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ΕΤΟΣ ΙΑ'. ΑΘΗΝΑΙ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1963 ΤΕΥΧΟΣ 254ον

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  ΓΕΝ ΝΑΤΑΙ
’Υπό Ύπαστυνόμου A' χ. ΧΑΡ ■ ΣΤΑΜΑΤΗ

Εννας μεγάλος κύκλος, πού κάθε χρόνο παρακολου
θούμε γιά να εορτάσομε δλην την διαδρομή τού 
Θεανθρώπου έπί τής γης ξανοίγεται μέ τά Χριστού
γεννα- μέ την μεγαλύτερη αυτή άφετηρία μιας άπύ- 
θμενης καί άπέραντης σέ περιεχόμενο καί ομορφιά 
φιλοσοφίας δλων των αιώνων.

"Αρχισε ό κύκλος τούτος προ δύο χιλιετηρίδων 
περίπου άπό τήν βιβλική καί μαγική χώρα τής Πα
λαιστίνης- δταν έτελεσιουργήθηκε τό «υπερφυές μυ
στήριον» τής Θείας οικονομίας μέ τήν ενσάρκωση τού 
προαιώνιου Λόγου καί δταν ήλθε τό Πλήρωμα τού 
Χρόνου. "Αρχισε σάν οπτασία πού έ'φερε τήν άπολύ- 
τρωση στον τραγικό άνθρωπο, ειρήνη στά βασανι
σμένα δνειρα καί άγάπη στις καρδιές. Καί απλώ

θηκε στήν Οικουμένη σάν ύμνος άληθινά ουράνιος, σάν άνεμος έλπίδας καί πα
ρηγοριάς πού διέλυσε τά φρικτά οράματα τής άπελπισίας- ως ήλιος Δικαιοσύνης 
πού άνοιξε άπό τήν φάτνη τής άγάπης μεγάλη τήν λεωφόρο στήν ερημιά τού χει
μώνα τής ψυχής, πού έσάλπισε χαράς τραγούδι άπ’ τή Ζωή σέ ολόκληρη τήν πλάση...

Μοναδική στήν άνθρωπότητα ή άφετηρία τού κύκλου, ή ένανθρώπιση τού 
Χριστού, πού λαμπρύνεται άπό άλυσο ιστορικών γεγονότων μοναδικών καί άνεπανά- 
ληπτων. Τό ζοΰμε τό γεγονός τής Μεγάλης Νύκτας οί μεγάλοι δπως δταν ήμαστε 
παιδιά, δπως δταν μέ τήν φαντασία τής τρυφερής ψυχής περιμέναμε συναγμένοι 
γύρω στο παραγώνι νάρθουν τά μεσάνυκτα, να ήχήσουν τά σήμαντρα καί να ξεκι
νήσουμε μέ τά πολύχρωμα φαναράκια για τήν έκκλησιά... "Αν τό δραμα τού Υιού 
τού Θεού, τό δραμα Εκείνου πού γεννιέται στήν ταπεινή φάτνη τής Βηθλεέμ γεμάτος 
άγάπη γιά τό όδυνώμενο καί στο βάραθρο τής άπωλείας φερόμενο τότε γένος τών 
άνθρώπων δέν μπορεί νά μάς συγκλο7ιση καί σήμερα, αν δέν μπορούν νά μάς συγκι- 
νήσουν οΐ παγωμένοι δρόμοι πού γεμίζουν άπό χαρούμενη βοή τήν "Αγια Νύκτα σέ 
χωριά καί πολιτείες, τό ίδιο άν μάς άφήνη άσυγκίνητους ή άγρύπνια, πού μέσα στήν 
γλυκύτερη άστροφεγγιά ή στο μελαψό μανδύα τ ’ ουρανού παίρνει υπερκόσμιες δια
στάσεις, δυστυχία έμφωλεύει στήν καρδιά μας καί μεγάλος πρέπει νά είναι ό μηδε
νισμός πού μάς κτυπάει άπ’ δλες τις πλευρές.

Ε ** *

νας κύκλος, μία άλυσος ιστορικών γεγονότων, μέ στοιχεία πρωταρχικά καί 
αναφαίρετα, ξανοίγεται μέ τήν Γέννηση τού Χριστού. Καί δέν είναι λίγοι οί
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άνθρωποι πού νοιώθουν άληθινά τί είναι το νά γεννηθή ό Χριστός σάν άνθρωπος, 
πού νοιώθουν ότι ή έλευση του Θεανθρώπου στη γη εϊναι το πιο μεγάλο καί πιο 
φοβερό θαύμα άπό τήν εποχή τής Δημιουργίας. Τομή τής ιστορίας χαρακτηρίζεται 
τό άναμφισβήτητον γεγονός καί αδιαφιλονίκητος μαρτυρία ό σταθμός πού ούτε οί 
άγγελοι τόν έγνώριζαν. ’Άγνωστον γεγονός, «άπόκρυφον καί άγγέλοις άγνωστον 
μυστήριον», προωρισμένον νά φανερωθή έπί τής γής διά τής Θεοτόκου καί νά κάμη 
τά στόματα των άγγέλων νά ψάλλουν τήν πρωτάκουστη μελωδία :

'Η Παρθένος σήμερον 
Τόν 'Υπερούσιον τίκτει 
Καί ή γή τό σπήλαιον 
Τω άπροσίτω προσάγει...

«Καινή κτίσις» χαρακτηρίζεται ή γέννηση τοϋ Θεανθρώπου καί ή μετέπειτα 
εποχή, μιά έποχή άπηλλαγμένη άπό τήν αμαρτία καί τήν άθλιότητα τοΰ παλαιού 
άνθρώπου. Καινή κτίσις τό ορόσημο πού έγέμισε είκοσι αιώνες μέ τήν παρουσία 
τής άγάπης, ό σταθμός πού έταμε τήν άνθρώπινη ιστορία, άνοιξε νέους ορίζοντες 
καί εγκαινίασε τήν άρχή του άνακαινιστοΰ στήν παγκοσμιότητα. Σημείο χαροποιό 
ή άφετηρία τοΰ Χριστιανισμού, άφοΰ ό Θεός λυπήθηκε τόν άμαρτωλό καί έστειλε 
τόν Υιόν του ώς «ύετόν έπί πόκον» κατά τήν προφητεία τού Γεδεών. Γεννήθηκε 
ό Χριστός, ό Ναζωραίος ’Ιησούς, στο σπήλαιο τής μαγικής Βηθλεέμ, στή φάτνη 
τής άγάπης καί μαζί του γεννήθηκε ό λυτρωμός. Άπό τή φάτνη των άλογων πρό
βαλε ή δροσιά τής άμαρτωλής γής, ό λυτρωτής τού πόνου καί τής λύπης, ό μεγάλος 
άναμορφωτής μιας πλάσης πού τήν γέμιζε τό αϊμα καί ή υποταγή.

Γεννήθηκε ό Χριστός τής ευσπλαχνίας- τό πρόσωπο πού δεν άναλύεται καί 
δεν άνάγεται σέ μία έννοια καί μία ιδέα, άφοΰ εϊναι γεγονός καί μάλιστα μοναδικό, 
ιστορικό καί πρωταρχικό. Γεννήθηκε ό Χριστός ό ταπεινός, έκεϊνος πού άγάπησε 
τόν άνάξιο άνθρωπο, έκεϊνος πού ώλοκλήρωσε τήν όδό τής σωτηρίας μέ τήν ένανθρώ- 
πισή του. Γεννήθηκε ό Υιός τοΰ Θεού, πού, χωρίς νά καταργήση κάθε σχέση μέ τό 
παρελθόν, έδημιούργησε νέον παρόν, προοίμιον ΐλιγγιώδους σημασίας γιά ολόκληρη 
τήν άνθρωπότητα...

*X * *
ριστός Γεννάται! Πόσο θαυμαστό τό όραμα τού σοφού Βαλαάμ, εκείνου τού 

έρημίτη πού πάνω άπό χίλια χρόνια πριν λάτρεψε τόν άληθινό Θεό καί προφή- 
τεψε τήν έλευση τού Θεανθρώπου έπί τής γή ς ! Τί νάτανε έκεϊνο τό άστρο πού ό 
Βαλαάμ προφήτεψε πώς θά ξεχωρίση μετά χίλια χρόνια άνάμεσα σ’ όλα τά άστρα, 
πώς έκεϊνο τό άστρο θά φανή στήν άνατολή καί θά όδηγήση τούς πιστούς στή Με
γάλη ’Ανατολή τής άνθρωπότητος... Πόση θεόπνευστη πνευματικότητα πρέπει νά 
κρύβανε οΐ Χαλδαϊοι μάγοι, πού κράτησαν τήν προφητεία καί τή μετέδιδαν άπό 
στόμα σέ στόμα, χρόνια χίλια καί πλέον, ώσπου είδανε τό παράξενο άστρο έκείνη 
τήν "Αγια Νύκτα λαμπερό καί γεμάτο μηνύματα. "Ενα τό άστρο άνάμεσα σέ άμέ- 
τρητα άλλα όμοια, ένας καί ό Θεάνθρωπος πού γεννήθηκε άνάμεσα σέ χιλιάδες νήπια 
τής Οικουμένης έκείνη τή νύκτα...

Πόσο θαυμαστή έκείνη ή νύκτα, μέ τό χρυσό καντήλι έκεϊ ψηλά, κατά τήν 
άνατολή, μέσα στήν άπεραντωσύνη τής έκκλησίας τού ούρανού. Πόση ομορφιά στο 
άστρο πού διέσχισε τή νύκτα, στον ούράνιο ύμνο πού απλώθηκε στή γή, στούς άγραυ- 
λοΰντες ποιμένες, στον ’Αμνό τοΰ Θεού. Καί πόση σοφία, πόσο θεϊκό μεγαλείο στά 
λόγια τού προφήτη Ζαχαρία, τήν ήμέρα πού ευλόγησε τόν υιό του ’Ιωάννη τόν Πρό
δρομο προφητεύοντας τό συγκλονιστικό θαύμα τής Μεγάλης Νύκτας :

« ... Διά σπλάχνα έλέους Θεού, ήμών, έν οΐς έπεσκέψατο ήμάς Άνατολή έξ
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υψους έπιφάναι τοϊς έν σκότει καί σκιά θανάτου καθημένοις, του κατευθήναι τούς 
πόδας ήμών εις οδόν ειρήνης... »

’Αλλά καί πόση σοφία στο πνεύμα τής έλληνίκης άρχαιότητος, σ’ έκεΐνο τό 
πνεύμα πού δέν παρέμεινε άμέτοχο τής ’Ιδέας μιας προσδοκωμένης άναγεννήσεως. 
Αυτή τήν ιδέα τού ένύς καί μόνον Θεού πού θά σώση το άνθρώπινο γένος έκφρά- 
ζουν ό Σοφοκλής, ό Αισχύλος, ό Κλεάνθης, ό Σωκράτης, ό Πλάτων, οί πλατωνικοί 
καί οί στωικοί, ό Πούταρχος καί άλλοι. Αυτή τήν ιδέα τής μιας θεότητος, τού ένος 
άνακαινιστοΰ τής παγκοσμιότητος έκφράζει ό άφιερωμένος «Τώ Ά γνώστφ Θεω» 
βωμός τής Παλλάδος, εκείνος ό βωμός πού προκάλεσε τήν προσοχή τού ’Αποστόλου 
Παύλου καί τού έδωσε τήν ευκαιρία νά κηρύξη τον ένα καί μόνο άληθινό Θεό μέ τήν 
περίφημη άποστροφή : « “Ον οδν άγνοοΰντες εύσεβείτε, τούτον έγώ, καταγγέλλω 
ύμϊν... ».

*
*  *

«Xl ριστός Γεννάται θά ήχήσουν αυτές τις ήμέρες τά σήμαντρα όπου γής Χριστιανι
σμός. Χριστός Γεννάται σήμερον ! Ταπεινός καί άσύλληπτοςσέ μεγαλείο, άνθρωπος 
καί Θεός, λυτρωτής καί τιμωρός. "Εμβλημά του ή άγάπη, σκοπός του ή ειρήνη καί 
ή ομόνοια στις άνθρώπινες καρδιές. Είναι τό άναμφισβήτητο γεγονός, ό ’Ιησούς ό 
Ναζωραίος, ό Χριστός, ό άνθρωπος πού γεννάται σέ σπήλαιο τής Βηθλεέμ καί πού 
θά μεγαλώση, θά βαπτισθή, θά διδάξη, θά δράση έπί Ρωμαίων αύτοκρατόρων Αύγού- 
στου καί Τιβερίου καί θά" σταορωθή έπί Ποντίου Πιλάτου, ήγεμόνος τής Ίουδαίας. 
Είναι ό Χριστός, πού γ ι’ αύτόν ή φωνή άπό τούς ούρανούς θά όρίση δτι «Ούτος 
έστίν ό υιός μου ό άγαπητός έν ώ ηύδόκησα», είναι «ό ποιμήν ό καλός», «τό φως 
τού κόσμου», «ή άμπελος», «ή Ζωή καί ή Άνάστασις», τό Α καί τό Ω τού σύμ- 
παντος, ή πηγή έκείνη πού, όταν δροσισθή ό άνθρωπος «ού μή διψήση εις τόν αιώνα» 1 
Είναι έκεΐνος πού θά διακηρύξη σ’ όλες τις γωνιές τής γής τό «άγαπάτε άλλήλους», 
τό «άγαπήσης τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν», τό «άγαπήσης Κύριον τόν Θεόν σου 
έν δλη τή ψυχή σου καί έν δλη τή διανοία σου», τό «άγαπάτε τούς έχθρούς ήμών». 
Διδάσκαλος τής άγάπης καί τής ειρήνης καί τής ευτυχίας, Σάρξ έκ σαρκός πού γεν
νήθηκε γιά τόν άνθρωπο καί γιά τόν άνθρωπο είπε τό «Τετέλεσται» έπί τού Σταυρού...

Χριστός γεννάται σήμερον. "Ας μπορέσωμε νά τόν δούμε δπως έπί δύο σχεδόν 
χιλιετηρίδες καί, μέ άδολη ψυχή ας έπαναλάβωμε έκεΐνο πού ή έξ "Υψους ’Ανατολή 
έφερε στά χείλη τών άγγέλων καί τού ψαλμωδοΰ :

Δόξα έν ύψίστοις Θεω'
Καί έπί γής ειρήνη,

. Έν άνθρώποις εύδοκία!...
X. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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---------------------------'Υπό του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ-------------------------

—’Αλίμονο κ. ΐατροδικαστά. Ή  έκθεσίς σας ήταν δυνατόν να στείλη ένα 
άνθρωπο στήν λαιμητόμο!

Αύτά τά λόγια είπεν ό έφέτης Χρηστός Γιώτης, πρόεδρος τοϋ δικαστηρίου 
των συνέδρων στο Κακουργιοδικεΐο ’Αθηνών, σέ μια πολύκροτη, σέ μιά μνημειώδη 
δίκη,πού βάσταξε άπό τής 20 μέχρι καί της 29’Οκτωβρίου τοϋ 1924 καί πού τήν πα
ρακολούθησε μέ πραγματική άγωνία όχι μονάχα ή ’Αθήνα,άλλα ολόκληρη ή Ελλάδα 
τήν περασμένη έκείνη έποχή. ΤΗταν ή δίκη για τό φόνο τοϋ Γιάννη Καλομοίρη, τοϋ 
17χρονου μοναχογυιοϋ τοϋ μεγάλου μας μουσουργοΰ, μέ κατηγορουμένη για άναί- 
ρεσι, παράνομη όπλοφορία καί οπλοχρησία τήν Μαργαρίτα Ούαλλόν, μιά νόστιμη 
καί τσαχπίνα Βελγίδα τριαντάρα, μαιτρέσσα άπό πολλά χρόνια τοϋ τότε ΐδιωτικοΰ 
υπαλλήλου Περικλή Τριανταφύλλου, 35άρη τήν ήλικία, φίλου καί πρώην συνοίκου 
τοϋ τότε μαέστρου καί έπιθεωρητοΰ των στρατιωτικών μουσικών Μανώλη Καλο
μοίρη. "Ολος ό κόσμος άγωνιοΰσε νά μάθη σέ τί θά κατέληγαν οί ένορκοι καί αν θά 
δεχόντουσαν τό κατηγορητήριο όπως ήταν, δηλαδή ότι ή Μαργαρίτα «έν γνώσει καί 
έκ προθέσεως, άλλ’ έν βρασμώ ψυχικής ορμής έξετέλεσεν άνθρωποκτονίαν κατά τοϋ 
Γιαννάκη Καλομοίρη, πλήξασα αύτόν έκ τών όπισθεν δι’ όπλου πλήρους πυρίτιδος 
καί σφαιρών», ή αν έπρόκειτο περί «φόνου έξ άμελείας» ή περί όλως τυχαίου συμ
βάντος καί αν πραγματικά είχε προηγηθή πάλη μεταξύ τής Μαργαρίτας καί τοϋ 
Γιαννάκη καί γιά πιά άφορμή. Ή  Μαργαρίτα είχε πραγματικά άπιστήσει τον μόνιμο 
εραστή της Περικλή Τριανταφύλλου καί είχε ξεμυαλίσει τό 17χρονο έφηβο Καλο
μοίρη, καί λυσσασμένη, γιατί ό νεαρός Γιαννάκης ήθελε νά διακόψη μαζί της τις 
σχέσεις καί μανιασμένη πιά μαζί του πού θά έχανε τον όμορφο έφηβο, άρπαξε τό 
πιστόλι'τοϋ μόνιμου έραστοϋ της καί σκότωσε τό δυστυχισμένο τό παιδί, πού είχε 
τυλίξει πριν στά δίχτυά της, όπως ήταν ή άποψις τής οικογένειας Καλομοίρη, ή 
ό γυιός τής τελευταίας άγαποΰσε κρυφά,καί χωρίς ποτέ νά έκδηλωθή,τήν μαιτρέσσα 
τοϋ φίλου τοϋ πατέρα του καί μεγάλη του φίλη, ότι έκαυχάτο σέ άλλους φίλους του 
ότι τήν είχε ερωμένη, ότι θέλησε νά δώση σ’ αύτούς μιά άπόδειξι ότι αύτός ό νεαρός, 
άλλά μεγαλύτερος άπό εκείνους, πού ήταν παιδιά άκόμα, τήν είχε κάνει δική του καί 
μπήκε μέ τό στανιό στο σπίτι της άθελά της, ότι αύτή τον έχαστούκισε, ότι εκείνος 
πήγε νά τήν πνίξη καί ότι όστερα άρπαξε τό περίστροφο τοϋ φίλου της, άπειλώντας 
ότι μέ αυτό, θά τη σκότωνε καί θά αύτοκτονοΰσε καί ότι στήν μεταξύ τους πάλη 
καί ένώ αύτή προσπαθούσε νά τοϋ άρπάξη τό όπλο, εκείνο έπήρε τυχαία φωτιά καί 
σκότωσε τό Γιαννάκη; Αύτή ήταν ή άποψις τής Μαργαρίτας καί τής ύπερασπίσεώς 
της. Μάχη δικαστική γινόταν άπό μέρες στο Κακουργιοδικεΐο ’Αθηνών, γιατί άπό 
τήν πολιτική άγωγή ήταν συνήγοροι ό πρώην ύπουργός Γ. Ντουζίνας, ό πρώην βου
λευτής καί γνωστός σοσιαλιστής Σπόρος Θεοδωρόπουλος, ό γνωστότερος ώς ποιητής 
ΤΑγις Θέρος καί ό δικηγόρος καί παλαιός πρόεδρος τών Πρωτοδικών Βασίλης Καντα- 
ρές, ένώ ύπερασπισταί τής Μαργαρίτας Ούαλλόν ήταν ό μακαρίτης Κώστας Τσου
καλάς, ό πατέρας τοϋ σημερινού Δημάρχου ’Αθηναίων, περίφημος ποινικολόγος πριν 
γίνη άκόμα καθηγητής τού Πανεπιστημίου, ό Κ. Κυριακόπουλος, άπό τούς καλυτέ
ρους ρήτορες καί αύτός τής έποχής του, πού έγινε όστερα άντιπρόεδρος τού Συμβου
λίου τής’Επικράτειας καί δύο νεαροί βοηθοί τού μακαρίτη τού Τσουκαλά,όΣπΰρος Φα- 
ραντάτος καί ό Γεράσιμος Βασιλάτος, ό ήδη δικανικός ρήτωρ, πού ήταν ή πρώτη του 
μεγάλη δίκη.
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’Αλλά πώς είχε σκοτωθή ό Γιαννάκης Καλομοίρης, πού χωρίς καμμιά υπερ
βολή ή δίκη του είχε δημιουργήσει τοϋ κόσμου τά ιατροδικαστικά προβλήματα 
καί είχε συνταράξει τό Πανελλήνιο;

*

Στή διασταύρωσι των οδών Φιλελλήνων καί 'Αγίου Νικοδήμου προς τά άριστε- 
ρά, δπου σήμερα υψώνεται μιά πελώρια μοντέρνα πολυκατοικία, μόλις τότε είχε 
κτισθή μιά άπο τις πρώτες πολυώροφες πολυκατοικίες, πού δεξιά καί άριστερά άπο 
τήν έξώπορτα είχε δυο περίεργες γκαρσονιέρες, δύο διαμερίσματα άπο δυο δωμάτια 
το κάθε ένα, διαμερίσματα εντελώς περίεργα. Τό καθ’ ένα άπο αυτά είχεν ένα μο
νάχα δωμάτιο στο πρώτο πάτωμα, μέ είσοδο δεξιά καί άριστερά άπο τή μαρμαρέ- 
νια σκάλα τής κεντρικής εισόδου καί υστέρα ενα ήμιυπόγειο δωμάτιο, κάτω άπ’ 
αύτό άκριβώς στο όποιο κατέβαινε κανένας άπο μιά εσωτερική περιστροφική σιδε
ρένια σκαλίτσα άπο τό επάνω δωμάτιο. Τό δεξιό διαμέρισμα, μπαίνοντας στήν 
πολυκατοικία, τό είχε νοικιάσει πριν άπο ένα χρόνο ό Περικλής Τριανταφύλλου, 
ύπάλληλος σέ μιά μεγάλη έταιρεία καί είχεν έγκαταστήσει σ’ αύτό τήν Βελγίδα μαι- 
τρέσσα του Μαργαρίτα Ούαλλόν, Γαλλίδα ύπήκοο, πού συνδεότανε μαζί της πριν 
άπο δέκα χρόνια άπο τό Παρίσι καί τήν παρουσίαζε παντού γιά νόμιμη γυναίκα του, 
ένώ δεν ήταν. Τό ζευγάρι Π. Τριανταφύλλου καί Μαργαρίτας, τρία χρόνια πριν 
άπο τό δράμα,είχε νοικιάσει ένα δωμάτιο, πού ύπενοικίαζε τότε ό μαέστρος Μανώλης 
Καλομοίρης, έχοντας ένα μοναχογυιό, τό Γιαννάκη, καί μία μικρότερη μοναχοκόρη, 
τήν Κρινιώ. Τό παράνομο ζευγάρι είχε συνδεθή φιλικά, άδελφικά κανείς μπορεί νά 
πή, μέ τό ζεύγος Καλομοίρη καί μέ τά παιδιά τους καί οΐ σχέσεις τους αυτές έξακο- 
λούθησαν καί μετά δυό χρόνια δταν ό Τριανταφύλλου καί ή μαιτρέσσα του έφυγαν 
άπο τό σπίτι τους καί έπιασαν τήν γκαρσονιέρα τής όδοϋ Φιλελλήνων καί'Αγίου Νι
κοδήμου 1, δπου έγινε τό δράμα. Στο μεταξύ αύτό ή Μαργαρίτα είχε δείξει μεγάλη 
στοργή στο Γιαννάκη πού τον θεωρούσε σάν παιδί της καί αύτός τήν έλάτρευε. 
Συχνά έβγαιναν μαζί περίπατο καί συχνά έπήγαινε καί τήν έβλεπε στο διαμέρισμά 
της, χωρίς ή Μαργαρίτα νά λάβη ύπ’ οψιν της δτι ό Γιαννάκης δέν ήταν πιά παιδί, 
άλλά ό έφηβος πού γινόταν σιγά σιγά άντρας καί χωρίς οί γονείς Καλομοίρη νά 
ύποπτευθοΰν πώς οί σχέσεις τοϋ μοναχογυιοϋ των μέ τήν μαιτρέσσα τοϋ φίλου τους 
θά έχουν άσχημη εξέλιξε.

Τό άπόγευμα τοϋ δράματος, στις 11 ’Ιουλίου τοϋ 1923, ό Γιαννάκης Καλο
μοίρης βγήκε περίπατο μαζί μέ ένα μικρότερο φίλο του, 14 μόλις χρόνων, τό Γιαν
νάκη Χόρν,γυιό τοϋ θεατρικοΰ συγγραφέως καί άξιωματικοϋ τοϋ ΠολεμικοϋΝαυτικοΰ 
Παντελή Χόρν. Καί τά δυό παιδιά άρχισαν νά μιλοΰν γιά τις γυναίκες καί γιά τον 
έρωτα.'Ο Καλομοίρης τότε καυχήθηκε δτι είχεν ήδη σεξουαλικές σχέσεις μέ γυναίκα, 
δτι είχε δοκιμάσει πιά μαζί της τον έρωτα καί δταν ό μικρός Χόρν τοϋ εΐπεν δτι λέει 
ψέμματα ό Γιαννάκης Καλομοίρης τοϋ άπήντησεν δτι ή φιλενάδα πού είχε κατακτήσει 
ήταν ή Μαργαρίτα Ούαλλόν, πού κ ι’ αύτός τήν ήξερε. 'Ο Γιαννάκης ό Χόρν τοϋ 
είπεν δτι δέν τον πιστεύει καί ό νεαρός Καλομοίρης, πού είχεν έκτεθή πιά, τοϋ είπε:

—Πάμε νά στο άποδείξω.
Έπήρε λοιπόν τό Γιαννάκη Χόρν καί έφτασαν έξω άπο τή γκαρσονιέρα 

Τριανταφύλλου καί Μαργαρίτας. 'Ο Γιαννάκης Καλομοίρης-^έκτύπησε τό παρά
θυρο τοϋ κάτω δωματίου πού ήταν στο δρόμο καί ρώτησε τή Μαργαβίτα, πού πρό
βαλε πίσω άπο τά σκοΰρα «αν ήταν μέσα ό κ. Περικλής, (δηλαδή ό Τριανταφύλλου), 
γιατί τοϋ έφερε γραμματόσημα γιά τή συλλογή του» καί δταν έκείνη άπήντησεν 
άρνητικά τής έζήτησε νά τοϋ άνοιξη τήν πόρτα γιά νά τή δή.

—‘Έχω δουλειά τώρα. Σιδερώνω τά ροΰχα τοϋ άντρός μου, τοϋ άπήντησε 
γαλλικά.
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'Ο νεαρός Καλομοίρης τότε, πού άπεκαλύπτετο στό φίλο του ότι δέν είχε 
τίς σχέσεις πού διέδιδεν, έγινεν έ'ξω φρένων. ’Άρχισε νά κτυπά σαν λυσσασμένος 
τό παράθυρο τοϋ κάτω δωματίου πού πήγαινε νά τό σπάση, ενώ φώναζε : Cou- 
vreg la porte, vous etes ma maitresse, δηλαδή άνοϊξτε τήν πόρτα, είσαι έρω- 
μένη μου. Συγχρόνως ό Γιαννάκης Καλομοίρης άνέβηκε σάν κεραυνός τά λίγα 
σκαλάκια τής μαρμαρένιας σκάλας τής κεντρικής εισόδου τής πολυκατοικίας καί 
άρχισε νά κτυπάη μέ γροθιές καί μέ κλωτσιές τήν πόρτα τής γκαρσονιέρας, ξανα- 
φωνάζοντας δυνατά νά τοϋ άνοιξη άμέσως, άφοϋ ήταν έρωμένη του. Καί κατά τήν 
μαρτυρία του μικρού Χόρν'ή Μαργαρίτα άνοιξε τήν πόρτα, έμπασε μέσα τον Γιαν- 
νάκη Καλομοίρη καί τήν ξανάκλεισε. 'Ο Γιαννάκης Χόρν έβαλε τά μάτια του στήν 
κλειδαρότρυπα καί έβαλε καί αύτί, γιά νά βεβαιωθή άν πραγματικά ό φίλος του είχε 
κάνει δική του τή Μαργαρίτα. Μά άκουσε χαστούκια καί είδε τήν Μαργαρίτα 
πραγματικά νά είναι έξω φρένων καί νά τον χαστουκίζη. Μετά άκούστηκε μέσα δτι 
γινόταν πάλη καί ξαφνικά άκούστηκε ένας κρότος. Σχεδόν άμέσως βγήκε άπό τήν 
πόρτα έξαλλη ή Μαργαρίτα καί έφώναξε στό θυρωρό τής πολυκατοικίας Άνταΐνάτο.

—Γιά τό Θεό. . ."Ενα γιατρό. 'Ο Γιαννάκης πληγώθηκε. . y /
’Ή κατά τήν κατάθεσι τοϋ μικροϋ Γιαννάκη Χόρν, μή έπιβεβαιωθεΐσαν άπό τό 

θυρωρό, οΰτε άπό τον Περικλή Τριανταφύλλου, πού γύριζε εκείνη τή στιγμή 
στό διαμέρισμά του: «"Εκανα κακό στό Γιαννάκη μέ τό πιστόλι».

Ό  Περικλής Τριανταφύλλου καί ό θυρωρός έτρεξαν' άμέσως στήν πλατεία 
τοϋ Συντάγματος καί άπό έκεΐ έπήραν ένα ταξί καί μετέφεραν τον Γιαννάκη Κα
λομοίρη στό δημοτικό νοσοκομείο. ’Αλλά οί γιατροί δέν είχαν πιά νά κάνουν 
τίποτε, γιατί ό γυιός τοϋ μαέστρου είχε πεθάνει. Καί άρχισεν ή προανάκρισις άπό 
τό Β' άστυνομικό Τμήμα Χωροφυλακής τής Πλάκας, πού άπό τήν ίδια ώρα έπια- 
σε τήν Μαργαρίτα Ούαλλόν, μέχρις δτου έξακριβωθοΰν οί συνθήκες κάτω άπό τίς 
όποιες σκοτώθηκε ό νεαρός Καλομοίρης.

Τήν άλλη μέρα τό πρωί άπό τό δημοτικό νοσοκομείο έστειλαν τό πτώμα 
τοϋ σκοτωμένου εφήβου, γυμνό στό ιατροδικαστικό εργαστήριο, πού ήταν τότε στήν 
όδόν Σωκράτους άπέναντι στά γραφεία τής «Καθημερινής», δπου έπήγε καί έκανε 
νεκροψία ό ιατροδικαστής Δημήτρης Ξάνθης, θείος μου άπό τή μητέρα μου. Καί 
ό ευλογημένος έκανε ένα βασικό σφάλμα. ’Έκανε τήν έκθεσί του, χωρίς νά ζητήση 
νά εξετάση έκτος άπό τό πτώμα καί τίς πληγές του καί τά ρούχα καί τά έσώρρουχα 
πού φορούσε ό πεθαμένος. Καί άπό αύτήν τήν παράλειψι τής προανακρίσεως, νά 
βρή καί νά κατάσχη γιά πειστήριο τά ροΰχα τοϋ σκοτωμένου, καί τήν βιασύνη τοϋ 
ΐατροδικαστοΰ έδημιούργησε τό τεράστιο ζήτημα τής πολύκροτου δίκης πού είχε 
διαιρέσει μήνες καί μήνες καί πριν τή δίκη καί μετά τήν άπόφασι δλη τήν Ελλάδα 
σέ δυο άντιμαχόμενα στρατόπεδα στούς «Καλομοιρικούς» καί στούς «Ούαλλικούς», 
άνάλογα μέ τήν έκδοχή πού υποστήριζαν.

Ό  μακαρίτης ό Ξάνθης είχε πή δτι ό Γιαννάκης Καλομοίρης είχε πυροβοληθή 
καί φονευθή μέ σφαίρα περιστρόφου έκ τών όπισθεν. Ή  σφαίρα είχε μπή άπό τήν 
δεξιά ωμοπλάτη καί είχε βγή μπροστά άπό τό άνω τριτημόριο τοϋ άριστεροΰ βρα
χίονα. ’Επίσης τό πτώμα είχεν εκδορές καί νυχιές στά βλέφαρα, στά φρύδια, στό 
σαγόνι, στά μάγουλα καί μπροστά στον τράχηλο. Καί αυτά βέβαια δέν μπορούσε 
παρά νά τού τά είχε κάνει προ τού φόνου ή Μαργαρίτα. Σύμφωνα λοιπόν μέ τή γνώ
μη τού ΐατροδικαστοΰ, ό οποίος μάλιστα έλεγεν δτι στό τραύμα αυτό στήν πλάτη είχε 
διακρίνει περίκαυμα καί δτι επομένως είχε πυροβοληθή τό «θύμα» έξ επαφής, ό «φό
νος» θά είχε γίνει έτσι πάνω κάτω: ό νεαρός Καλομοίρης καί ή Μαργαρίτα είχαν 
αρπαχτή γιά καλά. Αύτή ίσως προσπάθησε άπάνω στό καυγά νά τον πνίξη μέ τά 
χέρια της καί δταν άπέτυχεν άρπαξε τό περίστροφο τού έραστοΰ της, τό στήριξε 
πίσω στήν πλάτη του καί τον έσκότωσε. Βέβαια δέν ήταν «φόνος έκ προμελέτης»,
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δπως έλέγετο κατά τον παλαιό ποινικό νόμο ή σημερινή έκ προθέσεως άνθρωπο- 
κτονία, άλλ’ ήταν πάντως «άναίρεσις».

Μά άφοϋ υπέβαλε την έκθεσί του ό μακαρίτης ό Ξάνθης, είχαν δη τό πτώμα 
στο εργαστήριο καί ό τότε καθηγητής της ιατροδικαστικής I. Γεωργιάδης καί ό 
έπιμελητής του καί υστέρα καθηγητής Γ. Κάτσας, οί όποιοι δέν είδαν περί- 
καυμα στο τραύμα της πλάτης, όπου τόσον αυτή, δσον καί ή πληγή στο χέρι είχαν 
πασαλειφθή μέ ιώδιο καί επειδή καί οί δύο τους ένόμισαν δτι ή σφαίρα είχε μπή 
εντελώς άνάποδα, δηλαδή άπό τό άριστερό χέρι καί άφοϋ είχε τρυπήσει τήν καρδιά 
βγήκε άπό πίσω, δηλαδή άπό τήν δεξιά ωμοπλάτη, έζήτησαν νά έξετάσουν τό σακ- 
κάκι καί τό υποκάμισο τοϋ μακαρίτη Γιαννάκη Καλομοίρη. Καί δταν έπί τέλους 
κατώρθωσε νά τά βρή ή Χωροφυλακή υστέρα άπό μέρες στό νοσοκομείο, είδαν 
δτι στό άριστερό μανίκι τοϋ σακκακιοΰ υπήρχαν «ίχνη πυρίτιδος» καί κάψιμο άπό 
τή φλόγα τοϋ πυροβολισμοΰ, ενώ φαινόταν καθαρά δτι ή τρύπα πίσω στό δεξιό μέ
ρος τής πλάτης ήταν «οπή έξόδου τοϋ βλήματος». Καί υπέβαλαν τήν έ'κθεσί τους, 
άντίθετη άκριβώς άπό τήν έ'κθεσι τοϋ Ξάνθη. Ύπήχεν δμως καί ένα άλλο γεγονός 
πού εϊχεν έπικαλεσθή ή Μαργαρίτα στήν απολογία της καί τό είχε διαπιστώσει καί 
ή προανάκρισις. "Οτι είχε δηλαδή καί μώλωπες, γρατζουνιές καί μελανιές τριγύρω 
άπό τό λαιμό της καί εκείνη πού ΐσχυρίσθηκε άπό τήν πρώτη στιγμή δτι έγινε πά
λη μεταξύ τους σάν μπήκε μέσα στό επάνω δωμάτιο ό Γιαννάκης Καλομοίρης καί 
τοϋ έδωσε τά πρώτα χαστούκια έπειδή φώναζε δτι τήν είχε μαιτρέσσα του, πράγμα 
πού γιά τήν Μαργαρίτα ήταν άπόλυτο’ψέμμα.Τότε, καθώς εΐπεν εκείνη, ό Γιαννάκης, 
έπήγε καί πήρε τό περίστροφο τοϋ «άνδρός» της, λέγοντας στήν άρχή δτι θά τήν 
σκότωνε καί θά αύτοκτονοΰσε. Αυτή πήγε νά τοϋ άρπάξη τό πιστόλι άπό τά χέρια 
καί στή πάλη έπάνω, ενώ μέ τό άριστερό της τό χέρι εϊχεν άρπάξει τό άριστερό χέρι 
τοϋ Γιαννάκη καί προσπαθούσε νά τοϋ άποσπάση τό δπλο, έκεϊνο άρπαξε φωτιά. 
Καί τον είδε ξαφνικά νά σωριάζεται άναίσθητος κάτω καί νά φαίνεται αίμα μπροστά 
άπό τά χέρια της.

Άπό δλα αύτά έβγαινε τό συμπέρασμα δτι τά πράγματα έπρεπε νά είχαν γίνει 
δπως τά έλεγεν ή Μαργαρίτα καί δτι ό θάνατος τοϋ Γιαννάκη Καλομοίρη ώφείλετο 
σέ ένα τυχαίο δυστύχημα. Ή  τακτική άνάκρισις δμως στάθηκε έπάνω στήν έ'κθεσι 
τοϋ ίατροδικαστοϋ Ξάνθη καί δέχθηκε βέβαια δτι είχε γίνει πάλη μεταξύ τους, άλλά 
καί τό δτι έπάνω σ’αύτήν ή Μαργαρίτα είχε πάρει ή ίδια τό περίστροφο τοϋ Περικλή 
καί είχε πυροβολήσει άπό πίσω τό Γιαννάκη καί τον είχε σκοτώσει, έπειδή τάχα 
τήν είχε πιάσει λύσσα διότι ό μικρός, δεύτερος έρωμένος της, τής είχε πή δτι θά 
τήν άφηνε γιατί τήν είχε βαρεθή. Τώρα άπό ποΰ έβγαιναν αύτά τά συμπεράσματα, 
άφοϋ ό σκοτωμένος φυσικά δέν μίλησε, άφοϋ ή Μαργαρίτα ήρνεϊτο τελείως τις 
σχέσεις μέ τό μικρό καί άφοϋ τά άντίθετα έβγαιναν άπό τήν κατάθεσι τοϋ μικροΰ 
Χόρν, πού μέ αύτά παρέπεμψε τό βούλευμα τήν Ούαλλόν νά δικασθή γιά «άναίρεσι» 
καί νά γίνη αφορμή τής καταπληκτικής έκείνης δίκης, δέν μπόρεσα ποτέ ώς τώρα 
νά καταλάβω.

Ή  δίκη, πού άρχισε τό πρωί τής 20ης ’Οκτωβρίου 1924, ένώ ό κόσμος, μή 
βρίσκοντας θέσι μέσα στήν μικρή αίθουσα τοϋ Κακουργιοδικείου £Ϊχε κατακλύσει 
τήν οδόν Σανταρόζα γιά νά δή τή «φόνισσα» τοϋ Γ ιαννάκη Καλομοίρης ξεκίνησε μέ μιά 
μάχη μεταξύ τής πολιτικής άγωγής καί ύπερασπίσεως. Γιατί δταν οί συνήγοροι 
τής πολιτικής άγωγής έδήλωσαν δτι παρίστανται ώς πολιτικώς ένάγοντες άπό τόν 
πατέρα τοϋ θύματος Μανώλη Καλομοίρη καί ζητούν ψυχικήν οδύνην μίαν μόνον 
δραχμήν δι* αύτόν συμβολικώς, ό μακαρίτης Κυριακόπουλος τής ύπερασπίσεως 
έσηκώθηκε αμέσως όρθιος, έβγαλε μίαν δραχμήν άπό τήν τσέπην του καί εΐπεν :

—’Ιδού ή άποζημίωσις διά τήν ψυχικήν οδύνην. "Ετσι ικανοποιηθήκατε και 
δέν έχετε πλέο'Λλόγον παραστάσεως έδώ.
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Βόμβα νά έπεφτε στο δικαστήριο δεν θά έκανε τέτοια έντύπωσι για την 
γκάφα της πολιτικής αγωγής. Καί ένώ τό δικαστήριο των συνέδρων άπεσύρετο 
σέ διάσκεψι, όταν έπανήλθον οί πολιτικώς ένάγοντες οί ίδιοι έδήλωσαν ότι παρίσταν- 
ται για ψυχική οδύνη τής μητέρας τοϋ θύματος, τής δυστυχισμένης Χαρίκλειας Κα
λομοίρη, για την οποίαν έζήτησαν 250.000 δραχμές. Καί τό δικαστήριο έθεώρησεν 
ίκανοποιηθέντα μέ τή δραχμή τον πατέρα Καλομοίρην καί έδέχθη την πολιτική 
άγωγή για τήν μάννα τοϋ Γιαννάκη. -p

Καί ή διαδικασία άρχισε καί έτελείωσε μετά μέρες ολόκληρες, μέσα σέ μιά 
άφάνταστη δραματικότητα. Οί εφημερίδες δημοσίευαν στήλες ολόκληρες μέ σχε
δόν στενογραφημένα τά πρακτικά. Οί γονείς Καλομοίρη έπέμειναν ότι δέν είχαν ύπο- 
ψιασθή ώς τή στιγμή τοϋ δράματος τίποτα, άλλά άπό τον συνδυασμό των διαφόρων 
περιστατικών πού προηγήθησαν, σχημάτισαν τή πεποίθησι ότι ή Μαργαρίτα είχε ξε
μυαλίσει τό παιδί τους, ότι είχε λυσσάξει γ ι’ αύτό καί ότι μανιασμένη, όταν ό Γιαν- 
νάκης των ήθελε νά ξεκόψη πιά άπ’ αύτήν καί ήθελε νά τήν άφήση, όπως είχε πή 
σ’ ένα φίλο του Γιάννη Νικολόπουλο πριν άπό μέρες, έπάνω στον άνικανοποίητο 
πόθο της άρπαξε τό περίστροφο τοϋ άλλου, τοϋ έπίσημου έραστοΰ της καί τούς σκό
τωσε τό παιδί τους. Μά ό μικρός Γιαννάκης Νικολόπουλος, άπουσιάζοντας στο 
εξωτερικό, δέν ήλθε, ένώ άπό τήν κατάθεσι τοϋ μόνου αύτόπτου καί αύτήκοου μάρτυ- 
ρος τοϋ Γιαννάκη Χόρν καί τοϋ θυρωρού βγήκαν άλλα πράγματα. Δηλαδή ότι ό Γιαν
νάκης έλεγε καί έφώναζεν ότι τήν είχε ερωμένη, έπειδή έκείνη δέν τοϋ άνοιξε. Μά ή 
δραματικώτερη σκηνή τής δίκης ήταν όταν ό μακαρίτης Ξάνθης, ό ιατροδικαστής, 
άφοΰ είδε μπροστά στο δικαστήριο τό ύποκάμισο καί τό σακκάκι τοϋ Καλομοίρη, 
άναγκάσθηκε νά όμολογήση 6τι ή είσοδος τής σφαίρας έγινεν άπό τό άριστερό χέρι 
καί βγήκε πίσω άπό τή δεξιά ωμοπλάτη. ’Άρα τό «θύμα» δέν είχε πυροβοληθή 
έκ τών όπισθεν καί κατέληξε:

—'Ομολογώ έκ τών ύστέρων ότι έπλανήθην. Ή  έκθεσίς μου είναι πεπλανη- 
μένη καί πρέπει νά θεωρηθή άκυρος.

Καί τότε ό πρόεδρος τοϋ Κακουργιοδικείου έβροντοφώνησεν :
—Άλίμονον κ. ΐατροδικαστά. Ή  έκθεσίς σας ήτο δυνατόν νά στείλη ένα 

άνθρωπον εις τήν λαιμητόμον.
'Ο καθηγητής Γεωργιάδης καί ό έπιμελητής του Κάτσας έτόνισαν ότι κάθε 

ένας μπορούσε νά κάνη τό σφάλμα, έφ’ όσον είχαν καθαρισθή τά τραύματα μέ ιώδιο 
καί ότι μαζί μέ τό πτώμα έπρεπε νά είχαν προσαχθή στόν ιατροδικαστή καί τά ροΰχα 
τοϋ σκοτωμένου καί είπαν οτι ό Ξάνθης ήταν φαινόμενον έργατικότητος. Καί τελικά 
ύστερα άπό εννέα ολοκλήρων ήμερών διαδικασία καί άφοΰ ό Είσαγγελεύς, μακαρίτης 
Τόμαν, βροντοφώνησε μέσα στο δικαστήριο ότι ή Μαργαρίτα ήταν άθώα καί έζή- 
τησε τήν πανηγυρική άπαλλαγή της, ύπεστήριξεν ότι καί νά τον είχε σκοτώσει πάλι 
δίκηο θά είχε, γιατί καί ή χειρότερη πόρνη έχει δικαίωμα νά άξιώνη άπό τήν κοι
νωνία νά μή τήν βρίζουν μπροστά στόν κόσμο γιά νά τήν κάνουν νά ύποκύψη. Καί 
ύστερα άπό πραγματικά κεραυνούς τών συνηγόρων τής πολιτικής άγωγής καί μνη
μειώδεις άγορεύσεις τών συνηγόρων τής ύπερασπίσεως καί ιδίως τοϋ μακαρίτου 
Τσουκαλά, οί ένορκοι μετά διάσκεψι, πού βάσταξε μονάχα ένα τέταρτο τής ώρας, 
μέ τήν ετυμηγορία τους διεκήρυξαν, μέσα στά παταγώδη χειροκροτήματα τοϋ 
ακροατηρίου, ότι ή Μαργαρίτα Ούαλλόν δέν είχε σκοτώσει τό Γιαννάκη Καλομοίρη 
καί τό δικαστήριο τών συνέδρων τήν έκήρυ^εν άθώα.

'Η ύπόθεσις όμως δέν έληξε. Γιατί τήν άλλη μέρα έδημιουργήθηκε θύελλα 
καί μέσα στήν Έθνοσυνέλευσι γιά τή Δικαιοσύνη καί έλεγαν αν είχεν ή όχι τό δι
καίωμα νά βροντοφωνήση άπό τήν έδρα τοϋ Είσαγγελέως ό μακαρίτης Τόμαν τήν 
άθωότητα τής κατηγορουμένης καί νά διακηρύξη ότι είχε τό δικαίωμα καί νά σκο- 
τώση άκόμα, όταν ό άλλος τής βροντοφωνοΰσε ότι τήν είχε μαιτρέσσα του, ένώ δέν
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την είχε. Καί τότε βρέθηκαν μερικοί νά πουν 8τι τάχα ό Τόμαν ύπεστήριξε τήν 
Μαργαρίτα γιατί ήταν... Συριανός καί καθολικός καί καθολική ήταν καί ή Ούαλ- 
λόν. Μά βρήκαν άκόμα οτι καί ό άείμνηστος Γεωργιάδης τήν είχε υποστηρίξει, γιατί 
κι’ αυτός είχε παντρευθή Γαλλίδα καί Γαλλίδα υπήκοος ήταν καί ή Μαργαρίτα. 
’Αστεία πράγματα^Μόνον ό μακαρίτης Τσουκαλάς κατάλαβε τό πώς καί τό γιατί 
έγινε τό δράμα. Γιατί ό μακαρίτης Γιαννάκης Καλομοίρης δίψαγε, όπως βροντοφω- 
νοϋσε στα τραγούδια του, για τήν άγάπη, για τήν πόρνη, για τή σάρκα, δίψαγε είπε 
για γυναίκα. Καί ό άνικανοποίητος πόθος του τον έκανε νά διαδώση στούς φίλους 
του 8τι είχε φιλενάδα τή Μαργαρίτα. Καί επειδή δεν έγινε δεκτός λύσσαξε καί 
στή μανία του άρπαξε τό περίστροφο του Τριανταφύλλου. Καί στή μεταξύ τους, 
πάλη, όταν εκείνη τοϋ είπε ν’ άφήση τις τρέλλες καί προσπαθούσε νά τοϋ άρπάξη τό 
περίστροφο, εκείνο πήρε φωτιά καί τον σκότωσε «στο γλυκοχάραγμα τής ζωής του», 
8πως ήταν καί ό τίτλος τής ποιητικής συλλογής μέ τά τραγούδια καί τά ποιή- 
ματά του, πού έβγαλε ό πατέρας του μετά τό δράμα. \S

’Από δλο τό δράμα, πού τό έγραψα καί τό έζησα έκεϊνα τά χρόνια, λυπή°ηκα 
τά δυο ράκη πού έφθασαν τότε στο δικαστήριο. Τό πατέρα του τό μαέστρο καί τή 
μάννα τοϋ Γιαννάκη, καθηγήτρια κι’ εκείνη τοϋ ’Ωδείου. Καί ό μακαρίτης Καλο
μοίρης τον πόνο τοϋ χαμοΰ τοϋ μονάκριβου γιοΰ του τον έκανε ένα σπαρακτικό τρα
γούδι, ένα παθητικό ωραιότατο ταγκό, πού τό τραγουδούσε γιά χρόνια καί χρόνια 
8λη ή ’Αθήνα.

Τ ’Αγόρι μου έλα, ξύπνα
καί γείρε στήν αγκαλιά μου.
Τά χάδια σου μή μ’ άρνιέσαι.
Μά γιατί δεν μοΰ μιλάς ;

Κοιμάσαι μήπως χρυσό μου ;
Σέ άλλους κόσμους πλανιέσαι ;
Γιατί ακίνητο στέκεις ;
"Ελα, πές μου δυο λόγια πιά,

Καϋμένε μαέστρο, καϋμένη μαννούλα. Μόνον ό θάνατος σάς λύτρωσε, υστέρα 
άπό χρόνια, άπό τον πόνο γιά τό θάνατο τοϋ μονάκριβου άγοριοΰ σας...

. Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην των , κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος των άστυνομι- 
κών, οΐ όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τω ν.
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---------------------------------'Χπό τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ---------------------------------

(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)

'Ο κ. Σπύρου μέ δέχθηκε στο γραφείο του μέ τή γνωστή σοβαρότητά του, 
μά καί την χαρακτηριστική καλωσύνη του.

—Διατάξατε κ. διευθυντά.
—Είσαι έ'τοιμος Δουκάκη γιά τήν άναχώρησί σου στή Γαλλία;
—Πανέτοιμος κ. διευθυντά.
—Πολύ καλά.
Μετά άπό ώρισμένες οδηγίες καί πατρικές συμβουλές, έβγαλε άπό το συρ

τάρι του γραφείου Toy ένα στενόμακρο φάκελο κι ένα διαβατήριο καί μοϋ είπε.
—Αυτό είναι το διαβατήριό σου. Τον έμπιστευτικό αύτό φάκελο θά τον πα- 

ραδώσης στήν πρεσβεία μας στο Παρίσι.
Άφοΰ μοϋ ευχήθηκε καλό ταξίδι καί καλή επιτυχία, έ'φυγα άπό τό γραφείο 

τοϋ διευθυντοϋ, γεμάτος άνείπωτο ένθουσιασμό γιά νέες περιπέτειες κ ι’ έλπίδες γιά 
έπιτυχίες.

** *
"Υστερα άπό δύο μερόνυχτα θαυμάσιο ταξίδι μέ τό άτμόπλοιο τής γραμμής 

τής εποχής έκείνης «Φρίντον» φτάσαμε στο Μπρίντεζι κ ι’ άπό εκεί συνέχισα σιδη
ροδρομικός γιά τό Παρίσι.

'Όταν έφτασα στή γαλλική πρωτεύουσα παρέδωσα τον φάκελο τοϋ υπουρ
γείου ’Εξωτερικών στήν πρεσβεία μας. Ό  τότε πρεσβευτής, άείμνηστος ’Ιωάννης 
Πολίτης, μέ έγγραφό του προς τόν Γενικό Πρόξενο τής Μασσαλίας Μελέκον, παρα- 
καλοϋσε 6πως μεσολαβήση γιά τήν ένίσχυσί μου άπό τήν τοπικήν ’Αστυνομίαν 
καί τήν σύλληψι των δύο Ελλήνων κακοποιών.

Πραγματικά ό πρόξενος Μελέκος όταν πήγα στή Μασσαλία, ήταν ενήμερος 
καί διέταξε τόν γραμματέα νά μέ συνοδεύση καί νά μέ παρουσιάση στο διευθυντή 
τοϋ τμήματος κεντρικής υπηρεσίας άσφαλείας.

Ό  διευθυντής τής άσφαλείας, εόγενέστατα καί πρόθυμα, διέθεσε τόν επιθεω
ρητήν Καλβέ γιά συνεργάτη μου. ’Από τήν επομένη κιόλας άσχοληθήκαμε γιά 
γιά τήν σύλληψι τοϋ Άντερσον καί Ροδαναίου. Γιά τήν άνακάλυψί τους δέν δυσκο- 
λευθήκαμε, γιατί άπό τις πληροφορίες καί τήν . παρακολούθησι τών γνωστών τους 
στήν ’Αθήνα, γνώριζα θετικά τις διευθύνσεις τής διαμονής τους στή Μασσαλία.

"Ετσι τά ξημερώματα τής 5ης Αύγούστου 1928 εύρίσκοντο καί οί δύο στά 
χέρια μας. Τόν Άντερσον συνελάβαμε σε μιά πανσιόν τής όδοΰ Παραντίς καί τόν 
Ροδαναϊο στο ξενοδοχεϊον «Έξέλσιορ» τής'λεωφόρου Κανεμπιέρ-Βιέ Πόρ.

** *
Άφοΰ τελείωσαν δλες οί διατυπώσεις καί οί δύο 'Έλληνες κακοποιοί έκλείσθη- 

καν στις φυλακές μέχρι τής έκδόσεώς των στήν ελληνική δικαιοσύνη, μπορούσαμε 
πιά ν’ άσχοληθοΰμε καί γιά τήν άνακάλυψί τοϋ Νίλα. ’Έτσι έκανα τήν πρότασί μου 
στον Γάλλο άστυνομικό.

—Κύριε Καλβέ, ένδιαφέρομαι καί γιά μιά άκόμα προσωπικότητα, πού κατά 
πάσαν πιθανότητα βρίσκεται εδώ στή Μασσαλία, τοϋ είπα, κατατοπίζοντάς τον 
περιληπτικά στήν ύπόθεσι τοϋ πλαστογράφου Νίλα.

Ό  Γάλλος έπιθεωρητής, ενθουσιασμένος άπό τις δύο πρόσφατες έπιτυχίες, 
μοϋ είπε:
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—Είμαι στη διάθεσί σας. Μπορούμε ν’ άρχίσουμε άμέσως τήν άναζήτη- 
σίν του.

—Κύριε Καλβέ, άπό τις πληροφορίες μου, ξέρω θετικά'οτι ό καταχραστής βρί
σκεται άπό καιρό στη Γαλλία καί διαμένει στην πόλι σας. Αυτό διαπιστώνεται καί 
άπό την άλληλογραφία του μέ την οίκογένειά του. Παίρνει τα γράμματά του στή 
Μασσαλία στο όνομα μιας Πωλέτ Λαρουά, πού άσφαλώς είναι καί φιλενάδα του.

—Πολύ εύκολο να μάθωμε άπό τη γειτονιά της, είπε.
—"Αν ήταν έτσι κ. Καλβέ τδξερα κι’ εγώ, μά άλληλογραφεΐ «πόστ ρεστάντ» 

κ ι’ είναι κάπως δύσκολο.
. —Θά βρούμε τον τρόπο κ. Δουκάκη, μου είπε καί δώσαμε ραντεβού για τήν

άλλη μέρα.
"Οταν συναντηθήκαμε, τού έδωσα έ'να αντίτυπο της φωτογραφίας τού Νίλα, 

τού εξέθεσα τις συνήθειές του, τον τρόπο ζωής του, καί ότι οί σύντροφιές του είναι 
συνήθως γυναίκες τού ελευθέρου έρωτα.

—"Ωστε τού αρέσει ν’ άπολαμβάνη τις χαρές τής ζωής μέσα στο βούρκο; 
Τότε κάπου εδώ θά τον βρούμε, άνάμεσα στον ύπόκοσμο τής Μασσαλίας, είπεν 
ό Γάλλος έπιθεωρητής.

Σάν όλα τά μεγάλα λιμάνια έτσι καί ή Μασσαλία έχει τον ύπόκοσμό της, άπό 
δικούς της καί ξένους. Πλουσιώτατον όμως σέ ποικιλία καί άριθμό,πού ζή καί κινεί
ται άνάμεσα στά παραλιακά κέντρα καί τά καπηλειά, μέσα στά στενά δρομάκια γύ
ρω άπό τή μεγάλη λεωφόρο Κανεμπιέρ.

Μόλις σουρουπώσει, σάν φανταχτερές πεταλούδες, μέ τά πολύχρωμα καί τολ
μηρά φορέματά τους, ξεπετάγονται άπ’ τις γωνιές οί γυναίκες καί σέ προκαλούν. 
’Άλλες μέ άφάνταστη λεπτότητα ζητούν τή συντροφιά σου, κι’ άλλες μέ χυδαιότη
τα κι’ άσεμνες χειρονομίες σοΰ ύπόσχονται άκατονόμαστα όργια.

Πολλές, νεαρώτατες, κοριτσόπουλα ακόμα, τόσο όμορφα πού λες νάχα χι
λιάδες μάτια νά τά θαυμάζω. Καί πλάϊ σ’ αύτά πολλές ξεπερασμένες καλλονές, πού 
μέ φτιασίδια καί ψεύτικα μπιζού προσπαθούν νά σκεπάσουν τά θλιβερά άχνάρια τού 
άδυσώπητου χρόνου καί τής κραιπάλης.

Καί οί πελάτες, άμέτρητοι ναυτικοί, περαστικοί καί ξέμπαρκοι, νέοι, κομψοί 
γλεντζέδες, καί μαζί μ’ αυτούς πολλά κοινωνικά κατακάθια, άγαπητικοί καί «ζ ιγ 
κολό», καί Φραντσέζοι άπάχηδες,πού άποζοΰν μέ τό δικό τους τρόπο άπό τον άλλο- 
πρόσαλλο αύτό κόσμο.

Άπό τήν ίδια μέρα άρχίσαμε μέ τό Γάλλο επιθεωρητή νά περιερχώμαστε τά 
άνγρα τού ύποκόσμου καί τά διάφορα κέντρα όπου έσύχναζαν "Ελληνες. "Οπως τό 
«Καφέ Ρομάν» στήν άρχή τής λεωφόρου Κανεμπιέρ, πού θεωρείται ώς τό μοναδικό 
κέντρο στο όποιο πηγαίνουν "Ελληνες περαστικοί καί οί ναυτικοί μας, όταν βρί- 
σκωνται στή Μασσαλία.

Ό  έλεγχος όμως δέν έφερε κανένα άποτέλεσμα. Μέσα σ’ εκείνο τό πλήθος 
των άνθρώπων, ήταν σά νά ζητούσαμε κόκκον άμμου στον ώκεανό. Καί τότε είπα 
στο Γάλλο συνεργάτη μου:

•—Κύριε Καλβέ γιά νά μή ταλαιπωρούμεθα άσκοπα, νά στραφούμε στο «πόστ- 
ρεστάντ». Κάπως δύσκολη ή δουλειά, άλλά άπό έκεΐ θά ξεκαθαρίση ή ύπόθεσις. Γιά 
τήν περίπτωσι όμως αυτή μας χρειάζεται μιά γυναίκα, πού νά παρουσιασθή ώς φί
λη τής Λαρουά. "Ετσι θά έξακριβώσωμε αν συνεχίζεται ή άλληλογραφία μέ τήν 
Ελλάδα καί μ’ αύτό τόν τρόπο θά τήν άποκαλύψωμε.

—Πολύ σωστά, είπεν ενθουσιασμένος ό έπιθεωρητής καί μείναμε σύμφωνοι.
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«πδστ ρεστάντ» καί ρωτούσε τον υπάλληλο άν έχη επιστολή ή φίλη της Πωλέτ. 
'Όπου ένα πρωί έφθασε τρεχάτη στο γραφείο του έπιθεωρητοΰ.

—Κύρ ε Καλβέ, ή Λαρουά έχει επιστολή.
"Υστερα άπδ την εΐδησι τής Ζάν ό Καλβέ κ ι’ έγώ βρισκόμαστε στο τα

χυδρομείο καί παρακολουθούσαμε τις κοπέλλες πού πλησίαζαν τη θυρίδα του 
«πόστ - ρεστάντ». Σταθήκαμε τυχεροί, γιατί τό ίδιο άπόγευμα άκούσαμε μια 
πολύ όμορφη καί κομψή κοπελλίτσα να λέγη στον υπάλληλο :

•—Πωλέτ Λαρουά.
’Αμέσως ό ύπάλληλος τής έδωσε τήν έπιστολή, πού χωρίς να τή διαβάση τήν 

έβαλε στήν τσάντα της κ ι’ έφυγε βιαστική.
Μ’ ένα μόνο βλέμμα συνεννοηθήκαμε μέ τον Γάλλο έπιθεωρητή καί τήν πή

ραμε στο κατόπιν.
'Η Λαρουά ξέγνοιαστη τράβηξε τον παραλιακό δρόμο,έφτασε στήν όδό Ποβώ 

καί μπήκε στο ξενοδοχείο «Ριάλτο».
Περιμέναμε άρκετή ώρα τήν έξοδό της, μά ή Λαρουά δεν έβγαινε, πράγμα πού 

φανέρωνε πώς έκεΐ διέμενε. Πραγματικά κατά τον έλεγχο πού έκαμε ό Καλβέ 
στά δελτία βρήκε τή Λαρουά έγκατεστημένη στο ξενοδοχείο «Ριάλτο». ’Από τις 
πληροφορίες υπαλλήλου τοϋ «Ριάλτο» έμαθε πώς ή Λαρουά ήταν χορεύτρια, εργα
ζόταν στο νυκτερινό κέντρο «Βατακλάν»,τής οδού Χάλλ Πουζέ καί οτι είχεν έλθει 
λίγες μέρες άπό τό ξενοδοχείο «Πατλάν», τής όδοϋ Γκράντ Τεάτρ πού διέμενε.

Γιά νά βεβαιωθούμε ότι έτσι έχουν τά πράγματα τραβήξαμε γιά τό ξενοδο
χείο «Πατλάν».

Έ κεΐ πήραμε τις πιο σημαντικές πληροφορίες. Μάς είπαν πώς πραγματικά 
ή Λαρουά έμενε στο ξενοδοχείο μέ κάποιο νέο. Κι’ όταν τούς δείξαμε τή φωτογραφία 
τοϋ Νίλα, αμέσως άνεγνώρισαν τον πελάτη τους Νικόπουλο. "Οπως φαίνεται μ’ 
αύτό τό ψευδώνυμο κυκλοφορούσε. Βέβαιοι πλέον πώς ό Νίλας βρίσκεται στή Μασ
σαλία καί μόνον απ’ τή φιλενάδα του χορεύτρια Λαρουά θά τον άνακαλύπταμε, άπο- 
φασίσαμε νά εγκατασταθώ στο ξενοδοχείο «Ριάλτο», γιά νά παρακολουθώ άπό 
κοντά κάθε της κίνησι.

Κατά καλή τύχη βρέθηκε άδειο τό δωμάτιο 24, πού ήταν ακριβώς απέναντι 
στο δωμάτιο τής Λαρουά. Τό ΐδιο βράδυ έπισκεφθήκαμε μέ τό Γάλλο έπιθεωρητή 
γιά πρώτη φορά τό κέντρο «Βατακλάν». 'Ο Καλβέ γνώριζε πολλά γιά τό περί
φημο άύτό νυκτερινό κέντρο, άκόμα καί δτι τό διηύθυνε κάποιος "Ελληνας, ό Δ. 
Βύρων, εγκατεστημένος άπό χρόνια τώρα στή Μασσαλία, μέ μόνες του άσχολίες 
τή σωματεμπορία κ ι’ άλλες βρωμοδουλειές. Τύπο διεφθαρμένο καί επικίνδυνο, μοΰ 
τον παρέστησεν ό συνεργάτης μου. (Τον τυχοδιώκτη αύτόν δέν ξέρω ποιος άνεμος 
τόν έφερε καί πάλιν στήν Ελλάδα κατά τή μαύρη κατοχή καί τον άνεκάλυψα έκεΐνα 
τά χρόνια νά δουλεύη σε δίκτυο τής γερμανικής κατασκοπείας Α.Σ.Τ., σε μιά άπ’ 
τις άντεθνικές οργανώσεις πού είχαν δημιουργήσει οί κατακτηταί, τόν ΟΕΔΕ πού 
έστεγάζετο στον Πειραιά στήν οδόν 'Αγίου Κωνσταντίνου).

Τό κέντρο «Βατακλάν», όπου εργαζόταν ή Λαρουά, ήταν ένα άπό τά συνη
θισμένα νυκτερινά κέντρα μέ μεγάλη αίθουσα, πολύχρωμα φώτα καί κατάμεστο άπό 
κόσμο κάθε βράδυ, γιατί ήταν όνομαστό πώς είχε πάντα όμορφες γυναίκες.

Πραγματικά όταν μπήκαμε μέ τόν Καλβέ διεπίστωσα τή φήμη του. Κο
πέλλες πολλές καί πολύ όμορφες μέ άραχνοΰφαντα τολμηρά φορέματα τριγύριζαν 
ανάμεσα στά τραπέζια μέ τούς μεθυσμένους θαμώνες άπό τά περνό, τά τζίν, τά 
ούίσκυ, πού τις τραβούσαν κοντά τους μέ πρόστυχες χειρονομίες.

(Συνεχίζεται /
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΙΆΐ
Έ κ τοΰ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν

--------------------------Χουάιτχέντ « Ή  ιστορία τοΰ F.B.I.», κατά μετάφρα----------------------------
σιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνέχεια έκ τοϋ■ ---■■■■■.,■ ■ - ■ προηγουμένου)

Μέσα στο αυτοκίνητο τοΰ Νέλσον, βρισκόταν ή σύζυγός του Ελένη. Οί άν
δρες τοΰ F.B.I. καί οί γκάγκστερς έπήδησαν άπό τα αύτοκίνητά τους καί άνοιξαν 
μάχη, κατά την οποία σκοτώθηκαν ό Κώλεϋ καί ό Χόλις, ενώ ό Νέλσον τραυματί
σθηκε βαρειά.'Όταν υστέρα άπό μερικές ώρες έξεψύχισεν ό Νέλσον, ή σύζυγός του 
καί ό Τσέηζ έ'θαψαν τό πτώμα του σ’ ένα χαντάκι, δίπλα στη δημοσία οδό.

Κατά μία περίεργη άντιστροφή της λογικής, ό πολύς κόσμος ήρωοποιοΰσε τον 
Ντίλλιγκερ καί τον Νέλσον, ένώ ώς κακούς δαίμονες θεωροΰσε τούς άνδρες τοΰ F. 
Β.Ι. Μιά εφημερίδα τής Βιργινίας έπέκρινε τό φόνο τοΰ Ντίλλιγκερ άπό τούς άνδρες 
τοΰ F.B.I. καί τον έχαρακτήριζεν ώς πράξιν άνανδρη δειλών άνθρώπων, πού δεν έτόλ- 
μησαν νά τον συλλάβουν μέσα στο θέατρο. «Έάν ύπήρχεν ένας γενναίος άνδρας θά προ
χωρούσε καί θά συνελάμβανε τον Ντίλλιγκερ... Τί έφοβοΰντο άπό ένα άνδρα; Αύτό 
μαρτυρεί ότι οί περισσότεροι υπάλληλοι τοΰ ομοσπονδιακού γραφείου είναι 
δειλοί».

Μιά νεαρή κοπέλλα έγραφε σέ μιά εφημερίδα τοΰ Σικάγου: «Λυπούμαι πρά
γματι τον πατέρα τοΰ Ντίλλιγκερ. Έάν ήμουν άνδρας καί μέλος τής σπείρας τοΰ 
Ντίλλιγκερ^ άσφαλώς θά έξεδικούμην τό θάνατό του».

'Η φιλενάδα τοΰ Ντίλλιγκερ, Έβελυν Φρεσέτ, άποφυλακίσθηκε καί έλαβε 
μέρος σέ μιά γιορτή καρναβαλιού, όπου άρχισε νά άφηγήται τή ζωή της μέ τον Ντίλ- 
λιγκερ: «Τοΰ άρεσε νά χορεύη καί νά κυνηγά. ΤΗταν καλός σκοπευτής... Τοΰ άρε
σε ή μουσική, άλλά ποτέ δέν τραγουδούσε ό ίδιος. Στο φαγητό τοΰ άρεσαν οί σάλ
τσες. Τοΰ άρεσε νά τρώγη ψωμί μέ σάλτσα». Οί άκροαταί άκουγαν τις άφηγήσεις 
αύτές καί άφηναν τά στόματά τους άνοιχτά άπό θαυμασμό.

Μετά τό φόνο δύο άλλων γκάγκστερς σέ συμπλοκές, μιά έφημερίδα τής Βαλ
τιμόρης έδημοσίευεν ένα γράμμα πού έγραφε:

«Αύτά τά φτωχά, τά καλά παιδιά... έπρεπε νά τά έχουν προλάβει καί νά τά 
έχουν κατηχήσει. Έάν οί «άνθρωποι τοΰ κράτους» τούς έλεγαν νά μή διαπράξουν 
άλλο έγκλημα πλέον, θά ήταν ένα χριστιανικώτατο παράδειγμα... Δέν είχαμε τέ
τοια σκάνδαλα κατά τήν συνετή διακυβέρνησι τοΰ θεοφοβούμενου κ. Χάρντιγκ καί 
τοΰ Κρίστιαν Κούλιτζ ή τοΰ άγαπητοΰ μας κ. Χέρμπερτ Χοΰβερ. Μόνο οί άθλιοι οί 
Δήμοκρατικοί ξέρουν νά άφαιροΰν τήν ιερή άνθρώπινή ζωή (ύπογραφή) Μητέρα».

Μιά άπό τις πιο άνόητες αισθηματικότητες ήταν μιά συνέντευξις μέ τή χή
ρα τοΰ Νέλσον «μέ τό παιδικό πρόσωπο». ’Έγραφαν τότε: «'Ο Νέλσον «μέ τό παι
δικό πρόσωπο» πέθανε στήν άγκαλιά τής γυναίκας του μέ ένα χαμόγελο στά χείλη, 
άλλά μέ τά δάκρυα στά μάτια γιά τά δυο μικρά παιδιά του».

Αύτό ήταν τό συγκινητικώτερο σημείο τής συναρπαστικής ιστορίας πού άφη- 
γήθηκε ή ωραία χήρα τοΰ Νέλσον κατά τήν συνέντευξι στήν οποίαν έδωσεν όλες 
τις λεπτομέρειες τοΰ θανάτου τοΰ συζύγου της στά χέρια τών υπαλλήλων τοΰ F.B.I.

'Η χήρα περιεγράφετο άπό τήν άδελφή τοΰ Νέλσον σάν «μιά άπό τις πιο άφω- 
σιωμένες μητέρες πού είχε ποτέ γνωρίσει», παρά τό γεγονός ότι ό Νέλσον καί ή σύ
ζυγός του είχαν έγκαταλείψει τά παιδιά τους, καί ότι τά παιδιά είχαν γνωρίσει τή 
μητέρα τους μόνο σάν μιά σπάνια έπισκέπτρια, πού τήν άποκαλοΰσαν «θεία Ε λέ
νη». Γιά τό φόνο τών άστυνομικών, Κώλεϋ καί Χόλις, σπανίως έκαναν λόγο οί ε
φημερίδες.
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Τό μεγαλύτερο ποσοστό τής κοινής γνώμης, έν τούτοις, ήταν μέ τό μέρος 
του Χοϋβερ καί τοϋ F.B.I. Ή  συμπάθεια δμως πού έξεφράζετο παντού για το θά
νατο των γκάγκστερς, καθώς καί ή κριτική κατά τοϋ F.B.I., έξηρέθισε τον Χοϋβερ. 
“Αρχισε νά δίδη ομιλίες σέ λέσχες, σέ πανεπιστήμια καί διάφορα συνέδρια καί να 
τονίζη δτι ό πραγματικός δημόσιος κίνδυνος ήταν οί έγκληματίες καί εκείνοι πού, 
κατά κάποιο τρόπο, συνδέονταν μ’ αυτούς. Άποκαλοΰσε τούς έγκληματίες «άφρό- 
κρεμα τοϋ υποκόσμου», «άφηνιασμένα κτήνη», «άρουραίους τοϋ δημοσίου», «άρ- 
πακτικά ζώα» καί «γΰπες». Κατέκρινε τούς «άργυρώνητους πολιτικούς», πού ήταν 
οί σύμμαχοι τοϋ ύποκόσμου, καί τούς δικηγόρους, πού άποτελοΰσαν τό έντιμο προ
σωπείο τής δράσεως των διαφόρων σπειρών. 'Ωμίλησε για τούς άναξιόπιστους άστυ- 
νομικούς καί έχρησιμοποίησεν άνάλογα έπίθετα καί φράσεις για νά περιγράψη τό 
ρόλο τους. Κατεφέρθη κατά τοϋ συστήματος χορηγήσεως χάριτος, βάσει τοϋ οποίου 
άφήνονταν ελεύθεροι άμετανόητοι έγκληματίες γιά νά διαπράξουν περισσότερα έγ- 
κλήματα.

** *

Παράλληλα μέ τις δριμεΐες έπικρίσεις του γιά τήν διαφθορά καί την ελλειψι 
έπιβολής τοϋ νόμου, ό Χοϋβερ έκινεΐτο γιά τήν έξόντωσι τής σπείρας τοϋ διαβοή- 
του Μπάρκερ Κάρπις, τής όποιας τά μέλη είχαν δολοφονήσει δέκα άτομα, είχαν 
τραυματίσει άλλα τέσσαρα καί είχαν ΐδιοποιηθή 1.000.000 δολλάρια άπό τό 1931 
μέχρι τό 1936. Πολλά μέλη τής σπείρας ήταν πρώην κατάδικοι, πού είχαν άποφυλα- 
κισθή κατόπιν άπονομής χάριτος, είχαν καταφύγει στις πόλεις καί δροΰσαν χωρίς 
ή ’Αστυνομία νά μπορή νά τά άναγνωρίση, παρ’ δλον δτι τής άπεστέλλοντο οί φωτο
γραφίες τους μέ τά άπαραίτητα στοιχεία.

Άπό τήν παρέλασι τών έγκληματιών τής περιόδου έκείνης, ό Ά λβιν Κάρπις 
έχαρακτηρίζετο ώς ό ύπ’ άριθ. 1 δημόσιος κίνδυνος. Κατεζητεΐτο γιά άπαγωγή καί 
έκβιασμό τοϋ Γουίλλιαμ Χάμ άπό τον "Αγιο Παύλο τής Μινεσότα, άπό τον ό
ποιο πήρε 100.000 δολλάρια, καί γιά διάφορα άλλα έγκλήματα καί φόνους. Στον 
ύπόκοσμο ήταν γνωστός ώς ό «γερο-αίλουρος». 'Ο Χοϋβερ, στις ομιλίες του, άνέ- 
φερε συχνά τόν Κάρπις ώς «άρουραΐο» καί τό χλευαστικό αύτό παρατσούκλι έξηρέ
θισε τον Κάρπις.Έστειλε μήνυμα στόν Χοϋβερ καί τόν εΐδοποιοΰσεν δτι θά τόν έσκό- 
τωνε μέ τόν ίδιο τρόπο πού τό F.B.I. είχε σκοτώσει τόν Μπάρκερ καί τό γυιό του 
Φρέντ, σέ μιά ένοπλη συμπλοκή στή Φλωρίδα.

'Ο Χοϋβερ διέταξε τούς ύπαλλήλους του δπως εύθύς ώς πληροφορούνται κά
τι περί τοϋ τόπου διαμονής τοϋ Κάρπις νά τόν ειδοποιούν άμέσως, ώστε νά δίδη προ- 
σωπικώς τις δέουσες οδηγίες. Οί υπάλληλοι τοϋ F.B.I. άπεκάλεσαν τόν Κάρπις «ό 
άνθρωπος τοϋ διευθυντοΰ», δηλαδή ό άνθρωπος γιά τόν όποιο ένδιαφερόταν προ
σωπικούς ό Χοϋβερ.

Τό Μάρτιο τοϋ 1936 ό Χοϋβερ ένόμισεν δτι είχε έρθει ή σειρά του νά δράση. 
Τόν ειδοποίησαν στή Νέα 'Υόρκη δτι ό Κάρπις έκρύπτετο κάπου στή Χότ Σπρίγκς 
τής Άρκάνσας. Άμέσως έπιβιβάσθηκεν ειδικού άεροπλάνου καί έφυγε γιά τήν Ού- 
άσιγκτων, δπου μιά ομάδα ύπαλλήλων άνέμενε νά τόν άκολουθήση. 'Ο Χοϋβερ 
δμως διέταξε τούς περισσοτέρους νά παραμείνουν στήν υπηρεσία τους. 'Ο Χοϋβερ 
καί οί άνδρες πού έπέλεξεν άνέβηκαν στο άεροπλάνο καί έπερίμεναν νεώτερη εϊδησι 
άπό τήν Χότ Σπρίγκς. 'Η εΐδησις έφτασεν, άλλά ήταν άποθαρρυντική. 'Ο Κάρπις 
είχε διαφύγει—κατά πάσαν πιθανότητα είχε εΐδοποιηθή άπό τήν τοπική Αστυνομία 
περί τής άφίξεως τών ύπαλλήλων τοϋ F.B.I.

’Εάν ό Κάρπις συνελαμβάνετο τό Μάρτιο, ό διευθυντής τοϋ F.B.I. θά εΐχεν 
άποφύγει τις έπικρίσεις τοϋ γερουσιαστοϋ Μάκ Κέλλαρ άπό τό Τένεση.

(Σ υνεχ ίζετα ι)



ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

L O S  A N G E L E S
ΣΤΑΘΜΕΥΣΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ — ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ — ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

'Υπό χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
( Συνέχεια in i τό προηγούμινο)

ΣΤΑΘΜΕΥΣΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ — ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ρώτησα τον ξεναγό μου αν ή ’Αστυνομία άντιμετωπίζη στο Λος ’Άντζελες 

πρόβλημα Τροχαίας Κινήσεως καί ιδία συμφορήσεως, καί μοϋ άπήντησεν δτι αυτό 
είναι ένα άπό τά προβλήματα πού άπασχολεΐ διαρκώς τούς άρμοδίους τής ’Αστυνο
μίας Τροχαίας Κινήσεως. Φυσικά άπόρησα γιατί δέν μπόρεσα, κατά τις ήμέρες που 
έμεινα στο Λος ’Άντζελες καί πήγα σέ πολλά περίχωρα, ν’ άντιληφθώ είτε συμφό- 
ρησι αυτοκινήτων, εΐτε δυσκολία στη στάθμευσι, γιατί οί δρόμοι είναι φαρδύτατοι 
καί υπάρχουν πάμπολλα πάρκα αυτοκινήτων σέ δλες τις συνοικίες. Εΐδικώς μέ άπα- 
σχόλησε τό θέμα τής σταθμεύσεως των αυτοκινήτων, τό όποιον, δπως διεπίστωσα, 
έχει λυθή άπόλυτα, δχι μόνον μέ τά κυβερνητικά μέτρα πού έχουν ληφθή, άλλά καί 
χάρις στην ιδιωτική έπιχείρησι. Καί συγκεκριμένα ισχύουν καί έφαρμόζονται τά άκό- 
λουθα: 1) Διά νόμου έχει καθορισθή δτι κάθε οικία ή πολυκατοικία ή οποία κτί
ζεται οφείλει νά έχη ισάριθμα γκαράζ προς τά διαμερίσματά της. 2) 'Όλα τά ξενο
δοχεία, πολυκατοικίες νέου τύπου, καταστήματα τροφίμων, ενδυμασιών κλπ. εργο
στάσια, τράπεζες καί κάθε μεγάλη έπιχείρησις διαθέτουν, παράπλευρα προς τό κα
τάστημα ή άλλο κτίριο, χώρο σταθμεύσεως αύτοκινήτων γιά υπεραρκετά αυτοκίνη
τα. Φυσικά ό χώρος είναι άσφαλτοστρωμένος μέ χωρισμένες θέσεις τών αυτοκινή
των καί καθοδήγησι τής κινήσεως σ’ αυτόν. 'Υπάρχει καί υπάλληλος τοΰ καταστή
ματος, ό όποιος έπιβλέπει ώστε νά σταθμεύουν έκεϊ τά αυτοκίνητα μόνον τών πελα
τών καί προς τούτο σάς δίδει μία κάρτα πού τη σφραγίζει ό υπάλληλος τοΰ κατα
στήματος, δπου κάνετε τις άγορές σας. 3) 'Όλα τά δημόσια κτίρια διαθέτουν πάρ
κο γιά τά αυτοκίνητα τών υπαλλήλων καί τά αύτοκίνητα τών πολιτών πού έχουν 
εργασία γ ι’ αυτά. 4) 'Υπάρχουν καί μεγάλα δημοτικά πάρκα σταθμεύσεως σ’ δλες 
τις κεντρικές συνοικίες δπου σταθμεύετε, άφοϋ ρίξετε στο σχετικό μηχάνημα (ρο- 
λόγι) άνάλογο νόμισμα γιά δση ώρα θά σταθμεύσετε (συνήθως γιά μιά ώρα ρίχνετε 
10 σέντς,δηλαδή 3 δραχμές)."Αν θά μείνη τό αύτοκίνητο περισσότερο θά ρίξετε 20 
σέντς κλπ.'Ο έλεγχος ύπερβάσεως γίνεται άπό υπαλλήλους τοΰ δήμου πού έπιβάλλουν 
πρόστιμο 5 δολλαρίων σέ δποιον σταθμεύει χωρίς νά έχη ρίξει τό νόμισμα ή έάν μεί
νη περισσότερο άπό την ώρα. 5) Στούς δρόμους, οί όποιοι δπως είπαμε είναι φαρ- 
δεϊς, συνήθως έπιτρέπεται ή στάθμευσις, δίπλα στο πεζοδρόμιο δπου υπάρχουν δη
μοτικά ρολόγια, στά όποια ρίχνετε τό άνάλογο νόμισμα. Ό  δήμος εισπράττει πάρα 
πολλά χρήματα, άπό τή στάθμευσι τών οχημάτων. 6) 'Υπάρχουν πάμπολλα πάρκα 
σταθμεύσεως ιδιωτικά, κεντρικώτατα, ώργανωμένα τέλεια, δπου δμως τό άντίτιμο 
γιά τη στάθμευσι είναι 50 σέντς, ήτοι δρχ. 15 τήν ώρα. "Ετσι άν δέν βρήτε χώρο 
σέ άλλο μέρος πάτε αναγκαστικά έκεϊ καί βρίσκετε πάντοτε θέσι. Έπεσκέφθηκα 
ένα τέτοιο ιδιωτικό σταθμό αύτοκινήτων υπόγειο. Βρίσκεται κάτω άπό μιά μεγά
λη πλατεία, σάν τό Σύνταγμα, πού λέγεται πάρκο Πέρσινγκ. Τό υπόγειο αυτό γκα
ράζ έχει τρία πατώματα γιά 2.500 αύτοκίνητα. Τά αύτοκίνητα μπαίνουν μέσα καί 
πάνε στά διάφορα πατώματα μέ κυκλικό διάδρομο. Οί έπιβάτες δμως άνεβαίνουν 
έπάνω ή κατεβαίνουν δταν πρόκειται νά πάρουν τά αύτοκίνητά τους μέ σκάλες κυ
λιόμενες. ’Εννοείται δτι υπάρχουν ειδικοί υπάλληλοι πού σάς καθοδηγούν γιά τό 
ποϋ υπάρχει θέσις κλπ. καί στούς όποιους πληρώνετε τό άνάλογο άντίτιμο. Στο
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γκαράζ αυτό υπάρχει πλήρης έξαερισμός καί διατηρείται πάντοτε ή άτμόσφαιρα 
δροσερή. ’Επίσης μέσα υπάρχει ωραίος τουριστικός διάκοσμος, διάφορα μικρομά- 
γαζα πωλήσεως ειδών, πολυτελέστατα άποχωρητήρια, χωριστά για άνδρες καί χω
ριστά γιά γυναίκες. "Οπως άντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς θέμα σταθμεύσεως αυτο
κινήτων δεν υπάρχει στο Λος ’Άντζελες, καίτοι, όπως έ'χουμε άναφέρει, υπάρχουν 
πάμπολλα ιδιωτικά αύτοκίνητα, γιατί πραγματικά είναι άδύνατο νά έργασθή κα
νείς έδώ ή νά κυκλοφορήση μέ ευχέρεια, άν δεν διαθέτη ιδιόκτητο αυτοκίνητο. ’Ίσως 
αυτό φανή περίεργο καί σκεφθή κανείς πώς κινούνται καί πηγαίνουν στις δουλειές 
τους όσοι δέν διαθέτουν αύτοκίνητο. Αυτό μάς φέρνει σ’ ένα άλλο θέμα σχετικό μέ 
την Τροχαία κίνησι. Τό θέμα τών οχημάτων δημοσίας χρήσεως, δηλαδή τών τρο
χιοδρόμων, τών λεωφορείων καί τών ταξί.

Οί τροχιόδρομοι στο Λος Άντζελες κατηργήθησαν προ τριετίας μόλις. ’Έτσι 
ή ’Αθήνα έρχεται πρωτοπόρος στην κατάργησι τών τράμ, γιατί έδώ καταργήθηκαν 
προ 7ετίας. ’Ακόμη υπάρχουν οί σιδηροτροχιές στους δρόμους. Τά τράμ μπήκαν 
στο σχετικό μουσείο οχημάτων δπου έχουν συγκεντρωθή καί έκτίθενται δλα τά μέ
σα κινήσεως άπό τήν πρώτη άτμομηχανή σιδηροδρόμου, τό πρώτο αυτοκίνητο, μέ
χρι τά άεροπλάνα καί τά τελευταία άκόμη πού δέν χρησιμοποιούνται πλέον.’Εννοείται 
δτι μετά τήν κατάργησι τών τροχιοδρόμων, πού δέν είχαν καν πελάτες, έγιναν μεγάλα 
έργα οδικής συγκοινωνίας. Στο Λος ’Άντζελες ύπάρχουν λεωφορεία (άστική συγ
κοινωνία), τά όποια άνήκουν σέ μία έταιρεία πού λέγεται «Μετροπόλιταν», ή οποία 
καίτοι έχει τό μονοπώλειο, μέ δυσκολία άνταπεξέρχεται στις δαπάνες, λόγω τών 
έλαχίστων έπιβατών πού χρησιμοποιούν τά λεωφορεία. Ή  πόλις έχει διαιρεθή σέ 
τρεις ζώνες καί σέ κάθε ζώνη κυκλοφορούν ώρισμένα οχήματα. Τό εισιτήριο δμως 
είναι ένιαΐο. ’Εάν δηλαδή θέλετε νά πάτε σπίτι σας καί πρέπει νά χρησιμοποιήσετε 
οχήματα καί άπό τις τρεις ζώνες, τότε θά ζητήσετε εισιτήριο γιά τις τρεις ζώνες καί 
κάθε φορά πού θά χρησιμοποιήτε αυτοκίνητο μιάς ζώνης κόβετε άνάλογο τεμάχιο, 
γιατί τό εισιτήριο είναι τριπλότυπο. 'Ο χρόνος διελεύσεως τών οχημάτων άπό μέν 
τούς κεντρικούς δρόμους είναι συχνότερος, ενώ άπό τούς περιφερειακούς βραδύτε
ρος. Στά λεωφορεία ποτέ δέν παρατηρείται συνωστισμός, άπεναντίας οί επιβάτες 
είναι τόσο λίγοι,ώστε νά διερωτάται κανείς άν θά μπορέση νά σταθή ή έταιρεία πού 
τά έχει. Φαίνεται δέ δτι κατόπιν άπειλής έπιβολής κυρώσεων διατηρεί ή έταιρεία 
τήν συγκοινωνία μέ λεωφορεία, καίτοι ζημιώνεται. Ά λλα μέσα κινήσεως είναι τά 
ταξί, τά όποια άνήκουν σέ μία μεγάλη εταιρεία καί έκτος τού δτι έχουν σέ (ορισμέ
νους δρόμους σταθμούς, μπορεί κανείς νά τά καλή άπό τηλεφώνου. ’Έχουν δέ γιά 
εύκολία τό τηλέφωνο. ΜΑ 12345.

Τέλος ύπάρχουν καί τά υπεραστικά λεωφορεία, τά οποία έχουν πυκνότατο δί
κτυο γιά δλες τις πόλεις τού Λος ’Άντζελες καί άνήκουν σέ μεγάλη εταιρεία (οργα
νωμένη τέλεια, μέ σταθμούς συγχρονισμένους, προσωπικό άριστο καί μέ άκρίβεια 
κινήσεως τών οχημάτων.

'Υπάρχουν πολλά πάρκα πωλήσεως μεταχειρισμένων αύτοκινήτων. Τά αύ
τοκίνητα αύτά είναι ελάχιστα μεταχειρισμένα καί πωλοΰνται σέ καλές τιμές. Έν 
τούτοις δέν φαίνεται νά έχουν πολλές έργασίες. Τούτο δέ οφείλεται στο δτι (ορισμέ
νες εταιρείες αύτοκινήτων,δπως ή έταιρεία « Πλύμουθ», πωλοΰν τά καινούργια αύτο
κίνητα μέ πενταετή έγγύησι γιά τήν έπισκευή οίασδήποτε βλάβης τής μηχανής τού 
αυτοκινήτου. ’Έτσι ό κάθε άγοραστής είναι ήσυχος γιά τήν καλή λειτουργία τού 
αυτοκινήτου έπί πέντε χρόνια.

Μοΰ έκανε έντύπωσι δτι τόσο τά πάρκα πωλήσεως αύτοκινήτων μεταχειρι
σμένων, δσο καί τά πρατήρια βενζίνης, είναι στολισμένα μέ σημαιοΰλες, μέ διάφορα 
φωτεινά ή άλλου είδους άθύρματα, έτσι πού μέρα καί νύχτα νά παρουσιάζουν μιάν 
δψι πανηγυρικώτατη. Στήν άρχή νόμισα δτι θά έπρόκειτο γιά καμμιά γιορτή, άλλά
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άντελήφθηκα κατόπιν ότι τά καταστήματα αύτά έχουν μόνιμα πανηγυρικώτατη βψι 
καί κάνουν μάλιστα συναγωνισμό μεταξύ τους για τόν καλύτερο σημαιοστολισμό 
καί τη γιορτινή έμφάνισι.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Έρωτάται, πώς γίνεται ή έπίβλεψις καί ή φρούρησις της πόλεως άπό τήν 

’Αστυνομία; Τό έρώτημα αύτό υπέβαλα στον ξεναγό μου κ. Κρούζ. Μοΰ είπαν ότι 
στο Λος "Αντζελες ή έπίβλεψις της πόλεως γίνεται όχι άπό πεζούς άστυνομικούς, 
άλλα άπό έπωχούμενους, είτε σέ ειδικές μοτοσυκλέττες άστυνομικές, είτε σέ αύτο- 
κίνητα περιπολικά. "Οπως μοΰ άνέφερε στο Λος "Αντζελες υπάρχουν 13 άστυνομι- 
κοί σταθμοί. Καί για να ένημερωθή καλύτερα μέ πήγε σέ ένα σταθμό. Είναι ένα 
νεόκτιστο μονώροφο οίκημα πλάι' άπό μια ωραία μεγάλη λίμνη. Μάς ύπεδέχθη εύ- 
γενέστατα ό διοικητής τοϋ Τμήματος καί μάς ένημέρωσε για τη λειτουργία του. Τό 
χαρακτηριστικό είναι ότι έκτος τοϋ άξιωματικοϋ υπηρεσίας υπάρχει βαθμοφόρος 
στα όργανα τηλεπικοινωνίας (ραδιοτηλέφωνα, άσυρμάτους κλπ .), ό όποιος παίρ
νει συνεχώς τό στίγμα τών περιπολικών αυτοκινήτων καί μεταβιβάζει τις έντολές 
μέσω τοϋ άσυρμάτου. Τό προσωπικό τοϋ σταθμοΰ ήσαν μερικοί βαθμοφόροι καί πε
ρίπου δέκα υπάλληλοι (γυναίκες), πού έχειρίζοντο τις γραφομηχανές καί τά τηλέ
τυπα. Τό κρατητήριο ήταν πολυτελέστατο καί εύρίσκετο παράπλευρα προς τόν άξιω- 
ματικό υπηρεσίας, ό όποιος, μέσω ενός παραθύρου προστατευομένου άπό συρματό
πλεγμα, έβλεπε τούς κρατουμένους. Τη στιγμή της έπισκέψεως έφεραν ένα κρατού
μενο. Ό  ειδικός δεσμοφύλαξ, ό όποιος έχει γραφείο μέσα στο κρατηρήριο, τό ό
ποιο γραφείο του χωρίζεται μέ ισχυρά συρματοπλέγματα άπό τό κρατητήριο, πή
ρε τά είδη τοϋ κρατουμένου καί τά κατέγραψε. Κατόπιν πήγαμε στόν εύρύχωρο 
άσφαλτοστρωμένο περίβολο τοϋ σταθμοΰ όπου έμετρήσαμε 25 αύτοκίνητα (καντιλ- 
λάκ) περιπολικά. "Εχουν άσύρματο (πομπό δέκτη), άσύρματο τηλέφωνο, ένα αυ
τόματο πολυβόλο, ένα σιδερένιο κουτί πού έχει γραφική όλη καί ολα τά σχετικά γιά 
τη βεβαίωσι άδικημάτων τροχαίας, συγκρούσεις κλπ. ένα πίνακα τών άριθμών κλεμ
μένων αύτοκινήτων καί γενικά τόν έξοπλισμό 4 άστυνομικών, πού συνήθως επιβαί
νουν τοϋ οχήματος. ’Εκτός άπό τά 25 αύτά αύτοκίνητα, πού είναι κατά ένα τρόπο 
έν επιφυλακή, εύρίσκονται καί 10 αύτοκίνητα σέ περιπολία. Στόν περίβολο τοϋ στα
θμού ύπήρχε συνεργείο γιά τά οχήματα καί άντλία έφοδιασμοΰ βενζίνης. Τέλος υ
πήρχε καί ένα μεγάλο αυτοκίνητο τροφίμων, τό όποιον, οσάκις πρόκειται νά μείνουν 
πολλοί άστυνομικοί έξω, τούς εφοδιάζει μέ τρόφιμα. Σέ σχετική έρώτησι μοΰ έξή- 
γησεν ό ξεναγός μου ότι τό σύστημα τής φρουρήσεως μέ μοτοσυκλέττες καί αύτοκί
νητα είναι τό πλέον λυσιτελές καί τό εύθυνότερο, γιατί, λόγω τής τεράστιας έκτάσεως 
τής πόλεως, θά έχρειάζοντο πολλοί άστυνομικοί σταθμοί καί πάρα πολλοί αστυνο
μικοί. Σέ σχετική έρώτησί μου ό διοικητής τοϋ Τμήματος μοΰ είπεν ότι οί περιπτώ
σεις πάσης φύσεως (συμβάντα, άτυχήματα, παράπονα πολιτών, έγκλήματα κλπ .), 
γιά τις όποιες άπησχολήΟησαν κατά τό περασμένο έτος ήσαν 700, ήτοι περίπου 60 
κατά μήνα, δηλαδή δύο περιπτώσεις τήν ήμέρα. Αύτό έξηγεΐ καί τήν άπόλυτη ήσυ- 
χία πού επικρατούσε στο Τμήμα. Παρά ταΰτα οί πολίτες μέ τούς όποιους ήρθα σέ 
επαφή δέν έχουν έντονο τό αίσθημα τής άσφαλείας έναντι τών κακοποιών. "Εχουν 
μία φοβία, ή όποια γιά μένα έμενε άδικαιολόγητη.

( Συνεχίζεται)
(  Στά έπόμενο : 'Α στυνομική ’Α καδημία - Δ ικαστικές φυλακές )
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---------------------------------'Υπά Άστυφύλακος χ .  ΑΛ . ΠΙΠΙΤΟΥ---------------------------------

'Η παράδοση, πού διέσωσαν οί συναξαρισταί κ ι’ έπανέλαβε ή επίσημη ιστορία, 
άναφέρει τήν Τριμυθοϋντα, μια μικρή πολιτεία της Κύπρου κοντά στή Λευκωσία, 
γιά γενέτειρα τοϋ 'Αγίου Σπυρίδωνος. Λέγεται δτι γεννήθηκε στα χρόνια τοϋ Ρω
μαίου Αύτοκράτορα Μαξιμιλιανοϋ ή λίγο πρωτήτερα τήν εποχή των Αύτοκρατόρων 
βαλεριανοϋ καί Γαληνού, δηλαδή μεταξύ 253 καί 260 μ. X. Λόγω της φτώχειας 
του έγινε βοσκός. ’Έτσι έκεΐ πού φύλαγε τά πρόβατα τοϋ δόθηκε ή εύκαιρία νά 
σκεφτή πάνω στο μυστήριο τής ζωής καί τοϋ θανάτου καί νά πιστεύση πώς οί άλή- 
θειες πού κήρυξε ό Χριστιανισμός, έδιναν τις σωστότερες άπαντήσεις στις απορίες 
ποΰ γεννούσαν στον άνθρωπον τά προβλήματα τοϋ κόσμου."Οσο περνούσε ό καιρός 
γινόταν καί θερμότερος χριστιανός. ’Έτσι όταν παντρεύτηκε κι’ άπόκτησε κόρη, τήν 
βάφτισε Ειρήνη καί τήν αφιέρωσε, ύστερα άπό τόν θάνατον τής γυναίκας του, στήν 
έκκλησία. Τότε κ ι’ 6 ίδιος άλλάζει τήν κάπα τοϋ βοσκού μέ τό ράσο κι’ άσπάζεται 
τό μοναχικό σχήμα.

Έφθασε στο άξίωμα τού έπισκόπου τής Τριμυθοΰντος. Μέ τήν ιδιότητά του 
αύτή έλαβε μέρος στή οικουμενική σύνοδο τής Νίκαιας, δπου έμελλε νά καθιερωθή 
στή συνείδηση τοϋ χριστιανικού κόσμου σάν μιά άπό τις μεγάλες μορφές τής θρησκείας 
τού Θεού τής άγάπης. Κατόπιν έλαβε μέρος καί στή σύνοδο τής Σαρδικής τό 347 μ.Χ. 
(αύτό μαςτό άναφέρει ό "Αγιος’Αθανάσιος) πού άποτελεϊ παραφυάδα τής συνόδου τής 
Νίκαιας καί πού είχε σκοπό τήν καταδίκη των άρειανιζόντων, οί όποιοι έξακολουθοϋ- 
σαν τήν άνίερη προπαγάνδα τους. "Υστερα άπό αύτήν τή σύνοδο γύρισε στή 
Κύπρο.

"Αν καί πολύ γερασμένος, εξακολουθούσε τήν χριστιανική του άποστολή, σκορ
πίζοντας παρηγοριά στούς δυστυχισμένους. Διάφορα θαύματα πού άναφέρονται στήν 
τελευταία αύτή περίοδο τής ζωής του, φανερώνουν πώς πριν άκόμη ή έκκλησία 
τόν κατατάξη άνάμεσα στούς 'Αγίους της, ό Σπυρίδων είχε άνεβή, μέ τήν βοήθεια 
τής άπέραντης καί φλογερής πίστης του, τό σκαλοπάτι τής άγιωσύνης.

Πέθανε τό 350, έχοντας περασμένα τά 90, έπί τής βασιλείας τού Κωνσταντίου, 
διαδόχου τού Μ. Κωνσταντίνου. Έτάφηκε στή γενέτειρα πόλι καί γιά 101 χρόνια δέ 
γίνηκε πιά λόγος γιαυτόν.

Οί άρωματισμένες δμως άναθυμιάσεις πού ξεχύνονταν άπό τόν τάφο του 
κίνησαν τήν περιέργεια των πιστών πού άποφασίσανε στο τέλος νά ξεδιαλύνουν τό 
μυστήριο. 'Η σκαπάνη έφερε σέ λίγο στο φως, μπροστά στά έκπληκτα μάτια, άνέ- 
παφο τό σεπτό λείψανο τοϋ 'Αγίου. Τά χρόνια πού πέρασαν καί ή υγρασία τής γής 
δέν είχαν κατορθώσει νά άλλοιώσουν τό σώμα τού Σπυρίδωνος. Μπροστά στο θαύμα 
δλοι πέσανε στά γόνατα καί προσκύνησαν. Καί προσκυνούσαν γιά πολλά χρόνια δλοι 
οί χριστιανοί τής Κύπρου τό λείψανο, πού είχε έναποτεθή στήν όμώνυμή του έκ
κλησία τής Τριμυθοΰντος καί μονάχα δταν οί Σαρακηνοί κατέλαβον τή μεγαλόνησο 
(622 — 632 μ. X .) μεταφέρθηκε στήν Κωνσταντινούπολη. Στή πρωτεύουσα τής 
Αύτοκρατορίας τό σκήνωμα τού 'Αγίου έμεινεν ώς τήν άλωσή της, στά 1453. ’Από 
τότε άρχίζει μιά νέα περίοδος τής ιστορίας του.

Μέ τήν άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως ό Γρηγόριος Πολύευκτος μετέφερε 
τό ιερό σκήνωμα τού Αγίου Σπυρίδωνος καί τής Α γίας Θεοδώρας, μέσα σέ σάκκους 
άπό άχυρο καί υστέρα άπό πολλές περιπέτειες, στή Παραμυθιά τής ’Ηπείρου- Άπό
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έκεΐ τό 1456 τά πέρασε στήν Κέρκυρα. Ή  πρωτεύουσα των Ίονίων παρείχε τότε 
ασφάλεια στούς πιστούς πού φεύγανε τή δίωξη των χριστιανομάχων, γιατί τήν προσ 
τάτευε ή Ένετική Δημοκρατία, ή μόνη ικανή δύναμη γιά να άναχαιτίση τη βαρβα- 
ρική έπιδρομή. Φθάνοντας στήν Κέρκυρα ό Πολύευκτος έναπέθεσε τά χριστιανικά 
κειμήλια στήν εκκλησία του Ταξιάρχη Μιχαήλ.

Μετά τύ θάνατο του Πολυεύκτου τά λείψανα περιήλθανε, λόγω κληρονομιάς, 
στο Γ. Καλοχαιρέτη,πού ήταν κι’ αυτός φυγάς άπό τό Βυζάντιο. Τό 1483 ό γυιός του 
Καλοχαιρέτου, Μάρκος, χάρισε τό ιερό σκήνωμα τής 'Αγίας Θεοδώρας στήν Κερκυ- 
ραϊκή Κοινότητα. Τό ιερό σκήνωμα τοϋ 'Αγίου τό κράτησαν τά δύο άλλα άδέλφια 
τοϋ Μάρκου, ό Φίλιππος καί ό Λουκάς. 'Ο Φίλιππος πεθαίνοντας άφησε μονάχα μιά 
κόρη τήν ’Ασημίνα. Καί επειδή καί ό άδελφός του Λουκάς είχε μείνει άτεκνος ή 
κυριότητα τοϋ λειψάνου ήταν γραμμένο νά περιέλθη σ’ άλλα χέρια. 'Ο γάμος της 
’Ασημίνας, τό 1527, μέ τον Κερκυραϊο ευπατρίδη Σταμάτιο Βούλγαρη, καί μέ τήν 
διαθήκη της, της 25 Νοεμβρίου 1571, ώρισε τό λείψανο νά μείνη στή κυριότητα των 
παιδιών της καί των άπογόνων τους. Έ τσ ι άπό τό 1527 μέχρι τό 1927, έπί 4 δη
λαδή αιώνες, τό λείψανο τοϋ άγιου έμεινε στήν κατοχή τών Βουλγάρεων. ’Από τό 
1927 βμως ό ναός τοϋ Α γίου έγινε ένοριακός, τό δέ άγιο λείψανο έπαψε νάναι κτή
μα τής οικογένειας τών Βούλγαρη.

Κατ’ αρχήν ό 'Άγιος στεγάστηκε στήν έκκλησία τοϋ Ταξιάρχη Μιχαήλ. 'Ο 
γάμος όμως τής ’Ασημίνας μέ τον Βούλγαρη έσημείωσε σταθμό καί στήν ιστορία 
τής στεγάσεως τοϋ Πολιούχου τής Κερκύρας, γιατί ό νέος ιδιοκτήτης τον ίδιο χρόνο 
τοϋ γάμου, δηλ. τό 1527, έκτισε στό Σαρόκκο, στον παληό δρόμο τοϋ Αγίου Λαζά
ρου κι’ άπέναντι άπό τήν Βασιλική πύλη πού γκρεμίστηκε, μιά καινούργια έκκλησία 
αφιερωμένη στό όνομα τοϋ Αγίου Σπυρίδωνος, στήν οποία καί μεταφέρθηκε τό 
ιερό λείψανο. Κατά τήν πολιορκία τών Τούρκων τό 1537 διεσώθη τό σκήνωμα τοϋ 
άγιου Σπυρίδωνος στήν έκκλησία τών Α γίω ν ’Αναργύρων μέσα στό Παληό Φρούριο, 
άπ’ όπου τό μεταφέραν ξανά στή δική του έκκλησία μετά τήν άποχώρηση τών πολιορ
κητών. Μέ τήν έναρξη τοϋ περιτειχισμοΰ τοϋ Κερκυραϊκοϋ Ά στεως, πού άρχισε τό 
1575 παίρνει τέλος ό ναός τοϋ Σαρόκκου, γιατί οί άνάγκες τής οίκοδομήσεως τών τει
χών έπέβάλλον τήν κατεδάφισή του. Τότε τό ιερό λείψανο μεταφέρθηκε στή Γαρίτσα, 
στήν έκκλησία τοϋ Αγίου Νικολάου τών ξένων, όπου έμεινε ώς τό 1596, πού είχε 
τελειώσει τό κτίσιμο τής σημερινής έκκλησίας τοϋ Αγίου.Ά πό τον χρόνον αύτόν 
ό Ά γιος άπέκτησε μόνιμον στέγη καί στούς αιώνες πού πέρασαν δέ μετακινήθηκε 
παρά μονάχα στις γιορτές πού γίνονταν πρός τιμή του.

Τό άγιο λείψανο, πού έκφράζει τή θρησκευτική πίστη τοϋ Κερκυραϊκοϋ λαοϋ, 
πίστη πού καί οί νεώτερες υλιστικές ιδέες δέν μπόρεσαν νά άμβλύνουν, είναι κατατε
θειμένο σέ άσημένια λάρνακα, σκαλισμένη περίτεχνα, πού βρίσκεται σέ μιά κρύπτη 
τοϋ ναοΰ δίπλα στό ιερό. Εύλαβικά τά χείλη τών πιστών φιλοΰνε τό σκέπασμα τής 
λάρνακος καί προσεύχονται σιωπηλά στό μισόφωτο τής κρύπτης. Έ κεΐ ό πλούσιος 
καί ό ισχυρός, ό πτωχός καί δυστυχισμένος, άδελφώνονται. Έ κεΐ στις μυστικές 
παρακλήσεις τών καρδιών έπιτυγχάνεται ή ΐσοπέδωση, πού οί έπαναστάσεις καί τά 
κηρύγματα τόσων αιώνων δέν μπόρεσαν νά πραγματοποιήσουν. Μπροστά στό θείο οί 
άνθρωποι ξεγυμνώνουν τις αδυναμίες, τούς πόθους καί τις έλπίδες των. Κι’ είναι 
τότε πού ύποχωρεΐ ό έγωισμός καί ή ισότητα γίνεται πραγματικότης. "Οσοι δέν είδαν 
στή γιορτή τοϋ Αγίου τις χιλιάδες τών πιστών, πού άνήκαν σέ άνθρώπους τοϋ λαοϋ, 
έργατικούς καί άπλοϊκούς, καί στις άνώτερες κοινωνικές τάξεις, πού καί μόρφωση 
καί περιφάνεια διέθεταν περίσσεια,νά συνωστίζωνται μέρα καί νύχτα γιά νά μπορέ
σουν ν’ άποθέσουν τά χείλη τους, σά μιά έκδήλωση ύπέρτατης εύλαβείας στά πόδια 
τοϋ Αγίου, δέν μπορούν νά φαντασθοΰν καί νά συλλάβουν τό τί συμβολίζει γιά τόν 
Κερκυραϊο τό λείψανο τού δεσπότη τής Τριμυθοΰντος.
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Μία δύναμη άκαταμάχητη ξεπηγάζει άπδ τήν λατρεία του καί ή θερμή πίστη 
μέ τήν οποίαν άδιάκοπα τροφοδοτεί τά πλήθη γίνεται πνοή δημιουργίας καί ψυχικής 
άνυψώσεως. Δεν ξέρω τί θάταν οί Κερκυραΐοι χωρίς τον "Αγιο Σπυρίδωνα. Γνω
ρίζω όμως πώς δ,τι είναι τδ οφείλουν στή λατρεία Ε κ ε ί  ν ο υ.

'Ο "Αγιος Σπυρίδων λιτανεύεται 4 φορές τδ χρόνο. Οί λιτανείες αύτές έχουν 
μακρινή παράδοση καί γίνονται σέ διάφορες εποχές του έτους καί έξ άφορμής δια
φόρων γεγονότων. 'Η πρώτη είναι της Κυριακής των Βαΐων, άκολουθεΐ ή του Μ. 
Σαββάτου, ή τής 11ης Αύγούστου καί τελευταία ή λιτανεία τής Α' Κυριακής του 
Νοεμβρίου.

Σ’ αύτές πλήθος κόσμου συρρέει άπδ κάθε γωνιά τής Κερκυραϊκής γής καί 
τής λοιπής Ελλάδος, για να παρακολουθήσουν καί να δουν τδ ίερδ λείψανο. Σέ κάθε 
λιτάνευση του Αγίου τά χείλη θά ψιθυρίσουν τις ίδιες ευχές, τά κεφάλια θά σκύψουν 
σέ προσκύνημα καί οί καρδιές θά κτυπήσουν σέ παρακλήσεις. ’Ατμόσφαιρα ευλαβι
κής κατανύξεως θά περιβάλλη τήν πόλη κι’ ένώ οί καμπάνες θά σκορπίζουν τούς 
γλυκύτερους ήχους των, ό ούρανδς θά δέχεται τούς ύμνους πού θά εκφράζουν τήν 
άκατάλυτη δύναμη τής πίστεως. Κι’ είναι τις στιγμές εκείνες πού οί λιτανευτικές 
εκδηλώσεις παίρνουν τδ χαρακτήρα καθαγιασμού των ιστορικών γεγονότων.

Α. ΠΙΠ1ΤΟΣ

Α Ν Α  Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» μέ τδ άνά χεΐρας τεύχος κλεί
ουν τδ 1963, ήτοι τδ ενδέκατον έτος τής έκδόσεώς των. Τά 24 έκδο- 
θέντα τεύχη τού λήξαντος έτους μετά τού λεπτομερούς ευρετηρίου 
δέον νά βιβλιοδετηθοΰν εις ένα τόμον, ό όποιος θά φέρη τόν τίτλον
«ΤΟΜΟΣ ΙΑ' έτος 1963».

Τήν βιβλιοδεσίαν έδέχθη νά κάμή, ως καί άλλοτε, μέ σχετικήν 
έκπτωσιν, ήτοι : δερματόδετον άντί 27 καί πανόδετον άντί 17 δραχμών, 
ό επί τής οδού Θεμιστοκλέους 64β βιβλιοδέτης κ. Παναγιώτης Για- 
τράς, τηλέφ. 615—191.
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-------------------------- 'Τπό Ύπαστυνόμου Α' χ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ-Ι-ΚΟΥ_________________

ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ
Δέκα έννέα χρόνια πέρασαν άπό τήν εποχή πού οί άνδρες των Σωμάτων ’Α

σφαλείας καί τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος, έν συνεργασία μέ τις έθνικές ένοπλες 
δυνάμεις καί τις ύπο τον Σκόμπυ αγγλικές, άγωνιζόμενοι υπέρ βωμών καί έστιών, 
έφραξαν το δρόμο των έχθρών της έλευθερίας καί χάρισαν σέ μάς τούς έπιγενομέ- 
νους τό, δικαίωμα να ζοΰμε καί να κυκλοφορούμε ελεύθερα στή χώρα τής πατρίδος 
τής Έλευθερίας.

Μέ τις απαράμιλλες σέ ηρωισμό θυσίες των οί άγωνισταί τού 1944 άνέκοψαν 
τη μανία των πρακτόρων τού διεθνούς κομμουνισμού καί διεκήρυξαν στά πέρατα τής 
οικουμένης ότι στην Ελλάδα δέν ύπάρχει θέσις γιά όποιασδήποτε μορφής τυραννία.

Τήν μνήμη των ήρωικώς πεσόντων στις ιστορικές γιά τή φυλή μας εκείνες 
μάχες θέλοντας καί φέτος να τιμήσουμε, άποτίοντας φόρο τιμής καί αιώνιας ευγνω
μοσύνης, συγκεντρωθήκαμε στο χώρο τού Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάν- 
νη, όπου, μέσα σέ μιά κατανυκτική άτμόσφαιρα, έλαβε χώραν έπιμνημόσυνη δέησις 
υπέρ άναπαύσεως τών ψυχών τών φονευθέντων ή άλλως πως πεσόντων συναδέλφων 
μας.

Τήν σημασία τής γιορτής αύτής άνεγνώρισεν επίσημα ή Πολιτεία, γ ι’ αυτό 
άλλως τε μέ Βασιλικό Διάταγμα καθιέρωσε τήν 3η Δεκεμβρίου σαν ημέρα προσευχών 
καί δεήσεων υπέρ τών καθ’ οίονδήποτε τρόπον πεσόντων τον Δεκέμβριον τού 1944 
άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τού Πυροσβεστικού Σώματος.

'Η έκδήλωσις αύτή, όπως καί άλλοτε τονίσαμε, δέν έχει τό νόημα ότι μ’ αύτόν 
τόν τρόπο θέλουμε να άναμοχλεύουμε πάθη καί μίση τού παρελθόντος, πού άφησαν 
τα γνωστά σ’ όλους φοβερά έπακόλουθα. Τά κίνητρά μας υπήρξαν καί είναι πάντοτε 
άγνά, όσο καί άν μερικοί κατέκριναν ή κατακρίνουν παρόμοιες γιορτές. Μέ τις εκ
δηλώσεις αυτές θέλουμε νά διακηρύξουμε σέ φίλους καί έχθρούς ότι γιά μάς ή σω
τηρία τής πατρίδος άπό τήν επιδρομή τού δποιουδήποτε έπιβουλευτοΰ, μά πιο πολύ 
άπό τή μανία τού διεθνούς κομμουνισμού, είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Παράλληλα 
όμως θέλουμε, μέ τήν ύπόμνησι τών θυσιών τών φονευθέντων συναδέλφων μας, νά 
φρονηματίζουμε τούς νέους άστυνομικούς στά ίδια ιδανικά, τά ιδανικά γιά τά όποια 
οί τιμημένοι νεκροί μας άγωνίσθηκαν εκείνη τήν εποχή.

Έχουμε όλη τήν καλή διάθεσι νά ξεχάσουμε τις θλιβερές εκείνες ήμέρες, μά 
γιά νά γίνη αύτό θά πρέπει καί εκείνοι πού σήμερα διαμαρτύρονται νά δείξουν τήν 
ίδια μέ μάς διάθεσι. Ν’ άρχίσουν δηλαδή νά σκέπτωνται όπως σκέπτεται ή πλειο- 
νότης τού έλληνικοΰ λαού καί νά έργάζωνται μόνον καί μόνον γιά τό εθνικόν συμφέ
ρον. ’Αλλά μέχρι νά γίνη αύτό, κάπως δύσκολο κατά τή γνώμη μας, νομίζουμε ότι 
έξυπηρετοΰμε εθνικό συμφέρον κάθε φορά πού γονατίζουμε καί άναπέμπουμε επι
μνημόσυνες εύχές γιά τις ψυχές εκείνων πού έπεσαν στο πεδίο τής μάχης, άγωνι- 
ζόμενοι γιά τή γνήσια, τήν άληθινή Δημοκρατία, αυτήν γιά τήν οποίαν, χιλιάδες 
τώρα χρόνια, άγωνίζεται ή φυλή μας.

Μ’ αύτές τις σκέψεις καί εφέτος τήν 3η Δεκεμβρίου, ήμέραν Τρίτη καί ώρα 
10.30' βρεθήκαμε στό Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη. "Οπως κάθε χρόνο, 
όλες οί προετοιμασίες καί οί προσπάθειες τών εντεταλμένων γιά τήν διοργάνωσι 
τής γιορτής έστέφθησαν άπό επιτυχία. "Ετσι σάν έφθασε ή ώρα τά πάντα ήσαν έτοι-
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μα. 'Η διακόσμησες του χώρου, τά τμήματα υποδοχής και άποδόσεως τιμών, οΐ 
μικροφωνικές εγκαταστάσεις, τά συνεργεία κινηματογραφικών έπικαίρων καί εξω
τερικών μεταδόσεων του Έθνικοΰ 'Ιδρύματος Ραδιοφωνίας καί τοϋ Κεντρικού Ρα
διοφωνικού Σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων, ή χορωδία τής Μητροπόλεως ’Αθηνών, 
όλα γενικώς στήν έντέλεια. "Ολα βμως απλά καί άπέριττα, ανάλογα πρός τό σκοπό 
τής γιορτής.

Εκτός άπό τόνΈξοχώτατο Πρόεδρο τής Κυβερνήσεως κ. Γεώργιον Παπανδρέου, 
πού κατά σύμπτωσι ήταν επίσης Πρωθυπουργός καί κατά την περίοδο τού κινή
ματος τού 1944, καί τού τέως ’Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Κανελλοπούλου, 
παρέστησαν ό τέως Πρωθυπουργός κ. Τσαλδάρης, ό 'Υπουργός ’Εσωτερικών κ. 
Κωστόπουλος, ό 'Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Άθανασιάδης—Νόβας,

‘Η Α.Β.Υ. ό ’Αυτίβασιλεύς Διάδοχος Κωνσταντίνος επιθεωρεί τμήμα τής Σχολής Άρχι- 
φυλάκωυ κατά τήν προσέλευσίυ του εις τό Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη.

ό 'Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης κ. Παπανικολόπουλος, ό 'Υφυπουργός ’Εσωτερικών 
κ. Παναγιωτόπουλος, οί διατελέσαντες 'Υπουργοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ό 
’Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α., οΐ ’Αρχηγοί τών Γενικών ’Επιτελείων ’Ενόπλων Δυνάμεων, 
ό Διοικητής Α.Σ.Δ.Ε.Ν. οΐ ’Αρχηγοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τού Πυροσβε- 
κοΰ Σώματος κ.κ. Βαλσαμάκης, Ρακιντζής καί Μπουραντάς, ό Δήμαρχος ’Αθη
ναίων κ. Τσουκαλάς, άντιπροσωπεϊες τών Στρατιωτικών Σχολών καί τών Σωμά- 
στιτων ’Ασφαλείας, προεδρεία καί μέλη διαφόρων σωματείων, μαχηταί τού Δεκεμ
βριανού κινήματος, συγγενείς τών θυμάτων καί άλλοι.

Στις 10.30' άκριβώς ή Α.Β.Υ. ό Άντιβασιλεύς Διάδοχος Κωνσταντίνος μετά 
τής ακολουθίας Του εΐσήλθε στο χώρο τής τελετής, ένώ οΐ μουσικές τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων καί τής Βασιλικής Χωροφυλακής άνέκρουον τον ’Εθνικόν "Υμνον.
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'Η Α.Β.Τ. ό Διάδοχος, συνοδευόμενος ύπό τοΰ Ύφυπουργοϋ ’Εσωτερικών κ. Πανα- 
γιωτοπούλου, των ’Αρχηγών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τοΰ Πυροσβεστικού 
Σώματος, τοΰ τελετάρχου 'Υποστρατήγου κ. Κυριάκη καί τών βοηθών αύτοϋ Συν
ταγματάρχου κ. Παναγιωτακοπούλου καί ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' κ. Κοτσιά, 
κατέλαβε την κάτωθι ειδικού στεγάστρου θέσιν. Ή  τελετή άρχισε.

Ό  Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Χρυσόστο
μος, βοηθούμενος ύπό τοΰ Πρωτοσυγγέλού της 'Ιεράς Μγ^τροπόλεως ’Αθηνών καί 
άλλων ιερέων, χοροστατεί στην έπιμνησόνυνη δέησι μπροστά στο κενοτάφιο, πού 
φρουρούν τιμητικώς έξη άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τοΰ Πυροσβεστικού 
Σώματος. "Οταν σέ λίγο ό Μακαριώτατος καί έν συνεχεία ή χορωδία ψάλλη το 
«αΐωνία ή μνήμη», ρίγη 
συγκινήσεως συγκλονίζουν 
τό Είναι μας καί μια ενδό
μυχη εύχή βγαίνει άπό τά 
χείλη μας. «"Ας είναι αιώ
νια ή μνήμη τών πεσόντων 
συναδέλφων μας». Στιγμές 
πέρα για πέρα συγκινητι
κές, στιγμές γεμάτες κα- 
τάνυξι.

Τελειώνοντας ή επιμνη
μόσυνη δέησις ό κ. 'Υφυ
πουργός τών ’Εσωτερικών 
παίρνοντας θέσι μπροστά 
στο μικρόφωνο είπε τά έ-
ξήζ ?

«'Υψηλότατε,
Τήν 3ην Δεκεμβρίου 

1944, ένώ ή 'Ελλάς, ένδο
ξος καί καθημαγμένη,έξήρ- 
χετο μετά τών Συμμάχων 
της νικήτρια τοΰ β' παγ
κοσμίου πολέμου καί ό έ- 
θνικός χώρος ήλευθεροΰτο 
άπό τούς ξένους έπιδρομεΐς, 
έδέχθη, εντελώς άδύναμος, 
νέαν ΰπουλον έπίθεσιν.

Ή  έπίθεσις αυτή, ύπο- 
νομεύουσα τήν ελευθερίαν 
της καί τήν φυλήν, προπα- 
ρασκευασθεΐσαπαρά τοΰ δι
εθνούς κομμουνισμού ύπό 
μορφήν έσωτερικής έπανα- 
στάσεως κατά τά τρία καί ήμισυ έτη της μεσολαβησάσης άνηκούστου εθνικής κατα- 
δυναστεύσεως, διά τής έκμεταλλεύσεως τών ιερών καί οσίων τοΰ σκληρώς δια την 
έλευθερίαν του άγωνιζομένου ελληνικού Λαού έξαπελύθη, κατόπιν σοβαρού υπο
λογισμού, εις τήν καρδίαν τής Χώρας, τάς ’Αθήνας. Ή  μάχη τού Δεκεμβρίου 
έμαίνετο. ’Από τήν Καλλιθέαν ώς τοΰ Μακρυγιάννη καί άπό τήν οδόν Στουρναρα 
μέχρι τών ’Αμπελοκήπων, οί άνδρες τών Σωμάτων Ασφαλείας, έμαχοντο ηρωικώς.

Οί ’Αρχηγοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τοΰ Πυροσβε
στικού Σώματος κ.κ. Βαλσαμάκης, Ρακιντζη; καί Μπου- 

ραντας έμπροσθεν τοΰ κενοταφίου.
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OS νεκροί άνήρχοντο είς έκατοντάδας. AS ήμέραι ή σαν κρίσιμοι. "Εδωσαν δμως τον 
χρόνον είς την ελληνικόν Λαόν, νά προετοιμασθή διά την τελικήν μάχην. Τήν μάχην 
τήν οποίαν έκέρδησε μέ τήν συνεργασίαν των Ενόπλων Δυνάμεων.

Καί οΰτω πάλιν ή Ελλάς διεσώθη.
'Υψηλότατε,
Είς τον ιερόν αύτόν χώρον, όρόσημον τών έθνικών μας έξάρσεων, διά της 'Υ - 

μετέρας παρουσίας καί τοϋ κυρίου Προέδρου της Κυβερνήσεως, δστις ήτο ό Πρω
θυπουργός καί κατά τάς ίστορικάς έκείνας ήμέρας, καί των λοιπών επισήμων, άγω- 
νιστών καί τών οικογενειών τών θυμάτων, προσέρχονται ο'ι άνδρες της Βασιλικής 
Χωροφυλακής, τής Αστυνομίας Πόλεων καί τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος ευλαβείς 
προσκυνηταί, ήμεϊς δέ άπαντες, ινα τιμήσωμεν τούς άθανάτους ήρωάς των, άλλά καί 
τούς άνδρας τών Σωμάτων τούτων, δτι πιστοί είς τήν πατρίδα, τον Βασιλέα καί 
τά έθνικά ιδεώδη έπιτελοϋν είς τόν τομέα των τό καθήκον των, διά νά έξασφαλί- 
ζουν είς τόν ελληνικόν Λαόν διά παντοίων άγώνων καί θυσιών τά υπέρτατα άγαθά 
τής Δημοκρατίας, οΐα ή προστασία τής ζωής, τής τιμής, τής περιουσίας καί τής 
ήσυχίας του, ώς άφετηρίας διά τήν πρόοδον καί ευημερίαν αΰτοΰ.

Τό "Εθνος δεν λησμονεί τήν προσφοράν των, τήν άκλόνητον προσήλωσίν των 
είς τά υπέροχα ιδεώδη τοΰ ελληνοχριστιανικού μας πολιτισμού.

Ή  θυσία των, δέν άπέβη επί ματαίω. Τό άθάνατον ελληνικόν πνεύμα, ας 
μάς έμπνέη δλους, είς ύψηλάς πατριωτικάς καί άλτρουιστικάς πράξεις, δπως έκεί- 
νους.

Οΰτω θά ύψοϋται έσαεί, άλλά καί ύπερηφάνως ή γαλανόλευκη σημαία μας, ώς 
σύμβολον τής αιώνιας Ελλάδος».

"Ετσι σεμνά καί κατανυκτικά, μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα πλημμυρισμένη άπό 
έθνικό μεγαλείο έκλεισε καί ή έφετινή γιορτή. Καθώς ή Α.Β.Υ. ό Διάδοχος άπο- 
χωρεΐ,τά πλήθη ξεσποϋν σέ ένα αυθόρμητο καί ζωηρό χειροκρότημα. Σέ λίγο άπο- 
χωρεϊ ό κ. Πρωθυπουργός, ο'ι κ.κ. 'Υπουργοί καί οί λοιποί επίσημοι καί προσκεκλη
μένοι. Τά στενά τής Πλάκας, πού τό Δεκέμβριο τοϋ 1944 βάφτηκαν μέ τό αίμα 
τών συναδέλφων μας, κατακλύζονται τώρα άπό τούς ευλαβείς προσκυνητάς τών θυ
σιών τών πεσόντων.

Εύχόμαστε καί εμείς δπως ό Θεός άναπαύση τις ψυχές τών ήρωικών νε
κρών μας. Άποτίοντας όφειλόμενο φόρο τιμής καί εύγνωμοσύνης, τούς διαβεβαι- 
οΰμε δτι καί έμεϊς, γνήσιοι καί αντάξιοι συνεχισταί αύτών, άκολουθοϋμε τόν ΐδιο 
δρόμο, τόν δρόμο τών ιδανικών τής φυλής μας. "Ας είναι αίωνία ή μνήμη των. 'Η 
θυσία των δέν πήγε χαμένη.'Η Πολιτεία, ό έλληνικός Λαός, ή έλληνική Φυλή τούς 
κατέταξε πλέον μεταξύ τών ήρώων τής μακρόχρονης ιστορίας μας.

*

Β’ ΠΑΝΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Σχολιάζοντας πέρυσι τήν διεξαγωγή τών Α' έτησίων παναστυνομικών σκοπευ

τικών άγώνων, καθώς καί τά έπιτευχθέντα άποτελέσματα, τονίσαμε τήν θετική 
σημασία τοϋ θεσμοΰ αΰτοΰ καί έξεφράσαμε τότε τήν εύχή δπως αύτός συνεχισθή 
καί στά έπόμενα χρόνια. ’Εφέτος, υστέρα άπό τήν διεξαγωγή τών Β' παναστυνομικών 
σκοπευτικών άγώνων, εκφράζουμε τήν γνώμη δτι ό θεσμός αύτός πρέπει νά καθιε- 
ρωθή, έν άνάγκη μέ σχετική νομική διάταξι, έτσι ώστε στο μέλλον, άνεξαρτήτως 
τής όποιασδήποτε ήγεσίας τοΰ Σώματος, νά διεξάγωνται ανελλιπώς καί ύποχρεω- 
τικώς οί σκοπευτικοί άγώνες. Πιστεύουμε πώς μ’ αυτό τόν τρόπον, δχι μόνο μιά 
μερίς άστυνομικών βρίσκει τήν ευκαιρία νά άσκηθή στο εύγενές καί κατ’ έξοχήν 
αστυνομικόν άθλημα τής σκοποβολής, άλλά παράλληλα δημιουργεΐται μιά εύγενής
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άμιλλα μεταξύ των διαφόρων ’Αστυνομικών Διευθύνσεων καί της ’Αστυνομικής 
Σχολής, πού μέ άντιπροσωπευτικές ομάδες σκοπευτών των παίρνουν μέρος στούς 
άγώνες, στο επίπεδο πού σήμερα διεξάγονται καί πού έχει σαν άποτέλεσμα την 
βελτίωσι τών άτομικών καί ομαδικών επιδόσεων.

"Ισως δέν κομίζουμε γλαύκα στήν ’Αθήνα υποστηρίζοντας τήν άποψι αυτή. 
’Επειδή όμως έτυχε καί πέρυσι καί έφέτος νά παρακολουθήσουμε άπό κοντά τούς 
άγώνες αύτούς μάς δόθηκε ή εύκαιρία νά έκτιμήσουμε τή μεγάλη σημασία των καί 
νά διαπιστώσουμε τις προσπάθειες πού καταβάλλονται άπό τις ομάδες, πού παίρ
νουν μέρος, στο νά διακριθοϋν. 'Η σχολαστική τήρησις τών κανονισμών πού διέπουν 
τούς σκοπευτικούς άγώνες, ό άποκλεισμος σκοπευτών πού συμμετέσχον ή συμμε
τέχουν σέ επίσημες ομάδες, οί ενστάσεις πού ύπεβλήθησαν καί γιά τις όποιες έλαμ- 
βάνετο σχετική άπόφασις άπό τις άρμόδιες επιτροπές, ύστερα άπό προσεκτική με
λέτη, 8λα αύτά μαρτυρούν δτι ό θεσμός βρήκε πρόσφορο έ'δαφος καί προσελκύει 
τό ενδιαφέρον.

** *

"Οπως καί πέρυσι έτσι καί έφέτος οί άγώνες διεξήχθησαν μερίμνη τού ’Αρχη
γείου ’Αστυνομίας Πόλεων άπό 3-8-Δεκεμβρίου, στο εθνικό σκοπευτήριο 'Υμηττού, 
γιά τό άστυνομικό περίστροφο καί στό κλειστό σκοπευτήριο τής 'Υποδιευθύνσεως 
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, γιά τά άεροβόλα δπλα. Στούς άγώνες πήραν μέρος 
οί τέσσαρες ’Αστυνομικές Διευθύνσεις καί ή ’Αστυνομική Σχολή, μέ τρεις ομάδες 
ή κάθε μία, ήτοι μιας άστυνομικοΰ περιστρόφου, μιας άεροβόλου τυφεκίου καί ί μιας 
άεροβόλου πιστολιού. Κάθε ομάδα άπετελεΐτο άπό πέντε σκοπευτάς, έκ τών οποίων 
οί τέσσαρες τακτικοί καί ό ένας άναπληρωματικός. Οί ομάδες περιστρόφου κατηρ- 
τίσθησαν άπό σκοπευτάς τών δύο άλλων ομάδων, έτσι ώστε τό σύνολο τών σκοπευτών 
καί τών τριών ομάδων κάθε 'Υπηρεσίας νά μήν ύπερβαίνη τούς δέκα, μαζί μέ τούς 
άναπληρωματικούς.

Οί ομάδες ήσαν μικτές, δηλαδή συμμετεΐχον άξιωματικοί καί κατώτεροι. 
Τά τακτικά μέλη άγωνίσθηκαν καί γιά τις άτομικές καί γιά τις ομαδικές νίκες, 
ένώ ή βαθμολογία τών άναπληρωματικών μελών έλήφθη ύπ’δψιν μόνον γιά τήν άτο- 
μική κατάταξι. 'Ένας σκοπευτής μιας όμάδος μπορούσε νά πάρη μέρος καί στις 
τρεις ομάδες. Αυτό δμως μέχρι ποσοστού 50ο/ο έπί τών τακτικών σκοπευτών. 
Καί τών τριών ομάδων κάθε μιας 'Υπηρεσίας προίστατο άξιωματικός, πού έγνώριζε 
τά σκοπευτικά θέματα, καί αυτό, γιατί ό ίδιος άξιωματικός χρησιμοποιήθηκε ώς 
μέλος σέ κάποια άπό τις εντεταλμένες έπιτροπές.

Κάθε 'Υπηρεσία έχρησιμοποίησε τά δικά της περίστροφα καί άεροβόλα δπλα, 
ή δέ προπόνησις γιά τήν Γπρόκρισι τών σκοπευτών, εϊχεν άρχίσει άπό τόν Αύγου
στο. Τά φυσίγγια τά διέθεσεν ή όργανώτρια ’Αρχή, δηλαδή τό Τμήμα Άθνητισμοΰ 
τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, τού οποίου προίσταται ό διεθνής σκοπευτής 
μας ’Αστυνόμος Β' κ. Βασίλειος Κρύος. Γιά τόν στρατωνισμό καί τό φαγητό τών 
22 μελών τών ομάδων Πατρών καί Κερκύρας έμερίμνησε καί πάλιν ή όργανώτρια 
’Αρχή. Τόσον οί δαπάνες στρατωνισμού καί έστιάσεως τών άναφερθέντων, δσον 
γενικώς καί οί δαπάνες τής όργανώσεως καί διεξαγωγής τών άγώνων (δεξίωσις κλπ .) 
βαρύνουν τό Ταμεϊον ’Αθλητισμού—Ψυχαγωγίας καί Δημοσίων Σχέσεων τού ’Αρ
χηγείου ’Αστυνομίας.

Καί κατά τις τρεις ημέρες πού διεξήχθησαν τά άγωνίσματα έπεκράτησεν 
άπόλυτη τάξις καί ευπρέπεια, χάρις στήν κατανόησι πού έπέδειξαν τόσον οί σκο- 
πευταί, δσον καί τά μέλη τών διαφόρων επιτροπών καί άντιπροσωπειών. Οί Β' 
παναστυνομικοί σκοπευτικοί άγώνες διεξήχθησαν σέ επίπεδο πανελληνίων ή διεθνών 
σκοπευτικών άγώνων, γ ι’ αυτό άλλως τε καί ϊσχυσαν οί σχετικοί κανονισμοί αυτών.
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’Οφείλουμε νά έξάρουμε καί νά έκτιμήσουμε δεόντως την παρουσία στους άγώνες 
τοϋ Συνταγματάρχου, διεθνούς σκοπευτοϋ, κ. Τσεπαπαδάκου, πού καί πέρυσι μας 
έκανε την τιμή νά παρευρεθή στούς διεξαχθέντας άγώνες.

Θέλοντας νά δώσουμε στούς φίλους άναγνώστας μιά άκριβή εικόνα των τε- 
λεσθέντων άγώνων καί των άποτελεσμάτων πού έπετεύχθησαν, κρίναμε σκόπιμο νά , 
παραθέσουμε κατωτέρω τις συνθέσεις των ομάδων καί τά έπιτευχθέντα άποτελέ- 
σματα, καθ’ ημέραν καί καθ’ υπηρεσίαν.

Α' ΗΜΕΡΑ (4-12-63 ) — ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΥ 0,38 (>)

I. Σύνθεσις ομάδων καί άναλυτικά άποτελέσματα. 
α') Όμάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.

1. Άστυφύλαξ Νακάκης Π. 97/100
2. » Βιδάλης I. 96/100
3. 'Ύπαστυνόμος Α' Σαμπάνης Γ. 93/100
4. Άστυφύλαξ Γυφτάκης Δ. 93/100
5. » Μπουρνέλος Ν. 93/100

β') Όμάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς.
1. Άστυφύλαξ Στέφος I. 96/100
2. Ύπαστυνόμος Β' Χατζής Α. 94/100
3. Άστυφύλαξ Ψιμόπουλος Α. 93/100
4. » Παπαδόπουλος Α. 92/100
5. » Λαζαράκος Α. 90/100

γ ' ) Όμάς Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών.
1. Ύπαστυνόμος Α' Άλεξόπουλος Σ. 93/100
2. Άστυφύλαξ Παναγιωτόπουλος Κ. 92/100
3. » Ρέππας Α. 90/100
4. Άρχιφύλαξ Σουρανάκης Ε. 83/100
5. Άστυφύλαξ Πλέσσιας Σ. 82/100

δ') Όμάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύρας.
1. Άρχιφύλαξ Κώνστας Α. 92/100
2. Άστυφύλαξ Κοτούντζας Σ. 91/100
3. » Πάτρας Δ. 84/100
4. » Καλογιάννης Α. 79/100
5. » Κομιανος Α. 60/100

ε ') Όμάς Αστυνομικής Σχολής.
1. Δόκιμος Άρχιφύλαξ Κωτσιόπουλος Α. 93/100
2. » Ύπαστυνόμος Κακαβας Δ. 93/100
3. » » Άντωνόπουλος Κ. 91/100
4. » » Γίαρίσης Φ. 84/100
II. ’Ατομική κατάταξις.
1. Άστυφύλαξ Ν. 394 Νακάκης Π. (Α.Δ. Αθηνών)
2. » Τ. 310 Βιδάλης I. » »
3. » Κ. 312 Στέφος I. (Α.Δ. Πειραιώς)
4. Ύπαστυνόμος Β' Χατζής Α. » »
5. » Α' Άλεξόπουλος Σ. (Α.Δ. Πατρών)

(Άναπληρ.)

(Άναπληρ.)

(Άναπληρ.)

(Άναπληρ.)

97/100
96/100
96/100

94/100
93/100

1. Άπόστασις 25 μέτρων, κατ’ άνδρεικέλου, άπό της θέσεως τοϋ όρθίως, δια τής μιας 
χειρός, άνεο υποστηρίγματος; Δοκιμαστικα'ι (βολαί 5 εις χρόνον 8'. Βαθμολογούμεναι βολάι 20 
είς χρόνον 30'.· >· · ~ - ; -
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III. 'Ομαδική κατάταξις.
1. Όμάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών 376/400
2. » » » Πειραιώς 371/400
3. » » » Πατρών 357/400
4. » » » Κερκύρας 346/400
5. » » Σχολής 277 /400

Β’ ΗΜΕΡΑ (7-12-63) — ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΡΟΒΟΛΟΥ ΤΥΦΕΚΙΟΥ 4,5 μ .μ . 0)

I.—Σύνθεσις ομάδων και άναλυτικά άποτελέσματα.
α ') Όμάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.

1. Άστυφύλαξ “Ανθιμος Δ.
2. » Βλαχόπουλος Δ.
3. » Πλαστής Α.
4. » Γυφτάκης Δ.
5. 'Τπαστυνόμος Α' Σαμπάνης Γ.

β') Όμάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς.
1. Άστυφύλαξ Άντωνόπουλος Δ.
2. » Άντωνάκος Γ.
3. » Πεππές Μ.
4. » Λαζαράκος Λ.
5. 'Τπαστυνόμος Β' Παπαδημητρίου I.

γ ')  Όμάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών.
1. Άστυφύλαξ Ντζάνης Ν.
2. » Παπαδατος Α.
3. » Τερέζης Α.
4. » Καλατζής Δ.
5. » Καλιακούδας Δ.

δ ') Όμάς Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύρας.
1. Άστυφύλαξ Κομιανός Α.
2. » Τσουκαλάς Κ.
3. » Πάτρας Δ.
4. Άρχιφύλαξ Μακρής Λ.
5. » Άθανασιάδης Γ.

ε ') Όμάς ’Αστυνομικής Σχολής.
• 1. Δόκιμος 'Τπαστυνόμος Κώης I.

2. » Άρχιφύλαξ Βότσης Σ.
3. » 'Τπαστυνόμος Λεπεσιώτης Γ.
4. » » Σίδερης Γ.
5. » » Παρίσης Φ.
II. ’Ατομική κατάταξις.
1. Άστυφύλαξ Ντζάνης Νικόλ. (Α. Δ. Πατρών)
2. )) Παπαδατος Α. »
3. )) Κομιανός A. (Α. Δ. Κερκύρας)
4. )) Τσουκαλάς Κ. »
5. Δόκιμος 'Τπαστυνόμος Κώης I. (Άστυν. Σχολής)

174/200 
171/200 (’Αν.) 
167/200 
167/200 
166/200

176/200 
173/200 
168/200 (Ά ν.) 
165/200 
157/200

180/200 
179/200 (Ά ν.) 
174/200 
172/200 
165/200

178/200 
177/200 
172/200 
172/200 
149/200 (Ά ν.)

176/200 
170/200 
169/200 (Ά ν.) 
166/200 
165/200

180/200
179/200
178/200
177/200
176/200

1. Άπόστασις 10 μέτρων, άπό της θέσεως τοϋ όρθίως, άνευ υποστηρίγματος. Δοκιμαστι- 
καΐ βολαί 5. Βαθμολογούμεναι 20 εις χρόνον 30', μετά τών δοκιμαστικών, κατά στόχον.
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III. 'Ομαδική κατάταξις.
1. 'Ομάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύρας
2. » » » Πατρών
3. » » Σχολής
4. » » Διευθύνσεως ’Αθηνών

Πειραιώς

699/800 
691/800 
677/800 
674/800 
671/800

Γ' ΗΜΕΡΑ (8-12-63) — ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΡΟΒΟΛΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 4,5 μ .μ . (»)

I. Σύνθεσις ομάδων καί αναλυτικά άποτελέσματα. 
α ') 'Ομάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.

1. Άστυφύλαξ Μπουρνέλος Ν. 164/200
2. Άρχιφύλαξ Μπουρλάκης Α. 157/200 '
3. Άστυφύλαξ Βιδάλης I. 155/200
4. » Νακάκης Π. 154/200 (Ά ν .)
5. » Μπούτσελης Π. 150/200

Ομάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς. 
1. Άστυφύλαξ Ψιμόπουλος Α. 159/200 ^
2. » Παπαδόπουλος Α. 152/200
3. » Δεδετσίνας Ν. 152/200
4. » Λαζαράκος Λ.
5. » Άντωνάκος Γ.

147/200
141/200 (Ά ν.)

1. Άπόστασις 6 μέτρων ά—ο της θέσεως τοϋ δρθίως, διά της μιας χειρός, άνευ υποστηρί
γματος. ΔοκιμαστικαΙ βολαί 5. Βαθμολογούμεναι 20 είς χρόνον 30', μετά των δοκιμαστικών, 
κατά στόχον.



Νέα δεκαπενθημέρου 1133

γ ' ) Όμάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών.
1. Άρχιφύλαξ Σουρανάκης Ε.
2. Άστυφύλαξ Πλέσσιας Σ.
3. » Παναγιωτόπουλος Κ.
4. Ύπαστυνόμος Α' ’Αλεξόπουλος Σ.
5. Άστυφύλαξ Ρέππας Α.

δ ') 'Ομάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύρας.
1. Άρχιφύλαξ Κώνστας Α.
2. Άστυφύλαξ Κοτούντζας Σ.
3. Άρχιφύλαξ Μακρής Λ.
4. Άστυφύλαξ Καλογιάννης Α.
5. » Τρωιανος Β.

167/200 
165/200 
159/200 
141/200 
137/200 (Ά ν.)

151/200 
144/200 
136/200 
119/200 
101/200

ε ') 'Ομάς ’Αστυνομικής Σχολής.
1. Δόκιμος 'Υπαστυνόμος Κακαβάς Δ.
2. » » Άντωνόπουλος Κ.
3. » » Κακούνης Κ.
4. » Άρχιφύλαξ Βότσης Σ.
5. » » Κωτσιόπουλος Α.

163/200 
154/200 
153/200 
140/200 (Ά ν.) 
126/200

II. ’Ατομική κατάταξις.
1. Άρχιφύλαξ Σουρανάκης Ε. (Α. Δ. Πατρών) 167/200
2. Άστυφύλαξ Πλέσσιας Σ. » 165/200
3. » Μπουρνέλος Ν. (Α. Δ. Αθηνών) 164/200
4. Δόκιμος'Υπαστυνόμος Κακαβας Δ. (Άστυν. Σχολής) 163/200
5. Άστυφύλαξ Ψιμόπουλος A. (Α. Δ. Πειραιώς) 159/200
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III. 'Ομαδική κατάταξις.
1. Όμάς ’Αστυνομικής
2. » »
3. » »
4. » »
5. » »

Διευθύνσεως Πατρών 
» ’Αθηνών
» Πειραιώς

Σχολής
Διευθύνσεως Κερκύρας

632/800
626/800
610/800
596/800
550/800

Συγκρίνοντας τά περυσινά άποτελέσματα τών άγωνισμάτων άεροβόλου τυφε
κίου καί πιστολιού (υπηρεσιακού περιστρόφου δεν εΐχον τελεσθή) μέ τά έπιτευ- 
χθέντα έφέτος στα ίδια αγωνίσματα, διαπιστώνουμε μέ ίκανοποίησιν βτι έβελτιώ- 
θησαν οί έπιδόσεις στήν άτομική καί ομαδική κατάταξι τοϋ άεροβόλου πιστολιού 
(πέρυσι : άτομική κατάταξις 165/200, 'ΐπαστυνόμος Α' Πιέρρος I., ομαδική 
κατάταξις 579/800 Α. Δ. ’Αθηνών) καί στήν ομαδική κατάταξι τοΰ άεροβόλου 
τυφεκίου (πέρυσι : 1η ή όμάς τής ’Αστυνομικής Σχολής μέ 688/800), ένώ στήν 
άτομική κατάταξι ή έφετινή έπίδοσις ύπελείφθη μιας μονάδος τής περυσινής (181 / 
200, Δόκιμος 'Τπαστυνόμος Παντελάκης Γ.).

Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τής όργανωτρίας ’Αρχής τό άπόγευμα τής Κυρια
κής, 8-12-63, καί άπό 18—21ης ώρας θά έλάμβανε χώραν στήν ’Αστυνομική Σχολή 
ή τελετή άπανομής τών σχετικών βραβείων καί έπάθλων, καθώς καί μικρή δεξίωσις. 
Πράγματι γύρω στις 17.50' κατέφθασαν στή Σχολή ό ’Αρχηγός τοϋ’Αστυνομικού 
Σώματος κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, ό ’Επιθεωρητής τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος καί 
Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Ευάγγελος Κα- 
ραμπέτσος, ό Διοικητής τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών,’Αστυ
νομικός Διευθυντής Α' κ. ’Ιωάννης Καραχάλιος, στις 17.55' προσήλθεν ό Υ φ υ 
πουργός τών ’Εσωτερικών κ. Παναγιωτόπουλος καί σέ λίγο ό Γενικός Γραμματεύς 
’Αθλητισμού κ. Βήχος.

Στήν κατάλληλα διακοσμημένη αίθουσα τοΰ διδακτηρίου τής Σχολής Άρχι- 
φυλάκων εΐχον ήδη καταλάβει τις θέσεις των : ό τέως ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' 
κ. Γεώργακόπουλος Π., ό Συνταγματάρχης κ. Τσεπαπαδάκος, ό Γενικός Γραμμα
τεύς τής Πανελληνίου Σκοπευτικής 'Εταιρίας κ. Λυκούρης, οί ’Αστυνομικοί Διευ- 
θυνταί Α' τάξεως κ.κ. Άρχοντουλάκης, Παπασταφίδας, Χαλοΰλος, Χανδρινός, 
Βασιλάκος, Τασιγεώργος, Κοτσιάς καί Τουζένης, ό ’Αντισμήναρχος κ. Παππάς, 
οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β' τάξεως κ.κ. Λυκούσης, Διαβάτης, Άναστασόπουλος, 
Γιαννόπουλος Β., Σακελλαρίου, Μανέτας, Γαλανόπουλος, Σπυριούνης, Παρίσης, 
Τζϊνος, Σταθόπουλος καί Μπούρας, ό Ταγματάρχης Χωροφυλακής κ. Καρτελυ- 
ριώτης, οί ’Αστυνόμοι Α' τάξεως κ.κ. Τσατούχας, Τσιοΰγκος, Λυράκης, Καραμα- 
τσούκης καί Παπαποστόλου, οί ’Αστυνόμοι Β' τάξεως κ.κ. Παπαγεωργίου, Κρύος, 
Παπαθανασίου, Ντουφεξής, Μαντούβαλος, Κωσταράς, Κοσσέρης, Σΐνος, Πασπάτης, 
Κουμπής, Βαρκάρης, Δεβοΰρος, Παπακώστας, Παπαϊσιδώρου, Καραγιαννόπουλος 
καί άλλοι, άντιπροσωπεΐες Ύπαστυνόμων καί κατωτέρων αστυνομικών καί οί σκο- 
πευτάί μετά τών άρχηγών τών ομάδων.

Στις 18.15' ό κ. 'Υφυπουργός, συνοδευόμενος ύπό τών κ.κ. ’Αρχηγού καί 
Έπιθεωρητοϋ τοΰ Σώματος, εΐσήλθε στό διδακτήριο τής Σχολής Άρχιφυλάκων, 
δπου, άφοΰ ό ’Αστυνόμος Β' κ. Κρύος έδωσε τήν σχετική άναφορά, κατέλαβε τήν 
προκαθωρισμένη θέσι. ’Αμέσως μετά ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Ρακιντζής, 
παίρνοντας θέσι μπροστά στό μικρόφωνο, είπε τά έξής :

(('Η πατρίς μας έχει τό άναμφισβήτητον δικαίωμα νά διεκδική υπέρ έαυτής 
τό προνόμιον 6τι ΰπήρξεν ή χώρα, εις τήν οποίαν έγεννήθη, έξετράφη καί άνεπτύχθη 
ό άθλητισμός ώς ιδέα.
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'Ο αθλητισμός κρατύνει τό σώμα, άσκούμενος δέ έπί ύψηλοϋ επιπέδου εξευγε
νίζει την ψυχήν τοΰ άθλουμένου.

Διά τό ’Αστυνομικόν Σώμα ό άθλητισμός έπί πλέον συνιστά ένα σοβαρόν 
παράγοντα δημιουργίας καί άναπτύξεως άμέσων σχέσεων, φιλικής μορφής, μεταξύ 
’Αστυνομικών καί Κοινού, αίτινες καθιστώσιν εύχερέστερον, άμα δέ καί άποδοτικώ- 
τερον, τό πολύπλευρον εργον τής ’Αστυνομίας έν γένει.

Έν οψει τών ανωτέρω τό Άρχηγεΐον κατέβαλε καί καταβάλλει πάσαν προ
σπάθειαν άναπτύξεως τοΰ άθλητισμοΰ εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα.

Συνεχίζον προγενεστέρας προσπάθειας, κατήρτισεν άπό δύο καί πλέον έτών 
εύρύ πρόγραμμα άθλητισμοΰ, άποβλέπον :

Εις τήν δημιουργίαν καί άνάπτυξιν τοΰ άθλητικοΰ πνεύματος εις τάς τάξεις 
τών άστυνομικών.

Εις τήν άξιοποίησιν τών άθλητικών ικανοτήτων σημαντικού άριθμοΰ άστυ
νομικών καί εις τήν ένταξιν εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα νέων άθλητών.

’Επί τοΰ τελευταίου τούτου κατά τάς κατατάξεις είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα 
τών έτών 1961—1962 καί λήγοντος έτους κατεβλήθησαν σοβαρώταται προσπάθειαι 
άναζητήσεως, έξευρέσεως καί κατατάξεως σημαντικοΰ άριθμοΰ νεαρών άθλητών, 
ιδία στίβου, μέ άποτέλεσμα νά ένισχύσωμεν έπαρκώς τάς ύφισταμένας άθλητικάς 
ομάδας, ώστε νά καταστώσιν αυται ίσχυραί καί λίαν υπολογίσιμοι.

Τό άθλημα τής σκοποβολής καί ιδία διά περιστρόφου είναι καί πρέπει νά είναι 
άθλημα κατ’ έξοχήν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ώς προσιδιάζον προς τήν άπο- 
στολήν των.

Διά τό άθλημα τοΰτο ή μέριμνά μας ύπήρξεν δλως έξαιρετική.
Συνεκροτήσαμεν- σκοπευτήρια εις τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις Πειραιώς, 

ΙΊατρών καί Κερκύρας καί έφωδιάσαμεν ταΰτα μέ δπλα καί λοιπά άναγκαϊα έφόδια 
διά τήν προπόνησιν τών άστυνομικών, μέ σκοπόν, τό μέν τήν άνάπτυξιν τών σκο
πευτικών ικανοτήτων τούτων, τό δέ τήν έπιλογήν νέων σκοπευτών προς ένίσχυσιν 
τών σκοπευτικών μας ομάδων.

Έ κ τών σκοπευτηρίων τούτων άνεδείχθησαν σκοπευταί καί έπελέγησαν κατά 
τό παρελθόν έτος οί άστυνομικοί Νικάκος καί Ρεντζής καί ό διεθνής σκοπευτής 
Άρχιφύλαξ Κιτσάκης.

Τό Άρχηγεΐον, άποδίδον έξαιρετικήν σημασίαν είς τό άθλημα τής σκοποβολής, 
έπρογραμμάτισε σκοπευτικούς αγώνας άπαξ κατ’ έτος είς έκάστην ’Αστυνομικήν 
Διεύθυνσιν καί Άστυνομικάς Σχολάς καί μετ’ αύτούς έτησίους παναστυνομικούς 
άγώνας διεξαγομένους ένταΰθα.

Κατ’ έφαρμογήν τοΰ προγράμματος τούτου τό Άρχηγεΐον προεκήρυξε καί 
ώργάνωσε τούς λήξαντας σήμερον Β' παναστυνομικούς σκοπευτικούς άγώνας καί 
ήθλοθέτησεν, δπως καί κατά τό παρελθόν έτος, σημαντικής άξίας έπαθλα διά τούς 
νίκη τάς.

Οί άγώνες διεξήχθησαν :
Διά περιστρόφου No 38, έκείνου τό όποιον χρησιμοποιεί ή Αστυνομία.
Δι’ άεροβόλου πιστολιού καί δι’ άεροβόλου τυφεκίου.
Ή  Αστυνομική Σκοπευτική Όμάς είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος συνεχώς 

άπό τό 1956.
'Ο σκοπευτής 'Υπαρχιφύλαξ Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος έντός τοΰ έτους 

1963 έπέτυχε (5) πέντε νέας έλληνικάς έπιδόσεις.
Διά τούς σκοπευτικούς ’Ολυμπιακούς άγώνας τοΰ 1964 εις Τόκυο έκλή- 

θησαν διά τήν προολυμπιακήν 'Ομάδα τής Ελλάδος (5) πέντε σκοπευταί τής Α 
στυνομικής Όμάδος.

Παραλλήλως δέν υστέρησαν είς έξέλιξιν καί αί λοιπαί άθλητικαί ομάδες.
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Οΰτω το ’Αστυνομικόν Σώμα διαθέτει 25 έπιφανεΐς άθλητάς στίβου, έκ των 
όποιων (7) έπτά διεθνούς προβολής, ώς είναι ό Άρχιφύλαξ Κατσιέρης, ό 'Υπαρχι- 
φύλαξ Σίλλης καί οί ’Αστυφύλακες Κόρμαλης,Μεσημέρτζης, Άμπατζής, Παρασκευας 
καί Μπιδέλης.

Εις την καλαθόσφαιραν διαθέτει τον καλύτερον "Ελληνα άθλητήν Μαρκολέφαν.
Εις την πετόσφαιραν διαθέτει (2) δύο διεθνείς άθλητάς : Τον Τριανταφύλ- 

λου καί Μαρκολέφαν, καί εις την ελληνορωμαϊκήν πάλην τον διεθνή άθλητήν 
Νικολόπουλον.

Θέλομεν να πιστεύωμεν δτι ό άπολογισμός των προσπαθειών τοϋ ’Αστυνομικού 
Σώματος έπί τοϋ άθλητικοΰ τομέως κατά τό προσεχές έτος θά είναι πλέον άποδο- 
τικός.

Συγχαίρω άπαντας τούς άστυνομικούς τούς λαβόντας μέρος εις τούς άγώνας 
τούτους.

’Εκφράζω τήν εύαρέσκειάν μου εις τά μέλη τών ’Επιτροπών όργανώσεως 
καί διεξαγωγής τών άγώνων καί τούς οπωσδήποτε συμβαλόντας είς τοΰτο.

Εύχαριστώ θερμώς έκ μέρους τοϋ Σώματος τον κύριον 'Υπουργόν διά τήν 
τιμητικήν παρουσίαν του είς τήν μικράν αύτήν τελετήν, καθώς επίσης καί τούς λοι
πούς κυρίους, οϊτινες άντεπεκρίθησαν είς τήν πρόσκλησίν μας καί παρευρίσκονται 
μεταξύ ήμών. ’Ιδία ευχαριστώ θερμώς τον Γενικόν Γραμματέα τοϋ ’Αθλητισμού».

Μετά τον κ. ’Αρχηγόν, ώμίλησεν ό Γενικός Γραμματεύς ’Αθλητισμού κ. 
Βήχος, κατόπιν έκφρασθείσης επιθυμίας του, είπών τά έξής :

«Αισθάνομαι ιδιαιτέραν καί χαράν καί τιμήν παρευρισκόμενος είς τήν σημε
ρινήν τελετήν, ή οποία έπισφραγίζει μίαν ώραίαν άγωνιστικήν προσπάθειαν τής 
’Αστυνομίας Πόλεων είς τό άθλημα τής σκοποβολής. Αίσθάνθηκα ιδιαιτέραν χαράν 
καί οφείλω νά πώ καί συγκίνησιν άκούων τούς καλούς λόγους τού κ. ’Αρχηγού, καί 
διά τόν άθλητισμόν γενικώς καί διά τήν συμβολήν είς τον άθλητισμόν τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, καί διά τό άθλημα τής σκοποβολής ιδιαιτέρως. “Ισως ύπό τριπλήν 
ιδιότητα, πρώτον τού παλαιού σκοπευτοΰ, έπειτα τού άντιπροέδρου τής Σκοπευτικής 
'Ομοσπονδίας τής 'Ελλάδος καί τέλος τού Γενικού Γραμματέως ’Αθλητισμού. ’Ίσως 
νά είχαμε τόν φόβον δτι δλοι δσοι άσχολούμεθα καί κινοΰμεν τήν άθλητικήν ύπό- 
θεσιν κουράζομεν λιγάκι ύπερμέτρως τά Σώματα ’Ασφαλείας μέ τούς συχνούξ άγώ- 
νες καί τάς συχνάς άθλητικάς έκδηλώσεις. ’Απομένει είς ήμάς μία παρηγοριά δτι 
τουλάχιστον αυτό δεν είναι μόνον υπηρεσία πρός τό Κράτος, άλλά είναι καί άγάπη 
προς τόν άθλητισμόν καί πρός τήν πάσης φύσεως άθλησιν. Τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων 
είς τήν συγκεκριμένην σκοπευτικήν της έκδήλωσιν τήν παρακολουθούμε άπό πάρα 
πολλά έτη, μέ πάρα πολλήν συμπάθειαν καί άγάπην. Ένθυμούμεθα δταν μία μικρά 
όμάς έσχηματίζετο καί ένεφανίζετο, ίσως - ίσως δειλά, είς τούς πρώτους σκοπευ
τικούς άγώνας. Έσημείωνεν άπό τήν πρώτην στιγμήν ένθαρρυντικήν επιτυχίαν, 
ή οποία συνεχίζετο είς τά επόμενα βήματά της. Είδαμε μετά νά μήν παραμένη ή 
σκοπευτική αύτή όμάς μόνη, άλλά νά εύρύνεται ή προσπάθεια. Είδαμε νά έρχωνται 
είς τό σκοπευτήριον καί είς μίαν περίοδον κάθε έτος οί άξιωματικοί καί τά στελέχη 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων διά νά άσκοΰνται είς διαγωνισμούς μέ τό περίστροφον. 
Είδαμε έν συνεχεία ή όμάς εκείνη νά εύρύνεται καί είδαμε νά συστηματοποιήται ή 
προπόνησίς της. Καί είδαμε τελευταίως, καί είναι αύτό τό γεγονός τό όποιον μάς 
έχαροποίησεν άκόμη περισσότερο κατά τά δλως τελευταία έτη, νά γίνωνται άγώνες 
μέ άεροβόλα δπλα είς τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις καί νά μετέχουν είς τούς άγώ
νας αύτούς πολλοί περισσότεροι σκοπευταί τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Νομίζομεν 
δτι αύτή ύπήρξεν ή καλυτέρα προσπάθεια, διότι εύρύνει τήν βάσιν καί μπορεί νά 
προετοιμάζη διά τά τόσον λαμπρά άποτελέσματα,τά όποια ήδη έχομεν καί τά όποια 
ήδη άναμένομεν είς τό μέλλον. “Εδωσε χαρακτηριστικήν τήν εικόνα αύτής εργασίας
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καί των πρώτων άποτελεσμάτων ό κ. ’Αρχηγός όταν είπεν δτι πέντε σκοπευταί της 
’Αστυνομίας Πόλεων μετέχουν ήδη εις μίαν δεκατετραμελή, αν δεν κάνω λάθος, 
προεθνικήν σκοπευτικήν ομάδα. Τήν σημασίαν της σκοποβολής δεν θά έ'χω νομίζω 
τό δικαίωμα να τήν ύπομνήσω,δταν ομιλώ πρδς ύμάς, άλλα προτού φύγω ήθέλησα νά 
ρίξω μια ματιά εις ένα άμερικανικόν σκοπευτικόν περιοδικόν τοϋ τελευταίου έτους, 
μόλις προ ολίγων μηνών, διά νά βρώ ένα κείμενο, τό όποιον είναι χαρακτηριστικόν. 
Είναι τοΰ Μαρτίου τοϋ 1963. Άναφέρεται εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας ’Αμερικής 
καί λέγει : «Ή  ιστορία μας καί αί στρατιωτικαί μας παραδόσεις έθεμελιώθησαν
κατά τάς άπό τάς πλέον ένωρίς ήμέρας τής ’Αμερικής έως σήμερον εις άξιόλογον 
άξίαν σκοπευτών μέ τό δπλον. "Οτι υπήρξε σημαντική συμβολή εις τήν έθνικήν 
άμυναν, δτι γίνεται διά τήν προαγωγήν τοΰ άθλήματος τής σκοποβολής. "Οτι τό νά 
έκπαιδεύωνται καί νά προπονούνται οί πολΐται μας εις τον άσφαλή καί άποτελεσμα- 
τικόν χειρισμόν τών δπλων σκοποβολής είναι μία πρόσθετος συμβολή καί δτι εις 
τόν τομέα τοΰ άθλητισμοΰ δλοι εϊμεθα υπερήφανοι διά τό δτι έπέτυχον ή Σκοπευ
τική 'Ομοσπονδία καί ο'ι σκοπευτικοί σύλλογοι εις τό διεθνές άθλητικόν έπίπεδον». 
Καί εκείνος ό όποιος τά έλεγεν αύτά προσέθετε : «Σάς παροτρύνω διά νά
συνεχίσετε τάς προσπάθειας σας ίνα προαχθοΰν αί λαμπραί άμερικανικαί έπιδόσεις 
εις τό θέμα τής σκοποβολής καί τών δπλων έν γένει». Αύτά τά έλεγεν ό αείμνηστος 
τελευταίος Πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών,ό Τζών Κέννεντυ. "Ισως, ίσως δέν 
είχεν ΰπ’δψιν του δτι μία τραγική μοίρα τοΰ έπεφύλασσε μέσα εις τό ίδιον έτος, αυτό 
διά τό όποιον έλεγε, νά γνωρίση τήν κακήν πλευράν τής σκοποβολής. Καί είναι τό 
μέγα θέμα τό όποιον παραμένει εις αύτήν τήν χώραν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί 
ή μεγάλη άμφιβολία. 'Η χρήσις τών δπλων πρέπει νά έπαφίεται εις τούς περισσο
τέρους ή δχι ; 'Υπάρχουν καί αί δύο άπόψεις. Κατά τήν πρώτην είναι κακόν νά 
έχουν τήν έλευθερίαν τής χρήσεως τών δπλων οί πολλοί. 'Υπάρχει καί ή άλλη 
άποψις, ή όποια πάρα πολύ υποστηρίζεται καί λέγει δτι άλίμονον έάν τούς 
νομίμους καί έντιμους πολίτας μας τούς άφοπλίσωμε καί τούς στερήσουμε τήν 
δυνατότητα νά έκπαιδεύωνται εις τήν σκοποβολήν. ’Εάν συμβή αύτό ίσως 
τότε κάποτε οί παράνομοι θά μπορέσουν νά επικρατήσουν, διότι θά βροΰν 
τό μέσον, ώστε νά έχουν τό δπλον, τό δπλον τοΰ κακοΰ. Συμπέρασμα άναμ- 
φισβήτητον άπό αύτά θά μποροΰσε νά βγή ένα. "Οτι οίονδήποτε καί άν είναι τό άπο- 
τέλεσμα τής θεωρητικής διαφωνίας πάντως είναι άναμφισβήτητον κέρδος διά μίαν 
χώραν. Ενοποιεί τάς δυνάμεις καί τά Σώματα τής ’Ασφαλείας νά είναι άριστα έξη- 
σκημένα, νά είναι άριστα γυμνασμένα εις τήν σκοποβολήν. Καί ίσως θά ήτο καί ένα 
δεύτερον συμπέρασμα- δτι θά ήτο εύχής έργον έάν εις τό μέλλον μέ περισσότερα 
ύλικά καί τεχνικά μέσα τά Σώματα ’Ασφαλείας θά μποροΰσαν νά ιδρύουν σκοπευ
τικούς συλλόγους, νά έχουν σκοπευτήρια, εις τά όποια δχι μόνον νά άσκοΰνται οί 
άξιωματικοί καί οί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, άλλά νά φιλοξενούνται καί 
νέοι καί σπουδασταί καί άθληταί, ώστε νά ήμποροΰν, υπό τήν παρακολούθησιν τής 
’Αστυνομίας, μέσα εις τούς άστυνομικούς αύτούς σκοπευτικούς συλλόγους νά μανθά
νουν τήν καλήν χρήσιν τών δπλων, τόσον γιά σκοπούς έθνικής άμύνης, τόσον γιά 
σκοπούς άσφαλείας, δσον καί γιά σκοπούς καθαρώς άθλητικούς. Εις δλας τάς χώ
ρας, καί ομιλώ αύτήν τήν στιγμήν βεβαίως διά τάς χώρας τάς δημοκρατικάς, τάς 
χώρας τής δυτικής νοοτροπίας καί τής δυτικής δημοκρατικής άντιλήψεως,ή άσκησις 
εις τό άθλημα τών δπλων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ιδία τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, ιδίως εις τό πιστόλιον καί τό περίστροφον, δπως τόσον πολύ σωστά είπεν ό κ. 
’Αρχηγός, είναι κατ’ έξοχήν παράγων, δχι μόνον συμβάλλων εις τόν άθλητισμόν, 
άλλά θεμελιώνων καί τήν προσπάθειαν διά τήν έθνικήν άμυναν καί τήν άμυναν έναν- 
τίον πάσης κακοποιού έπιδράσεως. "Υστερα άπ’ δλα αύτά νομίζω δτι δέν μοΰ απο
μένει παρά, έφ’ δσον τόσην σημασίαν βλέπομεν δτι άποδίδομεν εις τό έργον, νά
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ευχαριστήσω ένθέρμως, νά συγχαρώ έγκαρδίως, και νά εί'πω δτι υπήρξα πραγματικά 
ευτυχής μετέχων τής σημερινής τελετής, ή οποία τιμά τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, 
τιμά τό άθλημα των οπλών, τιμά κάτι τι άπό τα ωραιότερα τα όποια εχομεν εις 
αυτόν τον τόπον».

"Ύστερα άπό τις ομιλίες τών κ.κ. Ρακιντζή καί Βήχου, ό κ. 'Υφυπουργός 
παρεκλήθη υπό τοϋ κ. ’Αρχηγού νά άπονείμη τά σχετικά βραβεία στους νικητάς. 
Πράγματι, ό κ. 'Υφυπουργός άπεδέχθη τήν παράκλησι καί άφοϋ άπένειμε μερικά, 
παρεχώρησε τήν θέσι του στόν κ. ’Αρχηγό καί αυτός μετ’ ολίγον στον κ; ’Επι
θεωρητή.

Οΐ πρώτοι νικηταί στήν άτομική κατάταξι καί τών τριών αγωνισμάτων ελα- 
βον άπό ένα ώρολόγιον « 'Ωμέγα Tissot », άξίας περίπου 1300 δραχμών, καθώς 
καί χρυσοΰν μετάλλιον μετά διπλώματος. Οί δεύτεροι έλαβον ύφασμα χειμερινής

Ή πολυνίκης όμά; τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών.

πολιτικής ένδυμασίας «Δημητριάδη», άξίας περίπου 1.000 δραχμών, καθώς καί 
άργυροϋν μετάλλιον μετά διπλώματος. Οί τρίτοι έλαβον έπίσης τό αύτό ύφασμα, 
καθώς καί χαλκοϋν μετάλλιον μετά διπλώματος. Στήν ομαδική κατάταξι οί πρώτες 
ομάδες έλαβον κύπελλον μετά χρυσού μεταλλίου καί διπλώματος, οί δεύτερες άργυ- 
ροΰν μετάλλιον μετά διπλώματος καί οί τρίτες χαλκοΰν μετάλλιον μετά διπλώματος. 
Πολυνίκης όμάς άνεδείχθη ή όμάς τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών.

’Αφού έτελείωσεν ή τελετή τής απονομής τών επάθλων, τά όποια σημειωτέον 
δλα ήθλοθετήθησαν άπό τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας, δλοι οί προσκεκλημένοι κατε- 
βήκαμε στήν μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων τής ’Αστυνομικής Σχολής, δπου, χάρις 
στήν εξαιρετική μέριμνα πού είχε ληφθή άπό τον Διοικητήν τής Σχολής κ. Άρχον- 
τουλάκην καί τούς βοηθούς του, μέσα σέ άτμόσφαιρα χαράς καί κεφιού έλαβε χώραν



Νέα δεκαπενθημέρου 1139

μικρή δεξίωσις. Οί εκλεκτοί μεζέδες, τα ποτά καί οί μπϋρες άναψαν τά αίματα καί 
σέ λίγο, ένώ ή μουσική έπαιζε διάφορα δημοτικά τραγούδια καί τραγουδούσαν οί 
άστυφύλακες Πανοΰτσος καί Μπεγλεμές, άρχισεν ό χορός. Κάθε ομάδα πού συμμε- 
τέσχε στους άγώνες προσπάθησε κ ι’ έδώ νά διακριθή, μέ άποτέλεσμα νά περάσουμε 
εύχάριστες στιγμές μέσα σ’ ένα αληθινό πανηγύρι. 'Ο κ. 'Υφυπουργός πηγαίνοντας 
άπό τραπέζι σέ τραπέζι εύχήθηκε στους προσκεκλημένους υγεία καί προκοπή στις 
έπιδιώξεις των. Τόσο ζωηρό ήταν τό κέφι πού, μολονότι ή ώρα πλησίαζε 8 μ.μ., 
κανένας δέν έλεγε νά φύγη. Πάντως μίετά τήν άποχώρησι των κ.κ. 'Υφυπουργού, 
’Αρχηγού, Έπιθεωρητοΰ καί των άλλων άνωτέρων άξιωματικών, τό γλέντι συνε- 
χίσθηκε μέχρις άργά στις 9 ή ώρα.

’Οφείλουμε νά συγχαρούμε ολόθερμα τήν διοίκησι της Σχολής, ή οποία πάν
τοτε, σέ παρόμοιες έκδηλώσεις, μας γοητεύει μέ τις περιποιήσεις της καί μας δίνει 
τήν εύκαιρία νά εύχώμαστε νά μή τελειώνουν σύντομα οί στιγμές πού περνάμε στο 
περιβάλλον της.

Κλείνοντας τούτη τήν καμπάνια μας έκφράζουμε τά θερμά μας συγχαρητήρια 
στούς άρχηγούς των σκοπευτικών ομάδων, στούς σκοπευτάς, καθώς καί σ’ όλους 
εκείνους πού μ’ όποιονδήποτε τρόπο συνέβαλον στήν επιτυχία των εφετινών πανα
στυνομικών άγώνων. ’Ιδιαίτερα οφείλουμε νά συγχαρούμε θερμά καί νά έξάρουμε 
τις έπιδόσεις τών ομάδων τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων Πατρών καί Κερκύρας, 
οί όποιες, παρά τά πενιχρά μέσα, σέ σύγκρισι μέ τις ομάδες ’Αστυνομικής Διευθύν- 
σεως ’Αθηνών καί ’Αστυνομικής Σχολής, έπέτυχον σημαντικές νίκες. Τό παράδειγμά 
τους ας τό μιμηθοΰν καί οί άλλοι. Εύχόμαστε όπως τού χρόνου χειροκροτήσουμε 
βελτιωμένες έπιδόσεις. Αυτό θάναι γιά όλους μας ή μεγαλύτερη ίκανοποίησις. ’Αλλά 
μέχρι τού χρόνου, έχει ό Θεός. ’Επί τού παρόντος ζητοΰμεν συγνώμην αν σάς κουρά
σαμε μέ τά γραφόμενά μας. Δέν μπορούσε νά γίνη διαφορετικά. ’Ήταν κάτι πού 
έπρεπε νά γίνη καί πού πρέπει νά γίνεται.

/. ΡΑ Ι-ΚΟ Σ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

εύχονται εις τούς συνδρομητάς τους

Καλά Χριστούγεννα
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Μ Η Ν Ο Σ  ΝΟΕ ΜΒΡ Ι ΟΥ  1963

Α) Κατά μήνα Νοέμβριον έ.έ. καί άπο 1—30 εις ’Αθήνας—Πειραιά.—Πάτρας 
καί Κέρκυραν :

1. Έξητάσθησαν άπο ιατρούς τής έκλογής των ο ίκο ι... 1.259 Μέλη
2. Έξητάσθησαν εις ιατρεία τής έκλογής τ ω ν .......  1.719 »
3. Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς έξετάσεις ή θερα

πείας εις ίδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά εργαστήρια................... 615 »
4. 'Υπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας............  107 »
5. Εΐσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής

τ ω ν ....................................................................... ....................................... 222 »
6. Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια....................................  37 νέα »
7. Παθολογικαί καί παρακλινικαί έξετάσεις πραγματο-

ποιηθεΐσαι εις τά ιατρεία καί έργαστήρια τού νοσοκομείου ’Α
στυνομίας Πόλεων καί Κλάδου 'Υγείας Άθηνών-Πειλαιώς .. . 4.608 »

8. Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά εΐδη άξίας δραχ. 8.500 εις 37 »

’Ήτοι το Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω. 8.604 »

9. Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 5.820 συνταγαί. 
Άπο οικονομικής πλευράς ό μην ’Οκτώβριος 1963 έχει ώς εξής : 
’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  Δραχμαί 582.480,05
’Έ σ ο δ α  έκ συμμετοχής Δημοσίου » 608.606,00

Σύνολον ’Εσόδων 
" Ε ξ ο δ α

1.191.086,05
1.067,286,45

Β) Παρακαλοϋνται άπαντες οί ήσφαλισμένοι—μέλη του Κλάδου 'Υγείας 
δπως, προ τής παραδόσεως των συνταγών προς έκτέλεσιν εις τον φαρμακοποιόν, 

ώσιν αύτάς εις τον Κλάδον 'Υγείας καί τά Παραρτήματα αύτοϋ. ’Επίσης δέον 
νά άναγράφωσι τήν ημερομηνίαν παραλαβής των φαρμάκων, νά ύπογράφωσι καί νά 
θέτωσι κάτωθι τής υπογραφής των, τά μέν προστατευόμενα μέλη των έν ένεργεία 
άστυνομικών υπαλλήλων, οί ίδιοι συνταξιούχοι καί τά μέλη τής οικογένειας αυτών 
τον άριθμύν μητρώου ’Αστυνομίας, τά δέ μέλη οικογένειας τών έν ένεργεία διοικη
τικών ύπαλλήλων, οί ίδιοι συνταξιούχοι καί τά μέλη οικογένειας τούτων τον άριθμον 
τού δελτίου τής άστυνομικής των ταυτότητος. Συνταγαί συντασσόμεναι ούχί κανο- 
νικώς, μή φέρουσαι δηλαδή τήν υπογραφήν τού θεράποντος ιατρού, ώς καί τά άνω- 
τέρω άναφερόμενα στοιχεία, δεν δύνανται νά γίνωνται δεκταί πρύς έξόφλησιν εις το
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Ταμεΐον καί οΰτω ή άξια των φαρμάκων των άνωτέρω, ως άκυρων χαρακτηριζό
μενων συνταγών, θά καταλογίζηται εις βάρος των υπαιτίων.

Γ) Εις τα προσκομιζόμενα εις τον Κλάδον δικαιολογητικά δαπανών δι’ ιατρο
φαρμακευτικήν περίθαλψιν έν ταΐς έπαρχίαις, δέον άπαραιτήτως, δτε μέν προσκο
μίζεται γνωμάτευσις του άγροτικοϋ ή κοινοτικού ίατροϋ νά άναφέρωνται έν αύτή 
τα χορηγούμενα φάρμακα καί το χρονικόν διάστημα χρησιμοποιήσεως τούτων, δτε 
δέ γνωμάτευσις τοΰ νομιάτρου νά προσκομίζεται καί ή συνταγή τοΰ θεράποντος 
ίατροϋ.

Δ ) 'Υπάρχει κατηγορία άστυνομικών υπαλλήλων, οίτινες, καίτοι τυγχάνουσι 
προστάται γονέων ή άγάμων άδελφών, έν τούτοις έχουσιν άποκρύψει τοϋτο, παρα- 
λείψαντες νά ύποβάλωσι σχετικήν δήλωσιν προς τό Ταμεΐον, ΐνα άποφύγωσι τήν 
πληρωμήν προς αυτό τοΰ έτέρου 1 ο/ο έκ τών άποδοχών των. "Οταν δμως έκλή- 
θησαν άπαντες οί δημόσιοι υπάλληλοι παρά του Δημοσίου πλέον νά ύποβάλωσι 
άναλόγους ως άνω δηλώσεις διά τοΰ ήμετέρου δμως Κλάδου 'Υγείας, οί άνωτέρω 
έκ τών άστυνομικών υπαλλήλων ύπέβαλον τοιαύτας δηλώσεις καί έλαβον ήδη εσχά
τως τά ύπό τοΰ Δημοσίου, μέσω ήμών, παραδοθέντα αύτοΐς βιβλιάρια άσθενείας καί 
συνταγολόγια. 'Ως δέ τυγχάνει γνωστόν ή υγειονομική περίθαλψις γενικώς παρέχεται 
εις τά μέλη οικογενειών τών έν ένεργεία άστυνομικών καί διοικητικών υπαλλήλων 
ούχί άπ’ ευθείας ύπό τοΰ δημοσίου, άλλά μέσω τοΰ Ταμείου ύποχρεωτικώς, συμ- 
μετέχοντος οΰτω εις τάς διαφόρους δαπάνας κατά ποσοστά. Επειδή δέ καί ή άσφά- 
λισις τών άνωτέρω διά τά μέλη οικογενειών των είναι ύποχρεωτική, βάσει τοΰ άρ
θρου 3 παρ. 1 τοΰ Ν.Δ. 4019/1959 «Περί συστάσεως Κλάδου 'Υγείας παρά τώ 
Ε.Τ.Υ.Α.Π.», έ'δει άπαντες οί έν ένεργεία άστυνομικοί καί διοικητικοί ύπάλληλοι, 
άρμοδιότητος ’Αστυνομίας Πόλεων, νά είχον άσφαλίσει τά προστατευόμενα μέλη 
οικογένειας των, άφ’ ής ήρξατο τό Ταμεΐον τήν λειτουργίαν του, ήτοι άπό 1ης Νοεμ
βρίου 1959, οί δέ νέοι άστυφύλακες άπό τής ήμέρας τής ορκωμοσίας των.

Κατόπιν τών άνωτέρω ό ήμέτερος Κλάδος 'Υγείας πρόκειται κατ’ αύτάς 
νά άρχίση τήν έπί πλέον κράτησιν έξ 1 ο/ο είσέτι έπί τών άποδοχών έκάστου, μέσω 
τών οικείων διαχειρίσεων χρηματικοΰ, προς άς διαβιβασθήσονται όνομαστικαί κατα
στάσεις τών ένδιαφερομένων, άναδρομικώς ώς άνω διά 15θημέρων ίσοπόσων κρατή
σεων έκ τοΰ μισθοΰ των. Οί τυχόν έχοντες λόγον άμφισβητήσεως τής τοιαύτης ύπο- 
χρεώσεώς των, δέον νά προσέρχωνται είς τόν Κλάδον 'Υγείας, ΐνα κεχωρισμένως 
έξετάζεται διά ζώσης έκάστη συγκεκριμένη περίπτωσις.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Ώ ς Πρόεδρος τοΰ Κλάδον Υ γ ε ία ς  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των δδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Κρέοντος.
’Αρχίζει άπό την οδό Ήροΰς (Δημόσιο Καπνεργοστάσιο Κολοκυνθοϋς) και 

τελειώνει στην όδό Άψοΰ, κοντά στον "Αγιο Σπυρίδωνα των Σεπολίων.
Ό  Κρέων, βασιλεύς των Θηβών, γυιός του Μενοικέως, ήταν άδελφός της 

Ίοκάστης, της τραγικής βασιλίσσης των Θηβών καί συζύγου του Λαίου πρώτον καί 
του Οΐδίποδος κατόπιν. Ό  Κρέων έβασίλευσε μετά τόν φόνο του Λαίου καί παρεχώ- 
ρησε τόν θρόνο στον Οΐδίποδα, ό όποιος είχε φονεύσει την τερατόμορφη Σφίγγα ή 
όποια έλυμαίνετο την πόλι. "Οταν όμως άπεκαλύφθη ό άνόσιος γάμος τής αδελφής 
του μέ τόν πατροκτόνο γυιό της, άνέλαβε καί πάλιν τόν θρόνο καί ό Οίδίπους έ'φυγε 
άπό την Θήβα. Μετά τήν άλληλοκτονία τών παιδιών τής Ίοκάστης (Έτεοκλέους 
καί Πολυνείκους) καί τοϋ Οΐδίποδος, ό Κρέων άπηγόρευσε τήν ταφή του Πολυνεί- 
κους, μέ αποτέλεσμα νά γίνη ή αιτία πολλών καί μεγάλων συμφορών. (Συνώνυμη 
οδός υπάρχει στο Μπραχάμι).

Κρεούσης.
Πάροδος τής όδοϋ Έλασιδών 19, στο Γκαζοχώρι.
Ή  Κρέουσα, σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, ήταν κόρη τοϋ Έρεχθέως καί τής 

Πραξιθέας, σύζυγος τοϋ Ξούθου καί μητέρα τοϋ Άχαιοΰ καί τοϋ Ίωνος.
Κρέσνας.
Πάροδος τής όδοϋ Εύβοιας 84, στο Πολύγωνο.
Ή  Κρέσνα, χωρίο τής Ν.Δ. Βουλγαρίας στήν άνατολική όχθη τοϋ Στρυμόνος, 

εύρίσκεται έντός ομωνύμου στενωπού, μεταξύ τών βουνών Όρβήλου καί Μέλεσι. 
Κατά τήν διάρκεια τοϋ Β' βαλκανικού πολέμου γιά τήν κατάκτησι τής στενωπού 
αύτής συνήφθη έκεϊ μεγάλη μάχη (11 Ιουλίου 1913) μεταξύ Ελλήνων καί Βουλ
γάρων, μέ νικητάς τούς πρώτους. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ συνοικίες καί προά
στια τών ’Αθηνών).

Κρεσταίνων.
Πάροδος τής όδοΰ Χίου 30, κοντά στήν ’Ακαδημία Σωματικής ’Αγωγής.
Τέ Κρέσταινα ή Κρέστενα (πρώην Σελινοΰς), είναι κωμόπολις τής επαρχίας
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’Ολυμπίας στο νομό ’Ηλείας. Σήμερα έχουν περί τις 3.200 κατοίκους. (Συνώνυμη 
όδος—πάροδος της όδοϋ Άριστομένους 96—υπάρχει κοντά στόν ηλεκτρικό σταθμό 
της Πλατείας ’Αττικής).

Κρήνης.
Πάροδος της όδοϋ Κερκύρας 64, κοντά στούς «Α γίους ’Αποστόλους» της 

Κυψέλης.
Κρήνη, είναι ή παλαιά ονομασία της Μικρασιατικής πόλεως Τσεσμέ, πού 

εύρίσκεται στις δυτικές άκτές τής χερσονήσου τής ’Ερυθραίας. ’Εκεί τον ’Ιούλιο 
τοϋ 1770 συνήφθη σκληρή ναυμαχία μεταξύ μονάδων τοϋ ρωσικού καί τουρκικού 
στόλου, καί τον Σεπτέμβριον τοϋ 1922 έπεβιβάσθησαν γιά την Ελλάδα τά όπισθο- 
χωρήσαντα τμήματα τοϋ έλληνικοΰ στρατού, μετά την γνωστή ήττα τους. (Συνώ
νυμη οδός υπάρχει σέ συνοικίες καί προάστια των ’Αθηνών).

Κρησίλα.
Πάροδος τής όδοϋ Εύφράνορος 16, κοντά στη πλατεία Πλαστήρα, στο Παγ-

κράτι.
'Ο Κρησίλας ή Κρησίδας ή Κρισίας, χαλκοπλάστης άπό τήν Κυδωνιά τής 

Κρήτης, είργάσθη στήν ’Αθήνα τόν Ε' π. X. αιώνα καί άφησε σημαντικά έργα.
Κρήτης.
Πάροδος τής όδοϋ Λιοσίων 21, κοντά στόν ναό τοϋ 'Αγίου Παύλου.
Πρόκειται γιά τή μεγαλύτερη ελληνική νήσο, πού εύρίσκεται στο Ν.Δ. Αιγαίο 

πέλαγος, μεταξύ τοϋ Κρητικού καί τοϋ Λιβυκοΰ πελάγους. ’Έχει μήκος 252 χιλ., 
μέγιστον πλάτος 60 χιλ. καί έλάχιστον 12 χιλ. 'Η έκτασις της άνέρχεται στά 8.335 
τετραγωνικά χιλ. καί ό πληθυσμός της στις 500, περίπου, χιλιάδες κατοίκους.

Διοικητικώς διαιρείται σέ 4 νομούς (Χανιών—Ρεθύμνης—'Ηρακλείου—Λα- 
σιθίου) καί σέ 20 επαρχίες. Ή  έκκλησία τής Κρήτης—ήμιαυτόνομη—ύπάγεται στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο τής Κωνσταντινουπόλεως καί διοικεΐται υπό τής ’Επαρ
χιακής Συνόδου της, τής οποίας προίσταται ό μητροπολίτης Κρήτης ('Υπέρτιμος 
καί Έξαρχος Εύρώπης).

'Η Κρήτη είναι γνωστή στήν άρχαιότητα μέ διάφορα ονόματα, όπως : Άερία, 
Χθονία, Δολιχή, Τελχινία, Ίδαία, Μάκαρις, Κουρήτις, Άτλαντίς, Κρήτη καί Κά- 
φτορ. Οί πρώτοι κάτοικοί της, κατά τήν νεολιθική εποχή, δέν ήσαν αύτόχθονες, 
άλλά προήρχοντο άπό τήν ήπειρωτική Ελλάδα. 'Η ιστορία τής μεγαλονήσου είναι 
σημαντική. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ συνοικίες καί προάστια τών ’Αθηνών).

Κ ρητώ ν.
Πάροδος τής όδοϋ Μπακνανά, κοντά στο τέρμα τών λεωφορείων «'Αγίου 

Γεωργίου».
’Έλαβε τήν ονομασία αύτή προς τιμήν τών Κρητών οί όποιοι ήγωνίσθησαν 

στήν ’Αθήνα, κατά τό διάστημα τής πολιορκίας τής Άκροπόλεως.
Κριάρη Κ ω νσταντίνου.
Πάροδος τής όδοϋ Δεμερτζή 4, στά «Θυμαράκια».
Ό  Κωνσταντίνος Κριάρης, γυιός τοϋ Κριάρη ή Μπενουδάκη Γεωργίου, γεν

νήθηκε στο Κουτσογέρακο τής Κρήτης τό 1798. Έλαβε μέρος στις έπαναστάσεις 
τοϋ 1821, 1841 καί 1843 τοϋ Ναυπλίου. Έπιστρέψας στή Κρήτη διεκρίθη κατά τήν 
έπανάστασι τοϋ 1868—1869 καί άργότερα τοϋ 1878. Άπέθανε στήν ’Αθήνα τό 1884.

Κριεζή ’Α ντωνίου.
Πάροδος τής όδοϋ Διπύλου, κοντά στή πλατεία ’Ελευθερίας (Κουμουνδούρου).
'Ο ’Αντώνιος Κριεζής (1796—1865), έξέχων 'Υδραίος ναυτικός καί πολί-
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τικός, μετέσχε των ναυμαχιών Σπετσών καί Γέροντα, της εκστρατείας της ’Αλε
ξανδρείας καί άλλων επιχειρήσεων τοϋ Άγώνος. Μετά τήν άπελευθέρωσι διετέλεσεν 
αυλάρχης τοϋ ’Όθωνος, υπασπιστής τοϋ Γεωργίου Α' καί Πρωθυπουργός (1849·— 
1854). Άπέθανε τό 1865, φέρων πρώτος αύτός στο Ναυτικό τον βαθμόν τοϋ αντι
ναυάρχου.

Κριεζώτου Νικολάου.
Πάροδος της όδοΰ Πανεπιστημίου 4, παραπλεύρως τοϋ ξενοδοχείου «Βασι

λέων Μέλαθρον».
'Ο Νικόλαος Κριεζώτης (1785—1853), οπλαρχηγός τοϋ 1821 άπό τήν Καρυ- 

στία, τό 1822 συνήψε πολλές μάχες προς τον Όμέρ—μπέην τής Καρύστου. Μετά 
ήνώθη μέ τον Όδυσσέα Άνδροΰσο καί άργότερα έτάχθη ύπό τούς Καραισκάκη καί 
Φαβιέρο. Τον ’Οκτώβριο τοϋ 1826, διορισθείς φρούραρχος τής Άκροπόλεως, κα- 
τώρθωσε νά είσέλθη σ’ αυτή καί νά έπιτύχη έντιμους ορούς παραδόσεώς της.

’Έλαβε μέρος στις μάχες Άνηφορίτη (’Ιούνιος 1829) καί Πέτρας (Σεπτέμ
βριος 1829). Κατά τό διάστημα τής έπαναστάσεως τοϋ 1843 κατέλαβε τό φρούριο 
τής Χαλκίδος. Τό 1847 έφυλακίσθη, ως επικίνδυνος γιά τό καθεστώς τοϋ ’Όθωνος. 
"Οταν άπηλευθερώθη έκινήθη έπαναστατικώς κατά τοϋ ’Όθωνος, πλήν άποτυχών 
κατέφυγε στή Μ. ’Ασία, όπου καί άπέθανε.

Κριμαίας.
Πάροδος τής όδοΰ Μεσογείων 123, άπέναντι στις Σχολές Χωροφυλακής.
Πρόκειται γιά τή γνωστή ρωσική χερσόνησο στον Ευξεινο Πόντο. Σήμερα 

άνήκει στήν Ούκρανική Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία. Κατά τήν άρχαιό- 
τητα στήν Κριμαία ύπήρχον πολλές έλληνικές άποικίες.

Κριναγόρου.
Πάροδος τής όδοΰ Σφιγγός 50, όπισθεν τοϋ «'Αγίου Σώστη» τής λεωφόρου 

Συγγροΰ.
Ό  Κριναγόρας, Έλλην επιγραμματοποιός άπό τήν Μυτιλήνη, έ'ζησε τον Α' 

π. X. αιώνα καί μετέσχε σέ διπλωματικές άποστολές.
Κρίσης.
’Αρχίζει άπό τήν πλατεία Κανάρη (Κυψέλης) καί τελειώνει στήν όδό Βελ- 

βενδοΰς, στο τέρμα τών λεωφορείων « ’Άνω Κυψέλης».
'Η Κρϊσα, τό σημερινό Χρυσό, παλαιοτάτη πόλις τής Φωκίδος παρά τούς 

πρόποδες τοϋ Παρνασσοΰ, κατείχε πλουσιωτάτη πεδιάδα καί περιελάμβανε στή 
περιοχή της τό μαντείο τής Πυθίας.

Κριτίου.
Πάροδος τής όδοΰ 'Ιππόνακτος 33, στοΰ Κυνοσάργους.
Ό  Κριτίας, ’Αθηναίος πολιτικός, ένας άπό τούς ώμοτέρους τριάκοντα τυ

ράννους, είναι ό δράστης πολλών άνοσιουργημάτων. Πλήν τών άλλων έφόνευσε καί 
τον Θηραμένη. Έφονεύθη στή μάχη τής Μουνιχίας (403 π. X .), μέ τήν οποία 
κατελύθη ή άρχή τών τυράννων. Ό  Κριτίας διεκρίθη ώς ρήτωρ, φιλόσοφος καί 
συγγραφεύς.

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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Η »  εν ό καιρός πλέον νά στραφή τό άνθρώπινον πνεύμα περισσότερον προς την 
πλευράν της περιφρουρήσεως της έννόμου τάξεως, αν κρίνωμε άπό δύο σοβαρώτα- 
τα επιτεύγματα της έπιστήμης πού μόλις ήγγέλθησαν κατ’ αύτάς. Τό πρώ
τον επίτευγμα άφορά εις τον τομέα τής διώξεως του εγκλήματος καί είμαι 
βέβαιος δτι θά κάμη τά κόκκαλα των Μπερτιγιόν, Λαγκασάρντ, Λομπρόζο καί 
άλλων νά τρίζουν άπό χαράν διά τούς άπογόνους, οί όποιοι φαίνεται νά συνεχίζουν 
την μεγάλην παράδοσιν πού εκείνοι έκληροδότησαν. Μέ την ευκαιρίαν λοιπόν ένός 
συνεδρίου επιστημόνων άπό τάς ’Αστυνομίας 25 διαφόρων χωρών, εις τό Παρίσι καί 
εις τά γραφεία τής Ίντερπόλ, άν καί έτηρήθη διά λόγους εύνοήτους άπόλυτος μυστι- 
κότης εις δ,τι άφορά τά θέματα τών συζητήσεων καί τάς άνακοινώσεις, έγνώσθησαν 
μερικά πράγματα πού οπωσδήποτε θά πρέπει νά πληρούν μέ αισιοδοξίαν ήμάς, τούς 
τεταγμένους εις τον δύσκολον άγώνα άντιμετωπίσεως τής σκληράς παρανομίας.Άνε- 
κοινώθη λ.χ. δτι θά είναι δυνατόν τού λοιπού νά άναγνωρίζεται μεταξύ εκατομμυρίων 
στυλό εκείνο πού έχρησίμευσε διά τό γράψιμο μιας άνωνύμου έπιστολής, χάρις εις 
μίαν χημικήν καί φασματοσκοπικήν έξέτασιν. Άνεκοινώθη επίσης δτι επειδή τά 
δακτυλικά άποτυπώματα εις τά διάφορα εγκλήματα γίνονται όλονέν σπανιώτερα, 
δεδομένου δτι οί κακοποιοί φροντίζουν νά φορούν γάντια ή νά τά έξαλείφουν παντοιο- 
τρόπως, έπετεύχθη ή άνακάλυψις τού κακοποιού άπό την έξέτασιν τών κόκκων τού 
κονιορτοΰ είς τό μικροσκόπιον. Έ π ’ αύτοΰ, ό καθηγητής Μαρτέν άπό τήν Βασιλείαν 
κατώρθωσεν έσχάτως νά άποκαλύψη τούς δράστας μεγάλης διαρρήξεως άπό τήν άνεύ- 
ρεσιν εις τό δάπεδον τού αύτοκινήτου των μεταλλικών ιχνών, άοράτων εις τον 
γυμνόν οφθαλμόν, προερχομένων άπό τό έργαλεϊον πού έχρησιμοποίησαν διά τήν 
διάρρηξιν τού χρηματοκιβωτίου τής τραπέζης. ’Ανεκοινώθη άκόμη δτι μία νέα μέθο
δος έπιτρέπει τήν άνακάλυψιν δράστου τακτικών κλοπών εις ενα βεστιάριον μέ τον 
ψεκασμόν νιτρικού άργύρου έπί ένός πορτοφολιού πού χρησιμοποιείται ως παγίδα: 
*0 κλέπτης θά διατηρήση έπί πολλάς εβδομάδας τά ΐχνη τού νιτρικού άργύρου εις 
τά δάκτυλα καί είς τήν τσέπην του. ’Εκείνη δμως ή άνακοίνωσις πού προεκάλεσε τό 
γενικόν ένδιαφέρον είς τό συνέδριον, είναι ή άκόλουθος τού καθηγητοΰΛώρενςΚέρστα, 
άπό τήν Νέαν Ίερσέην : "Οπως τά δακτυλικά άποτυπώματα, καί αί φωναί δέν εί
ναι ποτέ αί ίδιαι μεταξύ τών άτόμων.'Η ’Αστυνομία, λοιπόν, πρέπει νά διαθέτη ενα 
άρχεΐον άκουστικής άναγνωρίσεως μέ μαγνητοφωνημένας ταινίας, χάρις είς τό όποιον 
μία φωνή ή ενα τηλεφώνημα πού κατεγράφησαν θά οδηγούν άπ’ ευθείας είς τον 
δράστην. Μία δοκιμή έπ’ αυτού έγένετο είς τάς Η.Π.Α. μέ τήν φωνήν τού άειμνή- 
στου προέδρου Κέννεντυ καί τού μιμητού του, δτε ή άνάλυσις τών δύο φωνών καί ή 
καταγραφή των είς ήχητικάς καμπύλας άπεκάλυψαν μεγάλας διαφοράς πού δέν 
διακρίνονται μέ τό αυτί. 'Η δοκιμή λοιπόν αυτή, καθώς καί πολλές άλλες, έπαλή- 
θευσαν τό συμπέρασμα δτι ουδέποτε δύο φωναί είναι δμοιαι μεταξύ των.

** *
Τό δεύτερον έπίτευγμα, είς τό στάδιον τών πειραματισμών άκόμη, άφορά είς
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την Τροχαίαν κίνησιν καί άγγέλλεται έκ Λονδίνου. Χάρις εις ένα αύτόματον ήλεκτρο- 
νικόν σύστημα, τά οχήματα θά κατευθύνωνται τοϋ λοιπού μέ ηλεκτρονικά σήματα πού 
θά έκπέμπωνται άπό ένα κεντρικόν υπολογιστήν. Καί βχι μόνον αυτό, άλλά θά με- 
τρώνται τά οχήματα αυτομάτως άπο άνιχνευτάς ευρισκομένους κάτωθεν του κατα
στρώματος των οδών. 'Η βασική συσκευή πού θά χρησιμοποιηθή θά είναι ένας ήλεκ- 
τρομαγνητικός άνιχνευτής, τοποθετημένος εις τούς δρόμους όπως ένα κοινόν φωτεινόν 
σήμα, άλλά ευαίσθητος εις τά μέταλλα. 'Υπολογίζων λοιπόν ό άνιχνευτής πόσα αυτο
κίνητα περνούν άπο τόν δρόμον καί κατά πόσον κινούνται ή εύρίσκονται έν στάσει, 
θά δίδη αύτομάτως σήμα κατευθύνσεως μερικών αυτοκινήτων πρός άλλας οδούς δταν 
θά έπέρχεται τό «μποτιλιάρισμα». Ταυτοχρόνως, θά δίδη στοιχεία εις τόν ήλεκτρονι- 
κόν κεντρικόν υπολογιστήν, πού θά ρυθμίζη τά φωτεινά σήματα άναλόγως τής κινή- 
σεως. Παρ’ δλον τό άκατάληπτον τού συστήματος τούτου διά τούς πολλούς, ας προ
χωρήσω: «'Ο υπολογιστής», λέγει ή σχετική άνταπόκρισις, «θά συνδέεται μέ τούς 
«αυτομάτους άνιχνευτάς εις τάς κυριωτέρας διασταυρώσεις. Θά άποθηκεύη πληροφο- 
»ρίας άπό τά σημεία αυτά καί άπο εκατοντάδας φωτεινών σημάτων κυκλοφορίας 
»μέχρις δτου ή πυκνότης τών όχημάτων φθάση είς ώρισμένον βαθμόν, οπότε ό ΰπο- 
»λογιστής, βάσει τών συγκεντρωθέντων στοιχείων, θά ύποδεικνύη ποιοι άλλοι δρόμοι 
»θά χρησιμοποιούνται. Μολονότι οί ύπολογισταί θά λειτουργούν αύτομάτως, τηλε- 
«οπτικαί μηχαναί θά στηθούν εις τάς κεντρικωτέρας διασταυρώσεις, ώστε ένας 
«ελεγκτής εις τό κεντρικόν γραφεϊον κατευθύνσεως τής κυκλοφορίας νά είναι εις θέ- 
»σιν νά διευθύνη καί ό ίδιος τήν κίνησιν είς περιπτώσεις έπειγούσης άνάγκης, χωρίς 
»νά λαμβάνη ύπ’ δψιν τόν υπολογιστήν. 'Ένα άναπόφευκτον χαρακτηριστικόν τού 
«συστήματος αυτοελέγχου θά είναι οί περισσότεροι περιορισμοί σταθμεύσεως είς τήν 
«ζώνην αύτήν, διά νά εξασφαλίζεται ή εύχερεστέρα κυκλοφορία είς τούς κεντρικούς 
«δρόμους. Οί οδηγοί θά πρέπει νά συνεργάζωνται μέ τό σύστημα, άκολουθοΰντες τάς 
«διδομένας οδηγίας καί αί αύτοκινητιστικαί οργανώσεις θά βοηθήσουν διά τής κα- 
«τασκευής χαρτών καί διαγραμμάτων τής έλεγχομένης ζώνης . . . » .  Θά προσθέσω 
άκόμη δύο πληροφοριακά στοιχεία επί τού θέματος τούτου : "Οτι ή δλη δαπάνη τού 
συστήματος — πού θά καλύψη τέσσαρα τετραγωνικά μίλια τών κεντρικωτέρων ση
μείων τού Λονδίνου πρός τά δυτικά —υπολογίζεται είς 425.000 λιρών, πού θά δια
τεθούν άπό τό Έργαστήριον Έρεύνης 'Οδών. Καί δτι θά τεθή έν λειτουργία τό 
προσεχές έτος, έν συνδυασμώ μέ τήν είς μεγαλυτέραν άκόμη κλίμακα τής ήδη ύφι- 
σταμένης άπαγόρευσιν στροφών πρός τά δεξιά (πρός τά άριστερά παρ’ ήμϊν). "Ας 
έλπίσωμεν λοιπόν δτι τά νέα έπιτεύγματα τής έπιστήμης δέν θά άργήσουν νά άνα- 
κουφίσουν καί τά ελληνικά άστυνομικά πράγματα.

** *

Α Λ έ  τό άνεξήγητον τών «συμπτώσεων» έχουν άσχοληθή είς δλα τά μήκη καί πλάτη 
τής υδρογείου φιλόσοφοι κύρους, παρατηρηταί έμβριθεΐς τών κοινωνικών φαι
νομένων καί καταστάσεων, κορυφαίοι έπιστήμονες καί κοινωνιολόγοι, άκόμη καί. . . . 
καλειδοσκόποι καί ωροσκόποι υψηλών θεωριών καί διανοημάτων. . . Έγράφετο λοιπόν 
προ καιρού είς τάς στήλας τών «Εικοσιτετραώρων» δτι κάποια κάμψις τής δραστη- 
ριότητος τών «αξιότιμων» διαρρηκτών — κλεπτών παρουσιάσθη είς ένα δεκαπενθή
μερον. Καί δέν έπρόφθασε νά στεγνώση τό μελάνι—τό αίσιόδόξον!—δτε κύμα άπι- 
θάνων διαρρήξεων κατέκλυσε τά ς’Αθήνας καίτόν Πειραιά, πράγμα τό όποιον ήνάγκασε
τόν γράφοντα νά είπη δτι μάλλον......... γρουσούζεψε τήν κατάστασιν ή διαπίστωσίς
του. Προ διμήνου περίπου πάλιν, αί στήλαι αύταί κατεχώρησαν ώρισμένα στοιχεία 
μιάς στατιστικής τής Υ.Γ.Α. ’Αθηνών, άπό τήν οποίαν έσυμπεραίνετο δτι δέν υπάρχει 
μεγάλη έγκληματικότης τών νέων (9-21 έτών) είς τήν πρωτεύουσαν. Δέν παρήλθον 
δμως όλίγα εικοσιτετράωρα καί, όμοβροντίαι άθλων νεαρών συνετάραξαν τάς Ά -



’Αστυνομικά εικοσιτετράωρα 1147

θήνας, δπερ σημαίνει δτι τδ τρωθέν φιλότιμον των νεαρών της «ντόλτσε βίτα» έπανε- 
στάτησεν. . . Δύο «συμπτώσεις» λοιπδν άνεξήγητες, συμπτώσεις πού μέ βάζουν 
εις μελανάς σκέψεις καί νομίζω δτι διδάσκουν νά μή ξαναείπουν αί στήλαι αύταί 
τον «μεγάλον λόγον».. . .

** *
Χωρίς κανένα συμπερασματικόν στοιχεΐον λοιπόν ας δούμε έλάχιστα από τα 

δσα οί νεαροί έπεσσώρευσαν τάς τελευταίας ήμέρας.Έπί κεφαλής δλων νομίζω δτι 
εύρίσκονται έκεΐνοι οί τρομεροί «άρτι άποφυλακισθέντες» Σ.Κ. των 20 έτών, Π.Σ. των 
19, Θ.Λ. των 20 καί Δ.Κ. των 21 έτών. 'Υπακούοντες τυφλά εις τον «σκληρόν» 
αρχηγόν της σπείρας Σ.Κ. —άνθρωπον «κύρους» μεταξύ τού νεαρού διαρρηκτικού 
ύποκόσμου, άφοΰ ήδύνατο νά εισέρχεται καί νά έξέρχεται χωρίς τίποτε νά μαρτυρη 
την διέλευσίν του έκτός άπό τό «ξάφρισμα» τών ταμείων, άφοΰ ήδύνατο νά ύπερπηδά 
ύψος 2.1 /2 μέτρων κ.λ. κ.λ.—έπραγματοποίησαν κατά άριστοτεχνικόν τρόπον καί 
εντός ελάχιστων ημερών 15 διαρρήξεις έκκλησιών, περιπτέρων, καταστημάτων καί 
οικιών εις Καλλιθέαν, Τζιτζιφιές, 'Υμηττόν, 'Ηλιούπολιν καί άλλαχοΰ. Σχέδια επί 
σχεδίων υπήρχαν εις τούς έγκεφάλους αυτούς διά δράσιν εις δλας τάς συνοικίας, 
σχέδια καλομελετημένα καί πρωτότυπα, πού κατεστρώθησαν τάς τρεις τελευταίας 
νύκτας προ τής συλλήψεώς των εις κεντρικά νάΐτ—κλάμπς καί ύπό το. φώς κηρίων 
μάλιστα. ’Άλλοι έπιφανεΐς «σκληροί» ό Γ.Μ. τών 20 έτών, «άρτι άποφυλακισθείς» 
καί αυτός καί δρών άπό δεκαετίας ( !), ώς καί ό Μ.Γ. τών 18 έτών, γνωστότατος 
παράγων τού έγκληματικοΰ πανθέου ’Αθηνών—Πειραιώς παρά τό νεαρόν τής ήλικίας 
του. Τελευταίοι άθλοι τής δυάδος αύτής άλλεπάλληλοι διαρρήξεις έκκλησιών καί 
καταστημάτων εις Άργυρούπολιν, δπου άπό τον ναόν τού 'Αγίου Παντελεήμονος 
άφήρεσαν 2.000 δραχμάς καί τό ώρολόγιον τού ίερέως, άλλαι διαρρήξεις εις 'Υμητ
τόν, δπου άπό τον ναόν τών Ά γιων Αποστόλων άφήρεσαν 5.000 δραχμάς, σωρεία 
διαρρήξεων εις 'Ηλιούπολιν,Άργυρούπολιν, Χολαργόν,Νέον Κόσμον κ.λ. κ.λ. «Τόπο 
στά νειάτα» λοιπόν, κύριοι «σοβαροί» διαρρήκται, στά σύγχρονα παιδιά τής νύκτας 
πού κινούνται μεταξύ νάϊτ—κλάμπς, σφαιριστηρίων κ.λ., καί άνοίγουν άριστοτεχνικά 
καί μή πόρτες καί παράθυρα, προς δόξαν πάντοτε τής «ντόλτσε βίτα». . .

*
*  *

Τ ό  άστυνομικόν επάγγελμα, ή μάλλον λειτούργημα, ούδείς άμφιβάλλει δτι είναι 
τό δυσκολώτερον δλων τών έπαγγελμάτων, τό πλέον δυσχερές καί πλέον άκαν- 
θώδες εις δλας του τάς πτυχάς. Έ κεΐ δμως πού ό άστυνομικός ύπάλληλος βλέπει 
πράγματι τό άχαρι τού έργου του εις δλην του τήν έκτασιν, είναι οσάκις έπιλαμβά- 
νεται ύποθέσεων έπαιτών, μικροπωλητών—ιδίως καλουροπωλών—καί άλλων παρεμ
φερών. Βλέπει τότε τό σύνολον σχεδόν τών πολιτών νά επιδοκιμάζουν τήν ένέργειάν 
του, βλέπει δμως καί έλαχίστους νά τήν άποδοκιμάζουν καί μάλιστα κατά τρόπον 
θορυβώδη καί έπιδεικτικόν. Εις άλλα πολιτισμένα κράτη, λέγουν οί ταξιδευμένοι, 
ούδέποτε παρουσιάζεται τό φαινόμενου άποδοκιμασίας άστυνομικών ένεργειών. Τρέ
φουν οί πολϊται άπεριόριστον σεβασμόν προς τήν ’Αστυνομίαν των καί έχουν κάμει 
πιστεύω των, δτι κάθε άστυνομική πράξις δεν ήμπορεϊ παρά νά άποβλέπη είς τό γε
νικόν καλόν.

** *
Κάμνω τάς σκέψεις αύτάς παρακολουθών τό κύμα τών πάσης μορφής 

επαιτών, μικροπωλητών κ.λ., πού δέν λείπει άπό τήν πρωτεύουσαν καί τό 
όποιον έν δψει τών εορτών συνεχώς έξογκοΰται. Βλέπει κανείς όργανοπαίκτας, 
παιδία ρυπαρά, γυναίκας πού συνοδεύουν ένα άνάπηρον κ.λ. κ.λ., νά είσέρχων-
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ται εις τά λεωφορεία καί νά έπαιτοΰν. Βλέπει έπίσης καί πλήθη μικροπωλητών 
να ιστανται εις τάς γωνίας καί νά δημιουργούν σωρείαν προβλημάτων. Τά σχόλια 
επί τοϋ φαινομένου ποικίλλουν, μέ συντριπτικόν βεβαίως τον άριθμόν εκείνων πού 
διαμαρτύρονται διά την ένόχλησιν καί τό θέαμα. Οί άστυνομικοί, έκ παραλλήλου, 
οσάκις έπιλαμβάνονται των υποθέσεων αυτών, αντιμετωπίζουν πολλάς φοράς πικρό
χολα σχόλια ένίων πολιτών, πλήν όμως είναι υποχρεωμένοι νά έφαρμόσουν τον νόμον 
καί νά άγωνισθοΰν διά την έξάλειψιν τοϋ άτοπου τούτου, πού ύποβιβάζει τήν χώραν 
μας εις τήν στάθμην τών ύπαναπτύκτων. 'Οπωσδήποτε, τό καθήκον μας επιβάλλει 
νά άγνοήσωμεν τά σχόλια τών αυτοσχεδίων ύποστηρικτών αυτών, τών πληγών. 
’Ά ς εχωμεν ύπ’ δψιν ότι ή κοινή γνώμη, ώς σύνολον, έπικροτεΐ τήν έξάλειψιν αύτής 
της καταστάσεως, ό τύπος δέ συμπαραστέκεται εις τάς ένεργείας μας, άρκεϊ νά 
εύρίσκωνται πάντοτε αύταί έντός τών πλαισίων πού επιτάσσει ό νόμος. Τό σχόλιον 
μεγάλης πρωινής έφημερίδος, πού παραθέτω άπό τό πλήθος τόσων καί τόσων άλλων 
σχολίων, είναι λίαν χαρακτηριστικόν επί μιας τουλάχιστον πλευράς τοϋ όλου θέματος. 
Γράφει ό σχολιαστής : «Θά έπαναλάβω άλλην μίαν φοράν, άπ’ ευθείας διά τήν Άστυ- 
«νομίαν τώρα, άφοϋ ή Εταιρεία τ ώ ν ’Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων αδιαφορεί διά τήν 
«έμφάνισίν της : Έπυκνώθησαν εις τούς συρμούς τά ρυπαρά αλητόπαιδα, τά όποια 
«επαναλαμβάνουν 6λα στερεοτύπως ένα σαχλόν τραγούδι καί ένοχλοΰν τούς έπιβά- 
»τας, όχι τόσον μέ τήν έπαιτείαν των όσον μέ τό οΐκτρόν θέαμα. Μία ή δύο ήμέραι 
«παρακολουθήσεως τών συρμών θά ήρκουν διά νά οδηγηθούν οί γονείς τών άλητοπαί- 
»δων εις τήν ’Αστυνομίαν διά τά περαιτέρω. Μία άλλη πλέον ριζική καί φιλάνθρωπος 
«μέθοδος θά ήτο νά άφαιρεθοΰν άπό τούς γονείς τά παιδιά, τά όποια εκμεταλλεύονται 
«καί νά έγκλεισθοΰν εις ορφανοτροφεία ή άσυλα»....

*
*  *

^ ϊ έ α  έκπληξις άπό τόν τομέα τοϋ φεμινισμοΰ: ’Εξαφανίζεται μία άνήλικος 16 έτών, 
έξαφανίζεται καί άλλη 14 έτών καί ή ’Αστυνομία έρευνα διά νά τάς άνεύρη. 
Περνοΰν αρκετές ήμέρες, 0τε ένα αύτοκινητικόν δυστύχημα μέ θΰμα νεαράν οδηγόν 
βέσπας, «κρανοφοροΰσαν» μάλιστα κατά τό ύπόδειγμα τοϋ Κ.Ο.Κ., αποκαλύπτει 
άπίστευτα πράγματα : *Η νέα τών 16 έτών, τό θΰμα τοϋ αύτοκινητικοΰ δυστυχή
ματος, ειχεν εόρει περιπλανωμένην τήν άλλην τών 14 έτών, δτε άνέλαβε νά τήν μυή- 
ση εις άγνώστους κατά τά φαινόμενα παραδείσους. Τής έδίδαξε τήν τέχνην τοϋ «ώτο— 
στοπ» λοιπόν, τήν εΐσήγαγεν εις τά άδυτα τών μυστικών πού περικλείουν λαϊκά καί 
κοσμικά ξενοδοχεία άπό Βούλας καί Γλυφάδας μέχρις 'Ομονοίας, μεσολάβησε νά 
γνωρίση ύπόγεια καί μή διαμερίσματα πού λέγονται γκαρσονιέρες, μεσολάβησε 
ακόμη νά εύρεθή ολόκληρες νύκτες εις ταπεινότατες βάρκες τών άκτών τοϋ Σαρω- 
νικοΰ μέ συντροφιά ψαράδες καί καμμιά φορά περαστικούς. . . Μέ άλλους λόγους, μία 
πρωτοφανής ύπόθεσις μαστροπείας ανηλίκου παρ’ άνηλίκου έγράφη άπό τής έξαφα- 
νίσεως μέχρι τοϋ αύτοκινητικοΰ δυστυχήματος, δτε άπεκαλύφθη ή δράσις τών δύο 
τόσον προοδευτικών κοριτσιών καί είδοποιήθησαν οί γονείς άπό τήν υπηρεσίαν Ε λέγ
χου ’Ηθών καί Λεσχών Υ.Γ.Α. ’Αθηνών διά τά περαιτέρω. -.·.

** *
Γονείς, γρηγορεϊτε λοιπόν. Τά σημερινά παιδιά έχουν περισσότερη άπό όποια 

δήποτε άλλη έποχή άνάγκη νά εύρίσκωνται ύπό τό άγρυπνο μάτι τοϋ κηδεμόνος, νά 
έλέγχωνται αί κινήσεις των, νά ακούουν έκεΐνα πού έπί τόσα χρόνια έστερέωσαν τήν 
ελληνική οικογένεια καί άνύψωσαν τήν ύπόθεσιν τής ήθικής εις θαυματουργά ΰψη. 
"Εχουν άνάγκη νά ακολουθούν τά φωτεινά παραδείγματα τών μεγάλων, άνάγκη νά 
τούς διδάσκεται τό πώς θά άποφεύγουν τό κακό. Εύκολη είναι ή μίμησις εις τούς 
νεαρούς βλαστούς, φθάνει νά ύπάρχη τό παράδειγμα. Διότι, ποιους άραγε έμιμήθη ή
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νεαρά ΰπαρξις των 16 ετών, όταν έσπρωξεν εις τον κατήφορον τήν νεαράν των 14 
ετών; Δεν έμιμήθη τούς μεγάλους, εκείνους καί εκείνες πού προήγαγαν κατά το 
παρελθόν άλλες υπάρξεις προς τήν αμαρτία ; Καί ποιους έμιμήθη ή άλλη νεαρά τών 
14 ετών, δταν έγκατέλειψε τήν οικίαν της καί έτράπη προς άναζήτησιν περιπετείας ; 
'Οπωσδήποτε κάποιους άλλους, τούς οποίους οί γονείς καί κηδεμόνες δεν έφρόντισαν 
εγκαίρως νά καταστήσουν παραδείγματα προς άποφυγήν. . .

** *
« ’Ά ν οί νέοι ήξεραν, καί άν οί γέροι μπορούσαν! . . . ) ) ,  είπε κάποιος κυνικός 

καί άφησε τήν φράση νά τήν συμπληρώνη ό καθένας δπως νομίζη. ’Ά ν οί νέοι ήξε
ραν λοιπόν πόσους κινδύνους περικλείει ή ζωή, διαφορετική θά ήταν ή τύχη πολ
λών έξ αυτών. Δεν θά έφθαναν λ.χ.—διά νά πάρωμε μερικά άπό τήν τελευταία έπικαι- 
ρότητα—πολλές νέες εις τό άντρον της Φ.Ξ. τών 43 έτών, κάπου εις τήν οδόν Σάμου, 
δπου διεστραμμένοι τύποι ώργίαζαν κυριολεκτικά έπί τής ρόδινης σάρκας, δπως 
άπεκαλύφθη τελευταίως. Δέν θά έπιπτεν εις χεΐρας τού καταζητουμένου κακοποιού 
Κ.Κ. τών 28 έτών ή Ι.Ξ. τών 22 έτών, ή οποία μέ τήν πώλησιν τού κορμιού της 
τόν διέτρεφεν έπί άρκετά χρόνια καί τον έφωδίασε μάλιστα καί μέ αύτοκίνητον, 
ώσπου νά συλληφθή υστέρα άπό πολλά κάπου εις τόν Χολαργόν. . . Δέν θά έπιπτεν 
εις χεΐρας τού σωματέμπορου Θ.Χ. τών 31 έτών ή Ε.Π. τών 23, ή όποια άπό 
16 έτών διέτρεφε τόν «άνδρα» υπό τό ψευδώνυμον «Δημητρακοπούλου Καίτη», 
έγένετο άντικείμενον άπαγωγής καί έγκλεισμοΰ της εις τό δυσώνυμον άντρον τού 
τρομοκράτου τού υποκόσμου Ν.Κ. τών 48 έτών—καταδίκου διά φόνον άπό διετίας— 
κ.λ. κ.λ. Τό ΐδιον θά συνέβαινε καί μέ τήν Μ.Κ. τών 21 έτών, πού εις χεΐρας τών 
προαγωγών Σ.Μ. τών 25 καί Ε.Κ. τών 29 έτών μετεβλήθη εις τό πλέον τραγικόν 
θύμα τού ώργανωμένου σωματεμπορίου, άφοΰ, πλήν τών άλλων, ήναγκάσθη ύπό τήν 
άπειλήν «χαρακώματος» νά ύπογράψη τέσσαρας συναλλαγματικάς ποσού είκοσι 
χιλιάδων, προς ίκανοποίησιν κάποιων «άναγκών» τών έκμαυλιστών της εις καμπαρέ 
τών ’Αθηνών. . .Καί πολλά άλλα θά άπεφεύγοντο έάν, δπως είπαμε, οί νέοι ήξεραν, 
άκουγαν μερικές άλλες φωνές, καί δέν έτειναν «εύήκοον οδς» εις τάς σειρήνας τής 
συμφοράς. . .

** *

^ Ε γ κ ώ  ντέν είναι περίεργκο άντρωπο γκιά νά ξέρη τί έγκει βαλίτζα μέσα . . », 
είπεν ό Τούρκος Ε.Ο. τών 31 έτών δταν οί άστυνομικοι τόν έπλησίασαν εις τήν 
οδόν ’Ασκληπιού καί τόν ήρώτησαν τί περιέχει 6 σάκκος πού μετέφερε. Μία «σύμ- 
πτωσις» άλλοδαποΰ καί αύτή τελευταίως, δπως έκεΐνες τών Πατρών καί τού Πει
ραιώς πού άνέφερα εις τά προηγούμενα «Εικοσιτετράωρα», άφοΰ ό καλός μας Μωα
μεθανός μετέφερε καί αύτός μέ τήν σειράν του καί καλώς «καμουφλαρισμένο» ένα 
κιλό περίπου χασίς, άλλά καί 425 δολλάρια καί 650 τουρκικές λίρες, προϊόντα άσφα- 
λώς πωλήσεως άλλης ποσότητος άπό τό «πράμα». Κάτι παρόμοιον είπαν, μέ τά 
ελληνικά όχι παραποιημένα δμως, ό Π.Ν. καί ή φίλη του, πού συνελήφθησαν τε
λευταία διά τήν ιδίαν αιτίαν. "Οσον διά τόν Δ.Κ. τών 42 έτών, πού εύρέθη — έξερ- 
χόμενος τού οΐκου τού ομηλίκου του Ν.Σ., μεγάλου έμπορου ναρκωτικών — κατέ
χουν σεβαστήν ποσότητα χασίς, ούδέν έλέχθη ύπ’ αυτού, κατά τήν έρευναν καί σύλ- 
ληψιν, πού νά υποτιμά τήν νοημοσύνην τού ίδιου καί τών διωκτών του. Τό ίδιον 
συνέβη καί μέ πολλούς άλλους «ευθείς» έμπορους καί καταναλωτάς ναρκωτικών 
τών τελευταίων ήμερών, μέ άλλην μίαν έξαίρεσιν δμως τόν Δ.Λ. τών 30 έτών: Αυ
τός άπέρριψε τό κατεχόμενον χασίς εις τό σκότος τής Σατωβριάνδου—Κουμουνδού- 
ρου, κατά τήν έρευναν, πλήν τούτο άνευρέθη όρθρου βαθέος άπό τούς συναδέλ
φους καί τά πράγματα ήκολούθησαν τήν . . . κατ’ εύχήν οδόν.
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^ Λ ικρ ό ν καί πάλιν άπάνθισμα άπό τήν ξένην άστυνομικήν είδησεογραφίαν των 
τελευταίων ήμερων. ’Ιδού:

* ’Επιβραβεύεται ή άστυνομική αυτοθυσία είς Η.Π.Α. Μία έφημερίς διέθεσε 
το ποσον των τετρακοσίων χιλιάδων δολλαρίων διά να έξαγορασθή ή υποθήκη της 
οικίας τοϋ άστυνομικοΰ πού έφόνευσεν ό ’Όσβαλντ, ένας κινηματογραφιστής διέ- 
θεσεν ποσον τριακοσίων χιλιάδων δολλαρίων, καί, γενικώς, ένας μεγάλος έρανος 
ήνοίχθη ύπό έφημερίδος, εις τα γραφεία τής οποίας καταφθάνουν σεβαστά ποσά 
καί συγκινητικά συμβολικά δώρα διά τήν οικογένειαν τοϋ θύματος τοϋ καθήκον
τος άστυνομικοΰ. ’Εξ άλλου, δι’ έπιστολής του προς τήν ’Αστυνομίαν ό νέος πρό
εδρος τών Η.Π.Α. κ. Τζόνσον διηγείται πώς ό αστυνομικός Τζαίημς Ρόουελ, εν
τεταλμένος διά τήν προσωπικήν άσφάλειάν του, τόν έσπρωξεν εις τό δάπεδον τοϋ 
αύτοκινήτου του τήν ώραν δολοφονίας τοϋ προέδρου Κέννεντυ καί έπεσεν επάνω του, 
σχηματίζουν άσπίδα μέ τό σώμα του μόλις ήκουσε τούς πυροβολισμούς. Ό  κ. Τζόν
σον προτείνει εις τήν ’Αστυνομίαν νά άπονεμηθή είς τόν άστυνομικόν τό άνώτατον 
παράσημον πού ήμπορεΐ νά άπονείμη ή υπηρεσία.

* Εκατοντάδες φοιτηταί συνεκρούσθησαν είς τό Καρτιέ Λατέν τών Παρισίων 
μέ τούς άστυνομικούς, έξ άφορμής διαδηλώσεων διά καλυτέρας αίθούσας διδασκα
λίας. Τά άποτελέσματα, λίαν ένδιαφέροντα διά τούς έπικρίνοντας ήμάς είς άναλό- 
γους περιστάσεις, υπήρξαν: ’Αστυνομικοί τραυματίαι είς (1). Φοιτηταί τραυματίαι 
είκοσι (20), συλληφθέντες δέ άνω τών έκατόν πεντήκοντα. . . .

* Τό ένδέκατον έγκλημά του διέπραξεν ό άσύλληπτος «Δράκος τής Βοστώ- 
νης». Τό θΰμα είναι μία νεαρά εκπαιδευτικός, 22 ετών, καί εύρέθη δολοφονημένη 
μέ τόν ίδιον άκριβώς τρόπον μέ τόν όποιον έδολοφονήθησαν μυστηριωδώς κατά τό 
παρελθόν καί αί δέκα άλλαι γυναίκες είς τήν περιοχήν τής Βοστώνης: Έστραγγα- 
λίσθη μέ μίαν κάλτσαν νάϋλον καί έν ζεΰγός μαΰρες ζαρτιέρες . . .  Τό πτώμα της, 
τελείως γυμνόν, δπως καί τά άλλα, έκειτο επί τής κλίνης είς τό διαμέρισμα δπου 
διέμενεν.

* Τό νέον δπλον, μέ τό όποιον θά έφοδιασθή ή αμερικανική ’Αστυνομία μετά 
τήν συμπλήρωσιν τών σχετικών πειραμάτων, ε ίνα ι: Περίστροφα πού θά εκτοξεύ
ουν «σύριγγες» μέ άναισθητικόν.

* Τέσσερες λησταί είς τό κέντρον τής Νέας Ύόρκης έλήστευσαν άλλο όχη
μα κοσμηματοπωλείου, διαρπάσαντες κοσμήματα άξίας ένός έκατομμυρίου δολλαρί
ων άφοΰ πρώτα έφίμωσαν καί άκινητοποίησαν τούς φύλακας. Διέφυγαν μέ ιδιω
τικόν αύτοκίνητον. Δύο άλλοι λησταί, είς τήν Νέαν 'Υόρκην πάλιν, διέπραξαν θρα- 
συτάτην ληστείαν κοσμημάτων, έφάμιλλον τοϋ...«Τ ρ ίο  Στοΰντζες» : Εισέβαλαν 
είς τό διαμέρισμα χρηματιστοΰ καί παρουσιάσθησαν εμπρός του κρατώντας ό ένας 
λουλούδια καί ό άλλος περίστροφον, άπήλθον δέ συναποκομίζοντες κοσμήματα άξίας 
70.000 δολλαρίων. Είς τήν Νέαν 'Υόρκην καί πάλιν, τρεις ένοπλοι λησταί, ίσχυρί- 
ζόμενοι δτι είναι έπιθεωρηταί τής ’Αστυνομίας, είσέδυσαν είς τό διαμέρισμα κοσμη
ματοπώλου καί άπεκόμισαν κοσμήματα άξίας 37.000 δολλαρίων. . .

* Καί τό τελευταίου «άθώον» δι’ αναπνοήν: Πρωτότυπον μέθοδον τιμωρίας 
τών θορυβούντων σπουδαστών έπενόησεν ή ’Αστυνομία τής Λαχώρης (’Ινδία). 
Έπεβίβασε συλληφθέντας φοιτητάς έπί φορτηγών οχημάτων καί τούς μετέφερεν 
είς άπόστασιν οκτώ χιλιομέτρων άπό τήν πόλιν, δπου καί τούς έγκατέλειψεν. Οί 
φοιτηταί ήναγκάσθησαν νά επιστρέφουν πεζοί.. . .

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ «X »
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—Προήχθησαν,πρός πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, ό Ύπα- 
στυνόμος Α' τάξεως κ. Δημήτριος Κατσίγερας εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β' 
τάξεως, κατ’ αρχαιότητα καί ό Άρχιφύλαξ κ. Γεώργιος Μορώνης εις τον βαθμόν 
τού Άνθυπαστυνόμου, κατ’ εκλογήν.

** *
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, ό ’Αστυνόμος Β' κ. Στέφανος 
Καπνιστός καί ό Άνθυπαστυνόμος κ. Θεόδωρος Λυκόπουλος.

** *
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Κατόπιν άποφάσεως τοϋ κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών καί συμφώνω γνωμα
τεύσει τοϋ Άστυνομικοΰ Συμβουλίου, ό ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ. ’Αλκιβιάδης Πα- 
παποστόλου έτοποθετήθη εις τήν Γενικήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Πόλεων, έκ της 
’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, λόγω υπηρεσιακών άναγκών.

** *
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ή  Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων, κατόπιν διαταγής τοϋ ’Αρχηγείου, 
άποτελουμένη έκ τοϋ άρχιμουσικοΰ κ. Σωζοπούλου Βασιλέίου, τοϋ διοικητοΰ αυτής 
’Αστυνόμου Β' κ. Ζυγοκώστα Ίωάννου,τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. Μπουκουβάλα Δημη- 
τρίου καί 50 κατωτέρων άστυνομικών, άπό 29-11/1-12-63 μετέβη εις Πάτρας δι’ 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων, προκειμένου νά λάβη μέρος εις τήν έορτήν τοϋ Πο
λιούχου τής πόλεως, τοϋ πρωτοκλήτου τών ’Αποστόλων Αγίου Άνδρέου.

Εις τήν ώς άνω έορτήν συμμετέσχε καί ή Σχολή 'ΐπαστυνόμων διά τοϋ κο- 
σμήτορος αυτής ’Αστυνόμου Β' κ. Παπαθανασίου Λεωνίδα, ένός Ύπαστυνόμου Α' 
καί Δοκίμων 'ΐπαστυνόμων.

Κατά τήν ήμέραν τής έορτής τόσον ή Μουσική όσον καί ή Σχολή Ύπαστυ- 
νόμων έ'λαβον μέρος εις τήν λιτάνευσιν τής ίερας είκόνος τοϋ 'Αγίου, εις ήν παρέστη 
καί ό κ. Πρωθυπουργός προς δν άπεδόθησαν υπό τής Φιλαρμονικής τής ’Αστυνο
μίας αί κεκανονισμέναι τιμαί.
■ Τήν 29 καί 30-11-63 καί άπό ώρας 17—19,ή Φιλαρμονική υπό τήν διεύθυνσιν 

τών άρχιμουσικών κ.κ. Σωζοπούλου Βασιλείου καί Ύπαστυνόμου Α' Μπουκου
βάλα Δημητρίου έδωσαν εις τήν Πλατείαν Βασιλέως Γεωργίου συναυλίας μέ πα
νηγυρικόν μουσικόν πρόγραμμα.

Καθ’ όλας τάς έμφανίσεις της ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων πα- 
ρουσίασεν εν άρτιον μουσικόν συγκρότημα καί προεκάλεσε τά ενθουσιώδη σχόλια 
τοϋ πολυπληθούς κοινού καί τοϋ Πατραϊκοΰ ήμερησίου τύπου.

Γενικώς ή συμμετοχή τόσον τής Φιλαρμονικής όσον καί τής Σχολής Ύπαστυ- 
νόμων, προσέδωσαν μεγαλοπρέπειαν καί λαμπρότητα είς τήν έορτήν τής πόλεως 
τών Πατρών.

** *
ΕΤΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά είς τούς έορτάσαντας καί
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εορτάζοντας : ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Α' τάξεως κ.κ. Εμμανουήλ Άρχοντου- 
λάκην, Νικόλαον Νικητάκην, Νικόλαον Βερελήν και Σπυρίδωνα Ζερβόπουλον, 
’Αστυνομικούς Διευθυντάς Β' τάξεως κ.κ. Νικόλαον Τσακρήν, Νικόλαον Τσαλτά- 
κην, Νικόλαον Μπιτούνην, Νικόλαον Κιούπην, Νικόλαον Πάγκον καί Νικόλαον 
Αίλιανόν, ώς καί εις άπαντας τούς κ.κ. άξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

** *

Στοκχόλμη 13 Νοεμβρίου 1963
Π ρ ο ς

Την ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών
Τυγχάνω άστυνομικος ένταϋθα έν Στοκχόλμη : Τυγχάνω έπίσης φιλοτελιστής. Θά 
έπεθύμουν νά έλθω εις έπαφήν μετά φιλοτελιστών άστυνομικών έν Έλλάδι προς 
άνταλλαγήν γραμματοσήμων. ’Ίσως θά δύνασθε νά μέ βοηθήσητε δημοσιεύοντες 
το όνομα καί τήν διεύθυνσιν μου εις τήν άστυνομικήν σας έφημερίδα. Γράφω 
άγγλικά καί γερμανικά.

Ευχαριστών διά τήν εόγενή συνδρομήν σας, σάς στέλλω τάς καλυτέρας μου
εύχάς.

Ύμέτερος
Ή  διεύθυνσίς μου :
Morgan Kihlman 

Skepparg. 13 III 
Stockholm ό.

Sweden.
*

*  *

Π Ε Ν Θ Η

Τήν 2αν Δεκεμβρίου άπεβίωσεν, κατόπιν μακράς άσθενείας του, έν Πάτραις 
ό ’Αστυνόμος Β' Κωνσταντίνος Τζανετέας. Κατά τήν νεκρώσιμον Ακολουθίαν άπε- 

χαιρέτισε τον έκλιπόντα ό ’Αστυνόμος Β' τάξεως, διοικη
τής του Γ' Τμήματος Πατρών, κ. Δημήτριος Παπαφιλιπ- 
πόπουλος.

'Ο Κωνσταντίνος Τζανετέας έγεννήθη εις Ίσέρια Οί- 
τύλου Λακωνίας το 1911. Το 1935 κατετάγη είς τήν ’Αστυ
νομίαν Πόλεων, το 1940 προήχθη είς Άρχιφύλακα, το 1943 
είς 'Τπαστυνόμον Β', το 1949 είς Ύπαστυνόμον Α' καί το 
1958 είς ’Αστυνόμον Β'. Υπηρέτησε συνεχώς είς διαφόρους 
άστυνομικάς ύπηρεσίας της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πα
τρών καί έπεδείξατο έργατικότητα καί ύπηρεσιακον ζήλον. 
Άτυχώς κατά τά τελευταία έτη, λόγω τραυματισμού του 
είς αύτοκινητιστικόν δυστύχημα, προσεβλήθη ύπο σοβαρω- 
τάτης άσθενείας, ήτις καί κατέβαλε τούτον τελικώς. 

Συλλυπούμεθα βαθύτατα τούς οικείους του καί εύχόμεθα όπως ό θεός άνα- 
παύση τήν ψυχήν τού μεταστάντος ’Αστυνόμου.

Αίωνία του ή μνήμη.
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I. Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α

Α \  ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ Σελίς
Ή  ’Αστυνομία Πόλεων εις τόν Πειραιά. (27η Μαΐου 1923—27η Μαΐου

1963), Ύπο τοΰΎπαστυνόμου Α 'κ . Χαραλ. Σταμάτη.481, 532, 589, 635, 693
Β '. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ.
’Αστυνομικά Εικοσιτετράωρα. Ύπο του Συνεργάτου «X». 176, 226, 265,

322, 379, 425, 474, 523, 568, 616, 666, 713, 763, 808, 855, 906,
955, 1004, 1051, 1098, 1145

Γ '. ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ’Αστυνομίας και Κοινοϋ).
Μία πολύτιμη συνεργασία. Ύπο του Ύπαστυν. Α' κ. Σπυρ. Πηλοϋ.........  36
'Ο καλλιτεχνικός κόσμος εύχεται. Ύπο του Ύπαστυν. Α ' κ. Σπυρ.

Πηλοϋ ......................................................................................................................  128
Δ ' . ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Μία ενδιαφέρουσα περίπτωσις δολοφονίας καί ούχί αυτοκτονίας

(λ ύ σ ις ) .......................................................................................................  35

Ε '. ΓΕΝΙΚΑ
Τά δώρα των τροχονόμων. Πώς καθιερώθη καί έπεκράτησε τό έθι- 

μον της προσφοράς πρωτοχρονιάτικων δώρων στους τροχονό
μους . Ύπο τοΰ τέως Άστυν. Δ /ντοΰ Α' κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου . . . .  65

’Αστυνομικό Μηνολόγιο τοΰ 1962. Ύπο του Ύπαστυν. Α' κ. Χαραλ.
Σταμάτη .......................................................................... .......................................  79

Σ Τ '. ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ
Ή ίστορία  τοΰ Έ φ  Μπί ”Α ϊ. Έ κ τοΰ ομωνύμου βιβλίου τοΰ ’Αμερικανού 

συγγραφέως Ντον Χουάϊτχεντ, κατά μετάφρασιν άστυφύλακος κ. Ά ν. 
Βογιατζή. 15, 58, 119, 159, 207, 258, 308, 354, 400, 440, 493, 541

597, 639, 685, 744, 783, 835, 883, 932, 987, 1027, 1081, 1117 
Ή  Μητροπολιτική ’Αστυνομία τοΰ Λονδίνου καί ή δράσις αυτής.

Ύπο τοΰ Άστυν. Β' κ. Γεωργ. Κανελλοπούλου........................................ 489
Ή  ’Αμερικανική ’Αστυνομία έναντι τών ανηλίκων. Ύπο τοΰ Άστυν. Β'

κ. Γεωργ. Κανελλοπούλου.................................................................................  683

II. Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α - Ι Α Τ Ρ Ο Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η

Ή  τοξικομανία καί ή σχέσις αυτής πρός τήν έγκληματικότητα. Ύπο
τοΰ καθηγητοϋ τής Εγκληματολογίας είς τήν Πάντειον Άνωτάτην Σχο
λήν Πολιτικών ’Επιστημών κ. ’Ιωάν. Παπαζαχαρίου..............  97, 145, 194
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Ευρωπαϊκόν Σεμινάριον περί τής άξιολογήσεως των μεθόδων προλή- 
ψεως τής έγκληματικότητος των άνηλίκων. 'Υπό του κ. Ίωάν. 
Βεργοπούλου, Διευθυντοΰ, καί τής Μαρίας Μαυρομμάτη, Τμηματάρχου, 
τής Γενικής Διευθύνσεως Σωφρονιστικής Διοικήσεως 'Υπουργείου Δι
καιοσύνης .................................................................................................................. 101

Ή  έγκληματικότης των νέω ν. 'Υπό τοϋ Άστυν. Β' κ. Γεωργ. Κανελ-
λοπούλου.................................................................................................................... 249

Τά κρούσματα τεντυμποϊσμοΰ καί τά μέσα άντιμετωπίσεως. 'Υπό
τοϋ δημοσιογράφου κ. Δημ. Μ υλωνά.............................................................. 348

Τό παγκόσμιον συνέδριον τής δικαστικής γραφολογίας. Άναδημοσί-
ευσις έκ τής έφημερίδος «Δικηγορικός Ά γ ω ν » ............................................  560

Ή  έρευνα περί τήν ανθρωποκτονίαν. Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ άμερικανοϋ 
συγγραφέως, ίατροδικαστοϋ καί δικηγόρου κ. Lemoune Snyder, κατά 
μετάφρασιν άστυφύλακος κ. ’Αναστασίου Βογιατζή.. . .  827, 875, 921,

977, 1019, 1073
Ή  αΰξησις τής έγκληματικότητος κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν.

'Υπό τοϋ δημοσιογράφου κ. Δημ. Μ υλω νά .......................................... 831, 879
’Ανατομική κατατομή τής έγκληματικότητος. 'Υπό τοϋ δημοσιογράφου

κ. Δημ. Μ υλωνά...................................................................................................  981

III. Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α

'Η διαφθορά καί τά πορνεία άπό τήν αρχαιότητα μέχρι τής εποχής 
μας. 'Υπό τοϋ δημοσιογράφου κ. Σπύρ. Λεωτσάκου. . 3, 53, 105, 152,

201, 245, 299, 345, 389, 435, 486, 535, 582 
'Η «Χριστιανική Ένωσις Γυναικών ’Ηθικής ’Εξυψώσεως» καί ό άν- 

τιαλκοολικός άγω ν . 'Υπό τοϋ καθηγητοΰ τής ’Εγκληματολογίας εις 
τήν Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών ’Επιστημών κ. Ίωάν. Πα-
παζαχαρίου........................................................’ .....................................................  241

Οί έκ τοΰ κινηματογράφου κίνδυνοι διά τήν νεότητα. 'Υπό τοϋ κ.
Ίωάν. Παπαζαχαρίου, καθηγητοΰ τής ’Εγκληματολογίας εις τήν Πάν- 
τειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτ. Επιστημών. . 577, 625, 673, 726, 771, 817 

Συνήθη προβλήματα είς τό έργον των γονέων. 'Υπό τοΰ αύτοΰ ως
άνω ......... ..................................................................................................  865, 913, 965

Διάφοροι μορφαί πορνείας. Αιτιολογία καί πρόληψις. 'Υπό τής τμη
ματάρχου τοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Μαρίας Μαυρομμάτη. . . .916, 968 

Δράματα παιδιών είσαγομένων εντός ιδρυμάτων καί ή άντιμετώπισίς 
των ύπό τό φως τής χριστιανικής άγάπης. 'Υπό τοΰ καθηγητοΰ 
τής ’Εγκληματολογίας εις τήν Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών 
Επιστημών κ. Ίωάν. Παπαζαχαρίου................................................. 1009, 1063

IV. Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Α  (ΞΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ)

Κατάχρησις 1.500.000 λιρεττών είς Κατάνην ’Ιταλίας. Άνακάλυ- 
ψις καί σύλληψις τοΰ δράστου είς τήν 'Ελλάδα. (Συνέχεια 
έκ προηγουμ. τόμου καί τέλος). 'Υπό τοΰ τέως Άνθυπαστυνόμου
κ. Γεωργίου Δουκάκη. ; . . . . . . . .................................................................. .. 21

Διεθνής άπατεών διά τής μεθόδου άποστολής τηλεγραφημάτων. 'Υπό
τοΰ τέως Άνθυπαστυνόμου κ. Γεωργίου Δ ο υκά κη ............  109, 155, 205



115SΕύρετήριον ΙΑ' τόμου 1963

Παράνομος φυτεία ινδικής καννάβεως. 'Υπό τοϋ αυτού ώς ά ν ω .........
'Ο Γολγοθάς τοϋ ανθρώπου πού εσκότωσε μία αγία, 'Υπό του ’Αστυ

νομικού Δ/ντοϋ Β' κ. Δημ. Μόρου, κατά μετάφρασιν έκ του γαλλικού
περιοδικού «C onstellation»................................................................ .  351,

Έ νας δολοφόνος καί επικίνδυνος κλέφτης τοϋ λιμανιού. 'Υπό τού
τέως Άνθυπαστυνόμου κ. Γεωργίου Δουκάκη................................. 359,

Δολοφονία στην όδό Ντόβερ. Άνακάλυψις και σύλληψις τού δρά
στου . Κατά μετάφρασιν έκ τού άγγλικοΰ υπό Άρχιφύλακος κ. Κ.
Λ αψάνη............................................................ ................................................ ..

'Η δολοφονία τοϋ άστυφύλακος Γεωργίου Πανούτσου. 'Υπό τού
τέως Άνθυπαστυνόμου κ. Γεωργίου Δουκάκη................ , .............  449,

Ή  άποκάλυψις καί σύλληψις τού δημίου Φρ'ιτς Σοΰμπερτ. 'Υπό τού
τέως Άνθυπαστυνόμου κ. Γεωργίου Δουκάκη................................... 538,

Τό έγκλημα τού πρώτου νετροταφείου. Τό μυστήριον της δολοφο
νίας της ζητιάνας Μοσχούλας ’Αναστασίου. 'Υπό τού δημοσιο
γράφου κ. Σπύρ. Λεωτσάκου.............................................................................

Ή  πρώτη μου.. .δολοφονία. 'Υπό τού δημοσιογράφου κ. Σπ. Λεωτσάκου.
Τό έγκλημα των Ποδαράδων. 'Υπό τού αυτού ώς άνω ............................
Έδολοφόνησαν ένα λεπρό για νά κλέψουν τό κεμέρι του. 'Υπό τού

αύτοΰ ώς άνω .......................................................... ........................................... ..
Έ να έγκλημα στα Ταμπούρια. (Μία άπό τις πρώτες επιτυχίες της

’Αστυνομίας Πόλεων). 'Υπό τού αυτού .................................................
'Η σατανική δολοφονία καί ληστεία τοϋ Παναγ. Μωραΐτη άπό τον

Τηλέμαχο Μπασιάκο. 'Υπό τού αύτοΰ.........  869, 925, 973, 1013,
Μεγάλη κατάχρησις εις άνώνυμον έλληνικήν εταιρίαν. 'Υπό τού 

πρώην Άνθυπαστυνόμου κ. Γεωργίου Δουκάκη................  1023, 1077,
, 'Η δολοφονία τοϋ Τζών Κέννεντυ , προέδρου των Η .Π .Α . 'Υπό τού

πρώην Άστυν. Δ/ντοΰ Α' κ. Νικολ. Αρχιμανδρίτου..............................
'Ο φόνος τοϋ Γιαννάκη Καλομοίρη καί τό μοιραίο ιατροδικαστικό 

λάθος. 'Υπό τού δημοσιογράφου κ. Σπύρ. Λεωτσάκου.......................

Υ. Ν Ο Μ Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α  — Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α
'Η έξ άμελείας έναρξις πυρκαϊας συνιστδ έγκλημα; 'Υπό τού Άστυν.

• Β' κ. Δημ. Ν τζιώρα.................................................................................
Τό δίκαιον καί ή φιλοσοφία των άξιων. 'Υπό τού κ. Σταύρ. Σταυροπού- 

λου, Αρεοπαγίτου, καθηγητοΰ τής Σχολής 'Υπαστυνόμων. . . 295, 340, 
Τινά περί τής σχέσεως τοϋ Ποινικού Κώδικος προς ειδικούς ποινι

κούς νόμους καί έπεξήγησις δρων τινών αύτών. (Άρθρ. 12
καί 13 Π.Κ.). 'Υπό τού Άστυν. Β' κ. Δημ. Ντζιώρα............ 529,

Παρατηρήσεις τινές επί τού άρθρου 111 τοϋ κώδικος οδικής κυκλο
φορίας. 'Υπό τού Άστυν. Β' κ. Δημ. Ν τζιώρα.....................................

Ή  σκοπιμότης τοϋ θεσμού των δρκωτών δικαστηρίων. Έ κ τού 
άμερικανικοΰ περιοδικού «Keader’s Digest», κατά μετάφρασιν Άρχι
φύλακος κ. Κωνσταντ. Λαψάνη..................... ............................. ....................

Ή  έξ άμελείας άσήμαντος σωματική βλάβη συνιστα ποινικώς κολά
σιμον πραξιν; 'Υπό τού Άστυν. Β' κ. Δημ. Ν τζιώρα.......................

261

393

403

443

498

594

629
677
734

775

823

1067

1114

1057

1108

197

385

585

731

778

985
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VI. Θ Ε Μ Α Τ Α  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ε Ω Σ
Διοίκησις καί παράδειγμα. 'Τπό του Άστυν. Δ/ντοΰ Α' κ. Κωνστ. 
Τουζένη................................................................................. ..................................  741

Vn. Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
'Η «Δίκη τοΰ αΐώνος». 'Υπό τοϋ 'Τπαστυν. Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη . . .  7
‘Η πολύκροτη διάρρηξις τοΰ κοσμηματοπωλείου Ν. Σημαντήρα είς

τον Πειραιά. 'Τπό τοϋ 'Τπαστυν. Α' κ. Χαραλ. Σ ταμάτη.....................  113
Περί τής θαλιδομίδης καί τής έξ αύτής «Δίκης τοΰ αίώνος». 'Τπό 

τοΰ κ. Χρήστου Γιώτη, πρώην Έφέτου, κυβερνητικού πράκτορος είς 
τα μικτά διαιτητικά δικαστήρια, Δικηγόρου, Γενικού Γραμματέως 
τής «Ελληνικής Εταιρίας Ποινικού Δικαίου», μέλους τοΰ Διοικη
τικού συμβουλίου τής «Διεθνοΰς 'Εταιρίας Ποινικοΰ Δ ικα ίο υ» ............ 149

Αί άνά τόν κόσμον κλοπαί αυτοκινήτων. ’Ασυναγώνιστος έπιτυχία 
τής Ελληνικής ’Αστυνομίας. 'Τπό τοΰ 'Τπαστυν. Α' κ. Χαραλ.
Σ ταμάτη .......................................... -....................................................................... 219

Μεγάλες ’Αστυνομικές έπιτυχίες στόν τομέα τής «σκληρής» παρα
νομίας. 'Τπό τοΰ 'Τπαστυν. Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη ............................ 753

Ή  έξιχνίασις τής σκοτεινής δολοφονίας τής Καλλιρρόης Τσολάκη.
'Τπό τοΰ 'Τπαστυν. Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη ..............................................  887

VIII. Κ Α Τ Α Σ Κ Ο Π Ε Ι Α
«Κικέρων», ό πιο άκριβοπληρωμένος κατάσκοπος τοΰ κόσμου.

Έ κ τοΰ περιοδικού «Selection», κατά μετάφρασιν Άστυν. Δ/ντοΰ Β' 
κ. Δημ. Μόρου ................................................................... ...............................  10

IX. Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α  Π Ε Ζ Ω Ν  Κ Α Ι  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν
'Ο νέος κώδιξ οδικής κυκλοφορίας. 'Τπό τοΰ 'Τπαστυν. Α' κ. Ίωάννου

Ράϊκου..............  216, 255, 305, 362, 405, 453, 501, 545, 602, 643, 689
Τό πρόβλημα κυκλοφορίας πεζών καί όχημάτων. 'Τπό τοΰ δημοσιο

γράφου κ. Δημ. Μ υλωνά.................................................................................... 251

X. Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α
Α) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΔΕΩΝ

« . .Τί νά γράψω ; . . »  'Τπό τοΰ 'Τπαστ. Α' κ. Σπυρ. Πηλοΰ. . 26, 134, 180, 271 
«Τό ύποπεσεΐν καί παραχωρήσαι τοϊς πάθεσιν, έσχάτη δουλεία».

'Τπό τοΰ 'Τπαστ. Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου ...................................................  29

Β) ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Ή  καλύτερη πρωτοχρονιά . . .  'Τπό τοΰ 'Τπαστ. Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη. . 31

Γ) ΛΥΡΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ
«'Ο βορράς πού τ’άρνάκια παγώ νει». 'Τπό τοΰ Άστυφ. κ. Σαρ. Ά ντω-

νάκου.........................................................................................................................  38
Δ) ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Έ νας μοντέρνος έραστής. Έ κ τής έφημερίδος «Ici Paris» κατά μετάφρα-
σιν Άστυφύλ. κ. Β. Μητροκόλια.................................................................... 39
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Έ ν α ς ...  καθυστερημένος καλλιτέχνης. 'Υπό τοϋ Άστυφύλ. κ. Β. Μη- 
τροκόλια....................................................................................................................

Ε) ΠΟΙΗΣΙΣ

Πρός τήν Α .Β .Υ . τόν Διάδοχον Κωνσταντίνον. 'Υπό τοΰ’Αστυφ. κ. Σω- 
σιπ. Πολίτη ...........................................................................................................

ΣΤ) ΕΠΕΤΕΙΑΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

Κωστής Παλαμάς. Μέ τήν έπέτειο των εθνικών έξορμήσεων καί 
είκοσι χρόνων άπό τό θάνατό του . 'Υπό τοΰ 'Υπαστυν. Α' κ. Χα-
ραλ. Σταμάτη............ 234, 274, 332, 375, 414, 466, 505, 557, 611,
...................................................  661, 711, 759, 795, 845, 901, 945, 997,

Ζ) ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ

’Αναστενάρια. Έ να θαυμαστόν φαινόμενου υποβολής καί πίστεως.
'Υπό τοΰ Ύπαστ. Α' κ. Χαραλ. Σ ταμάτη ...................................................

Η) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Καθώς κλείνει ό κύκλος... 'Υπό τοϋ 'Υπαστυν. Α' κ. Σπυρ. Πηλοΰ . . .

Θ) ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Τά περασμένα. 'Υπό τοΰ θεατρικού συγγραφέως και δημοσιογράφου κ. Δ. 
Γιαννουκάκη ................................................... -.............. ............................. 121,

XI. Ε Ο Ρ Τ Α Ι  — Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Ι

Έ τος 1963. 'Υπό τοϋ τέως Άστυν. Δ /ντοϋ Α' κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου. . .
Οί τρεις 'Ιεράρχαι. 'Υπό τοΰ κ. ’Ιωάν. Ά ντιφώ ντος.......................................
'Η κατάληψις τών Ίωαννίνων κατά τήν μεγάλην έθνικήν έξόρμη- 

σιν τοϋ 1912 —1913. (22 Φεβρουάριου 1913 — 22 Φεβρουάριου
1963). 'Υπό τοΰ 'Υπαστυν. Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη ...........................

Προσευχή στή Μητέρα. 'Υπό τοΰ 'Υπαστυν. Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου . . . .  
25η Μαρτίου 1821. ’Ελευθερία ή Θάνατος. 'Υπό τοΰ τέως Άστυνομικοΰ

Δ/ντοΰ Α' κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου.................................................................
Ψυχισμός καί μεγαλείο τοΰ 1821. Καί ένα δίδαγμα τοϋ Θ . Κολοκο-

τρώνη. 'Υπό τοΰ 'Υπαστυν. Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη ................. 302,
Γολγοθάς καί Άνάστασις. 'Υπό τοΰ 'Υπαστυν. Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου. . .
Χριστός Ά νέσ τη . 'Υπό τοΰ κ. Ξενοφ. Χατζησαράντου...............................
"Αγιον ’Όρος: Ή  Πύλη τοΰ Ούρανοΰ. 'Υπό τοΰ 'Υπαστυν. Α' κ. Χαραλ.

Σταμάτη........................................................................................................  409,
Τραγική έπέτειος (Χρηστός Λαδάς) ......................................................................
Μια έπέτειος. 'Υπό τοΰ Άστυφ. κ. Ά λεξ. Π ιπιτοΰ..........................................
Ή  ήμέρα τής Μητέρας. 'Υπό τοΰ 'Υπαστυν. Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου . . . .  
Σούλι καί Σουλιώτες. Τό Κούγκι, ή Άκρόπολις τοΰ Σουλίου καί ό 

καλόγηρος Σαμουήλ. 'Υπό τοΰ 'Υπαστυν. Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου..

277

175

1038

513

947

163

1
167

171
174

289

367
337
339

457
412
413 
433

460
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Λέλα Καραγιάννη. Μια μεγάλη μορφή ήρωισμοΰ καί αύταπαρνή-
σεως. 'Τπό τοϋ 'Τπαστυν. Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη...................................  549

Ή  άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως. 'Τπό τοϋ 'Τπαστυν. Α' κ. Ίωάν-
νου Ράϊκου .............................................................................................................  554

’Ελπίς καί Κ αταφυγή. 'Τπό τοϋ 'Τπαστυν. Α' κ. Χαραλ., Σταμάτη. . 721
Γράμμος — Βίτσι — Μουργκάνα. 'Τπό τοϋ 'Τπαστυν. Α' κ. ’Ιωάν. Ράϊκου 769 
Ή  28η ’Οκτωβρίου 1940 σταθμός για τούς ελευθέρους λαούς. 'Τπό

τοϋ τέως Άστυν. Δ/ντοΰ Α' κ. Νικολ. ’Αρχιμανδρίτου........................... 961
Χριστός γεννάται. 'Τπό τοϋ 'Τπαστυν. Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη................  1105
"Αγιος Σπυρίδων. 'Τπό τοϋ Άστυφ. κ. Άλεξ. Πιπιτοΰ. . . ' . .......................  1122

XII. Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α Ι  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  — Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

Συμβαίνουν καί εις Παρισίους... 'Τπό τοϋ Ά στυν. Β' κ. Γεωργ. Κα-
νελλοπούλου ........................................................................................................... 25

Μια μικρή παρένθεση.—Ή  ’Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιώς τιμά 
τούς άποχωρήσαντας λόγω ορίου ήλικίας υπαλλήλους της.—Ή  
’Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιώς γιορτάζει τήν Πρωτοχρονιά 
καί μοιράζει στούς ύπαλλήλους της τά κατ’ έθιμον υπό τοΰ κοι
νού προσφερθέντα δώρα.—Μιά σύντομη έπίσκεψις στήν ’Εθνι
κή Ε σ τία .—Τό Ά ρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων τιμά τούς ά
ποχωρήσαντας λόγω ορίου ήλικίας άστυνομικούς καί διοικητι
κούς ύπαλλήλους τών ύπηρεσιών περιοχής ’Αθηνών. 'Τπό τοϋ
'Τπαστυν. Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου .................................................................  67

Πριγκηπικοί αρραβώνες. 'Τπό τοΰ 'Τπαστυν. Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου . . . 131
Τό κόψιμο τής βασιλόπιττας είς τήν Σχολήν 'Υπαστυνόμων. 'Τπό

τοΰ 'Τπαστυν. Β' κ. Βασ. Τσουραπά ................................................. ...........  137
Σχολή ’Εθνικής Ά μ ύνη ς.—’Αστυνομικές σχολές.—’Εγκαίνια Ά στυ-  

ν νομικού Τμήματος.—Τά «Παναθήναια» τού Ζαππείου καί τό 
περίπτερο τής Άμεσου Δράσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων.— 
Χοροεσπερίδες στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιώς. 'Τπό
τοϋ 'Τπαστυν. Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου ..........................................................  313

Τό Πάσχα στις διάφορες ’Αστυνομικές ύπηρεσίες. 'Τπό τοΰ αύτοΰ . .  417
'Η Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων. (Ε ίδησεογρ.)... 430, 672, 1151 
Κινηματογραφικόν Συνεργεϊον ’Αστυνομίας Πόλεων. (Είδησεογρ.) 576, 623
Τό πασχαλινό γεύμα τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών. 'Τπό

τοΰ 'Τπαστυν. Α' κ. ’Αναστασίου Σ υφάντου................ 7...........................  464
Λίγες μέρες μέ τά μέλη τής Λιβυκής Στρατιωτικής καί ’Αστυνομικής

’Αποστολής. 'Τπό τοΰ 'Τπαστυν. Α' κ. Ίωάν. Ράϊκου.......................... 561
Αύτός είναι ό Ράσσελ.—'Ομιλούν τά κείμενά του. ’Αναδημοσίευσές

έκ τής έφημερίδος «Βραδυνή» τής 4-6-63 ...................................................  609
Ίδιώται προσφέρουν στήν 'Υποδιεύθυνση Τροχαίας Κινήσεως ’Α

θηνών δέκα «λαμπρέττες».— Πενήντα δύο νέοι Ύπαστυνόμοι 
καί έκατόν είκοσι νέοι Ά ρχιφύλακες στήν ύπηρεσία τής κοι
νωνίας. 'Τπό τοΰ 'Τπαστυν. Α' κ. Ίωάν. Ρ ά ϊκο υ ...................................  655

'Εορτή έπί τή λήξει τής Β' περιόδου τών παιδικών κατασκηνώσεων
’Αστυνομίας Πόλεων. 'Τπό τοΰ κ. Κωνστ. ’Ακριβού ....................... .. 800
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Τό κινηματογραφικόν συνεργεϊον τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πό
λεω ν. 'Υπό τοΰ 'Τπαστυν. Α ' κ. Ίωάν. Ρ ά ϊκου..................... ..................  803

ΠαιδικαΙ κατασκηνώσεις ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων. (Εΐδησεογρ.) 1008 
Τό έλικόπτερον άστυνομικός. 'Τπό τοΰ Άστυν. Β' κ. Γεωργ. Κανελ-

λοπούλου..................................................................................................................  1085
Τιμώντας τούς νεκρούς.— Β' παναστυνομικοί Σκοπευτικοί/Α γώ νες.

'Υπό τοΰ 'Υπαστυν. Α' κ. Ίωάν. Ρ ά ϊκ ο υ .. . . '............................ .............  1125

XIII. Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α

'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους τών ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς.
'Υπό τοΰ 'Υπαστυν. Α' κ. Ίωάν. Ράϊκου . . . .  41, 88, 139, 184, 231,
280, 334, 371, 423, 471, 520, 566, 613, 664, 709, 755, 805, 853,

903, 953, 1001, 1048, 1091, 1142 
Έ να περιφρονημένο θωρηκτό. 'Υπό τοΰ Άστυφ. κ. Βασ. Μητροκόλια. . 849

ΧΙΥ. Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  — Τ Α Ξ Ι Δ Ι Ά - Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Α Ι

«Πέτρος», ό ξακουστός πελαργός τοΰ κόσμου. ’Από τό περιοδικόν 
«Reader’s Digest», κατά μετάφρασιν τοΰ Άστυν. Δ/ντοΰ Β' κ. Δημ.
Μόρου .....................................................................................................................  211

’Εκδρομή της 'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών στόν
Ά γ ι ο ’Ιωάννη τό Ρώσο. 'Υπό τοΰ Άστυφ. κ. Γεωργ. Σταυρουλάκη 465 

Μιά ήμερησία εκδρομή τοΰ ΚΘ' ’Αστυνομικού Τμήματος. 'Υπό τοΰ
Άστυφύλ. κ. Ά λεξ. Πιπιτοΰ............................................ ................................  509

’Αθήνα—Λος Ά ντζελες. ' Υπό τοΰ τέως Άστυν. Δ/ντοΰ Α' κ. Νικολάου
Αρχιμανδρίτου.........  607, 645, 698, 747, 787, 839, 895, 936, 989,

1043, 1087, 1119
Έκδρομαί έξωτερικοΰ. 'Υπό τοΰ Άστυν. Δ/ντοΰ Α' κ. Δημοσθ. Χαν-

δρινοΰ..........................................................................  648, 701, 751, 790, 843, 89$
Μία έκδρομή τοΰ Α' ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών στή Ναύπακτο.

'Υπό τοΰ Άστυφύλ. κ. Γεωργίου Σκούρα.............................. .. ................. 653
'Η 20ήμερος έκδρομή τής Σχολής ‘Υπαστυνόμων. 'Υπό τοΰ Δοκίμου

'Υπαστυν. κ. Κωνστ. Άνφωνοπούλου ...................................................... 941, 993

XV. Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ

'Ο αθλητισμός εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων. 'Υπό τοΰ Άστυν. Β'
κ. Βασ. Κ ρύου.................................................................................................61, 127

Σκοπευτικοί αγώνες ένόπλων δυνάμεων έτους 1962. (Εΐδησεογρ.).. .  . 143
Άθλητικαί ειδήσεις........................................................................  240, 430, 1056
Οί Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί ’Αγώνες έτους 1963.—Πρωταθλήτρια ή

’Αστυνομική όμάς. 'Υπό τοΰ 'Υπαστυν. Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη. . . . 705
Οί Β' παναστυνομικοί σκοπευτικοί αγώνες. 'Υπό 'Υπαστυν. Α' κ. Ίω -

άννου Ράϊκου.........................................................., ....................................< . . .  1125

XVI. Ο Π Λ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Περί τοΰ περιστρόφου «Σμίθ καί Γουέσσον No 38». 'Υπό τοΰ 'Υπαστυν.
Β' κ. Κωνστ. Χρονοπούλου...................................................  182, 223, 263, 329
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XVII. Δ Ι Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ  Α - Μ Η Ν Υ Μ A Τ Α - Ε  Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ι -  
Δ Ι Α Τ Α Γ Α Ι

Διάγγελμα τής Α . Μ. τοϋ Βασίλειος των Ε λλήνω ν Παύλου επί τώ
νέω έτει 1963 ............................................................................................ 49

Μήνυμα τοϋ Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ . Κ ωνστ. Καραμανλή έπί
τώ νέω έτει 1963 ...................................................................................  51

Εγκύκλιος τοϋ ‘Υιρυπουργοϋ έπί τών Εσωτερικών κ . Δ . Δαβάκη
έπί τώ νέω έτει 1963 .............................................................................  52

Μήνυμα τοϋ Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ . Κ ωνστ. Καραμανλή έπί
τή έπετείω τής 25ης Μαρτίου 1821 ..................................................  293

’Εγκύκλιος τοϋ 'Υφυπουργού έπί τών ’Εσωτερικών κ . Δ . Δαβάκη 
προς τά Σώματα ’Ασφαλείας έπί τή έπετείω τής 25ης Μαρ
τίου 1821 ......................................................................................................  294

Διαταγή τοϋ ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ . Θ. Ρακιντζή περί 
τής άποστολής τής ’Αστυνομίας κατά τάς βουλευτικός έκλογάς
τής 3-11-1963 ............................................................................................ 919

Διαταγή τοϋ προσωρινού ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ . Β . 
Χατζηπροδρόμου περί τής άποστολής τής ’Αστυνομίας κατά τάς 
βουλευτικάς έκλογάς τής 3-11-1963....................................................  920

XVIII. Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  — Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ

’Επιστολή τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριφυλλίας καί ’Ολυμ
πίας κ . Στεφάνου.............................................................................  56

Βιβλιοκρισία. 'Υπό τοϋ Άστυν. Β' κ. Παν. Παπαρρηγοπούλου..................  287
Εύχαριστήριος έπιστολή τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Παναθη

ναϊκού ’Αθλητικού 'Ομίλου (Π .A . Ο . ) .................................................  383
’Επιστολή Σουηδού άστυνομικοΰ κ . Morgan Kihlman ............................ 1152

XIX. Κ Λ Α Δ Ο Σ  Υ Γ Ε Ι Α Σ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν  Α Σ Τ Υ Ν Ο 
Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν

Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1963.............................................. 92 - 93
’Απολογισμός Ταμείου 'Υγείας μηνός ’Ιανουάριου 1963..................... 187
’Ισολογισμός έτους 1962............................................... ........................... 284- 285
’Απολογισμός Ταμείου 'Υγείας μηνός Μαρτίου 1963............................  422

» » » »» ’Απριλίου 1963 .......................... 470
» » » » Μαΐου 1963 ................................  565
» » η » ’Ιουνίου 1963.............................  718
» » » » Αύγούστου 1963........................ 852
» » » » Σεπτεμβρίου 1963 .................... 951
» » » » ’Οκτωβρίου 1963...................... 1095
» » » » Νοεμβρίου 1963 ........................  1140

XX. Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Ν  Τ Α Μ Ε Ι Ο Ν  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν  
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν

Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 1963 ............................................  9 0 -  91
13ος Γενικός ’Ισολογισμός έτους 1962 ............................................  282 - 283
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Β'  Α Λ Φ Α Β Η Τ Ι Κ Ο Ν

A

"Αγιον: ’Όρος, σελ. 409, 457 
"Αγιος : Σπυρίδων, σελ. 1122
’Αγώνες: Άντιαλκοολικοί, σ. 241, Σκοπευτικοί, σ. 61, 127, 143, 430, 705, 1056, 

1125.
Ά θ ή νο ι : ('Ιστορικοί περίπατοι). Βλ. Κεφάλ. XIII «'Ιστορικά» Γενικού Ευρε

τηρίου.
’Αθλητισμός: Βλ. 'Ομώνυμον Κεφάλαιον XV Γενικού Ευρετηρίου.
"Αθως: σελ. 409, 457.
Α ιώ ν : «Δίκη τοϋ αΐώνος», σ. 7, 149.
Ά κρόπολις : Σουλίου, σ. 460.
’Αλληλογραφία: σ. 192, 1152.
"Αλωση: Κωνσταντινουπόλεως, σ. 554.
’Αμέλεια : σ. 197, 985.
’Αμερικανική: ’Αστυνομία, σ. 683.
"Αμεσος: Δράσις, σ. 313. Γενικώτερον Βλ. Κεφάλ. I « ’Αστυνομία», στοιχ. Β, 

Γενικού Ευρετηρίου.
Ά μ ο ιβ α ί : Βλ. Κεφάλ. XXII «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γενικού Ευρετηρίου. 
’Αναμνήσεις: σ. 121, 163.
’Αναστασίου: Μοσχούλα (έγκλημα), σ. 629.
Ά νάστασις : Χρίστου, σ. 339.
’Αναστενάρια: (Λαογραφία), σελ. 513.
’Ανέκδοτα : σ. 9, 24, 78, 262.
’Ανήλικοι: σ. 683.
’Ανθρωποκτονία: (’Έρευνα) σ. 827, 875, 921, 977, 1019, 1073. 
Ά ντιμετώ πισις : Δραμάτων παιδιών, σ. 1009, 1063.
Ά πατεώ ν : Διεθνής διά τής μεθόδου άποστολής τηλεγραφημάτων, σ. 109, 155, 205. 
’Απάτη: Βλ. γενικώς εις Κεφάλ. I « ’Αστυνομία», στοιχ. Β'. Γενικού Ευρετηρίου. 
’Απολογισμός: Ταμείου Υ γείας Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων σ. 187, 422, 

470, 565, 718, 852, 951, 1095, 1140.
’Απολύσεις: Βλ. Κεφάλ.'ΧΧΙΙ «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γενικού Ευρετηρίου. 
’Αποσπάσεις: σ. 528, 575, 672, 720, 814, 960.
Ά πονω ρήσαντες: ’Αστυνομικοί, σ. 67, 73.
’Απρίλιος: σ. 81.
’Αργυρίου : Πέτρος, σ. 480.
’Αρραβώνες: Πριγκηπικοί, σ. 131.
Άρχαιότης : Διαφθορά καί πορνεία άπό τής άρχαιότητος μέχρι τής έποχής μας, 

σελ. 3, 53, 105, 152, 201, 245, 299, 345, 389, 435, 486, 535, 582. 
Ά ρ χη γεΐον : ’Αστυνομίας Πόλεων, σ. 67, 800, 803, 1008.
’Αστυνομία: Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. I Γενικού Ευρετηρίου.
’Ασφάλεια: Βλ. γενικώς Κεφάλ. I « ’Αστυνομία», στοιχ. Β' Γεν. Ευρετηρίου. 
Αύγουστος: σ. 83.
Αύτοκίνητα : Κλοπαί. Βλ. γεν. λέξιν «Κλοπαί». Εΐδικώτερον, σ. 219.
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Β
Βιβλιοκρισία : σ. 287.
Β ίτσι: σ. 769.
Βλάβη : Σωματική άσήμαντος, σ. 985.

Γ
Γέννησις : Ίησοϋ Χρίστου, σελ. 1105.
Γεωργακόπουλος: Γεώργιος, σ. 432.
Γκάγκστερς: σ. 836.
Γολγοθάς: Σταύρωσις και Άνάστασις, σ. 337. ’Ανθρώπου πού έσκότωσε μία

αγία, σ. 351, 393.
Γονείς : Προβλήματα εις το έργον των, σ. 865, 913, 965.
Γράμμος: σ. 769.
Γραφολογία: Δικαστική, σ. 560.
Γριτσόπουλος: Γεώργιος, σ. 624.

Δ
Δεδόπουλος: 'Ηρακλής σ. 912.
Δεκαπενθήμερος : Ελληνική καί ξένη άστυν. έπισκόπησις. Βλ. Κεφ. I « ’Αστυ

νομία», στοιχ. Β' Γενικού Ευρετηρίου.
Δεκέμβριος: σ. 86, 1125.
Δήμιος: (Φρίτς Σοϋμπερτ), σ. 538, 594.
Δημόσιαι: Σχέσεις. Βλ. Κεφ. I « ’Αστυνομία», στοιχ. Γ' Γενικού Ευρετηρίου. 
Διαγγέλματα: Βλ. Κεφάλ. XVII «Διαγγέλματα—Μηνύματα—Εγκύκλιοι—Δια- 

ταγαί» Γενικού Ευρετηρίου.
Διαγραφαί: (έκ τού ’Αστυνομικού Σώματος ).Βλ. Κεφ. XXII «Ειδήσεις καί πληρο

φορία») Γενικού Ευρετηρίου.
Διακουμής: Ήλίας, σελ. 761.
Διακρίσεις: (τιμητικαί), σ. 575, 816, 815.
Διάρρηξις : Κοσμηματοπωλείου Ν. Σημαντήρα, σ. 113. Βλ. γενικώτερον περί των 

διαρρηκτών καί διαρρήξεων εις Κεφάλ. I « ’Αστυνομία», στοιχ. Β' Γενικού 
Εύρετηρίου.

Διαταγαί: Βλ. Κεφάλ. XVII Γενικού Εύρετηρίου.
Διαφθορά: σ. 3, 53, 105, 152, 201, 245, 299, 345, 389, 435, 486, 535, 582. 
Διάφορα: Βλ. Κεφάλ. XII « ’Αστυνομικά! εκδηλώσεις—Διάφορα» Γενικού Εύρε

τηρίου.
Δίδαγμα: Τού Θ. Κολοκοτρώνη, σ. 302, 367.
Διήγημα: σ. 31.
Δίκαιον: (καί φιλοσοφία των άξιων), σ. 295, 340, 385.
Δικαστήρια: 'Ορκωτά, σ. 778.
Δίκη : Τού «Αΐώνος», σ. 7, 149.
Διοίκησις: σ. 741.
Διορισμοί: σ. 46, 238, 429, 960.
Δοκίμια : Λυρικά, σ. 38.
Δολοφονίαι: σ. 443, 449, 498, 629, 677, 775, 869, 887, 925, 973, 1013, 1058, 

1067, 1108.
Δολοφόνος : σ. 359, 403.
Δράματα : Παιδιών είσαγομένων εις ιδρύματα, σ. 1009, 1063.
Δρόμοι: ’Αθηνών. Βλ. Κεφάλ. XIII «'Ιστορικά» Γενικού Εύρετηρίου.
Δώρα: Τροχονόμων, σ. 65, 67.
Δωρεαί: σ. 286, 768.
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Ε
Ε γκαίνια: ’Αστυνομικού Τμήματος, σ. 313.
’Εγκλήματα: Ξένα καί έν Έλλάδι. Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. IV Γενικού Ευρετηρίου. 
Έγκληματικότης : Νέων, σ. 249. Αυξησις, σ. 831,879.’Ανατομική κατατομή, σ. 981. 
’Εγκληματολογία: Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. II Γενικού Ευρετηρίου. 
Έ γκληματολογικά : Χρονικά. Βλ. ομώνυμον Κεφ. VII Γενικού Ευρετηρίου. 
’Εγκύκλιοι: Βλ. Κεφάλ. XVII Γενικού Ευρετηρίου.
’Έ θιμον : Πρωτοχρονιάτικων δώρων εις τροχονόμους, σ. 65.’Αναστεναριών σ. 513. 
’Εθνική : Εστία, σ. 67.
Ειδήσεις: Άθλητικαί, σ. 240, 430, 1056. Γενικώς βλ. Κεφάλ. XXII «Ειδήσεις 

καί Πληροφορία») Γενικού Ευρετηρίου.
Εικοσιτετράωρα: ’Αστυνομικά, σ. 176, 226, 265, 322, 379, 425, 474, 523, 568, 

616, 666, 713, 763, 808, 855, 906, 955, 1004, 1051, 1098, 1145. 
’Εκδηλώσεις: ’Αστυνομικά» Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. XII Γενικού Ευρετηρίου. 
Έκδρομαί: σ. 465, 509, 648, 701, 751, 790, 843, 898, 653, 941, 993. 
’Εκθέσεις: ’Ιδεών (λογοτεχνία), σ. 26, 29, 134, 180, 271.
’Ελευθερία: (έθνικαί έπέτειοι), σ. 171, 289, 302, 367, 460, 554, 549, 769, 961. 
Έ λικόπτερον : ( άστυνομική χρησιμοποίησίς του), σ. 1085.
’Ελπίς: (καί Καταφυγή), σ. 721.
Έ ξιχνίασις : Δολοφονίας Καλλιρρόης Τσολάκη, σ. 887.
’Εξορμήσεις: Έθνικαί, σ. 171, 234.
’Εξωτερικόν: Έκδρομαί Α.Α.Π., σ. 648, 701, 751, 790, 843, 898.
Έ ορταί: Βλ. Κεφάλ. XI «Έορταί—Επέτειοι» Γενικού Ευρετηρίου.
Έ πα ινοι: Βλ. Κεφάλ. XXII «Ειδήσεις καί Πληροφορία») Γενικού Ευρετηρίου. 
’Επανορθώσεις: σ. 96.
’Επέτειοι: Βλ. Κεφάλ. X «Λογοτεχνία», στοιχ. ΣΤ', ώς καί Κεφάλ.XI«Έορταί— 

Επέτειοι» Γενικού Ευρετηρίου.
Έ πισκόπησις: Άστυνομική (Ελληνική καί ξένη). Βλ. Κεφάλ. I « ’Αστυνομία», 

στοιχ. Β' Γενικού Ευρετηρίου.
Έ πιστολαί: σ. 56, 383.
Έ πιτυχία ι : Άστυνομικαί, εις τον τομέα τής «σκληρής» παρανομίας. Βλ. γενικώς 

Κεφ. I « ’Αστυνομία», στοιχ. Β' Γενικού Ευρετηρίου. Εΐδικώτερον, σ. 753. 
Έ τος: 1962, σ. 79, 1963 : σ. 1.
Ευθυμογραφήματα: Βλ. Κεφ. X «Λογοτεχνία», στοιχ. Δ' Γενικού Ευρετηρίου. 
Εύχαί: σ. 48, 96, 128, 240, 336, 433, 439, 479, 816. 1152.
Έ φ-Μ πί-’Ά ϊ: σ. 15, 58, 119, 159, 207, 258, 308, 354, 400, 440, 493, 541, 597, 

639, 685, 744, 783, 835, 883, 932, 987, 1027, 1081, 1117.
Η

’Ηθική: (Χ.Ε.Γ.Η.Ε.) σ. 241.
Η μερολόγιου : ’Αστυνομίας, σ. 947, 1013.

Θ
Θαλιδομίδη: «Δίκη του Αΐώνος», σ. 7, 149.
Θεσμός:’Αστυνομικός. Βλ. Κεφ. I « ’Αστυνομία», στοιχ. Α'. Γενικού Ευρετηρίου.

'Ορκωτών δικαστηρίων, σ. 778.
Θωρηκτόν: σ. 849.
’Ιανουάριος: σ. 79.
Ίαδροδικαστική : Βλ. ομώνυμον Κεφ. II Γενικού Ευρετηρίου.
'Ιεράρχαι; (Θρησκευτ.) σ. 167.
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I
Ιούλιος: σ. 83.
’Ιούνιος: σ. 82.
’Ισολογισμός: Κ.Υ.Α.Π. έτους 1962, σ. 284—285. Ε.Τ.Υ.Α.Π. έτους 1962, 

σ. 282-283.
‘Ιστορικά: Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. XIII Γενικού Ευρετηρίου.
’Ιωάννινα: Κατάληψις κατά τούς πολέμους, 1912—1913 σ. 171.

Κ
Καλλιτεχνικός: (κόσμος) σ. 128.
Καλομοίρης: Γιαννάκης, σ. 1108.
Κ άνναβις: ’Ινδική, σ. 261.
Καραγιάννη : Λέλα, σ. 549.
Κατάνη : (’Ιταλίας) σ. 21.
Κατασκηνώσεις: Παιδικαί Α.Π. σ. 800, 1008,
Κατασκοπεία: Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. VIII Γενικού Ευρετηρίου.
Καταιρυγή: (Θεοτόκος) σ. 721.
Κατάχρησις: σ. 21, 1023, 1077.
Καφαράκης: Παναγ., σ. 45.
Κ έννεντυ : Τζών (δολοφονία), σελ. 1057.
Κέτσης: Βασίλειος, σ. 913.
K ihlm an: Morgan (Έπιστολαί), σελ. 1152.
Κικέρων: (Κατασκοπεία) σ. 10.
Κινηματογράφος: Οί έκ τού κινηματογράφου κίνδυνοι διά τήν νεότητα, σ. 575, 

625, 673, 726, 771, 817. Κινηματογραφικόν Συνεργεϊον ’Αστυνομίας Πό
λεων, σ. 576, 623, 803.

Κλάδος: 'Υγείας Α.Π. Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. XIX Γενικού Ευρετηρίου. 
Κλασσικός: ’Αθλητισμός, σ. 64.
Κ λοπαί: Αύτοκινήτων άνά τον κόσμον, σ. 219. Γενικώς, βλέπε Κεφάλ. I « ’Αστυ

νομία», στοιχ. Β' Γενικού Ευρετηρίου.
Κολοκοτρώνης : Θεόδωρος, σ. 302, 367.
Κομμουνισμός: σελ. 356.
Κοσματος: Νικόλαος, σ. 288.
Κοσμηματοπωλεΐον: Διάρρηξις κοσμηματοπωλείου Ν. Σημαντήρα, σ. 113. 
Κ ούγκι: σ. 460.
Κουτας: Χρηστός, σ. 769.
Κυκλοφορία: Πεζών καί οχημάτων. Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. IX Γενικού Ευρετηρίου. 
Κυπριάδης: ’Ιωάννης, σ. 190.
Κ ώδιξ : Ποινικός, σ. 529, 585. 'Οδικής Κυκλοφορίας, σ. 216, 255, 305, 362, 405, 

453, 501, 545, 602, 643, 689, 731.
Κωνσταντινούπολις : (άλωση ) σ. 554.

Λ
Λαδάς: Χρηστός, σ. 412.
Λαθρεμπορίου : Ναρκωτικών, σ. 99.
Λαογραφικά : σ. 513.
Λεονταρίτης: Θεόδ., σ. 189.
Λιβύη: (Λιβυκή Στρατ. καί Αστυν. ’Αποστολή), σ. 561.
Λιρέτται: (κατάχρησις) σ. 21.
Λογοτεχνία: Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. X Γενικού Ευρετηρίου.
Λονδίνου: σ. 489, 607.



Εύρετήριον ΙΑ' τόμου 19631166

Λός ’Ά ντζελες: (ταξιδ. εντυπώσεις) σ. 607, 645, 698, 747, 787, 839, 895, 936, 
989, 1043, 1087, 1119.

Μ
Μάιος: 1962, σ. 82. 1923-1963, σ. 481, 532, 589, 635, 693.
Μάρτιος: 1962, σ. 81. 1821, σ. 289, 302, 367.
Μεγαλείο: Τοϋ 1821, σ. 302, 367.
Μηνολόγιο: (’Αστυνομικό) σ. 79.
Μηνύματα: Βλ. Κεφάλ. XVII Γενικού Ευρετηρίου.
Μητέρα: σ. 174, 433.
Μητροπολιτική: ’Αστυνομία Λονδίνου, σ. 489.
Μουργκάνα: σ. 769.
Μπασιάκος: Τηλέμαχος (δολοφονία καί ληστεία) σ. 869, 925, 973, 1013, 1067. 
Μωραΐτης: Παναγιώτης (δολοφονία καί ληστεία αύτοϋ) σ. 869, 925, 973, 1013,

Ναρκωτικά: (Λαθρεμπόριον). Βλ. γενικώς Κεφάλ. I « ’Αστυνομία», στοιχ. Β' 
Γενικού Ευρετηρίου.

Ναύπακτος: (ταξιδ.) σελ. 653.
Νεκροί: Τιμητική τελετή, σ. 1125.
Νεκροτομή : σ. 828.
Νεκροψία: σ. 828.
Ν έοι: Έγκληματικότης, σ. 249.
Νεότης: Οί έκ τοϋ κινηματογράφου κίνδυνοι, σ. 577, 625, 673, 726, 771, 817. 
Νοέμβριος: σ. 85.
Νόμοι: Ειδικοί Ποινικοί, σ. 529, 585.

Ξ ένα ι: Άστυνομίαι. Βλ. Κεφάλ. I « ’Αστυνομία» Γενικού Ευρετηρίου, στοιχ. 
ΣΤ'. 'Ομοίως στοιχ. Β' τοϋ αύτοϋ Κεφαλαίου.

Ο
'Ο δηγία ι: Εικονογραφημένα: Τροχαίας Κινήσεως, σ. 57, 438.
'Ο δοί: ’Αθηνών. Βλ. Κεφάλ. XIII «'Ιστορικά», Γενικοϋ Ευρετηρίου. 
’Ο κτώβριος: σ. 84, 961.
'Ο πλοτεχνική : Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. XVI Γενικοϋ Ευρετηρίου.
'Ορκωμοσία : 'Υπαστυνόμων—Άρχιφυλάκων, σ. 655.
"Ορος: 'Άγιον, σ. 409, 457.
’Ό σ β α λντ : Λή (δολοφονία), σ. 1060.
’Ο χήματα: Κυκλοφορία, σ. 216, 251, 255, 305, 362, 405, 453, 501, 545, 602, 

643, 689, 251.
Π

Παιδία : Είσαγόμενα εις ιδρύματα, σ. 1009. Εις κατασκηνώσεις Α. Π., σ. 800, 1008. 
Π αλαμας: Κωστής (έπετειακή λογοτεχνική μελέτη), σ. 234, 274, 332, 375, 414, 

466, 505, 557, 611, 661, 711, 759, 795, 845, 901, 945, 997, 1038. 
Π αναγία : σ. 710, 721.
Π αναγιω τόπουλος: Νικ., σ. 384.
Π ανοϋτσος: Γεώργιος, σ. 449, 498.
Π απαδάκης: Γεώργιος, σ. 336.
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Παράδειγμα: σ. 741.
Παραιτήσεις: Βλ. Κεφάλ. XXII «Ειδήσεις καί Πληροφορία:» Γενικού Ευρετηρίου. 
Παρανομία: Βλ. γενικώς Κεφάλ. I « ’Αστυνομία», στοιχ. Β' Γενικού Ευρετηρίου. 
Πάσχα: σ. 317, 339, 417, 425, 464.
Πάτραι: σ. 464.
Πεζοί: (κυκλοφορία), σ. 216, 251, 255, 305, 362, 405, 453, 501, 545, 602, 

643, 689.
Πειραιεύς: σ. 67, 313, 481, 532, 589, 635,693.
Πένθη : Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. XXIII Γενικού Ευρετηρίου.
Περασμένα: ’Αναμνήσεις, σ. 121, 163.
Περιστεράκης: ’Αλέξανδρος, σ. 384.
Περίστροφον: Σμίθ καί Γουέσσον No 38, σ. 182, 223, 263, 329.
Πέτρος: (πελαργός τής Μυκόνου), σ. 211.
Πληροφορίαι: Βλ. Κεφάλ. XXII «Ειδήσεις καί Πληροφορία:» Γενικού Ευρε

τηρίου.
Ποδαράδες: (έγκλημα των Ποδαράδων), σ. 734.
Ποδότας: Κωνστ., σ. 864.
Πολιτοφυλακή: (Η.Π.Α.), σ. 310.
Ποίησις: Βλ. Κεφάλ. X «Λογοτεχνία», στοιχ. Ε' καί Στ'. Γενικού Ευρετηρίου. 
Ποινικός: Κώδιξ (σχέσις αύτοϋ προς Ειδικούς Ποινικούς Νόμους), σ. 529, 585. 
Πορνεία: σ. 3, 53, 105, 152, 201, 245, 299, 345, 389, 435, 486, 535, 582. 
Πορνεία : Διάφοροι μορφαί—Αιτιολογία καί πρόληψις, σ. 916, 968. 
Πριγκηπικοί: ’Αρραβώνες, σ. 131. ι
Προαγωγαί: σελ. 94, 191, 238, 429, 575, 621, 671, 768, 813, 861,911, 1151. 
Προβλήματα: ’Αστυνομικά (λύσεις), σ. 35. Εις το έργον τών γονέων, σ. 865, 

913, 965. Πεζών καί οχημάτων, σ. 251.
Πρόληψις: Πορνείας, σ. 916, 968.
Προσευχή : Στη Μητέρα, σ. 174.
Προσφορά: (ύπο ιδιωτών εις Α. Π.), σ. 655.
Προϋπολογισμός: Κ.Τ.Α.Π. οίκονομ, έτους 1963, σελ. 92—93. Ε.Τ.Υ.Α.Π., 

σ. 90 -91 .
Πρωτοχρονιά: (διήγημα), σ. 31. 'Ομοίως σ. 67, 137.
Π ύλη : Ουρανού ("Αγιον ’Όρος), σ. 409, 457.
Πυρκαϊά: σ. 197.

Ρ
Ράσσελ : Μπέρτραντ, σ. 609.

Σ
Σάλτσμπουργκ : (ταξιδ.), σ. 898.
Σαμαρτζής: Κωνστ., σ. 816.
Σαμουήλ: (καλόγερος), σ. 460.
Σαμποτάζ: σ. 208.
Σαραντίτης: ’Ιωάννης, σ. 573.
Σεμινάριον: Εύρωπαϊκόν, σ. 101.
Σεπτέμβριος: σ. 84.
Σκοπευτικοί: ’Αγώνες, σ. 61, 127, 143, 240, 430, 705, 1056, 1125.
Σούλι—Σουλιώτες : σ. 460.
Σοϋμπερτ : Φρίτς (άνακάλυψις καί σύλληψίς του), σ. 538, 594.
Σπυρίδων: "Αγιος, σελ. 1122. *
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Σταματιάδης: Σωτήριος, σ. 573.
Στεργιόπουλος: Θεόδωρος, σ. 574.
Συμβούλια: (’Αστυνομικά), σ. 239.
Συνέδριου: Παγκόσμιον δικαστικής γραφολογίας, σ. 560.
Συνεργασία : σ. 36.
Σ χέσεις : Δημόσιαι ’Αστυνομίας καί κοινού. Βλ. Κεφάλ. I « ’Αστυνομία», στοίχ. Γ' 

Γενικού Ευρετηρίου.
Σ χολαί : 'Υπαστυνόμων, σελ. 137, 655, 941, 993. Άρχιφυλάκων, σ. 655. Εθνικής 

Άμύνης, σ. 313.
Σωματέμποροι: Βλ. Γενικώς Κεφάλ. I « ’Αστυνομία», στοιχ. Β' Γενικού Ευρε

τηρίου.
Τ

Ταμεϊον : 'Υγείας, ύπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων. Βλ. Κεφάλ. XIX Γενικού 
Ευρετηρίου. ’Επικουρικόν, σ. 90—91, 281—283.

Ταμπούρια: (έγκλημα), σ. 823.
Ταξίδια : Βλ. Κεφάλ. XIV «Τουρισμός—Ταξίδια—Έκδρομαί», Γενικού Ευρε

τηρίου.
Τάξις: Βλ. γενικώς Κεφάλ. I « ’Αστυνομία», στοίχ. Β' Γενικού Ευρετηρίου. 
Τεντυμποϊσμός: σελ. 348.
Τζανετέας: Κωνσταντίνος 2ελ. 1152.
Τηλεγραφήματα : Μέθοδος έξαπατήσεως ύπό διεθνούς άπατεώνος, σ. 109,155,205. 
Τοξικομανία: (καί σχέσις αυτής προς την εγκληματικότητα), σ. 97, 145, 194. 
Τοποθετήσεις: σελ. 528, 575, 672, 720, 814, 960, 1151.
Τοπωνυμικά: Όδών ’Αθηνών. Βλ. Κεφάλ. XIII «Ιστορικά» Γενικού Ευρετηρίου. 
Τουρισμός: Βλ. Κεφάλ. XIV «Τουρισμός—Ταξίδια—Έκδρομαί» Γενικού Ευρε

τηρίου.
Τροχαία : Σελ. 67, 465, 655.
Τσολάκη : Καλλιρρόη. Έξιχνίασις σκοτεινής δολοφονίας, σ. 887.

Υ
'Υ γεία : Βλ. Κεφάλ. XIX «Κλάδος 'Υ γε ία ς ’Αστυνομίας Πόλεων» Γενικού Ευρε

τηρίου.
'Υπαστυνόμων : Σχολή. Σελ. 137, 655, 941, 933. 'Ορκωμοσία, σ. 655. Εκδρο

μή, σ. 941, 993. Σκοπευτική όμάς, σ. 707.
Φ

Φεβρουάριος: 1962, σ. 80. 1913-1963, σ. 171. 1943-1963, σ. 234. 
Φιλαρμονική: ’Αστυνομίας Πόλεων, σ. 430, 672, 1151.
Φιλοσοφία: Βλ. Κεφάλ. V «Νομικά θέματα—Φιλοσοφία» Γενικού Ευρετηρίου.

'Ομοίως καί σ. 295, 340, 385.
Φυτεία: Παράνομος ινδικής καννάβεως, σ. 261.

X
Χοροεσπερίδες: σ. 313.
Χριστιανική: Έ νωσις Γυναικών ’Ηθικής Έξυψώσεως, σ. 241.
Χριστός: (Άνάστασις), σ. 339, Γέννησις, σ. 1105.
Χρονικά: Έγκληματολογικά. Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. VII Γενικού Ευρετηρίου.

Ψ
Ψυχισμός: Του 1821, σ. 302, 367.
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ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑ! ΑΠΗΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ
ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΓΝΩΜΑΣ ΑΥΤΩΝ

Τό περιοδικόν έκτυποΰται εις τά  Τυπογραφικά Καταστήματα ’Αδελφών Γ. ΡΟΔΗ 
Κεραμεικοϋ 40 - Ά θήνα ι (Τηλ . 522 .512)
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