο καί τά προηγούμενα. Άπεκάλεσε δ ραδιο- 
σχολιαστής τόν Μπελογιάννη «ήρωα τής Ελληνικής άντιστάσεως».

Είναι γνωστόν δτι δ Μπελογιάννης έκτελεσθείς διά προδοτικήν έναντίον τής 
πατρίδος του δράσιν ύπήρξεν «ήρως» μόνον γιά τούς κομμουνιστάς, δμοϊδεάτας του. 
’Αλλά καί έάν ύπήρξεν έπίσης καί ήρως τής έθνικής άντιστάσεως, αύτό δέν τού 
έδινε τό δικαίωμα νά καταπροδόση είς τήν συνέχειαν τήν πατρίδα.

Ό  ήρως τού Βερντέν, δ στρατάρχης Πεταίν, άπέθανεν ώς ισοβίτης, διότι 
έσχημάτισε κυβέρνησιν μετά τήν παράδοσιν τής Γαλλίας είς τούς Γερμανούς.

’Αλλά αύτή ή ύπόθεσις τών «ήρώων τής έθνικής άντιστάσεως», οί δποΐοι κατά 
τούς κομμουνιστάς ήσαν μ ό ν ο ν  οί κομμουνισταί, είναι μία άλλη ίστορία. 
Τήν άποδίδει τό έπιτυχές έπίγραμμα : «’Ολίγες σελίδες δόξης καί πολλές σελίδες 
έθνικοΰ έγκλήματος». Αύτή ήταν ή περίφημος «έθνική άντίσταση» τών κομμουνι
στών.

”Ας έπανέλθουμε δμως στήν φράσιν πού είναι γεμάτη άπό ψεύδη.
Ψεύδος λοιπόν τ ρ ί τ ο ν  δτι ό «Μπελογιάννης είναι ήρωας τής έλληνικής 

άντίστασης». Είναι ήρωας τών κομουνιστών κι’ αύτό άπό τήν άνάγκη νά έχουν καί 
αύτοί μερικούς ήρωας, έν δνόματι τών δποίων, άγωνίζονται νά παραπλανούν καί 
νά καπηλεύωνται τούς δπαδούς των.

Υπάρχει δμως καί τ έ τ α ρ τ ο ν  ψεύδος. “Ισως περισσότερον άσύστολον 
καί άπό τά προηγούμενα. Είπε δ ραδιοσχολιαστής τού κομμουνιστικού ραδιοφωνι-
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κοΰ στάθμου δτι «πάνω από 60 χιλιάδες "Ελληνες, βρίσκονται σήμερα έπί 17 χρό
νια στίς σοσιαλιστικές χώρες, για νά άποφύγουν τίς διώξεις». Και αυτό είναι μέ- 
γιστον ψευδός. Αυτοί πού βρέθηκαν στά κομμουνιστικά κράτη μετά τήν συντριβή τού 
συμμοριτισμού, βρέθηκαν γιά πολλούς λόγους έκεΐ. Π ρ ώ τ ο ν  πολλοί κατέφυ
γαν δχι γιά νά μή διωχθοΰν, άλλά γιά νά μη λογοδοτήσουν γιά τίς πράξεις τους. 
"Αλλοι κατέφυγαν στά κομουνιστικά κράτη γιατί ύπεχρεώθησαν βιαίως νά καταφύ
γουν άπό τήν ήγεσίαν τών συμμοριτών. Υπήρξε αύστηρά καί γενική διαταγή τού 
αρχηγείου τού Μάρκου δπως δ συμμοριτικός στρατός περάσει τά σύνορα.

"Ετσι βρέθηκαν Ιξω άπό τήν πατρίδα καί βιαίως στρατολογηθέντες καί κά
τοικοι χωριών τά όποια άθελήτως έγκατέλειψαν.

Άλλά καί τής συντριβής τού συμμοριτισμού, είχε προηγηθή τό φοβερό έκεΐνο 
παιδομάζωμα. Καί αυτά τά δύσμοιρα παιδιά εύρέθησαν βιαίως στό κομμουνιστικό 
παραπέτασμα καί δχι, φυσικά, γιά νά «μή διωχθοΰν».

Ιδού λοιπόν καί τό τ έ τ α ρ τ ο ν  άσύστολον ψεύδος πού περιέχει μ ί α 
μόνον φράση τών κομμουνιστών προπαγανδιστών.

Δέν κατέφυγαν στό παραπέτασμα οί «60 χιλιάδες "Ελληνες γιά «νά άπο
φύγουν τίς διώξεις». Ά λλοι κατέφυγαν άπό δειλία καί αίσθημα ένοχής γιά τά 
έγκλήματά τους. "Αλλοι διότι ύποχρεώθηκαν άπό τούς συμμορίτας νά έγκαταλεί- 
ψουν τά χωριά τους, γέροι, γυναίκες καί παιδιά. Καί άλλοι γιατί είχαν έπιστρα- 
τευθή βιαίως ή είχαν άπαχθή, δπως τά δύστυχα Ελληνόπουλα τού άνατριχια- 
στικοΰ παιδομαζώματος.

Ερήμωσαν τά πάντα φεύγοντες τότε οί επιδρομείς. Ακόμη καί τά χωριά τών 
συνόρων άπό τούς άνθρώπους.

"Ετσι μέσα στίς 60 χιλιάδες φυγάδες —  έάν είναι 60 χιλιάδες —  ύπάρχουν 
πολλές κατηγορίες. Υπάρχουν ένοχοι καί άθώοι, υπάρχουν κομμουνισταί πού άνέ- 
νηψαν, πατριώτες πού έγιναν κομμουνισταί, παιδιά πού ήνδρώθησαν μέσα στήν 
κομμουνιστική προπαγάνδα, γέροι πού πέθαναν στήν ξένη γή. Τπάρχουν νέοι πού 
έγέρασαν, γυναίκες πού έκαναν έκεΐ δική τους οικογένεια καί γονείς πού δέν βλέ
πουν τά παιδιά τους.

Υπάρχει ένας κυκεών άθώων καί ένόχων, κομμουνιστών καί πατριωτών, πού 
καθιστά δυσχερέστατον τό έργον τής επιλογής. Βεβαιώνει δμως αυτός δ κυκεών, 
δτι σήμερα δέν θά ύπήρχαν οί 60 αύτές χιλιάδες άθώοι καί ένοχοι φυγάδες, φυ
γάδες ήθελημένως ή άθελήτως, νοσταλγοί τής πατρίδος καί τής έλευθερίας ή άδιόρ- 
θωτοι εχθροί τού "Εθνους, ούδείς άπό αυτούς θά υπήρχε έάν δέν είχε προϋπάρξει 
ή άνίερος εκείνη κατά τής πατρίδος καί τής Δημοκρατίας κομμουνιστική εισβολή.

"Ετσι ύπάρχει καί διά τό δράμα αύτό κάποιος υπεύθυνος. Αυτός δμως είναι 
μ ό ν ο ν  δ κομμουνισμός.

"Ετσι ούτε τό ψεύδος, ούτε τό θράσος δύναται νά άποκρύψη καί αύτήν τήν άλή- 
θειαν. Καί ή άλήθεια είναι δτι έάν τό Κ.Κ.Ε. δέν έπραττε δσα έπραξε σέ βάρος 
τής Ελλάδος, ούτε αύτό θά ήτο παράνομον, ούτε τό 509 ψήφισμα θά υπήρχε, ούτε 
οί 60 χιλιάδες άθώοι ή ένοχοι φυγάδες θά ύπήρχαν.

Ή  Ελλάς καί ή Δημοκρατία δέν έπετέθησαν κατά τού κομμουνισμού. Ό  κομ
μουνισμός έπετέθη έναντίον τους. Αυτός λοιπόν είναι ύπεύθυνος δι’ δλα. "Ετσι δέν 
μετατίθεται ή ιστορική πραγματικότης μέ δσα ψεύδη καί έάν τολμά ή κομμουνιστική 
προπαγάνδα νά έμφανίζη ώς άλήθεια.

Π Ε Λ Ο Σ  Κ Ο Υ Τ Ο Υ Π Η Σ

Τό σχόλιον τούτο μετεδάθη έκ τού Κεντρικού Ρ. Σ. Ένοπλων Δυνάμεων τήν 2-7-1967.
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ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1967

Α) Κατά τδν μήνα ’Ιανουάριον έ.έ. καί άπδ 1— 31 είς ’Αθήνας - Πειραιά - 
Πάτρας καί Κέρκυραν:

1) Έξητάσθησαν άπό ιατρούς τής έκλογής των οίκοι
2) Έξητάσθησαν είς ιατρεία τής έκλογής των
3) Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς έξετάσεις ή θερα

πείας είς ίδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά έργαστήρια
4) 'Γπεβλήθησαν είς δδοντιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις 

καί Κέρκυρά
5) Είσήχθησαν είς Ν) μεΐα & Κλινικάς τής έκλογής των
6) Έγεννήθησαν είς Μαιευτήρια
7) Παθολογικαί καί παρακλινικαί έξετάσεις πραγματο-

ποιηθεΐσαι είς τά ιατρεία καί έργαστήρια τής Υγειο
νομικής Υπηρεσίας καί Κλάδου Υγείας Άθηνών-Πειραιώς 2.710 »

8) Έχορηγήθησαν όρθοπεδικά είδη άξίας 3.870 δρχ. είς 6 »

2.283 Μέλη 
3.241 »

1.614 »

30 »
206 » 

40νέα»

’Ήτοι τό Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλψ 10.130 »
9) Έξετελέσθησαν είς Φαρμακεία τής έκλογής των 7.603 

συνταγαί.
Άπύ οικονομικής πλευράς δ μήν Δεκέμβριος 1966 έχει ως έξής:

Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  Δρχ. 512.948,60
» έκ συμ) χής Δημοσίου » 267.213 —

Σ ύ ν ο λ ο ν  ’Ε σ ό δ ω ν
Ε Ξ Ο Δ Α

» 780.161,60 
» 814.890,55

Ε Λ Λ Ε Ι Μ Μ Α » 34.728,95

Β) Κατωτέρω παραθέτομεν συνολικόν πίνακα κινήσεως άσθενών κατά τό έτος 
1966 πρός γνώσιν.

1) Έξητάσθησαν άπό ίατρούς τής έκλογής των οίκοι 
Έξητάσθησαν είς ίατρεΐα τής έκλογής των ν - a  
Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς έξετάσεις ή θερα
πείας είς ίδιώτας ίατρούς ή ιδιωτικά έργαστήρια 
'Γπεβλήθησαν είς δδοντιατρικάς θεραπείας 
Είσήχθησαν είς Νοσ) μεΐα & Κλινικάς τής έκλογής των 
Έγεννήθησαν είς Μαιευτήρια
Παθολογικαί καί παρακλινικαί έξετάσεις πραγματο- 
ποιηθεΐσαι είς τά ίατρεΐα καί έργαστήρια τοΰ Νοσο
κομείου Άστυν. Πόλεων καί Κλάδου Υγείας ’Αθη
νών - Πειραιώς
Έχορηγήθησαν όρθοπεδικά είδη άξίας δρχ. 37.674 είς 

"Ητοι τό Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω 115.565
9) Έξετελέσθησαν είς φαρμακεία τής έκλογής των 72.647 συνταγαί.

2)
3)

4)
5)
6) 
7)

8)

21.155 Μέλη 
36.851 »

17.014 »
338 »

2.682 » 
397 νέα»

36.736
392
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Γ) Ή  οικονομική κίνησις του 'Ταμείου κατά τό έτος 1966 
είχεν ώς άκολούθως :

’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  
» έκ συμ)χής Δημοσίου

ΔΡΧ· 6.196.720
8.169.407

Σ ύ ν ο λ ο ν  Ε σ ό δ ω ν
Ε Ξ Ο Δ Α

» 14.366.127 
» 10.810.675

Π Λ Ε Ο Ν Α Σ Μ Α » 3.555.452

Τπομιμνήσκομεν ύμΐν τήν πρδς άπάσας υπηρεσίας κοινοποΐηθεΐσαν ύπ’ άριθ. 
798ΦΙ) 24-12-66 Εγκύκλιον Διαταγήν ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων, άφορώσαν είς 
τήν θεώρησιν των βιβλιαρίων νοσηλείας των μελών τοΰ Κλάδου 'Υγείας, μέ τήν 
παράκλησιν δπως κοινοποιηθή καί αδθις εις άπαντας τούς παρ’ ύμΐν ύπηρετοΟντας 
υπαλλήλους, τονίζοντες δτι, προκειμένου περί γονέων ή άδελφών, απαιτείται άπα- 
ραιτήτως, πλήν τής δηλώσεως καί πιστοποιητικών οικογενειακής καταστάσεως άνευ 
τοΰ όποιου δέν καθίσταται δυνατή ή θεώρησις, καθ’ δσον πλεΐστοι τών προσερχο- 
μένων ύπαλλήλων δηλοΰσιν άγνοιαν τής έν λόγφ Διαταγής μέ αποτέλεσμα άφ’ ένός 
μέν νά ταλαιπωρούνται άσκόπως, άφ’ έτέρου δέ νά δημιουργώνται Ιριδες καί προσ- 
τριβαί.

Ο Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ
ώς Π ρόεδρος τον  Κ λάδου Υ γ ε ία ς  Α .Π .
Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  Α Ρ Χ Ο Ν Τ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ

α ; π ο ;λ  ο  γ ι ς  μ ο  ς

ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 

ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1967

Α) Κατά τόν μήνα Φ) ριον έ.Ι. καί άπδ 1— 28 είς ’Αθήνας— Πειραιά-—Πά
τρας καί Κέρκυραν :

1) Έξητάσθησαν άπδ Ιατρούς τής Ικλογής των οίκοι 2.660 Μέλη
2) Έξητάσθησαν είς ίατρεϊα τής εκλογής των 3.196 »
3) Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς έξετάσεις ή θερα

πείας είς ίδιώτας ίατρούς ή ιδιωτικά έργαστήρια 1.294 »
4) Ύπεβλήθησαν είς όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πά-

τραις καί Κερκύρφ 48 »
5) Είσήχθησαν είς Ν) μεΐα καί Κλινικάς τής εκλογής των 132 »
6) Έγεννήθησαν είς Μαιευτήρια 34νέα»
7) Παθολογικαί ‘καί παρακλινικαί έξετάσεις πραγματο- 

ποιηθεΐσαι είς ίατρεϊα καί έργαστήρια τής Ύγειον.
'Υπηρεσίας τοΰ ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων καί Κλά
δου 'Υγείας ’Αθηνών - Πειραιώς 2.500 »

8) Έχορηγήθησαν δρθοπεδικά είδη άξίας 1.686 δρχ. είς 3 »

”Ητοι τδ Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλψ 9.867 »
9) Έξετελέσθησαν είς Φαρμακεία τής έκλογής των 8.229 

συνταγαί.
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Β) ’Από οικονομικής πλευράς 6 μήν ’Ιανουάριος έχει ώς
έξης :
’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  Δρχ. 641.365,40

» έκ συμ)χής Δημοσίου » 154.961,80

Σ ύ ν ο λ ο ν  ’Ε σ ό δ ω ν  » 796.327,20
Ε Ξ Ο Δ Α  » 739.012,10

Π Α Ε Ο Ν Α Σ Μ Α  » 57.315,10

Γ) Φέρομεν είς γνώσιν των Άστυν. ύπαλλήλων καί των μετόχων τοΰ Κλάδου 
Υγείας Α.Π., τήν ύπ’ άριθ. 594) Γ1088375) 12-10-65 έγκύκλιον Διαταγήν Υπουρ
γείου Τγιεινής καί παρακαλοΰμεν διά τήν άκριβή πρδς ταύτην συμμόρφωσιν. Είς 
τήν περιφέρειαν τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης θά παρέχηται έξωνοσοκομεια- 
κή περίθαλψις διά των βιβλιαρίων Μ Ο Ν Ο Ν  είς τούς ύπηρετοΰντας ή διαμέ- 
νοντας μονίμως είς τήν περιφέρειαν ταύτην ήσφαλισμένους τοΰ Δημοσίου. Είς τούς 
Νομούς είς ους έχει έπεκταθή ή ισχύς των βιβλιαρίων θά παρέχηται έξωνοσοκο- 
μειακή περίθαλψις, διά των βιβλιαρίων Μ Ο Ν Ο Ν  είς τούς έν έκάστψ Νομφ 
ύπηρετοΰντας ή διαμένοντας μονίμως ήσφαλισμένους, ούχί δέ καί είς τούς ΙΕ έτέ- 
ρων Νομών τοιούτους. Έξαίρεσις δύναται νά γίνη διά τούς πάσχοντας έκ νοση
μάτων ή διάγνωσις ή θεραπεία των όποιων δεν καθίσταται δυνατή είς τόν είς δν 
όπηρετοΰσιν ή διαμένουσιν μονίμως Νομόν, είτε ελλείψει ίατρών διαθετόντων τήν 
άπαιτουμένην ειδικότητα, είτε ελλείψει τών καταλλήλων έπιστημονικών μέσων. “Ι- 
να δμως παρασχεθή ή τοιαύτη περίθαλψις είς τήν περιφέρειαν Ιτέρου Νομοΰ διά τοΰ 
βιβλιαρίου, δέον νά εχη έφοδιασθή δ ήσφαλισμένος δι’ είδικοΰ πρός τοΰτο σημειώ
ματος, προς τήν “Υπηρεσίαν Υγειονομικής Περιθάλψεως τής είς ήν θά μεταβώσι 
πρός περίθαλψιν έτέρας περιφερείας, οί μέν ύπηρετοΰντες ή διαμένοντες μονίμως 
είς τήν έδραν τοΰ Υγειονομικού Κέντρου, ύπό τούτου, οί δέ διαμένοντες είς έτέραν 
πόλιν ή χωρίον ύπό των κατά τόπους όρισθέντων ύπό τής Νομαρχίας ίατρών ή 
άγροτικών ίατρών, έν ώ νά σημειοΰται άπαραιτήτως δτι έλλείψει ειδικών ίατρών 
κ.λ.π. δέν καθίσταται δυνατή ή παροχή περιθάλψεως έν φ Νομφ, είς δν υπηρετεί 
ή διαμένει μονίμως ό ένδιαφερόμενος. Τοΰτο δέν ισχύει διά τούς μετακινουμένους 
δι’ έκτέλεσιν υπηρεσίας ύπαλλήλους, δι’ ους ή έξωνοσοκομειακή περίθαλψις θά πα- 
ρέχηται διά τοΰ βιβλιαρίου των.

Δ) “Ωσαύτως καθίσταται γνωστόν είς άπαντα τά μέλη τ ο ΰ  Κ λ ά δ ο υ  
Υ γ ε ί α ς  δ τ ι  έ π α υ σ ε  ί σ χ ΰ ο ν  τ ό  μ έ χ ρ ι  τ ο ΰ δ ε  σ ύ σ τ η -  
μ α, τής διά τών τριών προσφορών άγορας δρθοπεδικών είδών οίασδήποτε φύ- 
σεως, μεγέθους, τύπου καί αξίας δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 380) ΓΙΟ) 51752) 26-5-66 
’Εγκυκλίου Δ) γής Ύπουργ. Υγιεινής, ήτις αναφέρει δτι τά έχοντα άνάγκην τοιού- 
των είδών, μέλη, δύνανται νά προμηθεύωνται ταΰτα έκ τοΰ Κρατικού Εργοστα
σίου τοΰ Γενικοΰ ’Επιτελείου Στρατού. Είς περίπτωσιν δέ καθ’ ήν ήσφαλι- 
σμένον μέλος έπιθυμεΐ τήν προμήθειαν έξ ιδιωτικού τινός καταστήματος, δΓ οίον- 
δήποτε λόγον, δέν θά λαμβάνη δλόκληρον τήν άξίαν τοΰ άγορασθέντος ορθοπεδικού 
είδους, άλλά έκείνην μόνον, ήτις αναγράφεται είς τόν πίνακα τοΰ ώς άνω έργο- 
στασίου, ή δέ προκύπτουσα διαφορά θά βαρύνη τόν ήσφαλισμένον.

Ο Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ
ώς Π ρόεδρος τον  Κ λά δον  ' Υ γεία ς  Α .Π .
Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  Α Ρ Χ Ο Ν Τ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ



-—■ ΑΠΟΠΕΙΡΑ σωματεμπορίας άπεκαλύφθη καί συνελήφθη ή Ελένη Άρ- 
βανιτάκη, Κυπρία, ή όποια στρατολόγησε 5 νέες για νά τίς στείλη ώς «κονσομα- 
τρίς» δήθεν στίς χώρες της ’Ανατολικής Μεσογείου, οπού θά έχρησιμοποιοΰντο στα 
διάφορα χαμαιτυπεία.

—  Ο ΚΛΕΠΤΗΣ ξυλείας άπό οικοδομές Σπ. Κουφός συνελήφθη άπό τήν Γε
νική ’Ασφάλεια καί δμολόγησε 8 κλοπές ξυλείας, άξίας 30.000 δραχμών, τήν όποία 
έπούλησε στόν έμπορο ξυλείας Γ. Λεβαντή.

—  ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ έξαγωγής συναλλάγματος συνελήφθη στό ’Αεροδρόμιο, 
ό Σόλων Ζαχάρωφ, έμπορος ώρολογίων, έξ Αίγυπτου, γιατί θέλησε νά βγάλη λα
θραία στή Ζυρίχη 3.200 δολλάρια, πού είχε κρύψει στίς σόλες τών παπουτσιών του, 
GG.000 λιρέττες κλπ.

—  Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Ν. Φιλαγκάος ή Κοντοκόρος συνελήφθη στην ’Ιταλία 
καί μετήχθη στην Ελλάδα, γιατί έχει διαπράξει σωρεία διαρρήξεων χρυσοχοείων 
επαρχιακών πόλεων, ήτοι : 1) Πανίδη, στην ’Ελευσίνα, 2) Σαβέρη, στό Αίγιο, 3) 
Δρεστολούδα, στην ’Ιτέα, 4) Κιντώνη, στό Λεβίδι, 5) Σπυροπούλου, στήν Κάτω 
Άχαί'α, 6) Ψυχράνου, στό Αίγιο καί 7) Λαλιώτη, στό Ρ>όλο.

—  Ο ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΣ I. Ψωριακάκης συνελήφθη γιατί έξεμεταλλεύετο 
τήν Σταματία Παπαγεωργίου, έτών 20, τήν όποία έκτύπησε κατά τρόπο βάρβαρο, 
επειδή νόμιζε δτι παρακρατούσε άπό τά χρήματα πού κέρδιζε, έκδιδομένη σέ δια
φόρους άνδρες.

—  ΣΚΟΤΩΣΕ τή φίλη του Μαρία συζ. Γ. Γιδάκου ό θυρωρός τής πολυκατοι
κίας δδοΰ Άραχώβης 4, ’Αλέξανδρος Ράπτης καί είχε κρύψει τό πτώμα της στήν 
αποθήκη επί 4 ήμέρες. ’Ισχυρίζεται δτι τον Ιξεβίαζε νά τής δίνη χρήματα καί σέ 
μιά στιγμή κρίσης τή κτύπησε μέ ένα ξύλο καί κατόπιν τήν έμαχαίρωσε έπανειλημ- 
μένως. Παρεδόθη στήν ’Αστυνομία, 4 ήμέρες μετά τό έγκλημα.

—  ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕ μέ μαχαίρι τή γυναίκα του ’Ανδρομάχη, ό Κωνσταντί
νος Κοζερής, ύστερα άπό λογομαχία, στό σπίτι τους, Ιπί τής όδοΰ ’Αλαμάνας 100 
τοϋ Κολωνοΰ. Ό  δράστης ισχυρίζεται δτι αιτία τοϋ τραυματισμού είναι λόγοι τι-
ιιής·

—  Ο ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΣ Ά ν. Καμπουρίδης συνελήφθη γιατί έξεμεταλλεύετο 
τρία χρόνια τήν Ελένη Άθανασάκη, Ιτών 21, τήν όποία είχε έγκαταστήσει σέ 
οίκο άνοχής στή Τρούμπα.

—  Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Β. Γεωργούλιας συνελήφθη στό Περιστέρι γιατί άπε- 
πειράθη νά διαρρήξη τό έκεΐ ύποκατάστημα τής Εθνικής Τραπέζης.

—  ΣΠΕΙΡΑ πλαστογράφων άδειών ίκανότητος όδηγοΰ αύτοκινήτου άνεκαλύ- 
φθη άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών. Συνελήφθη δ άρχηγός τής σπείρας Β. 
Τκυρλάκης, έτών 52, αυτοκινητιστής καί τά μέλη Δημ. Στάμου, I. Τζουβάρας καί 
II. Μπιθηκώτσης. Ή  σπείρα έπαιρνε γιά κάθε δίπλωμα 6.000 δραχμές.
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—  ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΓ τής Απασχολήσεως, οί Έ μ. Κουγεντάκης καί Ν. 
Παναγόπουλος Αρπαξαν Απδ τδ ταμείο τοϋ περιπτέρου Ιπί τής δδοΰ Καραγεώργη 
Σερβίας δρχ. 3.500 καί συνελήφθησαν κατόπιν Αναζητήσεων τής Γενικής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών.

—  ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ τόπου πρδς Ασέλγειαν, συνελήφθησαν Απδ τήν Υπηρεσίαν 
’Ελέγχου ’Ηθών καί Λεσχών τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, οί Χρήστος καί 
Σοφία Θωμοπούλου (ιδιοκτήτες) καί ή διευθύντρια τοΰ ξενοδοχείου «Βόσπορος», 
Θάλεια Σπηλιωτοπούλου, γιατί είχαν Ιγκαταστήσει στδ ξενδοχεϊο γυναίκες Ιλευ- 
θερίων ήθών, τις δποΐες έπρομήθευαν στούς πελάτες τους.

—  ΕΚΛΕΨΕ τδ Ι.Χ. 36556 δ Ά γγλος ύπήκοος Ζάν Κίμλπυ, έτών 23, δ 
όποιος συνελήφθη στήν Πλάκα νά τδ δδηγή, Τδ αότοκίνητο κατεσχέθη καί δ δρά
στης δδηγήθηκε στδν εισαγγελέα.

—  ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΑΝ θανάσιμα, χτυπώντας στδ κεφάλι μέ ένα χονδρδ ξύλο, 
τδν γαμπρό τους Άστ. Βάγια, πατέρα τριών παιδιών, οί Σέργιος Μπουζίκας καί δ 
Ανεψιός του Β. Πάρας. Ό  τραυματισμός έγινε στδ χωριό Άνθη έξω Απδ τη Νι
γρίτα, ύστερα Απδ καυγά γιά τή διαχωριστική γραμμή τών οικοπέδων τών σπιτιών 
τοϋ θύματος καί τοΰ δράστου.

—  ΑΠΑΤΗ διά τής μεθόδου τής ύποσχέσεως γάμου, διέπραξεν δ X. Σαλπιγ- 
γίδης, δ δποιος, παρουσιαζόμενος ως Ν. Ξύδης, έξηπάτησε τήν Ανήλικο θυγατέρα 
τής Μαρίας Κιάφα καί, διά τής ύποσχέσεως γάμου, τής Απέσπασε 4.000 δραχμές.

—  ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ έν συνόλω 20 διέπραξαν σέ καταστήματα, σπίτια καί εκ
κλησίες, δ Β. Βουνόπουλος, έτών 18 καί Δ. Δημητρίου, έτών 20, οί δποΐοι συνελή
φθησαν Από τήν ’Ασφάλεια Α γίω ν ’Αναργύρων.

—  Ο ΟΡΝΙΘΟΚΛΕΠΤΗΣ Α. Βαμβαράσκος ή Βαράτσος συνελήφθη, στά Νέα 
Λιόσια, γιατί έκλεβε κόττες Απδ τδ δρνιθοτροφεΐο τοΰ Γ. Πιτούχου.

—  ΕΚΛΕΒΑΝ κηρήθρες Απδ τά μελισσοκομεία τής Πάρνηθος, οί Δ. Μουτά- 
λης, έτών 18 καί X. Πετσουλής, έτών 17, οί δποΐοι συνελήφθησαν στδ Μενίδι, ένώ 
μετέφεραν τά κλοπιμαία μέ μοτοποδήλατο.

—  ΜΑΧΑΙΡΩΣΕ μέ έξη μαχαιριές τή Δέσποινα Μπάρα, ή έλευθερίων ήθών 
Στέλλα Στυλιανίδη, γιατί ή Μπάρα συνέστησε στή Στέλλα νά φύγη Απδ τδ σπίτι 
της καί νά πάη στδν σωματέμπορό της.

—  ΓΙΑ ΤΕΝΤΓΜΠΟ’ΓΣΜΟ, Αντίσταση κατά τής Αρχής καί διατάραξη τής 
κοινής ήσυχίας, παρεπέμφθησαν στήν εισαγγελία Πειραιώς, οί έργάτες Έλευθ. Χα- 
τζηϊωάννου καί Γ. Περγάμαλης, γιατί Απρόσκλητα πήγαν στδ χορό τής Ένώσεως 
Φοιτητών Νίκαιας —  Κορυδαλλοΰ καί ένοχλοΰσαν φορτικώτατα τις φοιτήτριες. Ό  
Χατζηϊωάννου στδ Ε ' Άστυν. Τμήμα, όπου δδηγήθηκαν, έσπασε τά κρύσταλλα τής 
εισόδου τοΰ γραφείου τοΰ διοικητοΰ.

—  ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ καί έμπόριο χασίς συνελήφθησαν στή Λαμία, οί Χρ. 
Ράμος, Ή λ. Τζουβάρας, Βασίλ. Τζουβάρας καί Κ. Γουλοδήμος. Στά σπίτια τους 
βρέθηκε ένα αύτόματο δπλο μέ γεμιστήρα, ένα πιστόλι, ένα περίστροφο, 18 φυσίγ
για καί μιά Αγγλική χειροβομβίδα.

—  Ο ΚΛΕΦΤΟΤΣΑΝΤΑΣ ποδηλάτης Δημ. Κωνσταντής συνελήφθη Απδ πε
ριπολικό τής ’Αστυνομίας, ύστερα Απδ καταδίωξη, στήν δδδ Κολοκυνθοΰς, δπου, 
έπιβαίνων ποδηλάτου, Αρπαξε τήν τσάντα μιας γυναίκας καί έτρεξε νά φύγη. Τδ 
περιπολικό τδ ειδοποίησαν, διά τοΰ τηλεφώνου 100, οί περίοικοι.

—  ΣΚΟΤΩΣΕ τδ θείο του Βασ. Ζαχαράκο, μέ κυνηγετικό δπλο, δ Κ. Πλα-
γιανάκος, έτών 29, στδ χωριό Μερσίνη Γυθείου. Προηγήθη τοΰ φόνου λογομαχία 
γιά οικογενειακές διαφορές. Ν . Α .



ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΑΓΑΘΑ

Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η Α ΛΗ Θ Η Σ ΕΥΤΥΧΙΑ
------------------- 'Υπό του ’Αστυνόμου Β' χ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ· Ι· ΚΟΥ_____________

Πάντες άγωνιζόμεθα, Γνοο έπιτύχωμεν είς τόν οίονδήποτε σκοπόν δν έν τή έπι- 
γείω ζωή έτάξαμεν. Παλαίομεν νυχθημερόν μέ τάς πλέον αντίξοους περιστάσεις καί 
καταβάλλομεν πάσαν προσπάθειαν μόνον καί μόνον Ι'να κερδήσωμεν τόν αγώνα τής 
πρόσκαιρου ζωής. Άψηφοΰμεν πάντα κόπον, πάσαν στέρησιν καί θυσίαν ένίοτε, ά- 
ποβλέποντες εις ένα καί μόνον σκοπόν: Θέλομεν διακαώς νά έπιτύχωμεν, νά διακρι- 
θώμεν. Έπιθυμοΰμεν νά δημιουργήσωμεν, διά των άόκνων προσπαθειών μας, τάς 
καταλλήλους έκείνας συνθήκας, αίτινες θά καταστήσωσι τήν ζωήν μας άνετωτέραν.

Ό  πτωχός κάτοικος τής έπαρχιακής κωμοπόλεως προσπαθεί νά αύξήση τά 
υπάρχοντά του. Επιδιώκει καί φιλοδοξεί νά ΐδη τά τέκνα του περισσότερον τούτου 
ευτυχή. Στερείται, Ινίοτε, οΰτος των στοιχειωδών, φροντίζει δμως διά τήν άνελλιπή 
έν τοΐς σχολείοις φοίτησιν τών τέκνων του. Αισθάνεται τραγικήν τήν οικονομικήν 
κατάστασιν καί δμως, έν καιρώ άνάγκης, πωλεΐ καί τό τελευταΐον στρέμμα τής τυ
χόν ύπαρχούσης ιδιοκτησίας του, ΐνα τό τέκνον του μεταβή εις τήν πρωτεύουσαν 
καί συνέχιση τάς σπουδάς του έν πανεπιστημιακοί έπιπέδω. Ούχί σπανίως, λόγω 
τών στερήσεων καί τών συνεχών προσπαθειών του, φθίνει ήμέρα τή ήμέρα καί 
δμως δεν απελπίζεται. Εντείνει τάς προσπάθειας του, υποβάλλεται συνεχώς εις 
νέας θυσίας καί αισθάνεται άγαλλίασιν μέ τήν σκέψιν καί μόνον δτι θά ίδη τά τέ
κνα του εύτυχή.

’Αλλά καί δ πλούσιος τοΰτ’ αυτό πράττει. Δέν άρκεΐται εις δσα έχει. Επιθυμεί 
νά αύξήση τά πλούτη του, νά προηγηθή τοΰ φίλου του πλουσίου. ’Επεκτείνει τόν 
κύκλον τών έργασιών του, άνεγείρει νέα έργοστάσια, συγχρονίζεται καί Ιξοπλίζει 
αρκούντως τάς μηχανικάς έγκαταστάσεις, άναζητεΐ, γενικώς, είπεΐν, τρόπους έπαυ- 
ξήσεως τών ύπαρχόντων του.

Καί δ πτωχός τού χωρίου καί ό πλούσιος άναζητοΰν, 6 καθείς μέ τόν τρόπον 
του, τήν εότυχίαν. Θέλουν πλησίον των, μονίμως νά βασιλεύη ή εύτυχία. Ζητούν 
τήν ευτυχίαν, πλήν αύτη, φεΰ, πλειστάκις άπομακρύνεται. Ταλαίπωρε θνητέ! Μα
ταιοπονείς ζητών τήν ευτυχίαν είς μακρυνά πελάγη.- Στρέψε τό πηδάλιόν σου προς 
άλλην κατεύθυνσιν. Ζήτησε τήν εύτυχίαν πλησίον σου. Δέν τήν βλέπεις; “Ανοιξε 
περισσότερον τούς δφθαλμούς σου καί σπεύσε. Σέ καλεί. Μήν άργής.

Πάντες έν τή παρούση ζωή έπιδιώκομεν τήν δημιουργίαν μιάς καλυτέρας 
αδριον. Έπιθυμοΰμεν τήν κοινωνικήν άνοδον, τήν έξέλιξίν μας γενικώς, έπιζητοΰν- 
τες νά κρατήσωμεν πλησίον μας τήν δπτασίαν - εύτυχίαν. Νομίζομεν δτι τήν εύτυ
χίαν θά εΰρωμεν μόνον έν τοΐς χρήμασιν. Ύπό διάφορον έκαστος άντίληψιν καί 
μέσον, έπιθυμοΰμεν νά άποκτήσωμεν τήν κινητήριον, δμολογουμένως, τής ζωής 
δύναμιν, τό χρήμα.

’Ιδού μίαν εικών τής καθημερινής ζωής τών άνθρώπων. Βλέπομεν είς τό βά
θος τοΰ όρίζοντος, τοΰ άλλοτε καθαροΰ καί άλλοτε ζοφεροΰ, τήν εύτυχίαν νά μειδιά 
καί σπεύδομεν νά τήν συλλάβωμεν. Είναι προκλητική καί εύειδής. Τείνει τήν χεϊ- 
ρα της πρός ήμάς, άλλά ταχέως ή βραδέως άπομακρύνεται καί πάλιν. Ζητοΰμεν τήν 
εότυχίαν ώς άκτΐνα φωτός, ήτις πιστεύομεν δτι θά φωτίση τήν έρεβώδη ζωήν μας. 
Όποια δμως τραγική ειρωνεία! Πόσον εύρισκόμεθα μακράν, ένίοτε, τής πραγμα- 
τικάτητος. Πόσον άπατώμεθα είς τάς έπιδιώξεις μας. Οίκτρά, ένίοτε, ναυάγια, έπι- 
στρέφομεν είς τήν άφετηρίαν, λόγω έσφαλμένης πορείας.

Ά λλ’ δμως, άν θελήσωμεν νά έξετάσωμεν άνευ παρωπίδων τήν ζωήν μας, θά 
διαπιστώσωμεν δτι ή εύτυχία, ή άληθής εύτυχία, ήν τόσον άγωνιωδώς έπιζητοΰ-
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μεν, εύρίσκεται πλησίον μας. Υπάρχει, όμολογουμένως, τι έν τώ κόσμω πολυτιμό- 
τερον τού χρήματος. Γνωρίζομεν τούτο οί πάντες καί δμως σπανίως ένδιαφερόμεθα 
δι’ αυτό. Κλαίομεν πικρώς έάν άπολέσωμεν τούτο. Θυσιάζομεν, τότε, τα πάντα, 
άλλα φεΰ, είναι άργά Ινίοτε. “Οταν κατέχωμεν τούτο, ούδόλως τό φροντίζομεν, 
άλλα παντελώς άδιαφοροΰμεν πρδς τά διδάγματα τής πείρας και τής κοινής λο
γικής. Αότό διά τό όποιον γίνεται λόγος, είναι τό άπαν τής ζωής. Τό άλας, δύνα- 
ταί τις είπεΐν, ή ελπίς, ή άκτίς τού ζωηφόρου φωτός, ή άληθής ευτυχία. Ό  πόθος 
των πονεμένων, τών άσθενών τό γλυκύ οναρ. Καί είναι αότό ή ύ γ ε ί α .

Ή  ύγεία. ’Ιδού ή άληθής εύτυχία, τό φωτεινόν άστρον, δ τηλαυγής φάρος, τό 
αίώνιον έαρ τής ζωής. Υγείαν εόχόμεθα καί ταχεΐαν άνάρρωσιν εις τούς άσθε- 
νεΐς. Υγείαν έπικαλούμεθα Ιν ταΐς προσευχαΐς ήμών ύπέρ πάντων ήμών αύτών καί 
τών οικείων μας. Υγείαν ποθοΰμεν διακαώς, ταύτην δμως πλειστάκις ούδόλως προ- 
σέχομεν. Τγείαν εύχόμεθα, έγείροντες πρόποσιν, άλλα διά ταύτην άδιαφοροΰμεν 
δταν έν δλονυκτίαις διασκεδάζωμεν άφρόνως. Φοβούμεθα μή άπολέσιομεν τήν ύγείαν 
καί οόχί σπανίως ήμεϊς αότοί φθείρομεν άνεπανορθώτως ταύτην, έρμαια γενό- 
μενοι τών διαφόρων παθών μας.

Είναι χρυσός ή ύγεία. Είναι ή οασις τής ζωής. Σκορπίζει παντού τήν έλπίδα, 
δίδει ζωήν καί περιεχόμενον είς αύτήν τήν υπαρξίν μας. Τις, τή άληθεία, δύναται 
νά άμφισβητήση τήν άνεκτίμητον άξίαν της; Τ ί δύνανται τά χρήματα νά προσφέ- 
ρωσιν είς τόν άνιάτως, έξ άσθενείας τινός, πάσχοντα κάτοχόν των; Τί δύναται νά 
προσφέρη ή πολυδάπανος πολυτέλεια καί τά μυθώδους άξίας κοσμήματα είς τήν 
έν τή κλίνη καί έν πόνοις σπαρασσομένην γυναίκα ;

Οόδέν πάντων τούτων είναι ικανόν νά προσφέρη χεΐρα βοήθειας, δταν τό 
ποτήριον τής ύγείας έρράγισεν. Ίστάμεθα πάντες πρό τών θησαυρών ήμών καί 
ύπερηφανευόμεθα διά τήν εύνοιαν τής τύχης, ίστάμεθα δμως καί περίλυποι πρό 
αύτών, δταν δι’ αύτών έπιζητώμεν έπί ματαίω τήν έπούλωσιν χαινουσών πληγών, 
άστινας έπέφερε φοβερά καί άπαίσιά τις νόσος. Χαρακτηριστικόν τής τοιαύτης ά
ξίας τής ύγείας είναι τό λεχθέν πρό πολλών έτών ύπό τίνος γνωστού μεγαλοβιο- 
μηχάνου, δστις έπί έτη πολλά ήτο κλινήρης, πάσχων έξ άνιάτου νόσου. Άπογοη- 
τευθείς διά τήν ώς έκείνην τήν στιγμήν ζωήν του, στραφείς προς τό χρηματοκι- 
βώτιόν του, δπερ άπεδείχθη άνίκανον νά τώ άποκαταστήση τήν κλονισθεισαν άνε
πανορθώτως ύγείαν του, είπεν: «’Ανάθεμά σας χρήματα. Έ γώ  μιά ζωή δλόκληρη 
θυσίασα γιά σάς. Σεις τώρα δέν μπορείτε νά μοΰ δώσετε λίγη άνακούφιση ατούς 
φρικτούς μου πόνους;»

’Αληθώς, ποιαν άξίαν έχουν τά πολυτελή μέγαρα, τά διπλώματα, οί τίτλοι καί 
οί άμύθητοι θησαυροί, ταΰτα πάντα συγκρινόμενα μέ τήν ύγείαν; Βεβαίως, ή δπαρξις 
τών χρημάτων είναι πολλάκις άπαραίτητος διά τήν πρόληψιν καί θεραπείαν νόσου 
τινός. "Οταν δμως ή φύσις τής άσθενείας είναι τοιαύτη, ώστε ούδεμία έλπίς ύπάρ- 
χει, τί δύνανται τά χρήματα νά προσφέρωσιν; Άπογοήτευσιν μόνον καί άηδίαν.

Είναι λοιπόν ή δέν είναι ή ύγεία ή άληθής εύτυχία; ’Ιδού ή ευτυχία πλησίον 
ήμών. ’Από ήμάς έξαρτάται νά διατηρήσωμεν τήν φλόγα τής εύτυχίας αύτής 
άσβεστον. ’Ιδού ό φωτοστέφανος τής άληθοΰς εύτυχίας. Είναι, άναμφιβόλως, άνε- 
κτίμητος θησαυρός ή ύγεία καί μόνον δσοι άπώλεσαν ταύτην δύνανται νά μαρτυ- 
ρήσωσιν είλικρινώς περί τούτου.

Κρατήσωμεν πλησίον ήμών τήν εύτυχίαν αύτήν, προφυλάξωμεν ταύτην καί 
ούδέποτε παρασυρθώμεν είς πράξεις αϊτινες σπουδαίως θά θίξωσιν ταύτην. ’Ιδού δ 
φάρος. ’Ιδού ή άληθής εύτυχία. Δέν τήν βλέπετε; Είναι πλησίον ήμών καί ή άπό- 
κτησίς της έξαρτάται άπό ήμάς αότούς. Φανώμεν λογικοί και έχέφρονες και πρός 
τό ίδιον ήμών συμφέρον, άλλά καί τής κοινωνίας έν γένει.

I. Ρ Α Ί  Κ Ο Σ
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-— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Λίτος, έπιβάτης I. X. αυτοκινήτου, δταν τούτο, στην δδδ 
Λαρίσης —  Τυρνάβου, προσέκρουσε πάνω σέ δέντρο. Όδηγδς ήτο δ Δ. Γιώκας.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, δ Γ. Ιατρού, δδηγδς τοΰ 18974 καί ή σύ
ζυγός του Δήμητρα, έτών 21, δταν τδ δχημα άνετράπη, στήν δδδ Ιλισού καί Άνα- 
παύσεως.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, οΕ I. Βούλας καί Γ. Πουλάκης, Ιπιβάτες ταξί, 
δταν τούτο συνεκρούσθη μέ άλλα ταξί, στήν διασταύρωση των δδων Σόλωνος καί 
Τπποκράτους.

—  ΝΕΚΡΟΙ τρεις, δ Χρ. Σούφρας, δδηγδς I. X. καί οΕ Ιπιβάτες Ν. Κουτρο- 
γιάννης καί Γ. ΙΙολυβίδας, δταν τδ δχημα άνετράπη, έξω άπδ την ’Άμφισσα.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Μητροπαππάς, δδηγδς μοτοποδηλάτου, τδν δποΐο παρέσυρε, 
στδ ’Άργος, φορτηγό, μέ δδηγδ τδν Ά λ. Ξηνταρόπουλο.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Θ. Ρανόπουλος, δδηγδς μοτοποδηλάτου καί τραυματισμένος δ 
Άθ. Τσίρκας, δδηγδς φορτηγού, δταν τά δύο οχήματα συνεκρούσθησαν, στδ Έλλη- 
νοχώρι Αγρίνιου.

—  ΝΕΚΡΟΙ τέσσαρες, οΕ Ν. Άγραπίδης, I. Δελούβης, I. Πιπινής καί Μελπο
μένη Κολιοπούλου, οΕ δποΐοι πέθαναν στά νοσοκομεία δπου είχαν μεταφερθή συνέ
πεια τραυματισμού των σέ τροχαία δυστυχήματα.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οκτώ, οΕ Π. Καχρής, δδηγδς τοΰ 136182 ταξί, Ν. 
Τσιμλής, δδηγδς τού I. X. 214764 καί οΕ επιβάτες Μ. Γιαννακός, Μαρία Γιαννα- 
κοΰ, Στέλλα Ααγουμιτζή, Αγγελική Τσιμλή, ’Ιωάννα Καλιγερή, Σταυρούλα Άση- 
μακοπούλου, δταν τά δύο δχήματα συνεκρούσθησαν στή διασταύρωση των δδών 
Ήρώδου τού Αττικού καί Βασ. Σοφίας.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Άβδελίδης καί τραυματισμένοι οι άδελφές Εύαγγελία 
καί Περιστέρα Διβάνη, δταν, στδ 71 χιλ. δδοΰ Τρικάλων —  Καρδίτσης, τδ I. X. 
190097 φορτηγό, τδ δποΐο δδηγοΰσε δ Δ. Καλαμπόκης, τοΰ δποίου έπέβαινον, πα- 
ρεξέκλινε τής πορείας του καί προσέκρουσε σέ δέντρο.

—  ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ αυτοκινηταμάξης τών ΣΕΚ Θεσσαλονίκης —  Κοζάνης μέ 
σταθμεύουσαν έμπορική άμαξοστοιχία έγινε στδ σταθμδ Κοματοΰ Πτολεμαιδος. Έ- 
τραυματίσθη σοβαρά δ δδηγδς τής αύτοκινηταμάξης Κ. Καραδήμας καί έλαφρότε- 
ρα δ δδηγδς τής άμαξοστοιχίας Κ. Καραμπέτσης. ’Επίσης έτραυματίσθηκαν ελα
φρά 17 επιβάτες. Τδ δυστύχημα προεκλήθη άπδ άμέλεια τών κλειδούχων.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δ Π. Κακαρίνης, δδηγδς μοτοποδηλάτου καί δ συνε
πιβάτης του Γ. Κοκορΐκος, δταν τούτο συνεκρούσθη, στδ Ναύπλιο, μέ τδ 94822 
I. X. πού δδηγοΰσε δ X. ’Ορφανός.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή Ελένη Γιοβάνη, τήν δποία παρέσυρε, στδ ’Άργος, 
μοτοποδήλατο, μέ δδηγδ τδν I. Σταθόπουλο.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Χρ. Λιογκρής, τδν δποΐο παρέσυρε, στδ ’Άργος, 
τδ 78082 φορτηγό, μέ δδηγδ τδν Γ. Σπανό,
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—  ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Ήρ. Βλάχος, έτών 8, τον όποιο παρέσυρε, στδ 
χωριό Δένδρα Ναυπλίου, μοτοποδήλατο, μέ δδηγδ τόν Ν. Άργύρη.

—  ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά οί Ν. Πρεβέλης καί Δ. Τρυφωνόπουλος, ό
ταν τό 4715 ταξί, πού τό δδηγοϋσε δ X. Ψυχουλάρης, ντεραπάρησε καί προσέ- 
κρουσε σέ στύλο τής ΔΕΗ, στήν δδό Μητροπέτροβα τοΰ Βοτανικού.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Ίάκ. Δελατόλας, συνέπεια τραυματισμού σέ τροχαίο δυστύ
χημα. Πέθανε στδ νοσοκομείο Ν. Ιωνίας, όπου είχε μεταφερθή γιά νοσηλεία.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Χρηστός Δδμιας, τον δποϊο παρέσυρε λεωφορείο, μέ δδηγδ τδν 
Β. Περετζίδη, στήν Κομοτηνή.

—  ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα δ I. Μπέμπης, οδηγός μοτοποδηλάτου καί 
δ ”Οθων Κακλαμάνης, έπιβάτης, όταν τούτο συνεκρούσθη στή διασταύρωση τών 
δδών Σωκράτους καί Χαλκοκονδύλη, μέ τό Ι.Χ. 42322 έπιβατικό, τδ δποϊο δδη- 
γοΰσε δ Προκόπιος Βενέρης.

—  ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δ I. Μήλας, δδηγδς τού Ι.Χ. 137528 καί ή συνεπι- 
βαίνουσα Σταμ. Βλασοπούλου, όταν τδ IX . συνεκρούσθη στή λεωφόρο Συγγρού 
(στάση «Πεύκα») μέ άγνωστο λεωφορείο.

—  ΝΕΚΡΑ ή Τασία Μυρσιλή, επιβάτις τού Ι.Χ. 237193 καί τραυματισμένοι 
τρεις, οί Λ. Μυρσιλής, δδηγδς τοΰ IX!., Δημ. Τετράδης καί Ζεντίνα Ντεμπονέρα, 
έπιβάτες τού 172012 λεωφορείου, ΚΤΕΑ Ζακύνθου, όταν παρά τδ 160 χλμ. τής 
δδοΰ ’Αθηνών —  Πατρών, συνεκρούσθησαν τα δυδ δχήματα.

—  ΝΕΚΡΟΙ τρεις: Οί Άστέριος Γάτσιος, δδηγδς τζιπ, Κ. Κωσταρήγας καί 
Θ. Λιάπης, έπιβάτες τοΰ τζιπ καί τραυματισμένος θανάσιμα δ I. Δημητρίου, όταν 
τδ τζιπ, θέλοντας νά προσπεράση τήν ταχεία αμαξοστοιχία Ευρώπης, στή Αάρισα, 
συνεκρούσθη στήν άφύλακτη διάβαση δδοΰ Καραγάτση καί κυριολεκτικά συνετρίβη 
συρόμενο σέ άπόσταση 400 μέτρων. Ό  δδηγδς τής άμαξοστοιχίας Ά λ. Θεοδωράκης 
έξηφανίσθη.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Ε. Παγάσσης, δδηγδς μοτοσυκλέττας καί τραυματισμένοι πέν
τε, ήτοι: οί συνεπιβάτες Ν. Ρεγκάκος, Δ. Πετρούλιας, X. Σουβατζίδης, δδηγδς 1. 
X. καί οί έπιβάτες τού Ι.Χ. I. Άποστολόπουλος καί ή σύζυγός του Πολύδωρα, όταν 
τά δύο δχήματα συνεκρούσθησαν στδ 39 χιλιόμετρο τής έθνικής δδοΰ ’Αθηνών — 
Κορίνθου.

—  ΝΕΚΡΑ ή Άναστ. Γεωργακοπούλου, τήν δποία παρέσυρε, στήν δδδ Β. 
Σοφίας κοντά στήν ’Αμερικανική Πρεσβεία τδ Ι.Χ. 117763 μέ δδηγδ τδν Στυλιανδ 
Μελανίτη.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Χριστόφορος Μιμίδης, δδηγδς τού Ι.Χ. 139078, όταν τούτο 
άνετράπη στή Θεσσαλονίκη, έξω άπδ τή Σχολή Πολέμου.

—  ΣΓΓΚΡΟΓΣΗ τριπλή έγινε, στδ 23 χλμ. τής δδοΰ Λαρίσης —  Βόλου, ένός 
τρακτέρ μέ δδηγδ τδν I. Δεσποτόπουλο καί δύο Ι.Χ., μέ δδηγούς άφ’ ένδς τδν 
Σταύρο Μανθογιάννη καί άφ’ έτέρου τδν Δ. Ίωσηφίδη. Ά πδ τή σύγκρουση έτραυ- 
ματίσθησαν καί τρεις έπιβάτες τοΰ αυτοκινήτου, ήτοι οί Π. Πατσίκας, Π. Άποστο- 
λίδης καί X. Κωβαΐος.

—  ΣΕ ΓΚΡΕΜΟ βάθους 5 μέτρων έπεσε ταξί πού τδ δδηγοϋσε δ Ν. Τζαβά- 
ρας, όταν παρεξέκλινε τής πορείας του, στήν δδό Γλυκερίας κοντά στδ Γαλάτσι. 
Τδ αύτοκίνητο διελύθη καί σάν άπδ θαύμα οί έπιβαίνοντες δέν έτραυματίσθησαν.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Μιμίδης, βιομήχανος δδηγδς Ι.Χ., όταν έπεσε τδ αύτο- 
κίνητό του σέ χαράδρα, κοντά στή Θεσσαλονίκη. Ή  γυναίκα του πού έπέβαινε στδ 
ίδιο αύτοκίνητο δέν έπαθε τίποτε.

—  ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δέκα έννέα, άπδ τούς όποιους σοβαρά οί Π. Χατζή-
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σταματίου, δδηγός τοϋ 155355 λεωφορείου καί δ I. Καρελής, δδηγδς του 54982 
λεωφορείου, δταν τά δχήματα αύτά συνεκρούσθησαν, έξω άπδ τήν Καστοριά.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Α. Τερζόπουλος, δδηγδς ταξί, δταν τοΰτο, στδ 
χωριδ Μελάνθιο Καστοριάς, κύλισε σέ βάραθρο καί κατεστράφη.

—  ΣΚΟΤΩΣΕ τδ παιδί του, έτών 5, μέ τδ τρακτέρ μέσα στήν αυλή τοΰ σπι
τιού του, τήν ώρα πού έπέστρεφε άπδ τή δουλειά, δ Βασ. Χατζηαντωνίου, στδ χω
ριδ Ιδρυμένη τής Θεσσαλονίκης.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Άντωνιάδης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν τοΰτο συνεκρού- 
σθη στή διασταύρωση των δδών Π. Ράλλη καί Μοργκεντάου, τής Νίκαιας, μέ φορ
τηγό, πού τδ δδηγοΰσε δ Σπ. Κουτελόπουλος.

—  ΣΤΗΝ ΑΦΓΑΑΚΤΟ σιδηροδρομική διάβαση, κοντά στήν Άξιούπολη, ή 
453 αύτοκινητάμαξα Θεσσαλονίκης —  Είδομένης, μέ δδηγδ τδν Ήλία Παμπιέρη, 
συνεκρούσθη μέ φορτηγό τδ δποΐο παρέσυρε σέ άπόσταση 50 μέτρων. Ό  δδηγδς 
τοΰ φορτηγοΰ Γ. Τριανταφύλλου, ετών 45, έτραυματίσθη θανάσιμα. Τδ φορτηγό 
κατεστράφη τελείως καί ή αύτοκινητάμαξα έξετροχιάσθη.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Βλάχος, 5 έτών, τον δποΐο παρέσυρε τδ Ι.Χ. 14930, μέ 
δδηγδ τδν Σπ. Πιτσούνη, στδ χωριδ ’Άσσος Κορίνθου. 'Ο Πιτσούνης ήταν άνάδοχος 
τοΰ μικροΰ Βλάχου.

—  ΝΕΚΡΑ ή Αρετή Πελεκάνου, έτών 62, δταν παρεσύρθη άπδ Ι.Χ., μέ δδη
γδ τδν I. Τσέρτο, έξω άπδ τδ ’Αγρίνιο.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Στάθης Μιχαλόπουλος, έτών 16, δταν φορτηγό στρατιωτικό, 
αύτοκίνητο τδν παρέσυρε στήν λεωφόρο Καβάλας, κάτω άπδ τά παράθυρα τοΰ σπι
τιού του, μπροστά στά μάτια τοΰ πατέρα του.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Έμ. Κογκέλης, τδν δποΐο παρέσυρε μοτοσυκλέττα, μέ δδηγδ 
τδν Έμ. Μυριδάκη, στήν δδδ Π. Ράλλη.

—  ΝΕΚΡΑ ή Κωνσταντίνα Μαλιάκη, τήν δποία παρέσ,υρε, στή θέση «Πίπα» 
Έλευσΐνος, μοτοποδήλατο, μέ δδηγδ τδν Η. Βιολέτη. Έ ν συνεχεία τδ μοτοποδήλατο 
άνετράπη καί έτραυματίσθη δ δδηγός του.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Νικόλαος Τσάρας, δταν έπεσε στδ όπισθεν μέρος τοΰ έλκυ- 
στήρος πού δδηγοΰσε άλλος έλκυστήρας, μέ δδηγδ τδν Κ. Καραγκιοζόπουλο. Τδ 
δυστύχημα έγινε έξω άπδ τδ χωριδ Μελίκη.

-—- ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Κωστόπουλος, δδηγδς τοΰ Ι.Χ. 210316 καί τραυματισμένοι 
οί Γ. Κωστόπουλος καί Ν. Παπαήλιοΰ, δταν τδ δχημα, στδ 18 χλμ. τής δδοΰ Τρι- 
πόλεως —  Πύργου, παρεξέκλινε τής πορείας του καί άνετράπη.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Βαλασίδης, δ όποιος ένοσηλεύετο στδν «Ευαγγελισμό», συ
νέπεια σοβαρού τραυματισμοΰ σέ τροχαίο δυστύχημα.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ 3ετής Μ. Λουλουδάκης, τδν δποΐο παρέσυρε φορτηγό, στδ χω
ριδ Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης. Τή στιγμή τοΰ δυστυχήματος δ πατέρας τοΰ θύμα
τος έπετέθη μέ μαχαίρι καί έτραυμάτισε θανάσιμα στδ λαιμό καί στδ στήθος τδν 
δδηγδ τοΰ φορτηγοΰ Γ. Πισπιράκη.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οί Τηλ. Κεσαμλής καί Γ. Μαυραγάνης, τούς δποίους 
παρέσυρε δ Μ. Μεγαρίτης, έτών 16, δ όποιος χωρίς νά ξέρη νά δδηγή αύτοκίνητο, 
πήρε τδ Ι.Χ. 117884 πού έστάθμευε στδ δρόμο καί τδ έθεσε σέ κίνηση. Κατόπιν 
έπεσε πάνω στδ περίπτερο τοΰ Γ. Σαρατσιώτη, στδ δποΐο έκαμε πολλές ζημιές.

-— ΝΈΚΡΑ γυναίκα άγνώστων στοιχείων, έτών 60, τήν δποία παρέσυρε λεω
φορείο 98671, μέ δδηγδ τδν Ν. Στάμου, στή διασταύρωση τών δδών Άκομινάτου 
καί Καρόλου. Ν . Α .



(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των δδών Αθηνών κατ’ άλιραβητικήν σειράν.

Σκουρτανιώτη ’Αθανασίου.
Πάροδος της δδοΰ Τζεβά 31, μετά τις εργατικές πολυκατοικίες τοϋ 'Αγίου 

Σώστη.
Ό  ’Αθανάσιος Σκουρτανιώτης, άγωνιστής τοΰ 1821 άπδ τό χωριό Σκούρτα 

των Θηβών, διακρίθηκε στή μάχη τής Πέτρας, πολεμώντας υπό τίς διαταγές τοΰ 
Δημητρίου Ύψηλάντου.

Σκουιρα Νικολάου.
’Αρχίζει άπό τήν πλατεία «Φιλικής Εταιρίας» (Κολωνακίου) καί τελειώνει 

στήν άρχή τής δδοΰ Ναυαρίνου, στή «Νεάπολι».
Ό  Νικόλαος Σκουφάς, ένας άπό τούς τρεις ίδρυτάς τής Φιλικής Εταιρίας 

καί πρωτεργάτης τής διαδόσεως των σκοπών της μεταξύ των στο έξωτερικό εγκατε
στημένων Ελλήνων καί των παραγόντων τής τουρκοκρατουμένης Ελλάδος, γεννή
θηκε στό Κομπότι τής ’Άρτας τό 1779. Φεύγοντας άπό τήν πατρίδα του, διωγμέ
νος άπό τόν Ά λή πασά, καί έγκατασταθείς στή Ρωσία, έπεδόθηκε στό εμπόριο, 
χωρίς δμως έπιτυχία. Τήν ιδέα τής ίδρύσεως μυστικής όργανώσεως πρός άπελευ- 
θέρωσι τής Ελλάδος τήν έπραγματοποίησε στήν ’Οδησσό, μέ συνεργασία των ’Εμ
μανουήλ Ξάνθου καί ’Αθανασίου Τσακάλωφ. Άπό τότε έργάσθηκε μέ ζήλο για τήν 
ίσχυροποίησι τής Εταιρίας καί τήν έπάνδρωσί της μέ διακεκριμένους "Ελληνες 
πού διέθετον χρήματα ή κΰρος. Μεταξύ των άλλων κατήχησε καί τόν "Ανθιμο Γα- 
ζή. Τά έμπόδια πού συνάντησε δέν άνέκοψαν τήν δραστηριότητά του, πλήν δμως 
ύπέσκαψαν τήν υγεία του, μέ άποτέλεσμα νά άποθάνη στήν Κωνσταντινούπολι τήν 
81 ’Ιουλίου 1818, τήν στιγμή πού ετοιμαζόταν νά κατέλθη στό Πήλιο καί τή Πε
λοπόννησο.

Ό  άείμνηστος Ακαδημαϊκός Σπΰρος Μελάς, γράφοντας για τούς τρεις άν- 
δρας πού άνοιξαν στό Γένος τό δρόμο τής ελευθερίας καί μιλώντας είδικώτερα για 
τόν πατέρα τής έλευθερίας, τόν Σκουφά, σημειώνει τά έξής : «Τό "Εθνος γνώ
ρισε καί θά γνωρίση πολλούς ήρωες. Μά πιό συγκινητικό μυσταγωγό σέ ύψηλότε- 
ρο άγώνα, ίσως ποτέ». ('Ομώνυμη δδός ύπάρχει σέ προάστια των Α θηνώ ν).
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Σ κούφ ου Γ εω ργίου .
Πάροδος της όδοϋ ’Απόλλωνος 5, όπισθεν τοΰ Υπουργείου Παιδείας.
Ό  Γεώργιος Σκούφος (1808— 1873), γεννήθηκε στή Σμύρνη, καταγόμενος 

από τήν Κρήτη. ’Αγωνιστής τοΰ 1821, διετέλεσεν ύπασπιστής τοΰ Δημητρίου Ύ- 
ψηλάντου στήν ’Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Τό 1832 διωρίσθηκε διευθυντής τοΰ 
έλληνικοΰ Ταχυδρομείου, θέσι πού διατήρησε μέχρι τό 1855. ’Αργότερα διετέλεσε 
τρεις φορές δήμαρχος ’Αθηναίων (1857, 1862 καί 1866) καί έπρωτοστάτησε στήν 
διαμόρφωσι τής νέας πόλεως.

Σκρά.
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 337, άπέναντι στή στάσι «Ίακωβίδου» των λεω

φορείων «Πατήσια —  ’Ερυθρός».
Τό Σκρά, χωριό τής επαρχίας Παιονίας στό νόμο Κιλκίς μέ 400 περίπου, 

κατοίκους σήμερα, είναι γνωστό από τήν ομώνυμη πεισματώδη μάχη πού έγινε εκεί 
τόν Μάιο τοΰ 1918 μεταξύ Ελλήνων καί Βουλγάρων καί είχεν ώς άποτέλεσμα τήν 
περιφανή νίκη των Ελλήνων. Διοικητής των έλληνικών δυνάμεων ήταν δ άντι- 
στράτηγος Εμμανουήλ Ζυμβρακάκης. ('Ομώνυμη όδός υπάρχει σέ προάστια τών 
’Αθηνών) .

Σ κυλ ίτση” ’ Ιω ά ννο υ .
Πάροδος τής λεωφόρου ’Αλεξάνδρας 40, απέναντι στό άγαλμα τής Άθηνάς.
Ό  ’Ιωάννης Σκυλίτσης —  Ίσιδωρίδης (1819— 1890), λόγιος, ποιητής καί 

δημοσιογράφος άπό τήν Χίο, ένας των πρώτων διευθυντών τής «’Αλήθειας» τής 
Σμύρνης, είναι δ ιδρυτής τής «'Ημέρας» στήν Τεργέστη (1855— 1867), τήν δποία 
παρεχώρησε στούς άδελφούς Βυζαντίου. Τό 1868 ίδρυσε στό Παρίσι τό περιοδικό 
«Μύρια δσα». Μετέφρασε τούς «’Αθλίους» τοΰ Ούγκώ, τόν «Δον Κιχώτη» τοΰ Θερ- 
βάντες, έργα τοΰ Μολιέρου κ. ά.

Σ κύ ρ ο υ .
Πάροδος τής δδοΰ Κυψέλης 80, λίγο πριν άπό τήν πλατεία «Κυψέλης».
Πρόκειται για τό γνωστό νησί τών Βορείων Σποράδων πού άπέχει άπό τήν 

Κύμη τής Εύβοιας 25 ναυτικά μίλια, έχει έκτασι 199 τετρ. χιλ. καί 2.500, περί
που, κατοίκους. 'Ως πρώτοι κάτοικοι τής Σκύρου άναφέρονται Κάρες, Πελασγοί καί 
Δόλοπες πειρατές. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση στή Σκΰρο κατέφυγεν δ Άχιλλεύς, 
προκειμένου νά μή μετάσχη τής τρωικής έκστρατείας, άπό τούς βράχους δέ τοΰ 
νησιοΰ δ Λυκομήδης έκρήμνισε τόν Θησέα. Τό 468 π. X. τό νησί ύπετάγη στον 
Κίμωνα καί έγινε κτήμα τών ’Αθηναίων, άργότερα δέ στό Φίλιππο τόν Β ' (340 
π. X.) καί στούς Ρωμαίους. Τό 1205 κατελήφθη άπό τούς Ενετούς καί τό 1453 
άπό τούς Τούρκους, στούς δποίους καί παρέμεινε μέχρι τήν εποχή τής Έπαναστά- 
σεως τοΰ 1821. ('Ομώνυμη όδός ύπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).

Σ λΐμαν Ε ρ ρ ίκ ο υ .
Συνέχεια τοΰ τέρματος τής δδοΰ Άχαρνών, στόν «"Αγιο ’Ελευθέριο».
Ό  Ερρίκος Σλΐμαν (1822— 1890) , Γερμανός άρχαιολόγος καί περιηγητής, 

άφοΰ έμαθε τήν Ελληνική γλώσσα, έπεδόθη στήν μελέτη τών δμηρικών επών, τά 
όποια καί τοΰ ένέβαλον τήν ιδέα τής διεξαγωγής άρχαιολογικών άνασκαφών στούς 
τόπους πού άνεφέροντο στά δμηρικά έπη. Τό 1868 άρχισε τό σχέδιό του καί ένήρ- 
γησε τις πρώτες άνασκαφές στήν ’Ιθάκη καί άργότερα στό λόφο Ίσσαρλίκ τής 
Μ. ’Ασίας, μέ τήν βοήθεια τής Έλληνίδος συζύγου του Σοφίας (τό γένος Καστριο’)- 
του). Ένήργησεν επίσης άνασκαφές στις Μυκήνες,στόν Όρχομενό τής Βοιωτίας 
καί στήν Τίρυνθα. Κατοικία του στήν ’Αθήνα ήταν τό μεγαλοπρεπές κτήριο, τό 
«’Ιλίου Μέλαθρον», στό δποΐο σήμερα στεγάζεται δ Άρειος Πάγος. ('Ομώνυμη δδός 
ύπάρχει στήν 'Αγία Μαρίνα).

(Συνεχίζεται)
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Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΣ Ε ΙΣ  ΤΗ Ν  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

Τήν 15-2-1967, εις τό γήπεδον Περιστεριού, διεξήχθη ποδοσφαιρικός αγών 
μεταξύ τής άστυνομικής ποδοσφαιρικής δμάδος καί τής τοιαύτής τοΰ ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΙ". Ό  άγών ήτο φιλικός κα'ι ή αστυνομική όμάς έπεβλήθη τής άντιπάλου διά 
τερμάτων 3— 2. Τα τέρματα έσημείωσαν οί Σιδηροκαστρίτης καί ’Αλευράς.

Τήν 19-2-1967, εις τό αθλητικόν κέντρον νεότητος 'Αγίου Κοσμά καί έπί 
άποστάσεως 8.000 μ., διεξήχθη τό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου Ενόπλων Δυνά
μεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας 1967.

Τήν όργάνωσιν τοΰ άγώνος είχεν άναλάβει ή Α.Σ.Α.Ε.Δ.
Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, συμμετέχον των άγώνων, έπέτυχε καί εφέ

τος περιφανείς νίκας διά των έξαιρέτων άθλητών του, οΐτινες κατέλαβον τήν Ιην, 
3ην καί 4ην άτομικάς νίκας καί τήν 2αν όμαδικήν τοιαύτην.

Άναλυτικώς τά άποτελέσματα έχουν ώς έξής:
1ος) Άστυφύλαξ Ζέππος Ν. Α.Π. 2 4 Ί 9 ' '6
2ος) Χωροφύλαξ Βαγιανός Ε.Β.Χ. 2 4 '2 8 ''
3ος) Άστυφύλαξ Παπακωνσταντίνου Δ. Α.Π. 2 5 Ό 3 "
4ον) Άστυφύλαξ Παύλου Εύάγγ. Α.Π. 2 5 '2 8 ''4
5ος) Στρατιώτης Μήλας Στρατ. 2 5 '4 1 " 4
6ος) Χωροφύλαξ Γραμματικόπουλος Ε.Β.Χ. 2 6 '5 0 "
Οι άποτελοΰντες τήν άστυνομικήν δμάδα λοιποί άστυφύλακες άθληταί έτερμά- 

τισαν κατά σειράν, ώς έξής:
12ος) Άστυφύλαξ Γιαννόπουλος Ίωάν. 2 6 '4 3 "
18ος) Άστυφύλαξ Μιχαηλίδης Νικ. —
24ος) Δόκιμος Καρπέτας Νικ.
!ή ΟΜΑΣ Ε.Β.ΧΩΡ) ΚΗΣ Βαθμοί 46
2α » ΑΣΤΓΝ. ΠΟΛΕΩΝ » 62
3η » ΣΤΡΑΤΟΙ" » 82
4η » Ε. Β. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ » 119
5η * Β. ΝΑΓΤΙΚΟΓ » 156
Έ κ  τών άποτελεσμάτων προκύπτει δτι ή Αστυνομία Πόλεων κατέκτησε τάς 

άτομικάς νίκας καί άπώλεσε τήν πρώτην νίκην, τήν όποιαν κατέκτα δμοΰ μετά 
τών άτομικών, επί σειράν έτών.

Ή  άπώλεια τής πρώτης όμαδικής νίκης, όφείλεται είς τήν άποχώρησιν έκ τοΰ 
Άστυνομικοΰ Σώματος τών έξαιρέτων πρωταθλητών τής Αστυνομίας Μεσημέρτζη 
Γεωργίου καί Μανίκα Ίωάννου, οί'τινες κατέχουν πλέον θέσεις, άντιστοίχως, είς τον 
’Οργανισμόν Λιμένος Πειραιώς καί είς τήν Δ.Ε.Η. - Π.Α.Π. Τόν άγώνα τοΰτον 
παρηκολούθησαν ή ήγεσία Άθλητισμοΰ τών Ενόπλων Δυνάμεων, ή πολιτική ήγεσία 
Άθλητισμοΰ καί πλήθος φιλάθλων.

Μετά τό πέρας άπενεμήθησαν τά έπαθλα είς τούς νικητάς καί νικήτριας 
όμάδας.

Τό ύπό τοΰ Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων άθλοθετηθέν κύπελλον κατέκτη- 
σεν ή όμάς τής Χωροφυλακής, τό δέ ύπό τής Χωροφυλακής, άθλοθετηθέν, κατέκτη- 
σεν ή όμάς τής Αστυνομίας Πόλεων.

Τήν 26-2-1967 διεξήχθη είς Πάτρας τό πανελλήνιον πρωτάθλημα Ανωμά
λου δρόμου τοΰ έτους 1967, έπί άποστάσεως 10.000 μ.

Πρώτος νικητής καί πανελληνιονίκης άνεδείχθη ό άστυφύλαξ Νικόλαος Ζέπ
πος είς χρόνον 3 4 '4 5 "0 .

Τέταρτος νικητής άνεδείχθη ό άστυφύλαξ Εύάγγ. Παύλου είς χρόνον 3 5 '4 2 " .
Είς τόν πανελλήνιον άνώμαλον δρόμον τών 10.000 μέτρων συμμετέσχον έν 

συνόλψ έξ δλης τής Ελλάδος 322 άθληταί.
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Καί οί δύο άθληταί της ’Αστυνομίας Ζέππος καί Παύλου συμπεριελήφθησαν 
είς τήν ’Εθνικήν Όμάδα Στίβου τής Ελλάδος, ήτις θά συμμετάσχη του Βαλκανι
κού άνωμάλου δρόμου, δστις θά διεξαχθή Ιν Έλλάδι τήν 26-8-1967.

Β Α Σ ΙΛ Ε Ι Ο Σ  Κ Ρ Υ Ο Σ  
’Α στυνόμος Α '

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Τά μέλη τής Πανελληνίου Ένώσεως Άποστράτων ’Αξιωματικών ’Αστυνο
μίας Πόλεων, συνελθόντα τήν 29.1.1967 είς γενικήν συνέλευσιν, Ιξέλεξαν τό νέον 
διοικητικόν συμβούλιον, τό όποιον ακολούθως κατηρτίσθη είς Σώμα, ώς έξης: Πρόε
δρος κ. Νικόλαος Νέρης, ’Αντιπρόεδρος κ. .’Ιωάννης Δασκαλάκης, Γενικός Γραμμα- 
τεύς κ. Γεώργιος Κοντογεώργος, Ταμίας κ. Δημήτριος Μιχαηλίδης, επίτιμος νο
μικός σύμβουλος κ. Μιχαήλ Κελένης καί σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, 
Γεώργιος Πολίτης, Εύάγγελος ’Αναστασίου καί Κωνσταντίνος Παπατριανταφύλλου. 
Ώ ς μέλη τής εξελεγκτικής έπιτροπής έξελέγησαν οί κ.κ. Δημήτριος Ζαγκλής, ’Ιωάν
νης Πανέτσος, Παναγιώτης Δραγουμάνος, Δημήτριος Σαμαράς καί Γεώργιος Μαγ- 
κλάρας.

** *
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
Άπελλοϋ 4 ( Τ.Τ. 111 ) -Τηλ. 521.733
Άριθ. Πρωτ. 10 Άθήναι, Φεβρουάριος 1967

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έσκέφθην νά άπευθυνθώ πρός σάς δχι σάν Πρόεδρος τής Ένώσεως, άλλ’ ώς 

παλιός υφιστάμενός σας, συνάδελφος ή προϊστάμενος διά νά σάς καταστήσω κοινω- 
νούς τών κινδύνων τούς όποιους διατρέχομεν νά εύρεθώμεν καί πάλιν είς χειροτέραν 
τής θέσεως πού είμεθα πρό τής ψηφίσεως τού τελευταίου Νόμου 4605. Είμαι είς 
θέσιν νά γνωρίζω καλώς δτι, οί άδύναμοι καί μή έχοντες τά μέσα νά άγωνισθοΰν, 
έγκαταλείπονται είς τήν τύχην των. Δέν πρόκειται δέ μόνον περί τής τύχης μας, 
άλλά τών συζύγων καί τών τέκνων μας. Ιδρυτής τής Ένώσεως δέν είμαι Ιγώ, 
άλλοι τήν ίδρυσαν καί έγώ παρεκλήθην νά προσφέρω τάς ύπηρεσίας μου.

’Εάν δέν μέ ένισχύσετε, άσκόπως θά άγωνίζωμαι καί θά κουράζωμαι καί έχω 
δίκαιον νά ζητώ τήν ηθικήν σας συμπαράστασιν.

Γνωρίζω δτι πολλοί έχουν διαφόρους έργασίας, γνωρίζω δτι πολλοί διέκοψαν 
κάθε δεσμόν μέ τήν ’Αστυνομίαν διότι τούς ήδίκησε καί τούς επίκρανε, άλλά δλα 
αυτά δέν είναι άρκετά διά νά κάνωμε κακό ατούς άλλους συναδέλφους μας πού 
έχουν άνάγκας. "Ολοι είμεθα ήλικιωμένοι καί δέν πρέπει νά είμεθα έγωϊσταί. Τί 
πταίουν οί έξ ήμών πτωχοί, τί πταίουν αί γυναίκες μας καί τά τέκνα μας, αδριον 
νά λαμβάνουν σύνταξιν πείνης. Αυτή ή άρνητική στάσις, αύτή ή άδιαφορία, είναι 
ηθικόν ά δ ί κ η μ α.

Συσπειρωθείτε περί τήν "Ενωσίν μας καί έλάτε νά τήν διοικήσετε. Έντρέπομαι 
νά άναφέρω τόν άριθμόν τών έγγεγραμμένων είς τούς Στρατιωτικούς, τούς Ναυτι
κούς καί τούς ’Αεροπόρους καί δπως μάς ένεκολπώθησαν, μάς σέβονται καί μάς 
άγαποΰν. Πρέπει νά βελτιωθή ή κατάστασις διά τής έγγραφής τών άπόντων.

Μέ τιμούν, άλλά δέν μέ γεμίζουν οί τίτλοι, θέλω τήν ηθικήν συμπαράστασή 
δλων σας ύπέρ αυτής ταύτης τής Ένώσεως. Ό  άριθμός τών μελών έστω καί άν 
άπασχολούνται μιά φορά τό χρόνο είναι τό κεφάλαιον έπί τού όποιου βασίζεται ή 
Ένωσίς μας. Δέν ζητώ τό μηνιαΐον ΙΟδραχμον, άλλά τήν προσωπικότητά σας. Ό
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Στρατός έχει κάμει ύποχρεωτικήν τήν συμπαράστασιν, εμείς τήν θέλομεν έ θ ε -  
λ ο ν τ ι κ ή ν.

Μέ τόσα λίγα μέσα Ιπιτύχαμε τόσα πολλά. Έκάμαμε τήν Ενωσιν δλων των 
συνταξιούχων τής Ελλάδος, ήνώθημεν μέ τήν ΑΔΕΔΓ, έκάμαμε τήν Συντονιστι
κήν Επιτροπήν, άπό δλα τά πολιτικά κόμματα, έγινε ό Νόμος 4605) 66, έγένετο 
τό Διάταγμα για να μήν έφαρμοσθοΰν άπό τήν άδιαφορίαν μας ;

Διότι δταν τό Κράτος εύρεθή πρό δυσχερείων τό πρώτο πού θά κάμη είναι 
νά μας διαχωρίση άπό τήν ΑΔΕΔΓ πού έχει τήν δύναμιν καί μέ τήν όποιαν διά 
πρώτην φοράν εύρέθημεν ήνωμένοι, διά νά άναστείλη τήν αδξησιν των συντάξεων, 
δεδομένου δτι οί συνταξιούχοι έγιναν μέ τούς τελευταίους Νόμους, πολυπληθέστεροι 
καί τότε δ,τι έπετύχαμεν θά άποβή επί ματαίω.

Επιτρέψατε νά σάς κάμω τήν παράκλησιν, νά ένισχύσετε τήν "Ενωσιν σας, 
δηλαδή τά άπαράγραπτα δικαιώματά σας, καί δσοι δέν έχετε έγγραφή νά έγγρα- 
φήτε είς τήν "Ενωσιν.

Μ έ σνναδελφικήν Αγάπην  
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ  Ν Ε Ρ Η Σ  

'Α ρ χη γό ς  ’Α στυνομ ία ς Π όλεω ν ε.ά .
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—  Δι’ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική καί 
υλική άμοιβή εις τον Ύπαρχιφύλακα κ. Μιχαλόπουλον Νικόλαον καί τον ’Αστυφύλα
κα κ. Πλέσιαν Δημήτριον, διότι, άμφότεροι έργασθέντες μετ’ έξαιρετικού ζήλου καί 
μεθοδικότητος, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας καί άναπτύξαντες 
πρωτοβουλίαν καί δραστηριότητα, έπέτυχον τήν σύλληψιν τού σεσημασμένου καί έπι- 
κινδύνου κακοποιού Κανελλάτου Κωνσταντίνου, συμβαλόντες ούτω τά μέγιστα είς τήν 
έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτοΰ διαπραχθεισών κλοπών, προκαλέσαντες οΰτω ευμενή σχό
λια υπέρ τού ’Αστυνομικού Σώματος.

Διά τής αυτής ως άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμοιβή είς τούς κ.κ. 1) 
’Αστυνόμον Β ' Γιαννημάραν Κωνσταντίνον, 2) Ύπαστυνόμον Α ' Αιολίτσαν Κων
σταντίνον καί 3) ’Αστυφύλακας Δράλαν Βασίλειον καί Άλεξόπουλον Νικόλαον, διό
τι, άπαντες έργασθέντες μετ’ έξαιρετικού ζήλου καί μεθοδικότητος, υπό τήν έπι- 
δεξίαν καθοδήγησιν τού πρώτου τών άνωτέρω, Προϊσταμένου τής Υπηρεσίας Διώ- 
ξεως Διαρρηκτών τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, συνετέλεσαν 
είς τήν σύλληψιν τού είρημένου έπικινδύνου κακοποιού καί έπέτυχον, διά καταλλή
λου χειρισμού τής δλης ύποθέσεως, νά έξιχνιάσουν τάς ύπ’ αύτού διαπραχθείσας κλο- 
πάς, προκαλέσαντες οΰτω εύμενή σχόλια ύπέρ τού ’Αστυνομικού Σώματος.

—  ΔΓ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική άμοιβή είς τούς κ.κ. 1) Ύπαστυνόμον Α ' Μπάμπαλην Πέτρον, 2) Άνθυπα- 
στυνόμον Παγκαλάκην Ίωάννην καί 3) ’Αστυφύλακα Μπόϊκον Χαράλαμπον, διότι, 
άπαντες ύπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τού πρώτου, Προϊσταμένου τού ΚΒ' Παραρ
τήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικού ζήλου, προσοχής καί 
μεθοδικότητος καί άναπτύξαντες έκτακτον παρατηρητικότητα καί δραστηριότητα, έπέ
τυχον τήν σύλληψιν τών άνηλίκων κλεπτών: Φωτάκη Κωνσταντίνου, Καλπίδη Γεωρ
γίου, Κοσμίδη Γεωργίου, ’Αγαπητού Πέτρου καί Μουρελάτου Δημητρίου καί τήν 
έξιχνίασιν τών ύπ’ αυτών διαπραχθεισών 13 (δέκα τριών) κλοπών μοτοποδηλάτων, 
τήν κατάσχεσιν τών κλαπέντων μοτοποδηλάτων καί τήν άπόδοσιν είς τούς δικαιού
χους, προκαλέσαντες οΰτω εύμενή σχόλια ύπέρ τού ’Αστυνομικού Σώματος.

—  ΔΓ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική άμοιβή είς τούς κ.κ. 1) ’Αστυνόμον Β ' τάξεως Κατσιμπάρον Σωτήριον, 2) 
’Αστυνόμον Β ' τάξεως Λεμονήν Κωνσταντίνον, 3) Ύπαστυνόμον Α ' τάξεως Καρα- 
μίντζιον Γεώργιον, 4) Άνθυπαστυνόμον Νομικόν Αύγουστΐνον, 5) Άρχιφύλακα Γε-



ωργήν Λάμπρον, 6) Άρχιφύλακα Κολλάτον Ίωάννην, 7) ’Αστυφύλακα Άγρα- 
πίδην Δημήτριον καί 8) ’Αστυφύλακα Γιανναράν Ίωάννην, διότι, άπαντες ύπό τήν 
έπιδεξίαν καί μεθοδικήν καθοδήγησιν των ύπ’ άριθ. 1 καί 2 ’Αστυνόμων, Προϊστα
μένων τοΰ Δακτυλοσκοπικοΰ Τμήματος τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών Υ 
πηρεσιών, έργασθέντες συστηματικώς, μετ’ επιμονής, ίδιαζούσης έπιμελείας, μεθοδι- 
κότητος καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων ώρών εργασίας, προέβησαν είς επι
τυχή άναζήτησιν ένός μόνον άνευρεθέντος δακτυλικού άποτυπώματος έν τή δεκα
δακτυλική συλλογή άποτυπωμάτων, περιεχούση ύπέρ τάς 750.000 δακτυλικά δελ
τία καί ούτω τήν 6— 10— 1966, διεπιστώθη δτι τδ ώς άνω άνευρεθέν δακτυλικόν 
άποτύπωμα καί κατ’ άκολουθίαν καί πάντα τά λοιπά, άνήκουσιν είς τον ύπ’ άριθ. 
661960 Χριστολένην Δημήτριον, άεργον, κατηγορηθέντα επί άλητείφ έν ετει 1961 
καί συλληφθέντα κατόπιν τούτου, προκληθέντων έντεΰθεν ευμενών σχολίων ύπέρ τοΰ 
’Αστυνομικού Σώματος.

—  ΔΤ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική καί 
ύλική αμοιβή είς τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Λάμπρου Άριστείδην καί Σγουρόν Δημή- 
τριον, διότι άμφότεροι, εργασθέντες μετά ζήλου, μεθοδικότητος, ύπομονής καί έκτε- 
λέσαντες μετ’ ακρίβειας τάς οδηγίας τών προϊσταμένων των, έπέτυχον τήν σύλλη- 
ψιν τοΰ σεσημασμένου καί λίαν επικινδύνου κακοποιού Καχρή Παναγιώτου καί τήν 
έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτοΰ διαπραχθεισών (11) ένδεκα κλοπών, προκαλέσαντες ούτω 
εύμενή σχόλια ύπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

'Ωσαύτως, διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμοιβή εις 
τούς κ.κ. ’Αστυνόμον Β ' τάξεως Γιαννημάραν Κωνσταντίνον, Τπαστυνόμον Α ' τά
ξεως Καρυώτην Λέανδρον καί Τπαστυνόμον Β ' τάξεως Λύρην Παναγιώτην, διότι 
άπαντες, εργασθέντες μετά ζήλου καί μεθοδικότητος, συνετέλεσαν τά μέγιστα εις 
τήν σύλληψιν τοΰ άνωτέρω κακοποιού καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτοΰ διαπρα
χθεισών κλοπών, προκαλέσαντες τά εύμενή σχόλια ύπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

—  Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική άμοιβή είς τούς κ.κ. 1) ’Αστυνόμον Β ' τάξεως Παπαφιλιππόπουλον Δημή- 
τριον, Διοικητήν τοΰ Τμήματος ’Αγορανομίας Πατρών, 2) Τπαστυνόμον Α ' τά
ξεως Κουρέταν Διονύσιον, 3) ’Αστυφύλακα Παπακώσταν Ίωάννην καί 4) ’Αστυ
φύλακα Κουκλουντζάλην Νέστορα, διότι ύπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοΰ πρώ
του, εργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν τών κεκα- 
νονισμένων ώρών έργασίας, έπιδείξαντες άμα ίδιάζουσαν επιμέλειαν περί τήν εκτέ
λεσή τής ύπηρεσίας των, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν, σύλληψιν καί παραπομπήν είς 
τήν Δικαιοσύνην τοΰ ύπευθύνου τοΰ εύρισκομένου είς τήν περιφέρειαν τής δικαιο
δοσίας τής Βασιλικής Χωροφυλακής έργοστασίου παστεριώσεως γάλακτος Πατρών 
■ΊΙρώτο», ώς καί τήν κατάσχεσιν έντός αύτοΰ ικανής ποσότητος γαλακτοκόνεως, δι’ 
ής ένοθεύοντο τά παραγόμενα ύπό τούτου προϊόντα, τήν διά τής ύπ’ άριθ. 609) 18- 
7-1966 άποφάσεως τοΰ Άγορανομικοΰ Δικαστηρίου τιμωρίαν των διά βαρυτάτης 
άπό 20 μηνών έως δύο έτών ποινής, άνευ άνασταλτικοΰ άποτελέσματος, παρά τήν 
άσκησιν ύπ’ αύτοΰ έφέσεως, προκαλέσαντες διά τής προφανοΰς ταύτης έπιτυχίας 
των τά ευμενή σχόλια τής κοινωνίας, τών καταναλωτών διά τήν προστασίαν τής 
ύγείας των, τοΰ Τύπου τής πόλεως τών Πατρών, δστις έπί ήμέρας ήσχολεΐτο μέ τό 
άντικείμενον τής νοθείας ταύτης, καί τοΰ Πανελληνίου, γενικώς, ύπέρ τοΰ Σώμα
τος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, Ιτυχον δέ συγχαρητηρίων παρά τών Δικαστικών ’Αρ
χών δημοσίως, διά τήν έπιτυχίαν των ταύτην, πρός προστασίαν τής δημοσίας ύγείας.



Κάβε Παρασκευή 

Ώ ρ α  2 0 .3 0 ' - 2 1

Παρακολουθείτε τήν ’Εκπομπή της ’Αστυ

νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα

θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Είναι πάντα Επίκαιρη, διδακτική, Ενδιαφέ

ρουσα .

Μία ’Εκπομπή χρήσιμη για κάθε 'Ελληνικό 

σπίτι.


