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ΤΗΣ Α.Μ . ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1S59

« ’Επ’ ευκαιρία τον Νέου ”Ετους, 
επιθυμώ να έκφράσω προς τον Λαόν 
Μου την Π ίστιν και την ’Αγάπην Μου, 
και να απευθύνω αύ- 
τώ τάς καλλιτέρας 
Μου εύχάς.

Ή  μεγαλύτερα ευ
τυχία Μου συνίατα- 
ται εις την αγάπην  
Μου προς τον Λαόν 
Μου κα ι τό α ίσθημα  
τής αμοιβαίας μ ε τ ’ 
αύτοϋ κατανοήσεως.
'Η  σκέψις Μου πάν
τοτε στρέφεται περί 
τό μέλλον καί την ευ
τυχίαν σας.

Κ ατά  τό λήξαν έ
τος παρέστημεν μάρ 
τυρες τής έξελίξεως 
διηπειρωτικών βλη
μάτων κα ί δορυφό
ρων, ταχέως δέ πρό
κειτα ι να ίδωμεν τον 
άνθρωπον εις τό δ ιά 
στημα.

Ή  τρομακτική αυ
τή τεχνική πρόοδος έφερε ολόκληρον 
τήν ’Ανθρωπότητα εις τό δίλημμα  
τής εκλογής μεταξύ δύο δρόμων ό- 
δηγούντων προς τήν ευτυχίαν καί 
τήν δόξαν τής ευγενοϋς προόδου ή 
προς τήν ολικήν καταστροφήν.

Ουδέποτε άλλοτε εις τήν 'Ιστορίαν  
τής ’Ανθρωπότητος έδέχθημεν μέσω  
τον ίδιου ημών πνεύματος, τόσον έντο

νον τήν θείαν πρόσ- 
κληαιν όπως έκλέ- 
ξωμεν μεταξύ τοΰ  
καλού καί τού κακού.

Πιστεύω βαθύτατα  
δτι ό χρόνος προς ε
κλογήν είνα ι πολύ 
βραχύς καί ότι τό 
καιροφυλακτοϋν κα 
κόν εργάζεται δρα- 
στηρίως διά νά φέρη 
τήν έρήμωσιν, τό χά 
ος καί τήν δυστυχίαν, 
εκτός εάν δλοι ο ι υ 
πεύθυνοι ήγέτα ι τής 
ανθρώπινης φυλής 
προβούν εις ύπερόν- 
θρωπον προσπάθειαν 
διά νά άποφευχθή μ ία  
τοιαντη καταστροφή.

Ή  πρόακλησις κα ί 
τό δίλημμα δεν προ
βάλλεται μόνον εις 
έκαστον εξ ημών ώς 

άτομον, άλλά κυρίως εις τούς ήγέτας 
δλον τού Κόσμου.

Ε ίμαι ευτυχής δ ιότι ο ί ήγέτα ι τής 
μερίδος τού Κόσμου, εις ήν καί ημε ίς  
άναποσπάστως άνήκομεν, έχουν έπ ι- 
γνωσιν τού κινδύνου, ουδέποτε θά κα-
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ταφύγουν εις πόλεμον κα ί εργάζονται 
είλικρινώς κα ί έντατικώς διά την ε ι
ρήνην.

’ Υψώνω σήμερον την φωνήν Μον 
κα ί ευχόμενος ευτυχίαν εις τον Λαόν 
Μου, ελπίζω νά φθάση αϋτη εις τά  ώτα 
εκείνων οι όποιο ι φέρουν, ώς καί ’Εγώ, 
την ευθύνην τής ευτυχίας των Λαών 
των.

’Από τοϋ σεμνόν 'Ελληνικού βή 
ματος καλώ όλους τους ήγέτας οϊτινες 
διαθέτουν μεγαλυτέραν Έ μοΰ δ ιά  τό 
καλόν ή τό κακόν δύναμιν, νά άναλογι- 
σθοϋν κα ί νά έρωτήσουν εαυτούς εάν 
ή δύναμίς των άποτελή ευλογίαν ή απει
λήν. Διά νά καταστή  ευλογία ας ένθυ- 
μηθώμεν την άνθρωπίνην αδελφοσύ
νην, έκφρασθεϊσαν τόσον φωτεινώς από 
τον Ίησοϋν Χριστόν, κα ί αυλληφθεί- 
σαν επ ίσης από τούς φιλοσόφους πολ
λών άλλων φυλών, σχολών κα ί θρη
σκειών.

Τό κακόν τρέφει μόνον τό κακόν. Ή  
απειλή τρέφει μόνον την απειλήν, ή 
υποψ ία την υποψίαν κα ί τον συναγω
νισμόν, όστις δύναται νά μεταβάλη τό 
ανθρώπινον πνεύμα εις τρομερόν πολε
μ ικήν μηχανήν, διά νά τό καταστρέψη 
αντί νά τό άνυψώση προς τό Θειον.

"Ας πλησιάσουν άλλήλους οι υπεύ
θυνοι Ή γέτα ι εν πνεύματι αδελφοσύ
νης. "Ας άπαρνηθοϋν τήν δυσπ ιστίαν 
κα ί τάς άπειλάς πολέμου κα ί κατα
στροφής.

"Ας διαλυθή ή δυσπ ιστ ία  τών μεν 
υπό τής πνευματικής ηγεσ ίας τών δέ.

"Ας παραμείνη τέλος ώς μόνος συνα
γωνισμός μεταξύ τών ’Ηγετών όλων 
τών Λαών ή άμιλλα έπουλώσεως τών 
υλικών αναγκών τής ’Ανθρωπότητος.

’Η μείς ο ι "Ελληνες δυνάμεθα νά 
συμβάλωμεν μεγάλως εις τήν προσέγ- 
γ ισ ιν  τών Λαών εάν έμμείνωμεν εις τήν 
γενναιοφροσ ύνην, τήν έμφυτον εις 
πάντα πραγματικόν "Ελληνα.

"Εχω πολλούς λόγους νά ε ίμα ι ευ
γνώμων κα ί υπερήφανος διά σας, τον 
Λαόν Μου.

Ή  συνεχής συμβολή σας εις τήν 
προσπάθειαν τής Β ασιλ ίσσης κα ί Έμοΰ 
διά τήν βοήθειαν προς τούς δυστυ- 
χοϋντας αδελφούς κα ί άδελφάς μας, 
ε ίνα ι δ ι’ ’Εμέ πηγή  έμπνεύσεως καί 
χαράς. Π ιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλος 
λαός εις τον κόσμον δστις συνειαέ- 
φερεν έθελοντικώς τόσα πολλά εις έμ 
πρακτον έκδήλωσιν αλληλεγγύης.

Ή  ’Ελλάς έχει είαέλθει εις σ τα 
θερόν οδόν προόδου. Εύχομαι κατά  
τό Νέον "Ετος ή πρόοδος αϋτη νά έπ ι- 
ταχυνθή. Εύχομαι ο ί αγώνες τού ηρω ι
κού Κυπριακού Λαού νά εϋρουν τα 
χέως τήν δικαίωσίν των. Εύχομαι νά 
στερεωθή ή Ειρήνη έπί τής Γής. Εύ
χομαι εις τον Λαόν Μου άγάπην κα ί 
ευτυχίαν.

ΠΑΥΛΟΣ Β » .



Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ .  Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1959

«Ε ίμαι ευτυχής δυνάμενος επ ’ ευκαι
ρ ία  τοϋ Νέου *Ετους να απευθύνω προς 
τον 'Ελληνικόν Λαόν μήνυμα σταθερός 
αισιοδοξίας. Έν μέσω μ ιας συνεχούς 
διεθνούς έντάσεως, την όποιαν χαρα
κτηρ ίζε ι αστάθεια ιδεών κα ι καθεστώ
των, ή  'Ελλάς, χάρις εις την εσωτερι
κήν της σταθερότητα κα ί την άκαμπτον 
εργατικότητα τού λαού της, αναγνωρί
ζετα ι ώς πρότυπον χώρας, ή όποια υπό 
καθεστώς ελευθερίας, 
πραγματοπο ιε ί εκε ί
να τα οποία  αλλαχού 
επιδιώκονται διά τού  
καταναγκασμού καί 
τής δουλείας.

Κ ατά τά  τελευταία  
έτη ό 'Ελληνικός Λα
ός έπετέλεαε τώ όντι 
έργον, διά τό όποιον 
θά τον ευγνωμονούν 
α ί έπερχόμεναι γενε- 
αί, δ ιότι κατώρθωσε 
νά δημιουργήση τάς 
απαραιτήτους προϋ
ποθέσεις μ ιας μον ί
μου καί σταθερός 
προαγωγής τής οικο
νομίας του κα ί τής 
άνυψώσεως τού β ιο 
τ ικού του επιπέδου.
Ποτέ άλλοτε δεν &- 
νεπτύχθη τοιούτος 
δημιουργικός οργασμός εις όλους σχε
δόν τούς τομείς τής οικονομικής καί 
κοινωνικής δραστηριότητος. Ποτέ άλ
λοτε δεν έστηρίχθησαν α ί επ ιδιώξεις 
τού 'Ελληνικού Λαού επ ί μονιμωτέρων 
καί άσφαλεστέρων βάσεων.

"Ολων αυτών τών προσπαθειών, φύ
λακες κα ί συμπαραστάτα ι υπήρξαν α ί 
"Ενοπλοι Δυνάμεις κα ί τά  Σώ ματα ’Α
σφαλείας τής Χώρας, α ί όπο ϊα ι έγγυ- 
ώνται την εσωτερικήν τάξιν κα ί την 
γαλήνην κα ί αποτελούν τούς άκοιμή- 
τους φρουρούς τής ειρήνης κα ί τής 
ελευθερίας μας.

Οι οιωνοί είνα ι καλοί. Αί προϋπο
θέσεις δ ι’ εν καλλίτερον μέλλον ε ίνα ι 
ασφαλείς. Έάν άντιμετωπίσωμεν τό 
μέλλον με την έπιβαλλομένην αισιοδο
ξ ίαν κα ί αύτοπεποίθησιν, έάν πειθαρ- 
χήσωμεν εις τάς έπ ιταγάς τής λογικής 
κα ί ύποταχθώμεν εις τό συμφέρον τοϋ  
κοινωνικού συνόλου, έάν διαφνλάξωμεν 
τάς πραγματοποιηθείσας κατακτήσεις 
κα ί στηρίξω  μεν έπ ’ αυτών την προ- 

σπάθειάν μας δια τά  
νέα [ έπιτεύγματα, ή 
περαιτέρω πρόοδος 
κα ί ταχεία  θά είνα ι, 
άλλά κα ί ασφαλής. 
Ή μπορώ νά βεβα ι
ώσω τον 'Ελληνικόν 
Λαόν ότι τό Νέον "Ε
τος θά είνα ι καλλίτ ε
ρον από τό απερχό
μενον.

’Από τό ώραΐον αυ
τό έργον δημιουργίας 
εις τό όποιον έχει ά - 
ποδυθή ό 'Ελληνικός 
λαός, με την συνεχή 
ανμπαράστ ασιν τής 
πολιτείας, θά προκύ- 
ψη μ ία  'Ελλάς ή  ό
πο ια  θά καταλάβη  
ταχέως την θέσιν της 
μεταξύ τών Ανεπτυγ
μένων ευρωπαϊκών 

λαών. Κ ατά  τάς κρίσιμους ώρας τάς 
όποιας διέρχεται ή άνθρωπότηςύπό την 
απειλήν μ ιας καταστρεπτικής σνγκρού- 
σεως, ή 'Ελλάς είχε τό θάρρος πάντοτε 
νά ύπερασπισθή τήν ύπόθεσιν τής ειρή
νης, όπως είχε τό θάρρος, νά υποστή 
ριξή εις πάσαν περίπτωσιν τήν ηθ ι
κήν κα ί τό δίκαιον.

Συνεπής προς τήν τοποθέτησίν της 
αυτήν, άλλά κα ί προς τήν ιστορίαν 
της ή 'Ελλάς συνεχίζει με π ίστ ιν  τον 
αγώνα της διά τήν άπελευθέρωσιν τοϋ  
Κυπριακού λαού. 'Ο άγων αυτός ε ίνα ι 
δύσκολος κα ί ένδέχεται νά είνα ι μ α -
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κρός. Παρά ταϋτα δεν είνα ι δυνατόν 
παρά τελικώς νά δικαιωθή. ’Έχων 
εμπιστοσύνην εις τάς άρετάς κα ι τάς 
δυνάμεις τής Φυλής, προσβλέπω μ ετ ’ 
ακλόνητου π ίστεως προς τό μέλλον 
τής χώρας.

Μέ τάς σκέψεις αύτάς απευθύνω σ ή 
μερον προς όλους υμάς έπ ί τώ Νέω 
’Έτει τάς θερμοτέρας μου εύχάς.

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως».

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ . ΕΥΑΓ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1959

«Διαβιβάζω τάς εύχάς τοϋ Προέ- /  
δρου τής Κυβερνήσεως κ. Κ. Καρα
μανλή έπί τώ  Νέω·ς 
’Έτει.

Χάρις εις την κα- 
ταβαλομένην μεθοδι
κήν, έπίμονον καί 
καρποφόρον προσπά
θειαν καθολικής άνα- 
συγκροτήσεως τής 
χώρας ό Ε λληνικός 
λαός προσβλέπει μέ 
πλήρη έμπιστοσύνην 
προς τό μέλλον του, 
δημ ιουργεί υπό την 
πεφωτισμένην ηγε
σίαν τοϋ Πρωθυπουρ
γού τάς υγιε ίς προ
ϋποθέσεις μονίμου έ- 
σωτερικής γαλήνης, 
άδιαταράκτου πολ ι
τικής αταθερότητος, 
οικονομικής προόδου 
κα ί κοινωνικής δ ι
καιοσύνης.

Τά Σώματα ’Ασφαλείας έμφορού- 
μενα από την άκλόνητον π ίσ τ ιν  προς 
τά  ιδανικά από τό πνεύμα τής θυσίας 
εις τό καθήκον καί από τον σεβασμόν 
προς τούς Νόμους, διαδραματίζουν 
σπουδαΐον ρόλον εις την έσωτερικήν

άνάπτυξιν τής χώρας φρουρούν τα τούς 
'δημοκρατικούς θεσμούς από τούς έργα- 

ζομένους ύπούλως,
διά την ανατροπήν 
των, έξασφαλίζοντα  
την δημοσίαν τάξιν, 
ή όποια  αποτελεί την 
πρώτην προϋπόθεσιν 
διά νά προ κόψη ό 
λαός καί, προστα- 
τεύοντα, εις τον άγώ - 
να τής ζωής, τούς α 
δυνάτους κα ί αδικού
μενους.

Εις τούς βαθμο
φόρους κα ί όπλίτας 
τής Χωροφυλακής, 
τής ’Αστυνομίας Πό
λεων καί τής Πυρο
σβεστικής ' Υπηρεσί
α ς , εύχομαι όπως κα
τά  τό Νέον ’Έτος 
συνεχίσουν την ατο
μ ικής των πρόοδον 
κα ί οδηγήσουν τά  

Σώματα ’Ασφαλείας εις ύψηλότερον 
έπίπεδον ποιοτικής έπιδόσεως καί έ- 
θνικής κα ί κοινωνικής χρηαιμότητος.

Ό  ’ Υφυπουργός 
ΕΥΑΓΓ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ».



ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ κ . Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1959

« ’Επί τή  ανατολή τοϋ Νέου ”Ετους 
απευθύνω προς άπαντας τους ’Α στυ
νομικούς και Δ ιοικητικούς υπαλλή
λους τάς πλέον εγκαρδίους εύχάς μου 
διά την προσωπικήν κα ί ο ικογενεια
κήν των ευτυχίαν κα ί χαράν.

'Ο καινούργιος χρόνος διευρύνει έτι 
τα  καθήκοντα των αστυνομικών ύπαλ- 
λήλων καί καθ ιστά  την ευθύνην αυτών 
μεγαλυτέραν έναντι τής 'Ελληνικής 
Πατρίδος, δ ιότι ό 
χρόνος ούτος κληρο
δοτε ίτα ι όσιό τό π α 
ρελθόν με μεγάλα  
καί σοβαρά προβλή
ματα.

'Η  Διεθνής κατά- 
στασ ις παραμένει τε
ταμένη καί ασαφής.

'Ο εσωτερικός ε
χθρός μετερχόμενος 
τήν κρυπτείαν κα ί α 
κολουθών τακτικήν 
τοϋ Δ ουρείου "Ιππου 
υπονομεύει περισσό
τερον παρά ποτέ τήν 
’Εθνικήν ανεξαρτη
σίαν μας κα ί απεργά
ζετα ι τον άφανισμόν 
τής 'Ελληνικής Φυ
λής. '

Οι αδελφοί μας 
Κύπριοι αγωνίζονται 
σκληρώς καί χύνουν 
αφειδώς τό α ίμ α  των διά τήν άπόκτη- 
σ ιν  τής ελευθερίας των. *·~

Οϋτω μ α ζ ί με τά Άλλα καθήκοντά 
σας έχετε ώς αστυνομικοί υπάλληλοι, 
ν ’ άντιμετωπίσητε κατά τό άνατέλλον 
έτος κα ί τά  προβλήματα ταυτα.

’Αναγνωρίζω ότι έχετε νά βαδίσητε 
ανηφορικόν κα ί ανώμαλον δρόμον καί 
ότι τό έργον σας είνα ι βαρύ καί δύσκο- 
λον. Ε ίμαι όμως απολύτως βέβαιος ότι, 
έχοντες πλήρη συναίσθησιν τοϋ ύχρηλοϋ 
προορισμού σας κα ί άντλοϋντες θάρρος

από τό ηρωικόν παρελθόν σας θάδυνη - 
θήτε χρησιμοποιούντες καί τήν πολύ
τιμον πείραν σας ν’ άντιπαρέλθητε δλας 
τάς αντιξοότητας καί ότι διά τών πρά - 
ξεών σας θά δειχθήτε κα ί πάλιν άξιο ι 
συνεχ ισταί τής ιστορίας τοϋ Σώματος 
κα ί αντάξιο ι τών προσδοκιών τής κο ι
νωνίας κα ί τής 'Ελληνικής Πολιτείας.

Βαδίσατε ανδροπρεπώς τον άξιον 
δρόμον σας κα ί συνεχίσατε τον αγώνα 

σας μέ τήν αυτήν π ί-  
στ ιν, αύταπάρνησιν 
καί αποφασ ιστικότη 
τα δ ιά  τήν έμπέδω- 
σιν τής τάξεως καί 
τής ασφαλείας.

Κ τυπατε μέ σ τα 
θερόν, δικαίαν καί 
άτρομον χεϊρα πάν
τα  έπιβουλευόμενον 
τό Έθνος μας καί 
τήν 'Ελληνικόν Πα
τρίδα.

Ένθυμεϊσθε διαρ
κώς ό τ ι ό Ε λλη 
νικός Λαός σάς περι
βάλλει μέ τήν εμπ ι
στοσύνην του κα ί ό
τ ι πρέπει μέ τάς πρά
ξεις καί τά  έργα σας 
νά δείξητε ότι είσθε 
άξιο ι ταύτης.

Παραλλήλως δια- 
χειριαθήτε τήν ε

ξουσίαν σας μ έ  εντιμότητα, χρηστό- 
~y- τητα , άμεροληψίαν κα ί προθυμίαν καί 

παρέχετε εις τούς πολίτας αδιακρίτως 
κοινωνικών τάξεων, στοργικήν κα ί ρεα
λιστικήν έξυπηρέτησιν, έχοντες πάν
τοτε ώς γνώμονα τήν αντικειμενικό
τητα , τήν άπροσωποληιρίαν καί προ 
παντός τήν ίσοπολιτείαν.

Παρέχετε προθύμως τήν συμπαρά- 
στασίν σας προς τούς πολίτας κατά  
τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων σας κα ί 
δ ιατηρείτε επιθυμητήν κα ί επωφελή
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επαφήν μ ετ ’ αυτών, ώστε ν’ αποσπάτε 
πάντοτε τήν αυθόρμητον τούτων αγά 
πην προς τήν ’Αστυνομίαν μας.

Πρέπει εις όλους υμάς νά γίνη συ- 
νείδησις ότι μόνον δ τρόπος οΰτος τής 
’Αστννομεύσεως εξασφαλίζει τήν επ ι
τυχίαν τον έργου μας κα ι διαφυλάσσει 
άκλόνητον τό κοινωνικόν μας οικοδό
μημα.

Μέ τήν πεποίθησιν αυτήν επαναλαμ
βάνω τήν ευχήν μου όπως τό Νέον 
’Έτος πραγματοποίηση όλους τους ’Ε
θνικούς μας πόθουςγκα'βφέρη ο ,τ ι επ ι
θυμητόν εις υμάς κα ι τάς ο ικογέ
νειας σας.

'Ο ’Αρχηγός 
Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ».

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ κ .  Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

«Έ πί τή  ανατολή τοϋ Νέου ’Έτους 
1959, εύχομαι εις πάντας τούς κ.κ. 
’Α ξιωματικούς τής Σχολής, τούς δο
κίμους Ύ παστυνόμους κα ί τούς μαθη- 
τάς αστυφύλακας, υ 
γείαν κα ί έκπλήρω- 
σιν των ενγενών αυ
τών πόθων.

'Ο κ. ' Υφυπουρ
γός έπ ί των ’Εσωτε
ρικών μο ί ένεπιστεύ- 
θη από σήμερον τά  
καθήκοντα τοϋ Δ )ν - 
τοϋ τής παρά τώ  'Υ 
πουργεία) Γενικής 
Δ )νσεως ’Α στυνομί
ας Πόλεων. Τον ευ
χαριστώ  διά τοϋτο.

Ευχαριστώ όμως 
κα ί πάντας υμάς διά 
τήν έπ ί 6ετίαν (1953 
—1958) συνεργασίαν 
σας εις τάς Ά στυ- 
νομικάς Σχολάς Ύ -  
παστυνόμων, Ά ρχ ι- 
φυλάκων κα ί ’Αστυφυλάκων, των όποι
ων τήν δ ιο ίκησ ιν είχον. ’Οφείλω νά ομο
λογήσω , ότι ήκολονθήσατε σταθερώς, 
καθ’ όλα αυτά τά  έτη τήν λεωφόρον, 
τήν όποιαν έχει χαράξει ή ’Αστυνομία 
Πόλεων έν τή  έκπαιδεύσει τών νέων

βαθμοφόρων κα ί αστυφυλάκων κα ί μ ά 
λ ισ τα  τήν διηυρύνατε εις τρόπον ώστε, 
α ί Σχολαί ν’ αποτελόσουν τό πνευμα
τικόν Κέντρον τοϋ ’Α στυνομικού Σώ 

ματος, τήν ’Εθνικήν 
κολυμβήθραν τών νέ
ων μελών τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί 
τό έργαστήριον τής 
κοινωνικής άναμορ- 
φώσεως, όλων εκεί
νων, εις τούς όποιους 
ή Π ολιτεία έμπ ιστεύ- 
εται τό ϋψ ιατον καί 
λ.επτότατον λειτούρ
γημα  τοϋ αστυνο
μικού.

’Εκφράζω έπίσης 
τάς ευχαριστίας μου 
εις πάντας τούς κ.κ. 
Καθηγη τάς, οιτινες 
τόσην στοργήν καί 
άγάπην έδειξαν διά 
τούς δοκίμους, εις 
τούς οποίους οχι μ ό 

νον έδίδαξαν, κατά  τρόπον ζηλευτόν, 
τά ειδικά μαθήματα, αλλά καί τούς έ- 
πλούτισαν μέ γενικώτέρα έφόδια ούτως 
ώστε νά καθ ίσταντα ι τέλειοι, ώς 'Έλ
ληνες πολ ϊτα ι, ώς υπάλληλοι τοϋ Κρά
τους καί ώς κοινωνικοί λειτουργοί.
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Παραδίδων την διο ίκησιν των Σχο
λών εις άξιον συνεργάτην κα ί συνά
δελφον, παρακαλώ, όπως σννεχίσητε 
τάς σπονδάς σας με άφοσίωσιν, π ίστ ιν  
και άγάπην προς την νέαν διο ίκησιν και

τους. Καθηγητάς σας, οΐτινες, ε ίμα ι 
βέβαιος, θά πράξονν το παν δ ιά  την ετι 
περισσότερον άνοδον τής στάθμης τοϋ  
πολιτ ιστικού  έργου τής Σχολής.

'Ο Διοικητής τής Σχολής 
ΝΙΚ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ 

Ά στνν. Δ )ντής Α!».

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Χ ρ ό ν ι α  π ε ρ α σ μ έ ν α
Άλήσμονη κ ι’ αγέραστη ματρώνα 
στα νέφη των ονείρων μου, εσύ, 
κεντάς τά περασμένα μου τά χρόνια 
μ’ άγάπης τρυφερής κλωστή χρυσή.

*

Κι’ ως τώρα ’γώ την γύμνια μου κυττάζω, 
την άχαρη κι’ άνάγαπη ζωή, 
τά περασμένα χρόνια ’γώ θαυμάζω 
καί νοιώθω μια γαλήνη στήν ψυχή.

*

Χρόνια, παληά μου χρόνια καλημέρα 
μοϋ δώσατε στδ πνεύμα τη χαρά.
ΤΩ, χρόνια, ποδχα πλάϊ μια μητέρα, 
γεμάτη καλωσύνης ευωδιά.

*

Τ’ άνάλαφρα τά χρόνια κ ι’ άγιασμένα 
μέσ’ τήν λαχτάρα τής άγάπης καρτερώ, 
νά ξαναρθοϋν κείνα τά περασμένα 
τ ’ όνειρα, πού στον ύπνο μου θωρώ.

Σ . Χανδρής



ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ '*1
-- Ο ΓΕΝΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ -
“Οπως, καί στο προηγούμενο τεύχος μιλήσαμε, στήν Ελλάδα πρώτα φεγγο

βόλησε ό νους τοϋ άνθρώπου. Οί διάφορες μυθολογικές καί δεισιδαιμονικές ερμηνείες 
του κόσμου άπό τούς διάφορους άλλους λαούς έξωστρακίστηκαν καί άντικαταστά- 
θηκαν άπό μια έπιστημονική κοσμοθεωρία, πού γεννήθηκε καί άναπτύχθηκε πρώτα 
στις μεγάλες Ελληνικές δημοκρατίες τής ’Ιωνίας, Μίλητο καί ’Έφεσο. 'Η φυσική

έρμηνεία ήταν κυρίαρχη άντίληψι κατά τήν μα- 
κρά περίοδο, οπού ή 'Ελληνική φυλή ήταν ά- 
πλωμένη άπό τά βάθη τοϋ Εύξείνου 6ς τό ση
μερινό Γιβραλτάρ. ’Ονόματα διάσημα όπως τοϋ 
Θαλή, τοϋ ’Αναξίμανδρου, τοϋ Άναξιμένη, τοϋ 
'Ηράκλειτου, τοϋ Πυθαγόρα, τοϋ ’Εμπεδοκλή, 
κλπ. γκρέμισαν τούς μύθους, σχετικά μέ τή δη
μιουργία τοϋ κόσμου, έ'θεσαν επιστημονικά θε
μέλια καί άνοιξαν πλατειούς ορίζοντες γιά τήν 
παραπέρα γιγαντιαία έξέλιξι τοϋ άνθρώπινου 
πνεύματος. Στήν έποχή αυτή ή φιλοσοφία εί
ναι «κοσμολογική», γιατί έπιχειρεΐ νά έρμηνεύη 
τό «0ν», τήν «άρχή» τοϋ Σύμπαντος. 'Ως πρώ
τη αρχή δημιουργίας τοϋ Σύμπαντος ό Θαλής 
φαντάζεται τό ν ε ρ ό ,  ό ’Αναξίμανδρος τό 
ά κ α θ ό ρ ι σ τ ο ,  ό Άναξιμένης τον ά γ έ ρ α, 
ό 'Ηράκλειτος τή φ ω τ ι ά .  Γιά τούς ’Ίωνες 
αύτούς «φυσικούς», όπως τούς είπαν, ή ζ ω ή  
καί ή κ ί ν η σ ι είναι ιδιότητες τής ύλης. Τή 
«φυσική», υλιστική αυτή άντίληψι τήν συστη- 
εΐδαμε στο προηγούμενο, ό Δημόκριτος. 'Η 

«κοσμολογική» άντίληψι κράτησε κυριαρχική θέσι περισσότερο άπό έναν αιώ
να, άλλά, οί έθνικοί νικηφόροι αγώνες τών Ελλήνων στήν ’Ανατολή μέ τούς 
Πέρσες καί στή Δύση μέ τούς Καρχηδόνιους, έ'θεσαν καί ένα άλλο μεγάλο πρό
βλημα, τό «άνθρωπολογικό». Τούς γεννήθηκε ή άνάγκη νά μάθουν τ ί  ε ί ν α ι  
ή ϊ δ ι α  ή σ κ έ ψ ι  τοϋ άνθρώπου καί τ ί τ ά  δ η μ ι ο υ ρ γ ή μ α τ ά  τ η ς :  ή 
θρησκεία, τό δίκαιο, οί νόμοι, ή γλώσσα, τά ήθη καί έθιμα.

Τήν έποχή αύτή (450—400 π. X .), έμφανίζονται οί περίφημοι «σοφιστές» 
Πρωταγόρας, Πρόδικος, Άντιφών, 'Ιππίας, Γοργίας κλπ., πού θαρραλέα διακηρύσ
σουν πώς όλα αύτά (νόμοι, θρησκείες, έθιμα, κλπ .) είναι δημιουργήματα τοϋ άνθρώ
που καί όχι Θεϊκές άποκαλύψεις. Οί σοφιστές ήταν άνθρωποι μέ καθαρό μυαλό καί 
γιομάτοι αισιοδοξία. ΤΗταν «περιπλανώμενοι δάσκαλοι», έξασκημένοι στή ρητορική 
πού γύριζαν άπό πόλι σέ πόλι καί δίδασκαν σέ γιορτές καί δημόσιες συγκεντρώσεις. 
Τά θέματα πού κυρίως δίδασκαν ήταν ή ρητορική, ή λογική, ή γραμματική καί ή 
ψυχολογία. 'Ο κόσμος στο πέρασμά τους έσπευδε μέ θαυμασμό νά τούς άκούση καί

ματοποίησε καί άνέπτυξε, όπως

1. Άναδημοσίευσις άπό τό περιοδικόν «Πειρα'ίκή Πατραϊκή», ’Οκτωβρίου 1958.
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πάρα πολλοί έγίνοντο μαθητές τους. Στους μαθητές τους έβαζαν διάφορα ερωτήματα 
καί θέματα, μέ σκοπό νά τούς άναπτύξουν την ευγλωττία καί την ευστροφία τοϋ 
πνεύματος. Τό παιχνίδι των λέξεων καί των έννοιών ήταν ή κυρία άπασχόλησί τους. 
Αύτό όμως δεν έμπόδισε πάρα πολλούς νά έπιδοθοΰν μέ έπιτυχία στη σοφιστική 
τέχνη καί επιστήμη. "Ενας άπό αυτούς ήταν καί ό Σωκράτης.

'Ο Σωκράτης είναι ό πρώτος ’Αθηναίος φιλόσοφος καί γεννήθηκε τό 470 
π. X. άπό τό γλύπτη Σωφρονίσκο καί τη Φαιναρέτη. Ή ταν πάμπτωχος καί έξασκοϋσε 
κι’ αυτός τό επάγγελμα τοϋ πατέρα του. Ή  εποχή πού έζησε ήταν ή ένδοξη εποχή 
της ’Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ή έποχή τοϋ Περικλή καί οί άνθρωποι, ώς τον πιο 
φτωχό, καταγίνονταν μέ τήν μ ό ρ φ ω σ ι στήν πιο πλατεία έννοια τής λέξεως. 
Καταπιάνονταν άπό τα πιο μικρά καί λεπτά ώς τά πιο μεγάλα καί σύνθετα προ
βλήματα τής επιστήμης καί τής φιλοσοφίας. Ή  ’Αθήνα ήταν ένα έκτεταμένο Πανε
πιστήμιο μέ τις Στοές της, τις ’Αγορές της, τά Γυμναστήριά της, τούς ιερούς της 
χώρους, όπου οί ’Αθηναίοι μέ πυρετική άναζήτησι καθημερινά συγκεντρώνονταν 
καί ρουφούσαν άχόρταγα τήν επιστήμη καί τή σοφία.

Καί ό Σωκράτης, λοιπόν, προικισμένος μέ έξοχο πνεΰμα, δέν μπορούσε νά 
ύστερήση στον τομέα αύτό. "Επαιρνε μέρος στίς συγκεντρώσεις των σοφιστών, 
ακούσε τά πρώτα μαθήματα άπ’ αύτούς, γιά νά φθάση γρήγορα σέ ΰψη καί νά γίνη 
ή πιο δεσπόζουσα φιλοσοφική σκέψι τής ’Αθήνας. ’Απέκτησε τό μεγαλύτερο φιλο
σοφικό κΰρος καί έξέπληξε τήν έποχή του μέ τό εύρύ, τό οξύ καί διαλεκτικό του 
πνεΰμα.

Το κακό είναι οτι δέν άφισε κανένα σύγγραμμα καί ό,τι ξέρουμε γ ι’ αυτόν, 
τό ξέρουμε άπό τούς μαθητές του καί κυρίως άπό τον μέγα μαθητή του Πλάτωνα 
καί τον Ξενοφώντα, στά συγγράμματα τών οποίων άντανακλάται ή δαιμόνια διδα
σκαλία του. Θεωρούσε τό λ ο γ ι κ ό  ώς βάσι τής άνθρώπινης φύσης καί μέθοδό του 
είχε τήν «δ ι α λ ε κ τ t κ ή». "Οπως οί σοφιστές, θεωρούσε τό σύστημα τών έρω- 
τήσεων καί άπαντήσεων ώς τό καλύτερο γιά νά πλησιάση κανείς σ’ ένα σωστό έπι- 
στημονικό συμπέρασμα. ’Αλλά, μολονότι φτωχός ό ίδιος, μιλούσε μέ περιφρόνησι 
γιά τούς άνθρώπους τού λαού, τούς παπουτσήδες, τούς ύφαντές, τούς σιδεράδες, 
τούς γεωργούς, τούς εμπόρους, τούς όποιους άποκαλούσε όχλο, καί ή παρέα του 
ήταν μόνο άριστοκράτες. Οί συζητήσεις καί οί συναναστροφές του μ’ αύτούς τον 
έκαναν νά απόρριψη τή φ υ σ ι κ ή  επιστήμη καί νά θέση ώς κέντρο τής φιλοσοφίας 
του τον ίδιο τον άνθρωπο κι’ είδικώτερα τον έ σ ω τ ε ρ ι κ ό  ά ν θ ρ ω π ο .  « ’Αντί 
νά γυρεύω νά έρμηνέψω τά ούράνια φαινόμενα, τις βροντές, τις άστραπές καί τί 
κρύβεται πίσω άπ’ αύτά, έλεγε, καλύτερα θά είναι νά καταλάβω τί είμαι εγώ ό 
ίδιος». Μ’ αυτόν τον τρόπον θέλησε νά άποκαταστήση τις «άξιες», (δίκαιο, σωφρο
σύνη, ευσέβεια, αυτοθυσία), τις όποιες κατά κάποιο τρόπο οί δημοκρατικοί σοφισταί 
είχαν συσκοτίσει. "Εκανε ατέλειωτες διδασκαλίες γιά νά άποδείξη τί είναι αύτές οί 
«άξίες» καί πώς μπορεί κανείς νά ξεκαθαρίση αύτές τις έννοιες. ’Έτσι κατάφερε 
νά μεταστρέψη τή φιλοσοφία άπό «κοσμολογική» πού ήταν ώς τότε, σέ ά ν θ ρ ω -  
π ο λ ο γ  ι κ ή καί ή θ ι κ ή. «Τό κέντρο τής φιλοσοφίας καί τής γνωσιολογίας 
τό μετατόπισε άπό τή σφαίρα τής φυσικής καί τού έξωτερικοΰ κόσμου στήν περιοχή 
τής ήθικής καί στήν έσωτερική-ψυχολογική σφαίρα».

Αύτό πού λέμε εσωτερική φωνή, ένστικτο, ό Σωκράτης τό ώνόμαζε «δαι
μόνιο» (κάτι μεταξύ τού εαυτού του καί τού Θεού), τό οποίο τού υπαγόρευε ότι 
υπάρχουν « ά π ό λ υ τ ε ς  ή θ ι κ έ ς  ά ξ ί ε ς .  Ό  νοΰς δέν μπορεί νά συλλάβη αύτές 
τις άξίες γιατί είναι ύπερνοητικές ή ύπερλογικές άλήθειες. Τήν ά π ό λ υ τ η γ ν ώ σ ι 
κατέχει μόνο ό Θεός». Τήν τελευταία λέξι γιά τά προβλήματα τής ζωής τήν έχει 
τό «δαιμόνιο», γ ι’ αύτό καί καταφεύγει σ’ αύτό όταν ή σκέψι του άδυνατεί νά δώση 
λύσι σ’ ένα πρόβλημα.
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Θεωρούσε ώς ΰψιστο άγαθό στον άνθρωπο τον «αυτοέλεγχο», τήν «αύτοεξέ- 
τασιν». 'Ο Πλάτων λέγει στην « ’Απολογία» δτι αν υποχρέωναν τό Σωκράτη να 
ζήση χωρίς έ'λεγχο θά πέθαινε. 'Ο έλεγχος καί ό αυτοέλεγχος είναι καθήκοντα έπι- 
βεβλημένα άπ’ τδ Θεό. 'Η άνθρώπινη σοφία είναι πεπερασμένη καί μόνο ό Θεός 
κατέχει τήν άληθινή σοφία. «Αί έσχαται ρίζαι της άνθρωπίνης φρονήσεως υπάρχουν 
εις μίαν περιοχήν, ήτις υπερβαίνει τα δρια της άνθρωπίνης ύπάρξεως». ’Αναπτύσ
σοντας τήν γνωσιολογία του έλεγε: «'Έν οίδα δτι ούδέν οίδα» (ένα ξέρω δτι δεν ξέρω 
τίποτα). Τή διδασκαλία του τή θεωρούσε μαιευτική τέχνη, γιατί δπως οΐ μαμμές 
βοηθούν νά γεννιούνται τά παιδιά, έτσι καί ή διδασκαλία του τον βοηθούσε νά γεννά 
ιδέες. Σκοπός του δεν ήταν νά κατακτήση τή σοφία, άλλά νά καλλιεργήση τήν άγάπη, 
τον έρωτα γιά τή σοφία. «Γνώθι σ’ αυτόν» γνώρισε τον έαυτό σου, ήταν ή αρχή της 
γνωσιολογίας του. Είχε, δπως οί σοφιστές, πολλούς καί φανατικούς οπαδούς καί 
έδίδασκε στά Γυμναστήρια, στις πλατείες καί στά ιδιωτικά σπίτια. Συνεχής προσπά- 
θειά του ήταν ν’ άποδείχνη σ’ δλους εκείνους πού φαντάζοντο δτι είναι κάτοχοι τής 
γνώσεως τού «εΐδέναι», δτι «ούκ είδέναι», τίποτε δεν γνωρίζουν.

Τρία είναι τά κυριώτερα χαρακτηριστικά τής διδασκαλίας του. 1) 'Η άσύγ- 
κριτη τέχνη του νά συζητή, νά διαλέγεται (διαλεκτική). 2) 'Η ειρωνεία του μέ τήν 
οποία εκμηδένιζε τούς συνομιλητές του, δταν, θέτοντάς τους ερωτήματα, έπεφταν 
σέ άμηχανία καί αδυνατούσαν ν’ άπαντήσουν καί 3) Οί άντιλήψεις του περί έρωτος. 
Αυτές έξεδηλώνοντο άκαταμάχητες καί σπινθηροβόλες δταν διεπίστωνε μέ τήν ει
ρωνεία του άγνοια τού συνομιλητή του. Οί Πλατωνικοί διάλογοι στο «Συμπόσιο» 
καί οί λίγοι διασωθέντες διάλογοι τού Αισχύλου στον « ’Αλκιβιάδη» άποδείχνουν 
τό Σωκράτη «δεινόν εις τά έρωτικά». Οί γνώμες δμως διχάζονται πάνω στο πρό
βλημα αυτό καί άλλοι υποστηρίζουν δτι ό Σωκράτης έκήρυττε τήν «σαρκικήν έκτρο- 
πήν» εις τούς νέους, άλλοι δέ δτι ό Σωκράτης διδάσκοντας τον έρωτα έπιζητοΰσε, 
διά τού έρωτα, τήν διαρκή βελτίωσι, τήν εσωτερική τελειότητα τού νέου, τό ξύπνημα 
τής ψυχής του προς τό άληθινό καί τό Θειο. «'Ο φιλόσοφος, έλεγε, είναι ό αιώνιος 
εραστής τής σοφίας».

'Ο Σωκράτης υπήρξε μεγάλος πατριώτης καί γενναίος πολεμιστής. Στον 
Πελοποννησιακό πόλεμο έλαβε μέρος σέ τρεις μάχες, καθώς καί στή μάχη τής Πο- 
τιδαίας, όπου έσωσε τή ζωή τού ’Αλκιβιάδη. Στή δίκη των 10 στρατηγών πού διοι
κούσαν τό στόλο στήν αυμαχία τών Άργινουσών, ό Σωκράτης, ώς πρόεδρος τής 
’Εκκλησίας τού Δήμου τάχθηκε έναντίον τής πλειοψηφίας πού τούς καταδίκασε σέ 
θάνατο. Στο 399 π. X. κατηγορήθηκε άπό τούς ’Άνυτον, Μέλητον καί Λύκωνα 
«έπι διαφθορά τών νέων καί εισαγωγή καινών δαιμόνιων» (άθεος) καί καταδικά- 
στηκε σέ θάνατο. Κατηγορήθηκε δμως κυρίως γιατί υπονόμευε τή Δημοκρατία, γιατί 
ό Σωκράτης διεκήρυττε δτι εκείνοι πού πρέπει νά διοικούν είναι οί «έπαίοντες» 
έκεΐνοι δηλαδή πού ξέρουν, οί «σοφοί» καί οί «άριστοι». ’Αντιμετώπισε τό θάνατο 
μέ παροιμιώδη αταραξία, γιατί θεωρούσε τον έαυτό του αθώο. "Θταν ό Κρίτων, θερ
μός μαθητής του, τον συμβούλεψε νά δραπετεύση, ό Σωκράτης άρνήθηκε γιατί 
θεωρούσε τήν πρότασι ανάξια καί άντίθετη προς τούς νόμους τής πατρίδος. 'Όταν 
τον ρώτησαν οί φίλοι του πώς θέλει νά ταφή, άπάντησε δτι τόΰ είναι αδιάφορο γιατί 
«στή θέσι τού ζωντανού Σωκράτη, πού τώρα μιλά μέ τούς φίλους του, θά μείνη τό 
ψυχρό καί άψυχο σώμα». Μετά τήν άπάντησι αυτή κατάπιε τό «κώνειο» πού τού 
έφεραν οί δεσμοφύλακές του καί ξεψύχησε αμέσως. Ό  Πλάτων στήν « ’Απολογία τού 
Σωκράτη» καί στο «Φαίδωνα», μάς δίνει συναρπαστικές περιγραφές τών τελευ
ταίων στιγμών τού μεγάλου φιλοσόφου.

Α. ΑΠΟΣΤ.
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Η ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 
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'Τπο τοϋ Καθηγητοϋ ’Αστυνομικών Σχο-
λών καί Μηχανικού κ. Π. ΑΡΓΥΡΙΟΥ — — — —

Κατά τάς ΐσχυούσας διατάξεις διά πάσαν εργασίαν έκτελέσεως οικοδομικών 
εργασιών ήτοι περιφράξεως, οΐκοδομήσεως, προσθήκης εις ύπάρχουσαν οικίαν, 
κατεδαφίσεως οικίας κλπ. απαιτείται ή προηγουμένως έκδοσις άδειας ύπδ της 
άρμοδίας ’Αρχής, ήτις έν προκειμένω καί δη διά τάς ’Αθήνας, Πειραιά, καί Θεσ
σαλονίκην είναι τά Πολεοδομικά Γραφεία τά έδρεύοντα καί λειτουργοϋντα 
εις τάς ώς άνω άντιστοίχως πόλεις, διά δέ τάς λοιπάς περιφερείας τά κατά τόπους 
αρμόδια Γραφεία Noμομηχανικών.

Είδικώς διά τάς μικροεπισκευάς, ήτοι υδροχρωματισμούς, ελαιοχρωματισμούς, 
άλλαγάς θυρών, παραθύρων, σοβατισμάτων, ό νομοθέτης προέβλεψεν την έκτέλε- 
σίν των, λόγω της άσημάντου σημασίας των, άνευ άδειας ύπό την προϋπόθεσιν ότι 
ό συνολικός προϋπολογισμός τής άπαιτουμένης δαπάνης δεν υπερβαίνει τό ποσόν τών 
δύο χιλιάδων (2.000 δραχμών) καί δεν πρόκειται νά γίνη χρήσις ικριωμάτων 
(σκαλωσιές).

'Η πρακτική τών Διοικητών καί ’Αστυνομικών ’Αρχών επί τής τελευταίας 
ταύτης περιπτώσεως δεν είναι σύννομος, διότι αί Άστυνομικαί Άρχαί μη έχουσαι 
ευχέρειαν έξακριβώσεως καί έλέγχου του ποσού τής άπαιτουμένης δαπάνης, άξιοΰν 
την ύπό τών ενδιαφερομένων ιδιωτών, προ τής ένάρξεως τών εργασιών προσκό- 
μισιν ειδικού εγγράφου («σημειώματος μικροεπισκευών») τής άρμοδίας ’Αρχής.

Δυστυχώς, έν Έλλάδι, δεν έχει μέχρι σήμερον ίδρυθή άστυνομικός κλάδος 
αντίστοιχος μέ την περίφημον Γερμανικήν Baupolizei (Οικοδομικήν ’Αστυνομίαν 
ή ’Αστυνομίαν Κατασκευών).

Οότω, ή Τεχνική ’Αστυνομία είναι άνατεθειμένη εις τά όργανα τής τάξεως 
καί μάλιστα ώς πάρεργον αύτών, διότι λόγω τού ότι συνήθως τά άστυνομικά όργανα 
καί κυρίως τά κατώτερα δέν διαθέτουν τάς άπαιτουμένας τεχνικάς γνώσεις διά νά 
κατανοούν ένα σχεδιάγραμμα ή ένα τοπογραφικόν σκαρίφημα μιάς άδειας, άρκοΰνται 
κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των νά έξακριβώνουν εις έκάστην συγκεκριμένην 
περίπτωσιν τό γεγονός καί μόνον «εάν ό οικοδομών έχει άδειαν» καί τίποτε άλλο.

Καί όμως είναι άληθές ότι αί άδειαι οικοδομών είναι πολλών ειδών καί κατη
γοριών. Τοιουτοτρόπως έκαστον αστυνομικόν όργανον ενεργούν έλεγχον οικοδομικών 
εργασιών πρέπει άπαραιτήτως νά έχη ύπ’ όψει του τάς άκολούθους περιπτώσεις.

1) 'Η άδεια πράγματι έξεδόθη διά τήν θέσιν (οδός, άριθμός κλπ.) εις ήν άνε- 
γείρεται ή οικοδομή;

2) Είναι έν ΐσχύϊ ή έληξεν; οπότε νομίμως δέν ύφίσταται άδεια.
3) Εις τί είδους καί έκτάσεως οΐκοδομικάς εργασίας άφορά (δηλ. πόσα δω

μάτια, πόσοι όροφοι, ποιας καλυπτομένης έπιφανείας καί ποιου όγκου).
’Εάν θέλη κανείς νά διαβάση έστω καί μίαν μόνον φοράν τά «κατεβατά» τού 

εντύπου μιάς άδειας καί ρίξη μίαν έμπεριστατωμένην ματιά στά συνοδεύοντα έκά
στην άδειαν σχέδια (τά όποια δέν άναζητοΰν, ώς πρέπει, τά άστυνομικά όργανα) 
καί διαθέτη μέσην μόρφωσιν θάΑδυνηθή νά κατατοπίζεται άμέσως καί πλήρως εις 
εκάστην περίπτωσιν.

'Η άδεια οικοδομικών εργασιών νομικώς δέν είναι τίποτε άλλο παρά μια πι-
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στοποίησις τής αρμόδιας Κρατικής Τεχνικής 'Υπηρεσίας περί τοϋ 6τι ή έκτέλεσις 
συγκεκριμένων οικοδομικών έργασιών εις καθωρισμένην θέσιν δεν άντίκειται εις τάς 
ίσχυούσας πολεοδομικάς διατάξεις.

'Η πιστοποίησις αΰτη δεν συνεπάγεται διά τον έπιτυγχάνοντα υπέρ αύτοϋ την 
έκδοσίν της, ούδέν εμπράγματον δικαίωμα έπί τοϋ οικοπέδου ή τοϋ άκινήτου είς δ 
άφορα.

'Η πιστοποίησις αΰτη δηλ. ή οικοδομική άδεια άπευθύνεται κατά κύριον λόγον 
προς τάς έχούσας κατά τήν κειμένην νομοθεσίαν, τήν ευθύνην τής έποπτείας τής 
εφαρμογής των πολεοδομικών διατάξεων Άστυνομικάς Άρχάς.

Τοΰτο δεν έ'χει γίνει μέχρι τής στιγμής, πλήρως κατανοητόν ύπό των άστυ- 
νομικών οργάνων τά όποια ένώ έ'χουν τήν πλήρη εύθύνην έπί τής τηρήσεως των 
πολεοδομικών διατάξεων, άφ’ ένός μέν παραμελούν τήν πλήρη άνάληψιν ταύτης, 
άφ’ έτέρου παραπέμπουν πάντα τά άνακύπτοντα ζητήματα, έστω καί τά πλέον 
έπουσιώδη είς τάς Διοικητικάς Άρχάς προς λύσιν.

Παράδειγμα : Έλάχισται άδειαι κατάσχονται αύτεπαγγέλτως ύπό τής ’Αστυ
νομίας. Είναι δέ πολύ περίεργον τό γεγονός δτι τά άστυνομικά όργανα άγνοοΰν έπίσης 
τήν καθ’ ολην άρμοδιότητα τών διαφόρων Διοικητικών ’Αρχών (π.χ. Ύ π . Βιομη
χανίας, Παιδείας, Υγιεινής, Τουρισμού κλπ .) καί συγκεκριμένως επιτρέπουν τήν 
έκτέλεσιν οικοδομικών έργασιών βάσει άδειών εγγράφων, άποφάσεων κλπ., δηλ. εγ
γράφων άδειών καί άποφάσεων, αίτινες άφοροΰν τήν «λειτουργίαν» διαφόρων ει
δικών κέντρων, σχολείων, νοσοκομείων κλπ. ούχί δέ τήν άνέγερσιν καί έπέκτασιν 
ή έπισκευήν αυτών δι’ άς άπαιτεΐται άδεια τής άρμοδίας κατά τόπον Τεχνικής Υ π η 
ρεσίας (Πολεοδομικά Γραφεία ή Γραφεία Νομομηχανικών).

’Ιδιαιτέρα περίπτωσις είναι καί ή άκόλουθος: Ή  διαπίστωσις έτοιμορροπίας 
ένός κτίσματος, πιστοποιουμένη δι’ ειδικής Έκθέσεως τοϋ Πολεοδομικοΰ Γραφείου 
δέν αρκεί διά νά έπιτραπώσιν οίκοδομικαί έργασίαι έπισκευών κλπ., προς άρσιν τής 
έτοιμορροπίας, άλλά πρέπει ό ενδιαφερόμενος ιδιώτης νά έφοδιασθή μέ ειδικήν άδειαν 
καί τούτο διότι πολλάκις καίτοι ένα κτίσμα παρουσιάζει έτοιμορροπίαν δέν καθί
σταται δυνατή ή επισκευή αυτού είς ήν περίπτωσιν τό ετοιμόρροπου εύρίσκεται έπί 
ρυμοτομουμένου χώρου.

Έ ν συμπεράσματι δέν μάς είναι δυνατόν νά διατυπώσωμεν καμμίαν άλλην 
εύχήν παρά τού νά ίδωμεν τό συντομώτερον δημιουργούμενον ένα νέον κλάδον τής 
’Αστυνομίας, δστις έπανδρούμενος μέ στελέχη καί άνδρας ειδικής τεχνικής καταρτί- 
σεως δυνηθή καί άνταποκριθή πλήρως είς τά έν σχέσει μέ τήν έποπτείαν έπί τής 
έφαρμογής τών πολεοδομικών διατάξεων καθήκοντα τών ’Αστυνομικών ’Αρχών.

ΠΕΤΡΟΣ Α ΡΓΥΡΙΟΥ



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ρ Ε Τ Ζ Α Ι Ο Ι
•  Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ·

-  ΠΩΣ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΥΝΕΑΗΦΘΗΣΑΝ 
ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ -

---------------------- *Τπ6 τοΰ 'Τπαστυνάμου Α' κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΥ------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
7.—Γ ιατ ί ο ΐ Ρ ετζα ϊο ι πήραν τά  βουνά κ ι έγιναν ληστα ί.

** *
7 . Γ ιατί οί Ρ ετζα ϊο ι πήραν τά  βουνά κΓ έγ ιναν λ η σ τα ί.
'Όπως άναφέραμε σέ προηγούμενο τεύχος, μέ τήν κατάθεσι τοϋ ήγουμένου 

τοΰ Μοναστηριού Προφήτη Ή λία, Παπαγιάννη, ή ληστεία τής Πέτρας εϊχεν έξι- 
χνιασθή καί οΐ καταδιωκτικές αρχές μέ σύντονες ένέργειες συνέλαβαν ολους σχεδόν 
τούς φυσικούς αύτουργούς τοΰ άποτροπαίου αύτοΰ εγκλήματος, έκτος άπό τούς 
άδελφούς Ρετζαίους, τον Γιάννη καί τον Θύμιο, οί όποιοι έξαφανίστηκαν.

Μαζί μ’ αύτούς έξαφανίστηκαν καί ο ί : Λάμπρος Στάθης, πρωτοπαλλήκαρο 
της συμμορίας των κ ι’ ένας άλλος όνόματι Ματσάγκος, κάτοικοι κι’ οί δύο Ίωαν- 
νίνων, πούς θά τούς συναντήσουμε πια στο εξωτερικό.

Μέχρις ότου όμως φτάσουμε έκεϊ, γιά νά παρακολουθήσουμε τήν δράσι των 
’Αστυνομικών μας, κι’ άφοΰ στο μεταξύ άπό τήν ληστεία αύτή μέχρι τό χρόνο πού 
συλλαμβάνονται στο έξωτερικό, μεσολαβεί διάστημα 2 1/2 έτών περίπου, κρίναμε 
σκόπιμο νά γράψουμε μερικά λόγια γιά τήν αιτία πού έξανάγκασε τούς Ρετζαίους 
νά πάρουν τά βουνά καί νά γίνουν λησταί καί νά παρακολουθήσουμε τή δράσι τους 
στο διάστημα τοΰ ληστρικοΰ.βίου των καί τέλος νά δοΰμε πώς ή λαϊκή μοΰσα τραγού
δησε τήν ληστεία της Πέτρας, πού ήταν καί ή μεγαλύτερη ληστεία τους, καί τήν 
οποίαν οί Ρετζαϊοι, σάν φυσικοί αύτουργοί, διέπραξαν μέ τήν1 συμμορία τους τον 
καιρό πού, άμνηστευμένοι άπό τά μέτρα τής τότε Κυβερνήσεως, έγύριζαν έλεύθεροι 
στά ’Ιωάννινα.

Κι’ οί πληροφορίες πού συγκεντρώσαμε μάς λέγουν τά έξής:
Οί άδελφοί Ρετζαϊοι δέν έγιναν λήσταρχοι όπως ολοι οί άλλοι συνάδελφοί 

τους, οί όποιοι πήραν τά βουνά γιά λόγους μάλλον φιλοτιμίας ή άπό εντελώς άσή- 
μαντες άφορμές ωθούμενοι. "Ολοι οί άλλοι μεγάλοι καί αιμοχαρείς λήσταρχοι πού 
έστόλισαν τό άτελείωτο ληστρικό πάνθεο τής ’Ηπείρου, είχαν μέσα στήν ψυχή τους 
έκτος άπό τά εγκληματικά καί κακοΰργα ένστικτα καί τή ληστρική διάθεσι.

Οί Ρετζαϊοι όμως άπό μικρά παιδιά δέν έδειχναν νά έχουν τάσι προς τό έγ
κλημα. Οί συγχωριανοί τους διηγοΰνται, ότι άπό μικροί οί άδελφοί Ρετζαϊοι παρα
κολουθούσαν μέ συγκίνησι τούς ήρωικούς αγώνες των οπλαρχηγών τής περιοχής 
γιά τήν άπελευθέρωσι τών Ελληνικών έδαφών πού ήσαν άκόμη ύπόδουλα, καί πολ
λές φορές είχαν ζητήσει νά καταταγοΰν σ’ ένα σώμα ’Εθνικής δράσεως.

’Αργότερα στο στρατό τά δύο άδέλφια—ό Γιάννης κι’ ό Θύμιος—ήσαν άπό 
τούς πειθαρχικώτερους στρατιώτες καί στούς άξιωματικούς καί τούς συναδέλφους 
τους, είχαν προξενήσει έντύπωσι γιά τό ήθος καί τή πραότητα τοΰ χαρακτήρος των.

Τά παιδιά αύτά, ήσαν άπό ένα μικρό, φτωχό καί άπόκεντρο χωριουδάκι τής 
’Ηπείρου, χτισμένο πάνω σέ άνηφορικό έδαφος, άνατολικά τής Φιλιππιάδος καί σέ 
άπόστασι ολίγων χιλιομέτρων άπό τό δημόσιο δρόμο Ίωαννίνων—Φιλιππιάδος. Τό 
’Ανώγι.

Ό  πατέρας τους ήταν ένας φτωχός μικροκτηνοτρόφος, έντιμος άνθρωπος καί 
χωρίς έγκληματικό παρελθόν.
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'Όλοι έργάζοντο στο σπίτι τους, άσχολούμενοι σέ κτηνοτροφικές καί γεωρ
γικές έργασίες κ ι’ οΐ μικροί Ρετζαΐοι μεγάλωναν μέσα σέ μια καθαρή Ελληνική καί 
Χριστιανική ατμόσφαιρα, πότε βόσκοντες τά πρόβατά τους καί πότε όργώνοντες τα 
λιγοστά χωράφια τους.

Κι’ ή ζωή κυλοϋσε ήρεμα καί μονότονα στο μικρό καί ήσυχο χωριουδάκι πού 
μεγάλωσε τά ήμερα αότά παιδιά, τά όποια έπέπρωτο μετά άπό ολίγα χρόνια νά βά
ψουν μέ τό αϊμα πολλών αθώων τά χέρια τους, νά γίνουν οί βασιλείς των βουνών τής 
περιοχής, ν’ άνέβουν στά μεγαλύτερα ληστρικά άξιώματα καί νά χαράξουν, μέ τό 
αίμα τών άθώων θυμάτων τους, τά όνόματά τους στις σελίδες τής έγκληματικής 
ιστορίας.

Βρισκόμαστε στο χειμώνα του 1914. Ξαφνικά μιά μέρα ό πατέρας τών Ρε- 
τζαίων έξαφανίστηκε κατά τρόπο μυστήριο. Κανένας δέν ήξερε τί άπέγινε. "Ολοι στο 
χωριό άνησύχησαν. Τό έρημικό καί απόμερο ’Ανώγι, άρχισε νά ζή ήμέρες άγωνίας 
καί άναστατώσεως άπό τήν έξαφάνισι αύτή. Ό  φόβος καί τό μυστήριο φτερούγιζαν 
πάνω στά φτωχικά σπιτάκια τών Άνωγιανών.

'Ένας ένωμοτάρχης τής Χωροφυλακής, πού πήγε στο χωριό άπό τή Φιλιππιάδα 
γιά νά κάνη τις σχετικές ανακρίσεις καί νά έξακριβώση τις συνθήκες ύπό τις όποιες 
έξαφανίστηκε ό πατέρας Ρέτζος, δέν κατώρθωσε, παρ’ όλο ότι άνέκρινε όλους τούς 
κατοίκους τοϋ μικρού χωριού, νά διαλευκάνη τή μυστηριώδη αύτή έξαφάνισι.

Πέρασαν μήνες, χρόνια, χωρίς νά διαλευκανθή τό μυστήριο.
Κι’ ό ίδιος, ό άδιαπέραστος πέπλος τού μυστηρίου έξακολουθοΰσε νά καλύπτη 

τήν έξαφάνισι τού γέρο—Ρέτζου.
Τά δύο παιδιά—ό Θύμιος κι’ ό Γιάννης—άνδρώθηκαν, έγιναν πιά σωστά παλ- 

ληκάρια καί έκλήθησαν νά υπηρετήσουν τήν στρατιωτική τους θητεία.
Κι’ έτοιμάστηκαν νά φύγουν γιά τό στρατό. Μιά καταπληκτική όμως είδησις 

ήλθε νά καταταράξη τις ψυχές τους λίγες ήμέρες πριν αναχωρήσουν άπό τό χωριό 
τους:

—Σ’ ένα μακρυνό σπήλαιο βρέθηκε ό σκελετός τού πτώματος τού πατέρα τους, 
ό όποιος είχε, χωρίς καμμιά αμφιβολία, δολοφονηθεί...

Ποιοι όμως τον έδολοφόνησαν; Λησταί; ’Ασφαλώς οχι. Γιατί ό γερο-Ρέτζος 
δέν ήταν ευκατάστατος. ’Αρα;

Λόγοι έκδικήσεως λοιπόν... Κι’ ή άνάκρισις άρχισε πάλι τό έργο της, χωρίς 
όμως κ ι’ αύτή τή φορά νά μπορέση νά καταλήξη σέ θετικό συμπέρασμα.

Στο μεταξύ οί Ρετζαΐοι κατετάγησαν στο στρατό. Ή  τραγική αύτή οΐκογε- 
νιακή τους περιπέτεια αντί τής τραχύτητος είχε κατασταλάξει στή ψυχολογική τους 
κατάστασι, μιά άτέλειωτη καί βαθειά μελαγχολία. Μιά μελαγχολία πού φούντωσε 
σιγά-σιγά τά μυαλά τους καί τούς ώδήγησε νά βγάλουν μαζί μιάν άπόφασι, χωρίς 
ύπαναχώρησι.

-—Νά βροΰν τον δολοφόνο τού πατέρα τους καί νά τον σκοτώσουν, πέρνοντας 
έτσι τό αίμα π ίσω !

Κι’ άπό δώ καί πέρα αύτή ή άπόφασις έγινε έπίμονη θέλησις πού πότισε όλο 
τους τό κορμί καί πού μόνο ή πραγματοποίησές της θά τούς πρόσφερε τήν πιο μεγάλη 
ίκανοποίησι.

'Υπηρετούσαν στο 3)40 Σύνταγμα, στήν "Αρτα. Έκτος άπό τις κύριες ασχο
λίες τους γιά τή στρατιωτική τους έκπαίδευσι, είχαν καί μιά άλλη. Νά βρούν τον 
δολοφόνο τού πατέρα τους. Κι’ ή πληροφορία δέν άργησε νά έλθη. Τρεις μήνες μετά 
τήν κατάταξί τους άπό άκριτομύθιες έμαθαν τον δολοφόνο. Πίταν ένας τσέλιγκας 
πού κατοικούσε στήν γύρω περιφέρεια τού ’Ανωγιού. Ό  τσέλιγκας αύτός σκότωσε 
τό γέρο-Ρέτζο γιατί βοσκοΰσε τά πρόβατα στά λειβάδια του, καίτοι κ ι’ άλλη φορά
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του είχε άπαγορεύσει νά πηγαίνη προς τά εκεί μέ τά πρόβατα. 'Η πληροφορία αυτή 
συνεκλόνισε τά κορμιά τους, σαν νά είχαν δεχθή ήλεκτρική έκκένωσι. 'Ο μίτος της 
’Αριάδνης είχε βρεθή... Ό  δολοφόνος είχε πιά βρεθή καί δεν έπρεπε νά μείνη άτι- 
μώρητος.

’Αμέσως παρουσιάστηκαν στον Διοικητή του Συντάγματος κι’ έζήτησαν άδεια 
γιά τό χωριό τους—τό ’Ανώγι—γιά νά έπισκεφθοΰν, όπως είπαν, τή βαρειά άρρωστη 
μητέρα τους. 'Ο Διοικητής γνωρίζοντας όλη τήν ύπόθεσι καί φοβούμενος άντίποινα 
άρνήθηκε νά τούς δώση άδεια.

Οί Ρετζαίοι έφυγαν σιωπηλοί άπό τό γραφείο τοϋ Διοικητοΰ·...
'Όλη τή νύκτα έμειναν άγρυπνοι καί μετά άπό μιά τρομερή ψυχική πάλη πού 

διεξήχθη μέσα τους, τά ένστικτα της έκδικήσεως υπερίσχυσαν. .’Έτσι πήραν τήν 
άπόφασι νά φύγουν χωρίς άδεια, νά λιποτακτίσουν καί... τήν άλλη ήμέρα τό πρωί, 
στο προσκλητήριο, οί Ρετζαίοι ήσαν απόντες.

"Οταν έφθασαν στο χωριό ήσαν άγνώριστοι. Οί συγχωριανοί τους τούς άντί- 
κρυσαν μέ τρόμο. Στά πρόσωπά τους ήταν ζωγραφισμένη όλη ή θηριωδία της έκδι-

Άριστερά ό Θύμιος καί δεξιά ό Γιάννης Ρέτζος όταν ήσαν στό βουνό.

κητικής μανίας. Ένας-ενας οί φτωχοί κτηνοτρόφοι τοϋ ’Ανωγιού άνακρίθηκαν άπό 
τούς έξαλλους Ρετζαίους καί κανένας δεν έτόλμησε ή προσπάθησε νά τούς άποκρύψη 
ό,τι έγνώριζε, γιατί είχαν πλέον καταλάβει ότι οί Ρετζαίοι είχαν πάρει τήν άπόφασι 
νά εξοντώσουν τον δολοφόνο τοϋ πατέρα τους καί ότι θά έξελίσσοντο άσφαλώς σέ 
τρομερούς λήσταρχους.

Οί στιγμές ήσαν πολύτιμες γ ι’ αυτούς. ’Έπρεπε νά φύγουν γιά τά λειβάδια τοϋ 
δολοφόνου πριν τον ειδοποιήσουν καί κρυφτεί. Ξεκίνησαν καί τον συνήντησαν νά 
βόσκη άμέρινος τά πρόβατά του, καί χωρίς πολλές περιστροφές τοϋ άνακοίνωσαν τον 
σκοπό τους. ’Εκείνος τούς άρνήθηκε καί τούς είπε ότι είναι άθώος. Οί Ρετζαίοι 
όμως δέν έπείσθηκαν άπ’ όσα τούς είπε κ ι’ έτσι ό Θύμιος μέ τήν προσταγή τοϋ Γιάννη 
(μεγαλύτερου άδελφοΰ) έσφαξε στά γόνατά του τό παιδί τοϋ τσέλιγκα, μπροστά στά 
μάτια του, κι’ έπειτα ό Θύμιος έσκότωσε τον ίδιο. Λέγεται ότι μέ τά αίματα των δύο 
αυτών θυμάτων έπλυναν τά χέρια τους λέγοντες, «πήραμε τό αίμα τοϋ πατέρα μας 
πίσω».

Τό έγκλημά τους αυτό, πού ήταν καί τό πρώτο τους, τούς ανάγκασε νά πάρουν
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τά βουνά. Κινούμενοι συνεχώς άπό χωριό σέ χωριό κι’ άπό βουνό σέ βουνό έμεναν 
άσύλληπτοι. Γεγονός όμως παραμένει τοϋτο, δτι οί Ρετζαΐοι ακόμη δεν είχαν πάρει 
στά σοβαρά τήν άπόφασι να γίνουν λησταί."Ηθελαν να παραδοθοΰν καί να δικασθοΰν 
για τό έγκλημα αύτό έκδικήσεως πού είχαν κάνει. Κάτι άλλο όμως έμεσολάβησε πού 
τούς έβαψε τά χέρια μέ περισσότερο αίμα καί πού τούς έξανάγκασε νά άκολουθή- 
σουν πιά τον ληστρικό βίο.

’Έμαθαν τον πραγματικό δολοφόνο τοϋ πατέρα τους. ’Αφορμή; 'Η ίδια.,.τά 
λειβάδια. Κι’ ό τσέλιγκας καί τό παιδί του πού σκότωσαν; ΤΗταν άθώοι...

Τό αίμα άρα τοϋ δολοφονημένου πατέρα τους δεν τό είχαν πάρει πίσω κι’ 
έπρεπε οπωσδήποτε νά ικανοποιήσουν τήν άπόφασι πού είχαν λάβει.

’Έτσι λοιπόν ένα βράδυ έστησαν καρτέρι στο σπίτι τοϋ πραγματικού δολο
φόνου, κ ι’ όταν γύρισε άπό ένα πανηγύρι μεθυσμένος έσκότωσαν αυτόν καί 13 άλλα 
συγγενικά του πρόσωπα. ('Ο άριθμός των θυμάτων δεν είναι άπολύτως έξακρι- 
βωμένος).

Έκτοτε οί Ρετζαΐοι άνέβαιναν όλο καί πιο ψηλά στά άπάτητα βουνά της 
’Ηπείρου. 'Η φήμη τους έγινε παντοΰ γνωστή. Γιά νά παραδοθοΰν πιά ούτε έσκέ- 
πτοντο. 'Ίδρυσαν λοιπόν τη δυναστεία τους στά άπρόσιτα βουνά της περιοχής έκείνης, 
έγκληματοΰντες καί άγαθοεργοϋντες, νομοθετοΰντες καί δικάζοντες. Τά άποτρόπαια 
έγκλήματα πού διέπραξαν ήσαν άπό τά φοβερώτερα πού είχαν διαπραχθεΐ, ένώ άπε- 
ναντίας οί άγαθοεργίες τους, πού ήταν πολλές καί μεγάλες, τούς έκαναν νά παρου- 
σιάζωνται στούς χωρικούς σάν εύεργέτες τους. Αύτές οί δύο άντίθετες έκδηλώσεις 
—τά άντίποινα καί οί άγαθοεργίες—ήσαν εκείνες πού άνέκοπταν κάθε διάθεσι των 
χωρικών νά τούς καταδώσουν στις ’Αρχές. ’Αλλά καί ή θρασύτης καί ή παλληκαριά 
τους ταυτοχρόνως δεν ήταν μικρή, αν σκεφθή κανείς ότι λησταί άκόμη κατέβαιναν 
κ ι’ έμεναν μέσα στά ’Ιωάννινα. Οί ληστρικές τους επιχειρήσεις τούς άπέφεραν με
γάλα κέρδη. 'Η περιοχή στήν οποία ιδιαίτερα έδρασαν ήταν τά Τζουμέρκα, γιατί 
οί κάτοικοι της περιοχής αύτής ήσαν ώς επί τό πλεΐστον εύποροι καί τούς πρόσφεραν 
έτσι άντικείμενο δράσεως. « ’Αετοί τών Τζουμέρκων» έπωνομάστηκαν καί άσκοΰσαν 
άπόλυτο έλεγχο τής περιοχής αύτής άφοΰ, μάλιστα,στις διαταγές καί άποφάσεις τους 
μετά τήν υπογραφή τους έβαζαν καί τή σφραγίδα τους. Μιά τριγωνική σφραγίδα 
πού γύρω-γύρω έγραφε: «Ληστοσυμμορία—’Αδελφοί Ρετζαΐοι». Τήν ληστρική 
τους δράσι, άφοΰ καταδυνάστευσαν τούς πληθυσμούς τών ορεινών περιοχών τής 
’Ηπείρου, ήλθε νά διακόψη ή άμνηστία (γενικόν εύεργέτημα τής έποχής έκείνης 
γιά τούς ληστάς) πού τούς έχορηγήθη άπό τήν τότε Κυβέρνησι, μέ άποτέλεσμα νά 
εγκατασταθούν μονίμως στά ’Ιωάννινα, νά ζοΰν πλουσιοπάροχα άπό τά κτήματα, 
πού είχαν άποκτήσει άγοράζοντάς τα άπό τά κέρδη τών έπιχειρήσεών τους, καί νά 
διατηρούν σχέσεις μέ τήν καλλίτερη κοινωνία τής πόλεως αύτής.

' Η μακροχρόνιος όμως παραμονή τών Ρετζαίων στά βουνά κ ι’ ή ποτισμένη άπό 
τό αίμα πολλών άθφων θυμάτων, ψυχή τους, δέν τούς άφισε ήσυχους.

Κι’ έτσι μιά μέρα οί Ρετζαΐοι, συνέλαβαν τό σχέδιο καί έξετέλεσαν τήν τολ
μηρότερη καί πιο αιματηρή ληστρική τους επιδρομή, τήν γνωστή ληστεία τής Πέτρας, 
μέ τήν οποίαν άσχοληθήκαμε καί λεπτομερώς περιγράψαμε σέ προηγούμενο τεύχος. 
'Η ληστεία αύτή ήταν ή τελευταία τους έπιχείρησι άλλά ταυτοχρόνως καί τό άπαύ- 
γασμα τής ληστρικής τους δράσεως.

Τό σχέδιο τής ληστείας τής Πέτρας συνέλαβε ό Γιάννης Ρέτζος, ό όποιος 
διεκρίνετο γιά τήν εύφυΐαν καί πανουργίαν του έναντι τού Θύμιου, ό όποιος ήταν 
βραδείας άντιλήψεως άνθρωπος καί έκτελεστής μάλλον τών άποφάσεων τού μεγα- 
λυτέρου άδελφοΰ του.

Φεύγοντες τήν δίωξι τών άποσπασμάτων καί άναλογιζόμενοι ότι τή ληστεία 
αύτή θά έπλήρωναν μέ τή ζωή τους, οί Ρετζαΐοι, άναγκάστηκαν νά πάρουν καί πάλιν
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τά βουνά για νά συνεχίσουν τό διακοπέν, άπό τήν χορηγηθεΐσα αμνηστίαν, λη
στρικό έργο τους.

Με τό κατωτέρω πολύστιχο ή λαϊκή μοϋσα τραγούδησε τη ληστεία τής Πέ
τρας κι’ έκλαψε τά θύματά της:

Τί εΐν’ τό κακό πού έγινε 
στής Πρέβεζας τήν Πέτρα, 
βαρέσανε έννηά ψυχές 
καί τό σωφέρη δέκα.

*
Τά δυο άνήμερα θεριά 
Οί άδελφοί Ρετζαΐοι, 
άπό καιρό σκοπεύανε 
της Πέτρας τό καρτέρι.

*

Πιάνουν καί κάνουν μιά γραφή 
σ’ αύτό τό Λάμπρο Στάθη, 
νά συναχτούν οί συνεργοί 
στά Γιάννενα νά πάνε.

*
Κι’ οί συνεργοί μαζεύτηκαν 
στά Γιάννενα νά πάνε, 
τον Θύμιο άνταμώσανε 
κι’ ολο τον έρωτάνε.

*
Θύμιο έσύ μάς έγραψες, 
πές μας τό τί μάς θέλεις, 
κι’ οί συνεργοί εΐν’ έτοιμοι 
τό έγκλημα νά κάμουν.

*
Κι’ ό Θύμιος τούς ’φωδίασε 
φυσίγγια καί ντουφέκια, 
καί τό Σαββάτο άποβραδύς 
βρεθήκανε στή Πέτρα.

*
Κι’ έκεΐ καρτέρι στήσανε
καί ξάπλα περιμένουν
κι’ ό Λάμπρο Στάθης φώναξε,
παιδιά μου μή φοβήστε
τό δένδρο ρίξτε γρήγορα
κι’ όλοι πυροβολήστε.

(Σ υνεχ ίζετα ι)

Σημ. Τό τραγούδι αύτό μας έδωσε ό άστυφύλαξ ΚΗ' 54 Μπούσης Θεοφάνης, τόν 
όποιον εύχαριστοϋμε.
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* *

1 .  Ε ισαγω γή.
Γενικά άπό τήν Ελλάδα άπουσιάζει τελείως ό διαρρήκτης χρηματοκιβωτίων. 

Δεν πρόκειται βέβαια για τούς διαρρήκτες των μικρών καί άπλών χρηματοκιβωτίων 
πού πολλές φορές τα μεταφέρουν για νά τά διαρρήξουν μακρυά άπό τον τόπο της 
ένεργείας των, άλλα για τούς διαρρήκτες πού είναι δυνατόν νά προσβάλουν μέ έπι- 
τυχίαν ένα σύγχρονο χρηματοκιβώτιο καί μάλιστα άπό αύτά πού χρησιμοποιούν 
οί Τράπεζες καί οί σοβαροί πιστωτικοί οργανισμοί καί οΐ μεγάλες έπιχειρήσεις.

’Αντίθετα, οί διαρρήξεις αύτές είναι συχνές, πολύ συχνές τόσον στην Ευ
ρώπη, όσον καί στην ’Αμερική καί τον Καναδά. ’Επί παραδείγματι, έντός μιας έβδο- 
μάδος τού ’Οκτωβρίου τού 1956 στή Ρώμη έγιναν 3 τέτοιες διαρρήξεις.

Τά Ελληνικά έγκληματολογικά χρονικά άναφέρουν περιωρισμένες περιπτώ
σεις διαρρήξεων χρηματοκιβωτίων, πού μπορεί νά τις χαρακτηρίση κανείς σάν «γε
λοίες» τόσο γιά τη τεχνική τους, δσον καί γιά τήν όργάνωσι τής δλης έπιχειρήσεως, 
πλήν μιας γιά τήν οποίαν θ’ άναφέρουμε στο προσεχές τεύχος.

"Οσοι έχουν έπισκεφθή τά ύπόγεια των διαφόρων Ελληνικών Τραπεζών, θά 
έχουν άντιληφθή τή βαρειά θωράκισι καί τον πολύπλοκο μηχανισμό τών χρηματο
κιβωτίων καί τών θυρών άσφαλείας τών θησαυροφυλακίων. Καί δμως καί αύτά τά 
χρηματοκιβώτια καί αύτές οί πελώριες σέ άτσάλινο δγκο πόρτες, δέν άντιστέκονται 
στήν τεχνική τών ειδικών διαρρηκτών χρηματοκιβωτίων, πού ή Ελλάς, εύτυχώς, 
στερείται. Οί ειδικοί αύτοί κακοποιοί, οί σπεσιαλίστες, ύπάρχουν σ’ ολον σχεδόν 
τον κόσμο καί οί διαρρήξεις τους είναι άπειρες. Καί οί περισσότερες άπό τις διαρρή
ξεις αύτές, πού άπαιτοΰν πολλές ώρες έργασίας καί διάφορα έργαλεία, μένουν άνεξι- 
χνίαστες. Μόνον πού οί διαρρήκτες αύτοί άφίνουν ένα είδος ύπογραφής πίσω τους, 
συστατικό τής τεχνικής των καί τίποτε άλλο.

2 . Ειδικοί διαρρήκται χ ρημ ατο κ ιβω τίω ν κα ί σπεϊρα ι.
’Αλλά ποιοι είναι αύτοί οί σπεσιαλίστες διαρρήκται; Πώς έργάζονται; Πώς 

κινούνται;
Ό  συγγραφεύς Λέ Μπρετόν στο έργο του «Ρ ιφ ιφ ί» (Du rififi cnez les hom

ines) δίνει ένα δυνατό χαρακτηρισμό τού ειδικού αύτοΰ κακοποιού πού τον γνω
ρίζει πολύ καλά. Στο πλάνο τής μετακλήσεως τού ειδικού διαρρήκτου καί στήν 
τακτικοστρατηγική τής προσβολής τού χρηματοκιβωτίου τού κοσμηματοπωλείου 
τού Webb, δίνει δίχως κανένα φιλολογικό στοιχείο καί μέ ρεαλισμό σπάνιο τήν 
πραγματική κατάστασι.

Γενικά οί διαρρήκται αύτοί προέρχονται άπό τήν « ’Ιταλική Σχολή» καί είναι 
δλοι τους ή οί περισσότεροι ’Ιταλοί, οί όποιοι έπεκτείνουν τή δράσι τους σ’ δλο τό 
κόσμο. Δειλά-δειλά, κάνουν τήν έμφάνισί τους τώρα τελευταία Γερμανοί, δπως στή
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Προσπέλασή χρηματοκιβωτίου έκ των κάτω πρό$ τά  άνω

διάρρηζι τού χρηματοκιβωτίου πού έγινε το Φεβρουάριο του 1955 στη Γκράνβέ- 
χαγκ. ’Αλλά καί οί πλέον γνωστοί στο άστυνομικό πάνθεο διεθνείς διαρρηκται χρη
ματοκιβωτίων, ό ’Αμερικανός Herbert Emerson Wilson καί ό Ρώσος Simon 
Michailovic Jastrzeinbski, προέρχονται άπό τήν ’Ιταλική Σχολή. Ό  Wilson 
στά άπομνημονεύματά του εκθειάζει τούς μεγάλους του δασκάλους, τον Toni Mas- 
sino καί τον David La Penna. '0  Jastrzeinbski προ τής ’Οκτωβριανής έπανα- 
στάσεως είχε «σπουδάσει» στην ’Ιταλία. ’Επίσημα άναφέρονται ώς «διαρρήκται 
χρηματοκιβωτίων», άλλα στη γλώσσα τοϋ υποκόσμου έχουν τό όνομα «μπομπίστα». 
’Ασκούν ένα είδος «έλευθέρου επαγγέλματος» καί πέρνουν μέρος στή διάρρηξι 
όταν τούς καλέσουν μέ ένα συνθηματικό τηλεφώνημα ή μέ ένα τηλεγράφημα. Ποτέ 
δεν οπλοφορούν καί ποτέ δέν άντιτάσσουν βία κατά τών άστυνομικών. 'Ο Ευγένιος 
Porchetto, ένας άπό τούς πιο μεγάλους «μπομπίστας», όταν προ διετίας συνε- 
λήφθη, έδήλωσε στην ’Αστυνομία : « ’Εμείς δουλεύουμε μέ τό μυαλό καί οχι μέ τη 
βία. Έκεΐ είναι ή άνωτερότης μας». Πράγματι, αύτό τούς κάνει να είναι άξιο- 
σέβαστοι στον υπόκοσμο καί νά διαφέρουν άπό τούς κοινούς λωποδύτες.

’Αλλά έχουμε καί ειδικές σπείρες πού ή εΐδικότης των είναι στην προσβολή 
χρηματοκιβωτίων καί μόνον. Αύτές οί σπείρες ονομάζονται «παράντζα» καί αυτές 
είναι πού καλούν τούς σπεσιαλίστες διαρρήκτες για τήν τελική έφοδο. Σκοπός τής 
«παράντζα» είναι νά προπαρασκευάσουν δλην τήν έργασία έκείνη, πού θά τούς 
φέρη μπρος στο χρηματοκιβώτιο καί τότε παραμερίζουν γιά νά άρχίση τή «χει
ρουργική έπέμβασι» ό μπομπίστας. Πέρσυ, στή σοβιετική φιλολογική έπιθεώρησι 
Movy Mit ό άνακριτής Lev Scegnin έγραφε γιά τον τσάμπιον τών διαρρηκτών 
τής Ε.Σ.Σ.Δ. Jastrzeinbski τον επονομαζόμενο «Ναύαρχος Νέλσων», γιατί 
είχε τό ένα μάτι του σκεπασμένο μέ μαύρο έπίδεσμο: « ’Ανήκε εις τήν πλέον υψηλήν
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Προσπέλασή χρηματοκιβωτίου έκ τω ν άνω ττρός τά  κάτω.

«κοινωνίαν του υποκόσμου: ήταν ένας «medvezatnik», (μπομπίστας). Κανένα 
» χρηματοκιβώτιο δεν ήταν δυνατό ν’ άντισταθή στήν τελεία ευαισθησία των δακτύ- 
» λων του. Είργάζετο σαν έ'νας μεγάλος χειρουργός, άφοΰ πρώτα οί βοηθοί του είχαν 
» έτοιμάσει τον «άσθενή».

Τό κυριώτερο πρόσωπο μιας παράντζα είναι ό μπομπίστας. Μπορεί ή σπείρα 
να καταστρώση ένα σχέδιο προσβολής ενός χρηματοκιβωτίου, νά τό μελετήση έπί 
μήνες καί νά τό έπεξεργασθή, νά έπινοήση ένα στρατηγικό πράγματι κόλπο γιά νά 
είσχωρήση σέ μέρος πού είναι φυλαγμένες άξιες, αν όμως λείπη ό σπεσιαλίστας 
διαρρήκτης, ό μπομπίστας, τό σχέδιο μένει άνεκτέλεστο.

Καί μπομπίστας δεν μπορεί νά γίνη ό οποιοσδήποτε. Πρέπει νά είναι εφο
διασμένος μέ πονηριά τέτοια, ώσνε νά μπορή νά συλλάβη ένα στρατηγικό σχέδιο 
καί νά έπινοήση ένα διάγραμμα ικανό νά τον όδηγήση στήν άσφαλή διάρρηξι ένός 
χρηματοκιβωτίου, μέσα στο οποίο είναι φυλαγμένες άξιες. Αυτοσχέδιος μπομπί
στας δέν μπορεί νά ύπάρξη, ούτε νά δημιουργηθή. Πρέπει νά γνωρίζη πολύ καλά κάθε 
είδος κλειδωνιάς, όπου κι’ αν βρίσκεται αύτή. Πρέπει νά γνωρίζη τή χρήσι των άντι- 
κλείδων τέλεια, νά έ'χη έξαίρετη τεχνική έπιδεξιότητα καί νά μπορή νά προσβάλη 
τά χρηματοκιβώτια μέ κάθε τρόπο. Πρέπει νά είναι ψύχραιμος καί νά έχη τή μεγα- 
λοφυά, πολλές φορές, ικανότητα νά βρίσκη στή στιγμή επινοητικές καί δραστικές 
λύσεις γιά άπρόβλεπτα προβλήματα.

*0 μπομπίστας είναι ένας κύριος καλοντυμένος, ζή σέ μεγάλη πόλι καί είναι 
πολλές φορές ιδιοκτήτης ένός μικρού μηχανουργείου, γιά νά μπορή νά δικαιολογή 
τά διάφορα εργαλεία πού τού χρειάζονται γιά τή διάρρηξι. "Ολη τήν εβδομάδα είναι 
άπασχολημένος στή δουλειά του καί μόνο κατά τά Σαββατοκύριακα φεύγει γιά τό
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Διάρρηξι$ χρηματοκιβωτίου Τραπεζηζ.

γουήκ-ένΐ. Καί τό γουήκ-έντ είναι...ή διάρρηξις. ’Ακριβώς τό Σάββατο βράδυ προς 
τήν Κυριακή είναι ό συνηθέστερος χρόνος «έπιχειρήσεως» των παράντζα.

Ή  τακτική τής προσβολής των χρηματοκιβωτίων καί τής προσπελάσεως 
άπό τις σπείρες είναι άλλη για κάθε περίπτωσι. Έξαρτάται άπό τις διάφορες συν
θήκες καί άπό τήν έφευρετικότητα καί επινοητικότητα τοϋ άρχηγοϋ. ’Άλλοτε είναι 
άπλή καί άλλοτε περίπλοκη. Φαίνεται όμως, ότι οί ειδικοί αυτοί διαρρήκται προτι
μούν τις απλές τακτικές, γιατί αυτές άφίνουν πίσω τους πολύ λίγα ίχνη, πού δέν είναι 
ικανά νά θέσουν τήν ’Αστυνομία στο σωστό ίχνηλατικό δρόμο.

3 . Κ λασσ ικα ί μέθοδοι διαρρήξεως.
Κλασσικό είναι τό «κόλπο τής κασσόνας», πού όσο καί αν κουράστηκε ή ’Α

στυνομία νά βρή τούς διαρρήκτες, τό μόνον πού κατώρθωσε ήταν νά βάλη στο φά- 
κελλο-τής ύποθέσεως μέ μεγάλα γράμματα τή λέξι « ’Ανεξιχνίαστο». Τό κόλπο έγινε 
μιά Κυριακή μεσημέρι τοϋ θέρους τοϋ 1935 στή Ρώμη. "Ενα κάρρο πού τό έσερναν 
δύο άλογα καί πού είχε φορτωμένη μιά άπλή ξύλινη κασσόνα ξεπρόβαλλε στή πλα-
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τεΐα Βενετίας. Τό ώδηγοΰσαν δύο χωρικοί. Σέ μια στιγμή, σταμάτησε έξω άπό ένα 
κοσμηματοπωλείο γιατί έσπασε μια ρόδα του. Οί χωρικοί κατέβασαν τή κασσόνα, 
τή στήριξαν μπροστά στή κλειστή είσοδο τοϋ κοσμηματοπωλείου καί άρχισαν νά 
έπιδιορθώνουν τή βλάβη τοϋ τροχού του. Κανείς δέν τούς πρόσεξε. Μετά άκριβώς 
άπό 12' λεπτά της ώρας ή ρόδα έπιδιορθώθηκε, ή κασσόνα μπήκε πάλι στή θέσι της 
καί τό κάρρο συνέχισε τή πορεία του. Σ’ αύτό τό διάστημα των 12 'λεπτών, ένας ει
δικός διαρρήκτης χρηματοκιβωτίων, άνοιξε ένα παράθυρο στή κασσόνα, έκοψε 
καταλλήλως τό ρολό, μπήκε στο κοσμηματοπωλείο, διέρρηξε τό χρηματοκιβώτιο, 
τό άδειασε, ξαναμπήκε στή κασσόνα, έπιδιώρθωσε πρόχειρα τό ρολό καί...ή λεία 
ήταν περίπου 1.000.000 σημερινές δραχμές. Βέβαια τό «κόλπο τής κασσόνας» έχει 
μείνει κλασσικό, άλλά είναι ένα δείγμα τής τακτικής των διαρρηκτών κλάσεως.

Άντιθέτως, κατά τό 1956, μιά σπείρα, έπειτα άπό επίπονες προπαρασκευές 
μέσα στους υπονόμους τής Novi Ligure επί ολοκλήρους μήνες, κατώρθωσε ένα 
βράδυ μεταξύ Σαββάτου καί Κυριακής νά περάση στά ύπόγεια τοϋ 'Υποκαταστή
ματος τής Λαϊκής Τραπέζης. Τά ξημερώματα τής Κυριακής προς τή Δευτέρα άπε- 
χώρησαν μέ μιά λεία 9.000.000 δραχμών. 'Η πορεία τής άποχωρήσεως, διασχίζοντες 
τούς υπονόμους, ήταν δυσχερής καί έπίπονος λόγω τής κοπώσεως. ’Έτσι οί διαρ
ρήκτες αναγκάστηκαν νά έγκαταλείψουν όλα τους τά έργαλεϊα, άκόμη καί τις λα
στιχένιες φόρμες πού φορούσαν. ’Αλλά άκριβώς αύτό ήταν ή αιτία τής άνακαλύψεώς 
των, γιατί ή ’Αστυνομία άπό τούς πωλητάς τών έργαλείων βρήκε τούς άγοραστάς 
δίχως κόπο.

Οί δύο αύτές περιπτώσεις δείχνουν ποία τακτικοστρατηγική άκολουθεϊται σέ 
ώρισμένες προσβολές. 'Η πιο συνηθισμένη όμως είναι αύτή πού άκολουθήθηκε τή 
νύκτα του Σαββάτου 21-1-1955 στή διάρρηξι τών θησαυροφυλακείων τοϋ 'Υποκατα
στήματος τής Τραπέζης τής Ρώμης στήν ίδια πόλι, στήν πλατεία 'Αγίας Αικατερίνης. 
Τή νύκτα αύτοΰ τοϋ Σαββάτου, 4 άνθρωποι έφθασαν στήν πλατεία 'Αγίας Αικατε
ρίνης, μέ αύτοκίνητο. ’Από τό πόρτ-μπαγάζ έβγαλαν δύο μεγάλες βαλίτσες, πού πε
ριείχαν ένα μεγάλο ήλεκτρικό δρά- 
πανο, διάφορες άτσάλινες αιχμές, 
μπουλονόκλειδα, κατσαβίδια, δύο 
άμποΰλες οξυγόνου, λίγα φυσίγγια 
δυναμίτιδος, μιά παλαντέζα μέ 15 
μέτρα σύρμα καί τρόφιμα 3 προ
σώπων γιά 24 ώρες. Βέβαια ό έλε
γχος τών έργαλείων δέν είναι άπό- 
λυτος, γιατί στον τόπο τής «έπι- 
χειρήσεως» δέν άφισαν έργαλεϊα.
Άφοϋ οί διαρρήκται κατέβηκαν 
στά υπόγεια τοϋ θησαυροφυλακείου 
άρχισαν νά δουλεύουν πάνω στή 
πόρτα πού έκλεινε τήν είσοδο. Στις 
12 τό μεσημέρι τής Κυριακής είχαν 
τελειώσει. Είναι πιθανόν μετά τή 
δουλειά νά κοιμηθήκανε μέχρι τό 
βράδυ. Τά μεσάνυχτα τής Κυριακής 
πρός τή Δευτέρα τό ίδιο αύτοκίνητο 
σταμάτησε έξω άπό τήν ίδια είσοδο 
πού είχαν μπει. 'Ο οδηγός άνοιξε 
μέ τά άντικλειδια τή πόρτα όπως Άντικατάστασίζ λουκέττου καταστήματο; κατά 
είχε κάνει τή νύχτα τοϋ Σαββάτου τήν ώραν έρχασίας διαρρηκτών.
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καί οί διαρρήκται βγήκαν. Μπήκαν στο αύτοκίνητο καί έξηφανίσθησαν μέ 6.000.000 
δραχμές σημερινές σε πολυτίμους λίθους, χαρτονομίσματα καί κοσμήματα άπό 
τις ιδιωτικές θυρίδες.

4. Διαρρηκτικά έργαλεΐα.
'Η έξέλιξις των εργαλείων πού χρησιμοποιούνται άπό τούς διεθνείς διαρ- 

ρήκτας είναι ανάλογη μέ τήν έξέλιξι της τεχνικής στον τομέα αύτόν. Ένω πρώτα 
έχρησιμοποιεϊτο ή χειροκίνητος σιδηρά στεφάνη διαμέτρου 50 χιλιοστών, σήμερα

χρησιμοποιείται ή στεφάνη διαμέτρου 76 
χιλιοστών, πού κινείται μέ ήλεκτρισμο καί 
είναι κατασκευασμένη άπο άριστο άτσάλι. 
’Έτσι καί οί οπές είναι μεγαλύτερες καί 
ή κοπή τών σιδηρών έλασμάτων γρηγο- 
ρώτερη.

’Άλλοτε έχρησιμοποιεϊτο χειροκίνη
το τρυπάνι, ενώ σήμερα γίνεται χρήσις 
ήλεκτροκινήτου δραπάνου μέ αιχμές άπύ 
τά καλλίτερα άτσάλια σέ ποικιλία δια
μέτρου.

Το οξυγόνο καί ή όξειδρική φλόγα 
χρησιμοποιούνται σέ εΰρεΐα κλίμακα, όπως 
καί οί εκρηκτικές ύλες. Μεγάλη επίσης 
έξέλιξι έχουν λάβει οί ψαλίδες άποκοπής 
έλασμάτων άπο τό καιρό τού Β' Παγκο
σμίου πολέμου.

"Οπως βλέπουμε, οί διαρρήκται αυτοί 
είναι πολύ έπικίνδυνοι, είναι ό «έφιάλτης 

τής κοινωνίας» όπως τούς άποκαλοΰν οί ξένοι άστυνομικοί καί πρέπει ή άντιμετώ- 
πισίς των να μη περιορίζεται μόνον στά στενά όρια τού Κράτους πού έδρασαν. 'Η 
σημερινή άνάπτυξι τών συγκοινωνιών καί ή άπλούστευσις τών διατυπώσεων κάνει 
τό διαρρήκτη αυτό νά μπορή νά μετακινηθή γρήγορα άπό Κράτος σέ Κράτος, χωρίς 
ν’ άφίνη πίσω του σαφή ίχνη.

’Εργαλεία, δέν έχει άνάγκη νά μεταφέρη. Τά βρίσκει έτοιμα άπό τή σπείρα. 
Καί τέτοια έργαλεΐα ύπάρχουν άφθονα στήν άγορά. ’Έπειτα, κατά κανόνα, μετά τήν 
έργασία, τά έργαλεΐα έξαφανίζονται είτε στή θάλασσα, είτε στο ποτάμι, είτε στή 
λίμνη, είτε άκόμη καί στο πηγάδι.

Γι’ αύτό νομίζουμε, ότι οί διάφορες ’Αστυνομίες θά πρέπη νά άνταλλάσουν 
πληροφορίες αν όχι γιά όλες αυτές τις υποθέσεις, τουλάχιστον για τις πιο χαρακτη
ριστικές. ’Έτσι θά ύπάρχη πάντοτε «κάτι» άπό τό όποιο θά μπορή νά ξεκινήση 
κανείς γιά νά διελευκάνη μιά τέτοια διάρρηξι. Γιά τήν ώρα, είμαστε σχεδόν «παρ
θένοι» άπό τέτοιες διαρρήξεις. Ποιος όμως μας έγγυαται γιά τή μελλοντική μας 
αγνότητα;

5 . Έ ξ ιχ ν ία σ ις .
Ή  μεγάλη δημοσιότης πού δόθηκε στο ζήτημα τής έξιχνιάσεως ενός έγκλή- 

ματος άπό τή δακτυλοσκοπία, έκαμε τούς κακοποιούς, γενικά, προσεκτικούς εις τό 
νά μή έγκαταλείπουν δακτυλικά άποτυπώματα. ’Έτσι καί οί διαρρήκται χρηματο
κιβωτίων, δέν άφίνουν κανένα δακτυλικό άποτύπωμα στο τόπο τής διαρρήξεως αν 
καί τό έδαφος είναι πρόσφορο στήν έγγραφή τών άποτυπωμάτων αύτών, λόγω άκρι- 
βώς τού άντικειμένου πάνω στο όποιο ένεργοΰν. Άλλοτε οί διαρρήκται έφεραν γάντια 
άπό λάστιχο, σήμερα φέρουν στά χέρια τους σάν είδος γαντιού νάϋλον γυναικείες 
κάλτσες, οί όποιες έχουν τό πλεονέκτημα νά είναι πολύ λεπτές καί νά μή έμποδίζουν
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καθόλου τήν αφή, άκόμη δέ νά είναι πολύ στερεές καί νά μή καταστρέφωνται κατά 
τή διάρκεια τής έργασίας. 'Η διερεύνησι πρέπει νά στραφή στά ϊχνη τά όποια 
εγγράφουν τά διαρρηκτικά εργαλεία. Ά λλ ’ όμως αύτά, άφίνουν δυσδιάκριτα ίχνη, 
άκριβώς γιατί ενεργούν πάνω σέ σκληρές επιφάνειες. 'Ο F. Enklaar Διευθυντής 
των Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών τής Γκραβενχάγης, σέ πρόσφατη παρόμοια 
περίπτωσι, έφήρμοσε ήλεκτρικό μαγνήτη γιά νά λάβη ρινίσματα άπό τις οπές τού 
χρηματοκιβωτίου πού είχαν άνοίξει τά εργαλεία τού διαρρήκτου. 'Η έξέτασις των 
ρινισμάτων αυτών άπό τό ειδικό έργαστήριο, άπεκάλυψε τήν ταυτότητα τής ποιό- 
τητος τού χάλυβος πού χρησιμοποιήθηκε γιά τήν κατασκευή τού εργαλείου. Άπό 
κεϊ άνεκάλυψε τούς δράστας ή ’Αστυνομία άπό τούς υπόπτους πού είχε συλλάβει 
καί πού πάνω τους βρέθηκαν έξαρτήματα έργαλείου μέ όμοιο άτσάλι. Οί δράσται 
κατεδικάσθησαν γιατί δέν μπόρεσαν νά άποδείξουν τήν άθωότητά τους διά τού προ- 
βληθέντος άλλοθι των. ’Αλλά έρωτάται: αν άπεδείκνυον άλλοθι ισχυρό, θά μπορούσε 
ή απλή αύτή έξέτασις καί μόνον τών ρινισμάτων καί τών τεμαχίων τών εργαλείων 
νά ώδηγοΰσε στή καταδίκη; Πόσα εκατομμύρια τεμάχια τού χρησιμοποιηθέντος 
έργαλείου υπάρχουν στήν άγορά; Καί άπό πόσες εκατοντάδες άνθρώπων έπαγγελ- 
ματιών χρησιμοποιούνται; Θά πρέπη νά εύρεθή τό έργαλεΐο πού χρησιμοποιήθηκε 
καί νά γίνη ή σύγκρισίς του προς τό άνευρεθέν ίχνος του. ’Αλλά καί τότε δέν μπορεί 
ή ταυτότης τής έξετάσεως νά χρησιμοποιηθή ώς άπόδειξις, άλλά ώς έ'νδειξις καί 
μόνον. Κατά κανόνα, είναι άγνωστος έκεϊνος πού χρησιμοποίησε τά διάφορα εργα
λεία. Καί αυτό είναι τό πιο ένδιαφέρον.’Έτσι φθάνουμε στο συμπέρασμα τής άνευ- 
ρέσεως τών έργαλείων, τά όποια συγκρινόμενα προς τά ίχνη νά δώσουν τήν πιθανή 
λύσι. "Οταν όμως άνευρεθούν τά εργαλεία, άνευρίσκεται καί ό άγοραστής των, άπό 
τον έ'λεγχο τών πωλήσεων. ’Αλλά τά έργαλεϊα σπάνια εύρίσκονται.

( Συνεχίζεται)

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ή  χ ω ρ ι α τ ο π ο ύ λ α
Πόσο πουλάς τήν ζάχαρι άπ’ τά γλυκά σου χείλια; 
Διαβάτη, δέν σοΰ τήν πουλώ κ ι’ αν δώσης γρόσια χίλια.
Πόσο πουλάς τ ’ άστραφτερά στά μάτια σου διαμάντια;
Τ’ άστέρια πού τά χαίρονται τά βλέπουν άπ’ άγνάντια.
Καί πόσο τά τριαντάφυλλα στά φρέσκα μάγουλά σου;
Τού κόσμου τις τριανταφυλλιές πριν μάσε καί φαντάσου.
Καί τών μαλλιών σου δέν πουλάς τό έβενο καί πόσο;
Τή νύχτα ποιος αγόρασε, γιά πούλημα νά δώσω;
Πόσο πουλάς τών δυο φρυδιών, τά μαύρα τά τοξάρια;
Ποιος είδε καί ποιος πούλησε δυο υστερνά φεγγάρια;
Πόσο πουλάς τών άσπρων σου λαιμών τ ’ άγνά τά χιόνια, 
Ρώτα έναν άητό πού στοΰ βουνού ζή τις κορφές αιώνια.
Πόσο πουλάς τού στήθους σου τ ’ άφροπλασμένα κίτρα;
Ό  γάμος εΐν’ ή ζυγαριά κ ι’ ή Έκκλησιά πουλήτρα.
Πόσο πουλάς τά κάλλη σου καί τής τιμής τά κρίνα;
’Ετούτα εΐν’ άπλήρωτα κ ι’ άτίμητα ειν’ έκεϊνα.

Μ. ’Αργυρόπουλος
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'Ορκωμοσία νέων ’Αστυφυλάκων
Ύπό Δοκ. Ύπαστυνόμου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

Στις 8 Ίανουαρίου αύτοϋ του χρόνου, μέ σεμνή άπλότητα καί μέσα σέ μια 
άτμόσφαιρα κατανύξεως καί εύλαβείας, έγινε ή καθιερωμένη τελετή ορκωμοσίας 270 
νέων άστυφυλάκων, του 190οΰ Τμήματος, στήν ’Αστυνομική Σχολή.

ΙΙαρέστησαν ό έξοχώτατος έπί των ’Εσωτερικών 'Υφυπουργός κ. Ευάγγελος 
Καλαντζής, ό ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Νικόλαος Κόκκινος, ό ’Αρ
χηγός τής Ε. Β. Χωροφυλακής κ. Μακρυνιώτης, ό Γενικός Διευθυντής τοΰ 'Υφυ
πουργείου Εσωτερικών κ. Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής 
’Αθηνών κ. Θ. Ρακιντζής, ό ’Αστυνομικός Διειθυντής Πειραιώς κ. Δ. Κορωνάκος, οί 
’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Έμμ. Άρχοντουλάκης, Δ. Παπακωνσταντίνου καί Κ. 
'Υφαντής, οί ’Αστυνόμοι κ.κ. Γ. Παπαγιάννης, Κ. Πολίτης, Κ. Σταθόπουλος, Ά .  
Άνδρεόπουλος, Δ. Μπαρδόπουλος, Θ. ΠαναχάκοςΤκαί ό 'Υγειονομικός ’Αστυνόμος

Ό  Υφυπουργό; των ’Εσωτερικών κ. Εύάγγ.', Καλαντζη; ομίλων πρό; τού;ήνέου;
αστυφύλακα;.

Α' κ. Ί . ΙΙαπαϊωάννου, οί δημοσιογράφοι κ.κ. Ε. Θωμόπουλος καί Έμ. Χυσοβέρ- 
γης, καί έκ τών ’Αξιωματικών τής Σχολής, έκτος τοΰ προαναφερθέντος κ. Διοικη- 
τοΰ αυτής, ό 'Υποδιοικητής κ. Π. Λυκούσης, οί Κοσμήτορες κ.κ. Β. Γιαννόπουλος 
καί Κ. Μπακής, ό Διοικητής τοΰ Παραρτήματος Νέας Φιλαδέλφειας Άστυν. Β' 
κ. Κ. Γιαννούλης, άπαντες οί κ.κ. Έκπαιδευταί καί διδάσκοντες ’Αξιωματικοί τής 
Σχολής καί πλήθος κόσμου.

’Απέδιδε τιμές καί έπαιάνιζε ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ύπό 
τήν διεύθυνσι τοΰ Ύπαστυνόμου κ. Μπουκουβάλα.

Καί ή σεμνή αύτή τελετή άρχισε μέ τήν 'Ιερά ’Ακολουθία τής 'Ορκωμοσίας, 
ίερουργοΰντος τοΰ Πανοσιολογιωτάτου ’Αρχιμανδρίτου κ. Ευθυμίου Έλευθεριάδη.
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Έ ν συνεχεία οί δόκιμοι έδωκαν τον κεκανονισμένον όρκον πίστεως, ύψώσαντες 
τήν δεξιάν, καί μέσα στήν άπόλυτη σιγή τού έπεκράτησεν όστερα, διέκρινες καθαρά 
στά πρόσωπά τους τήν χαρά, τήν συγκίνηση καί τον ένθουσιασμό πού κυριαρχούσε 
στις καρδιές τους. Ήταν αύτοί το νέο αίμα πού διοχετεύεται μέσα στον άστυνομικο 
οργανισμό καί άντιπροσώπευαν 270 καινούργιες ελπίδες γιά τό μέλλον τού ’Αστυ
νομικού Σώματος.

Διερμηνεύς αυτής τής συγκινήσεως ό μέχρι χθες Διοικητής τους καί νΰν Γε
νικός Διευθυντής τού 'Υφυπουργείου Εσωτερικών κ. Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης, 
πλησίασε στο μικρόφωνο γιά νά χαιρετήση τούς μαθητάς του, γιά τούς οποίους έμό- 
χθησε καί έκοπίασε καί άπό τούς οποίους τόσο πολύ άγαπήθηκε.

’Ηταν μιά ιερή στιγμή αύτή, πού δύσκολα μπορεί νά περιγραφή.
Μέ τήν καρδιά πλημμυρισμένη πίστι στά ’Ιδανικά τού ’Αστυνομικού Σώ

ματος καί μέ τήν ύπερηφάνειαν εκείνων πού έπιτελοΰν στο άκέραιο το καθήκον τους, 
καί τό ξεπερνούν, στάθηκε ό γνώριμος αυτός μαχητής άπέναντι άπ’ τά έ'ργα των χει- 
ρών του καταφανώς συγκινημένος, γιά ν’ άπευθύνη τον σύντομο αυτό χαιρετισμό:
«Κύριε 'Υπουργέ 
Κύριε ’Αρχηγέ

Μέ τήν άνατολή τού Νέου "Ετους, μέ τήν εύλογία τής εκκλησίας καί μέ τις ολό
θερμες εύχές όλων μας, έ'χω τήν τιμήν νά σας άποδώσω σήμερα 270 νέους άστυφύ- 
λακες.
Νέοι άστυφύλακες,

Γνωρίζω πολύ καλά τή συγκίνησί σας αύτής τής στιγμής, άκούω καθαρά 
τούς παλμούς τής καρδιάς σας καί αισθάνομαι τούς φόβους σας.

Είναι πραγματικά ιερές οί στιγμές κατά τις όποιες ή Πολιτεία άναθέτει τό 
λεπτότατο λειτούργημα τής ’Αστυνομίας στούς έκλεκτούς πολίτες πού έδιάλεξε καί 
έξεπαίδευσε.

Τις στιγμές αύτές τις γνωρίσαμε καί μεϊς προ 35 ετών. ’Αλλά ξεκινήσαμε, 
όπως θά ξεκινήσετε καί σείς, μέ θάρρος, μέ αύτοπεποίθησι καί μέ πίστι στά ιδανικά 
τού ’Αστυνομικού Σώματος. Ξεκινήσαμε μέ πλούσια αισθήματα άγάπης γιά τό λαό, 
τού όποιου τήν προστασία άπό κάθε κακό μάς ένεπιστεύθη ή Πολιτεία.

Σταθήκαμε άντιμέτωποι οχι μόνον τών κοινών έγκληματιών, πού προσβάλ
λουν τά άναφαίρετα δικαιώματα τού πολίτου, δηλαδή τά δικαιώματα τής ζωής, τής 
έλευθερίας, τής τιμής καί τής περιουσίας αύτών, άλλά καί εκείνων πού προσβάλλουν 
τήν ύπόστασι τής Ελλάδος, τ ώ ν  κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν ,  τών ίεροφαντών αύτών 
τών νέων κοινωνικών θεωριών, πού θέλουν νά καταργήσουν τον άνθρωπισμό καί νά 
μεταβάλλουν τήν πατρίδα μας, τήν αϊωνία Ελλάδα, σε μιά επαρχία, τής άνωνύμου 
Εταιρείας, πού κυβερνάται μέ ένα σύστημα τό όποιο άποτελεϊ τή μεγαλύτερη παρα
φροσύνη πού γνώρισε ποτέ ό κόσμος.

Καί γιά νά σωθή ή Ελλάδα άπό τον κίνδυνο αυτό, έθυσίασαν τά νειάτα τους, 
καί έπεσαν σάν μάρτυρες καί ήρωες έκατοντάδες άστυνομικοί.

Κατά τό έτος 1959 θά στηθή πάνω σ’ ένα βράχο στο Σουλινάρι τών Καλα
βρύτων, ένας πελώριος Σταυρός, πού θά θυμίζη σε κάθε "Ελληνα τή θυσία τών 
άστυνομικών γιά τά ιδανικά τής Ελλάδος, τά ιδανικά τής θρησκείας τού Χριστού, 
τά ιδανικά τής αιώνιας ιδέας τής ’Ελευθερίας.

Αυτούς άγαπητοί μου διαδέχεσθε· καί πιστεύω ότι όλοι θά αΐσθάνεσθε πόσο 
βαρειά είναι ή κληρονομιά.

Στήν εποχή μας, μιά τρομερή θύελλα έχει έξαπολυθή σ’ ολο τον κόσμο, πού 
προσπαθεί νά συντρίψη τον πολιτισμό μας. ’Εάν όλοι μαζί μέ σύμπνοια, χρησιμο
ποιήσουμε, ώς μέσα άμύνης γιά τήν άντιμετώπισι αυτής τής θύελλας, τήν πίστι 
προς τό Θεό καί τήν άγάπη προς τήν Πατρίδα, καί ώς όπλα έπιθέσεως τό ιδανικό
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της έλευθερίας της ατομικής καί της κοινωνικής, θά είμεθα οί νικηταί καί ή θύελλα 
θά περάση».

Πυκνά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα έκάλυψαν τον λόγον τοϋκ. Γενικού. 
ΤΗταν μιά δίκαιη άναγνώρισι των μόχθων του, ήταν ή καρδιά τ η ς ’Αστυνομικής 
Σχολής πού κτυποϋσε στο δικό του, δημιουργικό ρυθμό, ήταν τό σκίρτημα τής 
ψυχής των νέων άστυφυλάκων... σκίρτημα εύγνωμοσύνης, πίστεως καί λατρείας.

Μετά τον κ. Γενικό, ελαβε τον λόγον ό άκούραστος καί άξιος ’Αρχηγός τοϋ 
’Αστυνομικού Σώματος κ. Νικόλαος Κόκκινος, πού μέ τήν διακρίνουσαν αύτόν χρι-

'Ο Γενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης όμιλών πρός τούς
νέους αστυφύλακας.

στιανικήν πίστιν καί τήν αγάπην πρός τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, είπε τά εξής παρα
στατικά, καταχειροκροτηθείς:
«Σεβαστέ μοι Κύριε 'Υπουργέ,

Είμαι πολύ εύτυχής διότι μού δίδεται σήμερον ή ευκαιρία νά έκφράσω τάς 
θερμάς ευχαριστίας καί τήν βαθεϊαν ευγνωμοσύνην έμοϋ καί τού ’Αστυνομικού Σώ
ματος πρός 'Υμάς, διότι χάρις είς τάς ύμετέρας προσπάθειας καί τήν ύμετέραν άδιά- 
πτωτον έπιμονήν έπετεύχθη ή άποκατάστασις τής οργανικής δυνάμεως των κατω
τέρων οργάνων τού ’Αστυνομικού Σώματος.

Σήμερον τό ’Αστυνομικόν Σώμα δέχεται τούς πρώτους εκλεκτούς καρπούς 
των προσπαθειών σας τούτων, οίτινες έξυπηρετοΰσιν οχι μόνον τό' ’Αστυνομικόν 
Σώμα, άλλά καί τήν Ελληνικήν Πολιτείαν καί τήν Κοινωνίαν.
Νέοι ’Αστυφύλακες,

Ύπό τάς εόλογίας τής ’Εκκλησίας καθίστασθε άπό σήμερον μέλη τού ’Αστυ
νομικού Σώματος.
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Είμαι βέβαιος οτι αί καρδίαι όλων σας θά είναι πλήρεις χαράς καί υπερηφά
νειας διά τοϋτο.

Τδ ’Αστυνομικόν Σώμα είναι εις άπδ τούς καλλιτέρους κρατικούς οργανισμούς 
θεμελιωθείς άπό άγώνας καί θυσίας των πρωτοπόρων μελών του, χάρις τών οποίων 
κατέκτησε την άγάπην καί τήν εμπιστοσύνην της Πολιτείας καί της Κοινωνίας.

Εις ήμάς τούς ύπηρετούντας σήμερον εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα άνήκει ή ύψηλή 
τιμή ν’ άποτελώμεν τούς συνεχιστάς της λαμπράς ταύτης παρακαταθήκης, τήν 
οποίαν έχομεν ίεράν ύποχρέωσιν νά διατηρήσωμεν καί νά παραδώσωμεν άμείωτον είς 
τούς έπιγενομένους.

Σείς άποτελεΐτε τήν πλειονότητα τών μελών του ’Αστυνομικού Σώματος.
' Η συμβολή σας εις τάς προσπάθειας τού Σώματος ίνα άνταποκριθή -πλήρως 

είς τήν έναντι της Πολιτείας καί τής Κοινωνίας άποστολήν του είναι σοβαρωτάτη.
’Εάν οί άξιωματικοί άποτελούν τήν καρδίαν καί τον νοΰν τού ’Αστυνομικού 

’Οργανισμού σείς είσθε οί πόδες δι’ ών κινείται ούτος καί αί χεΐρες δι’ ών δρά.
Σείς άποτελεΐτε τάς πύλας τών αισθήσεων τού ’Αστυνομικού ’Οργανισμού, 

δι’ υμών άναπνέει, βλέπει, ακούει, άπτεται, οσφραίνεται, αισθάνεται γενικώς καί 
άντιλαμβάνεται ό ’Αστυνομικός ’Οργανισμός.

Σεις άποτελεΐτε τάς κεραίας δι’ ών τροφοδοτείται ό δέκτης της συλλογής τών 
αστυνομικών πληροφοριών καί τά όργανα δι’ ών άξιοποιοΰνται αί άποφάσεις καί αί 
ένέργειαι τού άστυνομικού μηχανισμού.

Σείς άποτελεΐτε τό ασφαλές βάθρον, τό σταθερόν θεμέλιον έφ’ οδ στηρίζεται 
τό δλον άστυνομικόν οικοδόμημα.

Κατά τήν άσκησιν τών καθηκόντων σας έξέρχεσθε δι’ έκτέλεσιν τής υπηρε
σίας σας μόνοι σας, άνευ τής άμέσου έπιβλέψεως τών προϊσταμένων σας, έν τή ένα
σκήσει δέ ταύτης έκπροσωπεΐτε ολόκληρον τήν εκτελεστικήν εξουσίαν τής Πολιτείας.

’Ασκείτε δθεν λειτούργημα καί οΰχί επάγγελμα, καί τοιαύτην έ'ννοιαν πρέπει 
νά αποδίδετε εις τήν άσκησιν τών καθηκόντων σας.

Σάς έχει άνατεθή ή μέριμνα καί ή προστασία τών κυριωτέρο^ν άγαθών τής 
Πολιτείας καί τής Κοινωνίας.

Καί παρά μέν τής Πολιτείας σάς"έχει άνατεθή ή προάσπισις τής εσωτερικής 
ασφαλείας καί τάξεως, παρά δέ τής Κοινωνίας ή προστασία τής ζωής, τής τιμής, 
καί τής περιουσίας τών πολιτών της.

Διά τήν κατάρτισίν σας προς έκπλήρωσιν τόσον υψηλών καθηκόντων, ύπήρξεν 
βεβαίως βραχύς ό χρόνος τής έκπαιδεύσεώς σας έν τή Σχολή, έχω δμως τήν διαβε- 
βαίωσιν οτι ό Διοικητής καί οί ’Αξιωματικοί τής Σχολής, έκτιμώντες τάς έπειγούσας 
άνάγκας τού Σώματος, κατέβαλον έξαιρετικάς προσπάθειας καί επιμέλειαν ώστε νά 
όλοκληρώσητε .τήν επαγγελματικήν σας κατάρτισίν έν τή Σχολή καί νά σάς άποδώ- 
σουν ωρίμους προς άσκησιν τού αστυνομικού έργου.

Είμαι βέβαιος οτι εισερχόμενοι σήμερον εις τούς κόλπους τού ’Αστυνομικού 
Σώματος άποδύεσθε πλήρεις προθυμίας ώς καί ένθουσιασμοΰ είς τήν άσκησιν τών 
καθηκόντων σας.

Επιθυμώ δμως νά σάς δώσω όλίγας συμβουλάς.
Κατ’ άρχήν σάς συνιστώ νά έπιδιώκετε πάντοτε νά είσθε ύλικώς αύτάρκεις.
Ή  σημερινή ’Εθνική Κυβέρνησις κοντά είς δλας τάς έθνικάς προσπάθειας της 

έπεδείξατο ιδιαιτέραν μέριμναν διά τήν έπίλυσιν τών οικονομικών θεμάτων τών 
δημοσίων υπαλλήλων έν γένει καί ήμών ιδιαιτέρως.

Ό  σημερινός κ. Υπουργός ’Ασφαλείας, έμπλεος ιδιαιτέρας αίσθηματικότητος 
καί στοργής προς τά Σώματα ’Ασφαλείας ύπήρξεν ό εισηγητής τών προσφάτων 
οικονομικών βελτιώσεων τού μισθολογίου τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, είμαι δέ είς 
θέσιν νά γνωρίζω δτι συνεχίζει άμείωτον τό ένδιαφέρον καί τήν έπιμονήν του προς 
περαιτέρω βελτίωσιν τούτου, ιδία διά τά κατώτερα άστυνομικά όργανα.



Ορκωμοσία νέων ’Αστυφυλάκων 662 /

Διά τήν διατήρησιν της υλικής ταύτης αύταρκείας πρωτεύοντα ρόλον παίζει 
ό ιδιωτικός βίος σας.

Πρέπει νά καθωρίσητε σταθεράν ίσοσκέλισιν των έξόδων σας προς τά έσοδά σας.
Τήν σοβαρωτέραν άναταραχήν τοϋ ισοζυγίου τούτου έπιφέρει κυρίως ό άσυ- 

λόγιστος'γάμος τον όποιον επιχειρούν, εύτυχώς ολίγοι έξ υμών, προ τής παρελεύσεως 
τού χρόνου, όστις προβλέπεται ύπό τού ’Οργανισμού του Σώματος.

Τά επακόλουθα τής άσυνέτου ταύτης πράξεως είναι λίαν δυσάρεστα καί δι’ 
αυτούς καί διά τό ’Αστυνομικόν Σώμα.

Δεν δύνανται ν’ άνταπεξέλθοϋν εις τάς άνάγκας τού εγγάμου βίου καί ή καθι-

Ό  'Υφυπουργό? τω ν ’Εσωτερικών κ. Ευάγγελος Καλαντζήζ, Ό  ’Αρχηγός τής ’Αστυ
νομίας κ. Ν. Κόκκινος καί ό Γενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ν. ’Αρχιμαν

δρίτης έν μέσω τω ν όρκισθέντων νέων αστυφυλάκων.

στώσε μαρτυρικήν τήν διαβίωσίν των ή έκτρέπονται εις πράξεις αίτινες εκθέτουν 
καί αυτούς καί τό ’Αστυνομικόν Σώμα.

Συνιστώ νά είσθε εύγενεΐς προς τούς πολίτας, προς πάντας τούς πολίτας 
άνεξαρτήτως κοινωνικής τάξεως, κατά τήν άσκησιν τών καθηκόντων σας.

"Ενα Γαλλικόν ρητόν λέγει : «'Η εύγένεια υποχρεώνει».
Τέλος σας κάμνω θερμήν σύστασιν νά έχετε πάντοτε ύπ’ δψει σας οτι τά αστυ

νομικά όργανα είναι «ύπηρέται τού πολίτου».
'Ο όρος «ύπηρέται τού πολίτου» δέν είναι καθόλου υποτιμητικός. Ό  ίδιος ό 

θεμελιωτής τής Χριστιανικής ήμών πίστεως,ό Θεάνθρωπος Χριστός, όταν κατά
κοπος εισήλθεν εις οικίαν όπου έπρόκειτο νά φιλοξενηθή καί έπεχείρησαν νά πλύ- 
νουν τούς πόδας του δέν έδέχθη εΐπών «ούκ ήλθον διακονηθήναι άλλά διακονήσαι».

Αύτήν τήν άποστολήν έχομεν καί ήμεϊς δηλαδή νά ύπηρετήσωμεν τον πολίτην.
'Ίνα δέ είμεθα συνεπείς προς ταύτην πρέπει νά εϊμεθα παντού καί πάντοτε 

σύμβουλοι, οδηγοί καί συμπαραστάται του.
Ό  πολίτης πρέπει νά θεωρή φίλον του τον αστυνομικόν.
Τότε καί μόνον τότε, ή ’Αστυνομία θά διατηρήση τήν άγάπην, τήν έκτίμησιν
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καί τήν έμπιστο σύνην της Κοινωνίας άπαραιτήτου διά τήν πλήρη έκπλήρωσιν της 
αποστολής της.

Μέ τήν έλπίδα δτι νέαι ήμέραι καλλίτεραι έρχονται διά τήν ’Αστυνομίαν μας, 
σάς εύχομαι καλήν επιτυχίαν εις άρχομένην σήμερον σταδιοδρομίαν σας».

Μετά τον κ. ’Αρχηγόν, πλησίασε στο μικρόφωνο ό Υφυπουργός των ’Εσω
τερικών κ. Ευάγγελος Καλαντζής, γενόμενος άντικείμενον ζωηρών καί θερμοτάτων 
έκδηλώσεων θαυμασμού καί αγάπης έκ μέρους τόσον τών νέων άστυφυλάκων, δσον 
καί τών λοιπών παρισταμένων.

'Υπήρξεν άριστος χειριστής τού λόγου ό κ. 'Υπουργός καί άπέδειξε, γιά μιά 
άκόμα φορά, τήν άγάπη του γιά τά Σώματα ’Ασφαλείας, γιά τά όποια άγωνίζεται 
μέ πατρικόν ένδιαφέρον.

Ό  κ. 'Υπουργός έξεδήλωσε τον ένθουσιασμό του γιά τό έπιτελεσθέν ύπό της 
’Αστυνομικής Σχολής πολύμορφον έ'ργον καί έπλεξε τό έγκώμιον τού κ. Γενικού, 
τού οποίου έξήρε τις άρετές καί τις ικανότητες, είπών χαρακτηριστικώς δτι δι’ αύτό 
ή πολιτεία τού άνέθεσε τήν Γενικήν Διεύθυνσιν τού 'Υφυπουργείου ’Εσωτερικών, εις 
άναγνώρισιν τών έργων του.

Μέ ένθουσιασμόν ώμίλησεν ό κ. 'Υπουργός γιά τον κ. ’Αρχηγό τής ’Αστυνο
μίας, τού οποίου άπένειμε δημοσίως εύφημον μνείαν, γιά δσα υπέρ τού ’Αστυνο
μικού Σώματος έπετέλεσε καί έπιτελεΐ.

Έν συνεχεία δέ άνεφέρθη εις τήν προσωπικήν συμπάθειαν καί τό ζωηρόν έν
διαφέρον γιά τά Σώματα ’Ασφαλείας τού Πρωθυπουργού τής Χώρας μας, λαοφι
λούς κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή. Τό σημεΐον αύτό τού λόγου του έχειροκροτήθη 
μέ θύελλαν κυριολεκτικώς ένθουσιωδών έκδηλώσεων έκ μέρους δλων τών παρευρε- 
θέντων, υπέρ τού άξιου Πρωθυπουργού τής Ελλάδος κ. Κ. Καραμανλή.

'Η Κυβέρνησις, έτόνισεν ό κ. 'Υπουργός, νυχθημερόν έργάζεται γιά τήν έπί- 
λυσι δλων τών φλεγόντων ζητημάτων τού λαού μας, καί είδικώτερον ιδιαιτέραν 
μέριμναν καταβάλλει γιά τήν έπίλυσι τών ζητημάτων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
τών οποίων τό πολύτιμον εργον ζωηρώς άναγνωρίζει.

’Εν συνεχεία ό κ. 'Υπουργός, άπευθυνόμενος προς τούς νέους άστυφύλακας, 
ύπεγράμμισε παραστατικώς τά καθήκοντα καί τις υποχρεώσεις τους, συστήσας 
αγάπην προς τό κοινόν, έπιείκειαν καί καλωσύνην, καί έξάρας τό πολυσχιδές, πολύ
μορφον καί δύσκολον έργον τού απλού άστυφύλακος.

Τέλος ό κ. 'Υπουργός έξήρε τάς άρετάς τών άνδρών τού ’Αστυνομικού Σώ
ματος καί εύχήθηκε εις τούς νεοεξερχομένους εύημερίαν καί προκοπήν.

Μετά τό τέλος τής ομιλίας τού κ. 'Υπουργού, έπί πολλά λεπτά, ή άτμόσφαιρα 
έδονεΐτο άπό χειροκροτήματα καί έκδηλώσεις άγάπης πρός τον άξιον 'Ηγέτην τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας καί έπίλεκτον στέλεχος τής σημερινής ’Εθνικής Κυβερνή- 
σεως, κ. Εύάγγελον Καλλαντζήν.

Έπηκολούθησε παρέλασις τών νεοεξερχομένων τής Σχολής, καί τών δοκίμων 
'Υπαστυνόμων κα ί’Αστυφυλάκων, προ τού κ. 'Υπουργού καί τής 'Ηγεσίας τού Ά - 
στυν. Σώματος, μετά τήν οποία προσεφέρθησαν άναψυκτικά πρός τούς παρισταμένους.

’Έτσι έ'ληξεν ή όμορφη αύτή τελετή τής ορκωμοσίας τών νέων άστυφυλάκων, 
κλείνοντας μαζί ένα δημιουργικό κεφάλαιο δραστηριότητος τών ’Αστυνομικών 
Σχολών, οί όποιες σήμερα, πλήρως συγχρονισμένες καί άναδιοργανωμένες, άπο- 
τελοΰν ένα φωτεινό πνευματικό κέντρο καί μαζί μιά έλπίδα γιά τό μέλλον τού ’Α
στυνομικού Σώματος.

Δικαιούται ό κ. ’Αρχιμανδρίτης νά είναι ύπερήφανος γιά δσα έπετέλεσεν, γιά 
τήν πνευματική άνοδο καί τον πλήρη ύλικό, ήθικό καί πνευματικό έξοπλισμό τών 
Σχολών τής ’Αστυνομίας Πόλεών.

Εύχόμεθα στούς νέους άστυφύλακες καλή πρόοδο καί κάθε προκοπή.
ΣΠ ΥΡΟ Σ ΠΗΛΟΣ
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Τό κόψιμο τής Βασιλόπιττας 
στή Σχολή...

'Τπο Δοκ. 'Χπαστυνόμου κ. ΣΠ. ΠΗΛΟΥ

’Ιανουάριος 1959.
Είναι ένα βράδυ ήσυχο, σιωπηλό, πλημμυρισμένο γαλήνη...
Πάνω άπ’ τ ’ άντικρινό βουνό τό φεγγάρι, μονάχο του καί νυσταγμένο, γλυστρά 

άνάλαφρα στην σκούρα άπεραντωσύνη τ ’ Ούρανοΰ...
Φτωχική είναι ολόγυρα ή σκηνοθεσία της φύσης... Καί κάπως μελαγχολική...
"Ολα σωπαίνουν... όλα κοιμούνται... όλα έχουν πνίγη μέσα στήν άφωνη 

νύχτα.... Μονάχος έγώ, μέσα στή φτωχική καμαρούλα μου, στέκω άγρυπνος κα
πνίζοντας ένα τσιγάρο...

Κάποιο κάδρο δίπλα μου, πάνω στον τοίχο, είναι ό μόνος μου σύντροφος, 
καθώς μέ τά άπλά του χρώματα ξαναζωντανεύει ένα παληό παραμύθι...

Τό παραμύθι τής ζωής.
Χτες μπήκε ό καινούργιος χρόνος μέ θόρυβο, μέ φωνές καί ξεφαντώματα... 

Μά σήμερα, άπόψε, ετούτη 
τήν μεταμεσονύκτια στιγμή ό 
σάλος κόπασε... καί μόνο τό 
καινούργιο καλλαντάρι τού 
γραφείου μου θυμίζει τήν άλ- 
λαγή...

'Η νύχτα μέ κυκλώνει 
αινιγματική... Αύριο θά ξημε- 
ρώση μια καινούργια μέρα, 
μια καινούργια ζωή...

Κι’ ή νύχτα φεύγει ολό
χαρη... Άκούγεται άπό μα- 
κρυά ένα τραίνο πού σφυρί
ζει μονότονα... Κι’ ύστερα καί 
πάλι σιωπή... Μονάχα τό φεγ
γάρι, έκεϊ ψηλά...

Θέλω να γαληνέψω... 
νά ρεμβάσω σάν πρώτα...
Μά, δέν τά καταφέρνω... ’Ε
κείνοι πού γράφουν, έχουν 
αυτήν τήν άδυναμία... Κάπο
τε τό χέρι σταματά... Μονά
χα ή καρδιά φλυαρεί... Κι’ όμως! Δέν προφταίνεις νά τήν άκούσης... "Ας στα 
θώ λοιπόν στήν Πρωτοχρονιά... Σημαντικό γεγονός στήν άνθρώπινη ζωή...

Πρωτοχρονιά χτές τά μεσάνυχτα... Κάτι άλλαξε μέσα στήν πλάση... "Ενα 
νούμερο... Κι’ ύστερα;... Τί ύστερα; ’Αστείο θάταν νά φιλοσοφήσω!... Χτές λοιπόν 
ήταν Πρωτοχρονιά... Καλά θά τά περάσατε εσείς... "Ετσι δέν είναι; Σέ κάποιο ρε
βεγιόν θά βρεθήκατε... "Ισως λίγο χαρτάκι, ή βασιλόπιττα καί γλέντι ύστερα...

"Ας σάς διηγηθώ κι’ έγώ πώς πέρασα τήν Πρωτοχρονιά μου, μιά καί μου τό 
ζητάτε τακτικά...

Χτές... "Ας ξαναζωντανέψη ολόλαμπρο άπόψε...

Ό  ’Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων κ. Ν. Κόκκινος μετά 
τοΰ κ. Ν. Αρχιμανδρίτου κατά τήν τελετήν τής κοπής 

τής Βασιλόπιττας εις τήν Σχολήν.
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Κλείνω τά μάτια... Σβήνω το φως... "Αν ήταν δυνατόν νά σβήσω καί τό φεγ
γά ρ ι!!!. . . "Ετσι μέσα στην άπόλυτη γαλήνη ας Ιρθη νά μέ κύκλωση ένα όνειρο..

'Ένας άγέρας σηκώθηκε... Καί σέρνει έδώ κ ι’ εκεί τά πεταμένα χαρτιά καί 
φύλλα του δρόμου... Ετούτος ό άγέρας ξεπλένει την καρδιά μου άπό κάθε ρύπο, καί 
μέ στροβιλίζει μέσα σ’ ένα γρήγορο χορό...

Τότες θυμάμαι! ! ! . . .
Μέ κυκλώνουν φώτα, άκούω φωνές, βλέπω ντεκόρ . γουστόζικα... ξαναζή 

ή χτεσινή ή νύχτα... Εκείνη πού έζησα στη Σχολή... Γιατί στη Σχολή πέρασα τή 
νύχτα της Πρωτοχρονιάς... ’Εκεί δόθηκε μιά ακόμα μεγαλόπρεπη κ ι’ άξέχαστη 
γιορτή...'Η γιορτή τής Βασιλόπιττας...

'Ο Διευθυντής μας ό κ. ’Αρχιμανδρίτης, είχε γιά μιά άκόμα φορά τό λόγο... 
"Εκανε καί πάλι τή Σχολή κομψό κεντράκι πολυτελείας καί χάρισε στους καλε
σμένους του στιγμές άληθινής πρωτοχρονιάτικης εύτυχίας...

Πριν λίγες μέρες, έν δψει της Πρωτοχρονιάς, είχε σταθή νά σχεδιάση τό 
γιορταστικό σύνολον τής Σχολής, πού τό άποτελοϋσαν ένα σωρό όμορφες λεπτο
μέρειες...

'Η Σχολή συνέχισε τήν παράδοση, πού δημιούργησεν ό κ. ’Αρχιμανδρίτης 
στά χρόνια τής Διοικήσεώς του... Χρυσή εποχή θά μείνη γιά πάντα στήν ιστορία 
των ’Αστυνομικών Σχολών...

’Αψηφώντας κόπους, ύπερνικώντας τό εμπόδιο τοϋ χώρου, ξέροντας καλά- 
καλά, όσον κανείς άλλος, τά μυστικά τής Δημιουργίας, έφτειαξε τήν Αίθουσα, τό 
προαύλιο, τούς διαδρόμους σ’ ένα πολύτιμο καλλιτεχνικό σύνολον... Έσκηνοθέτησε 
ξανά όλους τούς χώρους μέ άπλά ντεκόρ καί μικρά, καλαίσθητα μπιμπελώ, ώστε τή 
νύχτα τής Πρωτοχρονιάς ή Σχολή νά φαντάζη, νά ξεχειλίζη άρχοντιά, ν’ άστράφτη 
καί νά γαληνεύη τήν καρδιά τοϋ επισκέπτη. Τίποτε δέν έμεινε έξω άπ’ αυτήν τήν 
φιλότεχνη σκηνοθεσία... Εικόνες, διακοσμητικά μπιμπελώ, γιορταστικά πανώ, 
ζωγραφιές... Κι’ άκόμα τό όμορφοστολισμένο δέντρο καί ή καλαίσθητη κι’ άρμονική 
διάταξη τών τραπέζιών, πού άλλαξαν τήν όψη τής Αιθούσης...

"Ετσι λίγο πρίν τις 10 τό βράδυ ή Σχολή είχε πάρει, κάτω άπό τά έπιδέξια 
χέρια του, τήν ταιριασμένη μορφή τής χαράς... ’Απορούσαν όσοι έβλεπαν γιά πρώτη 
φορά τή Σχολή... Σχόλια θαυμασμού άκούστηκαν άπό παντού... 'Η προεργασία 
είχε τερματισθή...

"Ετσι στις 10 τό βράδυ μέσα στήν κατάμεστη άπό κόσμο καί φώτα Αίθουσα 
είχε θρονιαστή ή χαρά, στήν πιο ραφιναρισμένη της μορφή...

Ήρθε ύστερα τό μενοΰ... Ήρθε τό πλούσιο, τό άρχοντικό, τό μερακλίδικο 
πιάτο νά συμπληρώση τό γλέντι καί νά τό κρατήση μέχρι άργά-άργά τό πρωί...

Τίποτε δέν ξεχάστηκε... Καμμιά παράλειψη δέν παρατηρήθηκε... Καμμιά 
άταξία...

Γι’ αύτό όταν έφυγαν τό πρωί οί καλεσμένοι μας είχαν πάρει μαζί τους μίαν 
άνάμνηση άξέχαστη, είχαν ζήσει ένα θαυμάσιο πρωτοχρονιάτικο πανηγύρι, άπό τά 
λίγα πού παρουσίασε τήν Πρωτοχρονιά ή κοσμική ’Αθήνα...

Κι’ οί καλεσμένοι μας ήταν πολλοί καί διαλεχτοί... Μεταξύ αύτών ήσαν ό 
βουλευτής ’Αθηνών κ. Δ. Βρανόπουλος, ό ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ν. 
Κόκκινος, ό Ταξίαρχος Στρατιωτικής Δικαιοσύνης κ. Άδ. Τζαβέλλας, ό τέως Γενικός 
Διευθυντής ’Αστυνομίας Πόλεων παρά τώ 'Υφυπουργείω ’Εσωτερικών κ. Δ. Κάλ
λιας, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών κ. Θ. Ρακιντζής, ό ’Αστυνομικός Διευ
θυντής Πειραιώς κ. Α. Κανελλόπουλος, ό Διοικητής τής Ύποδ/νσεως Γεν. ’Α
σφαλείας κ. Ε. Καραμπέτσος, οί ΚαθηγηταΙ τής Παντείου Σχολής κ.κ. I. Παπα- 
ζαχαρίου καί Δ. Σταύρου, ό ’Ιατροδικαστής κ. Δ. Καψάσκης, ό τέως ’Αστυνομικός 
Δ/ντής καί βουλευτής κ. Ν. Μπουραντάς, ό Καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Σ.
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Γαλανός, οι Καθηγηταί τής Σχολής κ.κ. Τούσης, Γλυκοφρύδης, Δεμερτζής, ό 
Δ/ντής κ. Άργυράκης, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ. κ. X. Μπεκιάρης, Π. 
Πουλικάκος, Έμμ. Άρχοντουλάκης και πλήθος εκλεκτού κόσμου.

** *
Τό γλέντι άρχισε στις 10 μέ τήν θαυμάσια ορχήστρα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 

δημιούργημα κι’ αύτό του κ. ’Αρχιμανδρίτη... Διηύθυνε ό έκλεκτός Μαέστρος—'Υ- 
παστυνόμος κ. Μπουκουβάλας... Κι’ υστέρα συνεχίστηκε μ’ ένα πλούσιο καλλι
τεχνικό πρόγραμμα...

’Α λήθεια!!!... Πώς ήταν δυνατόν να λάβουν μέρος σ’ αύτό τό όλονύκτιο 
πρόγραμμα τής Σχολής τόσοι πολλοί καλλιτέχνες, μια τέτοια νύκτα πού όλα τά 
κέντρα είναι γεμάτα καί πού ό καλλιτεχνικός κόσμος θεωρείται άπόλυτα «άγκαζα- 
ρισμένος»;... Αύτό είναι ενα έρώτημα, πού μόνον ό κ. ’Αρχιμανδρίτης ξέρει τήν 
άπάντησή του... "Ολος ό καλλιτεχνικός κόσμος τον θαυμάζει, τον λατρεύει, τον 
εκτιμά... Γι’ αύτό στο πρωτοχρονιάτικο προσκλητήριό του έσπευσαν άπ’ ολα τά 
σημεία των ’Αθηνών καί του Πειραιώς ενα σωρό καλλιτέχνες νά δώσουν τό παρόν, 
τό όμορφο μουσικό τους παρών, γιά τό όποιον ή εύγνωμοσύνη μας είναι απέραντη.

Συνθέτες, συγγραφείς, ποιητές, καλλιτέχνες τής πρόζας καί τής έπιθεωρή- 
σεως, φίρμες τοϋ τραγουδιού, προσωπικότητες τού καλλιτεχνικού κόσμου έ'σπευσαν 
νά βρεθούν κοντά μας, άποδεικνύοντας έτσι τήν άγάπη τους προς τήν ’Αστυνομική 
Σχολή, πού τον τελευταίο καιρό έγινε πνευματικό κέντρο, φέρνοντας κάθε μέρα κοντά 
στήν ’Αστυνομία ένα σωρό φίλους...

Μιά βαρειά πνευματική κληρονομιά εγκαταλείπει στούς διαδόχους του ό κ. 
’Αρχιμανδρίτης. Ή  ’Αστυνομική Σχολή επί τών ημερών του λούστηκε στο φώς τής 
Δημιουργίας. "Εργα, άτέλειωτα έργα... ’Έργα ύλικά, πνευματικά, ήθικά είναι ό 
άπολογισμός τής Σχολής στήν τελευταία πενταετία. 'Η διδαχή συμπαρακολου- 
θεΐται άπ’ τήν τέρψη καί άπό τήν πνευματική έξύψωση. Τό άστυνομικό φρόνημα 
άναπτερώνεται. 'Η σχολική ζωή κινείται σ’ ένα συγχρονισμένο ρυθμό, άξιο τής 
ιστορίας καί τών παραδόσεων τού ’Αστυνομικού Σώματος. Κι’ όλα αύτά παράλ
ληλα μέ τήν έπιστημοτεχνική κατάρτιση τών δοκίμων πού έχει τεθή σέ νέες αξιό
λογες βάσεις.

Μιά άλυσσίδα τεράστια άπό επιτεύγματα πάνω σέ όλους τούς τομείς. Καί 
όλα μαζί εξυπηρετούν τον ίδιο, τον κοινό έκπαιδευτικό σκοπό μιάς άρτιωτέρας καί 
οσο τό δυνατόν πληρεστέρας προγραμματισμένης Διδασκαλίας.

Καί οί χοροί τής Σχολής, μέσα στο πλαίσιο τής έκπαιδευτικής σκοπιμότητος, 
προσφέρουν ΰψιστες υπηρεσίες στούς δοκίμους, άλλά καί στο ’Αστυνομικό Σώμα 
γενικώτερα.

Μά, ας ξαναγυρίσουμε στο πρωτοχρονιάτικο γλέντι τής Σχολής, πού όπως 
είπαμε άνοιξε μέ τήν ορχήστρα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

"Υστερα συνεχίστηκε μέ χορό... ’Ήταν τό πρώτο ξέσπασμα τού κεφιού... 
ένώ άρχισαν νά καταφθάνουν οί πρώτοι χορταστικοί μεζέδες, κρασί καί μπύρες...

Καί ό χορός έγινε πιο ρωμαντικός μέ τό χαμήλωμα τών φώτων καί μέ τον 
Πάνο Άναστασόπουλο μέ τήν κιθάρα του στο μικρόφωνο... Τον συνώδευε ό άκκορ- 
ντεονίστας Κώστας Αΐγινίτης. "Ενα όμορφο ντουέττο, ένα διαλεχτό ντουέττο, ένώ 
τά ζευγάρια σφιχταγκαλιασμένα είχαν παραδοθή σ’ ένα ατέλειωτο, μεθυστικό χορό...

'Ο κ. ’Αρχιμανδρίτης, πανταχοΰ παρών, ήταν ή κεντρική μορφή τής γιορτής... 
Καί τό γλέντι άρχισε νά ζεσταίνεται, καί ή χαρά νά κυρίαρχη...

"Υστερα έγίνηκε σιωπή, καί μιά έκλεκτή Έλληνίδα βεντέττα, μπριόζα καί 
άγαπημένη, ή Ζαίρα, πλησίασε στο μικρόφωνο καί ξεσήκωσε ένα άληθινό παν
ζουρλισμό κεφιού...

Σέ ταχύ ρυθμό συνεχίστηκε τό γλέντι... καί πάλι μέ τήν ορχήστρα μας, σέ 
πικάντικους χορευτικούς σκοπούς...
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Χειροκροτήματα και καλαμπούρια, φωνές καί άνέκδοτα, αυτοσχέδια καλλι
τεχνικά νούμερα καί εξαιρετική περιποίησις δημιούργησαν το μεθυστικό περι
βάλλον της χαράς...

"Οταν, σέ λίγο, πλησιάζει στο μικρόφωνο ή χιλιοαγαπημένη καί γλυκειά 
Γιώτα Λύδια, μέ την βελούδινη φωνή της, καί μέ τον γνωστό Μαέστρο καί συνθέτη 
"Ακη Σμυρναΐο στο πιάνο... Ξεσπά θύελλα χειροκροτημάτων καί ή Γιώτα σκορπά 
μια πανέμορφη συγκίνηση ολόγυρα... Τραγούδα καί γιομίζει τό χώρο όλο ρεμ
βασμό... Γι’ αύτό δίκαια καταχειροκροτείται.

"Ομως έχουν πλησιάσει τα μεσάνυχτα, καί ό κ. ’Αρχιμανδρίτης άπλα-άπλα 
καί έπιδέξια χειρετά τούς καλεσμένους του μέ πρωτοχρονιάτικες εύχές, καί άρχίζει 
τό κόψιμο της Βασιλόπιττας, άφοϋ άναβοσβήνουν τα φώτα τρεις φορές συμβολικά, 
για τό καλωσόρισμα τοϋ καινούργιου χρόνου...

"Ενας-ένας οί καλεσμένοι μας βιάζονται νά...ξεψαχνίσουν τό κομμάτι τής 
Βασιλόπιττας, μέ τήν κρυφή έλπίδα ότι θά βρουν τά χρυσά νομίσματα...

Τυχεροί έφέτος άναδείχτηκαν ό Διευθυντής της 'Υποδ/νσεως Γενικής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών κ. Εύάγγελος Καραμπέτσος, ή Κα Κάλλια, σύζυγος του κ. τέως Γε
νικού Διευθυντού τού 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, ή Δνίς "Αννα Ρακοπούλου, ή κ. 
Τριάντη, σύζυγος δοκίμου Ύπαστυνόμου καί ό Πρόεδρος τών ’Ασυρματιστών κ. 
Ή λίας Κροκιδάς.

Μετά τήν διανομή τής Βασιλόπιττας προστέθηκε στήν καλλιτεχνική συντρο
φιά μας ένας καλός-καλός μας φίλος ό κ. Χρίστος Πύρπασσος, πού ενθουσίασε μέ τά 
άνέκδοτά του καί τις έμμετρες εύχές του.

Καί ό χορός συνεχίστηκε, ένώ τό κέφι έφτανε στο ζενίθ του. Κανείς δέν στά
θηκε παραπονεμένος. Όλοι γλεντούσαν, χόρευαν, χαίρονταν άξένοιαστοι τό όμορφο, 
τρικούβερτο ετούτο πρωτοχρονιάτικο γλέντι.

Μιά άλησμόνητη άστυνομική ρεβεγιόν, μέ πληθωρική χαρά καί κέφι πού 
ήλέκτρισε τούς πάντας.

Τά μεσάνυχτα πέρασαν... ό καινούργιος χρόνος είχε φτάσει... Καί μέσα στήν 
όμορφη καί πολύχρωμη Αίθουσα τής Σχολής είχε ξεσπάσει ένα τρικούβερτο γλέντι... 
Καίγονταν τό πελεκούδι, ένώ οί καλλιτέχνες έξακολουθοΰσαν νά καταφθάνουν άπό 
παντού, πρόθυμοι συμπαραστάτες καί φίλοι ενός μεγάλου έργου...

Τώρα ό διαλεχτός Παντέλλος, πού ξεσηκώνει φρενίτιδα ένθουσιασμοΰ, ύ
στερα ό Τώνης—Τέρης μέ μιά Γερμανίδα τραγουδίστρια, λίγο ύστερα ό Καρανι- 
κόλας...

Καί πάλι χορός... καί πάλι ή ορχήστρα... Κι’ ύστερα ό βασίλισσα τού γέλιου, 
ή Μεγάλη μας Καλλιτέχνις, ή κοσμοαγαπημένη Γεωργία Βασιλειάδου. Γέλοιαήχηρά 
άκούγονται άπό παντού, σπαρταριστά χαχανητά, σωστό πανδαιμόνιο...

Μιά παρένθεση εύθυμίας έτούτη... κι’ ύστερα καί πάλι χορός...
Κόντευαν δύο μετά τά μεσάνυχτα, κι’ όλα έδειχναν οτι τό γλέντι θά έξακο- 

λουθήση καί μέ τό φώς τής ήμέρας... Οί μεζέδες έξακολουθοΰσαν νά πηγαινοέρχονται, 
μαζί μέ μπύρες καί λογιών-λογιών κρασιά. 'Η άτμόσφαιρα είχε ζεσταθή σέ μεγάλο 
βαθμό, καί οί καλεσμένοι μας είχαν ξεχαστή σ’ ένα πικάντικο μεθύσι χορού, μου
σικής, τραγουδιού καί χρωμάτων...

Τώρα ό έξαιρετικός Θάνος πλησιάζει στο μικρόφωνο... Είναι μιά όμορφη, 
έτούτη, καλλιτεχνική προσφορά, γνωστού κοσμικού Κέντρου τής Πρωτεύουσας... 
Τραγουδά καί μεταφέρει τή φαντασία σ’ άλλα μέρη, μακρυνά, παραμυθένια, ά
πιαστα... Ταξιδεύει τήν καρδιά σέ χώρες πρωτόγνωρες, λουλουδιασμένες...

Τον διαδέχεται ή ορχήστρα... Ό χι ή ’Αστυνομική... Μιά άπό τις τρεις ορχή
στρες πού έλαβαν μέρος στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα τής ’Αστυνομικής Πρωτο
χρονιάς...
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Καί πάλι, τά ζευγάρια σφιχταγκαλιάζονται... Καί πάλι στροβιλίζονται στή 
δίνη μιας άπαλής μουσικής... Χορεύουν δλοι... Ή  Κυρία ’Αρχιμανδρίτου, ό κομψός 
Νάκης, οί πάντες...

Κι’ ύστερα μιά μουσική παρένθεση... 'Ο Τώνης Κωνσταντόπουλος... Ξετρελ- 
λαίνονται καί καταχειροκροτούν δλοι... Καί ιδίως ό θηλυκόκοσμος, πού .τον άγαπα 
ξεχωριστά... Κι’ είχε έκεΐνο τό βράδυ ή Σχολή τις πιο διαλεχτές καί άντιπροσωπευ- 
τικές μορφές τού «άσθενικοϋ» (λεγομένου, άλλά μη δντος) φύλου... Κομψές Ά τθί- 
δες, εύγενικές κυρίες, μάτια γλυκά, πρόσωπα Ελληνικά γαληνεμένα... Τό θηλυκό 
στοιχείο έδωκε την νότα τής ζωντανής ομορφιάς στή συγκέντρωσή μας...

’Ακόμα ένα τραγουδάκι, άκόμα μιά γουλιά κρασάκι, άκόμα ένα μεζεδάκι, 
κ ι’ ύστερα καί πάλι χορός, μέ άλλη τώρα ορχήστρα...

Κι’ ύστερα ξανά χορός μέ τον Σταύρο Μπαλαγούρα στο άκκορντεόν...
’Αλλά, άρκετά... Λίγο τραγούδι τώρα... Μιά ’Αμερικανίδα, άττραξιόν νυκτερι

νού κέντρου, τραγουδάει χορεύοντας μοντέρνα τραγούδια καί καταχειροκροτείται...
Μά, σέ μιά στιγμή ή αίθουσα σείεται έκ θεμελίων... Χειροκροτούν άκόμα κι’ 

οί σερβιτόροι... Είναι ό διαλεχτός φίλος τής ’Αστυνομικής Σχολής, ό Τάκης Μη- 
λιάδης... Καί ό υπέροχος έτοΰτος πρωταγωνιστής τού θεάτρου μας, παραλαμβάνει 
τούς καλεσμένους μας καί τούς βγάζει νόκ-άουτ, άπ’ τά γέλοια...

Τον διαδέχονται τρία άκκορντεόν κι’ ενα βιολί, πού παίζουν άργούς σκοπούς 
γιά τά ζευγάρια πού χορεύουν. Κι’ ύστερα νέα χειροκροτήματα... Νέος πανζουρλι
σμός ή "Εφφη Δημητρίου... 'Η φωνή της ξεκουράζει τις καρδιές καί τις γαληνεύει...

Λίγη χορευτική καί πάλι μουσική άπό παληές επιτυχίες μέ τον Άναστασό- 
πουλο στο μικρόφωνο, κι’ ύστερα νταούλια καί φλογέρες καί κυριαρχεί ό λεβέντικος 
δημοτικός σκοπός... ’Ετούτη ή δημοτική ορχήστρα είναι στ’ άλήθεια άξιοθαύμαστη... 
Σηκώνονται δλοι καί έπί 2 ώρες σέρνουν δημοτικούς χορούς... Γειά σου ’Αθάνατο 
Ελληνικό χωριό...

"Ετσι κυλούν οί στιγμές, τά λεπτά, οί ώρες... Κοντεύει σχεδόν νά ξημερώση... 
Τό ενα καλλιτεχνικό νούμερο διαδέχεται τό άλλο... Σωστό ξεφάντωμα... Καί συνεχί
ζεται μέ τήν ίδια ένταση μέχρι νά φέξη...

Κι’ άλλοι καλλιτέχνες... κι’ άλλοι... κι’ άλλοι... 35 συνολικά πήραν μέρος στή 
γιορτή μας... Καλλιτεχνική κοσμοσυρροή...

"Ολοι γλεντούν... Ξεχάστηκαν οί πίκρες καί τά βάσανα τής ζωής... Μιά γαλά
ζια ευτυχία πλανιέται μέσα στήν αίθουσα, χαϊδεύει τις καρδιές, κυριαρχεί ολόγυρα...

Είχε στ’ άλήθεια μοναδική επιτυχία ή φετεινή γιορτή τής ’Αστυνομικής Σχο
λής καί γιά πολλά χρόνια θά τήν θυμούνται καί θά τήν διηγούνται δσοι τήν έζησαν....

Σέ ποιο κοσμικό κέντρο θά ήμποροΰσες νά βρής τέτοια συγκέντρωση καλλι
τεχνών, τέτοια χαρά, τέτοιο κέφι, τέτοια αίθουσα, τόση τάξη, τόση άρχοντιά, τόση 
ζεστασιά, τόση χαρά! ! ! . . .

** *
Τώρα ξημέρωσε...
Χάθηκε τό φεγγάρι... Βγήκεν άπ’ τά σκοτάδια ή κοιμισμένη πόλη... Κι’ εγώ 

μονάχος νοσταλγώ...
Μέ πλημμυρίζει ή πίστη... Μέ εμψυχώνει ή θρησκεία τής Σχολής, αυτήν πού 

γνώρισα κι’ άγάπησα κοντά στον Διευθυντή 'μας... Καί, κλείοντας τό άποψινό μου 
ήμερολόγιο θάθελα νά κάνω μιά προσευχή στο Θεό... Νάναι πάντα κοντά του καί 
νά τον βοηθή στο μεγάλο Του έργο...

Καλοί μου φίλοι, χρόνια σας πολλά, καλά κ ι’ ευτυχισμένα.
ΣΠ ΥΡΟ Σ ΠΗΛΟΣ
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Ή  πίττα τοϋ ’Αστυνομικού Νοσοκομείου
'Όποιος ηύτύχησε νά παραστή εις την εορτήν τοϋ ’Αστυνομικού μας Νοσο

κομείου, έγνώρισε τήν εξαιρετικήν ίκανοποίησιν πού παρέχει εις τον άνθρωπον μια 
πραγματική ψυχαγωγία.

Εις ένα μικρόν χώρον πού αποτελεί τον προθάλαμον τοϋ Νοσοκομείου τής 
’Αστυνομίας έγένετο τήν 12ην μεσημβρινήν ώραν της παρελθούσης Κυριακής 4/1 /59 
ή έορτή τοϋ προσωπικοΰ τοϋ ’Αστυνομικού Νοσοκομείου καί των έν αύτω νοση- 
λευομένων.

ΤΗτο ή έτησία έορτή τοΰ_Νοσοκομείου κατά τήν οποίαν κόπτεται έν πάση 
έπισημότητι ή Βασιλόπιττα.

Ή  καλαισθητική διακόσμησις τοϋ μικροΰ αύτοΰ χώρου καί το καλλιτεχνικώ- 
τατα στολισμένον Χριστουγεννιάτικο δένδρον άπετέλουν τήν άπέραντον έκτασιν τοϋ 
χώρου, ό όποιος κατέστη εύρύτατος διά νά δεχθή τούς έκλεκτούς προσκεκλημένους 
οί όποιοι συνεπλήρωσαν διά τής παρουσίας των τήν λαμπρότητα τής όλης εορτής 
όπως εύστόχως εΐπεν εις τήν ομιλίαν του ό Δ/ντής τοϋ Νοσοκομείου κ. Παναγ. 
Κουρμέντελος.

'Η άκριβής ώρα τής τελετής είχε όρισθή ή 12η μεσημβρινή. 'Η προσέλευσις 
των προσκεκλημένων άρχισε τήν 11ην ώραν. Ό  Δ/ντής τοϋ Νοσοκομείου κ. Κουρ
μέντελος μέ έορταστικήν χαράν καί μέ καλωσύνην καί προσήνειαν ΰπεδέχετο τούς 
προσκεκλημένους πλαισιωμένος προς τοΰτο άπό τούς ιατρούς τοϋ Νοσοκομείου μας.

Τιμάς άπέδιδεν ή Μουσική τής ’Αστυνομίας, ή όποια μέ τά ωραία της μουσικά 
εμβατήρια έδιδε τον τόνον είς τήν έορτήν άλλά ταυτοχρόνως έπεδείκνυε καί τήν άρ- 
τιωτάτην όργάνωσίν της καί τήν μουσικήν της έξαρσιν.

Εις τήν έορτήν παρέστη ό σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ’Αργυροκάστρου κ. 
Παντελεήμων, ό όποιος μέ τήν εκκλησιαστικήν καί έθνικήν του μορφήν έλάμπρυνε 
τήν 6λην έορτήν, ό δέ έμπνευσμένος καί πλήρης πατριωτικών παλμών λόγος του, διά 
τοϋ όποιου έξήρε τό έθνικόν καί κοινωνικόν έργον τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άπε- 
τέλεσε τό μεγαλοπρεπέστερον μέρος τής έορτής.

Παρέστησαν ό Βουλευτής ’Αθηνών κ. Βρανόπουλος, ό ’Αρχηγός τοϋ Σώ
ματος κ. Κόκκινος, ό ’Επιθεωρητής κ. Νέρης, ό Γενικός Δ/ντής’Αστυνομίας Πόλεων 
παρά τώ 'Υπουργεία» ’Εσωτερικών κ. ’Αρχιμανδρίτης, ό Δ/ντής τής ’Αστυνομίας 
’Αθηνών κ. Ρακιντζής μετά τών 'Υποδιευθυντών του κ.κ. ΙΙουλικάκου καί Καρα- 
νάσου, ό Διοικητής τής Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Καραμπέτσος μετά τοϋ 'Υπο- 
διοικητοΰ ’Ασφαλείας κ. Μπαρδοπούλου, ό Διοικητής τής Τροχαίας Κινήσεως κ. 
Χατζηελευθερίου, ό Δ/ντής παρά τώ ’Αρχηγεία» ’Αστυνομίας κ. Τασιόπουλος κ.ά.

’Επίσης παρέστη άπαν τό ’Επιστημονικόν καί Διοικητικόν Προσωπικόν τοϋ 
Νοσοκομείου, οί έν αύτφ Νοσηλευόμενοι καί τό σύνολον τών 'Υγειονομικών ’Αξιω
ματικών τοϋ Σώματος.

Μετά τον έμπνευσμένον λόγον τοϋ σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντε- 
λεήμονος ώμίλησεν ό Δ/ντής τοϋ Νοσοκομείου κ. Παναγ. Κουρμέντελος εΐπών τά
εξής :
«Σεβασμιώτατε 
Κύριε ’Αρχηγέ 
Κυρίαι καί Κύριοι

Μέ εύχαρίστησιν καί χαράν τό προσωπικόν τοϋ Νοσοκομείου, τό ’Επιστη
μονικόν καί τό Διδακτικόν, μετά τών έν αύτω νοσηλευομένων άσθενών μας, σάς 
ύποδεχόμεθα είς τον χώρον αυτόν τοϋ Νοσοκομείου μας, ό όποιος χώρος, είναι μικρός
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μέν εις χωρητικότητα, άλλα άπεράντου περιεχομένου αισθημάτων καί παμμεγίστης 
άποστολής καί ύψίστου προορισμοί».

Εις τον μικρόν τούτον χώρον ύποδεχόμεθα σήμερον έκλεκτάς προσωπικότητας 
της Εκκλησίας, της Ελληνικής Πολιτείας καί της ’Αθηναϊκής Κοινωνίας καί τοϋτο 
αποτελεί καί τήν έξαιρετικήν χαράν μας καί τον έξαιρετικώς παμμέγιστον, είς περιε- 
χόμενον, χώρον τής σημερινής Εορτής μας.

Μέ Ελληνικόν παλμόν καί ένθουσιασμόν άπευθύνομεν όλοθέρμους εύχάς όπως 
το Νέον ’Έτος 1959 σάς χαρίση υγείαν, πάσαν ευτυχίαν καί χαράν.

’Αλλά καί μέ τήν άπαιτουμένην Έθικήν ψυχικήν άνάτασιν, άπευθύνομεν δεή
σεις καί εύχάς όπως κατά τό Νέον ’Έτος έκπληρωθώσιν οί ’Εθνικοί μας πόθοι καί 
άποδοθή ή ’Ελευθερία εις τούς άλυτρώτους άδελφούς μας.

Είς τον μικρόν αύτόν χώρον διεξάγεται, άπό μακροτάτου χρόνου, ένας τερά
στιος άγων. Καί είναι τεράστιος ό άγων διότι καί έκεϊνοι υπέρ τής υγείας τών οποίων 
μεριμνά καί προσπαθεί τό Νοσοκομεϊον μας, οί ύπάλληλοι, τοϋτ’ έστιν, τής ’Αστυ
νομίας τών Πόλεων, διεξάγουσι τεράστιον άγώνα υπέρ τής δημοσίας ειρήνης, άσφα- 
λείας καί τάξεως.

Σκοπός καί έπιθυμία μας είναι να όργανωθή πλήρως ό σημαντικός αύτός το- 
μεύς τής προστασίας τής υγείας τών άστυνομικών μας ύπαλλήλων. Καί εις τον τομέα 
αύτόν είναι άνάγκη νά όργανωθή είς εύρυτέραν κλίμακα ένα πλήρες ’Αστυνομικόν 
Νοσοκομεϊον μέ πλήρη έπιστημονικήν άλλα καί κτιριακήν, βασικώς, συγκρότησιν 
όπως άξίζει εις τούς άφανεΐς αύτούς ήρωας τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων.

'Η συμπαράστασις καί ή στοργική μέριμνα τής Κυβερνήσεως καί τό έντονον 
ένδιαφέρον του ’Αρχηγού τού Σώματος κ. Κοκκίνου μάς παρέχει τήν πίστιν καί τήν 
αισιοδοξίαν ότι κατά τον ταχύτερον καί λυσιτελέστερον τρόπον θά έπιλυθή τό κεφα
λαιώδες τοϋτο ζήτημα.

Κύριε ’Αρχηγέ, μέ τήν διάπυρον εύχήν όπως τό Νέον ’Έτος 1959 είναι τό έτος 
τής πλήρους εύοδώσεως τού δημιουργικού έργου σας, λαμβάνω τήν τιμήν νά σάς 
προσκαλέσω όπως εύαρεστηθήτε καί άναλάβητε τό κόψιμο τής Βασιλόπιττας τού 
Νοσοκομείου μας».

Μετά τήν ομιλίαν τού κ. Κουρμεντέλου, ό κ. ’Αρχηγός τού Σώματος άνέπτυξε 
δι’ ολίγων τάς καταβαλλομένας προσπάθειας ύπέρ τής βελτιώσεως τών όρων τής 
λειτουργίας τού Νοσοκομείου καί τά έπιτευχθέντα μέχρι τοΰδε.

Μετά ταΰτα άρχισε τό κόψιμο τής Βασιλόπιττας ύπό τού κ. ’Αρχηγού τού 
Σώματος είς άτμόσφαιραν χαρίεσσαν καί ή διανομή τών τεμαχίων, τηρηθείσης καί 
είς τήν περίπτωση» αύτήν τής σειράς άρχαιότητος. 'Η τύχη ηύνόησε τον Διοικητήν 
τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Καραμπέτσον είς τό κομμάτι τού οποίου εύρέθη 
τό νόμισμα τής Βασιλόπιττας.

Οΰτω έληξεν ή ώραία έορτή τού ’Αστυνομικού Νοσοκομείου, ή οποία δίδει τάς 
ώραιοτέρας έντυπώσεις καί άναμνήσεις.



*0 εορτασμός της Πρωτοχρονιάς 

ε ις  τό Ε' ’Αστυνομικόν Τμήμα
'Υπό άστυφύλακος κ. Λ . ΣΤΡΑΤΙΚΗ

'Όπως σ’ όλα τ ’ ’Αστυνομικά τμήματα, έτσι καί στο Τμήμα μας, τό Ε' ’Α
στυνομικόν Τμήμα ’Αθηνών, ή Πρωτοχρονιά γιορτάστηκε φέτος μέ κάθε επισημό
τητα καί μεγαλοπρέπεια!

Μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα οικογενειακής θαλπωρής, κεφιού καί χαράς, παρου
σία του Διοικητοϋ του Τμήματος κ. Γεωργουλέα, τοϋ 'Υποδιοικητοΰ κ. ’Ακριβού, 
των 'Υπαστυνόμων, Άρχιφυλάκων καθώς καί όλων των ’Αστυφυλάκων, έκόπη ή 
Βασιλόπιττα κι’ έστρώθη τό πρωτοχρονιάτικο τραπέζι μέ εκλεκτά καί πλούσια 
εδέσματα.

Μετά τό πέρας τοϋ φαγητού έπηκολούθησε χορός τών άστυφυλάκων, οί όποιοι 
διεσκέδασαν άρκετά πίνοντες εκλεκτή ρετσίνα.

’Άξιον ιδιαιτέρας μνείας είναι ή έπίσκεψις τοϋ Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας 
’Αθηνών κ. Θ. Ρακιντζή καί τοϋ Διευθυντοΰ τής Γ' Ύποδιευθύνσεως κ. Κ. Τασι- 
γιώργου.

Ό  κ. Ρακιντζής όμιλών περί τής εισόδου τοϋ Νέου’Έτους καί διά τάς προσπά
θειας του προς άνύψωσιν τής έκπολιτιστικής στάθμης τοϋ Σώματος, έτόνισεν ότι 
μεταξύ τών άλλων φιλοδοξιών του, είναι νά κάνη την ’Αστυνομία Πόλεων, πρώτην 
εις κοινωνικάς εκδηλώσεις.

Άπαντών ό κ. Διοικητής τοϋ Τμήματος, ηύχαρίστησε τον κ. Ρακιντζήν διά 
τάς προσπάθειας πού καταβάλλει διά τήν άνύψωσιν τοϋ Σώματος, είπών ότι τόσον 
ό ίδιος όσον καί οί υπόλοιποι βαθμοφόροι καί υπάλληλοι τοϋ Τμήματος, οί όποιοι 
έπραξαν πάντοτε τό καθήκον τους μέ ζήλον καί προθυμίαν, τον ευχαριστούν θερμά 
για τήν έπίσκεψίν του, καί τοϋ εύχονται Χρόνια Πολλά γιά τον καινούργιο χρόνο καί 
δίδουν τήν ύπόσχεσιν ότι θά συνεχίσουν τήν έκτέλεσι τών καθηκόντων τους μέ τον 
ίδιον πάντοτε ζήλον καί τήν ιδίαν προθυμίαν.

ΛΑΜΠΡ. ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

'Υπό 'Υπασ-τυνόμου Β' κ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ 
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τ οπ ω νυμικά  τω ν οδών ’ Α θηνώ ν κα τ’ α λ φ α β η τ ικ ή  σ ειρά
Άβραντινοΰ.
Άγγελή.
Πάροδος της όδοΰ Λιοσίων 230, κάτω Πατήσια. Πήρε τδ δνομα προς τιμήν 

τοΰ δικαστικού Άγγελή Γεωργίου, δ όποιος τό 1894 συνελήφθη άπό τούς ληστάς 
τής εποχής εκείνης καί τούτο για να εκβιαστή ή Κυβέρνησις καί δώση αμνηστία 
στους ληστάς.

Ά γγελίδου.
Πάροδος τής όδοΰ Άμφείας 32, στο Γκύζη. Ό  Άγγελίδης Φώτιος, ήτο 

άγωνιστής τοΰ 21 καί διετέλεσε διαγγελεύς τοϋ Άλεξ. Ύψηλάντου. 'Υπηρέτησε μέ 
τό βαθμό τοΰ λοχαγοΰ στις δυνάμεις τοΰ Φαβιέρου.

Άγγελοπούλων Α θανάτω ν.
Βρίσκεται στή Κολοκυνθοΰ κι’ είναι πάροδος τής όδοΰ ’Αλαμάνας 125. ’Ο

φείλει τό όνομά της σέ γνωστή άρχοντική οικογένεια των ’Αθηνών, τής όποιας πολλά 
μέλη διεκρίθησαν στις επιστήμες καί εΐδικώτερα στή νομική καί τή πολιτική.

Άγγελικαρα.
Τή συναντάμε στή περιοχή Βεΐκου καί είναι πάροδος τής όδοΰ Προπυλαίων 

20. 'Ο Άγγελικαράς, Ψαριανός στή καταγωγή, ήτο πλοίαρχος τοΰ «Πανελληνίου» 
καί έτροφοδότησε τούς Κρήτες έπαναστάτες τό 1866.

’Αγγέλου Βλάχου.
Πάροδος τής όδοΰ Πανδρόσου 3, στή Πλάκα. 'Ο Βλάχος Άγγελος γεννήθηκε 

στήν ’Αθήνα τό 1838 καί πέθανε σ’ αυτή τό 1920. Γυιός τοΰ Σπόρου Βλάχου, κατή- 
γετο άπό έπιφανή οικογένεια των ’Αθηνών. 'Η δράσις του σαν πολιτικοΰ, λογο
γράφου, ποιητοΰ, ήτο πολύμορφος. Μέ εύρεϊα μόρφωσι, διακρίθηκε σ’ όλα τα στάδια 
πού άκολούθησε καί ιδιαίτερα στή λογοτεχνία ή όποια τον άνέδειξε άρκετά. 'Υπήρξε 
ό άκούραστος έργάτης τοΰ πνεύματος καί τής τέχνης. Ποίησις, θέατρο, κριτικαί 
μελέται, έπιστημονικαί διατριβαί καί μεταφράσεις, μυθιστόρημα καί ιστορία ήταν 
οί άγαπημένες του πνευματικές άσχολίες. Γυιός του ήτο ό Γεώργιος Βλάχος, ό όποιος
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άκολούθησε καί συνέχισε τό έ'ργο τοϋ πατέρα του. Είναι ό ιδρυτής τής έφημερίδος 
«Καθημερινή».

’Α γγέλου Γέροντα.
Πάροδος τής όδοϋ Κυδαθηναίων 16, στη Πλάκα. Ό  Γέροντας ’Άγγελος, 

γόνος άρχοντικής οικογένειας, γεννήθηκε τό 1785. Τό 1820 ήτο δημογέρων μαζί 
μέ τούς Μπενιζέλο Προκόπιο καί Παλαιολόγο. Νωρίς μυήθηκε στα τής Φιλικής 
Εταιρείας καί εργάστηκε πολύ γ ι’ αύτή. "Οταν κηρύχθηκε ή έπανάστασι στη Πελο
πόννησο, οί τρεις δημογέροντες κλείστηκαν στήν Άκρόπολι άπό τούς Τούρκους 
μαζί μ’ άλλους εννέα προκρίτους. Στις 25 ’Απριλίου 1821 οί Τούρκοι έσφαξαν τούς 
προκρίτους. Οί δημογέροντες κατώρθωσαν νά δραπετεύσουν καί άπό τό Παλαιό 
Φάληρο πήγαν στήν Αίγινα. Τό 1831, ό Γέροντας έξελέγη μέλος τής «Προσωρινής 
Δημογεροντίας» μαζί μέ τούς Πετράκη, Ζαχαρίτσα καί Βουζίκη. Πέθανε τό 1862.

’Α γγέλω ν Α ύτοκρατόρω ν.
Άπό ’Ιουστινιανού 18, κοντά στο λόφο Στρέφη. Πήρε τ’ όνομα προς τιμή τής 

Αύτοκρατορικής οίκογενείας τού Βυζαντίου, πού για πρώτη φορά έμφανίζεται τήν 
έποχή ’Αλεξίου Α' τού Κομνηνοΰ. Τρεις βασιλείς άνήκουν σ’ αυτήν τήν οικογένεια: 
α) Ό  Ίσαάκιος Β', β) ’Αλέξιος Γ' καί γ ) ’Αλέξιος Δ'. Στήν οικογένεια αύτή άνή
κουν άκόμη κι’ οί Δεσπότες τής ’Ηπείρου Κομνηνοί Ά γγελοι (Κωνσταντίνος, Ί -  
σαάκιος, ’Αλέξιος).

Ά γ ε λ ά ο υ .
Άπό Φιλολάου 186 στή Γούβα. ^
Πήρε τ ’ όνομα προς τιμήν τού Αίτωλοΰ στρατηγού Άγελάου τού Ναυπακτίου, 

ό όποιος διακρίθηκε στο συμμαχικό πόλεμο (220—217 π. X .). Σύμφωνα μέ τά γρα
φόμενα τού ιστορικού Πολυβίου, ό Άγέλαος στή συνθήκη ειρήνης τής Ναυπάκτου 
(217 π. X .) έξεφώνησε έμπνευσμένο λόγο καί κατώρθωσε έτσι νά συναδέλφωση 
τούς "Ελληνες.

Ά γή νο ρος.
Πάροδος τής οδού Γαλατείας 13 στο Θησείο.
Ό  Άγήνωρ, γυιός τού Ποσειδώνος καί τής Αιβύης, κόρης τού Έπάφου, 

είναι ό αρχαιότατος βασιλεύς τής Φοινίκης. Άπό τή σύζυγό του Τηλεφάσσα, απέ
κτησε τούς Κάδμον, Φοίνικα, Κίλικα καί τήν Εύρώπην. "Οταν, ξένοι άρπαξαν τήν 
κόρη του, έστειλε τούς γυιούς του νά τή βροΰν. Αύτοί, επειδή δέν μπόρεσαν νά κάνουν 
τίποτε, δέν γύρισαν ξανά στο πατρικό τους σπίτι κι’ έτσι έγιναν οίκισταί διαφόρων 
χωρών. Ό  Κάδμος των Θηβών, ό Φοίνιξ τής Φοινίκης καί ό Κίλιξ τής Κιλικίας. 
’Έτσι, ό Άγήνωρ είναι ό γενάρχης πολλών βασιλικών οικογενειών τής άρχαίας 
Ελλάδος. Άγήνωρ, σύνθετον άπό τό ’Άγαν—Άνήρ, σημαίνει ισχυρός, άνδρεΐος.

Ά γησάνδρου.
Βρίσκεται στή Γούβα κ ι’ είναι πάροδος τής οδού Φιλολάου 169. ’Οφείλει τ ’ 

όνομά της στο περίφημο Ρόδιο γλύπτη Άγήσανδρο τού Α' αίώνος π. X. Σ’ αύτόν 
άποδίδεται τό περίφημο σύμπλεγμα τού «Λαοκόοντος». Είχε συνεργάτας του τον 
’Αθηνόδωρο καί τον Πολύδωρο, οί όποιοι κατά τον Πλίνιο είναι γυιοί του. Μετά 
τον Άγήσανδρο καί τό άριστούργημά του, έληξε ή δράσις τού καλλιτεχνικού έργα- 
στηρίου τής Ρόδου τού όποιου έργα άξιόλογα ήσαν ό «Φαρνεσιανός Ταύρος» τού 
’Απολλώνιου καί Ταυρίσκου, ίσως δέ καί ή ’Αφροδίτη τής Μήλου.

’Α γη σ ιλά ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Βουλγάρεως 7 κοντά στο Βρεφοκομείο.
Πήρε τ ’ όνομα προς τιμήν τού βασιλέως τής Σπάρτης ’Αγησιλάου, ό όποιος 

έγινε βασιλεύς τό 399 π. X. Γυιός τού Άρχιδάμου καί έτεροθαλής άδελφός τού
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Άγιδος Β', σέ ηλικία 40 χρόνων ανέβηκε στο θρόνο, άφοΰ έθεσε στο περιθώριο τό 
νόμιμο διάδοχο, άνηψιό του, Λεωτυχίδη.

Μολονότι χωλός καί χαμηλός στο άνάστημα, άναδείχθηκε ό μόνος ήγεμών 
της Σπάρτης μέ άπόλυτη έξουσία. 'Υπήρξε ό πλέον ικανός άπό τούς ηγήτορες της 
Σπάρτης καί γενικώτερα ένας άπό τούς μεγαλυτέρους πολιτικούς καί στρατιωτικούς 
άνδρες τής άρχαιότητος. Θεωρείται, σαν προπαρασκευαστής του έργου τοΰ Μ. 
’Αλεξάνδρου.

Παράλληλα μέ τή φιλοτιμία, τή φιλοδοξία, τή φιλοπατρία βρίσκονταν ή εύγέ- 
νεια τής ψυχής καί ή μεγαλοφροσύνη του. Στρατηγική ιδιοφυία, άφισε λαμπρή ιστο
ρία για τή Σπάρτη. Πέθανε σ’ ένα λιμάνι τής Λιβύης σέ ήλικία 84 χρόνων (355 
π. X .). Τό πτώμα του, σύμφωνα μέ Σπαρτιατικό έθιμο, μεταφέρθηκε στή Σπάρτη 
όπου καί έτάφη μέ τις άνάλογες τιμές.

’Ά γ ιδ ο ς .
Πάροδος τής όδοϋ ’Αναγεννήσεως 28 στή Γούβα.
Πρόκειται περί τοΰ ονόματος τεσσάρων βασιλέων τής άρχαίας Σπάρτης, 

σπουδαιότερος των οποίων ύπήρξε ό Δ' γυιός τοΰ Εύθαμίδα τοΰ Β', σέ ήλικία 20 
χρόνων άνέβηκε στο θρόνο προσπαθώντας νά άναζωογονήση τό πολίτευμα τής 
Σπάρτης. Στο τέλος όμως φθονήθηκε άπό τούς άντιπάλους του μέ άποτέλεσμα, κυ
νηγημένος νά καταφύγη στο ναό τής Χαλκηρίκου ’Αθήνας, για νά γλυτώση. ’Από 
κεΐ βγήκε άνύποπτα κι’ υστέρα άπό δόλο, συνελήφθη άπό τούς έχθρούς του, οί όποιοι 
άμέσως τον κατεδίκασαν καί τον έξετέλεσαν διά τής άγχόνης, πριν προλάβουν οί 
φίλοι του νά έπέμβουν.

Σ . Σ . Οί δρόμοι πού φέρουν τήν ονομασία διαφόρων άγιων, οφείλουν αύτή 
σέ ταυτώνυμο ναό πού βρίσκεται σ’ αύτούς. Σέ ιδιαίτερο Κεφάλαιο θά άσχολη- 
θοΰμε για λίγο μέ τό ιστορικό τών κυριωτέρων ναών.

Α γ κ ύ λ η ς .
Βρίσκεται στή συνοικία τοΰ Α' Νεκροταφείου κι’ είναι πάροδος τής λεωφόρου 

Βουλιαγμένης 50. Ή  άγκύλη, Δήμος τής Αίγηίδος φυλής στήνΤάρχαία ’Αθήνα, 
βρισκόταν στις υπώρειες τοΰ Ύμηττοΰ.

Ά γ κ υ ρ α ς .
Πάροδος τής όδοΰ Άχαρνών 102 στον Ά γιο  Παντελεήμονα. ’Οφείλει τό 

όνομά της στή πρωτεύουσα τής Τουρκίας. Σήμερα στήν ’Άγκυρα δέν ύπάρχουν "Ελ
ληνες. Μετά τή καταστροφή τής Μ. ’Ασίας ήλθαν στήν Ελλάδα κατόπιν τής συμ- 
βάσεως «περί υποχρεωτικής άνταλλαγής τοΰ πληθυσμοΰ».

Ά γ κ ω ν ίτ ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων 224 στά Κάτω Πατήσια. Ό  Άγκωνίτης Κυριά

κός, ’Ιταλός άρχαιολόγος, ήκμασε τον ΙΕ' αιώνα κΓ είναι ό πρώτος ό όποιος περιη- 
γήθηκε τήν Ελλάδα.

Ά γλα ο ν ίκ η ς.
Στή συνοικία τοΰ Α' Νεκροταφείου. Πάροδος τής Λ. Βουλιαγμένης 40. Ή  

Άγλαονίκη, κόρη Θεσσαλοΰ ήγεμόνος είχε τήν ικανότητα νά ύπολογίζη καί νά προ- 
λέγη τις έκλήψεις τής σελήνης. Γι’ αύτό, θεωρήθηκε σάν μάγισσα καί κατά τήν πα- 
ράδοσι τιμωρήθηκε άπό τούς θεούς.

Ά γ λ α ο φ ώ ν το ς .
Πάροδος τής όδοΰ Μεγαλοπόλεως 32 στο Γκύζη. 'Ο Άγλαοφών ό ζωγρά

φος, Θάσιος στή καταγωγή, ήκμασε στούς χρόνους τών μηδικών πολέμων. Πατέρας 
καί δάσκαλος τοΰ Πολυγνώτου καί Άριστοφώντος, άποδίδεται σ’ αυτόν ή πρώτη 
άναπαράστασις τής θεάς Νίκης μέ φτερά. (Συνεχίζεται)
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(Σννένεια άπό τό προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

'Ύστερα σώπασαν... Κύτταζε καθένας άλλου, μά έκαναν ’ίσως τΙς ’ίδιες σκέψεις... 
τη σιωπή τή διέκοψεν ό γιατρός λέγοντας ευγενικά στην ’Αρχηγό :

—«Θά θέλατε τώρα νά μ’ άφίσετε μόνον γιά λίγο μαζί του. ’Έχουμε τόσα νά 
ποΰμε, έγώ κι’ αυτός ! ! !

Δέκα λεπτά αργότερα τό άγόρι του τά είχε διηγηθή όλα... Δηλαδή σχεδόν ολα, 
γιατί παρέλειψε ένα ούσιώδες... Δεν άνέφερε δηλαδή τίποτε γιά τήν άπέραντή έλπί- 
δα πού τον πλημμύρισε δταν ακούσε δτι τον ζητούν οί γονείς του, γιά τήν βεβαιότητα 
πού είχε δτι δλα στο τέλος θά πήγαιναν καλά, καί γιά τήν διάψευση υστέρα των ελ
πίδων του, πού τον έκανε νά πονέση πολύ...

'Ο γιατρός Κλεράν δέν ρώτησε τίποτε άλλο... ’Έμοιαζε μέ μερικά νυκτόβια 
πουλιά... 'Όταν δέν έβλεπε καθαρά προαισθανόταν τουλάχιστον τήν παρουσία τού 
εμποδίου, κι’ ήξερε νά τό παρακάμπτη...

—«"Οταν ήμουνα στήν ηλικία σου» τού είπε «κ ι’ είχα κάνει κάποια κουταμά
ρα, μέ λίγα λόγια δταν δέν ήμουνα ευχαριστημένος μέ τον εαυτό μου, μούρχόταν ή 
επιθυμία νά κάνω έμετό. "Αν κι’ έσύ βρίσκεσαι στήν ίδια κατάσταση, σημαίνει δτι 
δέν είσαι έντελώς ικανοποιημένος άπό τον εαυτό σου... "Αλλως τε είσαι έλεύθερος 
νά κάνης δ,τι σ’ άρέσει... "Αν δέν θέλης νά βλέπης αυτούς άνθρώπους τότε έχει κα
λώς... Γίνε τυπικός τουλάχιστον μαζί τους... 'Ένα «καλημέρα» ή ένα «καλησπέρα» 
είναι άρκετό... βέβαια κόπιασαν γιά νάρθουν νά σέ δουν, άλλά αυτό δέν έχει σημασία... 
Στο κάτω-κάτω της γραφής δέν φτάνει νά έχη κάνει κάποιος πεντακόσια χιλιό
μετρα μέ σκοπό ν’ άγκαλιάση ένα παιδί, διά νά ύποχρεώση αυτό τό παιδί νά τού 
χαμογελάση... "Ετσι είναι... Σύμφωνοι... Αυτό δέν μοϋ κάνει εντύπωση... Γιά κάτι 
άλλο άναρωτιέμαι...».

—«Γιά τί άναρρωτιέσθε;..» ρώτησεν άπότομα ό ’Αλέν Ρομπέρ κυττάζοντας 
κατάματα τό γιατρό.

—«Νά, πώς νά στο πώ, άναρωτιέμαι αν αυτό είναι έξυπνο... Μέ καταλαβαί
νεις; Είναι δηλαδή κανείς έλεύθερος νά κάνη δ,τι θέλει, άλλά πρέπει νά προσπαθή 
νά μήν είναι καί ηλίθιος... Συμφωνείς;»

Τό παιδί κούνησε καταφατικά τό κεφάλι... Δέν τού άρεσε ό τύπος τού για
τρού, δμως εΰρισκεν δτι είχε δίκηο... Ό  Κλεράν συνέχισε :

—«Καί τό άποτέλεσμα άκριβώς της συμπεριφοράς σου μοΰ φαίνεται άρκετά 
κουτό... "Ας δούμε ετούτο τό άποτέλεσμα... Νά! Πρώτα αυτοί... Οί δυο γέρο ι!!! 
"Εφυγαν άπό έδώ πολύ, μά πάρα πολύ δυστυχισμένοι, χωρίς νά μπορούν νά 
εξηγήσουν τή στάση σου.,.τά γλυκά τους τά μάζεψαν κλεφτά τά άλλα παιδιά, 
πού τάφαγαν βέβαια, άλλά κρυφά καί μέ καρδιοκτύπι, σάν κλέφτες, καί αύτό δέν τούς 
έκανε καμμιά ευχαρίστηση... Καί στο τέλος έσύ βρέθηκες στο Νοσοκομείο... Αυτά 
είναι τ ’ άποτελέσματα... Άπέτυχες. Κακό μόνο προξένησες καί τίποτε άλλο... 'Η
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διαγωγή σου ήταν κουτή... Δεν συμφωνείς μαζί μου; "Αν αυτά δλα τα έκανε ένας 
άλλος, ένα άλλο παιδί, καί τά μάθαινες, τί θά έλεγες ; πώς θά τήν εΰρισκες αυτήν τήν 
ιστορία, πώς θά έχαρακτήριζες τή συμπεριφορά αύτοΰ του παιδιού; Πώς θά τό έκρι
νες ;

'Ο ’Αλέν Ρομπέρ δεν απάντησε τίποτε. Μέ άρκετή σοβαρότητα, χωρίς νά πή 
ούτε μία λέξη, χωρίς νά ρίξη ούτε ένα βλέμμα στο γιατρό, έσκυψε έβαλε τά παπούτσια 
του καί βγήκε άπ’ τήν λευκή αίθουσα άθόρυβα. "Ομως, δταν βεβαιώθηκε, δτι ό 
γιατρός δεν μπορούσε πιά νά τον δή, ό μικρός Ρομπέρ άρχισε νά τρέχη... Κρυμμένος 
πίσω άπό τό τζάμι ό Κλεράν τον είδε νά τρέχη προς τήν έξοδο καί τό δρόμο.

—«Δεν θά τούς ξαναβρή άπόψε» σκέφθηκε «άλλά δεν πειράζει. Σημασία έχει 
νά παύση νά σκέφτεται δπως σκεφτότανε πριν...».

..."Οταν στο μεταξύ, ό ’Αλέν Ρομπέρ γύριζε άπογοητευμένος άπ’ τή μάταιη 
διαδρομή του, διέκρινε τον Μάρκ νά κουβεντιάζη μ’ ένα άγνωστο.

Μόλις τον εΐδε ό Μάρκ έσπευσε νά τον συστήση στον άνδρα πού συνωμιλοΰσε:
—«Κύριε Λαμύ, άπό εδώ ό σύντροφος μου, ’Αλέν Ρομπέρ...».
—«Είμαι ευχαριστημένος πού σέ γνωρίζω ’Αλέν Ρομπέρ» του είπε ό κύριος 

Λαμύ τείνοντας φιλικά τό χέρι «τί παίζεις στο ποδόσφαιρο;».
—«Δεξιός οπισθοφύλακας, κύριε» απάντησε τό παιδί.
—«Μπά; 'Ωραία! Μπράβο. Κι’ έγώ ήμουν οπισθοφύλακας. ’Αριστερό Μπάκ. 

Δύσκολη δουλειά, φίλε μου. Μόνο έκεΐνοι πού δέν ξέρουν άπό ποδόσφαιρο νομίζουν 
δτι οί οπισθοφύλακες έχουν λιγώτερη δουλειά άπό τούς άλλους...».

—«Αύτό άκριβώς λέει κι’ ό Γκουαρώ!» τον διέκοψε τό παιδί ζαρώνοντας σο
βαρά τά φρύδια..

—«'Ο Γκουαρώ δέν ξέρει τ ί λέει. Δέν καταλαβαίνει φαίνεται άπό ποδόσφαιρο !» 
έβεβαίωσεν ό Δικαστής Ααμύ, ενώ περνούσε τό δάκτυλό του πάνω στή λευκή .γραμμή 
τών μαλλιών του... « ’Ελάτε!!... Γειά σου ’Αλέν Ρομπέρ. Θά ξαναϊδωθοΰμε...».

Έπρόσεχε πολύ ώστε νά μή καταλάβη τό παιδί δτι ό γιατρός Κλεράν τού είχε 
διηγηθη τήν ιστορία του... Γιά τούς μικρούς αύτούς ό γιατρός, ό δικαστής, ό κοινω
νικός βοηθός κι’ ό εκπαιδευτής ήταν ό ίδιος ό Θεός σέ τέσσαρα πρόσωπα μέ άνα- 
ρίθμητα χέρια, πού ξεφυλλίζουν ολοένα φακέλλους, φακέλλους, δλο φακέλλους...

'Η μυστηριώδης συνωμοσία τών μεγάλων άνησυχεϊ καί άπομακρύνει τά 
παιδιά...

—«Μάρκ» συνέχισεν ό Δικαστής «ό κύριος Νταριέ, μ’ έπεφόρτισε νά σοϋ 
φέρω τήν καλημέρα του».

—«’Ά ! ! ! . . . »  έκαμε τό παιδί μέ άδιάφορο τόνο.
«...Μ ’ έπεφόρτισε άκόμα νά σοϋ πώ δτι κάθε φορά πού πηγαίνει στις Καρριέρ, 

περνά νά φιλήση τον Τζότζο...».
—«"Α !! !»  έπανέλαβε ό Μάρκ, μέ άλλοιώτικη φωνή... Τά μάγουλά του κοκκί

νισαν κι’ ή μύτη του σκεπάστηκεν άπό ιδρώτα σέ μιά στιγμή.
'Ο κ. Ντουμπλέ έπλησίαζε. 'Ο ’Αλέν Ρομπέρ καί ό Μάρκ απομακρύνθηκαν. 

Ό  Άντεισαγγελεύς έκανε τήν έπίσκεψη τού Κέντρου μέ τό «"Ασπρο Δόντι» κι’ ένα 
παληό τρόφιμο, πού είχε γνωρίσει κι’ είχε ζήσει στο παληό Τερνεραί... Τά κρεβ- 
βάτια ήταν τότε σάν κλουβιά... Στις 6 τό πρωί άκούγονταν τό πρώτο σφύριγμα... 
Τότε τά παιδιά τού μισού κοιτώνα (κόκκινη σειρά) παρουσιάζοντο μπροστά στήν 
πόρτα, μέ τό δοχείο στο χέρι... "Ανοιγαν τις κλειδωνιές... ’Ακολουθούσε παρέλαση 
στά άποχωρητήρια, έπειτα έπιστροφή μέ βούρτσα καί ροκανίδια... Καί στο τέλος 
—κλικ ! κλάκ!—τούς ξανάκλειναν μέ τις άλυσσίδες μέσα στά κρεβάτια—φυλακή 
τους...

Στο δεύτερο σφύριγμα σηκωνότανε τά παιδιά τού άλλου μισού κοιτώνα, 
(της γαλάζιας σειράς), μέ τό δοχείο καί τά ροκανίδια...
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Αυτή ήταν ή πρώτη χαρακτηριστική εικόνα... Κι’ υστέρα πόσες καί πόσες 
άκόμα! ! ! . . .  Στο τραπέζι οΰτε μαχαίρι, ούτε πηρούνι γιά τούς «κρατουμένους»... 
Κι’ άκόμα ή ψυχρολουσία μέ παγωμένο νερό γιά τα ξερά κεφάλια...

"Ετσι τά σιδερένια κάγκελλα συμφωνούσαν υποκριτικά μέ τό σχήμα τού ξύ
λινου σκελετού, πού περιέβαλλε τά μικρά τζάμια τόσο καλά, ώστε άπ’ έξω, ή φυ
λακή νά μένη άόρατη... ’Αλλά, μέσα στο σκοτάδι των κλεισμένων ματιών τους, τά 
παιδιά έβλεπαν άκατάπαυστα τά άσπρα κάγκελλα ένός κλουβιού.

—«Άκούτε έδώ κ. Δικαστά;» ρώτησεν ό Ντουμπλέ μέ ζωηρή φωνή «ξέρετε 
τί μού πρόσθετε αυτός ό παληός τρόφιμος τού Τερνεραί, άφού μού διηγήθηκε τά 
καθέκαστα εκείνου τού καιρού; Μού είπε επί λέξει: «Τότε ήταν καλλίτερος ό καιρός. 
’Ακούσατε;».

—«Μάλιστα!» άπάντησε ήσυχα ό κύριος Λαμύ «άκριβώς τό ίδιο πρόσθετε ό 
πατέρας μου, μέ χαμηλωμένη μάλιστα τή φωνή γιά νά μήν τον άκούη ή μητέρα μου, 
όταν μού διηγείτο γιά τό Βερντέν... Είναι ή κουταμάρα καί τό σφάλμα πού μετα-

τους! Τή νεότητά τους θυμούνται κι’ όχι εκείνα τά χρόνια... Είναι ή περηφάνεια πού 
άντιστάθηκαν σέ τόσες φρικαλεότητες, κ ι’ όχι αυτές οί ίδιες οί φρικαλεότητες...»

Στάθηκε λίγο γιά ν’ άναστενάξη, κι’ ύστερα πρόσθεσε:
—«...Κ ι’ έσεϊς ό ίδιος, Ντουμπλέ, δέν νοσταλγείτε τήν στρατιωτική σας υπη

ρεσία; τις τιμωρίες τού Λυκείου σας; τόσα καί τόσα παληά, άσχημα πράγματα;...».
—«Δέν λυπάμαι γιά τίποτα... γιά τ ίπ ο τα !!!...»  έκανε ζωηρά ό Άντεισαγ- 

γελεύς... «Είμαι έντελώς ευτυχής!!!...» .
Μά, ένώ έλεγε αύτά, ή καρδιά του σκιρτοΰσε... Καταλάβαινε ότι δέν ήταν πιά 

ευτυχής... Τό Τερνεραί, ό Δικαστής Λαμύ, αύτά τά παιδιά μέ τις τραγικές ιστορίες 
καί τις λεπτές ψυχοσυνθέσεις τους, τού είχαν κλέψει τήν άμεριμνησία του... Κόντευαν 
νά τον γεμίσουν έγνοιες καί εύθΰνες...

—«...Κύριε Δικαστά...» ρώτησε ξαφνικά ό « ’Άσπρο Δόντι» «...ποιος είναι 
λοιπόν αύτός ό Πέτρος Μερλερέν, πού μάς έχουν άναγγείλει;...».

Ό  Δικαστής σοβαρεύτηκε. Κι’ ύστερα, βγάζοντας ένα στεναγμό άπάντησε: 
« ...Ό  Πέτρος Μερλερέν, είπες;... Μά... μιά δοκιμή, μικρέ μου... μιά δοκιμή πού ίσως 
άποδειχθή εσφαλμένη... 'Ο Μερλερέν, πού λέγεται: «Κάϊδ», είναι ό άρχηγός τής 
συμμορίας στήν οποίαν άνήκεν ό Μάρκ... Ναί! άρχηγός... ’Έκανε δηλαδή μιά μικρή 
βλακεία... ’Έπρεπε γ ι’ αυτό νά τον πάρουμε άπ’ τήν οΐκογένειά του, ώστε ν’ άποκε- 
φαλίσουμε καί τήν συμμορία;... Ό  κ. Άντεισαγγελεύς ήταν υπέρ αυτής τής γνώμης... 
'Ο Νταριέ όμως, πού άγωνίζεται νά μεταμορφώνη τις συμμορίες σέ φιλικές ομάδες, 
είχε άντίρρησιν... Τί έπρεπε λοιπόν νά γίνη;... Νά τον στείλουν έδώ;... Μά, θά είναι 
ό Μάρκ τόσο δυνατός ώστε νά ξεφύγη άπ’ τήν επιρροή του;...».

«...Μάλλον όχι... ’Ίσως ό Μάρκ χαλάση μέ τήν συντροφιά τού Κάϊδ...».
—«Μά, είπαμε... Πείραμα κάνουμε...».
—«Κι’ αν άποτύχη αύτό τό επικίνδυνο πείραμα; "Αν χάσουμε καί τούς δύο;...».
—«Αύτό άπλώς θά άποδείξη οτι ό τρόπος εργασίας σας έδώ δέν είναι άκόμα 

άρκετά άποτελεσματικός...» άπάντησεν ό κ. Λαμύ γελώντας, άλλά τό μέτωπό του 
ρυτίδωσε άπό κάποια κακή σκέψη. Κι’ ύστερα άπό λιγόλεπτη σιωπή συνέχισε :

—«...Νά μήν είσαι ποτέ σίγουρος γιά τον έαυτόν σου, «Άσπρο Δόντι»... Μ’ 
αύτά τά παιδιά όλα πρέπει ν’ άρχίζουν ξανά κάθε πρωί... Δέν έχει σημασία τί έγινε 
χτές... Αύριο θάναι μιά καινούργια μέρα... Κάθε ξημέρωμα πρέπει ν’ άρχίζη μιά 
νέα ζωή... Αυτό άλλωστε δέν ισχύει μόνον γιά τά παιδιά, μά γιά όλον τον κόσμο... 
Αύτός είναι ό ορισμός τού κόσμου!...».

( Συνεχίζεται)



ΕΙΔΗΣΕΙΣ  <& ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Β. Διατάγματος, προήχθησαν εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνομικού Διευ- 
θυντοϋ Α' τάξεως, έκ των έν ΐσχύϊ πινάκων προακτέων τοϋ έτους 1958, πρός πλή- 
ρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, οί κάτωθι ’Αστυνομικοί ΔιευθυνταΙ 
Β' τάξεως :

α) Κατ’ έκλογήν: κ.κ. Κοντογιώργος Γεώργ., Ψαρράς Θωμάς, Σταυρό- 
πουλος Άνδρ., Μπεκιάρης Χρύσανθος, Καθάρειος Άπόστ., Ταβουλάρης Νικόλ. 
καί Νούσιας Θωμάς.

—Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β' τάξεως, οί ’Αστυνόμοι 
Α' τάξεως:

α) Κατ’ έκλογήν: κ.κ. Κωτσιάς Άθαν., Τουζένης Κωνστ., 'Υφαντής Δημήτρ., 
Γιαννόπουλος Δημήτρ., Παπαρσενίου Γρηγόρ., Χατζηελευθερίου Γεώργ., Βούλ- 
γαρης Μιχ. καί Κεφαλάς ’Ιωάννης.

β) Κατ’ άρχαιότητα: κ.κ. Θεοδωράκης Χαράλ., Δασκαλόπουλος Ίωάν., 
Ζερβόπουλος Σπυρ., Γραμμένος Χρήστ., 'Υφαντής Κιυνστ. καί Χίου Δημήτριος.

—Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Α' τάξεως οί ’Αστυνόμοι Β' τάξεως: 
α) Κατ’ έκλογήν: κ.κ. Σταματόπουλος ’Αλκιβιάδης, Τσατούχας Γεώργ., 

’Αρβανίτης Βασίλ., Λυμπέρης Γεώργ., Κάκος Σπυρ., Σταθόπουλος Κωνστ., Πο
λίτης Κωνστ., Τσοΰγκος Κωνστ., Διακουμής Ήλίας, Μάνος Εύθύμ., Μπούρας 
Ήλίας, Βλητάκης Γεώργ., Δημητρόπουλος Κωνστ., Παπασπυρόπουλος Κωνστ., 
Κιτσοπανίδης ή Τσοπανίδης Άθανάσ., Καρυδάκης Νικ., Άνδρεόπουλος Βασ., καί 
Άνδρώνης Δημήτριος.

β) Κατ’ άρχαιότητα: κ.κ. Άναγνωστόπουλος Θεόδ., Παπαδόγκωνας Πέτρος, 
Δημητρακής Τηλέμ., Μαραγκούσης Χρηστός, Τριανταφύλλου Σπυρ., Λάζος Παϋλος, 
Πολίτης Ήλίας, Άγγελόπουλος Γεώργ., Καμπούρης Χρ. καί Νικολ,ουλέας Χρ. 

—Εις τον βαθμόν ’Αστυνόμου Β' τάξεως οί Ύπαστυνόμοι Α' τάξεως: 
α) Κατ’ εκλογήν: κ.κ. Ντουφεξής ’Αναστάσιος, Πυργάκης Παναγιώτης, 

Μπΐκος Ίωάν., Καλτσάς Γεώργ., Μαντούβαλος Άπόστ., Μαυροζούμης Παναγ., 
Παναγόπουλος Έπαμ., Κωσταράς Άνδρ., Γεωργίου Άθανάσ., Δημακόπουλος Χρ., 
Ροδαλάκης Ίωάν., Γαρδίκας Άναστ., Ντιρογιάννης ΓΙαντ., Μασαούτης Ίωάν., 
Τσοκάκης Άσημάκης, Ζωητός Κωνστ., Άνδρικόπουλος Γεώργ., Κοσσέρης Ίω . 
Δασκαλόπουλος Νικόλ., Ρουμελιώτης Γεώργ. καί Φακιολάς Νικόλαος.

β) Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Ράνιος Δημήτριος, Μεσάρης Πέτρος, Οικονόμου 
Δημήτρ., Καραχασάνης Παναγιώτης, Παπασωτηρίου Γεώργ., Άλμπαντάκης 
Ίωάν., Πολίτης Παναγ., Κανελλόπουλος Χαράλ., Σταύρου Ήλίας, Σπυρόπουλος 
Κωνστ., Ραγκαβάς ’Αθανάσιος, Σκούρας Παντ., Τζανέτος Λέων., Βασιλάκης 
Τηλέμαχος καί Μαργαρίτης ’Εμμανουήλ.

Εις τον βαθμόν τοϋ Άνθυπαστυνόμου οί Άρχιφύλακες : 
α) Κατ’ έκλογήν: κ.κ. Μπερδούσης Γεώργ., Μαστοράκης Μιχ., Καμάρας 

Ταξιάρχης, Πομόνης Νικόλ., Στύλιας Γεώργ., Άσημακόπουλος Άθαν., Δέδες 
Κωνστ., Άργυριάδης Άργύρ., Καρατζένης Ίωάν. καί Δαριώτης Σωτήριος.

β) Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Γιακουμακάτος Σπυρ., Χροΰσος Παναγ., Κανα- 
κάτσας Γεώργ., Κανελλόπουλος Παναγ., Μαντζώρος Χρ., Παπαδημητρίου Κωνστ. 
καί Φαλδαμής ’Αντώνιος.
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ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Διεγράφησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος άπό 1 /I /59 ώς καταληφθέντες 

ύπό του ορίου ηλικίας οί κάτωθι άστυνομικο'ι υπάλληλοι:
1) ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' τάξεως: κ. κ. Τσάλης ’Ιωάννης, Κάλλιας 

Δημήτριος, Κανελλόπουλος Άναστ., Μάσβουλας ’Ιωάν., Σπυρόπουλος Νικόλ., 
Άναγνωστόπουλος Γεώργ., Άντωνιάδης Σωτήρ. καί Συνοδινός Παναγιώτης.

2) ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β' τάξεως: κ.κ. Παπατριανταφύλλου Κωνστ., 
Βάλλας Στέργιος, Βενετσιάνος Νικ., Μαρκόπουλος ’Αβραάμ, Μάργαρης Δημήτρ., 
Δραγουμάνος Παναγ. καί Αυγερινός Παναγιώτης.

3) ’Αστυνόμοι Α' τάξεως: κ.κ. Πατρίκιος Σπυρ., Καφαράκης Παναγ., 
Τσάμης Χρ., ’Έρχος Νικόλ., Δανόπουλος Ζαχαρ., Καραμπάς Δημήτρ., Παπαδό- 
πουλος Γεώργ., Μαγκλάρας Γεώργ., Μανδρούκας Χρ., Κυμινός Γεώργ., Μελε- 
τιάδης ’Ιωάν., Λεβέντης Κωνστ., Μπερδούσης Σπυρ. καί Υγειονομικός ’Αξιω
ματικός Άστυν. Α' Άνδρεόπουλος ’Ανάργυρος.

4) ’Αστυνόμοι Β' τάξεως: κ.κ. Στεργιόπουλος Θεόδ., Δόσης Άνδρ., Μιχαη- 
λίδης Δημήτρ., Πετσαλάκης ’Ιωάν., Άθανασιάδης Γεώργ., Άδρακτάς Θεοφάνης, 
’Αλεξάνδρου Γεώργ. καί Μάϊνας Νικόλαος.

5) 'Τπαστυνόμοι Α' Τάξεως: κ.κ. Γκικάκης Πέτρος, Κοντογιάννης Χριστόδ., 
Κυριαζής Δημήτρ., Σπόρου Εύστράτ., Παναγόπουλος ’Αριστείδης καί Διακο- 
γιάννης Νικόλαος.

6) 'Τπαστυνόμοι Β' τάξεως: κ. Λάμπρου Χαράλαμπος.
7) Άνθυπαστυνόμοι: κ.κ. Μπίτης Γεώργ., Μαρινάκης ’Ιωάν., Κούτας Ίω . 

Βουγιουκλάκης ’Ιωάν., Παναγιωτόπουλος Γεώργ., Κουφός Λάμπρος, Παπαδη- 
μητρίου Κωνστ., Κακάσης Νικόλ., Τσουμπές ’Ιωάν., Δρυμιλής Γεώργ., Κουρής 
Στέφ., Τσόπελας Παναγ., Γεωργίου Γεώργ., Κυριακόγκωνας Νικόλ., Κατάκαλος 
Πέτρος καί Κουτσογιάννης Παναγιώτης.

8) Άρχιφύλακες: Τσιτσίρης Λάμπρος, Μαρκογιαννάκης Έμμαν., Φούζας 
Κωνστ., Κουλούρης Μιχ., Άντεριώτης Δημήτρ., Φωκέας Νικόλ.,* Κοκκιούσης 
Άνδρέας, Μπαμπίκης Νικόλ., Άντζουλάτος Δημήτρ., Γεωργίου Παναγής, Βα- 
ρότσης Χρύσανθος, Κυριακίδης Γεώργ., Τσαγκάρης Λέων., Κουράκης Μιχ., Λογο
θέτης Γεώργ., Χριστοφορίδης Έμμαν., Χατζής Δημήτρ. καί Γεωργοϋτσος Άπόστ.

9) 'Τπαρχιφύλακες: Γιαζιτζόγλου Χαράλ., Βλάχος Γεώργ., Φακής Βασίλ., 
Λυκουργιώτης ’Άγγελος, Παναγόπουλος Γεώργ., Σταθάτος Πέτρος, Παπαδάκης 
Έμμαν., Παγκράτης ’Ιωάννης, Μάζης Νικόλαος, Κρεμασιώτης Πέτρος, Γαϊτάνος 
Άθανάσ., Λιακέας ’Ιωάν., Μπούρκουλας Θεμιστοκλής, Δημητρέλος Λάμπρος, 
Ντρέκης Βασίλ., Δράκος Δημήτρ., Σταυρουλάκης Μιχ., Κριεζής Δημήτρ., Λυμπε- 
ρόπουλος Γεώργ., Νεσφυγές Άντών., Δαγρές ’Αγαμέμνων, Νούρκουλος Κωνστ., 
Σπυρόπουλος Γρηγ., Τσαγκαράκης Έμμαν., Ροδινός Εύάγγ., ’Αθηναίος Περικλής, 
Ζώτος Νικόλ., Οικονόμου Γεώργ., Τσαϊμίδης Στέργ., Βασιλόπουλος Άπόστ. καί 
Κασαβέτης Κωνσταντίνος.

10) ’Αστυφύλακες: Κοτρώτσος ’Ιωάν., Δρακόπουλος Παναγ., Γιαννακόπουλος 
Παναγ., Λαμπρινός Δημήτρ., Γκίμπας ’Ιωάν., Περδίκης Γεώργιος καί Σκαντζής Γ.

—Διεγράφησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως τοϋ Πει
θαρχικού Συμβουλίου οί άστυφύλακες: Κουκλουτζαλής Νέστωρ, Τσίγκας Νικ., 
Μωρογιάννης Κωνστ., Κουτράκης Γεώργ., Παππάς Δημήτρ., Ζουμπάκης Χριστό
φορος, Πουλιάσης Χρήστος καί Κάβουρας Παντελής.

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί αστυφύλακες: Μπαχταλιας 
Γεώργιος καί Μποσβέλης Κλεάνθης.
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ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ήθική και 

υλική άμοιβή εις τούς αστυφύλακας: 1) Ροΰσσον Παναγιώτην, διότι ούτος έρ- 
γασθείς φιλοτίμως και άναπτύξας ιδιαιτέραν παρατηρητικότητα, επέτυχε την έπ’ 
αύτοφώρω σύλληψιν τοΰ διεθνούς κλέπτου πορτοφολίων Ζωγράφου Άριστοτέ- 
λους. 2) Καστριτσέαν Πέτρον, διότι χάρις εις τον έξαιρετικόν ζήλον προς την 
υπηρεσίαν ήχθη εις τό συμπέρασμα τής διαπιστώσεως τής ταυτότητος άγνώστου 
κακοποιού βάσει δοθέντων χαρακτηριστικών μόνον καί έν συνεχεία έπιδοθείς μετ’ 
άλλων συναδέλφων του εις άναζητήσεις, έπέτυχε την σύλληψιν αύτοϋ καί 3) Πε- 
λέκην Γεώργιον τής 'Υποδ)νσεως Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς, διότι χάρις είς 
την έξαιρετικήν του παρατηρητηκότητα καί άρίστην πρωτοβουλίαν καί τοϋ εν
διαφέροντος του προς την υπηρεσίαν επετεύχθη ή σύλληψις τοϋ έπικινδύνου κα
κοποιού Φωτάκη Κωνσταντίνου.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ—ΤΟΩΟΘΕΤΗΣΙΣ ΑΥΤΩΝ
Την 11ην ώραν τής 8/1/1959 ώρκίσθησαν έν τή Άστυν. Σχολή 270 νέοι 

άστυφύλακες οίτινες έτοποθετήθησαν ώς άκολούθως :
Α '. Ε ίς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  ’Α θ η ν ώ ν

Άβραμάκος Ά ντ., Άδαμόπουλος Χρ., Άθανασούλιας Ζήσιμος, Άλαμπουρ- 
τζίδης Παναγ., Άλεβιζάκης Βασίλ., Άλεβιζάκης Γεώργ., Άλεξάκης ’Ιωάννης, 
Άναστασόπουλος Γεώργ., Άνδριανός Μιχ., Άνδρουτσόπουλος Παναγ., Άντωνό- 
πουλος Γεώργ., Άντωνόπουλος Γεώργ., Άντωνόπουλος Θεόδ., Άντωνόπουλος 
Μιχ., Άργύρης Γεώργ., Άργυρόπουλος Εύστάθ., Άργυρόπουλος Θεόδ.,, Άσημίδης 
Παναγ., Βαβέτσης Λάμπρος, Βαγγαλάκης Παναγ., Βάγγης Βασίλ., Βαμβακάς 
Παναγ., Βασιλάκης Ά γ γ ., Βασιλάκης Παναγ., Βασιλάκης Στέφ. ή Παναγ., Βασι- 
λακόπουλος ’Ανδρ., Βασιλείου Γεώργ., Βασιλόπουλος Νικόλ., Βεμβληδάκης Ά ντ., 
Βενέτης Χρήστος, Βλάσσης Ευστάθιος, Βλαχόπουλος Σπυρ., Βλάχος Κωνστ., 
Βρεττέας Βασίλ., Γαλαΐος Γεώργ., Γαλανόπουλος Γεώργ., Γεωργιάδης Βασίλ., 
Γεωργοτας Γεώργ., Γεωργούσης Ήλίας, Γερογιώργης Γεώργ., Γιάγκου ’Ιωάννης, 
Γιαννόπουλος Θεόδ., Γιαννόπουλος Σπυρ., Γιαννουλάκης Νικόλ., Γιατράκος Σπυρ., 
Γκικόπουλος Κωνστ., Γκέβρος Ά λέξ., Γκολφινόπουλος Διονύσιος, Γκοΰζος Διο
νύσιος, Γλύπτης Μαργαρίτης, Γούλας Νικόλαος, Γούνης Ίωάνν., Δασκαλάκος 
Βασίλ., Δαλμϊτσος Δημήτρ., Δαμαλας Φρίξος, Δελέγκος Ίωάνν., Δεφίγγος Νικόλ., 
Δημητρόπουλος Ίωάνν., Διαμαντόπουλος Δημήτρ., Δρακάκης Ά ντ., Δρακάκης 
Γεώργ., Δρακόπουλος Κωνστ., Δρακωνάκης Ίωάνν., Ζαχος Δημήτριος, Ζερβάκης 
Στυλιανός, Ζέρβας ’Αριστείδης, Ζησόπουλος Γεώργ., Ζιάννης Παναγ., Ζωγράφος 
Άθανάσ., Ήλιόπουλος Ήλίας, Θαμνίδης Δημήτρ., Θανος Εόθύμ., Θειακός Σπυρ., 
Θεοδωρακόπουλος Νικόλ., Θεοδωρόπουλος Γιαννΐκος, Ίωνας Χρ., Κακαβούλιας 
Άχιλλεύς, Καλκίνης Ίωάνν., Καλλίνικος Νικ., Καλογερόπουλος Άθαν., Κανελλό- 
πουλος Άναστ., Καραμήτσος Βασίλ., Καραμπάτσος Άπόστ., Καραμπουτσούνης 
Παντ., Καρβέλης Σταύρος, Καρράς Κομνηνός, Κασιάρης Άπόστ., Καστρινάκης 
Γεώργ., Κάτσιος Χρ., Κατσίφης Χρ., Κατσουλίδης Βασίλ., Καχιουτέας Βασίλ., 
Κίσσας Παναγ., Κολοβός ’Αθανάσιος, Κολοκύθας Άθαν., Κοντοδημητρόπουλος 
Νικ., Κοντόπουλος ή Κοντός ’Αλέξιος, Κοσμάς Γεώργ., Κοσμάς «Δημήτρ., Κόττος 
Παναγ., Κουβεδάκης ’Αθανάσιος, Κουμπούρας Άναστ., Κουτσογιαννόπουλος 
Βασίλ., Κουρής Σταύρος, Κούρτης Νικ., Κουτουβάλας Κωνστ., Κουτσοΰκος Δημήτρ., 
Κουφάκης Παναγ., Κραββαρίτης Εύθύμιος, Κράλιοβιτς Δημήτρ., Κυζίρης ’Ιωάν., 
Κυριαζόπουλος Σταύρος, Κυριακόπουλος Παναγ., Κυρίμης Κωνστ., Κωνσταντάκος
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Κωνστ., Κωνσταντακάκης Κωνστ., Κωστόπουλος Γεώργ., Κωστόπουλος Πανταζής, 
Λαγαράκης Νικ-., Λάμπας Ζαχαρίας, Λάμπρου ’Ιωάννης, Λειβαδίτης Εύάγγ., Λου- 
πασάκης Γεώργ., Λούτας Σπήλιος ή Σπυρ., Λύρατζης Σωτ., Λύτρας Χρύσανθος, 
Λυμπερόπουλος Πολύχρονης, Μαθιουδάκης Νικόλαος, Μακρης Σπυρ., Μακρυδάκης 
Γαβριήλ, Μαντέλος Παναγ., Μαντέλος Άλέξ., Μανιάτης Άνδρ., Μαντές Άπόστ., 
Μαρκετάκης Χαράλαμπος, Μαρκόπουλος Ήλίας, Μαρματάκης Γεώργ., Μαυρο- 
γεώργης Έμμαν., Ματθαιακάκης Κωνστ., Μαυροειδής Κωνστ., Μητρόπουλος 
Χαράλ., Μιχόπουλος Διονύσ., Μοσχολιός ’Αριστείδης, Μαυσουλέας Γεώργ., Μονα- 
χογυιός Βασίλ., Μουντανέας Άναστ., Μπαλατσός Βασίλ., Μπάμπουρας Παναγ., 
Μπαμπούσης Θεόδ., Μπάρλος Νικόλαος, Μπελογιάννης ’Ιωάννης, Μπερεδήμας 
Δημήτρ., Μπίθαρης Εύστράτ., Μπιλίσης Ήλίας, Μπούρας Κωνστ., Μυλωνάς Ή λ., 
Ντάζος Βασίλειος, Νταλαχάνης Βασίλ., Ξηρομερίτης Σπυρ., Παπαδόπουλος Νικ., 
Παπαδημητρόπουλος Νικ., Παπανδρέου ’Αριστείδης, Παναγιωτακόπουλος Νικ., 
Παπακωστόπουλος Σπυρ., Παπαθανασίου ’Ιωάν., Παναγιωτόπουλος Γεώργ., 
Πανουτσακόπουλος ’Ιωάν., Παλαιολόγος Βασίλ., Πανόπουλος Βασίλ., Παράκης 
Νικ., Παρασκευόπουλος Άπόστ., Παλληκάρης Δημήτρ., Πεντάρης Παναγ., Πε- 
τρακόπουλος Πέτρος, Πετρίδης Γεώργ., Πέζος Παναγ., Πιστεϋος Νικόλ., Πολύ
δωρος Εύστράτιος, Πολυζωγόπουλος Εύθύμ., Πισινάρας Κωνστ., ΓΙετρΐχος Βασίλ., 
Παρασκευόπουλος Χρηστός, Ποθάκος Νικόλ., Πολύζος Βασίλ., Πούλιος Θεόδωρος, 
’Ιωνάς Διονύσ., Ρήγας Άνδρ., Ρούβαλης Κωνστ., Σακελλαρόπουλος Γρηγόρ., 
Σαραντόπουλος Παναγ., Σαφρίδης Σταύρος, Σαλίκας Πέτρος, Σαμψάκης ’Όθων 
Σιδηρόπουλος Έλευθ., Σιούλας Λάμπρος, Σιώγος Χρηστός, Σταυριανόπουλος 
Διονύσ., Σταυρόπουλος Μάρκος, Σούκερας Νικόλαος, Σουρανάκης Έμμαν., Σκέρτσος 
Χρηστός, Σπυριδάκης Πέτρος, Στάσης ’Ιωάν., Σταυρουλάκης Γεώργ., Στιβακτάκης 
Μιχ., Τασιγιώργος Γεώργ., Τζέρμπης Γεώργ., Τσαγκατάκης Μιχ., Τσατσούλας 
Δημοσθ., Τσαπλαρής Κωνστ., Τσαπόγας Διονύσ., Τσιάκας Γεώργ., Τσέτσας Παναγ., 
Τσεκούρας Γεώργ., Τζουβάρας Χαρίλ., Τζουβέλης ’Ιωάν., Τσιώρος Γεώργ., 
Φουρτούνης Γεώργ., Φραγκέας Ήλίας, Φωτόπουλ.ος Τιμολ., Φώτης Χρηστός, 
Χαλίκης Γεώργ., Χατζηλίας Ντϊνος, Χατζής Σπυρ., Χιντάκης Μιχ., Χοχλάκης 
Γεώργ., Χριστοδούλου Βασίλ., Χρίστου Στέφ., Χριστάκος Νικόλ., Ψ'υ/ογίδης 
Κωνστ. καί Γιαννουλάκης Εύάγγελος.
Β'. Ε ις  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π ε ι ρ α ι ώ ς

Καλαλές Δημήτρ., Ντρέκης Νικ., Κιτσάκης Δημοσθ., Μαργαρίτης Νικόλ., 
Σαλϊχος Μιχ., Γιαννακοδήμος Γεώργ., Παπαγεωργίου Στυλ., Βορβολάκος Κωνστ., 
Σταθόπουλος Φρειδερ., Μισιχρόνης Γεώργ., Στρατάκης Παναγ., Βαβουλογιάννης 
ΙΊαναγ., Γιαννακόπουλος Ήλίας, ’Αθανασίου Νικόλ., Κοντόρης Βασίλ., Κουντου- 
ρόγιαννης Μιχ., Ρώσσης Κωνστατΐνος, Νικολάου ’Ιωάν., Διαμαντής Σπυρ., Χαζί- 
ρογλου Λέων., Σιμιγιάννης Γεώργ. καί Ζουμπουλάκης ’Εμμανουήλ.
Γ'. Ε ις  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π α τ ρ ώ ν

Δελόπουλος Άθανάσ., Κυριακόπουλος Παναγ., Κουρσούπης Σωτήρ., Μαντζου- 
ράνης Άνδρ., Πάσχος Γεώργ., Σκοτίδας Παναγ., Σταματόπουλος Εύστάθ. καί 
Τσινιάς Νικόλαος.
Δ'. Ε ις  Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Κ ε ρ κ ύ ρ α ς

Μπέλος Λέων., Χαλκιάς Νικόλ., Κομιανός ’Αριστείδης, Καλογιάννης Άνδρ., 
Τσερεμής Κωνστ., Βασιλάκης Σπυρ., Ζαφειρόπουλος Γεώργ. καί Δρακούλης ’Ιωάν.

** 3k
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Τά ραδιοφωνικά προγράμματα τής ’Εκπομπής ’Αστυνομίας Πόλεων συνε



χίζονται πάντοτε μέ τήν ίδια μεγάλη έπιτυχία καί άνάμεσα σ’ ένθουσιώδεις εκδη
λώσεις χιλιάδων άκροατών.

*
—Στην Εκπομπή της 31/12/1958 μετεδόθη ένα ποικίλλο κλασσικό πρό

γραμμα, πού άρεσε ξεχωριστά.
*

—Στο πρόγραμμα τής 7/1/1959, πού άνοιξε καί έκλεισε μέ σκίτσα άπ’ τη 
ζωή καί τή φύση καί μέ χρυσές μελλωδίες, μετεδόθη ή ιστορία τοϋ ’Αστυνομικού 
Σώματος, εκλαϊκευμένη καί μέ όμορφη μουσική υπόκρουση. Μετεδόθησαν έπίσης 
τραγούδια άπό όλη τήν Ελλάδα, παληά καί μοντέρνα, καί νησιώτικοι ρυθμοί.

*
(Κείμενα, έπιμέλεια κλπ. : Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υ 

φυπουργείου ’Εσωτερικών. Δίσκοι: έκ τοϋ καταστήματος Γ. Όρφανίδη, εύγενώς 
προσφερομένου. Τά προγράμματα παρουσιάζει 6 δόκιμος 'ΐπαστυνόμος Σπΰρος 
Πηλός).

*
*  *

ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά έπί τή έπετείω τής ονο
μαστικής των έορτής εις τον διακεκριμένον συνεργάτην των κ. Ίωάννην Παπαζα- 
χαρίου, Καθηγητήν τής Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών καί 
καθηγητήν τής ’Αστυνομικής Σχολής.

’Επίσης εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ. κ. Βασίλειον Γεωργίου, Ί ω 
άννην Πανέτσον, Ίωάννην Καραχάλιον, Ίωάννην Κεφαλαν, ώς καί εις άπαντας 
τούς λοιπούς κ. κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.

** *
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κον Παναγ. Παπαγεωργόπουλον, Άρχιφύλακα. 'Η εργασία σας «“Αγιος 
Άνδρέας ό Πρωτόκλητος, Πολιούχος τών Πατρών» έλήφθη, χρειάζεται όμως λογο
τεχνικό δούλεμα γιά νά μπορέση νά κριθή δημοσιεύσιμο στο περιοδικό. Προσπαθή
σετε νά γράφετε συχνότερα καί θά έπιτύχητε κάτι καλλίτερο. "Εχετε τήν διάθεσιν 
καί πιστεύομεν ότι θά τό έπιτύχητε, λαμβανομένου μάλιστα ύπ’ όψιν ότι έχομε άνά- 
γκην συνεργάτου τής ’Επαρχιακής στήλης.




