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ΑΣΊΎΝ ΟΜΙΚΑ
ΧΡΟ Ν ΙΚΑ
ΕΚΛΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

’Από την γενομένην την 10/1 /Ι963 συγκέντρωσιν εις την Λέσχην τής ‘Υποδιευθύνσεως Γενικής 'Ασφαλείας 'Αθηνών, προς τιμήν τών άποχωρησάντων, λό
γω όρίου ήλικίας, αστυνομικών καί διοικητικών υπαλλήλων τών Υπηρεσιών
περιοχής Πρωτευούσης
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ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ
ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1963
«Τό Νέον τοϋτο 'Έ τος, κομίζον σαφεστέραν τήν ύπόσχεσιν έδραιώσεως τής
εΙρήνης επί τής γής, συμπληρώνει εκατονταετίαν από τής άναρρήσεως τον Βασιλέως
Γεωργίου τον Λ ' εις τον ελληνικόν θρόνον καί μας φέρει είς την μνήμην πλήθος ιστο
ρικών γεγονότων, συνδεόντων ατενώς τά πεπρωμένα τής οικογένειας μου μετά τών
πεπρωμένων τοϋ ’Έθνους μας.
Προ εκατόν ετών εξελίξατε την ελληνικήν δυναστείαν, ινα υπηρέτη υμάς είς
καλάς καί είς κακάς ημέρας. Ό ρυθμός άνοδον έκτοτε υπήρξε συνεχής καί γοργός.
Κ ατά τήν εκατονταετίαν αυτήν έπετεύχθηααν σημαντικώτεραι δημοκρατικοί, κοι
νωνικοί καί οικονομικοί ματαρρυθμισείς.
Συγχρόνως , κατά τήν Βασιλείαν τών πρόκατόχων μου, ή Πατρίς μας έπανέκτησε μέγα μέρος τοϋ ίεροϋ εδάφους της. Ό Βασιλεύς Γεώργιος ό Α ' έφερε μεθ’
εαυτού είς τήν Ε λλά δα τάς Ίονίους νήσους. ’Ε πί τής Βασιλείας του άπηλευθερώθη
ή Θεσσαλία καί ή Κρήτη. Βραδύτερον ό πατήρ μου, επί κεφαλής του ηρωικού στρα
τού άπηλευθέρωσε τήν Μακεδονίαν, τήν Θράκην, τήν ’Ή πειρον καί τάς μεγάλας νή
σους του Αιγαίου. 'Ύπό τον αδελφόν μου στρατιώτην - Βασιλέα έπανήλθεν ή Δωδεκά
νησος είς τήν μητέρα πατρίδα.
Ό θάνατος τοϋ Βασιλέως Γεωργίου τοϋ Α ' είς τήν Θεσσαλονίκην, έπισφραγίσαντος με τό αίμα του τάς νικάς τον πατρός μου καί τάς θυσίας τών γενναίο») καί η 
ρωικών στρατιωτών μας, συμβολίζει τον νπέρτατον δεσμόν αγάπης μεταξύ τοϋ
Βασιλέως καί τον λαόν τον.
Α ί λϋπαι σας αποτελούν λύπην τοϋ Βασιλέως καί αί χαραί σας χαράν του. Ή
αγάπη σας στερεώνει τον Βασιλέα, αλλά καί ή αγάπη τον Βασιλέως στερεώνει ■τήν
ίσχνν τοϋ λαού. Έ ζήσαμεν όμοϋ θριάμβους καί απογοητεύσεις, πολέμους καί ειρήνην.
Έ ζήσαμεν όμοϋ πολιτικόν μεγαλεϊον καί ταραχώδεις πολιτικός δυσαρμονίας.
Σήμερον δμως ό κόσμος εξελίσσεται ταχέως. Οίαιδήποτε προσπάθειαι επανα
φοράς τον τόπου είς παλαιός θλιβερός ημέρας, όταν μάλιστα συνοδεύονται από ενέρ
γειας ύπονομευτικάς θεμελιωδών θεσμών τον πολιτεύματος, δεν δύναται νά εϋρονν
άνταπόκρισιν είς τήν ψυχήν τοϋ λ.αοϋ. ’Αποτελούν άπλώς άπήχησιν ατυχών στιγμών
τον παρελθόντος νεκρών από πολλοϋ. Είναι τά ίχνη ενός θνήσκοντος τρόπου τον σκέπτεσθαι καί τό τέλος μιας παρωχημένης περιόδου πολιτικού εγωισμού.
Ά ς απομακρυνθώ μεν τοϋ φάσματος τούτον τών διχασμών τοϋ παρελθόντος.
’Εάν υπάρχουν ολίγοι τινές, άρεσκόμενοι είς παλαιόν κακοδαιμονίαν, άς βαδίσουν

50

Διάγγελμα της Α.Μ. τοϋ Βοίσιλέως

μόνοι. 'Ο λαός μας, διά τον δημιουργικόν παρόντος, ατενίζει και βαδίζει προς το μέλ
λον.
”Ολοι ημείς οί σημερινοί ”Ελληνες καί είδικώς ή νέα γενεά τον *Έθνους, άγωνιζόμεθα δι’ ένα άνώτερον τρόπον ζωής, ό όποιος δεν εκφράζεται διά των πολιτικών
παθών, αλλά κορυφούται εις την βαθεϊαν σννείδησιν τής αδελφοσύνης τών ανθρώπων.
Τον άνώτερον τρόπον ζωής τον βλέπω εις την προσπάθειαν νά βοηθήσωμεν τον πτω 
χόν ν’ απόκτηση καλυτέραν στέγην, τους νέους νά εΰρουν δημιουργικήν εργασίαν,
τούς μαθητάς νά έχουν ικανούς καί αρκετούς διδασκάλους, καλά σχολεία. Τον βλέπω
εις την ικανότητα τών καθηγητών καί διδασκάλων νά ενσταλάξουν εις την χρυχήν
τής νεολαίας μας, ώς ύχρίστην άνθρωπίνην αξίαν, την επιδίωξιν τής αρετής εν ήμϊν
καί εν τώ πλησίον ημών. Τον βλέπω επίσης εις την παρ’ έκάστω πολίτη συνείδησιν
τής ευθύνης του απέναντι τον ’Έθνους διά την πρόοδον τής χώρας. Τον βλέπω καί τον
διαπιστώνω εις την ανιδιοτελή άφοσίωσιν εις τό καθήκον, την έπιδεικνυομένην υπό
εκλεκτών κρατικών λειτουργών, υπό τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων
’Ασφαλείας, από τής ηγεσίας αυτών μέχρι τών κατωτάτων βαθμών, εν πολέμω
καί έν ειρήνη. Τον βλέπω καί τον διαπιστώνω επίσης εις την έξαίρετον δικαιοσύνην,
την άπονεμυμένην άντικειμενικώς καί άφόβως υπό τών δικαστών μας.
"Ας μη λησμονώμεν ότι έχομεν την ευτυχίαν νά ζώμεν εντός μιας έλευθέρας
κοινωνίας δημοκρατικών εθνών, ότι δννάμεθα νά έκφράζωμεν τάς ιδέας μας ανε
πηρέαστοι άπό τά συνθήματα καί τάς άπατηλώς παρεσκευασμένας ιδέας άλλων κοι
νωνιών, τών οποίων ό τρόπος ζωής είναι ξένος προς τό ελληνικόν πνεύμα.
Καλώ όλους τούς "Ελληνας νά άτενίσωμεν όμοϋ προς έν λαμπρόν μέλλον,
πλήρες μεγαλείου. ’Επιθυμώ έκαστος εξ υμών νά έχη ιδίαν στέγην, νά είναι άπηλλαγμένος τον φάσματος τής άνεργίας, νά έχη μίαν ευτυχή οικογένειαν, έξησφαλισμένον
τό μέλλον τών τέκνων του, πίστιν εις την θρησκείαν μας καί εμπιστοσύνην εις τό
μέλλον.
'Η Ευρωπαϊκή Κοινή ’Αγορά μας παρέχει τήν νπόσχεσιν πολύ καλυτέρας ζωής.
Μόνον όμως εάν υίοθετήσωμεν μίαν ενρυτέραν θεώρηαιν τής πραγματικότητας, θά
δυνηθώμεν νά έπωφεληθώμεν τής ευκαιρίας αυτής. Ή δραστηριότης καί ή νοοτρο
πία όλων μας οφείλουν νά προσαρμοσθοϋν ούχί μόνον εις τάς άνάγκας τον Έ θνους
ημών, άλλά καί εις τάς εύθύνας καί τήν τοποθέτησιν ημών έναντι τής Ευρωπαϊκής
Κοινότητος. ’Εάν έπικρατήση εύρύτερον καί πρακτικώτερον πνεύμα εις όλους τούς
τομείς τής εθνικής μας δραστηριότητος, θά καταλάβωμεν διά τής εργασίας μας τα 
χέως τήν πρέπουσαν θέσιν μεταξύ τών προνομιούχων λαών τής γής.
Ό Παντοδύναμος Θεός έχει προικίσει ένα έκαστον εξ ημών με σπινθήρα
εύγενούς πνεύματος, μέ δύναμιν δημιουργίας. ’Επιθυμώ νά έχετε πίστιν εις τον εαυ
τόν σας, ώς εγώ εΐχον καί πάντοτε θά έχω πίστιν εις υμάς. Δεν έχει δι’ εμέ σημασίαν
τό εις ποιον εθνικόν πολιτικόν κόμμα άνήκετε. Ή άγάπη μου περιβάλλει έκαστον εξ
υμών καί ή εμπιστοσύνη μου προς ύμας είναι εξ ίσου άκράδαντος, ώς ή ηρωική
ψυχή σας.
Εύχομαι εις τον λαόν μου υγείαν, άγάπην καί ευτυχίαν».

ΠΑΥΛΟΣ Β.

ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ. Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1963
«'Η χώρα έγνώρισε και κατά το διαρρεϋσαν έτος τα αγαθά της γαλήνης και
τής προόδου. Ή πρόοδος εις τον οικονομικόν τομέα συνεχίσθη μ ε ρυθμόν έγγνώμενον
πλέον κατά τρόπον θετικόν την βαθμιαίαν και σταθερόν άνοδον τον επιπέδου ζωής
ολοκλήρου τοϋ ελληνικού λαού. Ή γαλήνη, προϋπόθεσις και παράγων Απαραίτητος
διά την πρόοδον, ούδ’ επ ’ έλάχιατον διεταράχθη, ή δε προσπάθεια ώρισμένων κύκλων,
οί όποιοι ένόμισαν ότι εδικαιούντο νά υποτιμήσουν την πρωταρχικήν σημασίαν τού
μεγάλου αυτού αγαθού, άπέτυχε πλήρως. Κ αι άπέτνχε διότι προσέκρουαεν εις την
ωριμότητα τοϋ ελληνικού λαού, αλλά καί εις την σταθερόν άπόφασιν τής Κυβερνήσεως νά προστατεύση καί νά άξιοποιήση τον μόχθον των ’Ελλήνων.
Διεθνώς τό έτος 1962 ήρχισε μέ έντασιν, ή όποια έκορυφώθη έπικινδύνως κατά
τά μέσα τοϋ φθινοπώρου. Έ τερμα τίσθη όμως μέ καταφανώς ευεργετικήν νφεσιν,
ή οποία άποδεικνύει ότι οί φέροντες τό βάρος τής ευθύνης διά τήν παγκόσμιον ει
ρήνην έχουν ή απέκτησαν πλήρη τήν συνείδησιν τής κρίσιμου αποστολής των. Μετά
τάς τελευταίας εξελίξεις καί βασιζόμενοι επί τών φωτεινών ενδείξεων, προς τάς ό
ποιας αύται συνυφάνθησαν, δικαιούμεθα νά προβλέψωμεν, ότι ό κόσμος στρέφεται
κατά τρόπον μάλλον οριστικόν προς τήν παγίωσιν τής ειρήνης.
Ευνοϊκαί προοπτικοί
”Ολαι αί προϋποθέσεις διά τήν έξέλιξιν τών εσωτερικών μας πραγμάτων κατά
τό νέον έτος 1963 είναι λίαν εύνοϊκαί. Κ ατά τάς ύπαρχούσας θετικός ενδείξεις, τό
έτος αυτό θά είναι από πάσης πλευράς καλύτερον τοϋ διαρρεύσαντος. Διότι καί ή
αντοχή τής εσωτερικής σταθερότητος καί γαλίήνης έδοκιμάσθησαν, κατά τρόπον προδικάζοντα άποφασιστικώς τήν διατήρησίν των, αλλά καί ή οικονομική δραστηριότης
καί συνεπώς ό ρυθμός ανόδου τής οικονομίας μας προβλέπονται έντονώτερα.
Τήν σταθερόν αυτήν πορείαν τοϋ Έ θνους προς τήν οριστικήν έξοδον από τό
ύπανάπτυκτον οικονομικόν του καθεστώς ούδείς δικαιούται καί ονδείς δύναται νά
άνακόψη.
’Α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ή
καμπή
Ή οικονομία μας καί γενικώτερον ή εθνική μας ζωή ουδέποτε εύρέθησαν εις
τόσον αποφασιστικήν, αλλά καί πλήρη ελπίδων καμπήν. Τό μεταβατικόν όμως αυτό
στάδιον, μ έ τήν θετικήν προοπτικήν ενός καλυτέρου μέλλοντος, θά απαιτήση μόχθον,
συνειδητήν πειθαρχίαν καί, προ παντός, ριζικήν αλλαγήν νοοτροπίας.
' Η νοσηρά νοοτροπία τοϋ παρελθόντος, ή όποια καθήλωσε τό Έ θνος εις στα
σιμότητα καί τό ώδήγησε πολλάκις εις συμφοράς, δέν άνταποκρίνεται ούτε εις τό
πνεύμα τής εποχής μας, άλλ’ ουτε καί εις τάς επιδιώξεις τής μεταπολεμικής Ε λ λ ά 
δος.
*Ε ν τ α σ ι ς τ ώ ν π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν
Οί οιωνοί είναι καλοί. Διά τήν πλήρη άξιοποίησίν τοον ή Κυβέρνησις θά έντείνη τήν προσπάθειαν της εις όλους τούς τομείς.
’Αναμένει όμως καί από τον λαόν νά ένισχύση τήν ένότητά του καί νά προστατεύση τά αγαθά τής γαλήνης καί τής σταθερότητος, τά όποια είναι απαραίτητα
διά τήν περαιτέρω ηθικήν καί οίκονονικήν πρόοδον τοϋ Έθνους.
Μέ τάς προσδοκίας αυτός απευθύνω σήμερον προς όλους τούς "Ελληνας καί
τάς Έ λληνίδας τάς καλυτέρας μου εύχάς».
Ό Πρόεδρος τής Κυβερνήαεως
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. Δ . ΔΑΒΑΚΗ
ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1963
«Το λήγον έτος 1962 ευρίσκει καί πάλιν τούς άνδρας των Σωμάτων ’Ασφαλείας
καί τον Πυροσβεστικού Σώματος να έχουν εκπληρώσει πλήρως καί ενόρκως το
καθήκον των καί νά απολαμβάνουν τής άνεπιφυλάκτου έκτιμήσεως, τής άναγνωρίσεως καί τής αγάπης τον έλληνικοϋ λαού.
Χάρις εις τούς κόπους, τούς μόχθους καί την ενσυνείδητον άσκησιν των καθη
κόντων των άνδρών των Σωμάτων ’Ασφαλείας, έπεκράτησε κατά τό έτος τούτο
πλήρης τάξις, ασφάλεια καί ησυχία εις άπασαν την Χώραν καί οντω οι μεν πολιται,
με τό αίσθημα τής πλήρους ασφαλείας, επεδόθησαν εις τάς ειρηνικός απασχολήσεις
των καί άπήλαυσαν τούς καρπούς των μόχθων των, τό δε Κράτος συνέχισε απερί
σπαστου τό γενικόν αναδημιουργικόν του έργον, διά την άνύγωσιν τού βιοτικού
έπιπέδου τού ελληνικού λαού.
ΟΙ άνδρες των Σωμάτων ’Ασφαλείας μέ την βαθειαν έπίγνωσιν τής αποστολής
των καί την συναίσθησιν ότι είναι ουσιώδεις φορείς τής κρατικής εξουσίας, έστάθησαν ειλικρινείς συμπαραστάται τού έλληνικοϋ λαού καί τής γαλήνης του καί
ακοίμητοι φρουροί τού δημοκρατικού μας πολιτεύματος καί τού κοινωνικού μας
καθεστώτος, εναντίον εκείνων οι όποιοι συστηματικώς επιδιώκουν νά τά υπονομεύ
σουν καί νά τά άνατρέψουν.
Ο ί άνδρες τού Πυροσβετικοϋ Σώματος, ε ξ άλλου, μέ την ταχειαν, επιτυχή καί
μ ε τ’ αυτοθυσίας καί εν μέσω κινδύνων έπέμβασίν των, έπροστάτευσαν τεράστιας
περιουσίας από την καταστροφήν τού πυρός καί μεγάλως ωφέλησαν την εθνικήν
οικονομίαν.
’Εκφράζω εις όλους, ’Αξιωματικούς, Άνθυπασπιστάς καί Ό π λ ίτα ς των τριών
Σωμάτων, τήν απόλυτον ίκανοποίησίν μου, διότι έδικαίωσαν άπαξ ετι τάς προσδο
κίας καί τήν προς αυτούς πλήρη εμπιστοσύνην τού Κράτους καί τού έλληνικοϋ
λαού.
Ε ίμαι βέβαιος ότι καί κατά τό άνατέλλον Νέον ”Ετος θά αυνεχίαουν μέ τον
ίδιον ζήλον, αυταπάρνησιν καί άφοσίωσιν τό καθήκον των καί έργον εξ ίσου γόνι
μον καί καλύτερον θά έπιτελέσουν.
Μέ τήν βαθειαν αυτήν πίστιν, διαβιβάζων καί τάς ευχάς τού Πρωθυπουργού
τής Χώρας, εύχομαι εις τούς άνδρας καί τάς οικογένειας των τής 'Ελληνικής Βασι
λικής Χωροφυλακής, τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τού Πυροσβεστικού Σώματος,
όπως τό Νέον *Έ το ς 1963 ίκανοποιήση πάντα πόθον των καί τούς χαρίση υγείαν
καί χαράν».
Ό ’Υφυπουργός
Δ. ΔΑΒΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
--------------------------*Υπά του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ-------------------------(Σ υνέχεια έκ του προηγουμένου)

IX. Ή διαφθορά καί τά πορνεία είς τήν άναγεννηθεΐσαν Ε λλάδα.
Δέν έπρόλαβεν ή Ε λλάς, ώς ό μυθολογικός Φοΐνιξ, νά άναγεννηθή έκ της τέφρας
της, μετά τήν έποποιίαν του 1821 καί τά μεγαλουργήματα των ηρώων της καί ήναγκάσθη άμέσως είς τήν άνασυγκροτηθεΐσαν τότε κοινωνίαν των δύο της πόλεων, τοϋ
Ναυπλίου καί των ’Αθηνών, των δύο πρώτων της πρωτευουσών καί κατόπιν τών άλ
λων πόλεων πού ήρχισαν νά σχηματίζωνται, τοϋ Πειραιώς, τών Πατρών καί της
Έρμουπόλεως είς τήν Σΰρον,νά λάβη μέτρα, διά νά περιστείλη τήν διαφθοράν καί νά
ρυθμίση τά τών διαφθορείων. Δέν έ'χω, δυστυχώς, ύπ’ οψιν μου σχετικάς έγκυκλίους
τοϋ πρώτου Κυβερνήτου, τοϋ άειμνήστου Καποδίστρια, αΐ όποΐαι άναμφισβητήτως
θά έξεδόθησαν, άλλ’ έχω ύπ’ οψιν μου τον παλαιόν μας Ποιν. Νόμον ό όποιος έγένετο
καί έκυρώθη άπό τήν Βαυαρικήν άκόμη άντιβασιλείαν, κατά τά πρώτα έτη τής βα
σιλείας τοϋ άνηλίκου άκόμη ’Όθωνος, κατά τήν 18/30 Δεκεμβρίου τοϋ 1933, είς τήν
πρώτην πρωτεύουσαν, τό Ναύπλιον, έδημοσιεύθη είς τό ύπ’ άριθμ. 3 παράρτημα τής
έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, έν διπλώ παραλλήλω κειμένω, γερμανιστί καί ελληνιστί,
τήν ΙΟην Ίανουαρίου 1844 καί ήρχισεν ισχύων άπό τής 19 ’Απριλίου / 1ης Μαΐου
1944. Καί ό παλαιός έκεΐνος Ποινικός μας Νόμος, όσον καί αν ύποτεθή δτι ήτο π ι
στόν άντίγραφον τοϋ Βαυαρικού Ποινικού Κώδικος, ειχεν ολόκληρον κεφάλαιον, τό
ΙΕ ' αύτοΰ, «περί βλάβης τών ήθών», άφιερωμένον είς τό κΰμα τής διαφθοράς τό ό
ποιον έπεκράτει τότε καί τήν οποίαν ό νομοθέτης, διά τοϋ νέου διά τήν έποχήν του
νόμου, ήθελε νά περιστείλη.
Μέ τον υπότιτλον A tte n ta n ts au x m oeurs «Προσβολή τών ήθών έν γένει» άσχολεΐται είς τό άρθρον 272 μέ έκεΐνον, «όστις προς κοινόν σκάνδαλον ή έπί σκοπώ τοϋ
νά παρασύρη άλλους βλάπτει τά ήθη, διαδίδων άκόλαστα συγγράμματα ή συμβολικάς παραστάσεις, τιμωρείται μέ φυλάκισιν τό πολύ ένός έτους, καί δστις ώσαύτως
προσβάλλει τήν αίδώ δι’ άκολάστων πράξεων, μή τιμωρουμένων ιδίως είς τον παρόν
τα νόμον, καταδικάζεται είς φυλάκισιν τό πολύ τριών μηνών. Ό ένοχος, έάν έχη έκκλησιαστικήν ή πολιτικήν ύπηρεσίαν γίνεται συγχρόνως έκπτωτοςαύ τής.'Όταν δέ τρις
τιμωρηθή διά μίαν τών άνωτέρω πράξεων, διατάττεται καί ιδιαιτέρα άστυνομική
έπιτήρησις». Καί έπακολουθοΰν τά άρθρα 273 περί βιασμοΰ, 274 περί άποπλανήσεως,
μέ ιδιαιτέραν έπιβαρυντικήν περίπτωσιν διά τούς μητρυιούς ή μητρυιάς, έπιμελητάς
παίδων, διδασκάλους ή έπιστάτας σχολείων, ιδίως δέ διδασκάλους τής θρησκείας ή
κληρικούς.
’Από αύτό καί μόνον τό άρθρον βλέπομεν δτι δχι μόνον υπήρχε καί τότε διαφθο
ρά, άλλά ύπήρχον μητρυιοί καί-μητρυιαί ένοχοι άποπλανήσεων καί βιασμών· καί ά
κόμη καί διδάσκαλοι καί ιερωμένοι. Διότι διά ποιον λόγον θά προέβλεπεν ό Ποινικός
Νόμος ποινάς διά κατηγορίας δραστών άνυπάρκτων είς τήν πραγματικότητα; ’Αλλά
βλέπομεν άκόμη καί τά άρθρα 281 περί αιμομιξίας καί 282 περί παρά φύσιν άσελγείας, άπόδειξις δτι καί τότε ύπήρχον καί αίμομϊκται καί παιδερασταί καί κτηνοβάται, διότι καί ή λίαν διαδεδομένη τήν έποχήν έκείνην, προπάντων είς τά χωρία, κτη
νοβασία έθεωρεΐτο, καί ήτο είς τήν πραγματικότητα, μία παρά φύσιν άσέλγεια. ’Α 
κόμη ειχομεν καί τά άρθρα 283, 284 καί 285 περί διγαμίας καί 286 περί μοιχείας,
διότι ύπήρχον καί τήν έποχήν έκείνην τής άναγεννωμένης ελληνικής κοινωνίας καί
δίγαμοι καί μοιχοί.
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Μά μήπως δεν ύπήρχον τότε διαφθορεία; 'Τπήρχον καί παρά ΰπήρχον, διότι
διαφορετικά δεν θά υπήρχε τό άρθρον 279 Β ', άπό τά 1834, τό όποιον έλεγεν ότι :
«"Οστις έπί εξυπηρετήσει άλλοτρίας άκολασίας, προάγει εις πορνείαν ή εξωθεί προς
διαφθοράν άνήλικα πρόσωπα, είτε υποθάλπει ή διευκολύνει τήν πορνείαν ή διαφθοράν
άνηλίκων, έφ’ όσον δεν ήθελεν υπάρχει περίπτωσις βαρυτέρας άξιοποίνου πράξεως,
τιμωρείται διά φυλακίσεως τριών μηνών μέχρι τριών έτών. Ή ποινή επιτείνεται μέ
φυλάκισιν έξ μηνών μέχρι πέντε έτών, έάν τό άδίκημα έπράχθη ύπό μίαν τών κάτω
θι περιπτώσεων :
1) Κατά προσώπου μήπω συμπληρώσαντος τό 15ον έ'τος.
2) Δι’ άπατηλών μέσων.
3) Παρ’ ανιόντος έξ αίματος ή κηδεστίας ή θετοϋ γονέως, συζύγου, έπιτρόπου
ή παντός άλλου, εις δν είναι διαπιστευμένος ό ανήλικος προς άνατροφήν, διδασκαλίαν,
έποπτείαν, ή φύλαξιν έστω καί προσωρινήν.
4) Συνήθως ή έπί σκοπώ κέρδους.
’Αλλά καί τό 279 Γ' έτιμώρει διά φυλακίσεως 6 μηνών μέχρι τριών έτών: α)
τον προσλαβάνοντα, παρασύροντα ή άποπλανώντα, έστω καί τή συγκαταθέσει αύτής άνήλικον γυναίκα ή κόρην έπί σκοπώ πορνείας, β) τον δι’ άπάτης, βίας, απειλών,
έπιβολής ή καταχρήσεως έξουσίας ή παντός άλλου έξαναγκαστικοΰ μέσου, παρασύραντα άνήλικον γυναίκα ή κόρην ένήλικον προς σκοπόν πορνείας γ ) διά τον κατακρατοΰντα, διά τών αύτών ώς άνω μέσων, παρά τήν θέλησιν αύτοδ, έστω καί ένεκα χρεών
συνομολογηθέντων, πρόσωπον άνήλικον ή ένήλικον έ ν ο ί κ ω ά ν ο χ ή ς ή έξαναγκάζει τούτο δπως παραδοθή εις πορνείαν.
’Ιδού λοιπόν δτι ό έν Ναυπλίώ έκδοθείς προ έκατόν τριάκοντα περίπου έτών Ποι
νικός Νόμος όμιλεί περί οίκων άνοχής, οι όποιοι πρέπει νά ύπήρχον.
Ά λ λ ’ ό ίδιος παλαιός Ποινικός μας Νόμος τόσον ήθέλησε νά έξυψώση τά ήθη
ώστε είχεν άπαγορεύσει καί αυτήν τήν παλλακείαν ακόμη, διότι είχε τό περίφημον
άρθρον 658 τό όποιον έλεγεν δτι«δσοι προς κοινόν σκάνδαλον συνοικοϋσι, μή ύπάρχοντος γάμου, ηνωμένοι ώς άνήρ καί γυνή, τιμωρούνται τό πολύ μέ κράτησιν δύο εβδο
μάδων ή μέ πρόστιμον καί χωρίζονται άλλήλων, κατά δευτέραν δέ υποτροπήν ύποβάλλονται προς τή ποινή καί εις ιδιαιτέραν άστυνομικήν έπιτήρησιν». Έφαντάσθητε
ποτέ τί θά συνέβαινεν αν ΐσχυε καί σήμερον τό άρθρον αύτό καί αν ή ’Αστυνομία
ήτο ύποχρεωμένη νά τό έφαρμόση ; Τά πταισματοδικεία δέν θά έπρολάμβαναν νά δι
κάζουν καί τά ’Αστυνομικά Τμήματα, έάν δέν έξηγοράζετο ή χρηματική ποινή, θά
έπρεπε νά έχουν δεκαπλάσιον άριθμόν κρατητηρίων, τό δέ δημόσιον ταμεΐον δέν θά
έπρολάμβανε νά είσπράττη χρήματα άπό τά δικαστικά έξοδα καί άπό τά έπιβαλλόμενα πρόστιμα.
Τά άρθρα δμως τού νέου τότε Ποινικού Νόμου, τού άρτισυστάτου έλευθέρου Βα
σιλείου τής Ελλάδος, δέν ήδυνήθησαν νά άνακόψουν τήν διαφθοράν, οδτε νά παρεμπο
δίσουν τήν ίδρυσιν καί τον πολλαπλασιασμόν, τόσον είς τό Ναύπλιον, τήν πρώτην
πρωτεύουσαν, δσον καί κατόπιν εις τάς ’Αθήνας, τών διαφθορείων ή χαμαιτυπείων ή
οίκων άνοχής καί δι’ αύτό τό μετά δύο μόλις έτη έκδοθέν Διάταγμα τής 31ης Δεκεμ
βρίου 1836/12 ’Ιανουάριου 1837 «περί έμποδισμοΰ τής μεταδόσεως τών μολυσματι
κών (κολλητικών) άρρωστιών», άφοΰ είς τό Α' μέρος ήσχολεΐτο μέ τήν «μολυσματι
κήν λοιμικήν ή τύφον», είς τό Β' μέ τήν πανώλην, είς τό Γ ' μέ τήν χολέραν, είς τό Δ'
περί φυσικών εύλογιών, είς τό Ε ' περί λέπρας, είς τό Σ Τ ' περί Αιγυπτιακής οφθαλ
μίας, είς τό Ζ ' μέρος αύτοΰ ήσχολείτο καί μέ τά έκ τής διαφθοράς καί τών δια
φθορείων έξαπλωθέντα τότε είς μεγάλον βαθμόν άφροδίσια νοσήματα. Καί τό Ζ ' μέ
ρος τού άνωτέρω Διατάγματος—τό δημοσιεύω έπί λέξει διότι μέ αύτό ήρχισεν ό άντιαφροδισιακός άγων είς τήν Ελλάδα—έχει ώς εξής :

Ή διαφθορά καί τά πορνεία άπό τήν άρχαιότητα μέχρι της έποχης μας

Ζ'. ’Α φ ρ ο δ ι σ ι α κ ή

55

νόσος.

«...42.—Προς κώλυσιν τής μεταδόσεως τοϋ άποτροπαίου καί βδελυροΰ τούτου
πάθους, ή αστυνομία δεν πρέπει νά ύποφέρη διόλου τάς κοινάς γυναίκας καί τά χα
μαιτυπεία, ή έπί συμφωνία διατηρήσεως των έπί τούτω έκδιδομένων διατάξεων.
43.
—Αί περιφερόμεναι κατά τάς οδούς πόρναι, πρέπει νά λείψωσι διόλου, προς
υποδοχήν δέ καί θεραπείαν των νεοτρόπων θέλουσι διορισθή νοσοκομεία ιδιαίτερα,
αί δέ ανίατοι έξ αυτών φέρονται εις άλλα έπί τούτω διωρισμένα φιλανθρωπικά κατα
στήματα (νοσοκομεία).
44.
—Προ πάντων πρέπει νά γίνωνται συνεχώς έξετάσεις εις τά στρατεύματα,
νά παρακαλώνται δέ καί οί άρχηγοί τών ξένων στρατευμάτων καί μάλιστα ναυτικών
νά έμποδίζωσι τούς πάσχοντας του νά ύπάγωσιν εις τά χαμαιτυπεία.
45.
—Τά στρώματα, φορέματα καί άλλα πράγματα τών άποθανόντων άπό αφρο
δισιακήν νόσον, άφοΰ καθαρισθώσιν ακριβώς, δύνανται νά πωληθώσιν ή έμβωσιν
πάλιν εις χρήσιν».
Βλέπομεν άπο αυτό τούτο τό ανωτέρω Διάταγμα ότι θέλησις τοΰ Κράτους ήτο
βεβαίως νά μή υπάρχουν (νά μή ύποφέρωνται) καθόλου αί κοιναί γυναίκες καί τά
χαμαιτυπεία, άλλά επειδή καί ό νομοθέτης άντιλαμβάνεται ότι τό πράγμα αυτό δέν
ήταν καθόλου εΰκολον, λαμβάνει διάφορα μέτρα. Καί άπό τό Διάταγμα βλέπομεν ότι
καί τότε, τό χίλια οκτακόσια τριάντα τρία εις τό Ναύπλιον παρακαλώ καί είς τάς
’Αθήνας, δούλευε «πεζοδρόμιο» ή «καλντιρίμι», διά νά όρίζη ό συντάξας τό Β. Διά
ταγμα ότι «αί περιφερόμεναι πόρναι πρέπει νά λείψωσι διόλου», δηλαδή καθ’ ολοκλη
ρίαν καί έπομένως πρέπει νά είναι έ'γκλειστοι είς τά διαφθορεία των, συμφώνως μέ
τό διακανονιστικόν σύστημα, τό όποιον πλέον ήρχισε νά εφαρμόζεται καί είς τήν Ε λ 
λάδα. Παρατηροϋμεν άκόμη ότι τότε ολα τά άφροδίσια νοσήματα έθεωροΰντο ώς έπιπλοκαί μιας καί τής αυτής νόσου, τής «άφροδισιακής» καί ότι εΐχεν αρχίσει έ'ντονος
εναντίον τών άφροδισίων νοσημάτων ό άγών, διά τής υποχρεωτικής εισαγωγής τών
πασχουσών κοινών γυναικών είς τά νοσοκομεία.
Συγχρόνως όμως ήρχιζε καί κατά τών γυναικών αυτών αί όποΐαι έ'πασχον άπό
άφροδίσιον νόσημα καί ή ποινική δίωξις αυτών διά παράβασιν τοϋ άρθρου 571 τοΰ
Ποινικού εκείνου Νόμου, τό όποιον ώριζεν ότι: «Έ άν γυνή τις, γνωρίζουσα ότι νοσεί
νόσον μολυντικήν, έκμισθώνεται ώς τιτθός (παραμάννα) ή ύπηρέτρια, ή έάν, περιπεσοΰσα είς τοιαύτην νόσον έν τώ ΰπηρετεΐν, έξακολουθή τήν υπηρεσίαν ή συνέρ
χεται μετ’ άλλων, είς τοιαύτην προσωπικήν συγκοινωνίαν, ώστε έντεϋθεν δύναται νά
διαδοθή τό κακόν περαιτέρω, καταγιγνώσκεται κράτησις μιας μέχρις έξ εβδομάδων
ή πρόστιμον είκοσι μέχρι διακοσίων δραχμών καί ή πταίσασα, κατάς τάς περιστά
σεις, υποβάλλεται είς ιδιαιτέραν άστυνομικήν έπιτήρησιν ή φύλαξιν, καθ’ όσον διαρκεΐ ό κίνδυνος τοϋ μολύσματος».
Καί διά τήν έποχήν έκείνην καί ή κράτησις έξετίετο είς τά άστυνομικά «μπουν
τρούμια» καί όχι κρατητήρια, τό δέ είκοσάδραχμον ήτο ενα λουδοβίκιον ή ναπολεόνιον έχον είκοσαπλασίαν άγοραστικήν άξίαν τής σημερινής δραχμής.
’Αλλά ποια ήσαν αί κοιναί γυναίκες τής παρωχημένης έκείνης έποχή'ς μέ τήν
αυστηρότητα τών ήθών, ή όποια έπεκράτει είς τήν μικράν κοινωνίαν τής πολύ μικράς
άκόμη Ελλάδος ;
Θά ίδωμεν είς τό έπόμενον.
( Συνεχίζεται)

Ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τριφυλίας καί ’Ολυμπίας κ.κ. Στέφανος,
λαβών άφορμήν έκ τής έν τώ ήμετέρω περιοδική) δημοσιευομένης είς συνεχείας
άνωτέρω μελέτης τοϋ Δημοσιογράφου κ. Σπύρου Λεωτσάκου, άπέστειλεν ήμϊν τήν
κατωτέρω παρατιθεμένην έπιστολήν :
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Έ ν Κυπαρισσία τη 15η Δεκεμβρίου 1962
Προς
Τό Περιοδικόν «’Αστυνομικά Χρονικά»
'Οδός Καλλιδρομίου 12
’Α θ ή ν α ς
Κύριε Διευθυντά,
Λαμβάνω τακτικώς τό υπό την ύμετέραν διεύθυνσιν έκδιδόμενον καί άποστελλόμενόν μοι «τιμής ένεκεν» περιοδικόν, δι’ δ καί σας εύχαριστώ. Εις τάς σελίδας αυ
τού ευρίσκει τις την ευκαιρίαν νά γνωρίση τούς άγώναρ τούς οποίους καταβάλλουν
τά όργανα τής άσφαλείας καί τής τάξεως, διά την περιστολήν των ποικίλων άμαρτωλών καί αντικοινωνικών έκδηλώσεων τοϋ έκπεσόντος άνθρώπου.
’Επιθυμώ μέ την εύκαιρίαν αύτήν νά σάς συγχαρώ διά την ένημερότητα τοϋ πε
ριοδικού εις τά θέματα τής ειδικότητάς του, νά συγχαρώ δέ, ευχαριστήσω καί χαι
ρετήσω δλους δσοι από τής θέσεώς των ώς άστυνομικών οργάνων, κοπιώσι καί άγωνίζονται υπέρ τοϋ κοινωνικού συνόλου.
’Επίσης, θά ήθελον νά παρατηρήσω δτι εις τινα σημεία τής έρεύνης « 'Η δια
φθορά άπό τήν αρχαιότητα μέχρι τής έποχής μας» τοϋ Δημοσιογράφου κ. Σπ. Λεω
τσάκου καί εις τήν συνέχειαν τοϋ 229ου τεύχους τής 1ης Δεκεμβρίου έ.έ. άνεγράφησαν ώρισμέναι παρερμηνεία.'. 'Ιερών Κανόνων, αΐ όποΐαι δέν θά ήτο πρέπον νά μη
επανορθωθούν.
1) 'Η άναχώρησις τών χριστιανών έκ τοϋ κόσμου εις τά δρη καί τάς έρήμους δέν
ειχεν ώς βασικόν αίτιον την άποφυγήν τοϋ πειρασμού τής σαρκός, άλλά προεκαλεΐτο
άπό μεγαλειτέραν εφεσιν άφιερώσεως εις τον Θεόν καί ψυχικής άνατάσεως αύτών.
Άπεφεύγετο, βεβαίως, ή δχλησις τοϋ κόσμου, καί τοΰτο άποδεικνύει ούχί άδυναμίαν
τών άναχωρούντων, άλλά δύναμιν καί έπιβολήν έπί τής σαρκός, τής οποίας ό πειρα
σμός δέν άπεβάλλετο, άλλ’ έξηκολούθει νά ύφίσταται καί έν ταΐς έρήμοις, συνεχώς
καταπολεμούμενος.
2) Αί άκρότητες,,’ώς προς τά μέσα κατευνασμού τών σκιρτημάτων τής σαρ
κός, δι’ ακρωτηριασμού ή κατατυραννήσεως τού σώματος, ουδέποτε υίοθετήθησαν
ύπό τού γνησίου Μοναχισμού καί τής ’Εκκλησίας, άντιθέτως δέ κατεδικάσθησαν
-—δρα Ώριγένην—καί ήσαν εξαιρέσεις τού Κανόνος, δεδομένου δτι ή πλειάς τών Μο
ναχών ένίκα τά πάθη διά τών μέτρων τής προσευχής καί τής νηστείας.
3 ) 'Ο ΙΖ ' Κανών τών 'Αγίων ’Αποστόλων δέν έννοεΐ διγαμίαν ώς κολάζει ταύτην τό άρθρ. 3 5 6 τού ΠοινικούΚώδικος, άλλά δευτερογαμίαν, ή οποία άποτελεΐ κώλυ
μα πρός ίερωσύνην, ώς καί ή παλλακεία, ή οποία άπέκλειε τής Θείας Κοινωνίας καί
τούς λαϊκούς^ άκόμη δέ άπεστέρει αύτούς τού δικαιώματος νά δίδωσι «προσφοράς»
εις τό θυσιαστήριον, καθότι έθεωρεΐτο ΰβρις καί καταφρόνησις τών νόμων τής ’Εκ
κλησίας (ΛΓ" Κανών τού 'Αγίου Νικηφόρου τού όμολογητοΰ).
4) Τό ρητόν τού ’Αποστόλου Παύλου περί γάμου τών χηρών έ'χει ώς εξής: «Λέ
γω δέ τοΐς άγάμοις καί ταΐς χήραις, καλόν αύτοΐς έστίν έάν μείνωσιν ώς καγώ, εί
δέ ούκ έγκρατεύωνται, γαμησάτωσαν (ας νυμφευθώσι)' κρεΐσσον γάρ έστί γαμήσαι
(νυμφευθήναι) ή πυροΰσθαι» (Α' Κορ. ζ ' 8 -9 ).Ό ’Απόστολος Παύλος πύρωσιν έννοεΐ τήν
φλόγα τής επιθυμίας, δέν όμιλεΐ δέ περί αύτοηδονισμοΰ, ώς θέλει νά έννοή ό άρθρογράφος, παρεμβάλλων τό άνύπαρκτον εις τήν 'Αγίαν Γραφήν «ά φ’ έ α υ τ ώ ν π υ ρ ο ΰ σ θ α ι».
5) 'Ο ΙΘ ' Κανών τών 'Αγίων ’Αποστόλων όμιλών περί τού «δύο άδελφάς άγομένου» δέν έννοεΐ δτι «έκτος άπό τήν νόμινον σύζυγον είχε σχέσεις καί μέ τήν κουνιάδαν του», άλλά τήν διαδοχικήν σύζευξιν τού άνδρός μετά τής άδελφής τής θανούσης συζύγου αύτοΰ.
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6)
Εις τον Κ' Κανόνα των 'Αγίων ’Αποστόλων δέν πρόκειται π ε ρ ί έ γκύων γυναικών, άλλα περί έγγύης, δηλαδή έγγυήσεως,
διά τοϋτο γράφεται μέ δύο γάμμα. Δηλαδή ό Κανών δεν όμιλεΐ περί Κληρικών οΐ
όποιοι «ούτε τάς εγκύους δεν έσέβοντο, έφ’ όσον εκαμον τοιαΰτα όργια», άλλ’ άπαγορεύει εις τούς Κληρικούς να δίδουν τον έαυτόν των έγγύησιν δι’ άλλον, καί τοϋτο
διά νά μή καταγίνωνται εις ύποθέσεις τελωνείων, φόρων καί χρημάτων, ήτοι δοσο
ληψίας εις βιοτικά καί κοσμικά πράγματα. "Ολως, λοιπόν, άσχετος είναι ή δεδο
μένη ύπο τοΰ κ. Σπ. Λεωτσάκου ερμηνεία του άνωτέρω Κανόνος.
Τέλος το αμάρτημα της άρσενοκοιτίας, τό όποιον ό άρθογράφος έμφανίζει ώς
έλαφρώς τιμωρούμενον υπό τών έξομολόγων διά ξηροφαγίας καί μετανοιών ένενήκοντα ήμερών μόνον, άντιθέτως ό μέν Μέγας Βασίλειος διά τοΰ 2ου Κανόνος κατατάσ
σει εις τήν αυτήν κατηγορίαν μετά τών ζωοφθόρων, φονέων, φάρμακών, μοιχών καί
είδωλολατρών καί ορίζει τριάκοντα έτών μετάνοιαν, ήτοι μεταμέλειαν, έξομολόγησιν καί στέρησιν Θείας Κοινωνίας, ό "Αγιος Γρηγόριος Νύσσης συντέμνει εις δέκα
οκτώ έ'τη, ό δέ Ιω άννης ό Νηστευτής τρία έτη. Ποΰ λοιπόν ή έλαφρά έπιτίμησις ;
Ταΰτα προς άπόδοσιν της άληθοΰς έννοιας τών 'Ιερών Κανόνων καί μετ’ ευχών
διά τάς έπικειμένας κοσμοσωτηρίους έορτάς.
Ο Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
t ΤΡΙΦΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΑΤΜΠΙΑΣ

ΣΤΕΦ Α Ν Ο Σ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Προσέχετε Ιδιαιτέρως τά μικρά παιδιά, δέν μπορείτε νά είσθε βέβαιοι διά τάς κινήσεις των.
'Ο ταν τά βλέπετε νά παίζουν είς τόν δρόμον ή είς τά πεζοδρόμια, έλαττώνετε τήν ταχύτητα
τοΰ αυτοκινήτου σας, γ ιά νά είσθε βέβαιοι ότι δέν θά συμβή δυστύχημα καί στην άνάγκη
κορνάρετε δυνατά

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠ1ΆΪ
—

Έ κ τοΰ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντον
Χουάιτχέντ « Ή ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρασ ιν Ά σ τ υ φ ύ λ α κ ο ς κ . ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
—
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( Συνέχεια έκ τοϋ
προηγουμένου)

"Ενα άνδρόγυνο άπό τον Καναδά άναγνωρίσθηκε άπό τά δακτυλικά αποτυ
πώματα των, πού είχαν ληφθή το 1954, δταν είχαν υποβάλει δικαιολογητικά για να
αποκτήσουν την άμερικανική υπηκοότητα. Ή ταυτότης άλλων πέντε επιβατών
πιστοποιήθηκε άπό τά δακτυλικά των άποτυπώματα, πού είχαν ληφθή κατά τήν
διάρκεια πού υπηρετούσαν στο στρατό. "Ενα άπο τά θύματα είχε δακτυλοσκοπηθή
κατά τήν έκδοσιν τής ταυτότητάς του. "Αλλοι είχαν δακτυλοσκοπηθή ως κρατικοί
ύπάλληλοι ή ύπάλληλοι τής πολιτικής άμύνης κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου.
Οί υπάλληλοι τοΰ έργαστηρίου τοΰ F .B .I. συνεργάσθηκαν μέ τούς αρμοδίους
υπαλλήλους των άεροπορικών έταιριών,γιά νά μπορέσουν νά άνακαλύψουν τήν αιτία
φοΰ δυστυχήματος, δηλαδή εάν έπρόκειτο περί μηχανικής βλάβης, πανικού ή σαμποτάζ. Πάντως οί περισσότερες πιθανότητες ήταν δτι έπρόκειτο γιά σαμποτάζ.
Τότε έ'νας έπιθεωρητής έχάραξε μιά γραμμή διά μέσου τοΰ κέντρου τής πε
ριοχής, δπου έ'λαβε χώρα τό δυστύχημα, μέ τήν κατεύθυνσι πορείας πού άκολουθοΰσε τό σκάφος κατά πτήσι του. Σέ κάθε 1.000 πόδια άπόστασι, ή αυτή γραμμή
έδιχοτομεΐτο άπό άλλες κάθετες γραμμές μήκους 1.000 ποδών, σέ τρόπον ώστε
νά σχηματισθή μία έσχάρα άπό τετράγωνα τά όποια άριθμήθηκαν. 'Ομάδες άνδρών άρχισαν νά έρευνοΰν τήν έσχάρα καί νά συλλέγουν μεταλλικά τεμάχια, απο
σκευές καί δ,τι δήποτε άλλο εδρισκαν, τό όποιον προήρχετο άπό τό αεροπλάνο.
Κάθε τεμάχιο, άριθμείτο καί έσημειώνετο τό τετράγωνο τό όποιο άνευρέθη καί
ύπελογίζετο μέ προσοχή ή σχέσις του μέ τά άλλα τεμάχια.
Τά περισυλλεγέντα τεμάχια πού ανήκαν στο οπίσθιο τμήμα τοΰ σκάφους,
ήταν στήν πραγματικότητα άνέπαφα καί έφαίνετο σάν νά είχαν αποκοπή άπό τό
υπόλοιπο σκάφος μέ ένα μεγάλο μαχαίρι. 'Η ούρά είχε βρεθή ένάμισυ μίλλι μακρυά άπό τό σημείο δπου είχε βρεθή τό πρόσθιο τμήμα τοΰ σκάφους καί οι μη
χανές είχαν χωθή μέσα στη γή.
Τά τμήματα αυτά μεταφέρθηκαν σέ μιά άποθήκη στο Ντένβερ καί τοποθε
τήθηκαν πάνω στήν ίδια, άλλά ύπό κλίμακα έσχάρα στ’ άνάλογα σημεία δπου είχαν
εύρεθή στον τόπο τοΰ δυστυχήματος. Κατόπιν συναρμολογήθηκαν μέ μεγάλη προ
σοχή πάνω σ’ ένα ξύλινο σκελετό. "Ετσι τό κέλυφος τοΰ μεγάλου άεροσκάφους
ήταν σχεδόν πλήρες έκτος άπό ενα σημείο. Δέν είχαν βρεθή τά τεμάχια πού θά
έκλειναν ενα κενό, πού έχασκε στο δεξιό πλευρό τοΰ άεροπλάνου, κοντά στήν ούρά.
’Εκεί ήταν ό ύπ’ άριθ. 4 χώρος άποσκευών.
Οί μηχανικοί πιστοποίησαν δτι τό μέταλλο στο σημείο έκεΐνο είχε λυγίσει
προς τά έξω άπό κάποια δύναμι,πιό ισχυρή άπό τήν π τώ σ ι.Τ ά στραβωμένα τεμά
χια τοΰ σκελετού τοΰ άεροπλάνου ήταν στο σημείο έκείνο άπό τή μιά πλευρά κα
θαρά, άλλά άπό τήν άλλη πλευρά καψαλισμένα καί άποχρωματισμένα, άπό μιά γκρί
ζα ουσία. Μικρά μεταλλικά έλάσματα είχαν σφηνωθή σέ σόλες καί τακούνια παπουτσιών. Μπρούτζινα κλείθρα άπό μιά βαλίτσα βρέθηκαν βαθειά σφηνωμένα σ’
ένα άνοξείδωτο μεταλλικό δοχείο. Μιά συνήθης πτώσις δέν ήταν δυνατόν νά έκσφενδονίση τά μεταλλικά αύτά έλάσματα μέ τέτοια δύναμι.
Οί ειδικοί τοΰ F B I καί τής άεροπορικής έταιρίας συγκέντρωσαν δλα αύ
τά τά μαρτυρικά στοιχεία. ’Ή ταν φανερό δτι κάποια τρομερή έκρηξις είχε λάβει
χώραν στον ύπ’ άριθ. 4 χώρο άποσκευών τοΰ άεροπλάνου. Δέν περνούσαν σωλήνες,
βενζίνης, ούτε βρισκόταν άποθήκη καυσίμων στο τμήμα αυτό τοΰ άεροπλάνου. Κατά
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συνέπειαν, ή τραγωδία είχε προκληθή, εΐτε άπό τυχαία έκρηξι κάποιου παράνομου
φορτίου ή άπό προμελετημένο σαμποτάζ.
Τήν 7ην Νοεμβρίου ή Διεύθυνσις Πολίτικης ’Αεροπορίας ζήτησε άπό τό
F B I να άναλάβη τήν έρευνα σχετικώς μέ τήν έξιχνίασι τοϋ σαμποτάζ. ’Εντός 24
ώρών είχαν έξαπολυθή 100 περίπου υπάλληλοι σέ είκοσι Πολιτείες καί έξήταζαν
τούς συγγενείς τοϋ πληρώματος καί των επιβατών, για να άνακαλύψουν τα έλατήρια τής άνατινάξεως. Κατέγραφαν τις δηλώσεις βάρους των άποσκευών, για νά
εξακριβώσουν εάν υπήρχε φορτίον παρανόμου ύλικοΰ, πού μπορούσε νά έκραγή
τυχαίως.
Οί πληροφορίες πού συγκεντρώθηκαν γιά τό ποιόν των συγγενών τών έπιβατών καί τοϋ πληρώματος, γιά τό φορτίον κλπ., μεταβιβάσθηκαν στο γραφείο
τοϋ F B I, στο Ντένβερ. Δέν βρέθηκαν μαρτυρικά στοιχεία γιά παράνομο φορτίο. Οί
ύπάλληλοι μελέτησαν δλες τις πληροφορίες, ψάχνοντας γιά κάποιον—ένα συγγενή,
ένα φίλο, ένα άνταγωνιστή επιχειρηματία—ό όποιος θά είχε κάποιο λόγο νά σκοτώση καί 6 όποιος μποροΰσε νά ήταν ό αίτιος τοϋ δυστυχήματος.
Τότε τό πρόσωπο τοϋ Γκράχαμ άρχισε νά προβάλλη άμυδρά άνάμεσα άπό τις
περιγραφές.
'Η πρώτη άμυδρά ύποψία γιά τον Γκράχαμ δημιουργήθηκε δταν οί υπάλλη
λοι τοϋ F B I δέν μπόρεσαν νά βροΰν τις άποσκευές τής κυρίας Νταίζυ Κίγκ, έκτος άπό
μερικά τεμάχια έδώ κι εκεί. Είχαν βρή τήν γυναικεία τσάντα, τήν οποία ή κυρία Κίγκ
είχε μαζί της στο άεροπλάνο. ’Ανάμεσα στά άτομικά της σημειώματα μέσα σ’
αυτή τήν τσάντα, ήταν κι’ ένα άπόκομμα μιας έφημερίδος τοϋ 1951, πού έγραφε δτι
ό Τζά>ε Γκράχαμ κατεζητεΐτο άπό τήν άστυνομία γιά πλαστογραφία.
’Έ τσ ι τό F B I άρχισε νά συγκεντρώνη τήν προσοχή του στο πρόσωπο τοϋ
Γκράχαμ, ενώ ταυτοχρόνως έξετάζονταν ένας - ένας καί οί άλλοι πιθανοί ύποπτοι.
'Ο Τζάκ Γκράχαμ είχε γεννηθή στο Ντένβερ τό 1932. 'Ο πατέρας του, πού
ήταν ό δεύτερος σύζυγος τής κυρίας Κίγκ, άπεβίωσε, δταν ό Τζάκ ήταν άκόμα μόλις
5 ετών. ' Η μητέρα του εΐχε μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες καί έδωσε τό Τζάκ σ’
ένα ορφανοτροφείο γιά έξη χρόνια. Τό 1943 έσμιξαν ξανά, δταν ή μητέρα του παντρεύ
τηκε ένα εύκατάστατο άγροκτηματία, τον Τζών Έ ρ λ Κίγκ.
'Ο νεαρός Γκράχαμ έπαιρνε καλούς βαθμούς στο σχολείο, άλλά ήταν ένα άνήσυχο καί δύστροπο παιδί μέ κακό χαρακτήρα.
Οί υπάλληλοι τοϋ F B I άναδιφοΰσαν τό παρελθόν του καί άνεκάλυπταν στο
περιβάλλον τοϋ Γκράχαμ τά ιδιαίτερα γνωρίσματα τής νεανικής του έγκληματικότητος, πού ώφείλοντο σέ μιά οικογένεια χωρίς πειθαρχία, για τί δλα τά παραπτώματά του έσυγχωροΰντο πάντοτε άπό τήν άνεκτική μητέρα.
'Η ύπόθεσις τής πλαστογραφίας έλαβε χώραν δταν ό Τζάκ έπιασε δουλειά
σ’ ένα εργοστάσιο στο Ντένβερ, ώς λογιστής. "Επαιρνε τό μήνα 200 δολλάρια, άλλά
δέν τοϋ ήταν άρκετά. "Ετσι ό Τζάκ έκλεψε μερικά τσέκς τής εταιρίας, πλαστογράφη
σε τό δνομα ένός υπαλλήλου καί κατώρθωσε νά έξαργυρώση τσέκ άξίας 4.200 δολλαρίων. ’Αγόρασε τότε ένα παλιό αυτοκίνητο, άντί 2.000 δολλαρίων, καί έφυγε άπό
τό Ντένβερ.
Στο Λουμπόκ τοϋ Τέξας, ό νεαρός Γκράχαμ, ύστερα άπό μιά σύγκρουσι τοϋ
αύτοκινήτου του καί κάτω άπό ένα χαλάζι σφαιρών τών άστυνομικών πού τον κατεδίωκαν, συνελήφθηκε ώς λαθρέμπορος οινοπνευματωδών ποτών. "Εμεινε εξήντα ή μέ
ρες φυλακισμένος καί μετά παραδόθηκε στις άρχές τοϋ Ντένβερ, γιά νά δικασθή γιά
τήν ύπόθεσι τής πλαστογραφίας. 'Η Νταίζυ Κίγκ, δπως καί κάθε άλλη μητέρα στή
θέσι της, δέ μποροΰσε νά βλέπη τό παιδί της στή φυλακή. Τακτοποίησε λοιπόν
τό ζήτημα καί άνέλαβε νά πληρώση αύτή 2.500 δολλάρια, έναντι τών 4.200 κλαπέντων, γιά νά άποφυλακισθή ό γυιός της, μέ τήν ύπόσχεσι δτι θά έξοφλοΰσε συντόμως
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καί τά υπόλοιπα. Για λίγο χρόνο ό Τζάκ έδειχνε δτι ακολουθούσε τον ίσιο δρόμο.
Δούλευε σκληρά. Τό 1953 νυμφεύθηκε τή Γκλόρια "Ελσον, άπό τό Ντένβερ, καί
άπέκτησε μαζί της δυο παιδιά.
Τό 1954 άπεβίωσε καί ό τρίτος σύζυγος της κυρίας Κ ίγκ καί την άφησε σέ
καλή οικονομική κατάστασι. Επένδυσε τότε 35.000 δολλάρια σ’ έ'να έστιατόριο τοϋ
Γουέστ Ντένβερ, τό όποιο διηύθυνε ό Τζάκ. ’Αγόρασε έπίσης καί ένα σπίτι για τό
γοιό της καί τήν οίκογένειά του καί έμενε κοντά τους, -όσο καιρό έμενε στο Ντέν
βερ. "Οταν ό Τζάκ δεν είχε δουλειά στο έστιατόριο, δούλευε σ’ ένα γκαράζ. ’Έ τσι
σιγά - σιγά ελάττωσε τό χρέος του γιά τήν-πλαστογραφία σέ 105.34 δολλάρια. Έ ξωτερικώς, τουλάχιστο, φαινόταν οτι είχε γίνει ένας καλός πολίτης.
Οί υπάλληλοι τοϋ F B I είχαν έπίσης μία πληροφορία δτι ό Γκράχαμ είχε ρί
ξει ένα φορτηγό αυτοκίνητο στις γραμμές ένός τραίνου, γιά νά εΐσπράξη τήν άσφάλεια. Στο έστιατόριο είχε σημειωθή έπίσης μία έκρηξις φωταερίου, πού προξένησε
ζημίες άξίας 1.200 δολλαρίων, ή όποια έφαίνετο ώς έσκεμμένη ένέργεια τοϋ Γκρά
χαμ, γιά νά εΐσπράξη τά άσφάλιστρα.’Ενώ ή Νταίζυ Κίγκ ήταν τόσο καλή καί συγ
καταβατική μέ τό γυιό της, πολλές φορές μάλωναν « σάν τή γάτα μέ τό σκύλο »
στά διαχειριστικά τής έπιχειρήσεως.
Τήν ΙΟην Νοεμβρίου οί υπάλληλοι τοϋ FB I κάλεσαν τον Γκράχαμ γιά άνάκρισι καί άρχισαν νά τόν έρωτοΰν γιά τις άποσκευές τής κυρίας Κίγκ.
—Δέν ξέρω τί έβαλε μέσα στις βαλίτσες της, είπε ό Γκράχαμ. Ή μητέρα μου
τακτοποιούσε πάντοτε μόνη της τις άποσκευές της καί δέν άφηνε κανένα νά τή
βοηθή. Ξέρω μόνο δτι είχε πάρει μαζί της ένα κυνηγετικό δπλο καί αρκετά φυ
σίγγια, γιατί έσκόπευε νά κυνηγήση στήν ’Αλάσκα.
Ό Τζάκ έπέμεινε δτι αυτός δέν είχε βάλει τίποτε μέσα στις βαλίτσες τής μη
τέρας του.
Ό νέος άπαντοΰσε άμέσως στις έρωτήσεις, πού τοϋ ύπέβαλαν, μέ φαινομενική
ειλικρίνεια. Τήν άλλη μέρα οί ύπάλληλοι τοϋ FB I άνέκριναν τήν κυρία Γκράχαμ,
ή οποία έπαλήθευσε τά δσα είχε καταθέσει ό σύζυγός της καί τό δτι ή Νταίζυ Κίγκ
διευθετούσε πάντοτε μόνη της τις άποσκευές της. Ή Γκλόρια όμως προσέθεσε καί
κάτι άλλο : ό σύζυγός της είχε φέρει άπό τό ύπόγειο ένα πακέτο - δώρο, άκριβώς
πριν ξεκινήσουν μέ τήν Κίγκ γιά τό άεροδρόμιο. Τό δώρο, ύπέθετε ή Γκλόρια, θά
ήταν μιά σειρά άπό τρυπάνια, λίμες καί διάφορα κοπτερά έργαλεΐα, τά όποια ό Τζάκ
είχε άγοράσει γιά τή μητέρα του, πού θά χρησιμοποιούσε γιά τήν κατασκευή στολιδιών καί μπιμπελά άπό θαλάσσια όστρακα, πού ήταν τό χόμπυ της. 'Τπελόγιζε
δτι οί διαστάσεις τού πακέτου θά ήταν 0,45 μ. μήκος, 0,35 μ. πλάτος καί 0,08 μ.
βάθος περίπου. 'Υπέθεσε δέ δτι ό σύζυγός της είχε δώσει τό πακέτο αύτό στή μη
τέρα του, τή στιγμή πού φθάσανε στο άεροδρόμιο.
Οί ύπάλληλοι τοϋ F B I έθεώρησαν πολύ ύποπτη τήν ιστορία τού χριστουγεν
νιάτικου αυτού δώρου. 'Ο Γκράχαμ δέν τούς είχε άναφέρει τίποτε γιά τό κουτί μέ
τά εργαλεία. Κάποιος δμως γείτονας άνέφερε δτι είχε ακούσει τό Γκράχαμ νά μι
λά γ ι’ αύτό: «"Ακόυσα τόν Γκράχαμ νά λέη δτι έψαχνε στήν πόλι γιά νά βρή ένα
κατάλληλο κουτί πού τού χρειαζόταν, τό όποιο συσκεύασε σάν ένα πακέτο χριστου
γεννιάτικου δώρου καί τό τοποθέτησε μέσα στή βαλίτσα τής μητέρας του, γιά νά τής
κάνη έκπληξι, όταν θά έφθανε στήν ’Αλάσκα ».
Μόνο δύο καταστήματα στο Ντένβερ πωλοϋσαν κιβώτια εργαλείων τού τύ
που πού μπορούσε νά έχη χρησιμοποιηθή γιά τήν τοποθέτησι τών έργαλείων έπεξεργασίας οστράκων. Τά καταστήματα αύτά έλέγχθησαν καί διαπιστώθηκε δτι κανένας
δέν είχε άγοράσει τέτοιο κουτί κατά τήν διάρκεια τού ’Οκτωβρίου. Τώρα έπρεπε νά
δοθούν εξηγήσεις γιά τήν ύποπτη αύτή ιστορία.
(Σννεχίζβτ αι)

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΙΣ Τ Η Ν Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Ν
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----------------------------------- 'Υπό ’Αστυνόμου Β' χ. ΒΑΣ. ΚΡΥΟΥ-----------------------------------

'Η ’Αστυνομία Πόλεων, ώς νέος θεσμός, άπό της πρώτης έπαχής τής συστάσεώς της, περιέλαβεν εις τούς κόλπους της καί έστήριξε τάς προσδοκίας της διά την
περαιτέρω έξέλιξίν της, είς απολύτως έπιλεγμένον έ'μψυχον υλικόν, προερχόμενον
άπό τάς ύγιεστέρας τάξεις του συνόλου τής έλληνικής κοινωνίας.
Οί πρωτοπόροι τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έμπεποτισμένοι, ώς "Ελληνες, διά
των ιδανικών των μεγάλων εθνικών παραδόσεων, έθεώρησαν, ώς έπιβεβλημένην ύποχρέωσιν, την χρησιμοποίησιν του τεραστίου ψυχικού άποθέματος του νεοσυστάτου
θεσμού, διά τήν καλλιέργειαν καί άνάπτυξιν τού άθλητισμοΰ.
Ή παράλληλος αυτή κατεύθυνσις τών μελών τής ’Αστυνομίας Πόλεων προς τον
άθλητισμόν έθεωρήθη ώς άναγκαία έκδήλωσις, συνεπείς δύο σοβαρών λόγων, οίτινες
ήσαν οί έξης :
α) 'Η συμβολή τής ’Αστυνομίας Πόλεων είς την δημιουργίαν εθνικού άθλητισμού, άξιου της έλληνικής ιστορίας καί
β) 'Η καλλιέργεια καί ή διατήρησις, διά τού άθλητισμοΰ, τών σωματικών καί
ψυχικών ιδιοτήτων τών νέων άστυνομικών υπαλλήλων, προς έκπλήρωσιν τής μεγά
λης κοινωνικής άποστολής των.
'Ο μεγάλος ένθουσιασμός τών νέων άστυνομικών τής εποχής εκείνης συνετέλεσεν ώστε ή δράσις νά έκδηλωθή συντόμως καί ούτως έν έτει 1925, έπί άρχηγίας Κούκ,
έτελέσθησαν έν Παλαιώ Φαλήρω, έπί τής παραλιακής οδού, οί πρώτοι άστυνομικοί άθλητικοί άγώνες δρόμου βάδην, εις τούς οποίους έλαβον μέρος οί άστυνομικοί Βολονάσης, Άγγελόπουλος, Λάππας, Κούστας καί άλλοι, ών τά ονόματα δέν
συνεκράτησεν ή ιστορία, πάντως όμως δλοι τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς.
Έ κ το τε, παρά τάς άντιξόους διά τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων περιόδους, κατεβλήθη σοβαρά προσπάθεια δημιουργίας άστυνομικών άθλητικών ομάδων, κατόπιν δέ
μακράς προετοιμασίας, κατά τό έτος 1937, ένεφανίσθη, εις τούς έν Θεσσαλονίκη τελεσθέντας πανελληνίους σκοπευτικούς αγώνας, ή σκοπευτική όμάς τής ’Αστυνομίας
Πόλεων. 'Η όμάς εκείνη, συναγωνισθεΐσα έπιτυχώς δλας τάς τότε σκοπευτικάς ομά
δας τής χώρας, στρατιωτικάς τε καί πολιτικάς, άνεδείχθη νικήτρια, άνακήρυχθεϊσα
πρωταθλήτρια τής Ελλάδος τού έτους 1937.
'Η όμάς εΐχεν άποτελεσθή άπό νέους άστυνομικούς υπαλλήλους τής εποχής ε
κείνης, μεταξύ τών όποιων ήσαν οί Γεωργακόπουλος, Κάϊλας, Κόβας, Φούφας
καί Μαρκογιαννάκης.
*
’Από τού έτους 1937, μέχρι καί τού 1939, ή ζοφερότης τού διεθνούς όρίζοντος,
έκ τής άπειλής τού Β ' παγκοσμίου πολέμου, πολλαπλας καί βαρυτάτας υποχρεώσεις
έπώμισεν εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων καί ώς έκ τούτου, ελλείψει διαθεσίμου χρό
νου, δέν έσημειώθησαν έν αυτή ίδιαίτεραι άθλητικαί έκδηλώσεις, ούχ’ ήττον δμως
δέν έπαυσε συμβάλλουσα εις τήν γενικωτέραν προσπάθειαν προς άνέλιξιν τού έθνικοΰ άθλητισμοΰ, άφθόνως παρέχουσα τά μέσα προς άσκησιν καί βελτίωσιν τών έν
αυτή ύπηρετούντων, διότι μεταξύ τών άνδρών ύπήρχον άθληταί διεθνούς έπιπέδου,
οίτινες ήσαν άπαραίτητοι είς τάς έθνικάς ομάδας τής χώρας.
'Ο έλληνοϊταλικός πόλεμος 1940-1941, ή έπακολουθήσασα περίοδος τής έχθρικής κατοχής καί ή έν συνεχεία περίοδος, μέχρι τού έτους 1945, έξηφάνισαν πάσαν
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άθλητικήν δραστηριότητα καθ’ όλην την χώραν καί ώ.ς ήτο έπόμενον καί εις την ’Α
στυνομίαν Πόλεων.
Κατά τό έτος 1947 οί κυβερνώντες την χώραν, επιδιδόμενοι εις τήν άνασύνταξιν τοΰ κράτους, έσκέφθησαν έν ταύτώ καί τήν άνασύνταξιν του άθλητισμοϋ, διότι
διά τοΰ άθλητισμοϋ θά έπετυγχάνετο ή άνάπλασις της έλληνικής νεολαίας εις γενναίαν καί ηρωικήν, άνταξίαν των προγόνων της.
Έ ν τή άνερευνήσει των καταλλήλων βάθρων προς άναθεμελίωσιν, τό παράδειγ
μα τής ’Αστυνομίας Πόλεων των προπολεμικών έτών κατηύθυνε τήν σκέψιν των άρμοδίων δτι εις τάς ένοπλους Δυνάμεις της χώρας, ήδύναντο νά στηρίξωσι τάς καλυτέρας καί μεγαλυτέρας των ελπίδας, προς άναβίωσιν τοΰ έλληνικοΰ άθλητισμοϋ.
'Η κατεύθυνσις αυτή ύπεστηρίχθη μέ ένθουσιασμόν, διότι α ί’Ένοπλοι Δυνάμεις,
έν αίς καί ή ’Αστυνομία των Πόλεων, διαθέτουσαι τήν βασικήν μέθοδον άγωγής καί
τήν ομαδικήν πειθαρχίαν, ήδύναντο νά χρησιμοποιηθούν ώς κύριον έθνικόν φυτώριον, προς καλλιέργειαν καί άνάπτυξιν τοΰ μεταπολεμικού άθλητισμοϋ.
Ούτως, έν έτει 1947, συνιστάται τό πρώτον Συμβούλιον Άθλητισμοϋ ’Ενόπλων
Δυνάμεων, τό όποιον έν συνεχεία έξειλίχθη εις τήν ύφισταμένην ήδη, άπό τοΰ έτους
1951, Άνωτάτην Συντονιστικήν ’Επιτροπήν Άθλητισμοϋ ’Ενόπλων Δυνάμεων, έν
έπιπέδω ’Αρχηγών ’Επιτελείων 'Όπλων καί Σωμάτων. Τής ’Επιτροπής ταύτης συμ
μετείχε καί συμμετέχει ό ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων.
Δ ι’ έξαιρετικών προσπαθειών, τόσον τών μελών τής Ά νω τάτης Συντονιστικής
’Επιτροπής Άθλητισμοϋ ’Ενόπλων Δυνάμεων, όσον καί τών συσταθεισών, παρ’ έκάστω Έ πιτελείω καί Σώ ματι, υπηρεσιών άθλητισμοϋ, έντός τοΰ έτους 1947 έξεδηλώθη έντονος άθλητική δραστηριότης, άποτέλεσμα τής οποίας ύπήρξεν ή τέλεσις
τών Α ' άθλητικών άγώνων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά τούς αγώνας έκείνους ή ’Αστυνομία Πόλεων είχε περιωρισμένην συμμετοχήν, έλλείψει απαραιτήτων προπαρασκευών, έξεπροσωπήθη δμως δι’ όλιγομελοΰς
σκοπευτικής όμάδος, μόνον εις τά άγωνίσματα πολεμικοΰ τυφεκίου, καί, διά μεμονω
μένων αθλητών, εις τά άγωνίσματα στίβου.
Ύ πό τήν ζωογόνον πνοήν τής άγωνιστικής, μετά τό πέρας τών Α ' άγώνων τοΰ
1947, ή ’Αστυνομία Πόλεων άνέπτυξε ζηλευτήν δραστηριότητα προς άξιολόγησιν
τοΰ σπουδαίου έμψύχου ύλικοΰ της καί προς τοΰτο συνέστησε τά κατ’ ιδίαν άθλητικά
τμήματα, ήτοι :
1. Σκοποβολής.
2. Κλασσικοΰ άθλητισμοϋ.
3. ’Αθλοπαιδιών.
4. Ποδοσφαίρου.
5. Πυγμαχίας.
6. Ελληνορωμαϊκής πάλης καί
7. Κολυμβήσεως.
Παραθέτομεν έν συνεχεία τήν διαδρομήν άνελίξεως τών έπί μέρους τμημάτων,
ώς κατωτέρω :

Α' Σ κ ο π ο β ο λ ή .
Διά τό άθλημα τής σκοποβολής συνεκρότησε τάς άπαραιτήτους ομάδας ώς εξής :
1. Πολεμικοΰ τυφεκίου.
2. Περιστρόφου.
3. ’Ολυμπιακών τυφεκίων 0,22.
4. ’Ολυμπιακών πιστολίων 0,22.
Οΐ δι’ έπιλογής ένταχθέντες είς τάς σκοπευτικάς ομάδας, διακατεχόμενοι άπό
βαθεϊαν πίστιν έπί τό έργον καί ΐσχυράν άπόφασιν νά διακριθοΰν, είργάσθησαν έν-
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θουσιωδώς, υποβαλλόμενοι, προς έπιτυχίαν τοΰ σκοπού, είς κόπους καί μόχθους,
ένίοτε πέραν των δυνάμεων των. ’Αρκεί νά σημειωθή, προς γνώσιν των έπερχομένων
της ’Αστυνομίας Πόλεων, οτι οί άθληταί των άστυνομικών σκοπευτικών ομάδων,
κατά τήν περίοδον τοΰ συμμοριτοπολέμου, ένώ καθ’ όλην τήν νύκτα εύρίσκοντο έπί
ποδός μέ τό όπλον άνά χεΐρας, τήν πρωίαν, άυπνοι παντελώς, μετέβαινον είς τά σκο
πευτήρια προς άσκησιν καί άγωνιστικήν.
'Υπό τοιαύτας δυσχερείς συνθήκας αί άστυνομικαί σκοπευτικαι ομάδες συμμετέσχον είς τούς πανελληνίους σκοπευτικούς άγώνας καί τούς σκοπευτικούς αγώνας
Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος τών έτών 1948, 1949 καί 1950.
Κατά τούς άγώνας έκείνους αί άστυνομικαί σκοπευτικαι ομάδες άνεδείχθησαν
νικήτριαι, κατακτήσασαι τά πρωταθλήματα Ελλάδος είς τό, άκρως εΰγενές καί συγ
γενές προς τό άστυνομικόν έ'ργον, άθλημα τής σκοποβολής.
Τό έτος 1950 ή όμάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων κατέκτησε τό, ύπό τής Σκοπευ
τικής 'Ομοσπονδίας τής Ελλάδος, άθλοθετηθέν είς μνήμην τοΰ Βασιλέως Γεωργίου τοΰ
Β' τριετές έπαμειβόμενον κύπελλον, τό όποιον έκτοτε κοσμεί, τάς προθήκας τοΰ
Πανθέου τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων. 'Η κατάκτησις τοΰ κυπέλλου τού
του άναφέρεται ώς άθλος, διότι θά άπενέμετο τελικώς είς τήν ομάδα εκείνην, ήτις θά
άνεκηρύσσετο νικήτρια έπί τρία συνεχή έτη, πράγμα τό όποιον επέτυχε μ ό ν ο ν
ή όμάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Έ ν συνεχεία: αί άστυνομικαί σκοπευτικαι ομάδες, συντελούσης τής ειρηνικής
περιόδου, είσήλθον είς περίοδον έντονου όργασμοΰ άνελίξεως. Τον ’Ιούλιον 1950,
ή όμάς πολεμικού τυφεκίου τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ώς άντιπροσωπευτική όμάς
τής Ελλάδος, συνηγωνίσθη έν Άθήναις, καί έν τω έθνικώ σκοπευτηρίω, άντιπροσωπευτικήν σκοπευτικήν ομάδα τών Η .Π . ’Αμερικής, τήν όποιαν ένίκησεν. Είς τον
πρώτον νικητήν, σκοπευτήν τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άπενεμήθη ειδικόν μετάλ
λων καί δίπλωμα.

*
’Από τοΰ έτους 1950, μέχρι καί τοΰ έτους 1960, αί άστυνομικαί σκοπευτικαι ο
μάδες, τόσον κατά τούς διεξαχθέντας πανελληνίους σκοπευτικούς άγώνας, όσον καί
κατά τούς σκοπευτικούς άγώνας τών’ Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος, άνεδείχθησαν
πρωταθλήτριαι Ελλάδος, πλήν τοΰ έτους 1955, δτε, είς τό πανελλήνιον πρωτάθλη
μα, κατέλαβον τήν δευτέραν θέσιν.
Μεγάλη ύπήρξεν ή συμβολή τής ’Αστυνομίας Πόλεων είς τήν συγκρότησιν τών
έθνικών σκοπευτικών δμάδων τής 'Ελλάδος, διότι, έκτος τής Ά νωτάτης Συντονιστι
κής ’Επιτροπής ’Αθλητισμού ’Ενόπλων Δυνάμεων, συμμετέχει καί είς τήν Σκοπευ
τικήν 'Ομοσπονδίαν τής Ελλάδος.
Διά τών σκοπευτών της συμμετέσχεν είς τούς Βαλκανικούς σκοπευτικούς άγώ 
νας έν ’Αθήναις 1954, έν Γιουγκοσλαβία 1955, είς τούς Μεσογειακούς σκοπευτικούς
άγώνας έν Λιβάνω 1959, είς έπανειλημμένας σκοπευτικάς διεθνείς συναντήσεις έν
Ά θήναις, είς τό τελευταΐον σκοπευτικόν πρωτάθλημα έν Ρουμανία 1960 καί είς τούς
έν Ρώμη ’Ολυμπιακούς άγώνας τοΰ I960.
Θριαμβευτική, όντως, ύπήρξεν ,επίσης, ή συμμέτοχη τών σκοπευτών τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων είς τάς έθνικάς ομάδας τών ’Ενόπλων Δυνάμεων κατά τούς έν Ά θή ναις 1957, 'Ολλανδία 1958, Νορβηγία 1959 καί Άθήναις 1960, τελεσθέντας διεθνείς
σκοπευτικούς άγώνας C.I.S.M. (Διεθνές Στρατιωτικόν Συμβούλων Αθλητισμού).
’Ιδιαιτέρως ώς ιστορική άναφέρεται ή ημέρα τής λήξεως τών Α' διεθνών σκο
πευτικών άγώνων C.I.S.M ., οτε τήν ειδικήν τελετήν έτίμησε διά τής παρουσίας Του
ή Α.Μ. ό Βασιλεύς Παΰλος, δστις ίδιοχείρως άπένειμε τά έπαθλα είς τούς νικητάς.
Κατάπληξιν προεκάλεσεν ή παρουσία τόσων σκοπευτών τής Αστυνομίας Πόλεων
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εις τήν σειράν των νικητών, μέ ένθουσιασμόν δ’ έξεφράζοντο οί παριστάμενοι έπίσημοι, ένώπιον τοϋ Ά νακτος, διά τό Σώμα της ’Αστυνομίας Πόλεων.
Μεγάλος άριθμός έπάθλων, διπλωμάτων καί μεταλλίων, προερχομένων έκ της
άγωνιστικής δράσεως τών άστυνομικών σκοπευτικών ομάδων, άπό τοϋ έτους 19471960, κοσμούν σήμερον τάς προθήκας τοϋ Πανθέου τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας
Πόλεων. Τά έπαθλα ταϋτα άποτελοΰν τίτλους τιμής καί υπερηφάνειας διά τούς
ύπηρετοΰντας, θά άποτελέσουν δέ φωτεινόν παράδειγμα ωραίων προσανατολισμών
τών έπερχομένων της ’Αστυνομίας Πόλεων.
Αί σκοπευτικαί ομάδες τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άποτελούμεναι έξ ’Αξιωματι
κών, Άρχιφυλάκων καί ’Αστυφυλάκων, περιλαμβάνουν σήμερον αρκετούς άθλητάς,
οίτινες είναι κάτοχοι τοϋ τίτλου τοϋ διεθνοΰς σκοπευτοΰ, διότι συμμετέσχον ή συμ
μετέχουν τών εθνικών σκοπευτικών ομάδων τής Ελλάδος, ώς καί τών έθνικών σκο
πευτικών ομάδων ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Β'. Κ λ α σ σ ι κ ό ς

αθλητισμός.

Ώ ς έν τώ γενικώ μέρει τοϋ παρόντος άναφέρεται ό κλασσικός άθλητισμός ύπήρξεν ή πρώτη, έν έτει 1925, έκδήλωσις τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
’Εν συνεχεία, μέχρι καί τοϋ έτους 1947, όμαδικαί έκδηλώσεις δεν έσημειώθησαν,
παρείχοντο όμως όλα τά μέσα προς άσκησιν. Πράγματι ή κατεύθυνσις αΰτη άπέδωκεν ικανοποιητικά άποτελέσματα, διότι έκ τών τότε άστυνομικών άνεδείχθησαν
ώρισμένοι πρωταθληταί, οίτινες προσέφερον σημαντικάς ύπηρεσίας εις τον εθνικόν
άθλητισμόν.
’Από τοϋ έτους 1947, όμως, τό θέμα τοϋ κλασσικοΰ άθλητισμοΰ έτέθη έπί βά
σεων άνταποκρινομένων προς τό πνεΰμα τής εποχής. Οί ύπηρετοϋντες καί οί νεοεισερχόμενοι εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, πεπροικισμένοι δι’ άθλητικών ικανοτήτων,
κατηυθύνοντο εις τά γυμναστήρια, ένθα, ύπό τήν υπηρεσιακήν έπίβλεψιν, καθ’ ήμέραν ήσκοΰντο προς άνέλιξιν είς τον άθλητισμόν.
' Η έργασία άπέδωκε θετικά άποτελέσματα, εντός διαστήματος μικροτέρου τοϋ
προβλεφθέντος, καί ούτως άπό τοϋ έτους 1951-, έμφανίζεται ή άλματώδης έξέλιξις
τών άθλητών-άστυνομικών υπαλλήλων,οίτινες, έκτοτε, έτίμησαν καί τιμοΰν ούχί μό
νον τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άλλά καί αύτήν ταύτην τήν πατρίδα μας, τό
σον έντός, όσον καί έκτος τών ορίων ταύτης.
Ά π ό τοϋ έτους 1951, μέχρι καί τοϋ έτους 1957, κατά τούς άγώνας στίβου με
ταξύ τών ’Ενόπλων Δυνάμεων τής χώρας, ή όμάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων άνεδεικνύετο πάντοτε νικήτρια. Κατά τά έτη 1958, 1959 καί 1960 δεν έτελέσθησαν άγώνες διά τό πρωτάθλημα τοΰτο,έλλείψει χρόνου, καθ’ όσον άλλοι άγώνες στίβου, έντφ
πλαισίου C.I.S.M ., έκάλυπτον τό άγωνιστικόν πρόγραμμα τών άναφερομένων ετών.
Κατά τήν τελευταίαν ΙΟετίαν ή ’Αστυνομία Πόλεων άπετέλεσε τό βάθρον, δύναταί τις νά είπη, τοϋ έθνικοΰ άθλητισμοΰ, διότι οί έν τοίς κόλποις της άνελιχθέντες
άθληταί κατέλαβον τάς πρώτας θέσεις εις τάς έθνικάς ομάδας, είς δυναμικόν σχεδόν
50% . Τό ήμισυ δηλαδή τοϋ άριθμοΰ τών άθλητών τής έθνικής όμάδος στίβου άποτελεΐται έξ άστυνομικών ύπαλλήλων.
Οί άθληταί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, οίτινες κατά τά τελευταία έτη συμμετέ
χουν τής έθνικής όμάδος στίβου κυμαίνονται είς άριθμόν άπό 10-12.
Τό γεγονός τοΰτο χρήζει ιδιαιτέρας έξάρσεως, διότι ή ’Αστυνομία Πόλεων, ώς
υπηρεσία, άριθμεΐ μικράν δύναμιν, συγκριτικούς προς τά άλλα ένοπλα Σώματα καί
λοιπάς ύπηρεσίας τοϋ Κράτους. Έ ν τούτοις, όμως, σήμερον υπερτερεί καί τό μέλλον
προβλέπεται έτι λαμπρότερον.
(Συνεχίζετα ι)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ! ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ
— ΠΩΣ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΕΘΙΜΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ —
________________________

'Υπό χ. Ν . Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Ο Υ ________________________

"Οπως εΐναι γνωστόν 6 θεσμός της ’Αστυνομίας Πόλεων έφηρμόσθη στήν πρω
τεύουσα άπό τοϋ έτους 1925. Τότε συνεστήθη γιά πρώτη φορά καί τό Τμήμα Τρο
χαίας Κινήσεως, για να έπιβληθή κάποια τάξις στήν κίνησι των τροχοφόρων καί των
πεζών. ’Από τότε δέ έρρίφθη καί τό σύνθημα «βαδίζετε δεξιά» κλπ.
'Η άλήθεια είναι ότι οί τροχονόμοι της εποχής έκείνης κουράσθηκαν πολύ μέχρις
δτου πεισθοΰν καί οί οδηγοί οχημάτων καί οί πεζοί, δτι πρέπει νά τηρούν ώρισμένους
κανόνες.
’Έ κτοτε τό Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως, χάρις στις υπεράνθρωπες προσπάθειες
καί τήν επιμονή των άξιωματικών καί των άστυφυλάκων, έπεβλήθη βαθμιαίως, έτσι
πού σήμερα βλέπουμε τήν πρωτεύουσα τής Ελλάδος νά παρουσιάζη, άπό άπόψεως
ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας, δψιν ευρωπαϊκής μεγαλουπόλεως, μάλιστα δέ νά υπέρ
τερή σέ πολλά σημεία των άντιστοίχων ύπηρεσιών άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών.
Τήν πραγματικά κουραστική δουλειά τών τροχονόμων παρηκολούθησε τό κοι
νό μέ μεγάλη συμπάθεια καί λήγοντος τού έτους 1935, πολλοί καταστηματάρχες,
εταιρείες, έργοστασϊάρχαι καί αότοκινητισταί παρουσιάσθηκαν στον τότε ’Αστυνο
μικόν Διευθυντήν Α' κ. ’Αλέξανδρον Θεοφανίδην καί τοϋ άνεκοίνωσαν δτι κατά τήν
παραμονήν τού νέου έτους θά προσέφερον εις τούς τροχονόμους διάφορα δώρα, εις ένδειξιν έκτιμήσεως καί άγάπης διά τούς κόπους τούς οποίους καταβάλλουν καθ’ όλο
τό έτος νά ρυθμίζουν τήν κυκλοφορία. 'Ο κ. Θεοφανίδης, πριν δεχθή τήν προσφοράν,
άνέφερε στούς προϊσταμένους του καί παρουσιάσθη εις τον τότε Γενικόν Διευθυντήν
’Αστυνομίας Πόλεων παρά τώ Ύφυπουργείω ’Εσωτερικών άείμνηστον Κλεάνθην
Γεωργιάδην. Ό Κ. Γεωργιάδης, δμως, έθεώρησε τήν προσφοράν ώς έμμεσον τρόπον
δωροδοκίας τών άστυνομικών καί τήν άπέρριψε.
Συνέπεσεν, δμως, κατά τάς ήμέρας τών Χριστουγέννων, εις μίαν έπίσημον τελε
τήν κατά τήν οποίαν παρίστατο καί ή Α.Μ. ό αείμνηστος Βασιλεύς Γεώργιος ό Β'
νά γίνη συζήτησις επί τού θέματος τούτου, μεταξύ τού κ. Θεοφανίδη καί τού Μ. Αυ
λάρχου κ. Λεβίδη. 'Ο κ. Λεβίδης ακούσε τά σχετικά μέ τήν περίπτωσι αύτή καί
δέν είπε τίποτα.
Τήν παραμονή, δμως, τοϋ νέου έτους 1936 οί διαβάτες τών κεντρικών δρόμων τής
πρωτευούσης παρηκολούθησαν μιά σειρά συγκινητικών καί έξαιρετικά μεγαλοπρε
πών σκηνών. 'Η Α.Μ. ό Βασιλεύς, ένώ κατέβαινε μέ τό αυτοκίνητό του τήν λεωφό
ρο Βασιλίσσης Σοφίας, γιά νά πάη στά ’Ανάκτορα, έπλησίασε στήν πλατεία Ρηγίλλης τον ρυθμίζοντα τήν κυκλοφορία τροχονόμο, έσταμάτησε δίπλα στο βάθρο, κα
τέβηκε καί ευχήθηκε στον άστυφύλακα χρόνια πολλά διά χειραψίας. Ταύτοχρόνως ό
ύπασπιστής του παρέλαβε άπό τό αύτοκίνητον ένα μεγάλο κιβώτιο μέ φιάλες κρα
σιού καί κουτιά γλυκισμάτων καί τά τοποθέτησε στή βάσι τοϋ βάθρου.
Ά π ό έκεϊ έπροχώρησε προς τον τροχονόμο τής διασταυρώσεως Πανεπιστη
μίου καί λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, δπου έπανελήφθη ή ίδια σκηνή, ύπό τά χει
ροκροτήματα καί τάς ζητωκραυγάς τών διαβατών. Έ ν συνεχεία έπροχώρησε προς τά
Χαυτεϊα, δπου μετά τήν κατάθεσι τών δώρων, άπεθεώθη.
Ά π ό τή στιγμή εκείνη παρουσιάσθη τό φαινόμενο τής ομαδικής προσφοράς δώ
ρων, άπό τούς πάντας. "Οχι μόνον αότοκινητισταί, καταστηματάρχαι, εταιρείες, έργοστάσια καί πάσης φύσεως έπαγγελματίαι έσπευδον νά καταθέσουν τά δώρα τους,
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άλλα καί άπλοι διαβάτες έτρεχαν στο πλησιέστερο ζαχαροπλαστείο, άγόραζαν γλυ
κά ή δ,τι άλλο χρήσιμο δώρο ευρισκαν καί το κατέθεταν στο βάθρο τοϋ τροχονόμου.
~Ηταν τόσο μεγάλη ή προσφορά δώρων, ώστε μέσα σέ μιά ώρα οί τροχονόμοι
είχαν κυριολεκτικά σκεπαστή καί δέν έφαίνοντο καθόλου. Παρέστη άνάγκη τότε μέ
αυτοκίνητα νά μεταφέρουν τά δώρα στο οίκημα τής Τροχαίας, ώστε νά συνεχίσουν τή
δουλειά τους οί τροχονόμοι. 'Η συγκινητική αυτή σκηνή τών δώρων έσυνεχίσθη μέχρι
τά μεσάνυκτα, ό δέ τύπος έσχολίασε μέ επαινετικά σχόλια τό πρώτο αύτό ευγενικό
έθιμο, τό όποιο καθιερώθη στήν Ελλάδα, χάρις στήν πρωτοβουλία καί τήν άγάπη
προς τούς άστυνομικούς τοϋ Άνωτάτου ’Άρχοντας, του άειμνήστου Βασιλέως Γεωρ
γίου τοϋ Β '.
Έ κ το τε, κάθε πρωτοχρονιά, βλέπουμε νά επαναλαμβάνεται τό έ'θιμο αυτό καί
νά προσφέρουν δώρα στους τροχονόμους τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τής Βασιλικής
Χωροφυλακής.
Έ ρω τάται όμως. Τί γίνεται έκεϊ πού τούς τροχονόμους τούς άντικατέστησεν ό
«Γρηγόρης» καί ό «Σταμάτης» ; Καί έκεϊ έξεδηλώθη ή άγάπη τοϋ κόσμου, γιατί βρέ
θηκαν γλυκά καί άλλα δώρα κρεμασμένα στά φανάρια τοϋ «Γρηγόρη» καί τοϋ «Σταμάτη», πού φαίνονται κι’ αύτοί χαρούμενοι καί γελαστοί, γιατί κατώρθωσαν νά πειθαρ
χήσουν, χωρίς φωνές, άλλά μέ μόνη τήν έ'γχρωμη έμφάνισί τους, τούς οδηγούς οχη
μάτων καί τούς πεζούς.
Κρίμα πού, άνθρωπάκια αύτοί, δέν ζητάνε τίποτε άλλο γιάνά κάνουν τή δουλειά
τους, παρά μόνο λίγο ήλεκτρικό ρεΰμα. ’Αξίζει δμως κάπου νά στηθή ενα μνημείο τών
άνωνύμων αυτών άδελφών «τοϋ Γρηγόρη» καί τοϋ «Σταμάτη», πού νά δηλώνη τήν
εύγνωμοσύνη τής κοινωνίας γιά τήν υπηρεσία τους.
Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Μή ξεχνάτε ποτέ, δτι τό προσπέρασμα εχει καί τού; κινδύνου; του καί πρέπει νά γίνεται
μέ μεγάλη προσοχή. Ό τα ν μάλιστα προσπερνάτε άλλο σταματημένο αυτοκίνητο πού σά;
έμποδίζει νά βλέπετε πρό; τά δεξιά σα;, πρέπει νά έλαττώνετε τελείω; τήν ταχύτητα,
ώστε νά σταματάτε άμέσω; άν παραστή άνάγκη.

ΝΕΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

* ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ
* Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΑΣ
ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ
* Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
* Η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩ
ΤΟΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΤΑ ΚΑΤ’ ΕΘΙΜΟΝ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΝΤΑ ΔΩΡΑ
* ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΕΦΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
* ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΑΣ
ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗ
ΛΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
----------------------------'Υπό 'Υπαστυνόμου Α’ κ. I. ΡΑ’ΓΚΟΥ___________________
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ

’Εδώ καί λίγες μέρες μπήκαμε στον καινούργιο χρόνο. Θέλοντας καί μή φορ
τωθήκαμε στους ώμους μας άκόμη ενα χρόνο καί προχωράμε στον γεμάτο δυ
σκολίες δρόμο τής ζωής, έλπίζοντας πώς τούτος ό χρόνος θάναι καλύτερος άπό
κείνον πού έ'φυγε. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες τις ’ίδιες κάνουμε σκέψεις, τά ΐδια πλά
θουμε όνειρα. Καί τά χρόνια φεύγουν, καί χάνονται στην άβυσσο τής αΐωνιότητος,
κι’ έμεΐς κυνηγάμε πάντοτε την χίμαιρα πού λέγεται ευτυχία.
Τούτες οί μέρες, οί όποιες βρίσκονται στά σύνορα των χρόνων πού άποχωρίζονται, άς είναι για μάς μέρες αύτοσυγκεντρώσεως καί αύτοκριτικής. Χωρίς φόβο καί πά
θος, ας έρευνήσουμε τά βάθη τής ψυχής μας, άς φέρουμε στην έπιφάνεια τής μνήμης
μας τά όσα στο χρόνο πού πέρασε φτιάξαμε, γιά να δούμε κατά πόσον ΰπήρξαμεν άποδοτικοί, έχοντας σάν βάση τις προσδοκίες πού είχαμε κάνει. ’Ά ς δούμε πού σφάλαμε
καί πού πρέπει νά έντείνουμε περισσότερο τις προσπάθειές μας. Ά ς διορθώσουμε,
πριν άπ’ ολα, τον χαρακτήρα μας, νά γίνουμε, δηλαδή, περισσότερο ά ν θ ρ ω π ο ι
καί άς κοιτάξουμε παράλληλα νά συμπληρώσουμε τά κενά, πού παρά τις προσπά
θειές μας αφήσαμε.
Θεωρούμε επιτακτικό τό καθήκον νά ευχηθούμε, άπ’ τις στήλες τούτες, σ’
όλους τούς φίλους άναγνώστες, όπως ό καινούργιος χρόνος χαρίση σ’ αύτούς καί τις
οΐκογένειές των υγεία καί έκπλήρωση κάθε ποθητού ονείρου, κάθε ήθικής έπιδιώξεως. Ά μ π ο τες άνέος χρόνος είναι γιά μάς καί γιά την Πατρίδα μας χρόνος δημιουρ
γίας καί υψηλών πνευματικών ανατάσεων. Δάκρυα λύπης καί άγωνίας άς μή τρέξουν
στις παρειές μας. Σ τις διάνοιες των ισχυρών τής γής άς ήχήση δυνατά .τό μήνυμα
πού ό ένσαρκωθείς Θεός κήρυξε, τό μήνυμα τής ’Α γ ά π η ς , πού τόσο όλοι έχου
με άνάγκη. Ή ειρήνη καί ή ευτυχία άς συντροφεύη τούς συνανθρώπους μας καί ποτέ
σύννεφο μαύρο μή φανή στον διεθνή ορίζοντα. Μόνον έτσι θά πάμε μπροστά, έχον
τας σάν φωτεινό όδηγητή τό περίλαπρο άστέρι πού λέγεται Α γ ά π η .
*
* *
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΑΣ
ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ

Γράφοντας πέρυσι γιά τήν καθιερωθεΐσα γιορταστική εκδήλωση, πού γίνεται
κάθε χρόνο σ’ όλες τις ’Αστυνομικές Διευθύνσεις προς τιμήν τών συναδέλφων πού
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άποχωροϋν τής ένεργοΰ υπηρεσίας, λόγω ορίου ηλικίας, τονίσαμε τη μεγάλη σημασία
των τελετών αυτών γιατί έτσι εκδηλώνουμε, κατά κάποιο τρόπο, την ευγνωμοσύνη
μας καί τήν αγάπη μας σέ κείνους οΐ όποιοι, μια ζωή ολάκερη, πρόσφεραν πολύτιμες
υπηρεσίες στο Σώμα πού υπηρετούμε. Αισθανόμαστε καί τώρα τήν υποχρέωση να
έξάρουμε τις εκδηλώσεις αύτές, οί όποιες, σαν έλάχιστο δείγμα άναγνωρίσεως ένός
τρανού έργου, έρχονται νά επισφραγίσουν πανηγυρικά τις προσπάθειες αύτών πού
φεύγουν καί νά υπενθυμίσουν σ’ έμάς πού μένουμε, πώς θά πρέπει νά συνεχίσουμε τό
έργο πού βρίσκουμε, τόσο γιά τό καλό τό δικό μας, δσο καί τού ’Αστυνομικού Σώμα
τος πού ταχθήκαμε νά ύπηρετοΰμε.
Νοιώθουμε, είλικρινά, λύπη γιατί άποχωριζόμαστε, έστω καί τυπικά, παλαιούς
καί πεπειραμένους συνεργάτες, πού τό πέρασμά τους στή ζωή τής ’Αστυνομίας
άφησε σημαντικά ’ίχνη δραστηριότητος καί αύστηρής προσηλώσεως προς τό καθήκον.
Ούσιαστικά, δμως,αύτοί πού φεύγουν, πού διαγράφονται άπ’ τό καθημερινό προσκλη
τήριο τών ύπηρετούντων, θάναι πάντα μαζί μας. Σ ’ αυτούς θά καταφεύγουμε ζητών
τας τής πολυχρόνιας πείρας των τις συμβουλές, σάν κάποτε παραστή άνάγκη. Θά
τούς νοιώθουμε δικούς μας καί θάναι δικοί μας, γιατί γαλουχήθηκαν μέ τά ίδια μέ
μάς νάματα καί άγωνίσθηκαν γιά τον ίδιο σκοπό. Τώρα μέ τή συνείδησή τους
ήσυχη, δτι έξετέλεσαν εύορκα καί πιστά τό προς τήν Πατρίδα καί τήν ’Αστυνομία
καθήκον τους, θά μάς παρακολουθούν σ’ δλες τις έκδηλώσεις, έτοιμοι νά μάς
συνδράμουν.
Αύτοί πού φεύγουν θάναι γιά μάς πάντα οί τιμημένοι άγωνισταί καί στο πέρα
σμά τους θά νοιώθουμε ιδιαίτερη περηφάνεια. Θά είμαστε πάντα στή διάθεσή τους
καί τό σπίτι μας, τό σπίτι πού λέγεται ’Αστυνομία, θάναι γ ι’ αυτούς νύχτα—μέρα
άνοιχτό. Υποκλινόμαστε σ’ αύτά πού μέ τις προσπάθειές των καί τις θυσίες των
δημιούργησαν καί τούς ύποσχόμαστε δτι θά συνεχίσουμε τό παράδειγμά τους.
Τέλος τούς εύχόμαστε δπως ό Θεός τής ’Αγάπης είναι πάντα κοντά σ’ αυτούς καί
τις οΐκογένειές των.
'Η ’Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιώς, χάρις στήν προσωπική φροντίδα καί τό
ένδιαφέρον τού Αιευθυντού της, ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α ' τάξεως κ. Νικητάκη
Νικολάου, συνέχισε καί εφέτος μιά καλή αρχή πού καθιερώθηκε πριν δυο χρόνια.
Τίμησε, δηλαδή, σέ ειδική συγκέντρωση τούς ύπαλλήλους της, πού, λόγιο ορίου ηλι
κίας, άπεχώρησαν τής ενεργού ύπηρεσίας. Αύτό τό γεγονός, σέ συνάρτηση μέ άλλες
πολλές καί διάφορες άστυνομικές εκδηλώσεις, πού λαμβάνουν χώραν έδώ καί άρκετό
καιρό, μάς δίνει, άκόμη μιά φορά, τήν ευκαιρία νά τονίσουμε κάτι πού καί άλλοτε
σημειώσαμε. Βρισκόμαστε άληθινά σέ περίοδο άναθεωρήσεως τών άντιλήψεων πού
επικρατούσαν πριν λίγα χρόνια. Διαπιστώθηκε περίτρανα δτι δέν αρκεί νά είμαστε
προσηλωμένοι πιστά στο καθήκον, άλλά θά πρέπει παράλληλα, μέ τις διάφορες
κοινωνικές μας έκδηλώσεις, νά άποδεικνύουμε σέ φίλους καί έχθρούς πώς, έκτος
άπό άστυνομικοί, είμαστε καί προηγμένοι άνθρωποι, μέ σύγχρονες άντιλήψεις καί
λεπτά αισθήματα, δσο κι’ αν τό έπάγγελμά μας κάποτε μάς κάνει νά φαινώμαστε
σκληροί.
*
* *
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Τήν 12η ώρα τής 1—1—1963 στήν λέσχη τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Π ει
ραιώς, παρισταμένων πολλών άξιωματικών καί κατωτέρων υπαλλήλων, ό ’Αστυνο
μικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Ν. Νικητάκης διωργάνωσε πρωτοχρονιάτικη γιορτή,
κόβοντας τήν καθιερωμένη βασιλόπιττα. Μέσα σέ ατμόσφαιρα πλήρους έγκαρδιότητος άντηλλάγησαν οί άπαραίτητες πρωτοχρονιάτικες ευχές καί κόπηκε ή πίττα,
γεγονός πού έγινε άφορμή νά άκούσουμε κολακευτικά σχόλια γ ι’ αυτούς πού άνέλαβαν τήν πρωτοβουλία, γιά τήν διοργάνωση τής γιορτής αυτής.
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Μέ τή γιορτή αύτή δόθηκε ή ευκαιρία στούς άστυνομικούς, καί ιδιαίτερα σ’
εκείνους πού βρίσκονται μακρυά άπ’ τις οίκογένειές τους, νά ζήσουν γιά λίγο μέσα
σέ μιά οικογενειακή άτμόσφαιρα, άμβλύνοντας κάπως τή νοσταλγία τού πατρικού
σπιτιού. Γιατί δεν πρέπει νά ξεχνάμε ότι, δσο κι’ αν τά έπαγγέλματα μάς άναγκάζουν νά ζοΰμε ώς άνθρωποι μακρυά κάποτε άπό τις γεννέτειρές μας, νοιώθουμε συχνά

Ό Διευθυντή; τή ; 'Αστυνομία; Πειραιώ; κ. Ν. Νικητάκη; κόβει τήν βασιλότπττα εΐ; τήν
λέσχην τή ; 'Αστυνομική; Διευθύνσέω; Πειραιώ;.

τήν ανάγκη νά βρεθούμε για λίγα λεπτά κάτω άπ’ τή φτωχική στέγη του χωρίου
μας, εκεί πού γιά· πρώτη φορά είδαμε τό φως της ήμέρας. Θέλουμε νά ζήσουμε γιά
λίγο στο γνώριμο παιδικό μας περιβάλλον καί νά φέρουμε στις άναμνήσεις μας τά
ξέγνοιαστα εκείνα χρόνια.
*
* *
Η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟ
ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΤΑ ΚΑΤ’ ΕΘΙΜΟΝ ΥΠΟ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΝΤΑ ΔΩΡΑ

Λένε, καί πολύ σωστά, πώς τό έθιμο καταργεί κάποτε καί νόμους καί διατάξεις.
Καί τούτο γιατί, ενώ ό νόμος είναι έργο ένός ή τό πολύ μιας όμάδος άνθρώπων, τό
έθιμο είναι κάτι πού δημιουργεΐται άπ’ τον ίδιο τό λαό. Σαν τέτοιο παραμένει πάντα
ισχυρό, πάντα δημιουργικό καί άξιοπρόσεκτο.
Σέ πείσμα, αν επιτρέπεται ή έκφραση, έκείνων πού, άγνοώντας τή δύναμη τού
εθίμου, πίστευαν πώς ήταν δυνατόν νά καταργηθή ή συνήθεια της προσφοράς δώρων
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στους υπαλλήλους τής Τροχαίας κάθε Πρωτοχρονιά, εφέτος προσφέρθηκαν καί
περισσότερα καί καλύτερα δώρα. Λαμβάνοντας δέ ύπ’ όψιν μας πώς δεν υπάρχουν
πια βάσεις καί άκίνητοι σκοποί Τροχαίας, τό έφετεινό φαινόμενο των προσφερθέντων δώρων παίρνει άκόμη μεγαλύτερη άξια. ’Αληθινά νοιώθει κανείς περηφάνεια
για την ψυχολογία τού "Ελληνος, πού σαν θέληση να κάνη κάτι, κανένα έμπόδιο δεν
είναι ικανό νά τον άναχαιτίση. ’Έ τσ ι, βλέποντας την Πρωτοχρονιά τούς φίλους της
’Αστυνομίας καί τής Τροχαίας Κινήσεως εΐδικώτερα νά άφήνουν άθόρυβα τά δώρα
τους κάτω άπό τούς «Γρηγόρηδες—Σταμάτηδες» ή στις γωνιές τών κεντρικών δρό
μων, νοιώσαμε συγκίνηση, γιατί ξέραμε ότι τά δώρα αύτά ήσαν έλάχιστο δείγμα
ευγνωμοσύνης του κοινού προς τά όργανα τής Τροχαίας, τά όποια μέ τόσους κόπους
προσπαθούν νά βάλουν κάποια τάξη στο μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα, πού άπασχολεΐ σήμερα τήν πρωτεύουσα. Τό πιστεύουμε αυτό άπόλυτα, γιατί ξέρουμε πώς
τά δργανα τής Τροχαίας, λόγω τής φύσεως τών καθηκόντων των καί τού μεγάλου
άριθμοΰ τών κυκλοφορούντων αυτοκινήτων, βρίσκονται στην ανάγκη νά μηνύσουν
ή νά συνοδεύσουν συχνά στο αυτόφωρο πολλούς αύτοκινητιστάς καί κάποτε νά μιλή
σουν κάπως πιο αυστηρά, Κι’ όμως αυτοί οί ίδιοι οί αύτοκινητισταί θεωρούν τούς
υπαλλήλους τής Τροχαίας φίλους κι’ άναγνωρίζουν τις προσπάθειές τους, άσχετα
αν καμμιά φορά βρίσκωνται στην άνάγκη νά λογομαχήσουν.
Καί πάλιν εφέτος μιά ευγενική πρόσκληση τού Διοικητοΰ τής Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' κ. Παπασταφίδα ’Αγησιλάου, έ'φερε
τά βήματά μας στην υπόγεια αίθουσα τής Τροχαίας ’Αθηνών, δπου τήν 11η ώρα
τής 5 -1-1963 έλαβε χώραν ή γιορτή τού κοψίματος τής βασιλόπιττας καί τής διανο
μής τών δώρων. ’Εκείνο πού ιδιαίτερα μας εντυπώσιασε εφέτος καί πού, κατά τήν
ταπεινή μας γνώμη, μπορεί νά θεωρηθή σάν καλός οιωνός καλυτέρων γιά τό Σώμα
μας ήμερών, είναι τό γεγονός ότι ή Πολιτεία, μέ τον άρμόδιο Υπουργό της, καί ή
ήγεσία τού Σώματος, μέ τήν αυτοπρόσωπη παρουσία της έπικροτοΰν άπόλυτα πα
ρόμοιες εκδηλώσεις καί συμπαρίστανται ουσιαστικά στήν κάθε προσπάθεια, πού
τυχόν ήθελε έκδηλωθή.
Περνώντας κανείς τό πρωί τής Πέμπτης 5—1—1963 έξω άπό τό οίκημα τής
Τροχαίας ’Αθηνών, χωρίς νά κουράση τό μυαλό του, μπορούσε νά μαντεύση πώς
κάτι τό ξεχωριστό θά γινόταν. Οί παρατεταγμένοι στήν είσοδο εύσταλεΐς άστυφύλακες, ό κόσμος πού μέ κάποια περιέργεια παρακολουθούσε, σέ προδιέθεταν ευχά
ριστα. Μπαίνοντας στο οίκημα συναντήσαμε τον κ. Διοικητή τής Τροχαίας, περιστοιχιζόμενο άπό άξιωματικούς καί κατωτέρους. Προχωρήσαμε στήν υπόγεια
αίθουσα δπου τά πάντα ήσαν έτοιμα, Ινώ άστυνομικοί καί προσκεκλημένοι συ
ζητούσαν μεταξύ τους, γύρω άπό τό έθιμο τών δώρων. Διακρίναμε τούς παλαιότερον διατελέσαντας Διοικητάς Τροχαίας κ.κ. Οίκονομάκον, ’Αρχιμανδρίτην, Μαρκόπουλον καί Χατζηελευθερίου, τούς δημοσιογράφους κ.κ. Μαρούδαν, Μαλατον
καί Πασπαλιάρην, τον διευθυντήν τής «Ελληνικής ’Αστυνομίας» κ. Γεωργακάκον,
τον τέως ’Αστυνόμον Α' καί ήδη δημοσιογράφο κ. Άργυρόπουλον, τούς ’Αστυνόμους
κ.κ. ’Αρβανίτην, Κάρτσωναν, (ιατρόν τής Ύποδιευθύνσεως) Δούσκαν, Κοσσέρην,
Άνδρικόπουλον, Σταυρόπουλον, Κορομπίλην, καί Σφέτσον, τούς Ύπαστυνόμους
κ.κ. Άθανασούλην, Σκαρμαλιωράκην, Μιχελιουδάκην, Κατσαρέαν, καθώς καί άλ
λους κατωτέρους υπαλλήλους τής Τροχαίας ’Αθηνών.
Σέ αρμονικές καί μέ γούστο διαρρυθμισμένες προθήκες τά δώρα περίμεναν νά
μεταπηδήσουν στούς τυχερούς. Πολλά καί ποικίλα τά δώρα. Δώρα μικρής άλλά καί
μεγάλης αξίας. Δώρα πρακτικά άλλά καί πολιτισμένα. "Ολοι περιμένουμε τον κ.
'Υφυπουργό καί τον κ. ’Αρχηγό. Πριν φθάσουν οί προσκεκλημένοι, άπό τον
’Αστυνόμο τής έπιτροπής διανομής δώρων κ. Άνδρικόπουλο πληροφορούμεθα δτι
ό αριθμός τών υπαλλήλων, πού θά έπαιρναν δώρα, έφθασε εφέτος τούς 535, γιατί,
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εκτός άπό τους υπαλλήλους τής Τροχαίας, πήραν μέρος στήν κλήρωση των δώρων
οί αστυνομικοί τής ’Αμέσου Δράσεως καί των «Γερανών». Μαζί μέ τό δώρο του
κάθε υπάλληλος πήρε σέ μετρητά γύρω στις 200 δραχμές.
Σ τις 11.05' ό Έ ξοχώτατος Υφυπουργός ’Εσωτερικών κ. Δαβάκης Δημήτριος,
συνοδευόμενος άπό τον ’Αρχηγόν του ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ρακιντζήν Θεό
δωρον, τον Επιθεωρητήν—Διευθυντήν ’Αστυνομίας’Αθηνών, Αστυνομικόν Διευθυντήν
Α' κ. Καραμπέτσον Εύάγγελον, τον κ. Παπασταφίδα καί τον 'Τπασπιστή του ’Αστυ
νόμον Α' κ. Κασίμην Ίωάννην, είσήλθε στή γιορταστική αίθουσα τής Τροχαίας,
ένώ τά παρατεταμένα χειροκροτήματα τών άστυφυλάκων, που ήσαν παρατεταγμένοι
στις σκάλες καί τών παρισταμένων έδημιούργησαν μιά νότα ευχάριστη άτμόσφαιρα. Οί άφιχθέντες άντήλλαξαν πρωτοχρονιάτικες ευχές μέ τούς ευρισκομένους
στήν αίθουσα καί αμέσως ό κ. Παπασταφίδας, παίρνοντας τό λόγο, είπε μεταξύ τών
άλλων καί τά εξής :
«Έ ξοχώ τατε κ. 'Υπουργέ, κ. ’Αρχηγέ, κ. Διευθυντά, Κύριοι,
Σάς εύχαριστοΰμεν έκ μέρους τών υπαλλήλων τής Τροχαίας Κινήσεως, διότι
είχατε τήν καλωσύνην, να τιμήσητε καί κατά τό τρέχον έτος διά τής παρουσίας σας
τήν εορτήν τοϋ κοψίματος τής πίττας καί τήν διανομήν τών δώρων εις τούς υπαλλή
λους τής Τροχαίας...
...Τά δώρα ταΰτα προέρχονται άπό επίσημα πρόσωπα, άπό δημοσίους καί ιδιω
τικούς οργανισμούς καί έπιχειρήσεις καί άπό διάφορα άλλα άτομα, παντός έπαγγέλματος καί πάσης κοινωνικής τάξεως.
Εύχαριστοΰμεν όλους αύτούς τούς φίλους τής Τροχαίας, ή εύγενής έκδήλωσις
τών οποίων μαρτυρεί τό ένδιαφέρον των καί τήν παρακολούθησιν τών προσπαθειών,
τάς οποίας καταβάλλουν οί υπάλληλοι τής Τροχαίας πάντοτε, ύπό οίασδήποτε δυσμε
νείς καιρικάς σνθήκας, διά νά εξασφαλίσουν εις τήν Πρωτεύουσαν, μίαν ταχεΐαν,
άσφαλή καί άνετον κυκλοφορίαν...
...'Η Ύποδιεύθυνσις Τροχαίας Κινήσεως, εις τον τομέα τής εύθύνηςτηςκαίέντός
τών ορίων τών δυνατοτήτων της, καταβάλλει κάθε δυνατήν προσπάθειαν, διά τήν
προστασίαν τής ζωής καί τής σωματικής άκεραιότητος τών,κατοίκων τής Πρωτευούσης άπό τροχαία άτυχήματα καί διά μίαν εύρυθμον κυκλοφορίαν.
'Η Τροχαία έχει έπίγνωσιν, ότι οΰδέν μέτρον δύναται νά έπιτύχη, εάν τοΰτο
δέν τύχη τής κατανοήσεως καί τής ύποστηρίξεως έκ μέρους του κοινού, είτε τοΰτο
είναι πεζοί, ή οδηγοί οχημάτων...
...Σαςεύχαριστοΰμεν έκ μέρους τών υπαλλήλων τής Τροχαίας Κινήσεως διά τήν
ηθικήν καί εις μέσα ένίσχυσίν σας καί σας διαβεβαιοΰμεν ότι, καί κατά τό τρέχον
έτος, θά καταβάλλωμεν κάθε δυνατήν προσπάθειαν καί θά άναπτύξωμεν έτι μεγαλυτέραν δραστηριότητα, διά τήν έξυπηρέτησιν τών κατοίκων τής Πρωτευούσης.
'Άπαντες οί υπάλληλοι, δι’έμοΰ, σάς εύχονται, όπως τό νέον έτος 1963,'χαρίση
εις υμάς προσωπικώς καί εις τάς οικογένειας σας, υγείαν, χαράν καί πάσαν ευτυχίαν».
Μετά τον κ. Παπασταφίδα ό κ. 'Υφυπουργός έξήρε μέ λίγα λόγια τό έργο τής
Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, πού καθημερινώς άντιμετωπίζει πολυποίκιλα κυκλοφοριακά προβλήματα καί τά οποία, χάρις εις τον ύπηρεσιακό ζήλο καί τήν έργατικότητα τών υπαλλήλων της, βρίσκονται σήμερα σέ τέτοιο ευχάριστο σημείο, ώστε
βάσιμα νά έλπίζεται, πώς σύντομα, μέ τή συμπαράσταση τής Πολιτείας, θά περιορι
στούν στο έλάχιστο. Τόνισε στή συνέχεια ότι παρακολουθεί μέ ιδιαίτερον
ένδιαφέρον τό έργο τής Τροχαίας, ή οποία κατορθώνει νά διατηρή σέ ζηλευτή
κυκλοφοριακή ισορροπία τήν τεραστία κίνηση οχημάτων, πού παρουσιάζει τά τελευ
ταία χρόνια ή Πρωτεύουσα. 'Υποσχέθηκε πώς θά συνέχιση νά έπιδεικνύη τό ίδιο
ένδιαφέρον καί νά παρακολουθή άπό πολύ κοντά κάθε νέα της έπιτυχία στο άρκετά
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σοβαρό θέμα της τροχαίας κινήσεως. Τέλος, έκφράζοντας την ευαρέσκειά του
σ’ δλους τούς υπαλλήλους τής Τροχαίας, άπό τοϋ κ. Δ'.οικητοϋ αύτής μέχρι καί τοϋ
τελευταίου άστυφύλακος, τούς ευχήθηκε υγεία καί εύτυχία στον καινούργιο χρόνο.
Ό κ. 'Υφυπουργός, άφοϋ «σταύρωσε» μέ το μαχαίρι τή βασιλόπιττα, παρεχώρησε τή θέση του στον κ. Παπασταφίδα, ό όποιος, άρχόμενος άπό το κομμάτι
τής Α.Μ. τοϋ Βασιλέως, πρόσφερε σέ δλους βασσιλόπιττα. Πρέπει να σημειώσουμε
εδώ δτι τό χρυσό νόμισμα, ή λίρα, (άληθινή καί όχι ψεύτικη) επεσε στο κομμάτι

Ό Διοικητή; τη ; Ύποδιευθύνσεω; Τροχαία; ΆΘηνών κ. Παπασταφίδα; κόβει τήν βασιλόπιττα,
παρουσία τοϋ Υ φυπουργού’Εσωτερικών κ. Δ. Δαβάκη,τοΰ ’Αρχηγού τη ; ’Αστυνομία; κ. Θ.
Ρακιντζή, τοϋ Έπιθεωρητοΰ τή ; ’Αστυνομία; κ. Ε. Καραμπέτσου καί άλλων προσκεκλημένων.

τήςΑ.Μ .τοϋΒασιλέως,ήόποίακαίθάάποσταλή άρμοδίως στον ’Άνακτα. Πριν άρχίση
ή κλήρωση των δώρων, ό κ. Δαβάκης έρριξε μια ματιά στά δώρα,συ νοδευόμενος
άπό την ήγεσία τοϋ Σώματος, καί έξέφρασε τήν χαρά του βλέποντας πώς ό ’Αθη
ναϊκός λαός έξεδήλωσε τήν άγάπη του προς τούς υπαλλήλους τής Τροχαίας. ’Αξίζει
να υπογραμμίσουμε δτι έκτος τών άνωνύμων έταιρειών, οργανισμών καί άλλων
έπαγγελματιών, προσέφεραν δώρα καί οί κ.κ. Βενιζέλος, Μαρκεζίνης, Βρανόπουλος,
Τσάτσος, Χρυσανθόπουλος, Δαβάκης, Τσουκαλάς, καί ή ήθοποιός κυρία Βασιλειάδου Γεωργία.
Άρχομένης τής κληρώσεως τών δώρων,· καί άφοϋ ό κ. 'Υφυπουργός άνέσυρε
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τον πρώτο λαχνό, όλοι οί προσκεκλημένοι άνεβήκαμε στο κατάλληλα διακοσμημένο
γραφείο του κ. Παπασταφίδα, όπου έκλεκτά εδέσματα καί ποτά μάς περίμεναν.
Ευχόμαστε όπως τό τόσο δύσκολο έργο των υπαλλήλων της Τροχαίας ’Αθηνών
γίνη, μέ την πάροδο του χρόνου, πιο άνετο, Για τό σκοπό αύτό χρειάζεται πολύς
μόχθος. Οί υπάλληλοι τής Τροχαίας δέν λογαριάζουν κόπους. ’Ά ρα ή έπιτυχία θάναι
μαζί τους. Τήν εύχόμαστε ολόψυχα.
*
* *
ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Κατόπιν σχετικής διαταγής τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, τήν 11η
ώρα τής 8—1—63, άντιπροσωπεία τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, μέ επί κεφαλής τον
’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β ' κ. Λυκούσην Παναγιώτην, παρέστη στον αγιασμό πού
τελέσθηκε στήν Εθνική Ε σ τία τοϋ ’Εθνικού Βασιλικού Ιδρύματος, για τήν έναρξη
τών διαλέξεων πού θά δοθοΰν σέ διάστημα τριών εβδομάδων, γιά τήν 26η σειρά
φιλοξενουμένων ’Αστυνομικών Σταθμαρχών (’Ενωμοταρχών) τής Βασιλικής Χω
ροφυλακής, άπ’ όλη τήν Ελλάδα.
Ή ’Εθνική Ε σ τία , χρόνια τώρα, φιλοξενεί, γιά είκοσι περίπου ήμέρες,
εκπροσώπους τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, διδασκάλους, κοινοτικούς γραμματείς
κ.λ.π. Στο διάστημα τής έκεΐ παραμονής των οί φιλοξενούμενοι, έκτος άπό σειρά
διαλέξεων πού παρακολουθούν, έχουν τήν εύκαιρία νά έπισκεφθοΰν διάφορα μουσεία
καί άρχαιολογικούς χώρους, νά κάνουν διάφορες εκδρομές στο έσωτερικό τής Ε λ λ ά 
δος καί νά παρακολουθήσουν παραστάσεις θεάτρων, συναυλίες κ.λ.π. Εύγένεια, έξυπηρέτηση, μόρφωση καί άγωγή είναι τά κύρια γνωρίσματα πού χαρακτηρίζουν τό
έργο τής ’Εθνικής Ε στίας.
Στον άγιασμό παρέστησαν ό Γενικός Διευθυντής τού Βασιλικού ’ ’Εθνικού
'Ιδρύματος, Άντιπτέραρχος έ.ά. κ. Διαμαντόπουλος Πύρρος, ό έ. ά. ’Αντιναύαρχος
κ. Παναγιωτόπουλος, ό 'Υπαρχηγός τής Χωροφυλακής'Υποστράτηγος, κ. Πέτροβας,
ό έ.ά. Συνταγματάρχης κ. Χυτήρης, ό Διευθυντής τής ’Εθνικής Ε σ τία ς κ. Ν.
Χουρδάκης, άνώτεροι καί κατώτεροι άξιωματικοί τής Χωροφυλακής καί τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, κ.λ.π.
’Ελπίζουμε πώς κάποτε θά μάς δοθή ή εύκαιρία νά γράψουμε μιά ειδική μελέτη
γιά τό έργο καί τούς σκοπούς πού επιδιώκει τό ’Εθνικό Βασιλικό "Ιδρυμα, μέσω
τής ’Εθνικής Ε σ τία ς.
*
* *
ΤΟ ΑΡΧΗΓΕ ΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΑΣ,
ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛ
ΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Πριν άκόμη καταλαγιάσουν οί συγκινήσεις πού δοκιμάσαμε στή γιορτή πού
έδωσε ή ’Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιώς, προς τιμήν τών άποχωρησάντων τού
Σώματος συναδέλφων, ή πρόσκλησή μας στήν παρόμοια γιορτή πού διωργάνωσε
τήν 11η ώρα τής 10—1—1963 τό Ά ρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων στήν άστυνομική λέσχη τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έγινε αιτία νά
νοιώσουμε ξανά νά πλημμυρίζουν τήν ψυχή μας αισθήματα χαράς καί συγκινήσεως.
Τό Ά ρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων, άναγνωρίζοντας τις ύπηρεσίες τις όποιες
οί άποχωρήσαντες τού Σώματος, λόγω ορίου ήλικίας, πρόσφεραν στήν ’Αστυνομία
καί εκτιμώντας τή μεγάλη τους συμβολή στο μέχρι σήμερα αστυνομικό έργο, θέλησε,
μέ τή γιορτή αυτή, νά δώση πανηγυρικό τόνο καί συνάμα νά έκφράση, διά τού στό
ματος τοϋ κ. ’Αρχηγού, τήν ευγνωμοσύνην όλων έκείνων πού παραμένουν προς
εκείνους πού άπεχώρησαν. 'Η πρωτοβουλία αυτή είναι αξία παντός έπαίνου, γιατί,
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δπως κι’ άλλου σημειώσαμε, μέ τον τρόπο αυτόν έξωτερικεύουμε, κατά κάποιον
τρόπον, την τρανή μας άγάπη προς τούς παλαιμάχους συναδέλφους μας, οί όποιοι,
ύστερα άπό πολλά χρόνια άστυνομικής σταδιοδρομίας, άπέρχονται πλέον τού Σώμα
τος καί μετατάσσονται στις τιμητικές εφεδρείες.
Τό πρωί τής 10-1—1963 ή άστυνομική λέσχη τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής
’Ασφαλείας ’Αθηνών γνώρισε πρωτοφανείς πιέννες. Ντυμένη στά γιορτινά της,
κατάλληλα διακοσμημένη, υποδέχθηκε κι’ αυτή μέ κάποια συγκίνηση τούς άποχωροϋντας τοΰ Σώματος καί τούς παραμένοντας, πού ήρθαν νά τιμήσουν τούς πρώτους.
’Έ τσ ι τήν 10,30' ώρα, σάν βρεθήκαμε μέσα στή λέσχη, μείναμε κατάπληκτοι καί
νοιώσαμε άπόλυτη ικανοποίηση γιά τις προετοιμασίες πού είχαν γίνει. Τά μέλη τής
οργανωτικής επιτροπής φρόντιζαν πυρετωδώς γιά τις τελευταίες λεπτομέρειες,
ενώ τμήμα τής Φιλαρμονικής τής ’Αστυνομίας, κινηματογραφικά συνεργεία και
συνεργεία επικαίρων τών ραδιοφωνικών σταθμών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί ’Εθνι
κού 'Ιδρύματος είχαν πάρει τις θέσεις των. Μπροστά τά μικρόφωνα, πιο πίσω
οί θέσεις τών επισήμων προσκεκλημένων καί στο βάθος, σ’ ενα φαντασμαγορικό
φόντο ή γαλανόλευκη. ’Αριστερά καί δεξιά σέ σχήμα Π τά τραπέζια μέ τούς ορεκτι
κούς μεζέδες, τό κρασί καί τή μπύρα.
Μολονότι είναι άκόμα νωρίς ή αίθουσα είναι γεμάτη. ’Αριστερά στο βάθος,
καθώς μπαίνουμε στή λέσχη, στέκονται οί άποχωρήσαντες συνάδελφοι. Σ τις θέσεις
τών προσκεκλημένων διακρίνουμε τον τ. ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. ’Αρχι
μανδρίτην, τον άρτι άποχωρήσαντα ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Καθάρειον
’Απόστολον, τούς άρτι άποχωρήσαντας Διοικητικούς Διευθυντάς Α' κ.κ. Τζηρίτην
Κωνσταντίνον καί Άργυράκην ’Αλέξανδρον, τον Τμηματάρχην κ. Άνδρικόπουλον
Κωνσταντίνον, τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Α' κ.κ. Παπαδόπουλον, Καραχάλιον, Μουρούσιαν, Άρχοντουλάκην, Παπασταφίδαν, Νικητάκην, Βερελήν, Χαλοΰλον, Χανδρινόν, Βασιλάκον, Τασιγιώργον καί Κωτσιάν, τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Β 'κ .κ . Γιαννόπουλον, Χατζηελευθερίου, Στρατήν, Μπογιατζόπουλον, Γιαννόπουλ.ον, Τσαλτάκην, Μενίδην, Μανέταν, Σαρρήν καί Παρίσην. Πιο πίσω οί Διοικηταί Τμημάτων καί Παραρτημάτων καί οί Προϊστάμενοι διαφόρων υπηρεσιών
καί άριστερά—δεξιά αντιπροσωπείες άξιωματικών καί κατωτέρων άστυνομικών
καθώς καί διοικητικών υπαλλήλων. Διακρίνουμε έπίσης τούς δημοσιογράφους
κ.κ. Μαλάτον Ή λίαν καί Γεωργακάκον Νικόλαον.
Σ τις 10.55' ό κ. ’Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος, συνοδευόμενος ύπό τού
Έπιθεωρητοΰ καί ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ ’Αθηνών κ. Καραμπέτσου Εύαγγέλου είσήλθε στήν άστυνομική λέσχη. Σ τις 11 άκριβώς ό Έ ξοχώτατος 'Υφυπουργός τών
’Εσωτερικών κ. Δαβάκης Δημήτριος, συνοδευόμενος άπό τον Γενικόν Διευθυντήν
’Αστυνομίας Πόλεων παρά τώ'Υφυπουργείου ’Εσωτερικών,’Αστυνομικόν Διευθυντήν
Α' κ. Άδαμόπουλον Ά δά μ καί τον 'Υπασπιστήν του, ’Αστυνόμον Α' κ. Κασίμην
Ίωάννην, είσήλθε στή λέσχη καί, άφοΰ χαιρέτησε άρκετούς τών προσκεκλημένων,
κατέλαβε τήν θέση του.
’Αμέσως, άφοΰ έπεκράτησε άπόλυτη ήσυχία, ό ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού
Σώματος κ. Ρακιντζής Θεόδωρος, παίρνοντας θέση μπροστά στά μικρόφωνα καί
μέ τή συγκίνηση έ'κδηλα ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, είπε τά έξής :
«Κύριε 'Υπουργέ, Κύριοι,
Τήν 31—12—1962 άπεχώρησαν τής ενεργού υπηρεσίας άγαπητοί συνάδελφοι
καί εκλεκτοί συνεργάται τοΰ άστυνομικοΰ καί διοικητικού κλάδου τοΰ ’Αστυνο
μικού Σώματος.
'Άπαντες σχεδόν ούτοι, επί μίαν καί πλέον 30ετίαν, υπηρέτησαν πιστώς τήν
’Αστυνομίαν, έστάθησαν ορθιοι εις τάς έπάλξεις τού καθήκοντος καί, συνεχώς μο-
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χθοΰντες καί άγωνιζόμενοι, προσέφερον άνεκτιμήτους υπηρεσίας εις τήν Πατρίδα,
τήν Κοινωνίαν καί τήν ’Αστυνομίαν. Τινές έκ τούτων ένετάχθησαν εις το Σώμα
κατά τα πρώτα δύσκολα καί άντίξοα έτη τής ζωής τούτου, συνέδεσαν τήν έπαγγελματικήν ,των άποκατάστασιν μέ τήν τύχην τοΰ Σώματος καί συνέβαλον εις τήν
έδραίωσιν, άνδρωσιν καί σημερινήν έξέλιξιν τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Τό Ά ρχηγεΐον, άτενίζον μετ’ ευγνωμοσύνης προς τούς άποχωρήσαντας συνα
δέλφους πάντων τών βαθμών, πραγματοποιεί τήν σημερινήν συγκέντρωσιν, ϊνα άποτίση φόρον όφειλομένης καί δικαίας τιμής προς αύτούς καί έκφράση τάς ευχαριστίας
του κατά τρόπον πανηγυρικόν καί έπίσημον.
Κύριε 'Υπουργέ,
Σάς ευχαριστώ διότι εύηρεστήθητε νά παρευρεθήτε εις τήν άπαχαιρετιστήριον
αυτήν τελετήν καί προσδώσητε διά τής παρουσίας σας, ώς Προϊστάμενος τών Σωμά
των ’Ασφαλείας καί εκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως,·έτι πλέον αίγλην καί επισημό
τητα εις τήν έορτήν μας.
Κύριοι άποχωρήσαντες συνάδελφοι, άστυνομικοί καί διοικητικοί,
Εΐχον τήν τύχην νά υπηρετήσω έπί μακράν σειράν έτών ώς Προϊστάμενος με
γάλων μονάδων τής ’Αστυνομίας, νά συνεργασθώ σχεδόν μέ άπαντας υμάς καί δή
εις δύσκολους περιστάσεις καί νά μοί δοθή, οότω, ή ευκαιρία νά διαπιστώσω τήν
άφοσίωσιν καί προσήλωσίν σας εις τήν υψηλήν καί ίεράν ιδέαν τοΰ καθήκοντος, νά
παρακολουθήσω έκ τοΰ σύνεγγυς τόσον τούς σκληρούς άγώνας σας εναντίον τών
εχθρών τοΰ ’Έθνους καί τών ύπονομευτών τής γαλήνης καί ήσυχίας τοΰ έλληνικοϋ
λαού, τών κομμουνιστών, όσον καί τάς άοκνους καί φιλότιμους προσπάθειας σας
εις τούς λοιπούς τομείς τής δραστηριότητος τής ’Αστυνομίας.
Κύριοι άποχωρήσαντες συνεργάται,
'Υπηρετήσατε τήν Πατρίδα, Κοινωνίαν καί ’Αστυνομίαν έπί δεκαετηρίδας.
Ή ναλώσατε τά γόνιμα καί παραγωγικά έτη τής ζωής σας εις τον βωμόν τοΰ καθή
κοντος. Συνεδέσατε τήν τύχην σας μέ τήν τύχην τής ’Αστυνομίας. Είναι φυσικόν,
κατόπιν όλων τούτων, νά συνέχη υμάς βαθεΐα συγκίνησις έπί τή αποχωρήσει σας.
Διαβεβαιωθήτε ότι έπίσης βαθεΐα συγκίνησις συνέχει τον όμιλοΰντα καί τούς
λοιπούς παραμένοντας είσέτι συναδέλφους σας.
Πάς ευσυνείδητος δημόσιος λειτουργός, οίουδήποτε κλάδου, εισερχόμενος τό
πρώτον εις τον κρατικόν μηχανισμόν εκφράζει μίαν διακαή έπιθυμίαν καί απευ
θύνει μίαν ευχήν. ’Επιθυμίαν, νά δυνηθή νά έπιτελέση τό καθήκον του προς τήν
Πατρίδα καί νά σταδιοδρομήση εις τον κλάδον του. Ευχήν, ϊνα ό'Ύψιστος τον άξιώση
και έξέλθη τής ύπηρεσίας του φυσιολογικώς, ήτοι άμα τώ πληρώματι τοΰ χρόνου.
Ηύτυχήσατε νά ΐδητε έκπληρουμένην τήν έπιθυμίαν σας καί είσακουσθεΐσαν τήν
ευχήν σας.
Κύριοι συνεργάται, άποχωρήσαντες τοΰ Σώματος,
Δύνασθε νά είσθε υπερήφανοι διά τό έργον σας καί πρέπει νά έχητε ήσυχον τήν
συνείδησιν ότι έπετελέσατε τή καθήκον σας, άποτελεΐ δέ, κατά ένα μεγάλον φιλό
σοφον, ύψίστην αρετήν τό νά έκτελή τις τό καθήκον του έκ καθήκοντος. Έθέσατε
διά τής όλης δράσεώς σας ογκολίθους εις τά θεμέλια τοΰ συγκροτήματος τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί συνεβάλατε εις τήν δημιουργίαν διά τό ’Αστυνομικόν Σώμα
ώραίων καί λαμπρών παραδόσεων ήρωισμοϋ, αυτοθυσίας καί άφοσιώσεως προς τήν
ιδέαν τής πατρίδος καί τοΰ καθήκοντος, αί όποΐαι ώς φάρος θά καθοδηγούν καί θά
παραδειγματίζουν τούς παραμένοντας συναδέλφους σας. Δικαίως, όθεν,έπαναλαμβάνω,
δικαιούσθε νά εισθε ύπερήφανοι διά τό έργον σας.
Ώ ς ’Αρχηγός τοΰ Σώματος σάς έκφράζω τάς εύχαριστίας μου καί τάς εύχαριστίας τοΰ συνόλου τών άστυνομικών, τών οποίων αί εύχαί καί ή συμπαράστασις
σάς συνοδεύουν εις τήν νέαν σας ζωήν.
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Κύριε 'Υπουργέ, Κύριοι,
'Ο μέχρι προχθές έκλεκτός συνεργάτης καί παλαίμαχος Διοικητικός Διευθυν
τής Α 'κ . Τζηρίτης Κωνσταντίνος έδώρησεν εις το ’Αστυνομικόν Σώμα τήν βιβλιο
θήκην του, έκ 245 πολυτίμων καί ποικίλου περιεχομένου βιβλίων, εις ένδειξιν τής
μεγάλης του άγάπης προς τό ’Αστυνομικόν Σώμα. Τον φίλον καί συνεργάτην κ.
Τζηρίτην ηύχαρίστησα δι’ επιστολής μου.
Μέ έξαιρετικήν χαράν καί συγκίνησιν δράττομαι τής ευκαιρίας τής παρούσης
επισήμου τελετής διά νά ευχαριστήσω καί αύθις, έκ μέρους τοϋ ’Αστυνομικού Σώμα
τος, τον κ. Τζηρίτην διά τήν δωρεάν του ταύτην καί νά τού ευχηθώ τά βέλτιστα».
"Υστερα άπ’ τον έμπνευσμένο λόγο τοϋ κ. ’Αρχηγού, ό κ. Καθάρειος ’Απόστο
λος, μιλώντας έκ μέρους τών άποχωρησάντων, είπε μεταξύ άλλων καί τά εξής :
«Έ ξοχώ τατε κ. 'Υπουργέ, κ. ’Αρχηγέ, άγαπητοί κ. συνάδελφοι καί συνεργάται,
'Η διδομένη σήμερον τιμητική έκδήλωσις προς ημάς, τούς άρτι άποχωρήσαντας έκ τής ένεργοΰ υπηρεσίας, άποτελεΐ τήν τελευταίαν, άλλά καί τήν πλέον ικανο
ποιητικήν άμοιβήν πού μάς προσφέρει τό ’Αστυνομικόν Σώμα, διά τήν μακράν καί
εύδόκιμον έν αύτώ υπηρεσίαν μας.
Ύποβάλομεν εύγνωμόνως προς υμάς κ. 'Υπουργέ τάς θερμοτάτας εύχαριστίας
μας διότι εύηρεστήθητε νά μάς τιμήσητε διά τής παρουσίας σας. Εύχαριστοΰμεν
έπίσης θερμότατα τον κ. ’Αρχηγόν καί τούς άγαπητούς συναδέλφους διά τήν δοθεΐσαν προς τιμήν μας έορταστικήν ταύτην άποχαιρετιστήριον συγκέντρωσιν.
'Υπήρξε πράγματι μακρά ή σταδιοδρομία μας έν τώ Σώματι καί σήμερον μετά
συγκινήσεως άναμιμνησκόμεθα διάφορα εύτυχή καί δυσμενή γεγονότα, τά όποια
διήλθομεν μέ παλαιοτέρους καί προ ημών άποχωρήσαντας συναδέλφους, καθώς
καί μέ αρκετούς έκ τών παραμενόντων. Τά γεγονότα αύτά, πολλά εις άριθμόν καί
ποικίλα εις άποτελέσματα προεκάλεσαν, ώς έπί τό πολύ, θυσίας καί πράξεις πατριω
τικής έξάρσεως, ένεφάνισαν καί έξύψωσαν ήθικάς άξίας, συνέδεσαν ψυχικώς όλους
τούς υπαλλήλους, άνεξαρτήτως βαθμών καί είδικότητος, ώστε έν πλήρει άγάπη καί
συναδελφοσύνη νά έργάζωνται μετά ζήλου προς έκπλήρωσιν τής άποστολής των.
...Κατά τήν σημερινήν τιμητικήν έκδήλωσιν, ένθυμούμεθα μετά συγκινήσεως
τούς μάρτυρας συναδέλφους μας, οί όποιοι έθυσιάσθησαν κατά τήν έκτέλεσιν τού
καθήκοντος των. Πολλοί άπό αυτούς θά ήτο δυνατόν νά παρευρίσκοντο μεταξύ μας.
Εϊμεθα υπερήφανοι διά τούς ήρωικούς νεκρούς μας, διότι διά τής θυσίας των,
έτίμησαν τό Σώμα καί συγκατελέχθησαν εις τό πάνθεον τών άγωνιστών, ύπέρ τής
έλευθερίας τής πατρίδος μας καί εδραίωσαν τήν πίστιν τών υπολοίπων προς άπηνή
συνέχισιν τού άγώνος ύπέρ βωμών καί εστιών, ώστε νά κτυπηθή άλύπητα ό κομ
μουνισμός ό όποιος παρ’ ολίγον νά ύπεδούλωνε τό πνεύμα καί τήν έλευθερίαν τής
πατρίδος μας.
' Ημείς, οί χάριτι τού Παντοδυνάμου έπιζήσαντες τής κομμουνιστικής λαίλαπος,
δέν πρέπει νά λησμονώμεν ποτέ τάς πολυτίμους έθνικάς υπηρεσίας πού προσέφερον.
'Η θυσία των πρέπει νά είναι ό τηλαυγής φάρος μελλόντων άγώνων καί έθνικών
έπιδιώξεων, έάν τούτο ήθελεν άπαιτηθή άπό όλους μας, ιδιαιτέρως όμως άπό τούς
νεωτέρους οί όποιοι μάς άκολουθοΰν.
'Ιερά καί αίωνία ας παραμένη ή μνήμη τών μαρτύρων τού Σώματος καί άσβε
στος πρέπει νά καίη ή κανδύλα τής εύγνωμοσύνης τοϋ ’Έθνους, προ τών ιερών μορ
φών των.
...’Ή δη ήμεϊς έπερατώσαμεν, όπως καί οί προ ημών, τον άγώνα εις τον στίβον
τού καθήκοντος. Σάς παραδίδομεν τήν σκυτάλην ίσχυράν, προς συνέχισιν έκ μέρους
σας τού άγώνος κατά τήν υπόλοιπον σταδιοδρομίαν σας, μέ τήν έντολήν όπως καί
σεις παραδώσητε αύτήν εις τούς νεωτέρους μέ τάς αύτάς ύποθήκας.
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Εύχόμεθα δπως ό Θεός σας βοηθήση εις τήν έκπλήρωσιν της αποστολής σας
καί τήν πλήρη έκπλήρωσιν των ιδανικών σας.
Σας εύχαριστοΰμεν καί πάλιν θερμώς διά τήν σημερινήν προς τιμήν μας άποχαιρετιστήριον έκδήλωσιν».

Ό τ. 'Αστυνομικό; Διευθυντή; Α' κ. ’Απόστολοί Καθάρειο; όμιλών κατά τήν γενομένην
τελετήν πρό; τιμήν τω ν άποχωρησάντων αστυνομικών καί διοικητικών ύπαλλήλων.

Μετά τό λόγο τοϋ κ. Καθάρειου, ό Έ ξοχώτατος κ. Υφυπουργός, απευθυνόμενος
προς δλους τούς παρισταμένους, άλλά καί είδικώτερα στούς άπερχομένους, είπε
μεταξύ άλλων καί τά έξης :
«Μέ μεγάλην προθυμίαν έκρινα δτι έπρεπε νά άνταποκριθώ εις τήν παράκλησιν
του κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας καί νά παραστώ εις τήν σεμνήν καί δλως άξιέπαινον αυτήν κατ’ έθιμον διδομένην τελετήν επί τή άποχωρήσει τών καταλαμβανομένων υπό τού ορίου ήλικίας ύπαλλήλων τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων, διά νά σας ευχα
ριστήσω έκ μέρους τής έλληνικής κοινωνίας, ύπέρ τής οποίας τόσα κατά τήν σταδιο
δρομίαν σας έπράξατε , διά νά τής έξασφαλίσετε τό πολύτιμον άγαθόν, τής τάξεως
καί τής ήσυχίας.
...Ά πεχωρήσατε ήδη διά τού ορίου ήλικίας. Πρέπει νά εΐσθε ύπερήφανοι διότι
απεχωρήσατε κατ’ αυτόν τον τιμητικόν τρόπον. Τό έργον σας, πολυσχιδές καί
πολύμορφον, ήτο συγχρόνως καί επικίνδυνον. Θά ήτο δυνατόν, έν τή έκτελέσει τής
δυσκόλου σας άποστολής, νά σας συμβοϋν καί ατυχήματα, έκ τυχαίων γεγονότων ή
επεισοδίων, χωρίς εσείς νά τό έπιθυμήτε.
...’Επιθυμώ νά σας παρακαλέσω δπως καί εις τήν νέαν σας ζωήν, ώς άπό-
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στρατοί, άξιωματικοί και κατώτεροι υπάλληλοι της ’Αστυνομίας Πόλεων, μή παύσετε να βλέπετε μέ την αυτήν συμπάθειαν, πρώτον τον θεσμόν τον όποιον υπηρε
τήσατε έπί τόσα έτη, καί δεύτερον την άποστολήν των έν ένεργεία συναδέλ
φων σας.
...Σας ευχαριστώ, λοιπόν, διότι μου έκάματε την τιμήν καί μέ έκαλέσατε να
παραστώ εις τήν τελετήν αυτήν . Σας ευχαριστώ άκόμη διά τήν συγκίνησιν τήν
όποιαν μοϋ επιφυλάξατε».
Τούς λόγους τών άναφερθέντων ομιλητών έκάλυψαν τά παρατεταμένα χειρο
κροτήματα τών παρισταμένων. Άφοϋ κόπασαν αυτά, οί προσκεκλημένοι καί όλοι
όσοι βρισκόμαστε στή λέσχη μοιρασθήκαμε στα διάφορα τραπέζια, όπου άρχισε
πλέον τό τελευταίο μέρος τής γιορτής, δηλαδή τό μέρος τής δεξιώσεως. 'Όλα πλού
σια καί άφθονα. Τά πάντα φροντισμένα, στοιχείο πού άποδεικνύει προγραμματισμένη
καί μεθοδική δουλειά. Τά έξοδα τής δεξιώσεως καί γενικά τής τελετής, πού μέ άδρές
γραμμές περιγράψαμε, διέθεσε έξ ολοκλήρου τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων.
Κατά τήν διάρκεια τής δεξιώσεως καί ενώ τό παρευρισκόμενο τμήμα τής Φιλαρμο
νικής παιάνιζε διαφόρους εύθυμους σκοπούς καί τραγούδια τοϋ βουνού καί τού Χόγ—
γου, προσήλθε καί ό βουλευτής τής Β' περιφερείας ’Αθηνών κ. Βαρβιτσιώτης ’Ιωάν
νης, ό όποιος, όπως καί πέρυσι, άπέδειξε μέ τήν παρουσία του ότι τρέφει αισθή
ματα άγάπης καί ιδιαιτέρας έκτιμήσεως προς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων.
Θάταν περίπου δώδεκα ή ώρα όταν ό κ. Υφυπουργός άπεχώρησε. Ό κ. ’Αρ
χηγός, άφοϋ συνώδευσε τον κ. 'Υφυπουργό μέχρι τής εξόδου, έπέστρεψε καί παρέμεινε, άνάμεσα σέ άποχωρήσαντας καί έν ένεργεία άστυνομικούς, μέχρι τής 12.15',
οπότε άπεχώρησε καί αύτός, άφοΰ προηγουμένως, έξω τού οικήματος, πήρε μέρος,
ύστερα άπό έκφρασθείσα έπιθυμία τών άποχωρησάντων, σέ μιά άναμνηστική φωτο
γραφία μεταξύ τους. ’Εμείς φύγαμε άπό τή λέσχη γύρω στις 12.25'. Μάθαμε πώς
τό γλέντι συνεχίσθηκε καί πώς άρκετοί μέ αρκετό κέφι έσυραν τό χορό.
Κλείοντας τούτες τις περιγραφές εύχόμαστε άκόμη μιά φορά στούς άποχωρή
σαντας συναδέλφους, όπως περάσουν τήν ιδιωτική τους, πλέον, ζωή μέ υγεία καί
ευτυχία. Ποτέ νά μή ξεχνάνε πώς θά τούς άγαπάμε καί θά τούς έκτιμάμε άπεριόριστα. Τούς υποσχόμαστε πώς όχι μόνο θά φανούμε άντάξιοι συνεχιστές τού έργου
πού μάς άφησαν, άλλά θά παραδώσουμε αυτό στούς μεταγενεστέρους μας καί
«πλείω καί άρείω». Ό Θεός τής άγάπης πάντα κοντά τους.
I. ΡΑ Ι ΚΟΣ

A Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο.Ν

Σ ’ ένα σχολείο τής Σκωτίας, ό καθηγητής ρωτάει τον χοντροκέφαλο
Σμίθ :
— Γιά πές μου Σμίθ, αν ρίξω ένα σελλίνι μέσα στο νιτρικό οξύ θά
διαλυθή ;
—’Ό χ ι κύριε καθηγητά, άπαντάει άδίστακτα ό Σμίθ.
— Μπράβο παιδί μου- καί ξέρεις γιατί ;
— Γιατί κύριε καθηγητά, άν διελύετο, άσφαλώς... δέν θά τό ρίχνατε !...

ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ 1962
Ύπο Ύπαστυνόμου Β' κ. Χ Α Ρ. ΣΤΑΜΑΤΗ

«Κάθε χρόνος που φεύγει αφήνει πίσω τον μια ολόκληρη ζωή..... », είπε κάποτε
ένας σοφός πραγματολογιστής. Καί, κάθε χρόνος που φεύγει, θά συμπληρώσουμε
εμείς, αφήνει πίσω τον ανάγλυφη την σφραγίδα μιας εποχής που πέρασε άνεπίστρεπτα πλέον....
’Ά το μ α , ομάδες καί κοινωνίες, κράτη, ολόκληρος ό κόσμος, στέκονται στο
τέλος κάθε έτους που πέρνα καί κάνουν έναν απολογισμό. Τ ί έφερε ό χρόνος πού
έφυγε ; Τί επιτύχομε ; Πόσα χάσαμε απερίσκεπτα ; Καί τ ί προοιωνίζεται για τον
καινούργιο χρόνο πού άρχίζει ;
’Ερωτήματα αγωνιώδη καί αγχώδη, συμπεράσματα, κρίσεις, σχέδια για το
μέλλον, προβληματισμοί.
“Α ς δούμε όμως σ αυτό τό σύντομο σημείωμά μας τ ί διαδραματίσθηκε στην
ελληνική κοινωνία τον χρόνο πού έφυγε. Δεν χρειάζεται φυσικά νά πούμε ότι όσα
θά αναφέρουμε αφορούν την κοινωνία μας εν σχέσει με την αστυνομική άποστολ.ή
καί δραστηριότητα. ’Ακόμη, δεν χρειάζεται νά πούμε ότι κ α τ α χ ω ρ ί ζ ο ν τ α ι
εδώ ε λ ά χ ι σ τ α μ ό ν ο ν ά π’ τ ό α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ο ι κ ο δ ό μ η μ α τ ο ύ
19 6 2 καί α υ τ ά χ ω ρ ί ς ί χ ν ο ς π ρ ο β ο λ ή ς τ ων ώ ς σ τ α τ ι 
στικ ών δεδομένων.
Ξανοίγον τας λοιπόν τό « Ά σ τ ν ν ο μ ι κ ό Μ η ν ο λ ό γ ι ο τ ο ν 1 9 6 2 »
ζητώ έκ τών προτέρων συγγνώμην γιά τις πάμπολλές παραλείψεις πού θά παρατηρήση ευθύς έξ αρχής ό αναγνώστης. Κάνω την δήλωση ότι αν κατεχώριζα τις
παραλείψεις, τό φτωχό τούτο σημείωμα θά έπρεπε νά λάβη πελώριες διαστάσεις.
Καί δυστυχώς ύφίσταται πάντοτε τό ζήτημα τον χώρου στο περιοδικό αυτό, όπως
νφίσταται καί τό ζήτημα ποικιλίας τής ύλης του.
Με αυτά τά λίγα προλεγόμενα, προχωρώ με την ευχή σας όπως τού χρόνου
μπορέσω καί καταχωρίσω περισσότερα καί λεπτομερέστερα καί πιο «τεκμηριω
μένα». ’Ίσω ς καί μ ε θέση στατιστικής.
*

*

*

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
*
’Αρχίζει ό δεύτερος κύκλος της ’Αστυνομίας Πόλεων, άφοΰ τό 1961 συμπλη
ρώθηκε ό πρώτος μιας λαμπράς τεσσαρακονταετίας (1921-1961).
* Τό έγκλημα, στην καθολική του μορφή, βρίσκεται σέ ύφεση. Ό τύπος επαινεί
πράξεις καί Υποδεικνύει μέτρα κατά τις έκάστοτε άπόψεις του. Πρώτο χρονογρά
φημα τών άθηναϊκών εφημερίδων («Άκρόπολις» τής 3—1—1962), ,ύπό τον τίτλον
«Έκκλησις», μάς έξορκίζει νά άπαλλάξουμε την πρωτεύουσα από τούς θορύβους
τών μοτοποδηλάτων. Προγραμματίζονται άπεργίες, καταστρώνονται σχέδια γιά
συλλαλητήρια ...
*
Ή Εκκλησία χάνει τον προκαθήμενό της, αρχιεπίσκοπο Θεόκλητο. Μεγάλα
αστυνομικά μέτρα στον μητροπολιτικό ναό κατά την τριήμερη έκθεση του λειψάνου
σε κοινό προσκύνημα, ώς καί κατά την κηδεία τοϋ Θεοκλήτου. Μεγάλα άστυνομικά
μέτρα έπίσης, κατά τις διαδοχικές συνεδριάσεις τής Ίεράς Συνόδου προς εκλογήν
νέου προκαθημένου, κατά τις άντιί ράσεις μερίδος τής κοινής γνώμης, κατά ποικιλοτρόπους έκδηλώσεις τών φοιτητών Θεολογίας.
*
Τά ήθη έν.... προόδω. ’Ανακαλύπτεται μέγα διαφθορείο σέ πολυκατοικία τής
οδοϋ Εύελπίδων 11. ’Έ γγαμοι γυναίκες, νέα καί ωραία κορίτσια τών 18—22 ετών.
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’Αμοιβή άστρονομική των έκδιδομένων . "Αλλο διαφθορείο στήν Κυψέλη, Σύρου 24,
δπου ή «καθηγήτρια» μαστροπός Πολιουδάκη έξεμεταλλεύετο νεαρές καί ωραιό
τατες υπάρξεις. «Κώλ γκέρλς» των ’Αθηνών σέ εύρωπαϊκή δράση....
*
Τα καμπαρέ σέ πλήρη δράση. ’Αποκαλύπτεται δτι ’Αμερικανός πληρώνει δέκα
οκτώ χιλιάδες γιά σαμπάνια καί ούΐσκυ έλαχίστης άξίας. Καί δτι Γερμανός πλη
ρώνει χίλιες πεντακόσιες δραχμές γιά μπύρα.... τριακοσίων δραχμών.
* Εύέλπιδες νέοι. Συλλαμβάνονται νεαροί «τέντυ-μπόϋς» πού έλεηλάτουν αύτοκίνητα μέ..... μαγνήτην. Έφηρμόζετο, λέει, ό μαγνήτης στήν οπή της κεραίας—τήν
οποία άφαιροΰσαν—καί έβγαζαν τα κλειδιά άπό τό έσωτερικό του αύτοκινήτου__
*
Είναι καί ή ’Εθνεγερσία. Ώραιοτάτη νεάνις τών είκοσι χρόνων, άρχηγός έπικινδύνου σπείρας νεαρών καί μή κακοποιών. Προτίμηση στή λεηλασία τών άθηναϊκών σπιτιών τήν ήμέρα, τήν νύκτα γλεντοκόπημα. Σολωμοϋ 10 τό άντρον της
σπείρας καί μέσα έκεϊ κλοπιμαία : 120 ζεύγη υποδημάτων, 12 γούνινα παλτά,
32 γούνες, 12 τουαλέττες χορού, 42 φορέματα...Όλα γιά τή «ντόλτσε βίτα».Ά μυαλα
καί έπικίνδυνα νειατα...
* ’Επικίνδυνος σωματέμπορος, φοβερός εκμεταλλευτής πορνών, έξουδετερώνεται
μέ πολλούς κόπους. Κακοποιός επιτίθεται κατά χρωματοπώλου στήν οδόν Λιοσίων
μέ σφυρί- συλλαμβάνεται ύστερα άπό κεραυνοβόλες ένέργειες.
*
Τά αύτοκινητιστικά άτυχήματα λιγοστεύουν. 'Υπολογίζονται ώστόσο σέ 212
κατά εικοσιτετράωρο μόνο στήν πρωτεύουσα.
*
Μέτρα γιά τήν εύλογιά. Ούρές μέ τον έμβολιασμό καί άνησυχία τού κοινού.
*
Πέντε γυναίκες παγιδεύονται στο ασανσέρ της πολυκατοικίας ’Αλεξάνδρας
καί Δημητρίου Σούτσου. ’Απελευθερώνονται μέ τή βοήθεια ’Αμέσου Δράσεως καί
Πυροσβεστικής.
*
Θάνατος τού έν συντάξει ’Αρχηγού ’Αστυνομίας ’Ιωάννη Βαβούρη.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
*
Κακό προμήνυμα. Σ τις πέντε τού μηνός ή συντέλεια τού κόσμου κατά τούς
’Ινδούς άστρολόγους. ’Αγωνία στις λαϊκές συνοικίες καί ερωτήσεις τών απλών
άνθρώπων στήν ’Αστυνομία, αν πράγματι θά χαθούμε.... Διαψεύδονται οί προφη
τείες, έπιζοΰμε καί ό Παντίτ Νεχροΰ έτοιμάζεται νά δικάση τούς «κακούς προ
φήτες»....
*
Λιγώτερα τά εργατικά άτυχήματα. Οί υπολογισμοί τά φέρνουν στήν ’Αθήνα
καί Πειραιά σέ πέντε χιλιάδες τό χρόνο.
*
Ά λλη τραγωδία άποκαλύπτεται : Μοντέρνο διαφθορείο στήν πολυκατοικία
οδού Καπνοκοπτηρίου 6, στή λαϊκώτατη συνοικία τού Ψυρρή. Παλαίμαχος μαστροπός ή Ά ννα Κουτσούκου διαθέτει «κώλ γκέρλς» πολυτελείας. Πολυτέλεια καί στις
τιμές άπαραιτήτως.
*
Μεγάλα αστυνομικά μέτρα κατά τήν άφιξη τού Γιοΰρι Γκαγκάριν. ’Απόπειρα
τής Ε.Δ.Α. νά δημιουργηθοΰν έκτροπα άποτυγχάνει. Άκούγεται ρωσιστί: «Γκαγκά
ριν, σώσε τήν Ελλάδα !».... ( !!)
*
Συνεχίζονται τά μέτρα στον μητροπολιτικό ναό καί στήν ’Αρχιεπισκοπή.
’Εκλέγεται ό νέος άρχιεπίσκοπος, ό Καβάλας μακαριώτατος Χρυσόστομος.
*
Καί άλλο διαφθορείο στήν πολυκατοικία Α γίου Μελετίου 54. 'Η Αικατερίνη
Παναγοπούλου ή Παγανοπούλου ή Κωνσταντινίδου, παλαίμαχος στο είδος, εξου
δετερώνεται. Ά π ειρ ες οί εύχαριστίες τών γονέων γιά τά άνήλικα κορίτσια τους πού
σώθηκαν.
*
Εύγενεστάάη φιλοξενία στά κρατητήρια τής Γενικής ’Ασφαλείας δέκα πέντε....
κομψοτάτων κυριών καί δεσποινίδων. Μόνο πού κάτω άπό τις έξωμες τουαλέττες,
τά σκουλαρίκια καί τά μενταγιόν κρύβονται άθλια άνδρικά σώματα. ’Ανώμαλοι
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τύποι «άνδρών» πού περιεφέροντο στά κέντρα των ’Αθηνών καί τούς περιμάζεψε
ή σωτήρια κλούβα....
* 'Η επαιτεία τείνει να έκλειψη. 'Ωστόσο συλλαμβάνεται στή στοά Φέξη ή πολυ
τάλαντη Αικατερίνη Μπουρέκα, ό κινητός θησαυρός μέ τήν επιφανειακή άθλιότητα.
Λίρες χρυσές 165 καί στή φόδρα τοΰ παλτού της 22 χιλιόδραχμα. 'Αμαρτωλοί
μόχθοι ολόκληρης ζωής....
ΜΑΡΤΙΟΣ
*
Γιορτές τοΰ κοινού μέ τις αποκριές καί πονοκέφαλοι της ’Αστυνομίας. Στήν
Πλάκα άληθινό πανδαιμόνιο. Εύτυχισμένη ’Αστυνομία των Πατρών, μέ τις πενήντα
χιλιάδες επισκέπτες τοΰ καρναβαλιοΰ !...
* Δέν ύπελόγισαν καλά οί δύο Λιβανέζοι λαθρέμποροι ναρκωτικών, πού ήρθαν
στον τόπο μας νά κάνουν τήν τύχη τους. Συνελήφθησαν ύστερα άπό κοπιαστική
παρακολούθηση. Καταρράκτης πολυτίμων λίθων. Καί χασίς, άξίας τριών έκατομμυρίων, στήν κρύπτη τοΰ αυτοκινήτου των.
*
Πάλι τά ήθη. Μεγάλα διαφθορεία άποκαλύπτονται στήν Καλλιθέα καί τά Πα
τήσια. Παντρεμμένες καί κορίτσια 14—18 ετών πουλάνε τό κορμί τους, ύπύ τήν
καθοδήγηση τής Βασιλικής X. Μπερέκου καί τής Εΰας Γ. ’Εμμανουήλ. 'Ο φεμινι
σμός έν δράσει...
*
Συλλαμβάνονται ό «Άρτανιάν», ό «Πόθος» καί ό «’Άραμις». Τρεις επικίνδυνοι
κακοποιοί μεταμφιεσμένοι άποκριάτικα. Συγκομιδή : Διακόσιες τριάντα πέντε
χιλιάδες δραχμές άπό 27 κλοπές...
*
’Άλλοι νεαροί συλλαμβάνονται στον Πειραιά. Είναι τέσσαρες καί καταναλώ
νουν σαράντα πέντε χιλιάδες σέ καμπαρέ τής Τρούμπας μόνο σέ μιά νύχτα. ’Άσσοι
γλεντζέδες, άλλά διαρρήκτες φοβεροί, πού είχαν λεηλατήσει καί τό ζαχαροπλαστείο
«Ντελίς» τής όδοΰ Βουκουρεστίου...
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
*
Τέτοια δόξα πρώτη φορά στον φεμινισμό. Δυο «άντρογυναΐκες», μέ παντελό
νια καί πέτσινα σακκάκια, σκληρές καί άδίστακτες. Κατερίνα Φλοκιώτη, «έπιτελικός νοΰς», καί Χαρίκλεια Δελατόλα, συναρχηγός. Πολυήμερες παρακολουθήσεις
φέρνουν τήν σύλληψή τους. Αιτία : Έξάμηνος πληγή τών οικοδομών. Δηλώσεις
τής Χαρίκλειας : «Νά πάνε οί άντρες νά φορέσουν φουστάνια !». Δηλώσεις τοΰ τρί
του τής σπείρας, τοΰ συζύγου Γ. Φλοκιώτη : «Γιά τρεις άνδρες έκανε ή Κατερίνα !».
'Ο τέταρτος τής σπείρας, ό Ν. Νταβιδόπουλος, «οΰδέν τό «σκληρόν» έδήλωσεν !».
Κέρδη : Τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές άπό κλοπιμαία τών οικοδομών...
* 'Ο Ν. Ζαχαριάδης, καθαιρεθείς άρχηγός τοΰ Κ .Κ .Ε., στέλνει έπιστολή στόν
κ. 'Υπουργό Δικαιοσύνης δτι θέλει νά έρθη στήν Ελλάδα καί νά δικασθή. Παρόρμηση τών Σοβιετικών άρχών ; Ε λιγμ ός ; 'Ό πω ς καί νάναι, άπαράδεκτη καί ιταμή
ή έπιστολή έπιστρέφεται στή Μόσχα.
* Οί σπουδασταί έν δράσει. Αιματηρές συμπλοκές δύο χιλιάδων άπεργούντων
σπουδαστών μέ τήν ’Αστυνομία. Τυφλός φοιτητής ρίπτει έμπρηστικόν σύνθημα
καί έπιχειρεΐται βιαία κάθοδος προς τό 'Υπουργείο Παιδείας. Τραυματία». : 11
φοιτηταί καί 11 άστυνομικοί...
* Δολοφονία τοΰ ύφηγητοΰ ιατρικής Νικ. Γιαννοπούλου, θαυμαστοΰ χειρουργού
τοΰ «Εύαγγελισμοΰ», άπό τον Σιγουρέτταν. ’Αξιέπαινη συμβολή στή σύλληψη τοΰ
δολοφόνου ύπό τοΰ ύπαρχιφύλακος Σύλλη, πρωταθλητοΰ τής Ελλάδος στά τετρα
κόσια μέτρα. ’Αστυνομικά μέτρα κατά τήν πάνδημο κηδεία τοΰ άτυχου έπιστήμονα.
*
Παράνομος συγκέντρωσις τής Ένώσεως Κέντρου. ’Οχλοκρατικά έπεισόδια.
Λίθοι, ξύλα καί μάρμαρα κατά τών αστυνομικών, οδοφράγματα, έπιθέσεις άναρχι-
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κών κατά του Δ' ’Αστυνομικού Τμήματος, τοΰ Μηχανοκινήτου, του 'Υπουργείου
Προνοίας καί τοΰ Ε ' Γυμνασίου Θηλέων. ΙΙάταξις απόπειρας κομμουνιστών δπως
αίματοκυλισθή ή πρωτεύουσα. Το λαμπρότατο άστυνομικό σχέδιο επαινείται ύπό
ολοκλήρου τοΰ τύπου. Τραυματίαι άστυνομικοί : ’Ογδόντα δύο !
* Θρασυτάτη διάρρηξις τοΰ ζαχαροπλαστείου «Σελέκτ», όδοϋ Φωκίωνος Νέγρη,
μέ προϊόν χίλιες καί πλέον χρυσές λίρες καί τέσσαρες χιλιάδες δραχμές. Τό «Ρ ί—
φί-φί» εδώ, δπως καί στο «Ντελίς», άφοΰ οί ίδιοι διέρρηξαν καί εκείνο. Νεαροί τών
δέκα οκτώ χρόνων οί δράστες, πού συνελήφθησαν κεραυνοβόλα.
*
Γιορτές στην Πάτρα μέ την επέτειο τών σαράντα χρόνων άπό της έγκαταστάσεως της ’Αστυνομίας.
Μ Α ·Γ Ο Σ
*
Φθάνουν οί πρώτοι έπισκέπται τών πριγκηπικών γάμων. ’Έρχονται καί οί
έπίσημοι για την έαρινή διάσκεψη τοΰ Ν.Α.Τ.Ο. Καραβάνια τουριστών κατακλύ
ζουν τήν πρωτεύουσα.
* Αυτοκτονίες καί έξαφανίσεις άτόμων πού άνευρίσκονται. Τά αύτοκινητιστικά
άτυχήματα σέ άνοδο. Σέ άνοδο καί τό τουριστικό γενικώς ρεύμα.
*
Πολλές προσπάθειες στα συγκοινωνιακά μας. Μάχη εναντίον τών θορυβωδών
μοτοποδηλάτων, εναντίον τών καυσαερίων καί τού «κορναρίσματος».
* Μέτρα κατά τήν διάσκεψη τού Ν.Α.Τ.Ο. ’Απεργίες.
* Μεγάλα άστυνομικά μέτρα κατά τήν τέλεση τών πριγκηπικών γάμων. Λαμπρά
επιτυχία στήν τήρηση τής τάξεως, σ’ ένα τόσο μεγάλο γεγονός μέ παγκόσμια συμ
παράσταση καί άπήχηση.
* Τό δράμα τών Τζιτζιφιών. Μανιακός κατασφάζει τριανταεξαέτιδα καί τραυμα
τίζει δύο άκόμα γυναίκες, σέ δραματική καταδίωξη. Συλλαμβάνεται καί άποτρέπονται διαδοχικά παρόμοια έγκλήματα. (σχιζοφρενής Ά λ . Συρΐγος).
* Θάνατος τού άστυφύλακος Εύθυμίου Εύθυμιοπούλου, τής Τροχαίας Κινήσεως.
Θύμα τοΰ καθήκοντος, δταν, περιπολώντας στήν λεωφόρο Συγγροΰ, βρίσκει τρα
γικό θάνατο σέ σύγκρουση μέ Δ.Χ. λεωφορείο.
ΙΟΥΝΙΟΣ
* Μεγάλες προσπάθειες γιά τήν εξάλειψη τής επαιτείας. Τά οικοδομικά προβλή
ματα σέ υπερένταση.
* Ή ώρα τών κακών «διερμηνέων». Συλλαμβάνονται καί εκτοπίζονται έννέα
άπό αυτούς, δλοι σεσημασμένοι κακοποιοί, μάστιγα τών τουριστών πού άποζητοΰν
τό ήμίφως καί τις πεταλούδες τών καφωδείων.
* Καί πάλι τά ήθη. Δύο άκόμα διαφθορεία πού έμπορεύονται άμυαλες καί πονη
ρές νέες υπάρξεις.
* 'Ο τουρισμός σέ πλήρη εξέλιξη. Πληθύνεται τό πλήθος τών γενειοφόρων καί σέ
πολλές περιπτώσεις ρυπαρών τουριστών του «ώτο-στόπ». Παρά τήν εμφάνιση,
ή κατά τά άλλα άξιοπρέπεια δέν τούς άπολείπει.
* Δολοφονία «φύλακος καρροτσιών» στήν οδό Σαρρή. Σκοτεινό τό έγκλημα, πού
ή άνάκρισις θά διαλευκάνη οπωσδήποτε.
* Τά μεγάλα έγκλήματα άτονοΰν. Προπορεύονται τά αύτοκινητιστικά δυστυ
χήματα. Πολλές οί εξαφανίσεις άτόμων, έξαφανίσεις τού εικοσιτετραώρου ή σαρανταοκταώρου έπί τό πλεΐστον. ’Άνοδος στις άπόπειρες αύτοκτονίες.
*
Παράξενη συγκυρία θανάτων στήν άστυνομική οικογένεια. Σ τις 10 ’Ιουνίου
άποθνήσκει ό τέως Άστυν. Διευθυντής Α' Τσαγκλής Νικόλαος. Τήν ίδια ήμέρα
υποκύπτει ύστερα άπό μακροχρόνια άσθένεια ό άστυφύλαξ Άλεξανδρής ’Αντώνιος.
Σ τις 21 ’Ιουνίου άποθνήσκει ό Άνθυπαστυνόμος Πολίτης ’Απόστολος. Καί τήν
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άλλη μέρα, 22 ’Ιουνίου, φεύγει άπ’ τή ζωή ό τέως άστυν. Διευθυντής Α' Πετούνης Κωνσταντίνος...
ΙΟΥΛΙΟΣ
*
Μάχες των γηπέδων. Οί διαιτηταί σέ «ειδικήν άσφάλειαν ζωής». Θόρυβος
περί τον Λουκανίδη έξ αιτίας γνωστού σκανδάλου. ’Αδιάκριτοι καί άγενεΐς θεαταί
κινηματοθεάτρων θίγουν παλαίμαχον ήθοποιόν. ’Επεμβάσεις ’Αστυνομίας.
*
Θλιβερή συγκομιδή τής δράσεως των τροχών, παρ’ ολα τα λαμβανόμενα
μέτρα. Τα φορτηγά έν όργασμώ...
*
Τά άτυχήματα των ασανσέρ πολλαπλασιάζονται. Λαμβάνονται αύστηρότατα
μέτρα κατά των ιδιοκτητών καί συντηρητών—οδηγών.
*
Ψηφίζεται νέο νομοσχέδιο περί μέτρων άσφαλείας.
* Τραγικό καί σπάνιο σέ συνθήκες καί άλληγορία δυστύχημα : ’Ηθοποιός τής
Δραματικής Σχολής (ό νεαρός Γιάννης Γρυμανάκης), ενώ άπαγγέλλει σέ μικρούς
φίλους του τον γνωστό Σαιξπηρικό μονόλογο «Νά ζή κανείς ή νά μή ζή», άνέβασμένος στο κιγκλίδωμα ταράτσας πολυκατοικίας, κρημνίζεται καί φονεύεται.
*
Ή ηθοποιός Σπεράντζα Βρανα ραπίζει άστυφύλακα τής Τροχαίας. Λόγοι άγανακτήσεως ή διαφημήσεως ;
* Δέκα τριών ετών φυλάκιση στον πλέον «σίκ» ποντικό ξενοδοχείων, τον διεθνή
άπατεώνα καί λωποδύτη Χρ. Ιΐιάνα, τελειόφοιτον Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
τοϋ ’Αμερικάνικου Πανεπιστημίου Κολούμπια. Δεκαοκτάμηνη φυλάκιση στήν ’Εθνε
γερσία καί εΐκοσιτετράμηνη στους φίλους της.
*
’Επικοί άγώνες γιά τήν κοινή ήσυχία. Στόχοι : Οικοδομές, μοτοποδήλατα,
κόρνες καί ραδιόφωνα...
*
’Επεισόδια συμπαθητικού τραγουδιστή, τοϋ «γύφτου», γιά τον έρωτα «άλλόφυλης» νεαράς τετράξανθης.
*
Δραπετεύει επικίνδυνος «αίλουρος» τής νύχτας έκ τών φυλακών Άβέρωφ.
Είναι ό εκπληκτικής δραστηριότητος διαρρήκτης Σιδερίδης ή Τοτός Δημήτριος,
μέ εικοσαετή «εύδόκιμον» διαρρηκτικήν δράσιν. Ποιναί αύτοΰ : 47 χρόνια !...
Συλλαμβάνεται συντομώτατα είς Άμφιθέαν.
* Θρασύτατες κομμουνιστικές εκδηλώσεις : Σημαία μέ τό «114» στήν ’Ακρό
πολη καί φωτεινή έπιγραφή στά Τουρκοβούνια. Ά πόδειξις δτι ό πατριωτισμός τοϋ
σχετικού άρθρου τοϋ Συντάγματος δέν ισχύει γ ι’ αύτούς.
* Κινηματογραφικόν τέχνασμα τής ’Ασφαλείας οδηγεί στήν σύλληψη μεγάλης
σπείρας άρχαιοκαπήλων. Θά έπωλοΰντο άρχαιολογικά ευρήματα άμυθήτου άξίας
αντί 750.000 δραχμών. Κομψός άμερικανός άρχαιοκάπηλος μέ μούσι καί πλανό
διος γυρολόγος, πού είναι άστυνομικοί... Δράσις τής ’Αστυνομίας στή... Νάξο.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
* Θηριώδες έγκλημα στο λόφο τοϋ Φιλοπάππου. Σεξουαλικόν ; Λόγοι έκδικήσεως ; 'Η άνάκρισις θά τό άποδείξη.
* Φιλότιμη έξαρση τής δράσεως τών τροχών. 'Η κοινή ήσυχία καθημερινή ύπόμνηση τοϋ τύπου. Φυλάκιση τριάντα μηνών στον «Τοτό».
* 'Ο τραγικός θάνατος τής Μονρόε καί τά δακρύβρεκτα δημοσιεύματα δέν ση
μειώνουν θύματα μεταξύ τής κοινωνίας μας.
* Μεγάλη διάρρηξη σέ κοσμηματοπωλείο τής στοάς Νικολούδη. Συλλαμβάνεται
ό δράστης, Χαρ. Δεβελιάδης, ό όποιος άποδεικνύεται φοβερός «φαντομάς», δρά
στης καί τής ληστείας χρυσοχοείου όδοϋ Γεωργ. Σταύρου 2.
* Τό κϋμα τής ζέστης φέρνει μεγάλες άστυνομικές δυνάμεις στις άφετηρίες καί
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τά τέρματα των παραλιακών λεωφορειακών γραμμών, προς τήρησιν της τάξεως.
Αδξησις τών πυρκαϊών.
* Συμπληρώνεται τριετία άπό της ίδρύσεως της ’Αμέσου Δράσεως. Λαμπρά ή
άποδοτικότης, τονίζει ό τύπος.
* Τό τουριστικό «προλεταριάτο» κατακλύζει την ’Αθήνα. Συμπαθές όμως καί
έντελώς ακίνδυνο.
* Μεγάλα άστυνομικά μέτρα στα ποδοσφαιρικά^γήπεδα, στον 'Ιππόδρομο, στο
Φεστιβάλ ’Αθηνών, στις λεωφορειακές άφετηρίες προς τά παραλιακά.
* Αύξάνονται οί κλοπές αυτοκινήτων. 'Ομοίως οί κλοπές άπό άνοικτά αυτοκί
νητα στά άλσύλια καί πάρκα. «Τσαντάκηδες» καί ήδονοβλεψίαι επί τό έ'ργον.
* Θλιβερό επεισόδιο Σοφιανού. 'Η στάσις τού ποδοσφαιριστοϋ έναντι τών άστυνομικών καυτηριάζεται άπό δλον τον τύπο καί προκαλεΐ άπέχθεια στο κοινόν.
*
Πανικός άπό τον ισχυρότατο σεισμό. ’Ελάχιστοι πολΐται πηδούν άπό μπαλκό
νια καί παράθυρα. Θύματα εύτυχώς όχι.
ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΣ
* 'Η ζηλοτυπία εγκληματεί. Καπνεργάτης τού Πειραιώς «καρφώνει» τό σκεπάρνι
στο κεφάλι’της συζύγου, διότι τον έγκατέλειψε.
* ’Απόπειρα διαρρήξεως τών γραφείων Ι.Κ.Α. Κυψέλης. Οί δράσται άποτυγχάνουν άπό εμφάνιση άστυνομικοΰ.
* 'ϊπαρχιφ ύλαξ τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ό Άνδρ. Μαστοράκος, σώζει άπό
βέβαιο πνιγμό στη Δήλο καί μέ κίνδυνο τής ζωής του τον άλλοδαπό Roger Pearge.
Πράξις γενναία, πού προκαλεΐ ένθουσιωδέστατα σχόλια.
* Οί τροχοί συνεχίζουν τήν δράση των. Φορτηγόν έπί περιπτέρου στήν άκτή
Ποσειδώνος. Φονεύει νέον καί τραυματίζει τέσσερες άκόμη.
* Ψυχοπαθής βιβλιοθηκάριος τραυματίζει δύο φοιτητάς στήν Πανεπιστημιακή
Λέσχη. ’Εξαφανίζεται, αλλά συλλαμβάνεται ταχέως.
* Μαινόμενος οπωροπώλης, στήν Κοκκινιά, βυθίζει τό μαχαίρι πού «έσφαξε»
τά καρπούζια στό κεφάλι τής συζύγου του. ’Έ πειτα τό βυθίζει στήν κοιλιά του...
* Έκτέλεσις κοιμωμένου έραστοΰ στον Κορυδαλλό. 'Η δράστις αποπειράται ν’
αύτοκτονήση μέ τό ’ίδιο πιστόλι.
* Τά αφροδίσια σε έξαρση. ’Ανακοινώσεις καί υποδείξεις προς τούς νέους ν’ απο
φεύγουν τις «Κοΰλες—Νίτσες» τών υπογείων καί ισογείων, νά προσέχουν στά
« Ώ το —στοπ» των, κ.λ.κ.λ.
* Λάμπει καί ή αύτοθϋσία. Εύσυνείδητος οδηγός συντρίβει τό ταξί του έπί στύλου,
διά νά άποφύγη τον διαμελισμό εξαετούς παιδιού. Σώθηκε τό παιδί, άπέφυγε τό
θάνατο καί 6 οδηγός...
*
Παράξενα άπό τήν Πάτρα. Γέρων ομογενής πήγε στήν ’Αμερική, άγόρασε
περίστροφο καί γύρισε νά άπειλήση μέ φόνο τήν άνεψιά του καί τόν σύζυγό της__
*
Πρωτόπειρος νεαρός κλέπτης κρημνίζεται στόν φωταγωγό πολυκατοικίας καί
φονεύεται. Θέλησε ν’ άποφύγη τή σύλληψη άπό ενοίκους...
*
Σφοδροτάτη καταιγίδα πλήττει ’Αθήνας καί Πειραιά. 'Η ’Αστυνομία έν πλήρει
δράσει....
*
’Αφηνιάζουν καί οί άμαξοστοιχίες καί κατά τρόπον ιδιόρρυθμον καί σπάνιον
κάποτε. Μιά άμαξοστοιχία έκτροχιάζεται στόν σιδηροδρομικό σταθμό Πειραιώς
κατά τήν ώρα τής «μανούβρας». Πέφτει ολοταχώς στόν έξωτερικό τοίχο τού σταθ
μού, τόν γκρεμίζει καί... βγαίνει στό πεζοδρόμιο. Θύματα : "Ενας άνύποπτος δια
βάτης νεκρός καί ένας οδηγός βέσπας τραυματίας...
OK Τ Ω Β Ρ I Ο Σ
*
"Αγριο έγκλημα στήν Τρούμπα Πειραιώς. Δολοφονία μέ μαχαίρι έν μέση όδώ.
Δράστης καί θύμα συγγαμβροί....
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>8 'Η γενναιότης τιμάται καί άμοίβεται. Λαμπρά τελετή στον Ροταριανό "Ομιλο
’Αθηνών γιά τήν πράξη αύτοθυσίας τοϋ ύπαρχιφ. Μαστοράκου. Τιμαται ολόκληρο
τό Σώ μα στο πρόσωπο τοϋ γενναίου.
*
Αιματηρές συμπλοκές ’Αστυνομίας καί άπεργούντων άριστερών οικοδόμων.
Οΐ άπεργοί χρησιμοποιούν λίθους, ξύλα, τούβλα καί... πιστόλια ! Κινδυνεύει σοβαρώτατα ό Διευθυντής Μηχανοκινήτου Ύποδιευθύνσεως κ. Μπιτούνης. Τραυματίαι
αστυνομικοί 14, ίδιώται 16...
*
’Επεισόδια τών κομμουνιστών στήν ’Ακρόπολη καί Πλάκα, μέ τήν έπέτειο άπελευθερώσεως τών ’Αθηνών.
*
Συλλαμβάνονται δύο έπικίνδυνοι σεσημασμένοι διαρρήκται. Διέρρηξαν μέ
«Ρί—φί-φί» τήν παρά τό Χασάνι άμερικανικήν άποθήκην καί άφήρεσαν ήλεκτρικά
τρύπανα, ήλεκτρικά ψαλίδια κ.λ.π. αξίας 120.000 δραχμών. Τά έργαλεϊα αύτά θά
χρησιμοποιούσαν γιά τήν διάρρηξη μεγάλων καταστημάτων καί τραπεζών, όπως
κατέθεσαν..
*
Μόλις βγήκε άπό τή φυλακή ό Γ. Πιτσινός, νεαρός ελαιοχρωματιστής 24 έτών,
φονεύεται τήν άλλη μέρα μέ στιλέτο άπό τον κακοποιό Γ. Ρουβελά, στήν όδό Πατη
σίων 92 καί μέσα στο μπάρ «Φάμο». Μήλον τής έριδος ή ωραία ’Αγγελική, κοινή
των φίλη...
* Καταδικάζονται ύπό τοϋ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ’Αθηνών ένδεκα έκ
τών δέκα τριών συλληφθέντων οικοδόμων.
*
Εΰϋπόληπτος πολίτης... πυροβολεί κατά όδηγοϋ αυτοκινήτου, λόγω τοϋ παρκαρίσματος !__
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
* «Δραματική απαγωγή δεκαεξαέτιδος στον Πειραιά», πού άποδεικνύεται όμως
ότι είναι μΰθος παρθενικός...
*
Περίεργος έξαφάνισις νεαράς ύπάνδρου, τών δύο τέκνων της καί μιας φίλης της,
στις Τζιτζιφιές. Πιθανώτατα κατεθύνονται προς Αύστραλίαν διά νά έργασθοΰν....
*
Δόξα καί τιμή στους 42 ηρωικούς μάρτυρας αστυνομικούς. ’Απέριττο μνημείο,
μέ συνδρομή όλων τών αστυνομικών, άποκαλύπτεται στό Δερβένι Κορινθίας. Γιά
νά θυμίζη στούς έπιγενομένους τήν κομμουνιστική φρίκη καί τον δρόμο τής θυσίας
γιά τήν ’Ελευθερία.
*
Πολυετείς ποιναί σέ έξη ωρίμους «τέντυ-μπόϋς», πού τον ’Ιανουάριο έκακοποίησαν στον Πειραιά άξιωματικό τής Πυροσβεστικής.
* Νέος θόρυβος περί τον συμπαθή ποδοσφαιριστή γιά τήν κακοποίηση νεάνιδος.
Αίσιον τέλος δράστου καί θύματος.
*
'Η ωρα τών καφωδείων καί καμπαρέ. Τέλος στό μισοσκόταδο καί όσο γίνεται
περιστολή τής αμαρτίας. ’Αληθινή έξυγίανση, πού συναντά όμως πλεϊστες όσες
άντιδράσεις. Καί τελικά άναστολή....
*
Ψευδοκληρικός μάστιγξ. Σειρά τώρα καί σεβαστού Είσαγγελέως άκόμα, πού
τοϋ άφήρεσε όκτώ χιλιάδες δραχμές !...
*
«Στραγγαλισμός» νεαρού οικοδόμου στήν Κυψέλη,- πού άποδεικνύεται όμως
απλός θάνατος έξ αιτίας ραπίσματος τού άδελφοΰ.
*
Μεγάλα άστυνομικά μέτρα κατά τήν συγκέντρωση Κέντρου καί Ε.Δ.Α. Ευτυ
χώς χωρίς ταραχές καί θύματα.
*
Ποινή 5—7 έτών στούς νεαρούς «ριφιφϊδες» τού «Σελέκτ».
*
Διαφθορεία έν όψει καί πάλιν. Μανεκέν καί έγγαμες, άνήλικες καί σπουδάστριες... Θυρωρός πού διαθέτει διαμερίσματα έν άγνοίφ τών ένοικων. Γυμνά ζεύγη
έπ’ αύτοφώρω.
*
Θάνατος τού 'Τπαστυνόμου Α' ’Αριστοτέλη Σαμαρά. "Ενας άκόμα πρόωρος
χαμός άστυνομικοΰ υπαλλήλου...
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
*
Τιμώνται οί νεκροί άστυνομικοί τοϋ κόκκινου Δεκέμβρη 1944. Τό Πανελλήνιο
άποτίει φόρον τιμής καί εύλαβείας.
*
’Εγκλήματα τοΰ τύπου. Συλλαμβάνονται δύο δημοσιογράφοι καί κατάσχεται
άθηναϊκή έφημερίς. Καταδίκη καί έπικύρωσις της κατασχέσεως.
*
Δυστύχημα στον «Παναθηναϊκό», όχι όμως εις βάρος τοϋ διαιτητοϋ. Δεκάδες
θεατών πάνω σέ άλλους θεατάς, όταν ύπεχώρησε μέρος τοΰ κιγκλιδώματος. Τρεις
βαρέως τραυματίαι καί πολλοί έλαφρότερον.
*
Παρ’ ολίγον τραγωδία, όμοια μέ της Άννίτας Μπέηκερ, πού τελειώνει όμως
χωρίς έγκλημα. ’Αμερικανίδα πού θέλησε νά πνίξη τα δύο της παιδιά...
*
Μεγάλη πυρκαϊά στο «Χίλτον», πού άπεσοβήθη χάρις στήν ’Αστυνομία καί την
Πυροσβεστική.
*
Τα φοιτητικά σέ έξαρση. Μεγάλες συγκεντρώσεις, μεγάλα άστυνομικά μέτρα.
Πρυτανεύει ή λογική καί το χιούμορ στις φοιτητικές τάξεις καί 6λα πάνε κατ’ ευχήν...
*
Παράξενο βιβλίο, πού θέλει όλους τούς 'Έλληνες—άνδρες καί γυναίκες—άνωμάλους... Ευτυχώς πού κατάσχεται καί ή συγγραφεύς καταδικάζεται σέ πεντάμηνη
αυτοσυγκέντρωση καί περίσκεψη...
*
Περίεργος θάνατος νεαράς μαθήτριας σέ διαμέρισμα της όδοϋ Δεριγνύ. ’Ατύ
χημα πού οφείλεται πιθανώτατα στή διαρροή φωταερίου.
*
’Επιδημία κλοπών στις γυναικείες τσάντες. Καί ληστρικές άρπαγές άπό...
μηχανοκίνητους ποροτοφολάδες. Είναι δύο δεκαοκταετεΐς πού συλλαμβάνονται.
*
'Ομηρική συμπλοκή, στο θέατρο «Κεντρικόν». ’Αφορμή ή φωτογράφηση τής
συζύγου καί τοϋ έραστοϋ άπό τον σύζυγο... ’Ίσω ς όμως νά μήν ήταν εραστής. Ένδοοικογενειακό πάντως το ζήτημα, πού κατέληξε στήν παράξενη συμπλοκή.
*
Ή Τροχαία άποκτά ραντάρ γιά τον έλεγχο ταχύτητος τών αύτοκινήτων.
*
Μαθητικές διαδηλώσεις στον Πειραιά. Πέντε άστυνομικοί τραυματίζονται άπο
λίθους τών παιδιών...
*
Μυστηριώδης θάνατος ’Αμερικανού συγγραφέως καί δημοσιογράφου. Λιπόθυμος
στο τυπογραφείο τοϋ «’Άθεν Νιούς» καί νεκρός στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο...
Καρδιακό νόσημα ή αιτία.
*
Μεγάλες πλημμύρες στήν Πάτρα. Πάλη τής ’Αστυνομίας γιά τή διάσωση προ
σώπων καί πραγμάτων.
*
Σκοτεινή, κατ’ άρχήν, δολοφονία στούς ’Αμπελοκήπους. 'Υπάλληλος τοϋ
«Ίπποκρατείου» μέ τό κρανίο συντετριμμένο. Κοπιαστική 27ωρη άνάκριση άποδεικνύει δράστιδα τή... μνηστή.
*
Μέγιστον καί άποτρόπαιον έγκλημα ό φόνος, άπό τά πλέον ειδεχθή μάλιστα,
όταν συνοδεύεται μέ ληστείαν. Τό νά σκοτώσης όμως τήν μητέρα σου καί νά τραυματίσης βαρύτατα τον πατέρα σου, μέ κίνητρο τήν ληστεία, όπως έκαμε ό τέταρτος
γυιός τοΰ τραγικού ζεύγους γερόντων στήν Νέα Κυψέλη, Χριστουγεννιάτικα μάλιστα,
άποτελεί τό άκρον άωτον εγκληματικής καί πωρωμένης ψυχής. Μέ μεγάλους κό
πους αποκαλύπτεται ό δράστης κι’ αυτής τής ληστείας. Παρόρμηση προς τήν ληστεία,
τον φόνο καί τον βαρύτατο τραυματισμό : ' Η «ντόλτσε βίτα» μέ τον θηλυκό υπό
κοσμο τοΰ Πειραιώς...
*
Τό Σικάγο καί ό εγκληματικός γαλλικός ύπόκοσμος στήν ’Αθήνα καί τον Π ει
ραιά. Γκάγκστερς τοΰ "Αλ Καπόνε καί τοΰ Λουτσιάνο στήν όδό Σατωβριάνδου,
«Ριφιφίδες» έπικίνδυνοι στο κέντρον τοΰ Πειραιώς, αυτά είναι τά δύο σημαντικώτερα ίσως επιτεύγματα τοΰ εγκληματικού παράγοντα στο 1962. Τελευταία ήμέρα
τοΰ Χρόνου πού πέρασε βλέπετε , παραμονή πρωτοχρονιάς, κέντρον τοΰ Δωδεκαημέρου καί οί ανάγκες τοΰ ύπόκοσμου πολλές : Χρήματα γιά τά χαρτοπαίγνια, γιά
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τουαλέττες καί χρυσαφικά στις φίλες, για διασκεδάσεις στο μισοσκόταδο των υπό
πτων καφωδείων ’Αθηνών καί Πειραιώς, γιά ταξίδια ίσως... μ’ ενα λόγο γιά τήν
αμαρτωλή «ντόλτσε βίτα» κι’ έδώ. Τιμή σέ ολους μας ν’ άνακαλυφθοΰν οί θρασύτατοι λησταί τών πεντακοσίων χιλιάδων τής Δ .Ε .Η . καίοί επικίνδυνοι διαρρήκται τοϋ
Χρυσοχοείου Σημαντήρα, πού καρπώθηκαν πάνω άπό τριακόσιες χιλιάδες δραχμές ( 1).
*
Δώρα τών πολιτών γιά τήν Τροχαία στά πόδια τοϋ «Σταμάτη» καί τοϋ «Γρή
γορή».
*
Θάνατος τοϋ έν συντάξει ’Αστυνόμου Α' Καφαράκη Παναγιώτου.
*
* *
"Ενα μικρό απάνθισμα άπό τά σπουδαιότερα αστυνομικά γενονότα τοϋ 1962,
είναι τά δσα παρέθεσα, δπως πολύ καθαρά βλέπει ό αναγνώστης. Κ αί τά γεγονότα
αυτά άφορονν τις πόλεις ’Αθηνών καί Πειραιώς, πράγμα τό όποιον με αναγκάζει νά
ζητήσω καί πάλιν συγγνώμην, αλλά αυτή τή φορά άπό τούς συναδέλφους Πατρών
καί Κέρκυρας. Τούς διαβεβαιώ λοιπόν δτι τό « Ά σ τ υ ν ο μ ι κ ό Μ η ν ο λ ό γ ι ο
τ ο ϋ 1 9 6 2 » δεν φιλοδόξησε νά συμπεριλάβη έδώ τήν καθολική άστυνομική
δραστηριότητα. ’Ε λ ά χ ι σ τ α σ υ μ π ε ρ ι ε λ ή φ θ η σ α ν καί αυτά άπό τις
δύο μεγαλοπόλεις τής χώρας μόνον.
Ε υχή δλων μας είναι δπως τό 1963 ή ’Αστυνομία επιτυχή περισσότερα στον
άγώνα τοϋ καλόν εναντίον τον κακόν. Καί ή κοινωνία μας νά κατανόηση περισσό
τερο τήν δύσβατη όδό πού σαράντα δυο χρόνια διανυσαμε, δπως καί τήν πλήρη
εμποδίων λεωφόρο πού ξανοίγεται μπροστά μας.
’Ανάγκη νά μάς γίνη «πιστεύω» ώστοσο, δτι τό περισσότερο βάρος αυτής τής
κατανοήσεως άνήκει σέ μάς τούς Ιδιους. Κ ατά τά άλλα, άρκει ή ψυχική δυναμικότης τοϋ "Ελληνος πολίτου.
Ευτυχισμένος λοιπόν καί χαρούμενος ό καινούργιος Χρόνος. Καί προ παντός,
πλέον άποδοτικός στήν προστασία τών τριών πολυτιμοτέρων άγαθών τοϋ άνθρώπου :
Ζωής, Τ ι μ ή ς καί Πε ρ ι ο υ σ ί ας .
(1 )

Σ υ ν ε λ ή φ θ η σ α ν , ώ ς γ ν ω σ τ ό ν , ο ί δ ια ρ ρ ή κ τ α ι τ ο ϋ Χ ρ υ σ ο χ ο ε ίο υ , δ ια λ ε υ κ α ν θ ε ίσ η ς π λ ή 

ρω ς τή ς ύ π οθέσ εω ς.

X. ΣΤΑ Μ Α ΤΗ Σ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό απαραίτητος σύντροφος τών Αστυνομι
κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτώ ν.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
TQN ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ύ π ό Ύ παστυνόμου Α '

κ.

I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ

( Σ υ ν έ χ ε ια έ κ τ ο ϋ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ )
Μ ΕΡΟ Σ Π ΡΩ ΤΟ Ν
Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν Β '

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Καλλίπου.
Πάροδος τής όδοΰ Έρμου 77, κοντά στήν διασταύρωσι Έρμου καί ’Αθήνας.
Ό Κάλλιππος, άστρονόμος τής άρχαιότητος, σύγχρονος του Άριστοτέλους,
γεννήθηκε στήν Κύζικο τίς αρχές τοϋ Δ' π.Χ . αίώνος. 'Υπήρξε μαθητής τοϋ Εύδόξου καί τοϋ Πολεμάρχου, προσδιώρισε, μετ’ άκριβείας σχεδόν, τήν διάρκεια των
ωρών τοϋ έτους καί διώρθωσε τον κύκλο τοϋ Μέτωνος έφευρών τον « Καλλίππειον
κύκλον». 'Ο Μετώνειος κύκλος, περίοδος 19 χρόνων, καθώρΐζε τήν διάρκεια τοϋ
έτους σέ 365 καί 5 /9 ημέρες, ενώ ό Καλλίππειος κύκλος, περίοδος 79 χρόνων, τήν
καθώρΐζε σέ 365 καί 1/4 ήμέρες. ( Ό Καλλίππειος κύκλος ήρχισε να εφαρμόζεται
άπό τό 330 π.Χ . ).

Καλλιρρόης.
Πρόκειται για τήν εκατέρωθεν τοϋ Ίλισοΰ όδό, πού άρχίζει άπό τήν οδόν
Άναπαύσεως καί τελειώνει στά Κάτω Πετράλωνα μέ μικρές διακοπές.
'Η Καλλιρρόη, ή σημαντικώτερη πηγή τών ’Αθηνών, βρισκόταν μεταξύ τής
’Ακροπόλεως καί τοϋ λόφου τών Νυμφών. ’Από τή πηγή αυτή, μετέφερον οί λουτροφόροι τό νυμφικό νερό, πού έχρησιμοποίουν οί μελλόνυμφες παρθένες. Τά νερά
τής πηγής αυτής διωχέτευσεν ό Πεισίστρατος στήν κατασκευασθεΐσα άπ’ αυτόν Έ ννεάκρουνον.

Καλλισθένους.
Πάροδος τής όδοΰ Παλληναίων 37, στή συνοικία Περικλέους, πίσω τών λό
φων Φιλοπάππου καί Νυμφών.
'Ο Καλλισθένης, ιστοριογράφος άπό τήν “Ολυνθο τοϋ Δ ' π.Χ . αίώνος, ήταν
άνεψιός τοϋ Άριστοτέλους καί συμμαθητής τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου, τον όποιον συνώδευσε στήν έκστρατεία τής ’Ασίας. ’Επικρίνοντας τό άπό τον Μ. ’Αλέξανδρο καθιερωθέν δουλοπρεπές έθιμο τής προσκυνήσεως, κατηγορήθη ώς συνωμότης καί έφυ-
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λακίσθη. Κατά τον ’Αριστόβουλο πέθανε στο δεσμωτήριο, κατ’ άλλους όμως άπηγχονίσθη. ’Αποσπάσματα τοϋ έργου του σώζονται καί σήμερα.

Καλλισπέρη Νικολάου.
Πάροδος τής όδοϋ Μητσαίων 21, πίσω άπό τό Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη.
'Ο Νικόλαος Καλλισπέρης, Καλύμνιος άγωνιστής τοΰ 1821, πήρε μέρος σέ
πολλές μάχες καί υπήρξε στενός φίλος τοϋ Κωλέττη, κοντά στον όποιο, μετά την
ανεξαρτησία, υπηρέτησε σέ ανώτατες διοικητικές θέσεις. Έ ξ αιτίας των άντιοθωνικών του φρονημάτων, ύπέστη πολλές διώξεις.

Καλλίστης.
Πάροδος τής όδοϋ Μπούσγου, πίσω άπό τό λόφο Φινοπούλου.
Κατά τήν μυθολογία, Καλλίστην άπεκάλουν οί άρχαϊοι την Ά ρτέμιδα, τής
όποιας ιερόν υπήρχε κοντά στην ’Ακαδημία, όπως υπήρχε, κατά τον Παυσανία,
στά Τρικόλωνα τής ’Αρκαδίας.

Κ αλλιστράτου.
’Αρχίζει άπό τήν όδό Κρατεροΰ ("Ανω Ή λύσια ) καί τελειώνει κοντά στο νέο
τέρμα Ζωγράφου.
Ό Καλλίστρατος, διάσημος ρήτωρ καί πολιτικός, άπό τις Άφιδνές τής ’Α ττι
κής, ήκμασε τόν Δ ' π.Χ . αιώνα. Τό 371 π.Χ . μετέσχε άθηναϊκής άποστολής στην
Σπάρτη καί έπέτυχε μέ τήν ρητορικήν του νά πείση τούς Σπαρτιάτες νά συνάψουν
ειρήνην μέ τούς ’Αθηναίους. ’Αργότερα, έθανατώθη άπό τούς ’Αθηναίους, κατηγορηθείς γιά προδοσία.

Καλλιφρονδ Δημητρίου.
Πάροδος τής όδοϋ Πατησίων 208, κοντά στήν ομώνυμη στάσι, μετά τή πλα
τεία ’Αμερικής (’Αγάμων).
Ό Δημήτριος Καλλιφρονάς, άγωνιστής καί πολιτικός, γεννήθηκε στήν ’Αθήνα
τό 1805. Τό 1837 έξελέγη δήμαρχος ’Αθηναίων. · ’Επί δημαρχίας του ίδρύθη τό
Δημοτικό Νοσοκομείο, τό Α ' Νεκροταφείο κ. ά. Μαζί μέ τόν Δ. Καλλέργη έπρωτοστάτησε στο κίνημα τής 3ης Σεπτεμβρίου 1843. Ώ ς πληρεξούσιος ’Αθηνών στήν Α'
Εθνική Συνέλευσι (1843-1844) διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο στήν επεξεργασία τοϋ
Συντάγματος. ’Από τοΰ 1845 μέχρι, τοΰ 1892 έξελέγετο συνεχώς βουλευτής ’Α τ
τικής. Κατ’ έπανάληψιν διετέλεσεν Υπουργός σέ διάφορα 'Υπουργεία. Τό 1848 καί
τό 1885 έξελέγη πρόεδρος τής Βουλής. Πέθανε στήν ’Αθήνα τό 1897.

Καλογερδ' Ί ω ά ννο υ .
’Αρχίζει άπό τήν όδό Σκύρου 5 καί τελειώνει στήν πλατεία Κανάρη' (Κυψέλης).
Ό ’Ιωάννης Καλογεράς ή Γραμματίκας, άγωνιστής τοΰ 21 άπό τήν Ά ρ τα ,
επολέμησε στήν Πελοπόννησο, ύπό τις διαταγές τοΰ Μακρυγιάννη καί πήρε μέρος
στήν εκστρατεία τής ’Αττικής, τραυματισθείς δύο φορές. Έ τιμήθη μέ τό άργυροΰν
άριστεΐον.
(Συνεχίζεται)

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΠΑΑ
Π ΡΟ Ϋ Π Ο Λ
ΟΙκονομικοΰ έτους 1963, ήτοι από 1ης
ΕΣΟΔΑ
3 .3 3 0 .0 0 0

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν I. Τ Α Κ Τ ΙΚ Α Ι Ε ΙΣ Φ Ο Ρ Α Ι Η Σ Φ Α Λ ΙΣ Μ Ε Ν Ω Ν
"Α ρθρον 1
»
2
»
3

Μ η ν ια ϊα ι Ε ισφορά!.
Δ ικ α ίω μ α έ γ γ ρ α φ η ς
Δ ια φ ο ρ ά π ρ ο α γ ω γ ή ς

2 .9 2 0 .0 0 0
2 9 0 .0 0 0

120.000
2 4 0 .0 0 0

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν II. Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Ι Ε ΙΣ Φ Ο Ρ Α Ι Η Σ Φ Α Λ ΙΣ Μ Ε Ν Ω Ν
"Α ρθρον 1 Ά π ο ζ η μ ί ω σ ι ς
»
2
»
»
3
»
»
4
»

έ κ τ ο ς έδρα ς
Σ υ μ β ο υ λ ίω ν κ α ί ’Ε π ίτ ρ ο π ω ν
Λ α θ ρ ε μ π ο ρ ίο υ
Ε ιδ ικ ή ς 'Υ π η ρ ε σ ία ς

10.000
2 5 .0 0 0
2 5 .0 0 0
1 8 0 .0 0 0

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν III. Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α Ι Ε ΙΣ Φ Ο Ρ Α Ι
, "Α ρθρον
»
»
»

1
2
3
4

Δ ιά θ ε σ ις α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ έ νσ η μ ο υ
Δ ικ α ιώ μ α τ α σ φ ρ α γ ίσ εω ς μ έ τ ρ ω ν κ α ί σ τ α θ μ ώ ν
Δ ικ α ιώ μ α τ α ‘Ιπ π ο δ ρ ό μ ο υ
Π α ρ ά β ο λ α Θ ε ά τ ρ ω ν κ α ί Κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ω ν

4 . 6 5 0 .0 0 0
2 .6 0 0 .0 0 0
4 0 0 .0 0 0
1 .6 0 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0

4 7 5 .0 0 0

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν IV . Π Ρ Ο Σ Ο Δ Ο Ι Π Ε Ρ ΙΟ Υ Σ ΙΑ Σ
"Α ρθρον 1
»
2
»
3

Τ όκ οι Τ ρα π εζώ ν
Τ ό κ ο ι Δ α ν ε ίω ν
’Ε ν ο ίκ ια ’Α κ ιν ή τ ο υ

1 8 0 .0 0 0
1 7 0 .0 0 0
1 2 5 .0 0 0

8 ,6 9 5 .0 0 0
Έ ν ε κ ρ ίθ η
κ α τ ά τ η ν σ υ νεδ ρ ία σ ιν τ ο ϋ Δ ιο ικ η τ ικ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ίο υ
τ η ς 2 4 . 1 1 .1 9 6 2 . Ά ρ ι θ μ . Π ρ α κ τ . 2 5 6 . Ά ρ ι θ . Ά π ο φ . V .
Έ ν Ά θ ή ν α ι ς τ ή 2 4 .1 1 .1 9 6 2
'Ο Γ ρ α μ μ α τ ε ΰ ς ^ τ ο ϋ Δ .Σ .
Θ. Σ Κ Α Ρ Π Α Σ
’Α σ τ υ ν ό μ ο ς Α \

ΛΗΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ο γ ις ιμ ο ς

;

Ιανουάριου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1963
ΕΞΟΔΑ
7 .5 4 0 .0 0 0

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν I. Ι Ι Α Ρ Ο Χ Α Ι Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ
Ά ρθρον 1
»
2

7 .5 0 0 .0 0 0
4 0 .0 0 0

Έ φ ’ ά π α ξ Β οηθήμ ατα
Έ π ισ τ ρ ο φ α ί Κ ρ α τ ή σ ε ω ν

1 0 0 .0 0 0

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν II. Δ Α Π Α Ν Α Ι Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Ε Ω Σ
"Α ρθρον 1
»
2
»
3

Ά π ο ζ η μ ίω σ ις μ ελώ ν Δ . Σ . κ α ί Ν ο μ . Σ υμ βούλου
Γ ρ α φ ικ ή "Υλη
Γ ε ν ικ ά Έ ξ ο δ α

3 0 .0 0 0
3 .0 0 0
6 7 .0 0 0

5 0 0 .0 0 0

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν III. Δ Α Π Α Ν Α Ι Π Ρ Ο Λ Η Π Τ ΙΚ Η Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ω Σ
Έ ν ί σ χ υ σ ι ς Ν ο σ ο κ ο μ ε ίο υ ’Α σ τ υ ν ο μ ία ς Π ό λ ε ω ν
Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν IV . Δ Α Π Α Ν Α Ι Π Ε Ρ ΙΟ Υ Σ ΙΑ Κ Ω Ν Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΩ Ν
Ά ρθρον
Ά ρθρον
»

1
2
3

’Ά ρ θ ρ ο ν
Ά ρθρον

1
2

8 5 .0 0 0
8 5 .0 0 0
1 0 .0 0 0

Μ ισ θ ό ς π ρ ο σ ω π ικ ο ύ ’Α κ ιν ή τ ο υ
Γ ε ν ικ ά έ ξ ο δ α ’Α κ ιν ή τ ο υ
Σ υ ν τ ή ρ η σ ις ’Α κ ιν ή τ ο υ

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν V . Α ΙΙΟ Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Α

Δ ραχμ αΙ
Δ ραχμ αΙ

8 .6 9 5 .0 0 0
8 .2 4 8 .0 0 0

Π λεόνα σ μ α

Δ ραχμ αΙ

4 4 7 .0 0 0

8 .0 0 0

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΑ

Τ α κ τ ικ ό ν Ά π ο θ ε μ α τ ικ ό ν
Έ κ τ α κ τ ο ν Ά π ο θ ε μ α τ ικ ό ν

Έ σοδα
Έ ξοδα

1 0 0 .0 0 0

5 .0 0 0
3 .0 0 0

8 .2 4 8 .0 0 0

Κ ε φ ά λ α ια κ α τ α τ ε θ ε ιμ έ ν α

Έ ν Ά θ ή ν α ι ς τ η 2 0 ή Ν ο ε μ β ρ ίο υ 1 9 6 2

Ό

Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς

Β . Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Ά σ τ υ ν . Δ /ν τ ή ς Β '

Ό

Π ρόεδρος

Ό

Λ ο γ ισ τ ή ς

Θ. Ρ Α Κ ΙΝ Τ Ζ Η Σ

Γ. Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ ΡΗ Σ

’Α ρ χ η γ ό ς Ά σ τ υ ν . Σ ώ μ α τ ο ς

’Α σ τ υ ν ό μ ο ς Α ’

Κ Λ Α Δ Ο Σ Υ ΓΕΙΑ Σ Υ Π Α Λ Λ Η
ΠΡΟ Ϋ ΠΟ Λ
Οικονομικού έτους 1963, ήτοι άπό 1ης
ΕΣΟΔΑ
Κ Ε Φ Α Α Α ΙΟ Ν I. Τ Α Κ Τ ΙΚ Α Ι Ε ΙΣ Φ Ο Ρ Α Ι Η Σ Φ Α Λ ΙΣ Μ Ε Ν Ω Ν
Ά ρ θ ρ ο ν 1 Κ ρ α τ ή σ ε ις έ κ τ ω ν έν έ ν ε ρ γ ε ία υ π α λ λ ή λ ω ν
α' Υ π α λ λ ή λ ω ν Π ό λ ε ω ς ’Α θ η νώ ν
2 .4 5 0 .0 0 0
»
»
Π ε ιρ α ιώ ς
7 5 0 .0 0 0
β'
»
»
Π ατρώ ν
2 0 0 .0 0 0
Υ
»
δ'
»
Κ ερ κ ύ ρ α ς
1 0 0 .0 0 0
’Ά ρ θ ρ ο ν 2 Κ ρ α τ ή σ ε ις έ κ τ ω ν Σ υ ν τ α ξ ιο ύ χ ω ν
α' Σ υ ν τ α ξ ιο ύ χ ω ν Π ό λ ε ω ς ’Α θ η νώ ν
»
»
Π ε ιρ α ιώ ς
β'
»
»
Π ατρώ ν
γ'
»
δ'
»
Κ ερ κ ύ ρ α ς
Κ Ε Φ Α Α Α ΙΟ Ν II. Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α Ι Ε ΙΣ Φ Ο Ρ Α Ι

4 .2 0 0 .0 0 0
3 .5 0 0 .0 0 0

7 0 0 .0 0 0
5 3 0 .0 0 0
1 1 0 .0 0 0
2 5 .0 0 0
3 5 .0 0 0
5 .0 0 0

’Ά ρ θ ρ ο ν 1 Δ ω ρ ε α Ι — Κ λ η ρ ο ν ο μ ία ι — Κ λ η ρ ο δ ο σ ία ι
Κ Ε Φ Α Α Α ΙΟ Ν I I I . Π Ρ Ο Σ Ο Δ Ο Ι Π Ε Ρ ΙΟ Ύ Σ ΙΑ Σ

2 0 .0 0 0

Ά ρ θ ρ ο ν 1 Τ όκ οι Τ ρα π εζώ ν

4 .2 2 5 .0 0 0
Έ ν ε κ ρ ίθ η
κ α τ ά τ η ν σ υ νεδ ρ ία σ ιν τ ο υ Δ ιο ικ .
Σ υ μ β ο υ λ ίο υ τ η ς 2 4 - 1 1 - 1 9 6 2 . Ά ρ ι θ .
Π ρ α κ τ. 3 3 . Ά ρ ιθ . Ά π ο φ . I.
Έ ν Ά θ ή ν α ις τη 2 4 -1 1 -1 9 6 2
'Ο Γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς τ ο ϋ Δ .Σ .
Θ. Σ Κ Α Ρ Π Α Σ
’Α σ τ υ ν ό μ ο ς Α '

ΑΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Ο Γ ΙΣ Μ Ο Σ
’Ιανουάριου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1963
ΕΞΟΔΑ
Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν I.
’Ά ρ θ ρ ο ν
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Υ Γ Ε ΙΟ Ν Ο Μ ΙΚ Η Π Ε Ρ ΙΘ Α Λ Τ Τ Σ Η Σ Φ Α Λ ΙΣ Μ Ε Ν Ω Ν

1 Δ α π ά νη
»
2
»
3
»
4
»
5
»
6
»
7
»
8
»
9
»
10

3 .7 5 0 .0 0 0

φ υ σ ιο λ ο γ ικ ο ύ τ ο κ ε τ ο ύ
1 1 5 .0 0 0
έ ξ ω ν ο σ ο κ . κ α ί φ α ρ μ . π ε ρ ιθ ά λ ψ εω ς
2 .1 9 0 .0 0 0
ν ο σ η λ ε ία ς ε ίς
Δ η μ ό σ ια Ν ο σ η λ . 'Ιδ ρ ύ μ α τ α
9 0 .0 0 0
»
» Ψ υ χ ια τ ρ . - Ά ν τ ι κ α ρ κ . 'Ιδ ρ υ μ .
6 0 .0 0 0
»
» Ν ο σ η λ . Ιδ ρ ύ μ α τ α Ι .Δ .Α .Π .
3 4 0 .0 0 0
»
» Ί δ ιω τ ικ ά ς Κ λ ιν ικ ά ς
6 4 0 .0 0 0
ά γ ο ρ α ς ό ρ θ ο π εδ ικ ώ ν είδ ώ ν
5 .0 0 0
δ δ ο ν τ ια τ ρ ικ ή ς θ ε ρ α π ευ τ ικ ή ς π ε ρ ιθ ά λ ψ εω ς
2 5 .0 0 0
ό δ ο ντ ια τ ρ ικ ώ ν έ ρ γ α σ ιώ ν
5 .0 0 0
μ ε λ ώ ν ο ικ ο γ ε ν ε ιώ ν Σ υ ν τ α ξ ιο ύ χ ω ν
2 8 0 .0 0 0

4 5 0 .0 0 0

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν II. Δ Α Π Α Ν Α Ι Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Ε Ω Σ
Ά ρθρον
»
»
»
»
»

Ι Ά π ο ζ η μ ί ω σ ι ς μ ε λ ώ ν Δ ιο ικ . Σ υ μ β ο υ λ ίο υ κ α ί κ α θ α ρ ίσ τρ ια ς
2 Έ ν ο ίκ ιο ν — Κ ο ιν ό χ ρ η σ τ α — ’Η λ ε κ τ ρ ικ ό ν ρ ε ϋ μ α
3 Γ ρ α φ ικ ή ύ λη — Έ ν τ υ π α — Β ιβ λ ία — Σ φ ρ α γ ίδ ε ς —
Δ ιά φ ο ρ α έ ξ ο δ α
4 Τ η λ ε φ ω ν ικ ά κ α ί Τ α χ υ δ ρ ο μ ικ ά τ έλ η — Σ υ ν δ ρ ο μ α ί ’Ε φ η 
μ ερ ίδ ω ν
_
5 Π α ρ α ρ τ ή μ α τ α Π α τ ρ ώ ν — Κ ερ κ ύ ρ α ς
6 ’Α σ τ υ ν ο μ ικ ό ν Ν ο σ ο κ ο μ ε ίο υ

2 5 .0 0 0
1 1 0 .0 0 0
2 5 .0 0 0
2 5 .0 0 0
5 .0 0 0
2 6 0 .0 0 0

8.000

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν III. Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Α Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΑ
5 .0 0 0
3 .0 0 0

’Ά ρ θ ρ ο ν
1 Τ α κ τ ικ ό ν Ά π ο θ ε μ α τ ικ ό ν
»
2 Έ κ τ α κ τ ο ν Ά π ο θ ε μ α τ ικ ό ν
Έ σ ο δ α Δ ραχμαί
Έ ξοδα
»

4 . 2 2 5 .0 0 0
4 .2 0 8 .0 0 0
1 7 .0 0 0

Π ε ρ ίσ σ ε υ μ α »

4 .2 0 8 .0 0 0

Κ ε φ ά λ α ια Κ α τ α τ ε θ ε ιμ έ ν α

Έ ν Ά θ ή ν α ι ς τ ή 2 0 Ν ο ε μ β ρ ίο υ 1 9 6 2
'Ο Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς

Ό

Π ρ ό εδ ρ ο ς

Ό

Λ ο γ ισ τ ή ς

Β . Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ

Θ. Ρ Α Κ ΙΝ Τ Ζ Η Σ

Γ. Α ΛΕΞΑΝΔΡΗ Σ

Ά σ τ υ ν . Δ )ν τ ή ς Β'

’Α ρ χ η γ ό ς Ά σ τ υ ν . Σ ώ μ α τ ο ς

Α στυνόμος Α '

ΕΙΔ ΗΣΕΙΣ
Π ΡΟ Α ΓΩ ΓΑ Ι

<& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ

—Διά Β.Δ. έτοποθετήθη εις την θέσιν του Έπιθεωρητοΰ του ’Αστυνομικού Σ ώ 
ματος ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' τάξεως κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος.
—Δ ι’ έτέρου Β.Δ. προήχθησαν, έκτων έν ίσχύι πινάκων προακτέων τοΰ έτους 1962
και προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, οί κάτωθι άστυνομικοί
υπάλληλοι.
Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' τάξεως κατ’ έκλογήν, οί
’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β' τάξεως κ.κ. Κωτσιάς ’Αθανάσιος καί Τουζένης Κων
σταντίνος.
Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β ' τάξεως οί ’Αστυνόμοι Α'
τάξεως :
α) Κατ’ έκλογήν: κ .κ . Τζΐνος Διονύσιος, Σταθόπουλος Εύθύμιος, Γεωργουλέας ’Αθανάσιος καί Μπούρας Παΰλος.
β) Κατ’ αρχαιότητα : κ. κ. Άνδρεόπουλος Κωνσταντίνος, Βλαχάκης ’Αθανά
σιος, Παναγούλιας Γεώργιος καί Σπυριούνης Κυριάκος.
Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Α' τάξεως οί ’Αστυνόμοι Β' τάξεως :
α) Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Μπουντας Ή λία ς, Κατσιμαγκλής Δημήτριος, Καλογερόπουλος Σωτήριος, Μανωλέας Κυριάκος, Πουρναρόπουλος ’Ιωάννης, Γιαννακόπουλος ’Ελευθέριος, Σαγρόπουλος Δημήτριος, Λούρης Κωνσταντίνος καί Παπαποστόλου ’Αλκιβιάδης.
β) Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Χατζάκης Στέφανος, Κορρές ’Ιωάννης, Μαρινόπουλος Χρίστος, Σπηλιόπουλος Γεώργιος καί Μπουρτζΐκος Παναγιώτης.
Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β' τάξεως οί 'Υπαστυνόμοι Α' τάξεως :
α) Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Κουτάκης Άνδρέας, Μπελέκιος Δημήτριος, Ζερμπΐνος
Γεώργιος, Τζάντζαλος Θωμάς, Παπανδρέου ’Αντώνιος, Καλτσάς Παναγιώτης, Σιαδήμας Φωκίων, Κοντογεωργάκης Δημήτριος, Βαρότσης Σπυρίδων, Παπαϊσιδώρου
’Ιωάννης, Άρβανιτάκης ’ Ηλίας, Σκαλιδάκης’Εμμανουήλ, Ποθάκος Θεόδωρος, Γιαννακόπουλος Ή λίας, Σαρλής ’Αθανάσιος καί Λάμπρου Βασίλειος.
β) Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Ά γγελής Εύάγγελος, Μπεκρής Χαράλαμπος, Γιαννοΰτσος Θωμάς, Λατουσάκης Βασίλειος, Τσαναής ’Αθανάσιος, Δήμου ή Παπαγεωργίου ’Ιωάννης, Ντεμίρης Λάζαρος, Γαϊτανίδης ’Αδαμάντιος, Σταθόπουλος Ευθύμιος,
Δεβοΰρος Νικόλαος καί Παπακώστας Σεραφείμ.
Εις τον βαθμόν τοΰ Άνθυπαστυνόμου οί Άρχιφύλακες :
α) Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Άνδριανόπουλος Βασίλειος, Ζαφειριού ’Ανάργυρος, Πα
ρίσης Παναγιώτης, Στεφάνής Παναγιώτης, Φραγκούλης Θεόδωρος, Άπανωμεριτάκης Εύάγγελος καί Παπακωνσταντίνου ή Παπαλεξανδρόπουλος Νικόλαος.
β) Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Ρήγας Κωνσταντίνος, Παρασκευόπουλος Νικόλαος,
Άραβαντινός Α γαμέμνων, Βάρδαλος Κωνσταντίνος καί Παπαστεργίου Παναγιώτης.
—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Ά ρχηγοΰ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, κατόπιν σχετι
κής γνωματεύσεως τοΰ Πειθαρχικού Συμβουλίου, προήχθησαν εις τον βαθμόν τοΰ
Ύπαρχιφύλακος οί κάτωθι 34 ’Αστυφύλακες, έξ ών, οί μέν 32 πρώτοι έκ τοΰ καταρτισθέντος προς προαγωγήν πίνακος, οί δέ 2 τελευταίοι συμφώνως προς τάς διατάξεις
τοΰ άρθρου 34 § 1 έδαφ.2 τοΰ Κ.Ν. 4971/31, προς πλήρωσιν υφισταμένων ισαρίθμων
κενών οργανικών θέσεων: κ.κ. ’Έξαρχος Σωτήριος, Ζάχος Σωτήριος, Γκούτης
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Δημήτριος, Γεωργικόπουλος Κωνσταντίνος, Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, Παπα
θανασίου Χρίστος, Βλαχονικολός Σταύρος, Τράντας Χαράλαμπος, Σπαράγγης Ά γ ις ,
Βαρελάς Παναγιώτης, Βαβΐζος Χριστόφορος, Άβαριτσιώτης Κωνσταντίνος, Ξηντάρας Ευάγγελος, Δήμου Παντελής, Διαμαντόπουλος ’Αντώνιος, Σερεμέτης Γερά
σιμος, Ζαχαρόπουλος Θεόδωρος, Παπασταυρόπουλος Γεώργιος, Κοντολάτος Σταμάτιος, Τσάφος Γεώργιος, Δαναγάτος ’Αθανάσιος, Δεβεράκης Νικόλαος, Βερονικιάτης
Στέφανος, Μπεγλίτης Νικόλαος, Παπαφωτίου Κωνσταντίνος, Σαμψάνης Γεώργιος,
Τίγκας Παναγιώτης, Δρόσος ’Αναστάσιος, Παπαδολιόπουλος Βασίλειος, Μπαμπάτσικος Παναγιώτης, Φωτεινόπουλος Σωτήριος, Εύσταθιάδης ’Ιωάννης, Μουγιακάκης Ευάγγελος καί Φαρδέλλος ’Ιωάννης.
*
*

*

ΔΙΑ ΓΡΑ Φ Α Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Διεγράφησαν του ’Αστυνομικού Σώματος άπό 1.1.1963, ώς καταληφθέντες
ύπο τοϋ ορίου ηλικίας, οί κάτωθι αστυνομικοί υπάλληλοι :
1) ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' τάξεως : κ.κ. Καθάρειος ’Απόστολος καί Νούσιας Θωμάς.
2) ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β' τάξεως : κ.κ. Θεοχαράκης Νικόλαος, Κούκουρας ’Ιωάννης, Παπαρσενίου Γρηγόριος, Κατσικαβέλος Γεώργιος, Χρυσανθόπουλος
Άνδρέας καί Παπαγιάννης Γεώργιος.
3) ’Αστυνόμοι Α' τάξεως : κ.κ. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, Σκενδερίδης ’Α
γαμέμνων, Κυραγιάννης Γεώργιος, Βασιλόπουλος Χαρίλαος καί Ά γγελάκος ΠαναΥ'-ώτης.
4 ) ’Αστυνόμοι Β' τάξεως κ.κ. Παππάς Ναπολέων, Βλογιανίτης Παναγιώτης,
Λαμπρόπουλος Γεώργιος, Μεσσάρης Πέτρος, Γεωργουλόπουλος Ή λία ς, Καραχάλιος Βασίλειος, Βλάχος Βάϊος, Μαλλιαρουδάκης Εύάγγελος, Μαργαρίτης ’Εμμανουήλ,
Τσοκάκης Άσημάκης, Νικοκάβουρας Χαρίλαος, Τσόκανος Φώτιος καί Μπαρδόπουλος Δημήτριος.
5) Ύπαστυνόμοι Α' τάξεως : κ.κ. Μιχαλίτσης Κωνσταντίνος, Μιχάλογλου Μι
χαήλ, Παπαδάκης ή Στεφανάκης ’Ό θων, Νικολάου, Βασίλειος καί Παπαβασιλόπουλος Κωνσταντίνος.
6) Άνθυπαστυνόμοι κ.κ. Άδαμόπουλος Ευθύμιος, Σταθόπουλος Γεώργιος, Καβουκλής ’Ιωάννης, Καλογερόπουλος Νικόλαος, Πανουργιάς Δημήτριος, Κωστάκης
Παναγιώτης, Κουφόπουλος Χρίστος, Πουλής ’Ιωάννης, Μιχαλόπουλος Παναγιώ
της, Μπαμπέτας ’Ιωάννης, Μιχελής Παναγιώτης καί Πομόνης Νικόλαος.
Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Εΐςάπαντας τούς άνωτέρω, πλήν των κ.κ. Άγγελάκου Παναγιώτου, Τσοκάκη Άσημάκη, Άδαμοπούλου Εύθυμίου, Μιχαλοπούλου Παναγιώτου καί Πομόνη Νικολάου, άπενεμήθη ό άνώτερος όν κέκτηνται βαθμός, ώς συμπληρώσαντες τον ύπό των κειμένων διατάξεων άπαιτούμενον χρόνον πραγματικής
υπηρεσίας, ώς καί τον τοιοϋτον παραμονής έν τω αύτω βαθμω.
7) Άρχιφύλακες : κ.κ. Καραχάλιος Εύάγγελος, Πεγής Χαράλαμπος, Παναγόπουλος Παναγιώτης, Παυλόπουλος ’Αθανάσιος, Παρασκευόπουλος Νικόλαος, Σαρταμπάκος ’Ελευθέριος, ’Αγγέλου Σπυρίδων καί Κάλλιας Δημήτριος.
8) Ύπαρχιφύλακες : κ.κ. Καλτσάς Ή λία ς, Τσιπάς Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Φώτιος, Δάγλας Παναγιώτης, Παπαϊωάννου Γεώργιος, Κλουκινιώτης Γεώρ
γιος, Όρτακέλης Βασίλειος, Άγγελόπουλος ’Αθανάσιος, Μουμούρης Δημήτριος, Καλέσιος Βασίλειος, Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Λυμπερόπουλος Λυμπέρης, Καμποϋκος
Αναστάσιος, Κίτσος Άνδρέας, Άγγελόπουλος Ή λίας, Δρακόπουλος Μαρίνος, Πατσοϋρος Νικόλαος, Γαβριήλ Κανέλλος, Γαρουνιάτης ’Αλέξανδρος, Διονυσόπουλος
Μιχαήλ, Παπαγιαννόπουλος ’Απόστολος, Ζαχαρόπουλος ή Μπελιότσας Γεώργιος,
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Παπουλάκ.ος ’ Ηλίας, Γιαγκουμπίνης Σωκράτης, Βίτσας Χαράλαμπος, Μακαραντζής Γεώργιος, Κολοβός Ευάγγελος, Μπίρταχας -’Αναστάσιος, Παπαγεωργίου
’Ιωάννης, Νικολόπουλος Νικόλαος, Μπίκας ’Απόστολος, Πατσούρης Κωνσταντίνος,
Παπαγιάννης ’Αναστάσιος, Τσουτσαϊος Δημήτριος, Παπαδόπουλος Σταύρος, καί
Κάσσαρης Δημοσθένης.
9)
’Αστυφύλακες : κ.κ. Παπαθωμόπουλος ’Ιωάννης, Πιρπιρης Δημήτριος, Κ
ραμίδας ' ’Ιωάννης, Μουτζουρούλιας Κωνσταντίνος, Νικολόπουλος Κωνσταντίνος,
Μπρούμας Ή λία ς, καί Κορομπίλης ’Ιωάννης.
Εις άπανταςτούς άποχωρήσαντας του ’Αστυνομικού Σώματος, λόγω ορίου ηλι
κίας, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασε την ευαρέσκειάν του, διά την μακρο
χρόνιον έν τω ’Αστυνομικό) Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν των.
*
Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ - Α Π Ο Λ Υ ΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος ό ’Αστυνόμος Α' κ. Καραχάλιος
Χρίστος, εις δν ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασε την ευαρέσκειάν του διά
την μακροχρόνιον εύδόκιμον έν τω ’Αστυνομικό) Σώματι υπηρεσίαν, καί ο ί’Αστυφύ
λακες κ.κ. Τσιλιμπάρης Νικόλαος, Μεταξάς Παναγιώτης, Άνδριανάκης Γεώργιος,
Καλούτσης ’Αθανάσιος καί Κόλλιας Σωτήριος.
—Άπελύθη τού ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους υγείας, ό Άστυφύλαξ κ.
Νικολόπουλος Θεόδωρος.
*
ΕΠ Α Ν Ο ΡΘ Ω ΣΙΣ
Ή Διεύθυνσις τού περιοδικού, έκπροσωπουμένη ύπό τού κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου
καί ό συνεργάτης μας κ. Γ. Δουκάκης, έκφράζουν τήν βαθεΐαν λύπην των διά τάς
προσβλητικάς φράσεις, αΐτινες έκ πλάνης έδημοσιεύθησαν εις τά ύπ’ άριθ. 217 καί
220 τεύχη τού περιοδικού μας «’Αστυνομικά Χρονικά», περί τού κ. Κωνσταν
τίνου Τσέντζου, άργυραμοιβοΰ καί αίτινες θίγουν τήν τιμήν καί τήν ύπόληψιν αυ
τού. Κατόπιν έρεύνης διεπιστώθη δτι ό κ. Κ. Τσέντζος, δστις είχεν έμπλακή εις τήν
παλαιάν έκείνην ύπόθεσιν τής πλαστογραφίας έπιταγών, τήν οποίαν άφηγεϊται ό κ. Γ.
Δουκάκης είς τά άνωτέρω τεύχη, άπηλλάγη τής κατηγορίας δι’ άθωωτικής άποφάσεως τού Κακουργιοδικείου Πειραιώς, έκδοθείσης κατόπιν άθωωτικής προτάσεως
τού κ. Είσαγγελέως.
.
Διεπιστώθη έπίσης δτι ό κ. Τσέντζος είναι έντιμότατος άνθρωπος καί έπαγγελματίας, ουδέποτε καταδικασθείς ή διωχθείς διά σοβαράν τινα ύπόθεσιν.
’Εκφράζεται δθεν καί πάλιν ή λύπη μας, δεδομένου, άλλωστε, δτι άρχή τού πε
ριοδικού μας είναι δπως μή θίγωνται ποτέ υπολήψεις οίωνδήποτε άτόμων.
*
ΕΎΧΑΙ Ε ΙΣ ΕΟ ΡΤΑ ΖΟ Ν ΤΑ Σ
—Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά, έπί τή ονομαστική των
εορτή, είς τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Κωτσιάν ’Αθανάσιον, είς τούς ’Αστυ
νομικούς Διευθυντάς Β ' κ.κ. Στρατήν ’Αθανάσιον, Μπογιατζόπουλον Ευθύμιον,
Καφαράκην ’Αθανάσιον, Βλαχάκην ’Αθανάσιον, Σταθόπουλον Ευθύμιον καί Γεωργουλέαν ’Αθανάσιον, ώς καί είς άπαντας τούς κ.κ. άξιωματικούς καί κατωτέρους
άστυνομικούς ύπαλλήλους.
— Είς τό κυκλοφορήσαν ύπ’ άριθ. 231 τεύχος τού περιοδικού «’Αστυνομικά
Χρονικά» καί είς τό κεφάλαιον των ειδήσεων «Εύχαί είς έορτάζοντας» παρελείφθη, έκ τυπογραφικής άβλεψίας, νά άναφερθή καί ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β'
κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος, προς δν τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρό
νια πολλά.
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