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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
'Υπό του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ

’Εκείνο τό πρωινό τής Τετάρτης 6 Νοεμβρίου 1928 είχε βρέξει μέ το του?,ούμι. Μπάρα άπό τ ις λίγες. Εΐχε χαλάσει ό Θεός τον κόσμο. Μά το απόγευμα έκαθάρισε ό καιρός καί ένας πιτσιρίκος από τόν συνοικισμό τής Καισαριανής, ό Χα
ρά?,αμπος Μαυροφρύδης, ξεκίνησε άπό την παράγκα του για νά τραβήξη προς τό
μοναστήρι τής Καισαριανής για νά μαζέψη σαλιγκάρια πού θά είχε γεμίσει^ ό τό
πος, υστέρα άπό την πρωινή β_ροχή. Μά ήταν γραφτό φαίνεται νά μή προλάβη νά
μαζέψη ούτε ένα, γ ια τ ί ένώ εΐχε κατεβή για ν’ άρχίση τό μάζεμα,^ σέ άπόστασι
ενός τετάρτου τής ώρας άπό τό μοναστήρι, στην χαράδρα του "Αη-Γιάννη του Πρό
δρομου, είδε ένα π τώ μ α άνδρός καί τό έβαλε στά πόδια. Φοβήθηκε πολύ ό μικοός καί έτρεμε ολόκληρος άπό την τρομάρα του καθώς έτρεχε γιά νά γυρίση σπί
τι του δταν λίγο πιο κ ά τω άπάντησε ένα διαβάτη πού τράβαγε στο μοναστήρι, τόν
Σωτήρη Κυπαρίσση, ό όποιος δταν εΐδε τόσο τρομαγμένο τό κακόμοιρο τό παι
δάκι τό σταμάτησε γ ιά νά τό ρωτήση μήπ ω ς του συνέβη τίποτε. Ό μικρός Χα
ράλαμπος έβαλε αμέσω ς τά κλάματα καί μέσα στ’ άναφιλητά του είπε :
_Νά εδώ μπάρμπα, στο ρέμα του "Αη-Γιαννιοϋ του Πρόδρομου, κοντά στο
προσκυνητάρι πού είναι στο δρόμο, βρήκα έναν άντρα πεθαμένο. Θά τόν έχουν σκο
τώ σ ει. Θά είναι κανένα κακούργημα... Φοβάμαι.. Φοβάμαι^ πο?,ύ.
_Μή φοβάσαι π αιδ ί μου. Δεν θά σέ φάη ό πεθαμένος. Οι πεθαμένοι δεν
_Μά λένε δτι βρυκολακιάζουνε μπάρμπα. Καί μάλιστα οί σκοτωμένοι. ’Εγώ
π άντω ς φοβήθηκα
,
~ r
,
_"Αντε παιδί μου μή φοβασαι. Ιίαμ ε μαζί να μου όειξης που είναι το πτώ
μα. "Εχουμε άλλως τε ύποχρέωσι νά ειδοποιήσουμε την αστυνομία.
Π ραγματικά ό μικρός έλεγε την άλήθεια. Ό Σωτήρης ό Κυπαρίσσης τό δια
πίστω σε καί μόνος του δταν πήγε μαζί μέ τόν μικρό. Μέσα στην χαράδρα,^ καμμιά
εξηνταριά μέτρα πέρα άπό τό μαρμάρινο εικονοστάσι γιά τις εισφορές μέ τό είκονισματάκι του "Α η-Γιάννη του Πρόδρομου απάνω, ήταν μπρούμυτα ένα πτώ
μα άνδρός μέ ένα ζουνάρι στον λαιμό. 'Ο διαβάτης καί ό μικρός δέν κάθησαν νά
δουν τίπ οτε άλλο, αλλά έφυγαν αμέσως καί γρήγορα γρήγορα, γιατί εΐχε αρχίσει
νά σουρουπώνη, ετρεξαν στον σταθμάρχη τής Καισαριανής, ενωμοτάρχη Νικολινάκο κα ί του είπαν τ ί είχαν βρή καί ξαναγύρισαν μαζί του. Νύχτα πιά ό ενωμοτάρ
χης άναψε μερικά σπίρτα καί εΐδε τό πτώ μα πού ήταν μπρούμυτα καί μέ τά πό-
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δια ζαρωμένα κάπως προς την κοιλιά. Τδ πτώμα πραγματικά έφερε ένα ζουνάρι
σφιχτά στο λαιμό. Μέ την πρώτη ματιά πού τού έρριξε, 6 ενωμοτάρχης κατάλα
βε ότι έπρόκειτο για έγκλημα καί έγκλημα πού θά είχε γίνει την παραμονή , δη
λαδή τήν Τρίτη στις 5 Νοεμβρίου, γιατί ό πεθαμένος δέν εΐχε αρχίσει νά μυρίζη.
Στο δεξί του χέρι ήταν μιά βέρα.
Ό ενωμοτάρχης έφυγε καί έστειλε ένα χωροφύλακα νά μείνη όλη τήν νύχτα
νά φρουρήση το πτώμα μήπως πλησιάση κανένας καί χαλάση πολύτιμα ’ίχνη καί
ειδοποίησε αμέσως τήν Διοίκησι Χωροφυλακής Ά ττικοβοιω τίας καί τον τότε προϊ
στάμενο τής Εισαγγελίας, μακαρίτη Γιώργη Κιουρτσάκη.
Πρωί-πρωί, τήν άλλη μέρα, τήν Πέμπτη, έγινε ή αυτοψία άπό τον άνακοιτή, τον μακαρίτη τον Παναγιώτη τον Ρουμελιανάκη, τον ιατροδικαστή έπίσης μα
καρίτη σήμερα, τον Παναγιώτη τον Λουκόπουλο καί τον μοίραρχο Κούοτιο άπο
μέρους τής Διοικήσεως Χωροφυλακής. Παρόντες στην αυτοψία άπο τούς άστυνομικούς συντάκτες οί συνάδελφοι κ.κ. Βενιζέλος Ζερβέας καί Σεβαστιανός Ά ονέλλος καί ό υποφαινόμενος.
'Η χαράδρα μέ το πτώμα ήταν λίγο πιο πέρα άπο ένα άλσύλιο μέ νεαρά τό
τε πεύκα μεταξύ ενός μικρού μοναστηριού, τού 'Αγίου Ίω άννο υ τού Προδρόμου
καί τού τότε καρρόδρομου πού πήγαινε ώς τις έκεΐ υπώρειες τού'Υ μ ηττού, ώ ς το
βυζαντινό μοναστήρι τής Καισαριανής μέ τήν όνομαστή εκκλησία του. ’Ε κεί σ’ ένα
μέρος τής χαράδρας καί κάτω άπο δυο πεύκα πού σχημάτιζαν μέ τήν φυλλωσιά τους
καί μέ τά κλαριά τους μιά γραφική καταπράσινη σπηλιά ήταν το πτώ μ α. Μά καθώς
τραβούσαμε για τήν χαράδρα καί πριν κατεβοΰμε κάτω σ’ αύτή, έκεΐ μέσα στο
άλσύλιο παρατηρήσαμε ροδιές άπο αυτοκίνητο πού ξεκινούσαν άπο το δρόμο, διέ
σχιζαν κάνα δυο χωράφια καί το άλσύλιο καί έφταναν ώς το μέρος τής χαράδρας
πού ήταν τά δυο πεύκα πού έσχημάτιζαν τήν σπηλιά μέ τό πτώ μ α. Μά δέν ήταν
μόνες οί ροδιές πού προσέξαμε. "Αν καί, όπως είπαμε, είχε ’πέσει μεγάλη μπάρα
τήν παραμονή, κοντά στις ροδιές άπο το αυτοκίνητο ήταν πού καί πού σταλαγμα
τιές άπο αίμα πού έφταναν σχεδόν ώς τό μέρος τής χαράδρας, όπου ήταν τό π τώ μ α.
Οί σταλαγματιές αύτές μέ τό αίμα ήταν άπό άνθροοπο ή άπο κανένα ζώο ;
Καί μέ τήν πρώτη περίπτωσι ήταν άπό τό θύμα ή άπό τούς δράστες ; Οί ροδιές
άπό τό αυτοκίνητο μήπως έδειχναν ότι τό έγκλημα είχε γίνει άλλοΰ καί ότι ύσ τε
ρα άπό τήν δολοφονία τό πτώμα, άγνωστο γιατί, είχε μεταφερθή καί ριχτή στήν
άπόμερη εκείνη χαράδρα ; Μά άφοΰ τον μετέφεραν ώς τήν χαράδρα νεκρό, π ώ ς δέν
τούς ήλθε στο μυαλό ν’ άνοίξουνε στήν άμμο ένα βαθύ λάκκο καί νά τον χώσουνε
μέσα γιά νά μή βρεθή ποτέ ΐσως ; Μά τά εγκλήματα δέν εξετάζονται ποτέ μέ τήν
κοινή λογική, γιατί, άν οί έγκληματίες είχαν καί τήν κοινότερη λογική, άπλούστατα δέν θά έγκληματοΰσαν. ’Αφήσαμε όμως όλες αύτές τ ις σκέψεις κα ί τις παοατηρήσεις πού άνταλλάξαμε εκείνη τήν στιγμή γιά πιο ύστερα, γ ιά νά προχωρήσου
με στήν αυτοψία καί στήν έρευνα.
Τό πτώμα εκείνο τού άνδρός, πού θά ήταν μεσόκοπος στήν ηλικία, ήταν κ ά 
τω άπό τήν σπηλιά πού έσχημάτιζαν τά δύο πεύκα καί στήν μέση άκριβώς τής χ α 
ράδρας μπρούμυτα μ.έ μιά μικρή κλίσι προς τήν άριστερή πλευρά καί μέ τά γό 
νατα ελαφρώς νά γέρνουν προς τήν κοιλιά τού μακαρίτη. ’Έ φερε μαύρα καινούργια
ρούχα καί μαύρη ρεμπούμπλικα πού ε ίχ ε πέσει δίπλα στο π τώ μ α , μαύρα π α π ο ύ
τσια, κάλτσες πρόστυχες, μά πολύ πρόστυχες, χρώματος σερ, τόσο πρόστυχες πού
φαινόντουσαν παράξενο μπρος στά καινούργια μαύρα ρούχα. Έ π ίσ η ς έφερε, άλλο
παράξενο πράγμα, πουκάμισο κάτασπρο καί καθαρό, άλλά μπαλωμένο καί έσώορουχα σέ άθλια κατάστασι καί χιλιομπαλωμένα. Λαιμοδέτη καί κολλάρο δέν έφ ε
ρε. Στον λαιμό του ήταν ένας βρόχος άπό λουρί πολύ σφιγμένο καί άπό τό στόα,α
του, τό μισάνοιχτο πού πρόβαλε ή γλώσσα, ενδεικτικό στραγγαλισμού, έβγαιναν
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αιματηροί άφροί. Τό π ιώ μ α είχε άρχίσει νά μυρίζη πια ελαφρώς καί ό ιατροδικα
στής έβεβαίωσε ότι ό θάνατος είχε έπέ?νθει πριν άπδ 48 ώρες.
Τά χαρακτηριστικά ήταν : ’Ανάστημα μέτριο. Μάλλον εύτραφής. Ηλικία,
γύρω στα 40 χρόνια, καστανός, σιτόχρους μέ ψαλιδισμένο μουστάκι καί λίγα μαλ?αά καλά χτενισμένα. Στον δείχτη του δεξιού χεριού έ'φερε βέρα. Ό ιατροδικαστής
ό Αουκόπουλος άναποδογύρισε τό πτώμα. Φάνηκαν τότε τά μάτια, του πεταγμένα.
έξοο καί τό πρόσωπο μελανιασμένο. Στον λαιμό του γύρω γύρω ένας βρόχος σφικτός άπό άνδρικό λουρί δερμάτινο, χρώματος μαύρου.
—’Έ γκλημα διά στραγγαλισμού, είπε ό μακαρίτης δ Αουκόπουλος. Τά πάοα πέρα θά τά δούμε πιο υστέρα, στο νεκροτομείο.
—Μ ήπως είναι αύτοκτονία γιατρέ ; ρώτησε δ μοίραρχος Κούρτιος.
Οί δημοσιογράφοι πού παρακολουθούσαμε μέ δυσκολία κρατήσαμε τά γέ
λια μας. Καί δ Αουκόπουλος μισογέλασε μέ τήν έρώτησι, άλλα περιωρίσθη νά πή.
—’Α ποκλείεται. Μπορεί κανείς νά πνίγη έτσι μέ τό λουρί καί πνιγμένος νά
δέση μέ τό λουρί κόμπο πίσω στο σβέρκο του ; ’Έγκλημα εκατό τά εκατό.
Ό «γιατρός» έβγαλε τήν βέρα καί τήν έδωσε στον ανακριτή. Επίσης είδα
με νά ψάχνη τις τσέπες τού νεκρού καί νά βγάζη άπό μέσα ένα χαρτί πού είχε
κ ά τι γραμμένο απάνω του μέ μολύβι, άλλο ένα δεύτερο χαρτί μέ γράμματα έπίσης
μέ μολύβι, ένα δερμάτινο λουρί πού ήταν οχι ζωστήρας, αλλά μαστίγιο, ένα κουτί
σπίρτα, ένα φυλακτό, ένα μπουκαλάκι μέ φάρμακο καί ένα σταγονόμετρο. Τό φάρ
μακο καί τό σταγονόμετρο τά κράτησε ό ιατροδικαστής γιά νά τά ύποβάλη σέ χη
μική άνάλυσι, ένώ τά άλλα πού βρέθηκαν τά παρέδωσε στον ανακριτή.
—Λ επτά ; ταυτότητα ; ρώτησε εκείνος.
—’Ό χι τίποτε άπό αυτά. Ούτε μιά δραχμή δέν είχε άπάνω του. Ταυτότητα
δέν έχει. "Ολα δσα ήταν στις τσέπες του είναι αυτά πού σας έδωσα, είπε δ για
τρός.
’Εκείνη τήν στιγμή βλέπουμε τον μοίραρχο Κούρτιο νά πλησιάζη τον ανα
κριτή καί νά τού λέη κάτι ιδιαιτέρως στο αυτί. ’Εκείνος έκανε νόημα ότι κατά
λαβε καί μεΐς πού γιά μιά στιγμή ύπωψιασθήκαμε μήπως ή Χωροφυλακή είχε βγά
λει τίποτε γιά τήν ταυτότητα τού θύματος ή γιά τούς δράστες, ρωτήσαμε.
—.’Ό χι. ’Ό χ ι... Είναι κάτι άλλο άσχετο.
’Ε γώ, ό όποιος συνδεόμουνα μέ φιλία μέ τον μακαρίτη τον ανακριτή, τον
ρώτησα.
—Στήν βέρα έχει κανένα μονόγραμμα, κανένα όνομα ;
—’Έ χει απάντησε ξερά καί μέ κάποιο δισταγμό ό άνακριτής.
—"Αντε δόσ’το μας, δόσε μας νά άντιγράψουμε τί γράφουνε καί τά χαρτά
κια πού βρήκατε στο πτώμα τού άγνωστου γιά νά σάς ά.φήσουμε νά κάνετε καί
σείς τήν δουλειά σας καλύτερα καί νά προλάβουμε καί μεΐς νά γράψουμε γιά τις
απογευματινές έφημερίδες μας για το έγκλημα.
Καί άναπάντεχα ακούω τον άνακριτή νά μοΰ λέη.
_Ά ! . . ’Ό χι.. Δέν πρέπει νά τά γράψουμε αύτά.
—Γ ιατί ; ρώτησα κατάπληκτος.
_Γιατί ; Γ ια τί θά μάς χαλάσετε τήν ύπόθεσι. Ά λλω ς τε έχει άντιρρήσεις
καί ό μοίραρχος. Αύτό άλλως τε μοΰ έλεγε καί προηγουμένως ιδιαιτέρως.
Δέν βάσταξα πιά. ’Εξερράγην.
_Έ σύ ό άνακριτής τά λες καί τά παραδέχεσαι αύτά τά πράγματα. ;
_Ναι. Γ ιατί ; ρώτησε μέ κάποιο δισταγμό.
_jyi£ γ ια τί τότε είναι νά χτυπήσω τό κεφάλι μου στον τοίχο γιά τήν κουτάμάοα πού κάνετε ! Γιά τήν φρικώδη γκάφα ! Καί σοΰ ορκίζομαι ότι θά τό γράψω
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γιατί μένω κατάπληκτος. Δέν μου λές. Θά σέ ρωτήσω κάτι. Ξέρεις αύτή τήν στιγμή
πώς λέγεται τό θύμα ;
Οχι·· Τον έχουμε άγνωστο άκόμα, απάντησε ό άνακριτής.
ν λ Εχεις καμμια άλλη ενδειξι, έκτος απδ την βέρα, καί τα σημειώματα, γ ια
νά τον βρής ;
—Όχι.

ταχύτερο ή ταυτότης του θύματος. Γιατί, αν δέν ξέρης τδ ποιδς σκοτώθηκε, δέν
θά βρής ποτέ^οΰτε τδ ποιδς τδν σκότωσε, ούτε τδ γιατί. Αύτδ είναι τδ "Αλφα καί
τδ 'Ωμέγα τής Εγκληματολογίας.
'Ο ανακριτής στάθηκε για μια στιγμή σκεπτικός. Μά τότε έπενέβη ό μοίραρχος.
' Εαί δέν μπορούμε νά βρούμε τδ ποιδς είναι τδ θύμα άπδ τά βιβλία τω ν
εξαφανίσεων ;
Οχι.. Χίλιες φορές ’Ό χι.. Πρώτον γιατί μπορε'ι να μην εχη καταγελθή η εξαφανισις τού σκοτωμένου ή τού στραγγαλισμένί
ραγγαλισμένου άκόμα. ' ϊ στερα γ ια >ρης
του
παρουσιάζεται ό δήθεν
σκοτωμένος καί στραγγαλισμένος ζωντανός. Καί έν τώ μεταξύ θά χάνης καιρό μέχρι
νά φθάστις στδ πραγματικό θύμα. "Αν φθάσης ποτέ σ’ αύτό. Συμφέρον,' λοιπόν,

,
y ν
,
α Ρ·γ)να Τ1·®'- νά βρη π ια ήταν η «ά γ ν ω 
στη» κοπέλα πού είχαν σφάξει άγρια εδώ πιδ πάνω. ’Ά ρχισε κΓ αύτδς άπδ τδ βι
βλίο των εξαφανίσεων καί έπιανε κόσμο καί κοσμάκη για νά ξεφυτρώνουν τά δή
θεν θύματα ζωντανά. Καί έξαφάνισι τής σφαγμένης δέν είχε καταγγελθή. (1). Ποιδς
μ™Ρε; νά μάς βεβαιώση δτι ό νεκρός είναι άπδ τήν ’Αθήνα καί ότι έχει κατα γγελθή ή δτι θά καταγγελθή ή έξαφάνισίς του εδώ ; Καί αν είναι άπδ καμμιά επαρχία ;
Καί άν είναι άπδ κανένα χωριό καί οί δικοί του δέν έχουν άκόμα ιδέα γιά τδν χα
μό του ;
'
κ '
Τά λόγια^μου αύτά είχαν άμεση άπήχησι γιατί 6 φίλος μου άνακριτής κ α τά 
λαβε άργά οτι ήταν μοναδική ίσως περίπτωσις πού δέν μπορούσε νά κάνη ένα βή
μα^ χωρίς τήν άμεση βοήθεια καί συμπαράστασι τού Τύπου καί μάς έδωσε τά στοιζητούσαμε. Λοιπόν ή βέρα άπδ μέσα έγραφε : «Μ αρία Νικολοπούλου
25 /3/1926».
Σ’ ένα χαρτί, ηΟΌ βρέθηκε σ’ ένα μικρό τσεπάκι τού γιλέκου, ήταν γραμμένο με μολύβι : «Γεώργιος Λαδόπουλος. Κοκκινιά πλησίον εις τδ σ π ίτι τού ’Α νέ-
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στη. Καί Χαράλαμπος Στασινόπουλος σωβέρης (προφανώς σωφέρ) οδός Βυθινίας
87. Νέα Κ οκκινιά».
Σέ ένα άλλο χαρτάκι ήταν γραμμένο μέ τό ίδιο μολύβι : «Γιάννενα. Στην
πόρτα σας έξενύχτησα. Ά πεφάσισα τά ναΰρα νά φορώ. Τά μαύρα παντοτεινά».
’Επί τέλους υπήρχαν στοιχεία πού άν έδημοσιεύοντο στις έφημερίδες μποοοΰσε ν ά ά ν α κ α λ υ φ θ ή ή τ α υ τ ό τ η ς τού άγνο^στου στραγγαλισμένου
μεσόκοπου άνδρα ώστε άπό κάπου επί τέλους νά μπορέση νά άρχίση ή άνάκρισις.
Σέ δλους πού είχαμε παραστή στην πρωινή εκείνη αύτοψία, μας έμεινε ή έντύπ ω σ ις δτι αύτός ό άγνωστος άκόμη άντρας τής Μαρίας Νικολοπούλου ήταν άδύνατον νά είχε φθάσει ζωντανός καί νά είχε κατεβή στην χαράδρα εκείνη τού 'Α
γίου Ίωάννου του Προδρόμου δπου δεν είχε καμμιά δουλειά. Κάπου άλλου τον
είχαν καθαρίσει καί μέ κάποιο αυτοκίνητο μετέφεραν έκεί το πτώμα του καί το
έρριξαν. Προφανώς τό έγκλημα είχε γίνει τό απόγευμα ή την νύχτα τής Τρίτης 5
Νοεμβρίου καί νύχτα τής ίδιας ημέρας καί πριν ξημερώση ή Τετάρτη, οί άγνωστοι
στραγγαλισταί τό έφεραν ώς εκεί καί τό έρριξαν στην χαράδρα. Δεύτερο συμπέ
ρασμα. ’Α ναγκαστικά έπρεπε νά ξέρανε καλά τά μέρη, γιατί ή χαράδρα ήταν άθέατη από τό δρομάκι πού περνούσε κοντά της. ’Εκεί έσύχναζαν πολλοί στρατιώτες
πού έκαναν γυμνάσια. Νά ήταν κανένας άπό αυτούς άνακατεμμένος στο φοβερό κα
κούργημα πού μάς άπασχολούσε ; Μπορεί ναι καί μπορεί καί δχι.
’Εμείς, οί άστυνομικοί ρεπόρτερς, είχαμε μιά άλλη δουλειά νά κάνουμε. Νά
τοέξουμε στις έφημερίδες μας καί νά γράψουμε τό «έγκλημα τής Καισαριανής» δπ ω ς τό βαφτίσαμε κ ι’ δλας καί νά καλέσουμε τήν Μαρία Νικολοπούλου πού είχε
άρραβωνιαστή ή στεφανωθή κάποιον, στις 25 Μαρτίου τού 1926, τον Γιώργη τον
Λαδόπουλο άπό την Κοκκινιά, δηλαδή τήν σημερινή Νίκαια, πού καθόταν, κοντά
στο σπίτι ενός Ά νέσ τη καί τον σωφέρ Άνέστη Σταματόπουλο πού κι’ αύτός κα
θότανε, στην οδόν Βυθινίας 87, καθώς καί τήν περίφημη Γιάννενα μέ τήν οποίαν
ήταν ξετρελλαμένος αύτός ό άντρας τής Μαρίας Νικολοπούλου νά τρέξουνε γρή
γορα στο νεκροτομείο γ ιά νά αναγνωρίσουν τό πτώμα καί νά τό πουν στην άνάκρισι. Καί νά ποΰν τό κάθε τί πού ξέρανε γιά νά βρεθούν οί δολοφόνοι. Καί νομίσα
με δτι ή άνακάλυψις τω ν στραγγαλιστών ήταν ζήτημα ωρών. Μά δυστυχώς δεν ή
ταν έτσι.
( Συνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝ ΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν
Ε π ιστημονικήν καί Εγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
σ τη σ α ν 6 απαραίτητος σύντροφος τω ν άστυνομικ ώ ν , οί όποιοι ένδιαφ έρ ο νται διά τήν πρόοδόν τω ν.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΑΠΑΤΕΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣΑΝ ΝΕΚΡΟΥΣ
ΑΙΑ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
•'Υπό τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. ΓΕΩΡ . ΔΟΥΚΑΚΗ —________________
(Σ υνέχεια ά π ό τ ό π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο κ α ί τ έ λ ο ς )

Ετσι κι έγινε. ΙΙρός το τέλος Φεβρουάριου 1929, ο συνάδελφός μου Χ ατζίνης κι’ εγώ, όλη την μέρα είχαμε γίνει ή σκιά τους. Καί τό πρω ί τής 28 Φεβρουά
ριου τους είδαμε νά τραβούν γιά τό ταμείο πού στεγαζόταν, την εποχή εκείνη, στην
διασταυρωσι των οδών Σωτηρος καί Κουντουριώτη.
’Ατέλειωτη ούρα άπ’ έξω άπό μεσόκοπους καί γέρους συνταξιούχους καί γ υ 
ναίκες χήρες, που περιμεναν ν’ άνοιξη τό ταμείο. Τότε μπήκαν στην σειρά καί οί
άνθρωποί μας.
—Μανώλη, μπόρεσα νά. ψιθυρίσω στον συνάδελφό μου. Φαίνεται π ώ ς σέ λ ί
γο θά τούς κάνωμε τσιμπητούς.
"Υστερα· αδιάφοροι μπήκαμε κι’ εμείς στην ούρά καί άκριβώς πίσω τους. Γό ταμείο άνοιξε καί οί συνταξιούχοι ένας-ένας περνούσαν επάνω γιά την
εισπραξι. Οταν ήρθε η σειρά της, ή Γω γώ, κουνιστή καί λυγιστή, ανέβηκε τήν
μαρμάρινη σκαλα τοϋ ταμείου μ ένα βιβλιάριο καί μέ μια άπόδειξι στο χέρι. Πίσω της και πολύ κοντά της εγώ. "Οταν στάθηκε στήν θυρίδα γιά νά τά παραδώση
στον ελεγκτή, πρόλαβα καί διάβασα καθαρά στήν άπόδειξι : Κ ατίνα Γυροπούλου.
0 ελεγκτής υπέγραψε κι’ ή Γωγώ πήγε στο ταμείο καί είσέπραξε πάνω άπό 3.000
δραχμές τής εποχής εκείνης κι’ έφυγε, χωρίς νά περιμένη τον γαμπρό της Κοναξάρη, γιατί εκείνος βρισκόταν σ’ άλλη σειρά.
Νά τήν παρακολουθούσα δεν υπήρχε λόγος. ’Έ γραψα μόνον στο καρνέ μου
το όνομα που διάβασα. Ί ό ίδιο έκανε καί ό συνάδελφός μου Χ ατζίνης πού μπόρε
σε καί διάβασε τό όνομα στήν άπόδειξι τού Κοναξάρη Χρυσάνθου.
—Μανώλη, μιά χαρά τά καταφέραμε, τού έλεγα σέ λίγο στο τμήμα, όπου
γραψαμε τα δελτία μας καί τά παραδώσαμε στον προϊστάμενό μας.
Δεν υπάρχει πλέον άμφιβολία κ. ύπαστυνόμε τού άνέφερα π ώ ς πέσαμε
επάνω τους.
Ο προϊστάμενος ενημέρωσε τον διοικητή Ά ναγνωστόπουλο, ό όποιος τήν
ίδια στιγμή πήρε στο τηλέφωνο τον διευθυντή Πετμεζά (μακαρίτη) καί τον ρώ
τησε για το^ποιόν των δύο υπαλλήλων Πετρονίκου καί Τρικέρη. 'Ο διευθυντής
Πάτμεζας με τις ερωτήσεις τού διοικητου θορυβήθηκε καί ζήτησε περισσότερες
λεπτομέρειες καί τούς συγκεκριμένους λόγους.
( —Θά σάς στείλω τούς άστυνομικούς πού έχουν έπιληφθή τής ύποθέσεως καί
γνωρίζουν καλώς τά πράγματα.
Καί τότε διέταξε τον προϊστάμενό μου κ ι’ εμένα νά παρουσιασθοΰμε στο δι
ευθυντή τοϋ ταμείου. Ό διευθυντής μάς περίμενε μέ αδημονία καί μόλις μπήκα
με στο γραφείο του ρώτησε τον ύπαστυνόμο, άρκετά άνήσυχος :
Τι συμβαίνει, λοιπόν, μέ τον τμηματάρχη Πετρόνικο καί τον εΐσπράκτορα
Τρικέρη ;
Τ
Θι πληροφορίες /lOU έχομε γ ι’ αυτούς κ. διευθυντά, είπ ε ό ύπαστυνόμος,
είναι σοβαρές και θετικές. Μαζί μέ κάποια άλλα πρόσωπα πού έχομε υπό παρακολούθησι έχουν οργανώσει σπείρα καί εισπράττουν μέ ψεύτικα βιβλιάρια κ α ί'π λ α 
στά έγγραφα τοϋ Ιπουργειου Οικονομικών συντάξεις προσώπων, πού όπως εξα
κριβώσαμε, δεν είχαν ποτέ συνταξιοδοτηθή άπό τό δημόσιο ταμείο. Ε π ίσ η ς άπό
τις πληροφορίες καί τήν παρακολούθησι βγάλαμε πώς αυτοί οί σατανάδες έδημι-

’Α πατεώνες που άνέστησαν νεκρούς διά νά εΐσπράξουν χρήματα άπο δημόσιο ταμείο

ουργοΰσαν μέ ψεύτικα πιστοποιητικά σέ άκληρους νεκρούς συνταξιούχους κληρο
νόμους καί είσέπρατταν συντάξεις καί του άνέφερε μερικά ονόματα.
'Όσο 6 ύπαστυνόμος εξιστορούσε τις λεπτομέρειες τόσο τού διευθυντοΰ το
γελαστό καί καλόκαρδο πρόσωπο χλώμιαζε καί σοβαρεύονταν, άναλογιζομενος το
μέγεθος τω ν καταχρήσεων. ’Αφού μάς ευχαρίστησε καί μας συνεχάρη, την ίδια
στιγμή διέταξε μυστικό έλεγχο στο τμήμα συντάξεων άπο υπάλληλο τής απολυτου εμπιστοσύνης του καί μας είπε ότι το αποτέλεσμα τού έλέγχου θα ανακοίνωση
αμέσως στον εισαγγελέα καί τον διοικητή μας.
’Έ πρεπε λοιπόν νά περιμένωμε χωρίς βέβαια νά διακόψωμε καί την παρακολούθησι. "Υστερα από 15 μέρες περίπου, ένα τηλεφώνημα τού διευθυντοΰ Πετμεζα
στον διοικητή ’Α σφαλείας έλεγε :
— Μπορώ νά σάς συγχαρώ καί νά επαινέσω τούς υπαλλήλους σας, διότι ο
έλιεγχος έφερε στά χέρια μου σωρεία πλαστογραφημένα μπλοκ καί πολλά ψεύτικα
έγγραφα υπουργείων πού πραγματικά έφεραν νεκρούς ώς ζωντανούς που εισεπρατταν,
έκαναν κληρονόμους σέ άκληρους καί άλλα παρόμοια. Παρακαλώ όπως έλθουν οι
αστυνομικοί πού μου έστεί?ιατε γιά νά τούς παραδώσω τα πλαστογραφημένα έγγραφα
καί προχωρήσετε εις τήν ύπόθεσιν.
Τά ένοχοποιητικά έγγραφα πού μάς παρέδωσε ό διευθυντής ήσαν ψεύτικα χρη
ματικά εντάλματα πού είχαν άποκαλυφθή μέχρις εκείνης τής στιγμής και κατα^ τους
υπολογισμούς του ξεπερνούσαν τις 300.000 δραχμές εκείνης τής εποχής. Μερικά απο
αυτά ήταν τό ύ π ’ άριθ. 318 επ’ όνόματι τής Μαρίας χήρας Περαμανουτζή, τό 3975
επ ’ όνόματι ’Αλεξάνδρου Καραβούτη, τό ύπ' άριθ. 4193 έπ’ όνοματι ’Αντωνίου Καλογήρου, ύ π ’ άριθ. 14.000 έπ’ όνόματι Παρασκευής ’Ανθίμου, Άνδρέου ’Ορφανοί»,
Ξύδη κ.ά.
ι
;
,
,
, , ,
Μέ τήν συγκέντρωσι όλων αύτων των αδιάψευστων πλέον στοιχείων και την ^εν
τολή τού είσαγγελέως Πειραιώς Χαλκιά, ό διοικητής Άναγνωστόπουλος, αφού ένίσχυσε τήν ομάδα καί μέ τον ύπαστυνόμο (μακαρίτην) ’Αγησίλαο Γιαννόπουλο, διέταξε
νά προβούμε στις συλλήψεις τά ξημερώματα τής 28 Μαρτίου 1929.
Ή ομάδα χωρίσθηκε γιά νά γίνουν οί συλλήψεις ταυτόχρονα καί τραβήξαμε,
q ύπαστυνόμος Γιαννόπουλος, ό Χατζίνης κ ι’ εγώ στήν οδό Άρτεμησίου 276 γιά τον
αρχηγό τής σπείρας Σιμό Γερμανόπουλο, τήν αδελφή του Γωγώ καί τον γαμπρό
τους Κοναξάρη, πού συγκατοικούσαν.
^
_
,
Ό Χ ατζητσομπάνης τράβηξε γιά τον Ιρικέρη, στην οόο Λακωνίας, ο Λεοντίτσης, στήν όδό Γορδίου γιά τον Πετρονίκου καί ό Χαρμπίλης, στήν όδό Κριεζώτου γιά τον Γαϊτάκη.
Δεν είχε άκόμα καλά φέξει, όταν φτασαμε οι τρεις εξω απο το σπίτι του
Γερμανοπούλου καί χτυπήσαμε τήν πόρτα. Τό πρωινό κουδούνισμα φάνηκε πώς
τον ανησύχησε, γιατίάνοιξε ό ίδιος. Π ίταν αρκετά φοβισμένος γιατί ά,σφαλώς
δεν περίμενε τήν άνεπιθύμητη έπίσκεψί μας, όπως και οι συνένοχοι του. Ο Χατζίνης
στάθηκε στήν πόρτα μή μάς ξεφύγη κανείς, κι’ ό ύπαστυνόμος κι’ έγώ αρχίσαμε
τήν έρευνα τού σπιτιού.
,
ν
,
, .
Πάμπολλα τά πειστήρια πού βρήκαμε κρυμμένα σε ντουλάπια, λτιβες απολυ
τήρια διαφόρων γυμνασίων, όπως καί άντίτυπα πιστοποιητικών δήμων Πειραιώς,
κ ά., άντίτυπα στρατιωτικών άπολυτηριων και πολλά συμπληρωμένα με διάφορά
ονόματα καί στήν κουζίνα κάτω από μιά κασσόναΆνα σιδερένιο κουτί γεμάτο σφρα
γίδες διαφόρων δήμων καί κοινοτήτων, όπως τού Πειραιώς, Λαγιας, Γυθειου κ.ά.
Τούς συλληφθέντας μέ τά πειστήρια ώδηγήσαμε στήν Ασφάλεια και πίσω
μας δ Χατζητσομπάνης έφερε τον Τρικέρη, δ όποιος είχε τό θράσος νά διαμαρτύ
ρεται καί νά λέη π ώ ς είναι αμέτοχος, μά ό ύποδιοικητής διάταξε να κλειστή σε αυ
στηρά άπομόνωσι. Ό Χαρμπίλης γύρισε χωρίς τον Γαϊτάκη, γιατί καταφερε
νά τό σκάση. Ειδοποιήθηκε από κάποιον σύνοικο τού Γερμανοπουλου την ωρα
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^εβίαςε καί τους
μυζοΰσε^ μέ τήν άπείλή πώς θά τούς κατέδιδε στήν άστυνομία. Δεν έφθανε αύτό μά

Μά ό μακαρίτης Τσαγκλής δεν γελιόταν εύκολα. "Αλλωστε έγνώριζε τήν ύπόθεσι καί τά πρόσωπα άπό τά δελτία μας καί του είπε.
— Αδικα Γαϊτάκη, δεν πιάνει τό παιγνίδι σου. ΤΗρθ
’ Η ρθες μέ τό τελευταίο
τραίνο, είσαι καί σύ κρατούμενος, κι’ αμέσως τον άρχισε τήν άνώκρισι.
ά
'Ο Γαϊτάκης καί πάλι πονηρά
νηρά σκεπτόμενος καί μέ τήν ελπίδα πώ ς θά ξεγλιστρήση, ώμολόγησε τά πάντα.
—- Γνώριζα τήν κατάχρησι άπό καιρό μά τά οικονομούσα γιά καλά άπό τά
κλεμμένα χρήματα του ταμείου καί γΓ αύτό δέν μιλούσα. Τώρα σάς λέω καί γιά τον
Πετρονικο πως κρύβεται στο σπίτι τής αδελφής του, στον συνοικισμό Βύρωνος.
"Ετσι τήν άλλη μέρα 29 Μαρτίου συνελήφθη καί ό Πετρόνικος.
Με την απαρτίαν όλων των ενόχων άρχισε ή προανάκρισις πού κατηυθύνετο
απο τον ίδιο τον διοικητή Άναγνωστόπουλο άπό τήν οποία άπεκαλύφθη πλήρως ό
τρόπος διαπράξεως τής σατανικής άπάτης καί τό μέγεθος τής τεράστιας καταχρήσεως του ταμείου Πειραιώς - Αίγίνης.
Αφού τελείωσε, ή δικογραφία υπεβλήθη μ’ όλα τά άνακαλυφθέντα καί κατασχεθέντα πειστήρια στήν εισαγγελία Πειραιώς.
"Υστερα άπό μερικούς μήνες, ώρίστηκε ή δίκη, πού έγινε τήν 21 ’Οκτωβρίου
1930, στο Πενταμελές Έφετεΐο ’Αθηνών. 'Η διαδικασία είχε κρατήσει άπό τό πρωί
μέχρι αργα τή νύχτα, όταν οί έφέτες έβγαλαν τήν άπόφασί τους.
Στον αρχηγό τής σπείρας Σΐμο Γερμανόπουλο επέβαλαν πέντε χρόνια φυλά
κιση στον Τρικέρη τεσσερα, στον Κοναξάρη τέσσερα, στον Γαϊτάκη τρία καί στον
Πετρόνικο δυομισ/). Τον Κουρβεσογλου και την Γωγω άπήλλαξαν, λόγω άμφιβολιών.
Γ. Δ Ο Υ Κ Α Κ Η Σ

Σ τήν 28η ’ Ο κτω βρ ίο υ 1940
Μέγας παλμός σαν σήμερα
Μά ο ί "Ελληνες σαν "Ηρωες
κτυπονσε τΙς καρδιές μας
τό πήρα νε χ α μ π ά ρ ι,
κι’ δλοι τό δχι λέγαμε
όλοι γ ιά δ π λ α τρέξανε
μέ τόνο στίς φωνές μας.
ποιος νά τ ά π ρ ω το π ά ρ η .

Κάποιος μεγάλος θέλησε
μέ δόλια ευκαιρία,
νά μ π ή εις τήν Ε λλάδα μας
νά σπάση ή Έλ.ευθερία.

Φ άνηκαν γ ε ν ν α ίο ι ά γ ω ν ισ τ α ί
ο ί "Ελληνες π ο λ ε μ ισ τ α ί,
γ ι’ αυτό κ α ι μένουν α θ ά να τοι
χω ρίς κ α μ μ ιά ν κ α κ ία
κ α ί φέραν σ τή ν Ε λ λ ά δ α μ α ς
μεγάλ.η ευη μ ερ ία .
Κ αί τοϋ εχθρόν το ϋ έμεινε
μόνο ό στοχασμός
καί ή νίκη γ ι’ αύτόνε ήτανε
παντοτεινός χαμός.
Σ. Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
1Α σ τυ φ ύ λα κ α ς

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ

ΣΩΜ Α

ΤΟ Υ

ΑΝΘΡΩΠΟΥ

(ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ)
_______________________ 'Υπό του κ. ΘΕΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ____________________!
( Σ υνέχεια από τό προηγούμενο )

2. Τά συστήματα λειτουργίας τοϋ οργανισμού
'Ο οργανισμός τοϋ ανθρώπου, όπως άλλωστε καί όλων των άλλων ζώντων
οντων, λειτουργεί καί διατηρείται στη ζωή έπί τή βάσει διαφόρων συστημάτων,
τά όποια θέτουν σέ κίνησι τά διάφορα όργανά του. Πριν επομένως νά είσέλθουμε
στην έξέτασι τω ν έπί μέρους οργάνων,θεωρούμε χρήσιμο καί σκόπιμο νά είποϋμε
λώγες λέξεις γιά τά συστήματα αύτά, κάθε ένα άπό τά όποια άπασχολεΐ άρκετά όρ
γανα του σώματος, γ ιά νά έκπληρώνη τον προορισμό του.
Τά συστήματα αύτά του άνθρωπίνου οργανισμού είναι πολλά. 'Ως κυριώτερα
όμως έξ αύτών μπορούν νά θεωρηθούν :
α) Τό άναπνευστικόν σύστημα,
β) Τό αίμοποιητικόν τοιοΰτον.
γ ) Τό κυκλοφοριακόν σύστημα,
δ) Τό νευρικόν τοιοΰτον.
ε) Τό πεπτικόν σύστημα,
στ) Τό ούροποιητικόν τοιοΰτον.
ζ ) Τό γεννητικόν σύστημα. Καί τέλος
η ) Τό μυϊκόν τοιοΰτον. ’Αμέσως κατωτέρω θ’ άναπτύξουμε μέ συντομία τά
σχετικά μέ τά συστήματα αύτά, γιά νά δώσουμε μιά ιδέα τοΰ τρόπου λειτουργίας
τοϋ άνθρωπίνου όργανισμοΰ.
1.— Τ ό ά ν α π ν ε υ σ τ ι κ ό ν σ ύ σ τ η μ α . Τοΰτο έχει σκοπό νά έφοδιαζη τον οργανισμό μέ τον αναγκαίο γιά τή συντήρησι καί τή λειτουργία του αέρα,
χωρίς τον όποιον ή ζωή δέν είναι δυνατή. Γιά τή σημασία τοΰ άέρα θά έχουμε τήν
εύκαιρία νά μιλήσουμε έν συνεχεία. ’Εκείνο πού πρέπει νά σημειώσουμε εδώ, είναι
ότι τό άναπνευστικό σύστημα απασχολεί καί χρησιμοποιεί τις ρινικές κοιλότητες,
(ρώ θω νας), τό λάρυγγα, τήν τραχεία άρτηρία, τούς πνεύμονας καί τούς βρόγχους.
Ή λειτουργία τοΰ συστήματος αύτοΰ γίνεται σέ δύο φάσεις, ήτοι μέ τήν
εισπνοή καί τήν έκπνοή. Καί διά μέν τής εισπνοής είσάγεται στον οργανισμό ή άναγκαιοΰσα γιά τή λειτουργία του ποσότης καθαρού, ήτοι περιέχοντος όξυγόνον, άέρα.
Δ ιά δέ τής έκπνοής εξάγεται άπό τον οργανισμό ό χρησιμοποιηθείς ήδη καί καταστάς
π ιά άχρηστος άέρας, ό όποιος περιέχει τό επιβλαβές γ ι’ αυτόν διοξείδιο τοΰ άνθρακος, τό όποιον άπομακρύνεται τοΰ σώματος. 'Η άναπνοή γίνεται, πρέπει δηλαδή
νά γίνεται, μέ τή μύτη, γιατί έτσι μόνον ό άέρας καθαρίζεται άπό τή σκόνη, τά μι
κρόβια καί τά λοιπά επιβλαβή γιά τον οργανισμό τοΰ άνθρώπου στοιχεία. ’Επί
πλέον κα τ’ αύτό τον τρόπο ό άέρας θερμαίνεται καί φθάνει όπου χρειάζεται μέ τις
άπαραίτητες ιδιότητες. Φυσικά ή άναπνοή γίνεται έν μέρει καί άπό τό στόμα, όταν
μάλιστα ή μύτη παθαίνει κάποια βλάβη, καθώς καί άπό τό δέρμα, όπως θά ίδοϋμε.
Κ ατ’ άρχήν όμως αυτή πρέπει ν’ άποφεύγεται κατά τό δυνατόν, εφόσον έξαρτάται βέβαια άπό τον άνθρωπο, γιατί ό έντεΰθεν εισερχόμενος άέρας δέν συγκεντρώ
νει τις ιδιότητες πού άπαιτεΐ ό οργανισμός. 'Τποβάλλει έπομ,ένως τά όργανα σέ έπί
πλέον ενέργειες καί τά κουράζει, ύποχρεώνοντάς τα νά τον επεξεργάζονται, γιά
νά τον καταστήσουν κατάλληλο προς χρησιμοποίησιν. Αύτός είναι ό λόγος, γιά τον
όποιον όλοι οί ύγιεινολόγοι συνιστοΰν τήν άναπνοή μέ τή μύτη καί μάλιστα μέ βαθειές καί όσο τό δυνατό μεγαλύτερης διάρκειας εισπνοές, μέ τό στόμα κλειστό καί
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τον θώρακα ελεύθερον άπδ τις πιέσεις των ενδυμάτων, προς πάντων στήν έξοχή.
2.
—Τ ο α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ο σ ύ σ τ η μ α . Η συντήρησις καί ή έξασφ
λισις της λειτουργίας κα.ι της ζωής του ανθρωπίνου οργανισμού καί τω ν ζώων τής
άνωτέρας κλίμακος γίνεται μέ τδ αιμα, ήτοι τδ έρυθρδν ύγρδ πού κυκλοφορεί σ’
όλα τα σημεία του σώματος και τδ όποιον ξεύρουμ.ε. Τδ αιμα παρασκευάζεται μέ
σα στον οργανισμό μας, μέ βάσι τά στοιχεία πού προσλαμβάνει ούτος άπδ τις τρο
φές, όπως θά ίδοΰμε λεπτομερώς όταν θά μιλήσουμε γ ι’ αύτό, μέ έναν ειδικό μη
χανισμό καί μέ την συνεργασία διαφόρων οργάνων του σώματος. 'Ο μηχανισμός
αυτός δέ άκριβώς καλείται αίμοποιητικό σύστημα.
Για τδ αίμα θά έχουμε την ευκαιρία νά ειποΰμε περισσότερα κατωτέρω. Ε 
δώ ομιλοΰντες γενικά για τδ αίμοποιητικό σύστημα, άρκούμαστε νά σημειώσου
με, ότι χωρίς αύτό δέν είναι δυνατή ή ζωή. Γιατί μέ τδ αιμα πού κατασκευάζει
° οργανισμός, μεταφέρεται σ’ όλο τδ σώμα τδ οξυγόνο, τδ όποιον εισέρχεται μέ
τις εισπνοές σ’ αύτό καί έτσι συντελείται ή καΰσις των τροφίμων έν γένει καί τρο
φοδοτείται καί συντηρείται ό οργανισμός. 'Η μεταφορά του αίματος στδ σώμα
γίνεται μέ ειδικά όργανα τού σώματος πού καλούνται άρτηρίες. Μέ άλλα όργανα
έξ άλλου, πού ονομάζονται φλέβες, παραλαμβάνονται άπδ τά διάφορα σημεία τού
σώματος τά υπολείμματα τών ουσιών πού καίονται καί είναι πιά άχρηστες έκεί
καί απομακρύνονται μαζί μέ τδ αιμα, πού έξ αιτίας τής καύσεως γίνεται ακάθαρτο.
Αύτη ^είναι, στις μεγάλες της γενικές βέβαια γραμμές, ή φύσις, ή λειτουρ
γία καί ή άποστολή τού αίμοποιητικου συστήματος.
3. Το κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α κ ο σ ύ σ τ η μ α . Γ1 ό αιμα αφού κατασκευασθή
στον οργανισμό τού ανθρώπου, πρέπει νά κυκλοφορή στά διάφορα σημεία τού σ ώ 
ματος, γιά νά έκπληρώνη τδν προορισμό του, ήτοι νά συντελή στη λειτουργία καί
τη συντήρησι τού οργανισμού. Ή κυκλοφορία γίνεται μέ τή χρησιμοποίησι δια
φόρων οργάνων τού σώματος, όπως ή καρδιά, οί άρτηρίες, οί φλέβες καί τά τρ ι
χοειδή αγγεία. Ό μηχανισμός δέ τής κυκλοφορίας καλείται κυκλοφοριακό σύ
στημα.
Γιά τά όργανα πού συντελούν στην κυκλοφορία τού αίματος, θά έχουμε την
εύκαιρία νά ειποΰμε ό, τι χρειάζεται στούς μή γιατρούς άναγνώστες μας’ σέ άλλη
θέσι, κατωτέρω. Έδώ άρκούμαστε νά σημειώσουμε, ότι ή κυκλοφορία είναι δύο
ειδών, ήτοι μικρά καί μεγάλη. Καί ή μέν πρώτη είναι εκείνη., κατά την όποια τδ
ακαθαρτον αίμα που μεταφέρουν οι φλεβες απο τά διάφορα σημεία τού σώματος,
όπου συνετελέσθη ή καΰσις τών θρεπτικών ούσιών, στδ δεξιό κόλπο τής καρδιάς.
Άπδ έκεί τούτο μεταφέρεται στούς πνεύμονας, όπου καθαρίζεται καί επανέρχεται,
καθαρό πιά, στον αριστερό κόλπο τής καρδιάς. 'Η δέ δεύτερη, ή μεγάλη δηλαδή
κυκλοφορία, είναι εκείνη κατά τήν όποια τδ συγκεντρούμενο στον άριστερδ κόλπο
τής καρδιάς καθαρόν αιμα, διοχετεύεται σ’ όλη τήν έκτασι καί τήν περιφέρεια τού
σώματος, γιά νά τδ τροφοδοτή μέ θρεπτικά στοιχεία.
ή·—Τ ° ν ε υ ρ ι κ δ σ ύ σ τ η μ α. Τήν ονομασία αύτή φέρει μία σειρά άδένων ή ΐνών, οί όποιες διακλαδώνονται κατά άριστοτεχνικό τρόπο σ’ όλο τδ σώ 
μα τού άνθρώπου καί έχουν σκοπό νά συγκρατουν καί νά ενώνουν σέ συμπαγή μά
ζα τις σάρκες του. Τδ σύστημα τούτο ρυθμίζει άκόμα καί τή λειτουργία όλων τών
άλλων συστημάτων τού οργανισμού, μέ τά όποια είναι άπόλυτα συνδεδεμένον. Ε ί
ναι επομένως αυτονόητον, ότι ή παραμικρά βλάβη του έχει δυσμενή έπίδρασι σ’
όλα τά άλλα συστήματα τού οργανισμού καί συνεπώς κάνει δύσκολη, άν οχι αδύ
νατη, τή λειτουργία τους, άναλόγως.
Τδ νευρικό σύστημα άρχίζει άπδ τδν εγκέφαλο καί διά τής παρεγκεφαλίδος,
τού προμήκους μυελού, καί τού νωτιαίου, εξαπλώνεται σ’ όλο τδ σώμα. Τά νεύρα
είναι δύο ειδών : Τά αισθητικά, πού χρησιμεύουν γιά τή μετάδοσι στόν εγκέφαλο
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τω ν διαφόρων αισθημάτων, τά όποια δοκιμάζουμε κάθε φορά, (λ.χ. πονου, φυ/ους, θερμότητος, κ λ π .). Και τά κινητικά, τά όποια συντελούν στην εκτέλεσι των
κινήσεων. 'Ό λα αύτά φαίνεται ότι γίνονται μόνα τους στους ζώντας ^οργανισμούς.
Κ ατ’ ούσίαν όμως έχουν άπόλυτη σχέσι μέ τό νευρικό σύστημα και αποτελούν τον
πολύπλοκο καί λεπτώ τατο μηχανισμό του.
;
, , «
5.—Τ ό π ε π τ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α . ’Έτσι ονομάζεται ο μηχανισμός εκείνος
του σώματός μας, πού συντελεί στην πέψι, (χώνευμα) των τροφών, τις όποιες προσ
λαμβάνουμε όταν τρώμε ή πίνουμε, καί τή μετατροπή : των μεν χρήσιμων στοι
χείων σέ αίμα, προς θρέψιν. Των δέ άχρήστων σέ ούρα ή περιττώματα; προς αποαάκρυνσιν. Για τό ζήτημα τής θρέψεους του οργανισμού καί^ των τροφών θα ειπουμε ό, τ ι χρειάζεται κατωτέρω, στην κατάλληλη θέσι. ’Εδώ άρκουμαστε να σημειώ
σουμ ε, ότι γιά την π έψ ι χρησιμοποιούνται : Τό στόμα, ό φαρυγξ, ο οισοφάγος, το
στομάχι, τό λεπτό καί παχύ έντερο, τό ήπαρ (συκώτι), η χοληδοχος κυστις και
τό πάγκρεας. Γιά την ιδιαίτερη συμβολή έκαστου θά γίνη λόγος εν συνεχεία.^
6 —Τ ό ο ύ ρ ο π ο ι η τ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α . Τοΰτο^ ειναι^ ό^μηχανισμός ε
κείνος του σώματος, μέ τον όποιο τούτο μετατρέπει σέ ουρά τά ^άχρηστα καί ε
πιβλαβή στοιχεία τώ ν τροφών, κατά την τελική επεξεργασία τού αίματος, καθ
ην διατηρούνται τά χρήσιμα, καί τά άπομακρύνει τού οργανισμού.
Γιά τή λειτουργία τού συστήματος αυτού χρησιμοποιούνται τά δυο νεφρά,
πού είναι προσκεκολλημένα κατά θαυμάσιο τρόπο στή σπονδυλική στήλη (ένα
δεξιά καί ένα άριστερά), οί δύο ουρητήρες, πού συνδέονται ένας με κάθε νεφρό, η
ουροδόχος κύστις, ό προστάτης καί ή ουρήθρα. Ό μηχανισμός του ουροποιητικού
συστήματος είναι τουλάχιστον όσο καί οί άλλοι σπουδαίος, γιατί ^χωρίς αυτόν ^ή
ζωή είναι άδύνατη. Συγκεκριμένως κάθε βλάβη του ^έχει ώς αποτέλεσμα την
παραμονή εντός τού σώματος των άχρήστων πια σ ^αυτο και ακαθαρτων ουσιών,
από τις όποιες προκαλεϊται ή δηλητηρίασις καί ό θάνατος.
7._ Τ ό γ ε ν ν η τ ι κ ό
σ ύ σ τ η μ α. Άποκαλεΐται γεννητικο σύστημα
ό μηχανισμός εκείνος τού σώματος, μέ τον όποιο γίνεται ή γονιμοποίησή των α
παραιτήτων στοιχείων καί ή άναπαραγωγή τού είδους, ήτοι ή διαιώνισή και η συντήρησις τής ζωής. Τούτο υπάρχει σ’ όλη τή ζώσα κτισι και λειτουργεί κατα δια
φορετικό τρόπο σέ κάθε περίπτωσι. Ή λειτουργία του είναι σπουδαιότατη, γιατί
χωρίς αυτή ή ζωή σβύνει σέ μιά μόνον γενεά καί ή γή ερημώνεται σέ λίγα μονο
χρόνια. ’Έ τσι ή συνέχισις τής ζωής καί διαιώνισις τών ζώντων οντων τής δημι
ουργίας καθίσταται προβληματική, ήτις αποβαίνει άδύνατη. >
,
, ,
Γιά τή λειτουργία τού γεννητικου συστήματος, την αναπαραγωγή και τη
διαιώνισι τής ζω ής χρειάζονται δύο οργανισμοί διαφόρου φύλου, οί αρσενικοί καί
οί θηλυκοί. Καί στούς μέν αρσενικούς, τώ ν άνωτέρων εννοείται μορφών τής ζωής,
(άνθρωποι καί ώρισμένα είδη ζώ ω ν), τά γεννητικά όργανα^είναι οί ορχεις, ή^έπιδυδιμίς, οί σπερματοδόχες κύστεις, ό προστάτης καί τό πέος. Στους^ θηλυκούς οι
ωοθήκες, οί σάλπιγγες, ή μήτρα, ό κόλπος, ό παρθενικός ύμήν και το αιδοιον, με
τά μικρά καί μεγάλα χείλη του. 'Ο τρόπος λειτουργίας του γεννητικου συστήμα
τος είναι σ’ όλους γνω στός καί έπομένως δεν χρειάζεται νά είποϋμε τίποτε γ ι’ αυ
τόν έδοκ
(Συνεχίζεται)

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Ή Σχολή Ύπαστυνόμων άνά την Ελλάδα
'^ίττό του Δοκ. 'Χτταατυνόμ.ου κ. Ε . ΓΛΥΜΗ

Δεν είναι ή πρώτη φορά, πού οί φιλόξενες στήλες των « ’Αστυνομικών Χρονι
κών» έχουν άσχοληθή μέ εκδρομές τής Σχολής 'Ύπαστυνόμων. Ή περιγραφή τής
εφετεινής όμως, εκτός τού ότι αποτελεί γιά μάς τρόπον έκφράσεοος τής ευγνωμοσύ
νης μας^πρός εκείνους, πού έκοπίασαν γ ι’ αύτήν, άποτελεΐ συνάμα γεγονός μή δυνάμενον να παραβλεφθή από την αστυνομική έπικαιρότητα.
,
Πρωινό τής 17-9-65. Οι δοκψ,οι της Κ Εκπαιδευτικής περιόδου καί μέλη τω ν
οικογενειών τους μπροστά στήν Σχολή τους, έτοιμοι γιά τήν μεγάλη εκδρομή άνά τήν
Πλλαδα. Στήν Ελλάδα τουφωτός, τής χαράς, του μύθου και τής πραγματικότητος.
1Ίαζι μας, στο ταςιδι αυτό, ο υποδιοικητής των ’Αστυνομικών Σχολών, Ά σ τυν.
ΔιευθυντήςJ3 κ. Κ. Πολίτης, ό όποιος άναπληροΐ τον κωλυόμενον, λόγω υπηρεσια
κών αναγκών, διοικητή μας Άστυν. Διευθυντήν Α' κ. Π. Λυκούσην, ό κοσμήτωρ
τών Σχολών, Άστυν. Α' κ. Α. Παπαθανασίου καί ό διμοιρίτης μας 'Υπαστ. Α'
κ. Κ. Κουβέλης. Έπιβιβαζόμεθα δύο πολυτελών πούλμαν κ ι’ ενώ τά τραγούδια, τ ’
αστεία καί τ ’ ανέκδοτα σκορπίζουν κέφι, άφήνουμε τήν «πόλι τής Παλλάδος», τήν
ώρα που η κινησις αρχίζει στούς δρόμους καί οί άνθρωποι ξεκινούν γιά τον καθημε
ρινό μόχθο.
Οί ώρες περνούν καί τά πούλμαν μας - χαρούμενα καί κεφάτα - διατρέχουν τά
παράλια τού Μωρηά. Κόρινθος, Αίγιο, Ρίο, Άντίρριο καί νά . . . μπροστά μας σέ
λίγο φαίνεται ο «φράχτης» τού Μεσολογγίου. Μπαίνοντας κανείς σ’ αυτή τήν πόλι
χάνει την αισθησι τού χρόνου. Μεταφέρεται νοερά στις τάπιες καί στούς προμαχώνί,ς^κι ακούει την κλαγγή τών όπλων τών «ελεύθερων πολιορκημένων». Στο ήρώον
με^ςεναγο τον χωροφύλακα τής Τουριστικής Αστυνομίας κ. Κρέτσην φέρνουμε στον
νοϋ όλη την ιστορία τού αγώνος, πού μόνο "Ελληνες άγωνιζόμενοι «τάν ή επί τάς»
μπορούσαν νά γράψουν. Στο Δημαρχείο - μουσείο τά ίδια, μέ κυριαρχούσα μορφή τον
λορδο Βύρωνα, τήν ευγενική μορφή τού αγώνος. Χαιρετούμε τό Μεσολόγγι, εύχαριστουμε τον καλό μας φίλο, μ’ άφήνουμε τήν καρδιά μας καί τήν άγάπη μας πίσω. Γ ιατί
ίθ ΛΠσολογγι στάθηκε κολυμβηθρα, η πρώτη στήν εκδρομή μας εθνική κολυμβήν Κάνοντας μικρή στάσι στο Αγρίνιο, πορευόμαστε προς τήν ’Ά ρτα. Θαυμάζου
με το Ναο τής Παρηγορίτισσας καί σταματώντας γιά λίγο στο θρυλικό γεφύρι
φέρνουμε στήν σκέψι μας τον θρύλο τού πρωτομάστορα. Στον υδροηλεκτρικό σταθμό
™ Λουρου -σημείο επόμενο ^τής ^πορείας μας - ό μηχανικός τής ΔΕΗ κ. Δ.
Αιδινης μάς εςηγεΐ την σημασία τού σταθμού καί τήν καταβαλλόμενη προσπάθεια
προς εξηλεκτρισμόν τής χώρας.
, , , Kl έν“
τ?Η πρώτης ήμέρας είναι τά Γιάννενα, στεκόμαστε καί πάλι
για λίγο στου Εμιν- Αγά, γιά νά μάς ύπενθυμίση παραστατικά ό κ. κοσμήτωο τήν
σημασία των μαχών, τούς άγώνες καί τά κατορθώματα τώ ν Μπιζανομάχων. Βράδυ
φτάνουμε στά χιίαοτραγουδημένα Γιάννενα.
, Πρωί - πρωί κι ενώ η καταχνια σκεπάζει άκόμη τήν πόλι, φέρνουμε τά βάματα μας στα στενά της σοκακια, εκεί όπου οί παραδόσεις σμίγουν μέ τήν πραγματι
κότητα. Στο γραφικό νησί τής λίμνης επισκεπτόμεθα τό σπιτάκι όπου ό Ά λ ή - πασάς
βρήκε το τέλος τής πολυκύμαντης ζωής του.
Ηρω απο το χωρίο Πέραμα, κοντά στήν πόλι, μάς περιμένει μία άλλη έκπληςις. Είναι το σπήλαιο, μιά φυσική καλλονή σπάνια σέ όλο τό κόσμο. Μέ τήν βοή
θεια ςεναγών τό περνάμε, ενώ οί φανταστικές ονομασίες τώ ν επί μέρους «διαμεοισματων» (μαρμάρινο δάσος, θάλαμος άνακτόρων, θάλαμο£ΤΙ ερσεφόνης καί Πλού-
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τωνος, Νεκρή καί Νέα πολιτεία, βωμός) μέ τά περίεργα σχήματα σταλακτιτών καί
σταλαγμιτών μας συναρπάζουν.
'Η έπομένη ήμερα, Κυριακή 19-9-65, μάς φέρνει προς τήν Θεσσαλονίκη.
Περνώντας απάτητες βουνοκορφές, πού τά χρόνια τής σκλαβιάς στάθηκαν τά λημέρια
άρματολών καί κλεφτώ ν, φτάνουμε στο Μέτσοβο. ’Ανάβουμε ένα κεράκι στην εκκλη
σία τής Π αναγίας, κάνουμε τον στραυρό μας, βλέπουμε τό τοπικό μουσείο καί τό
αρχοντικό τοΰ Ά β έρ ω φ - Τοσίτσα καί . . . συνεχίζουμε.
Τό άγριο τοπίο τώ ν ’ Ηπειρωτικών βουνών διαδέχεται τώρα ή ήρεμη πεδιάδα :
Ό Θεσσαλικός κάμπος. Στο βάθος φαίνονται σαν σκιές τά. Μετέωρα, καί σέ λίγο
είμαστε κοντά τους. Θαυμάζουμε τό παράξενο θαϋμα τής φύσεως.καί μέ ξεναγό τον
μοναχό Σισώη έπισκεπτόμεθα τήν μονή Βαρλαάμ. Αισθανόμαστε ξεχωριστή υπε
ρηφάνεια, όταν ό ξεναγός μας μάς δείχνη πολύτιμο Ευαγγέλιο μέ τήν ύπογραφήν
τοΰ Κ ωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου, τό όποιον έκλάπη προ ετών καί οί δρά
στες τής άνιέρου πράξεως άνεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν ύπό τής ‘Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Α σφαλείας ’Αθηνών.
’Αφήνουμε τήν ιερή πόλι τών μονών στήν βιβλική της ησυχία καί συνεχίζουμε.
Περνάμε τήν Λάρισα καί φτάνοντας στα Τέμπη, στεκόμαστε για νά θαυμάσουμε τήν
φύσι καί τήν κρεμαστή γέφυρα, πού περνώντας πάνω από τον Πηνειό, συνδέει τήν
εθνική οδό μέ τό γραφικό έξωκκλήσι τής 'Αγίας Παρασκευής.
Μένει τώρα π ίσ ω μας ό θεσσαλικός κάμπος. Κι’ ενώ τό σούρουπο αρχίζει να
πέφτη στον ορίζοντα, άντικρύζομε τήν πρωτεύουσα τοΰ Ελληνικού Βορρά, τήν νύφη
τοΰ Θερμαϊκοΰ, τήν Θεσσαλονίκη μας.
"Ο,τι καί νά γράψη κανείς γιά τήν Θεσσα?ωνίκη —εΐδικώς αύτή τήν περίοδο
τής έκθέσεως —δεν μπορεί νά άποδώση τήν πραγματικότητα. Μιά προσπάθεια καί
μόνον κάνουμε νά τήν γνωρίσουμε, έ'χοντας πολύτιμο συμπαραστάτη μας τήν ξεναγό
μας, δίδα Ά λ . Παραφεντίδου. Ό "Αγιος Δημήτριος, προστάτης καί σύμβολο τής
πόλεως, τό μουσείο, ένα ωραιότατο κτίριο πού συνδυάζει τήν αρχιτεκτονική παράδοσι μέ τον σύγχρονο ρυθμό, ό ναός τοΰ 'Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα), ή Πύλη τοΰ
Γαλερίου, ή 'Α γία Σοφία, μάς φέρνουν κοντά στο Μεσαιωνικό Ελληνισμό, στήν
διαδρομή τοΰ οποίου πολύτιμος ύπήρξε ή συμβολή τής Θεσσαλονίκης ’Από τήν
άλλη πλευρά ή Διεθνής έκθεσις —30ή φέτος —άποτελεΐ μαγνήτη γιά όλους μας. ’Εκεί
κατά θαυμαστόν τρόπον εκτίθεται ή προσπάθεια τής σήμερον καί ό μόχθος τών Νεοελλήνων. Συνάμ,α τά ξένα κράτη κάνουν έπίδειξι τών συγχρόνων επιτεύξεων τους.
’Αποχαιρετούμε τήν συμπρωτεύουσα καί μέ χαρά καί κέφι άδιάπτωτο περνάμε
άπό τήν Ά μ φ ίπ ο λι καί τήν Καβάλα, όπου γιά λίγο έπισκεπτόμεθα τό άριστα διατηρού
μενο σπίτι τοΰ Μ ωχάμετ -’Ά λη, ίδρυτοΰ τής δυναστείας, πού κράτησε στήν Α ίγυ
πτο μέχρι του Φαρούκ. Μπροστά στο σπίτι τό άγαλμα τοΰ εφίππου Φουάτ τοΰ Α',
άφιέρωσι τώ ν ομογενών τής Αίγύπτου στο ξένο άφέντη τους καί φτάνομε στήν Κε
ραμωτή.
Τό φέρρυ - μπόουτ «Μακεδονία» μάς μεταφέρει στήν μαγευτική Θάσο, στο
νησί τοΰ ονείρου.
Τό πράσινο σέ μιά ξέφρενη πύκνωσι κατακυριεύει τό νησί, ενώ τά μαγευτικά
άκρογιάλια του τά έπισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες ξένοι. Μέ ξεναγό ένα περί
φημο άνθρωπο, ένα εξαίσιο πρεσβύτη, τον κ. Α: Σωτηριάδη, τον «μπάρμπ’ Ά ντώ νη » γυρνάμε τ ις αρχαιότητες. Είναι νά άπορή κανείς μέ τήν δύναμι αύτοΰ τοΰ
άνθρώπου, πού, παρά τό βάρος τ<ών δεκαεηρίδων πού έχει στις πλάτες του, δέν παύει
νά τρέχη σάν παιδί Ιδχρονο, νά δίνη τό είναι του σέ κάθε του κουβέντα. 'Αγνός φίλος
τής ’Αστυνομίας, άς είναι βέβαιος γιά τήν δική μας άγάπη καί τον βαθύ μας σεβασμό.
Φέονομε τά βήματά μας μαζί του στο ναό τοΰ Ήρακλέους, στήν τιμητική αψίδα τοΰ
αύτοκράτορος Καρακάλλα, στο ωδεΐον, στην Αγορά, σε μερικες απο τις πύλες, στο
μνημείο τοΰ Διονύσου, στο θαυμάσιο γιά τήν ακουστική του Θέατρο. ’Αγοράζουμε
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μέλι, θαυμάσιο θασιώτικο μέ?α, καί φεύγοντας ύποσχόμεθα στούς εαυτούς μας γρή
γορα νά μας ξαναφέρη ή τύχη στο μαγεμένο νησί.
Γυρίζουμε στη Κεραμωτή για νά συνεχίσουμε την προς άνατολάς διαδρομή μας.
Ξάνθη, Κομοτηνή, Άλεξανδρούπολις καί νά . . . ό 'Έβρος ! ! Στά Ελληνοτουρκικά
σύνορα μάς περιμένει μία άλλη έκπληξις. ’Ανθρώπινη αύτή την φορά. Είναι ό ύπεν /χης
κ. X. Παρχαρίδης, πού ή κάθε του κουβέντα είναι καί εθνικός παλμός καί δόνησις.
Βουίζουν άκόμη στ’ αυτιά μας οί τελευταίες του κουβέντες, την ώρα του άποχαιρετισμοϋ : «'Όταν θά. πάτε στην ’Αθήνα, πέστε σέ δλους νά είναι σίγουροι γιά τά σύ
νορά μας. Γιατί έδώ υπάρχουν "Ελληνες πού ξέρουν νά υποστηρίζουν τά πάτρια εδά
φη»·
’Επιστρέφουμε στην Καβάλα, δπου καί διανυκτερεύουμε γιά νά συνεχίσουμε.
Επόμενοι σταθμοί μας οί Φίλιπποι, μέ το άριστα διατηρούμενο Θέατρο, το μαρτυ
ρικό Δοξάτο, πού μάς φέρνει στο νοϋ μαρτύρια τής Φυλής άπό τούς βορείους γείτονάς μας, ή Δράμα, αί Σέρραι καί ό Λαχανάς. Στον τύμβο του, ό συνάδελφος κ. Α.
Παπαμΐχος εξήγησε παραστατικά τήν σημασία τής ιστορικής μάχης τής 21-6-1913
καί ό διμοιρίτης μας ύπαστ. Α' κ. Κων. Κουβέλης μέ θέρμη μάς απήγγειλε ποιήματα
τού εθνικού μας βάρδου Κωστή Παλαμά καί άλλων σχετικά μέ τήν μάχη.
Μένουμε το βράδυ στην «Φοιτητική έστία» τής Θεσσαλονίκης, μεγαλόπνοο
έργο τού Βασιλικού ’Εθνικού ‘Ιδρύματος, μοναδικό στά Βαλκάνια καί κόσμημα τής
Θεσσαλονίκης, στήν καρδιά τής Πανεπιστημιουπόλεως, γιά νά συνεχίσουμε τήν επο
μένη ημέρα.
Μάς προξενούν έντύπωσι τά περίφημα ψηφιδωτά τής Πέλλης. ‘ Η Βέρροια, ή
Νάουσα καί ή Έδεσσα συναγωνίζονται ή μιά τήν άλλη στήν ομορφιά, στά νερά καί
στο πράσινο. Στήν τελευταία, οί καταρράκτες δημιουργούν σέ μάς έκστασι. Σέ λίγο
βρισκόμαστε καί πάλι στά σύνορα, στά Έλληνοσερβικά αύτή τήν φορά, στο φυλάκιο
«Νίκη». Καμαρώνουμε τούς γενναίους άκριτες μας, πού συνεχίζουν τήν πορεία τής
φυ7ης μας στούς αιώνες καί γυρίζουμε στήν Φλώρινα.
Προτομές Μακεδονομάχων, σταυροί στον δρόμο μας, μαρτυρούν τούς άγώνες
τού Ελληνισμού γιά τήν διαφύλαξι τής Μακεδονίας μας. Ά ντικρύζοντας άπό τήν
Φλώρινα τον Γράμμο καί τό Βίτσι, δακρύζουμε άπό εθνική έξαρσι, συνεπαρμένοι άπό
τήν θυσία των συγχρόνων ηρώων τού 1946—49.
‘ Η Καστοριά, μέ τήν λίμνη της καί τά περίφημα γουναρικά της, ή Κοζάνη,
ή Έλασσών κι’ ό Τύρναβος συναγωνίζονται σέ χάρι, γιά νά νάς ύποδεχθή τό βράδυ
6 Βόλος μέ τό ωραίο του λιμάνι.
Μία πορεία στο Πήλιο, όσο κι’ άν είναι κουραστική, πάντα άξίζει. Τό Νεοχώρι, ή Τσαγκαράδα, ό Κισσός, ή Μακρυρράχη, ή Πορταριά καί τέλος ή Μακρυνίτσα, χωριά πνιγμένα στήν βλάστηση στο οργιώδες πράσινο.
Παίρνουμε τήν επομένη τον δρόμο τού γυρισμού. Φτάνουμε στήν Λαμία,
στήν καρδιά τής «λεβεντογέννας» Ρούμελης. Στεκόμαστε στις Θερμοπύλες, αιώνιο
σύμβολο άνδρείας γενναίων. Ό κ. κοσμήτωρ καί ό συνάδελφος κ. Σ. Ά ντω νάκος
μάς μιλούν γιά τον Λεωνίδα, γιά τον άγώνα του, γιά τήν άνισο πάλη του. Γιά τήν
επιταγή τής Σπαρτιάτισσας μάννας. Μιά στάσι άκόμη στά Καμμένα Βούρλα καί σέ
λίγη ώρα νά . . . ή ’Αθήνα μ ας!! ’Όμορφη όπως πάντα. ’Εμείς σέ λίγο πάλι στά
θρανία γιά νά συνεχίσουμε τήν έκπαίδευσί μας.
Πριν κλείσουν οί γραμμές αύτές, θά ήταν παρ.άλειψις άν δεν εύχαριστούσαμε
δλους όσους συνέβαλαν νά γίνη ή εκδρομή μας καλύτερη, διδακτικώτερη, πιο ξεκούραστη. Στον κ. Διοικητή μας - ψυχή καί έμπνευστή της —καί στούς κ.κ. υποδιοικη
τήν, κοσμήτορα καί διμοιρίτη μας. Κι’ άκόμη στούς δύο οδηγούς μας, τον Κλέονα
καί τον Δημήτρη. Ε μείς νοιώσαμε άπό κοντά τ ί θά πή Ε λλάδ α καί γίναμε περή
φανοι πού γεννηθήκαμε ‘Έλληνες. Τήν κλείσαμε μέσα στήν καρδιά μας καί νοιώ 
σαμε γ ι’ αύτό κάθε είδους μεγαλείο.
β ΓΛΥΜ ΠΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

τΗ ταν άκόμη πολύ εύαίσόητος...
Ύπο τοϋ Άστυφύλαχος χ. ΜΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

’Εκείνο το πρω ί, ό αστυφύλακας Γ/ 95 έκανε το πρώτο τετράωρο 10 - 14
στο «Κ ολωνάκι», γ ια τ ί μόλις τήν προηγούμενη ημέρα είχε μετατεθή στο κέντρο
της πόάυεως, στο Γ' Τμήμα, από τό ΙΘ' Τμήμα τού Βύρωνος. Έκεϊ τά πράγματα
Ηταν εντελώς διαφορετικά.
Μετά, λοιπόν, τήν κοινοποίησι υπό του άξιωματικοϋ ύπη'ρεσίας των διαφόρων διαταγών καί άνακοινώσεων, σοβαρό καί προσεκτικό τό όργανο τής τάξεως
άνέλαβε ύπηρεσία στο κέντρο τοϋ κέντρου τής πόλεως καί τής χώρας ολόκληρης.
Π ερπατώντας μέ τό αργό, υπηρεσιακό βάδισμα τής περιπολίας καί των χρονομε
τρημένων άποστάσεων, είχε όλο τον καιρό να έρευνα καί νά παρατηρή τά πάντα γύ
ρω του. Αύτό, άλλωστε, είναι πάντοτε μέσα στά. όρια των κυρίως καθηκόντων του.
Κατά τις δέκα καί μισή βρισκόταν πια μέσα στην περιφέρεια πού του είχε άκριβώς
όρισθή νά έπιτηρή, σ’ ένα δρόμο γύρου άπό τήν πλατεία Κολωνακίου.
Αυτός ό δρόμος, παρ’ όλο πού είναι φτιαγμένος μέ υποδειγματικόν τρόπον
καί συντηρημένος καλά άπό τά συνεργεία τού Δήμου — τό χρώμα τής φρεσκοστρωμένης ασφάλτου «χ τυπ ά ει» έντονα καί άρμονικά στά γύρω ολόλευκα μάρμαρα —
έν τούτοις φαίνεται πολύ στενός καί σκιερός, γιατί οί πολυκατοικίες δεξιά κι άριστερά φτάνουν μέχρι τον ούρανό, μέ τά όλοπράσινα «ρετιρέ)) τους, κατακρατώντας
έκ εϊ ψηλά όλον τον ήλιο.
Τό φώς, βέβαια, φθάνει αρκετό κάτω στο δρόμο. ’Εκεί γίνεται περισσότερο
γ ια τ ί πολλαπλασιάζεται πάνου στά άπαστράπτοντα «νίκελ» των παρατεταγμένων
αυτοκινήτων, πάνω στά κρύσταλλα καί τά μάρμαρα τών μεγαλοπρεπών εισόδων.
Σ ’ αύτόν τό δρόμο ό αστυφύλακας βλέπει πολλά καί διάφορα- άλλα για μια
άκόμη φορά καί άλλα γ ιά πρώτη. Πάντως, ή καθαριότης έκεϊ έκ πρώτης οψεω ς φαίνεται απόλυτος. . . Μόνο, εκείνο πού τού κάνει έντύπωσι είναι ότι σ’ όλες
τ ις γω νίες τώ ν δρόμων κυριολεκτικά «βρωμάει ό τόπος», καί μάλιστα, τό ότι οί
μαρμάρινες έπενδύσεις τού κάτω μέρους τών τοίχων στις γωνίες τών κτιρίων είναι
κατάμαυρες άπό τά σημάδια έκεϊνα πού αφήνει κάποιο έπαναλαμβανόμενο, ρυπαρό
«κατάβρεγμα». Φανερό π<ώς άπό έκεϊ προέρχεται ή δυσάρεστη οσμή. Φανερό, άκόμ.η, ότι αύτό είναι έ'ργο τών γνωστών τετραπόδων.
* Ψ άχνει τότε ό άστυφύλακας νά βρή στη μνήμη του ποια αστυνομική διάταξις
προστατεύει ρητώς τήν υγεία τού κοινού καί την αισθητική τής περιοχής άπό την
ά σ χ η μ η αύτή κατάσταση άλλά δέν βρίσκει καμμία ! Καί αμέσως μετά, διαπορών, σκέ
π τετα ι : «Τ ά σκυλιά φυλάνε τις στάνες, φυλάνε τά πράγματα, βοηθάνε τούς κυνη
γούς. Στο εξωτερικό βοηθούν καί τήν ’Αστυνομία. Έδώ, τί θέλουνε ;» ’Ή , άκόμα :
«Π ού είναι αύτά τά σκυλιά- καί πόσα είναι, γιά νά παρουσιάζεται αύτό τό επικίν
δυνο στήν υγεία καί δυσάρεστο στή θέα αποτέλεσμα ;».
Ε κείνη τήν στιγμή, άπό τήν μεγαλοπρεπή είσοδο τής διπλανής πολυκατοικίας
πρόβαλαν τά κεφάλια δύο σκυλιών, δυο δερμάτινα λουριά, έ'να άβρό, χρυσοστόλιστο
χεράκι καί ή κυρία. Τά σκυλιά φορούσαν «πουλόβερ» ! 'Ο θυρωρός έτρεξε νά ύποκλιθή στήν κυρία — καί στά σκυλιά, άναγκαστικώς — κι’ αμέσως μετά έσπευσε νά
ένημερώση τον έλαφρώς διαποροΰντα άστυφύλακα :
'_'Η πολυκατοικία έχει δέκα σκυλιά. Τά βγάζουν έξω, ύποχρεωτικώς, τρεις
φορές τήν ημέρα. Α ύτά τά δυο τά λένε «Μπέσσυ» καί «Μπέττυ». Είναι ράτσας
«Φόξ - Τερριέ». Τρώνε «μπόν - φιλέ» καί ειδικά μπισκότα. Παίζουν μέ κόκκαλα
άπό άνάστιχο. ’Έ χουν δικό τους κομμωτή. «Παντρεύονται» σέ ειδικά «εντευκτήρια»
στήν Κηφισιά. ’Έχουν δικό τους δωμάτιο καί άκοΰνε ά γ γ λικ ά ... 'Η υπηρέτρια,
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βέβαια, τά λέει «βρομόσκυλα» !. . . Καί, άκου κύριε αστυφύλακα : Μή φοβάσαι
για την «υγεία του κοινού», τά «βλέπει» γιατρός δυο φορές τον μήνα. . . .
Τότε ό συνάδελφος μέ τό αργό, υπηρεσιακό βά,δισμά του, συνέχισε την περι
πολία του απαθής, σοβαρός καί άπτόητος. . .
Φθάνοντας όμως στην γωνία, στην άκρη τής πλατείας, «διέτρεξε δεινόν κ ίν
δυνον». Παρ’ ολίγον να διαμελισθή άπό ένα αυτοκίνητο, δαιμονιωδώς καί π αταγω 
δώς διερχόμενο. Τό αυτοκίνητο ήτανε «σπόρ». Χωρίς «σ ιλ α νσ ιέ». . . Σέ λίγο ό
διάλογος :
Παρακαλώ, θα ήθελα να ιδώ) τό δίπλωμά σας του οδηγού καί την άδεια
κυκλοφορίας του αύτοκινήτου. — Ναί. —. . .Π ώς λέγεσθε ; — Τ ώ νης. . .— Δ ιεύ
θυνσής κατοικίας ; —Των ’Αθηνών ; — Βεβαίως. . . Ε πάγγελμα ; — Σπουδές στην
Ευρώπη! —...Λυπούμαι, θά μηνυθήτε. Πηγαίνατε άντικανονικά καί δέν έχετε
σιλανσιέ. — Δέν μ’ ενδιαφέρει. — Ο σκοπός είναι νά όδηγήτε προσεκτικώτερα για
νά μη γίνη κανένα δυστύχημα, εις βάρος σας ή εις βάρος άλλου, άθώου. . . — Τ ί
εννοείτε ; . . . δέν χρειάζομαι συμβουλές, εγώ ! — Εύχαριστώ, καλήμέρα σας.
— . . .Μπρρρρρ. . . (τό αυτοκίνητο).
Καί ό διάλογος, έτσι έτελείωσε. . .
Σέ λίγο, τό όργανο τής τάξεως είχε τελειώσει την υπηρεσία του καί παρέδι
δε στον άξιωματικό έπιθεωρήσεως τό επίσημο σημειωματάριο.
Δεν τον επειραςε τίποτα τον αστυφύλακα κατα το πρώτο του τετράωρο στο
Κολωνακι ούτε τα μαρμαρα, ούτε τα κρύσταλλα, ούτε τά σκυλιά μέ την ιστορία
τους. Γιατί εγνώριζε ότι 6λ’ αύτά υπήρχαν ανέκαθεν καί θά υπάρχουν πάντοτε.
Μονο τον πείραξε πού ό κ. «Γώνης», 6 σπουδάζων στην Εύρώπη, «πάτησε γκά ζι»
κ’ έξηφανίσθη, άντί γιά άπάντησι στην «καλήμέρα» του. . .
Χωρίς άμφιβολία, ό συνάδελφος ήταν άκόμη πολύ εύαίσθητος. . .
Μ. Α Ν Α Σ Τ Α Σ Α Κ Η Σ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Προσέχετε ιδιαιτέρως τά μικρά παιδιά. Δέν μπορείτε νά εϊσθε βέβαιοι γ ιά τΐ* κινήσει* των.
Όταν τά βλέπετε νά παίζουν στό δρόμο ή στα πεζοδρόμια, έλαττώνετε τήν τα χ ύτη τα
τοϋ αυτοκινήτου σα*, γιά νά εϊσθε βέβαιοι ότι δέν θά συμβή δυστύχημα καί στην ανάγκη
κορνάρετε δυνατά.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

φ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ κ. Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΕΩΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Φ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
Φ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ κ. X. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
'Τ~ό τοΰ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κ . Ε . ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Τ<

Ο ΑΤΥΧ Η Μ Α, είτε αύτοκινητιστικόν είτε εργατικόν, είτε οιασδηποτε άλλης
ονομασίας καί προελεύσεως, απασχολεί σοβαρότατα τας μεταπολεμικας κοινω νίας ολοκλήρου σχεδόν τοΰ κόσμου. Καρπός τής προόδου εις τον βιομηχανικόν
ιδίως τομέα, καρπός τής «μηχανοποιήσεως» τής ζωής καί τής αλματώδους αύξήσεω ς τω ν πληθυσμών των μεγαλουπόλεων, κατέστη μία αληθινή μάστιξ των
προηγμένων κοινω νιώ ν καί άνεβίβασε αίσθητώς—επί τό δυσχερέστερου—την ένvotexv τοΰ ορού «VIVER.E PEBIGOLOSAMENTE»...
^
,
Ή άμυνα τώ ν κοινωνιών προς την μάστιγα τοΰ άτυχήματος εξεδηλώθη παντοιοτρόπως. Σ υστάσεις, διαφώτισις τοΰ κοινοΰ επι τών πασης φυσεως ατυχημά
τω ν, θέσπισις αυστηρών διατάξεων και, παραλληλως, ιδρυσις τοΰ Παγκοσμίου
’Οργανισμού Προλήψεως 'Ατυχημάτων. Δια του Οργανισμού τουτου^ είναι ^παγκοίνως γνωστόν ότι έπετελέσθησαν πολλά, ίδια εις τας ευρωπαΐκας χωράς, αναμ
φισβήτητου όμως είναι δτι ό παρ’ ήμΐν « ’Οργανισμός Προλήψεως ’Ατυχημάτων»
έχει νά επίδειξη τεράστιον έργον μέχρι σήμερον μέ τας άθορύβους καθημερινας
προσπάθειας του καί ιδίως μέ την κατ’ έτος διοργανουμένην «Εβδομάδα Προληψεω ς ’Α τυχημάτω ν». Καί τό έργον αύτό δεόντως έξετιμήθη άπό Κράτος καί κοινόν.
Ή συμβολή τώ ν αστυνομικών καί λοιπών ’Αρχών εις τας ευγενεΐς, τας αν
θρωποσωτηρίους αύτάς προσπάθειας τοΰ « ’Οργανισμού Προλήψεως ’Ατυχημά
τ ω ν » έκδηλοΰται καθημερινώς καί έμπράκτως. Μία ιδιαιτέρα όμως συμβολή του
’Αστυνομικού Σώματος εις τήν έφετεινήν «Εβδομάδα Προλήψεως ’Ατυχημάτων»,
καί πέραν τώ ν όσων αί διάφοροι άστυνομικαί ύπηρεσίαι παρέσχον, είναι το^ κατα
τήν 19.30' ώραν τής 22 ’Οκτωβρίου καί εις τήν εκπομπήν «Τα Χρονικά τής 'Ημέ
ρας» μεταδοθέν άπό ραδιόφωνου μήνυμα τοΰ Άρχηγοΰ μας κ. Ε. Καραμπέτσου.Τδού:
«Ε ίμ αι ιδιαιτέρως ευτυχής, είπεν ο κ. Αρχηγός,διότι επι τή ευκαιρία τής
«Έβδομάδος Π ρ ολήψεω ς’Ατυχημάτων» μοΰ παρέχεται ή δυνατότης νά άπευθύνω
προς όλους καί δή τούς κατοίκους τών πόλεων εις τάς όποιας τήν άστυνόμευσιν
άσκεΐ ή ’Αστυνομία Πόλεων, θερμήν έκκλησιν όπως συνδράμουν τήν ύπό τών
διαφόρων ’Αρχών καί ’Οργανώσεων καταβαλλομένην προσπάθειαν μειώσεως τοΰ
άριθμοΰ τώ ν' πάσης αιτιολογίας ατυχημάτων καί ιδιαιτέρως τών έκ τής κυκλοφο
ρίας πεζόόν καί οχημάτων προκαλουμενων.
^
^
λ
»Θ ά ήτο παράλειψίς μου αν δεν έπωφελούμην τής ευκαιρίας δια να εξαρω
τό θαυμάσιον έργον, τό οποίον επιτελειται υπο του Οργανισμού Προλήψεως Α
τυχημάτων, τελοΰντος ύπό τήν δεξιάν καί πεφωτισμένην διεύθυνσιν τοΰ προκαθη
μένου τής Ε λλη νική ς ’Εκκλησίας, Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου.
» ’Ή δη, άφοΰ υπογραμμίσω τήν συμβολήν τών πάσης φύσεως κατηγορίας
όχημάτων καί ιδιαιτέρως τοΰ αύτοκινήτου, εις τήν προαγωγήν τοΰ οικονομικού
βίου καί τήν άνάπτυξιν τοΰ πολιτιστικού έπιπέδου ένός λαοΰ, ας μοΰ έπιτραπή νά
τονίσω ότι, άτυχώ ς, ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις, τά έν λόγω οχήματα άποτελουν
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σοβαρώτατον κίνδυνον διά τήν ασφάλειαν του Κοινού, ενίοτε δε μεταβάλλονται εις
άληθεϊς τροχηλάτους ?ιαιμητόμους.
»Ουτω τείνει νά μειωθή ή άξια των ώς εκπολιτιστικού καί προαγωγικοΰ
της οικονομίας μέσου.
»Βασικώς, κατά τήν γνώμην μου, τά αύτοκινητιστικά άτυχήματα οφείλον
ται εις τήν έ'λλειψιν διαθέσεως, άπδ μέρους ορισμένων οδηγών καί πεζών, ποός
συμμόρφωσιν εις τούς κανόνας τής κυκλοφορίας και τάς υποδείξεις τώ ν άστυνομικών τής Τροχαίας.
»Δέν θά άπηύθυνα τήν έν αρχή έκκλησίν μου, εάν δεν είχον πλήρη τήν βε
βαιότητα, ότι τά άτυχήματα μέ όλίγην καλήν θέλησιν ή διάθεσιν είναι δυνατόν νά
προληφθοϋν, ή τουλάχιστον νά μειωθούν σημαντικός.
»Τοϋτο δέ, διότι δεν συμβαίνουν άνευ αιτίας, δέν είναι τυχαία, άλλά προκαλοΰνται. Προκαλοϋνται δέ οχι μόνον άπό παραλείψεις, άλλά και άπό θετικάς ένεργείας.
«Προκαλοϋνται άπό παραλείψεις ορισμένων οδηγών καί πεζώ ν, οί ότροϊοι
δέν λαμβάνουν τά προσήκοντα μέτρα άσφαλείας όταν κυκλοφορούν εις τάς οδούς.
Προκαλοϋνται, άκόμη, άπό τούς οδηγούς καί πεζούς εκείνους, οί όποιοι, έν γνώ σει, παραβαίνουν τούς κανόνας άσφαλείας, έν τή κυκλοφορία, άπό εγκληματικήν
επιπολαιότητα ή άκόμη καί άπό περιφρόνησιν προς τήν άνθρωπίνην ζωήν.
»Σπανίως είναι δυνατόν νά συμβή άτύχημα άπό άγνοιαν τώ ν κανόνων κυ
κλοφορίας, διά τον άπλούστατον λόγον, ότι οί κανόνες αυτοί είναι άρκετά άπλοι,
δεδομένου ότι άπορρέουν άπό τήν πλέον στοιχειώδη λογικήν καί είναι, κατά συνέ
πειαν, γνιυστοί εις τούς πάντας.
» ’Αλλά έκτος τών αύτοκινητιστικών άτυχημάτων καί άλλων κατηγοριών ά
τυχήματα προκαλοΰν αιμορραγίαν, εις βάρος τού τόπου, άπαράδεκτον. Πρόκειται
περί τών βιομηχανικών καί έργατικών, έν γένει, άτυχημάτων τά όποια π?εήττοντα τό έργατικόν δυναμικόν της Χώρας, προκαλοΰν εις τελευταίαν άνάλυσιν δυσμενεστάτας έπιπτώσεις εις βάρος τής ’Εθνικής μας Οικονομίας.
»ΕΙναι όμως βέβαιον, ότι καί αύτής τής κατηγορίας τά άτυχήματα είναι δυ
νατόν νά μειωθούν καί μάλιστα νά φθάσουν εις έξαιρετικώς χαμηλά άριθμητικά
έπίπεδα, διά τής λήψεως τών άναγκαίων μέτρων προνοίας καί άσφαλείας ,τών καθοριζομένων οχι μόνον υπό σχετικών Νόμων καί Διατάξεων, άλλά καί αύτής ταύτης τής κοινής λογικής.
»Καί είναι μέν γεγονός ότι τά Σώματα Ά σφαλείας αγωνίζονται, δι’ ό?^ων
τών δυνάμεών των, διά τήν μεγαλυτέραν δυνατήν μείωσιν τώ ν πάσης κατηγορίας
καί προελεύσεως άτυχημάτων, χρησιμοποιοΰντα ούς οπλον εις τον αγώνα αύτόν
όχι μόνον τήν έφαρμογήν τών Νόμων άλλά καί τήν διαφώτισιν, τάς συστάσεις, συμβουλάς καί παραινέσεις προς τούς πολίτας.
»Ά λ λ ’ είναι έπίσης γεγονός, ότι όλαι αί προσπάθειαι τώ ν άοκνους μοχθούντων προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν Σωμάτων Ά σφαλείας, κα ί τού λαμπρού ’ Οργα
νισμού Προλήψεως Άτυχημάτων, δέν είναι δυνατόν νά οδηγήσουν προς τήν πλήρη
επιτυχίαν τού έπιδιωκομένου σκοπού, άνευ τής θετικής συνδρομής τώ ν πολατών.
»Καί ή συνδρομή αυτή, διά νά είναι αποτελεσματική, δέν απ αιτεί παρά μό
νον ειλικρινή καί πρόθυμον συμμόρφωσιν προς τούς κανόνας εκείνους, οί όποιοι
άπορρέουν έκ τής απλής λογικής καί έχουν λάβει τήν μορφήν Νομικών Δ ιατάξεων,
διά τών όποιων έπιδιώκεται είτε ή ομαλή καί άσφαΔής κυκλοφορία πεζώ ν κα ί ο
χημάτων, είτε ή άκίνδυνος χρήσις οίωνδήποτε μηχανημάτων, είτε ή υπό συνθήκας άσφαλείας διεξαγωγή οίασδήποτε έργασίας.
»Κατόπιν τών άνωτέρω αισθάνομαι τήν άνάγκην νά έπαναλάβω τήν έκκλη
σίν μου, όπως όλοι συνεργασθώμεν, μέ πίστιν καί ένθουσιασμόν, εις τήν προσπά
θειαν νά σταματήσωμεν τήν άφαντάστως έπιβλαβή, εις βάρος τού ’Εθνικού μας
κορμού, άλλά καί τής ’Εθνικής μας Οικονομίας, αιμορραγίαν, ή όποια προκαλεΐται
έκ σφαλμάτων ή άσυγχωρήτου, αν οχι έγκληματικής, έπιπολαιότητος».

’Από την ’Αστυνομική Έπικαιρότητα
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΙΔΕΑ όλονέν καί άποκτα μεγαλυτέρας διαστάσεις εις τήν
’Αστυνομίαν Πόλεων. 'Η μεγάλη αρχή έγινε άπό τό έτος 1937, ότε αί άπό συστάσεω ς σχεδόν τοϋ Σώματος προσπάθειαι επί τοΰ άστυνομικοΰ αθλητισμού έφεραν
τήν λαμπράν εκείνην κατάκτησιν τοϋ πρωταθλήματος των έν Θεσσαλονίκη τελεσθέντων Π ανελληνίων ’Αγώνων Σκοποβολής. Έ κτοτε καί μέ τήν σύστασιν των
άλλων ομάδων, ήτοι κλασσικού ά,θλητισμοϋ, πετοσφαίρας, καλαθοσφαίρας, ποδο
σφαίρου, κολυμβήσεως, πυγμαχίας καί έλληνορωμαϊκής πάλης, ή αθλητική ιδέα
έλαμπρύνθη έτι περισσότερον καί ή ρήσις των προγόνων «Νους υγιής έν σώματι
ύ γ ιε ϊ» κατέκτησε τάς άστυνομικάς ψυχάς.
’Ιδιαιτέρως αί σκοπευτικαί μας ομάδες, κατέδειξαν μέχρι σήμερον οτι εί
ναι λίαν άντάξιαι τοϋ προορισμού των. Κατέκτησαν καθ’ όλην τήν περίοδον 1948
-1964 τό πρωτάθλημα Ελλάδος—πλήν τοϋ έτους 1955 ότε κατέλαβον τήν δευτέραν θέσιν—μετέχουσαι δέ τής Σκοπευτικής 'Ομοσπονδίας Ελλάδος έλαβον μέρος
εις πλείστους διεθνείς άγώνας, ώς καί εις τους ’Ολυμπιακούς άγώνας τής Ρώμης
τό 1960. Εύχή καί εύγενής προσδοκία όλων μας λοιπόν, καί οπωσδήποτε εύγενής
φιλοδοξία τω ν άθλητών μας, είναι να θριαμβεύουν πάντοτε καί εις τό μέλλον καί
ούδέποτε να τούς άπολείπη τό ιδεώδες τοΰ προστάγματος των προγόνων : «Αίέν

άριστεύειν καί ύπείροχον έμμεναι άλλων».

Ε

ΠΣ ΤΑ Π ΛΑΙΣΙΑ τω ν άνωτεροο ευρισκονται και οι κα έτος διενεργούμενοι Παναστυνομικοί ’Α γώ νες Σκοποβολής, οι οποίοι εφετος ελαβον μέρος άτίο
10-12 Νοεμβρίου. Δ ιά τήν άνάδειξιν τώ ν άντιπροσωπευτικών ομάδων αί δποΐαι
συμμετέσχον 'εις τούς έφετεινούς Δ' Παναστυνομικούς ’Αγώνας, έτελέσθησαν
εις τό Σκοπευτηρίου 'Υμηττού άπό 18-20 ’Οκτωβρίου έ.έ. οι εσωτερικοί σκοπευ
τικο ί αγώ νες της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, κατά τούς οποίους διεκρίθησαν καί έπελέγησαν υπό τής Άγωνοδίκου Επιτροπής οι καχτωθι σκοπευται αστυνομικοί ύπσάΛηλοι κατά σειράν επιτυχίας :
Α' 'Ομάς άεροβόλου π ισ το λιο ύ :
1. —Ά σ τυ φ . Ν. 285/17323 Μπούτσελης Παναγιώτης
(1ος)
2. —Ά σ τυ φ . Τ. 189/17035 Κατσαρέας Σωτήριος
(2ος)
3. —Ά σ τυ φ . ΚΕ' 18/12701 Μπουρίκας Εύάγγελος
(3ος)
4. —Ά σ τυ φ . Κ. 1 0 2 6 /18373 Λαμπράκος ’Ιωάννης.
Ά ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ όν μ έ λ ος :
Ά ο χ ιφ . Τ. 30/15973 Δασκαλάκης Κωνσταντίνος
Β' 'Ο μάς άεροβόλου τ υ φ ε κ ίο υ :
1. _Ά σ τυ φ . Κ. 275/12502 Καρράς ’Αθανάσιος
2. _Ά νθ/μος 12241
Μακρής Λουκάς (Γ Τμήμα)
3. _Ά σ τυ φ . Ν. 346/18427 Δροσόπουλος Νικόλαος
4. _Ά σ τ υ φ . Κ. 527/13569 Φραγκολιάς Γεώργιος.
Ά ν α π λ η ρ ω μ α τ ικ όν μ έ λ ο ς :
Ά σ τυ φ . Ν. 220/17603 Πανόπουλος ’Αθανάσιος

(1ος)
(2ος)
(3ος)

Γ' 'Ο μάς υπ η ρ εσ ια κ ο ύ π ερ ισ τρ ό φ ο υ:

1. _Ά σ τυ φ . ΙΘ' 46/18563 Μπονάρος Ή λίας
2. _Ά σ τυ φ . Ν. 462/12323 Άθανασόπουλος Νικόλαος

(1ος)
(2ος)
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3· Άστυφ. Ν. 285/17323 Μπούτσελης Παναγιώτης
4·—Άστυφ. Κ. 1132/15711 Καραχάλιος Μιχαήλ.
Ά ναπληρωματικόν μέλος:
Άστυφ. Δ. 78/16721 Ευαγγελίου Ευάγγελος

(3ος)

τον κωλυομενον διά την πρωίαν εκείνην Αστυνομικόν Διευθυντήν ’Αθηνών κ. Ε.
Αρχοντουλάκην, 6 Διευθυντής τής Μηχανοκινήτου 'Τποδιευθύνσεως, Ά στυνομιvκος
n r Διευθυντής
A r p n ftn \iT - K
r \r TV
Δ
A
-- οί 5’Αστυνομικοί
A
v. . . . , . .-A Διευθυνταί
Λ . __ CX______ 1 TD
~> v>
->
Β' κ. Α.
Λαλιώτης,
Β. .κ.. TΒ.
Σακελλαρίου, Δ. Τζίνος, Σ. Κάκκος, Κ. Τσιοϋγκος καί Γ. Τσατούχας,ό άρχηγός ίων
σκοπευτικών ομάδων Διευθύνσεως Α θηνών ’Αστυνόμος Β ' κ. Π. Κουμπής καί
αντιπροσοοπεΐαι υπαλλήλων των κατωτέρων βαθμών.
Προς τούς συγκεντρωθέντας, μετά τήν απονομήν τώ ν επάθλων, ώμίλησεν ό
κ. Α. Στρατής, εϊπών μεταξύ τών άλλων :
«Ή Ελλάς έχει άναμφισβητήτως δικαίωμα νά διεκδική τό προνόμιον, δτιύπήρξεν ή Χώρα εις τήν οποίαν έγεννήθη, έξετράφη καί άνεπτύχθη ό άθλητισμός ώς ιδέα.
ο ϋ ς ύ γ ι ή ς έ ν σ ώ μ α τ ι ύ γ ι ε ΐ , έλεγον οί αρχαίοι ήμών πρό
γονοι, οί όποιοι έλάτρευον τον αθλητισμόν.
»Ό άθλητισμός κρατύνει τό σώμα καί εξευγενίζει τήν ψυχήν, δταν άσκήται επί υψηλού έπιπέδου.
» Ο άθλητισμός—ώφελών τό σώμα καί τήν ψυχήν διά της άναπτύξεως τού
πνεύματος τής άμίλλης καί τού αισθήματος τής άτομικής ύπεροχής καί τής αύτοπεποιθήσεως—συνέβαλε κατά πολύ εις τήν άνύψωσιν τώ ν Ε λλήνω ν εις τήν θέσιν τού μάλλον προηγμένου άπό πάσης άπόψεως λαού τής άρχαιότητος.
»Οί άθληταί καί κατά τήν άρχαιότητα προπαρεσκευάζοντο διά μακράς καί
επιμελημένης προπονήσεως, ίνα καταστούν άξιοι τής νίκης, ιδία δέ εις τούς ίεQ
O
U
£·

V-fyAni ) ll r .s jn n r

r/vivivivr
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p
-rsrTi n'Tw i'rn

’Π’ληπ-π-ΐΛ/Μ

/’Π Ι, μι —

\

τό Πανελλήνιον. Έθεωρεΐτο ύψίστη ή τιμή τής άποκτήσεως του ’Ολυμπιακού στε
φάνου καί τοσαύτη ήτο ή αίγλη τής νίκης, ώστε νά είναι άκατάβλητοι καί καρτερικοί
καί νά μή φείδωνται ουδέ τής ζωής των προκειμένου νά κατακτήσουν τήν νίκην.
Καί τούτο τό ώφειλον εις τήν έπιμελή καί εντατικήν προπόνησιν.
»'Η άμιλλα διά τήν κατάκτησιν τής νίκης έφερε τούς άγω νιστάς καί θεατας εις τά στάδια. Διά τών τελουμένων έκάστοτε αγώνων έπετυγχάνετο ή εθνι
κή ένότης τών Ελλήνων καί δι’ αυτών διεκρίνοντο άπό τούς βαρβάρους, οίτινες
δεν εΐχον δικαίωμα συμμετοχής εις τούς άγώνας, θεωρουμένους ώ ς ιερούς.
» '0 άθλητισμός, διά μέσου τών αιώνων, διήλθε πολλά στάδια άκμής καί
παρακμής.
»Μεταπελευθερωτικώς, τό άθλητικόν ενδιαφέρον εις τήν Ε λλάδα ήρχισε νά
Ά γγγΤ'Λ'ΤΓ/F 11 C^rr/ -τΆ μ λ./λ/ft

rw ι

τ-/-μ\ ^ Λμλ-ιR/vml ι(/λ/· 5/Γ)β/\ΜΛ/·

___

Λ ΟΓ\Π

τήκουν σήμερον υπέρ ...
250 σωματεία, καλλιεργοΰντα τον άθλητισμόν στίβου, τάς άθλοπαιδιάς καλαθοσφαιρίσεως καί πετοσφαίρας, τήν οπλομαχίαν, τήν ποδηλασίαν, τήν ιππασίαν καί
τήν γυμναστικήν.
__«Γενικώς, αί επιδόσεις τών Ελλήνων αθλητών εις τά άνωτέρω άγωνίσματα είναι άξιόλογοι.
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» Ό άθλητισμός έφείλκυσεν δλως ιδιαιτέρως καί τδ ένδιαφέρον του Σώμα
τος τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Πρδς τούτο τδ Άρχηγεΐον τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, κατά τάς κατατάξεις νέων αστυνομικών, διηυκόλυνε την είσοδον εις την ’Α
στυνομικήν Σχολήν σημαντικού άριθμοΰ νεαρών στρατευσίμων άθλητών στίβου
καί ποδοσφαίρου, μέ αποτέλεσμα νά ένισχύσωμεν έπαρκώς τάς ύφισταμενας ομά
δάς καί νά καταστώ σιν αύται ίσχυραί καί λίαν υπολογίσιμοι.
»Έ π ειδ ή διά τδ ’Αστυνομικόν Σώμα ό άθλητισμδς συνιστα ένα σοβαρόν πα
ράγοντα δημιουργίας κα ί άναπτύξεως άμεσων σχέσεων, φιλικής μορφής, μεταξύ
αστυνομικών καί κοινού, αί όποΐαι καθιστούν εύχερέστερον κ&ί αποδοτικωτερον
τδ πολύπλευρον έ'ργον τής ’Αστυνομίας, τδ Άρχηγεΐον άπό 4ετίας περίπου κατήρτισε καί έ'θεσεν εις εφαρμογήν εύρύ σχετικόν πρόγραμ,μα αθλητισμού, άποβλέ-

Ό ’Αστυνομικό; Δ ιευθυντή; Α' κ. Α. Στρατή; άπονέμων τά άθλοθετηθέντα έπαθλα
εϊ; τους νικητά;.

πον κυρίως εις τήν δημιουργίαν καί άνάπτυξιν αθλητικού πνεύματος εις τάς τά
ξεις τώ ν αστυνομικών.
»Ε ΐς τδ έν λόγω πρόγραμμα προβλέπεται καί τό άθλημα τής Σκοποβολής,
διά τδ όποιον ή μέριμνα τού Αρχηγείου υπήρξε καί είναι όλως εξαιρετική. Τό ά
θλημα τής Σκοποβολής, ιδία τού πιστολιού, είναι καί πρέπει νά είναι άθλημα κατ’
εξοχήν τώ ν Σ ω μάτω ν ’Ασφαλείας, ώς προσιδιάζον προς τά καθήκοντα καί τήν
άποστολήν αυτών.
»Ποός τούτο συνεκροτήθησαν σκοπευτήρια εις δλας τάς Άστυνομικάς Δι
ευθύνσεις καί έφωδιάσθησαν ταύτα μέ τά άναγκαΐα όπλα καί λοιπά έφόδια διά τήν
προπόνησιν τώ ν άστυνομικών, μέ άντικειμενικόν σκοπόν τήν άνάπτυξιν τών σκο
πευτικώ ν ικανοτήτων τούτων καί τήν επιλογήν νέων σκοπευτών προς ένίσχυσιν
τώ ν σκοπευτικώ ν μας ομάδων.
» 0 ά πρέπει νά καταστή συνείδησις δλων μας, δτι ή σκοποβολή, αν διά τούς
άλλους ανθρώπους άποτελή εν πανάρχαιον καί εύγενές άθλημα, διά τον σύγχρο
νον αστυνομικόν αποτελεί επαγγελματικήν ά.νάγκην. Ό άδέξιος σκοπευτής, αμυ
νόμενος, θανατώνει, ένώ ό καλός εξουδετερώνει τον επιτιθέμενον κακοποιόν, χω-
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ρις καί νά τον έξοντώση, διότι ακριβώς έλέγχει την πορείαν τω ν σφαιρών του.
ιϊ
^ ° υ,ς τους Ανωτέρω λόγους, τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων άποοίόον .ξαιρετικην σημασίαν εις τό άθλημα της σκοποβολής, έπρογραμμάτισε σκο
πευτικούς αγώνας άπαξ κατ' έτος εις έκάστην ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν καί εις
τας Αστυνομικάς Σχολάς, καί μ ε τ ’ α υ τ ο ύ ς ε τ η σ ί ο υ ς Παναστυνομικους Αγώνας, απονέμον εις τούς νικήτας έπαθλα σημαντικής αξίας.
»Δια τών αγωνων τούτων σκοπείται ή δημιουργία πνεύματος εύγενοΰς άμιλλης και αθλητικής συνειδήσεως εις τούς άστυνομικούς.
»Και^ ημείς σήμερον συνεκεντρώθημεν ενταύθα, εις την άπλήν ταύτην τελε
τήν, δια να απονείμωμεν τά άθλοθετηθέντα βραβεία, τά όποια ένέκρινε τό Ά ρ -

»Έπίσης, έκφράζω την ευαρέσκειάν μου εις τούς έπί κεφαλής τής όργάνώ
σεως και διεξαγωγής τών άγώνων καί τούς οπωσδήποτε συμβαλόντας πρός τούτο.
»Περαίνων, εύχομαι έκ βάθους καρδίας νά καταλάβητε τά πρωτεία καί εις
τους Παναστυνομικούς Σκοπευτικούς ’Αγώνας».

ΤJ - Α

ΘΕΡΜΑ χειροκροτήματα τών συγκεντρωθέντων έκάλυψαν τό τέλος τής
εμπνευσμένης ομιλίας τού κ. Α. Στρατή. Έπηκολούθησε προσφορά αναψυκτικών
και η ωραια^ αθλητική εορτή έκλεισε μέ τήν άρμόζουσαν δι’ αστυνομικάς εκδη
λώσεις σεμνότητα.
Θερμά συγχαρητήρια εκφράζουν καί αί στήλαι αύταί πρός τούς βραβευθέν^ας νικςτας. Και μιαν μονον ευχήν προς αυτους, άλλα καί πρός τούς νικήτας τώ ν
άλλων’Αστυνομικών Διευθύνσεων καί τ ή ς ’Αστυνομικής Σχολής : 'Η εύγενής άμιλλά
των να δωση μέσω τών Δ' Παναστυνομικών ’Αγώνων τούς άρίστους τώ ν αρί
στων, εκείνους πού καί πάλιν θά κατακτήσουν τό πρωτάθλημα Ελλάδος έ'τους 1965.
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ κ . X . ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Κ ΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

τ-ή IIΝ 11ην^ ώραν τής 7ης Νοεμβρίου, εις τό κινηματοθέατρου «Π αλλάς» έλαβε
χωράν ^συγκεντρωσις τών άξιωματικών καί κατωτέρων ύπαλλήλων τών Σ ω 
μάτων Ασφαλείας, κατα την οποίαν ωμιλησεν ο Μπουργός Δημοσίας Τάξεως κ.
X. Αποστολάκος μέ θέμα: « Ή δημοσία τάξις καί ή αποστολή τώ ν Σωμάτων ’Α 
σφαλείας έναντι τών πολιτών και τού ’ Εθνους». Παρέστησαν ό 'Υπουργός Ε θ ν ι
κής Αμυνης κ. Σ. Κωστόπουλος, οί 'Υφυπουργοί Οικονομικών καί Δημοσίων Έ ρ 
γων κ. Παπαδημητρίου καί Λιακόπουλος, οί ’Αρχηγοί Ε λλη νική ς Βασιλικής Χ ω 
ροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικής 'Ιπ η ρ εσ ίας, εκπρόσωποι τής
σ tpa αωτικης ηγεσίας και μεγα πλήθος αξιωματικών και κατωτέρων οργάνων τώ ν
τριών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Έν αρχή ό κ. 'Υπουργός άνεφέρθη εις τον σκοπόν τής συγκεντρώσεως, ό
όποιος, ώς ειπεν, είναι ή έδραίωσις τού αισθήματος τής ασφαλείας εις όλους τούς
νομιμόφρονας πολίτας καί ή τόνωσις τής συνειδήσεως τής τάξεω ς εις τήν καθημε
ρινήν ζωήν τού λαού, διότι χωρίς αυτήν ούδείς νόμος δύναται νά ίσχύση. Έ ν συ-
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νεχεία έκάλεσε τά Σ ώματα ’Ασφαλείας νά άντικρούσουν πάσαν βίαν καί θρασύτητα εναντίον της κρατικής αρχής καί νά πατάξουν οίανδήποτε επιθεσιν στρεφόμε
νων είτε εναντίον νομιμοφρόνων πολιτών, είτε εναντίον τής κρατικής δυνάμεως α
σφαλείας, διότι υπέρτατος νόμος τής πατρίδος είναι καί θά είναι πάντοτε η επι
βολή τής δημοσίας τά ξεω ς. Έ ν τέλει ό κ. 'Υπουργός, άφού διέγραψε μέ σαφήνειαν
τά ς υποχρεώσεις κα ί τά καθήκοντα τω ν άξιωματικών καί κατωτέρων οργάνων των
Σ ω μάτω ν ’Α σφαλείας εις όλους τούς τομείς, παρέσχε την διαβεβαίωσιν ότι έχει
πλήρη συνείδησιν καί γνώ σιν των θεμάτων τά όποια απασχολούν τά Σώματα ’Α
σφαλείας, προς έπούλω σιν των βασικών των άναγκών, καί θά πράξη παν τό δυνα
τόν διά τήν ίκανοποίησίν των.
*
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ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ, διακοπτόμενος κατά συχνά διαστήματα άπό
τά ζωηρά χειροκροτήματα τών παρευρεθέντων, έχει ώς εξής :
«Αισθάνομαι βαθύτατα ευγνώμων πρδς όλους τούς παρισταμένους διότι άνταπεκρίθητε μέ τόσην ευγένειαν εις τήν πρόσκλησίν μας.
»Θ ά μου συγχωρήσετε κύριοι τήν έ'μνευσιν, καί θά μου παραχωρήσετε τήν
ί
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χόμενον τής ομιλίας μου συνίσταται εις απόψεις ίδεολογικάς, άλλα και πολιτικής
τά ξεω ς, καί μάλιστα επ ί κρίσιμων θεμάτων και κατευθύνσεων υπηρεσιακής τα
κτικής. Προσπαθώ επ ί πλέον κατά τό μέτρον τών δυνάμεων μου νά μεταφέρω εις
;ό εύγενές
ευγενες άκροατήριόν μας τήν ερμηνείαν επι τών θεμάτων αυτών, βασει τών
γενικω τιέρων απόψεων καί τού κριτηρίου—ιδεολογικού καί πολιτικού—τής μαχοΚυβερνήσεως
ύπό τήν( σώφρονα καί αποφασιστικήν καθοδήγημενης σΓημερινής
,,
. . .
σιν τοϋ Προέδρου αυτής κ. Στεφανοπούλου.
κ ,
,
,
,
»Δ ιά τούς λόγους αυτούς καί προς αποφυγήν οιασόηποτε παρερμηνείας και
στή
OOJ 0C*·
~ ~ ^ Λ * ’ Λ' ’ σήμερον
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ViY.Tr/.
ιγκάζομαι
νάΛ ^δεσμεύσω
κατα V.iYVDViZ
κανόνα (7.710
απο (TT7)W
στ
θους λόγους μου μέέ τήν άναλοίωτον καί σταθεράν άκριβολογίαν τού κείμενου ενθος
χειρογράφου
» ’Εν τοσούτω, ή έκκλησίς μου άπευθύνεται καί έχει ώς κύριον σκοπον την
ήν
τήν καρδίαν όλων υμών, καί παντός Έλληνος πολίτου.
Ψυ7ί »καί
’Απευθύνομαι εις τον πατριωτισμόν καί εις τήν μαχητικήν έξαρσιν τού κοινωνικου μαας συνόλου, του ’Έθνους μας, καί μάλιστα έν μέσο) δύσκολων στιγμών,
»Έ άχν
ν κατά προτίμησιν, καί εις πρώτον βαθμόν, προέκρινα σήμερον τήν συμ.......... >Λ
λ/ΐ ΑιΧη/ν,ν « μ y.c.Mιάτοιν Άσωαλειαε. τούπαράστασιν..
το πράττω δ
Κ ράτους,. _
_
„ .
ναμιχόν Σώμα
οοσκλητή ρι ον τιμής καί έξαιρέτου δράσεως χάριν τού κοινωνικού συνόλου.^ Καλεισθε
εύγενή
καί ■
ρυθμιστών ^ενός /μεγίV άποδυθήτε
.w εις τον
-------( - J εθνικόν »ρόλον διαγγελέων
·■
στου διά τό Κράτος κοινωνικού σκοπού, όστις είναι ή εις στιγμας πολίτικης κρισεως
έδραίωσις τού αισθήματος ’Ασφαλείας εις όλους τούς νομιμόφρονας πολίτας καί ή
τόνωσις τής συνειδήσεως τής Τάξεως εις τήν καθημερινήν ζωήν τού Λαού μας. ^
ένκύκλιόν ιχου.
ινο ν ιδιαιτέρως έπκτημ,άνει
»Ε ΐς πρόσφατον εγκύκλιόν
μου, εειχον
επισημανει οτι χωρίς τήν
τι
σταθεράν τάξιν εις τήν κοινωνικήν μας ζωήν, εις τό εθνικόν μας καθεστώς, ούδεεις
άλλος Νόμος ήμπορεΐ νά ίσχύση.
,
. , <,
, ,0 ,
»Κ αί τούτο άποτελεϊ τό άληθές Δόγμα πιστεως όύ ολοκληρον την εΟνικοφρονα δημοκρατικήν παράταξιν, τής οποίας τό βάθρον είναι ό Νόμος.
τοστολή τών
»'Υ
» Γπό
π ό παρόμοιας
παρομοίας περιστάσεις, ο ρυ/.ος
ρολος και
ακο
ιων Σωμάτων
------ Ά σ φαλείας άναπτύσσεται καί καλύπτει μεγάλα πλάτη τού εθνικού καί κοινωνικού
.ας οικοδομήματος. Αύτοΰ τό όποιον άπεκτήσαμεν με γιγαντιαίους αγώνας αιμας
ααατος καί θυσιών, καί τό όποιον εκπροσωπεί εις την ζωήν μας την έμπρακτον μορλ λ
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φήν τής ελευθερίας του πολίτου καί τής ΐσότητος όλων μας απέναντι τω ν Νόμων.
«Κατ’ άνάγκην λοιπόν σήμερον, κατ’ έξοχήν, είσθε σεις κύριοι οί υπεύθυνοι
φορείς των παραγγελμάτων ολοκλήρου τής έθνικής καί πνευματικής μας ηγεσίας.
»Εις τά άμεσα καθήκοντά σας εμπίπτει καί ή διαφώ τισις καί ή καλλιέργεια
τής ψυχικής ένότητος καί τής ήθικής άντιστάσεως των μαζών του κοινωνικού μας
οργανισμού, εναντίον πάσης άναταραχής, ύποκινήσεως εις ανησυχίαν καί οίασδήποτε άλλης άντεθνικής επιρροής εις βάρος τής άπροσκόπτου καί κανονικής λειτουρ
γίας τού κοινωνικού μας μηχανισμού άφ’ ένός, καί άφ’ ετέρου—θέματος επ ί τού
οποίου εφιστώ ιδιαζόντως την προσοχήν σας—κατά πάσης έκμεταλλεύσεως, άσυδοσίας καί αισχροκέρδειας εις βάρος τής καλής πίστεως τω ν συμπολιτών μας, εις
όλα τά ζητήματα έκεϊνα, οσα συνδέονται μέ τάς βιοτικάς του άνάγκας, με την δια
τροφήν του καί ζωάρκειαν ως καταναλωτοΰ τής άγοράς.
«Γνωρίζετε καλώς κύριοι, διότι άποτελεΐτε την έμπρακτον επί τού θέματος
αυτού διαιτησίαν τού Κράτους καί τής Διοικήσεως, ότι εις τον κεφαλαιώδη αύτόν
τομέα των επισιτιστικών άναγκών ζυγίζεται ή άξιότης τής Διοικήσεως διά την
προστασίαν τού καταναλωτοΰ πολίτου. Κάθε αδικία, παράβασις καί άσυδοσία καί
αισχροκέρδεια εις την επισιτιστικήν κίνησιν τής άγοράς, προκαλεΐ καί είναι ή κυριωτερα πηγη δισπιστίας καί άγανακτήσεως τού πολίτου προς τάς κρατικάς Ά ρ χας. Καί κάθε σύγχυσις καί αμέλεια εις τό κεφαλαιώδες αύτό θέμα έκ μέρους των
εποπτευοντων εκτελεστικών οργάνων, άποτελούν την σοβαρωτέραν πηγήν διά τήν
δημαγωγίαν όλων εκείνων, οί όποιοι ενεδρεύουν διά νά προσδώσουν έκτασιν καί
ψυχολογικήν οξύτητα μέχρι πολιτικού πάθους εις τά ευρύτερα στρώματα τού λα ϊ
κού πληθυσμού.
»Έ π ί τού τομέως αυτού, εις τον όποιον συναντώνται αί μεγάλαι έπαφαί
των λαϊκών στρωμάτων τού ψωμιού, τού κόπου καί τού ίδρώτος τώ ν έργαζομένων, σταθμίζεται επαναλαμβάνω ή λειτουργία τού αισθήματος τής Τ άξεως, καί
προς τό πύρινον αύτό θέμα τών καθημερινών συναλλαγών έπιβιώ σεω ς του λαϊκού
πληθυσμού στρέφεται σήμερα ή προσοχή τής Κυβερνήσεως, έπειδή ή συνέπεια εις τήν
εφαρμογήν τών κοινωνικών μέτρο^ν άστυνομεύσεως θίγει κ α τ’ έξοχήν τήν ευαισθη
σίαν τών λαϊκών μαζών. Έδώ εύρίσκεται ή μεγάλη πλά σ τιγξ τού νόμου, τής ήθικής
των δημοσίων λειτουργών και των εκτελεστικών οργάνων διά τό Δημόσιον αίσθημα.
'
>y Ο απλούς πολίτης, η συντριπτική δηλονότι πλειοψηφία τής κοινωνικής μας
βασεως, εις τήν όποιαν θεμελιώνεται ό δυναμισμός καί ή ψυχική αντοχή τού "Ε
θνους, μαλιστα εις στιγμας πολίτικων ταλαιπωριών της χωράς, εννοεί νά εύρίσκη
πληρη συμπαράστασιν καί άνταπόκρισιν έκ μέρους τώ ν κυρίω ς έκτελεστικώ ν ορ
γάνων τού Κράτους, τοότέστιν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Καί φυσικά νά έχη άπολυτον πεποιθησιν εις την φιλοδικαιαν, θα ειπω φιλοστοργον καί πατρικήν έκτιμησιν καί άντιμετώπισιν όλων τών καθημερινών στοιχειωδών άξιώσεων διατρο
φής και σιτισμού του λαού κατέναντι της εμπορίας. Καί όλα τά ζω τικά αυτά πρά
γματα έξαρτώνται άπό τήν έπαγρύπνισίν σας εις τήν Δημοσίαν Τάξιν καί από την
ισόρροπημένην έκτέλεσιν τών άστυνομικών διατάξεων καί ενεργειών.
»Εΐς τό κεφάλαιον αύτό, ή Κυβέρνησις άξιοι νά εισθε άμείλικτοι εις τήν έψαρμογην τών αστυνομικών μέτρων. Και εγω προσωπικως δηλώ ότι θά συντρί
ψω, δι’ όλων τών μέσων τού Νόμου καί τής έξουσίας, οίανδήποτε παράβασιν κατά
την ^εκτελεσιν του κοινωνικού αυτου καθήκοντος εκ μέρους οίουδήποτε άμελνούντος
οργάνου τής Ταξεως, και θα αντιμετωπίσω ως δολιοφθοράν εις βάρος τής Τ άξεω ς
οίανδήποτε άνοχήν εις παραβάσεις έπισιτισμοΰ καί αγορανομίας.
»Έ φιστώ τήν προσοχήν όλων έπί τού κρίσιμου τούτου θέματος τώ ν κ α τα 
χρήσεων εις βάρος τής λαϊκής πίστεως.
»Καί καθένας αντιλαμβάνεται, ότι τό θέμα τούτο εις πνεύμα έφαρμογής καί
εις διορατικότητα διά τούς χειρισμούς τών ένεργούντων οργάνων τάξεως,' δεν προ-
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βλέπεται καί δεν είναι δυνατόν νά διατυπωθή ρητώς οΰτε εις τάς άστυνομικάς δια
τάξεις, δπως δεν αναγράφεται ρητώς καί εις τούς νόμους.
» Έ ν τούτοις τό κριτήριον αύτό ενυπάρχει πάντοτε εις τον άγραφον ηθικόν
Κώδικα, δστις κατευθύνει τάς σκέψεις καί τάς ένεργείας παντός Δημοσίου οργά
νου κατά τήν έκτέλεσιν τού καθήκοντος. Είναι τό ήθος. Τό ήθος του δημοσίου λει
τουργού άποτελεΐ τό έκ παραδόσεων καί άγωγής έκπολιτιστικόν βίωμα εις τήν
δραστηριότητά του διά τήν ύπόστασίν του ώς κρατικού οργάνου, οσάκις άτομικώς

Ό Ύ π ουργόξ τής Δημοσίας Τάξεως κ. X. Άποστολακος καθ’ ήν στιγμήν εκφωνεί τόν λόγον του.

η συ?Δογικώς ασκεί ρύθμισιν κοινωνικών σχέσεων ή έκτέλεσιν νομίμων επιταγών
τού Κράτους έν τή συνειδήσει τού Δικαίου.
^
;
,
;
»Ε ίς τούτο άκριβώς όλοκληροΰται, κύριοι, ή δημοσία αποστολή σας εις την
τήρησιν τής Τ άξεω ς.
, , . , ΤΩ
»'Ό σ τις άποστέργει, δστις απομακρύνεται απο το ήθος, εναντιουται προς
τή ν σ υνειδ η τή ν έξυπηρέτησιν τού καθήκοντος καί τού Κράτους. ^
»Δ ιότι τό ήθος εις τήν δραστηριότητα τήν υπηρεσιακήν, είναι όχι μόνον το
μέτρον τού κοινωνικού μας πολιτισμού ώς χώρας εύνομουμένης άξιούσης εθνικήν
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επιβιωσιν, αλλφ και η αποφασιστική δύναμις του κρατικού οργανισμού και ή έξασφάλισις του ηθικού κυρους του ενώπιον τής κοινωνικής συνειδήσεως· καί αυτό
αποτελεί και σχηματίζει την ηθικήν αντοχήν του Κράτους έναντι κρίσιμων φάσεων
της πολιτικής ^διαμάχης, καί τό κόρος αύτό ή Βασιλευομένη Δημοκρατία τής Ε λ 
λάδος^ άξιοι νά ανυψώνωμεν εις πάσαν στιγμήν, καί έναντι παντός, όπως έτόνισα
κατ έπανάληψιν, άφ’ ής είχον τήν τιμήν νά ταχθώ εις τήν ήγεσίαν τω ν Σωμά
των Ασφαλείας.
>>Και πρεπει να μη λησμονήσετε ποτέ, όπως έπράξατε καί κατά τό παρελ
θόν, κύριοι, οτι την καθολικήν έπιβλητικότητα τοϋ κύρους αύτοΰ του Κράτους δια
πιστεύεται καί πάλιν τό ’Έθνος, υπό τάς σημερινάς πολιτικάς συνθήκας, εις τά εύ, c-νή και μαχιμα κώματα τής Δημοσίας Ασφαλείας, τό όποιον κύρος με τόσην γεν
ναιότητα. καί αυτοθυσίαν διεφύλαξαν ύπό κρισιμωτέρας κατά τό παρελθόν στιγμάς
οι υπερήφανος άνδρες των Σωμάτων ’Ασφαλείας καί καλείσθε καί πάλιν νά διαφυλαξετε δι όλων των ψυχικών καί οργανωτικών σας δυνάμι ω ν.
«Έγνωρίσατε κύριος χαλεπάς ήμέρας κατά τό παρελθόν καί εις τήν διάρκειαν
της τελευταίας διά τή'ς χώραν μας εικοσαετίας. Καί υπήρξαν έκείναι σκληραί καί
σκατειναι ημεραι διά την τύχην τής φιλτάτης μας Πατρίδος, ώς εθνικού καθεστώ
τος και ως καθεστώτος δημοκρατικής ελευθερίας διά τούς "Ελληνας.
»Κας όσοι μεταξύ ύμών ήνδρώθητε εις άγώνας καί θυσίας αίματος εις τάς
ημέρας ^εκεινας, και εκείνοι οί όποιοι έκράτησαν υψηλά τήν ένδοξον σημαίαν τής
ελληνικής άθανασίας διά τήν έπιβίωσιν τοϋ καθεστώτος τ ή ς ’ Ελευθερίας, καί διά
την επιτελεσιν των πεπρωμένων του ’Έθνους μας, ούδείς ώρρώδησε καί ούδείς υ 
πόστρεψε^ τα βήματα προ τοϋ ολοκαυτώματος διά τήν υπαρξιν τής Ελλάδος.
»Δέν άνεμέτρησαν ποτέ τον κίνδυνον καί τήν θυσίαν μέ τήν προσωπικήν, τήν
ατομικήν των τύχην, ^εις τάς ήθικάς καί ύλικάς αποτιμήσεις τής αΰριον.
» Εβαδισαν απτόητοι εις την Μάχην καί εις τήν Νίκην.
( »Λαος, Στρατός και Σώματα ’Ασφαλείας ώδήγησαν τό ’Έθνος εις τήν τε
λικήν Νίκην.
Ύ y>^ αγωνία εκείνων των ημερών δια τήν ύπερτάτην πάλην τοϋ ’Έθνους μας.
είναι πρόσφατος. Πληροί τάς καρδίας μέ τήν εύγνωμοσύνην όλων ήμών τω ν ελεύ
θερων ^Ελλήνων προς τούς άνδρείους άγωνιστάς καί τά εύγενή θύματα είς τον Β ω 
μόν τής μεγάλης Ελληνικής ύποθέσεως.
,
τήν ^μετώπην τής Ελληνικής 'Ιστορίας, οί άνδρες επίσης των Σωμάτων
Ασφαλείας ελαξευσαν μέ άγώνας καί αίμα τό ύπέρτατον παράδειγμα τής Φυλής.
»Και ηλθον^ έπειτα ήμέραι υλικής καί ηθικής άναζωογονήσεως τής χώρας
μας. Ημεραι ειρηνης, ταξεως καί άνοικοδομήσεως τής έρημωθείσης είς αιματη
ρούς πολέμους καί εσωτερικάς διαμάχας Πατρίδος. Καί είδομεν έκ νέου τον ήλιον
της χαράς καί τής έλπίδος νά άνατέλη είς τον γλαυκόν ουρανόν μας, τό αϊθριον αύτο στερέωμα τό όποιον σκέπει τό άπαράμιλλον κάλλος του πολιτισμού τών έλληνικων γενεών. Καί ειδομεν τήν γαλανόλευκον νά κυματίζη είς τάς επάλξεις τής ζω φορου τής κοινωνικής μας δημιουργίας, καί νά ποντοπορή είς τούς ώκεανείους
δίαυλους διά τήν άμιλλαν τής διεθνούς ναυτιλίας.
»Λαός καί Κράτος έστησαν τήν Βασιλευομένην μας Δημοκρατίαν. Τάς κατα
κτήσεις αύτάς ηθικής καί υλικής άνατάσεως καί προόδου τοϋ ’Έθνους μας, άφ’ ότου
τούτο^έξηλθε νικηφόρον έκ τής πολεμικής καί εσωτερικής μεταπολεμικής κρίσεως,
και τας όποιας έπότισαν κρουνοί αίματος καί θυσιών του ελληνικού λαοΰ, καλούμεθα και παλιν—καί πάντοτε—νά ύπερασπίσωμεν.
»Εις το προσωπόν σας, είς τήν όρθοφροσύνην καί τήν γενναιότητα τών Σοοματων ’Ασφαλείας, τών όποιων ή άρμοδιότης ούς εκτελεστικών οργάνων δεν περιο
ρίζεται^ εις στενόν^ τομέα Διοικήσεως, άλλά εκτείνεται έφ’ όλων τών πεδίων τής
κρατικής ζωής καί άποτελοΰν τήν δικλείδα άσφαλείας είς όλους τούς κλάδους τοϋ
κρατικού μας παρεμβατισμού, ό Βασιλεύς τών Ελλήνων, Κυβέρνησις καί Κρά,
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τος εξέλεξαν τήν άριστείνδην πρεσβείαν διά τήν πραγματωσιν μιας υψιστ^ς εθνι
κής εντολής. Και τδ επίτευγμα τούτο θά είναι ή αδιάπτωτος, η στοργική και α
κατάλυτος ηθική καί ψυχική επαφή μέ τούς παλμούς τοΰ λαού μας,^ μέ την^προασπισίν του εις τήν άσκησιν τής έλευθέρας του πάλης δια την εξασφαλισιν τής κοι
νω νικής του ζω ής, διά τήν έ?^ευθερίαν τω ν συναλλαγών και τής εργασίας του εις
δλα τα πεδία τής επαγγελματικής του προσπάθειας και εις ολας τας περιπτώσεις
τής προσωπικής του ’Ασφαλείας. Διά τον άγώνα του διά την επαξιωσιν των κο
π ώ ν καί του ίδρώτος του. Διά τήν άπαλλαγήν του άπδ τδ άγχος τής καταπιέσεως
καί τού καλλιεργούμενου ύπδ των οπουδήποτε ασκουντων ψυχολογικήν επι του

ί·ί*ί.'>ί·μ

Μία ά π ο ψ ίξ τής αιθούσης κατά τήν ώραν ομιλίας τοΰ κ. Ύττουργου. Διακρινονται ο
'Υ πο υρ γό ς ’ Εθνικής Ά μ ύνης κ. Σ. Κωστόπουλος, ο! Υ φυπουργοί j<. Λιακόπουλος και
ΓΤαπαδημητρίου, οί ’Α ρχηγοί ’Αστυνομίας Πόλεων καί Χωροφυλακής κ. Ε. Καραμπετσος
καί Ν. Π αναγιωτακόπουλος καί άλλοι.

φρονήματος του βίαν, κα ί προς περαιτέρω άδιατάρακτον καί απερισπαστον επώοσ ίν του εις τάς καθημερινάς βιοτικάς του ασχολίας.
■: ;
»Τδ ουσιώδες περιεχόμενον του κοινωνικού αυτούς παραγγέλματος κρίνω
άδιστάκτω ς, δτι είνα ι ό κύριος στρατηγικός σκοπός μας επι τοΰ κοινωνικού πεδίου
Ιλ ξεώ ς ’καί ’ένότητος της λαϊκής ψυχής πρδς τήν κρατικήν ήγεσίαν. Καί δι’ αυτού
τοΰ μέσου επ ιτυγχά νετα ι ό εξοπλισμός τής δημοσίας συνειδήσεως _μέ φρονημα--ικήν αντοχήν εις τά ς άξίας τοΰ εθνικού μας καθεστώτος, καί διά τήν ψυχικήν του
/
π
/
/ .. Λ
c~τr .r-mt Λ/ΓιF\)Λ\\ίΓVY1\J tiar
οποίων ενεδρεύουν σανασιμοι ε/υρυι
,
Τ VΤ
Κ αί μέχρις ότου έπέλθη ό τερματισμός μιας φάσεως πολιτικών άντιθεσεων απο τας
οποίας έθίγη ή όμαλότης τω ν πολιτικών μας λειτουργιών εις τό προσκήνιον τής δη
μοσίας ζω ής μας, καί λόγω των οποίων έχει ένταθή εις ύπέρμετρον βαθμόν ή δυσχεοεια εις τήν πολιτικήν στιχομυθίαν συμπολιτεύσεως καά άντιπολιτεύσεως εντός των
κοινοβουλευτικών ορίων καί θεσμών τά όποια καθορίζει ό συνταγματικός μας χάρτης,
κ’αί είναι απαραίτητα διά τήν διατήρησιν τού δημοκρατικού μας Πολιτεύματος.
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ζ ......................................... .......... ***
»Τ
J-VAI ΤΑ1ΤΑ μέν, συνέχισεν ό κ. 'Υπουργός, καθόσον άφο ρα είςτή ν δημοκρατικότ7]τα
συμπεριφοράς και στάσεως των άξιωματικών καί άνδρών των Σωμάτων ’Α 
σφαλείας ^έναντι του λαού. Παραλληλως όμως οφειλοριεν νά γνωρίζωμεν οτι τάσεις
αναρχικαι, διασπαστικαι της ενοτητος του λαού μας, διά τω ν όποιων καλλιεργείται
συστηματικώς άλλοτε μεν εν κρύπτω καί άλλοτε εκ του φανερού τό μίσος καί ή άντεθνική ύποκίνησις εις βιαιότητας, έπιθέσεις καί μάλιστα αντιστάσεις έναντίον των άρ-

■>>
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/

,

^

.

»
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είτε ενάντιον νομιμοφρονων πολιτών είτε ενάντιον αυτής παύσης τής κρατικής δυνάμεως ’Ασφαλείας. Έτόνισα καί προσφάτως δτι υπέρτατος Νόμος τής Πατρίδος
είναι και θα είναι πάντοτε η επιβολή του Κράτους της Δημοσίας Τάξεως.

υαηρεσκφ μονάδάς τής Δημοσίας δυναμεως προς προστασίαν τής Τάξεως, (
λώνται έναντίον παντός αντιτασσόμενου εις την επιβολήν τής Δημοσίας Tc
»Θα επεθυμουν έν τούτοις νά καταστήσω περισσότερον σαιρέσ έξ ο

τών κινητοποιούμενων οπαδών.
^»Ειναι εύνόητον διά πάντα συγχρονισμένον παρατηρητήν τώ ν πολιτικών μας
θεσμών, δτι βασικός ------λ- —~ ! —'------- Α
~ π
~
έκ παντός τρόπου
κύπτει μοιραιως απ^
Λ^ν^νι^ας ανιιυεσεις, εντός αποκλειστικούς
τής κοινοβουλευτικής λειτουργίας του Πολιτεύματος, του ’Οργάνου τής Βουλής.
'Οσάκις έκ λόγων ίσχυροτέρας πολιτικής ρήξεως καί τής προκαλουμέ
της δημαγωγίας η σφιζουσα πολιτική διαμάχη έκφεύγει καί διασκελίζει τήν Π ύ
λην του Κοινοβουλίου, τότε ή πολιτική πάλη ωθείται από τά πολιτικά πάθη εις
εγκτον καί άνοργάνωτον χώρον τής εξωκοινοβουλευτικής ζυμώσεως, οπού
τον ανέλεγκτον
κυριαρχούν
κυριαρχούν^ τά πολιτικά πάθη, 6 φανατισμός καί ή βία τώ ν δρόμων εις τά ς’ μ αζι
κός εκδηλώσεις. Έδώ πλέον καλλιεργείται αύτομάτως ή άπείθ
ϊίθεια καί ή άνυπακοη
καί τήν
Τάξιν.
φαινόμε’
, προς τήν
, νομιμότητα
,
. . Δημοσίαν
.
- Τό φαινόμενον
αύτό άποτελεΐ
τον μεγαλυτερον κίνδυνον δια την σταθερότητα του κοινωνικού καί πολιτικού κα 
θεστώτος. Διότι εις τήν ^περίπτωσιν αύτήν καταργεΐται ό έ'λεγχος τής εθνικής ήγεσια.ς κα.ι εκρήγνυτιται τό επάρατον ήφαίστειον τής άναρχίας. Ε ντα ύθα άρχεται ό
Λ
/ -τ-λ
/
ι/
- τ
/. « —
- , , _ άποτελεΐ
Α._____“ν ~
μεγας κίνδυνος. Η περιστολή και ή καταστολή ‘Ί"Ύ\Γ
τής 'ΤΓΜ
τοιαύτης
κινήσεως
τό εθνικόν μας καθήκον. Καί τά Σώματα Α σφαλείας οφείλουν νά έχουν πάντοτε
έν δψει τήν αποφασιστικήν άντιμετώπισιν τού κινδύνου αύτοΰ άντί πάσης θυσίας
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«Δ ύναμαι, εύτυχώ ς, άπο τήν έξέλιξιν των πραγμάτων κατά τάς ήμέρας αύτάς, νά είπ ω ότι παρατηρεΐται γενικώτερον μία ικανοποιητική κάμψις τής προσφ άτω ς συσσωρευμένης εις έκδηλώσεις όξύτητος έν σχέσει προς τούς προηγηθέντα ς τρεις μήνας άπο τή ς ένάρξεως τής πολιτικής εις τήν χώραν μας κρίσεως. Καί
τούτο αποτελεί τήν εύοίωνον πρόγνωσιν ώς προς τήν περαιτέρω πορείαν των πο
λιτικώ ν γεγονότων. Καί εννοώ τήν έπιτυχή συστηματοποιησιν τής Κυβερνητικής
προσπάθειας εις τον. έλεγχον τής καταστάσεως. Εις τούτο συνέβαλον άναμφισβητή τω ς καί ή κοινοβουλευτική ύποστήριξις τήν οποίαν παρέσχεν είς τήν Κυβέρνησιν ολόκληρος ή κοινοβουλευτική παράταξις καί τα λοιπά έθνικόφρονα κόμματα.
Καί όσον άφορα εις τήν Δημοσίαν Τάξιν, ή όσημέραι παρατηρουμένη συσπείρωσις τής
μεγίστης πλειονότητος τού έλληνικοΰ λαού προς τάς ιδέας καί τάς σκέψεις τής νομιμόφρονος συμβολής είς τήν έπικράτησιν τής κοινωνικής γαλήνης καί τάξεως,
καθώ ς καί ή άποφασιστική έναντι παντός έκτροπου ένεργείας στάσις τής Κυβερνήσεως καί ή κατά πάντα ευσυνείδητος καί άνδρική άντιμετώπισις των διαφόρων
δημαγω γικώ ν κινητοποιήσεων υπό τής δυνάμεως των Σωμάτων ’Ασφαλείας, άπέτρεψαν ριζικώ ς τήν άνάπτυξιν τής άνωμαλίας καί άπέδωσαν είς τον φιλήσυχον
ελληνικόν λαόν τό αίσθημα τής σταθερότητος καί τής πλήρους συντριβής πάσης
άποπείρας κατά τής έλευθέρας πολιτικής ζωής των Ελλήνων καί τού καθεστώτος.
«'Ο πωσδήποτε, διά νά έπανέλθω είς τό θέμα μου, ό κίνδυνος έπί τού οποίου εϊχον τήν τιμήν νά έπιστήσω τήν προσοχήν σας δεν θά ήδυνάμην άπο τού βήματος τού
του καί άπο τής επισήμου θέσεώς μου νά είπω ότι παρεκάμφθη όριστικώς, είς ό,τι
άφορα τήν ύπερκέρασιν τώ ν ενδεχομένων κινδύνων έκ τής, δημαγωγικώς καλλιεργηθείσης, μετατοπίσεως, κατά τούς τελευταίους μήνας, τού πολιτικού βάρους τής λαϊκής
κυριαρχίας καί θελήσεως, άπο τά έδρανα τής εμμέσου κατά τό Πολίτευμα έκπροσωπήσεω ς, διά τού κοινοβουλευτικού ελέγχου, προς τά πεδία τού άνελέγκτου μαζικού
συνωστισμού, όπου ό,τι κυρίως καταστρατηγείται είναι ό Νόμος, καί ό,τι εκβιά
ζετα ι είναι ή ελευθερία καί τό άληθές φρόνημα τής π7νειονότητος τού Λαού.
«Τό ερώτημα, όπερ προτάσσεται έναντι όλων αυτών τών ενδεχομένων, τών
οποίων όλοι διατηροΰμεν είσέτι τήν οσμήν τής καύσεως καί πατάγου, είναι : Τί
καλούμεθα νά πράξωμεν ; Τί θά πράξωμεν ώς φρουροί καί ύπερασπισταί τής Δη
μοσίας Τ άξεως υπό τά ς παρούσας συνθήκας ;
. « ' Η άπάντησίς μου ώς ύπευθύνου 'Υπουργού, έξ ονόματος Δημοκρατικής
Κυβερνήσεως καί έν όνόματι Δημοκρατικής χώρας, άπευθυνομένου έπίσης είς υ
πευθύνους άξιω ματικούς καί άνδρας τώ ν Σωμάτων ’Ασφαλείας, είναι ότι ή Δη
μοσία Τ άξις σήμερα, είς τάς χώρας όπου ή λαϊκή συνείδησις οίστρηλατεΐται άπο
τήν ιστορίαν άγώ νω ν ύπέρ τής Ελευθερίας καί έμπνέεται άπο προοδευτικάς κοινω νικάς ιδέας, όπως συμ,βαίνει είς τήν πραγματικότητα, καί όπως εύτυχως συμ
βαίνει μέ τον έλληνικόν Δημοκρατικόν μας λαόν, ή Δημοσία Τάξις αποτελεί καί
πρέπει νά άποτελή μίαν συνισταμένην συνεργασίας μεταξύ εύρέων λαϊκών στρω
μάτω ν καί τού ύπευθύνου κρατικού μηχανισμού Δημοσίας Τάξεως. Καί προσέτι,
μίαν περαιτέρω συνεργασίαν μεταξύ όλων τών ώργανωμένων έκδηλώσεων τών θε
σμών καί τού κοινωνικού μηχανισμού έπί μιας βάσεως κατανοήσεως καί άμοιβαιότητος μέ τήν συγκεκρότημένην είς υλικήν δύναμιν μηχανήν τού Κράτους. Ό σε
βασμός τού Νόμου καί ή περιφρούρησις τής ατομικής ελευθερίας, καί ό σεβασμός
τού μοχθοΰντος πολίτου διά τήν κοινωνικήν μας προκοπήν, είναι ό πρώτιστος πα
ράγων διά τήν διασφάλισιν τής λαϊκής πίστεως είς τήν άποστολήν καί τήν νομιμότητα τώ ν ενεργειών τώ ν Σωμάτων ’Ασφαλείας, οπουδήποτε καί αν παρίσταται
ή ενεργητική τω ν έπέμβασις διά τήν προάσπισιν τής νομιμότητος. 'Η ώμότης καί
ή εμπάθεια είς οίανδήποτε άστυνομικήν ενέργειαν, ή σκληρότης είς τήν μεταχείρισιν διά μόνην τήν σκληρότητα, προδίδουν έλλειψιν αύτοκυριαρχίας καί ύποτίμησιν τού καθήκοντος. Προδίδουν έλλειψιν συνειδήσεως ώς κρατικού οργάνου. 'Η
κρατική δύναμις επιβολής, δεν άσκεΐται ύπό μηχανών τυφλών είς τήν αύτόματον
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κίνησιν. ’Ασκείται παρ’ άνθρώπων, καί μάλιστα παρ’ άνδρών, οί όποιοι ύπερηφανεύομαι νά πιστεύω δτι φέρουν εις την καρδίαν των τον ελληνικόν ανθρωπισμόν, την
άγάπην διά τον πολίτην, την εκπολιτιστικήν άγωγήν του 'Έλληνος άστυνομικοΰ και
τήν άκλονητον πίστιν εις τον προορισμόν καί την προτεραιότητα του Κράτους, τό
όποιον υπηρετεί τον πολίτην καί δι’ αύτοΰ του ρόλου του κυριαρχεί εις την κοινω
νικήν συνείδησιν. Ή κυριαρχική δύναμις τοΰ Κράτους είναι ή συνειδητή δύναμις
ήγέτιδος λαϊκής δυνάμεως, τό ιδεώδες οργανον τής ώργανωμένης εθνικής κυριαρ
χίας. ’Οργανώνει, διαπαιδαγωγεΐ καί εξυψώνει εις δημιουργικήν δύναμιν τά Ιδα
νικά τοΰ συγχρόνου πολίτου διά τήν παγίωσιν τής εθνικής κυριαρχίας καί πλήσσει
καί συντρίβει πάντα εχθρόν της, οσάκις αύτός έν συνειδήσει ορθώνεται διά νά άντιταχθή κατά του ’Έθνους καί των θεσμών του, τοΰ ελευθέρου δημοκρατικού καθε
στώτος, τό όποιον συγκληροΰται εις τό φιλελεύθερον πολίτευμα τής Βασιλευομένης Δημοκρατίας, προς τήν οποίαν, διά λόγους ιστορικούς καί αύτόχθονας εθνικούς,
συνετάχθη τό σύνολον τών έθνοφρονούντων πολιτών τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ. Καί διά
τής μαχιμότητος καί άγωνιστικής του άνατάσεως έξήγαγε πάντοτε τήν Πατρίδα
μας καί κατά τούς τελευταίους χρόνους τής ελληνικής ιστορίας άπό τήν πολεμικήν
παγκόσμιον κρίσιν, άντιμετώπισεν εις δλα τά πεδία τών μαχών μέ πλήρη εθνικήν
ενότητα τοΰ λαοΰ μας εξωτερικούς καί εσωτερικούς εχθρούς μέ άήττητον πρόμα
χον τον ήρωϊκόν στρατόν μας, καί συνέπηξε τό σύγχρονον Κράτος μας, τήν ύπεοάσπισιν καί τήν επιβολήν τοΰ οποίου καλούμεθα, άνά πάσαν στιγμήν, νά άναλάβωμεν στρατευόμενοι πιστώς εις τάς έντολάς του.
»Προσεπάθησα, κύριοι, νά δώσιυ μίαν ώς έγγιστα εικόνα τοΰ προορισμού
καί τής δράσεως τής κρατικής μας δυνάμεως διά τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, άκριβώς καθ’ ήν έννοιαν έπηγγέλθη ταύτην, καί συμφώνους προς τάς δημοκρατικάς
άρχάς, ή σημερινή Κυβέρνησις άπό τής άναλήψεως τής εξουσίας καί επί τοΰ γενικωτέρου πεδίου δράσεως καί άποστολής τοΰ έθνικοΰ μας Κράτους. Καί άφ’ ής ειχον τήν τιμήν ν’ άναδεχθώ τήν άνατεθεΐσαν μοι εύθύνην επί τοΰ υπουργικού λει
τουργήματος τής Δημοσίας Τάξιεως, δεν έδίστασα νά διακηρύξω προς δλας τάς
κατευθύνσεις τοΰ ύπ’ εμέ 'Υπηρεσιακού μηχανισμού τώ ν Σωμάτων ’Ασφαλείας,
δτι πάσα επιβολή καί δύναμις διά τήν συνεπή κυριαρχίαν επί τώ ν ζω τικώ ν θεμά
των τής κοινωνικής μας Τάξεως, έξαρτάται άπό τήν κατανόησιν τοΰ προβλήματος
της. Άπό τήν συνείδησιν τής άποστολής τών άνδρών καί άξιωματικών τών Σω
μάτων μας. Έξήρον ιδιαιτέρως τό αίσθημα υπερηφάνειας, τον άληθινόν άνδρισμόν
τών άνδρών μας, καί τό άνυποχώρητον εις τήν έκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος έναντι
παντός καί άντί πάσης θυσίας. Καί προσέθηκα επίσης καί τονίζω καί σήμερον, δτι
ή έκτέλεσις τών καθήκοντος συμφώνως μέ τάς ρητάς έπιταγάς τοΰ Νόμου καί τών
αρχηγών καί άξιωματικών τών έν δράσει υπηρεσιακών μας μονάδων, δέν προσμετράται είς άπολαυάς καί έπιβραβεύσεις. Α λλά μέτρον άκατάλυτον τοΰ υπηρεσια
κού καθήκοντος, είναι ή εθνική συνείδησις παντός άξιωματικοΰ καί οργάνου τής
Τάξεως. Διότι δλοι φέρουν εις τήν καρδίαν τ<ων τήν εύθύνην τής'Ε λλάδος. Ζώμεν.
δι’ αυτής, άναπνέομεν δι’ αυτής ώς έλεύθεροι καί αύτοκυρίαρχοι 'Έλληνες ενώπιον
τής παγκοσμίου δημοκρατικής συνειδήσεως τών έλιευθέρων λαών, καί άποθνήσκομεν δι’ αυτήν άνευ συνθηκολογήσεως καί άνευ δισταγμών, ύπείκοντες είς τά κελεύσματα τών προγόνων μας οί όποιοι έστησαν καί έγαλούχησαν τήν κοιτίδα αυ
τήν τοΰ άφθίτου πολιτισμού τής αιώνιας Ελλάδος, τήν οποίαν ώ ς ένδοξον παρα
καταθήκην τών πεπρωμένων τοΰ ’Έθνους ένεπιστεύθησαν καί εις τήν Ιδικήν μας
γενεάν. Καί καλούμεθα νά τιμήσωμεν τήν μεγάλην αύτην κληρονομιάν είς τήν μικράν αύτήν χώραν μέ τήν άσύγκριτον καί μεγάλην ιστορίαν.
« ’Αρκετοί μεταξύ τών μεγαλοφρονούντων τής αύτοτιτλΛφορουμένης Δημο
κρατικής Άντιπολιτεύσεως ήσκησαν τελευταίως κριτικήν εις βάρος λόγων καί εγ
κυκλίων μου, διότι διεκήρυξα τό άνυποχώρητον τής έκτελέσεως τοΰ καθήκοντος
τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, καί συνέστησα διατράνωσιν τής δυνά-
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μ εω ς περιψρουρήσεως τής Δημοσίας Τάξεως εναντίον πάσης οχλοκρατικής έκδηλ ώ σ εω ς, καί έκτρόπω ν εις τάς συγκεντρώσεις, διά των οποίων άτομα καί ομάδες
έμπνεόμενα ή ύπό πάθους καί δογματικού φανατισμού ή υπό σκοπίμου ύποκινήσ εω ς, άποπειρώ νται νά καλύψουν μέ άσχημίας τήν κοινωνικήν ζωήν του πολιτι
σμένου καί εύγενοϋς λαού μας. Δεν είμαι βέβαιος αν προσήκει ή περιφρόνησις ή
ή άντιψώ νησις είς τά ς ίαχάς καί τάς ύποκριτικάς διαμαρτυρίας των παρεγνωρισμένω ν αύτών ταλέντω ν τη ς ιδεολογίας των πεζοδρομίων. Σημειώνω απλώς ενταύθα,
δτι διά τω ν παραληρημάτων αύτών τής κακοσχήμου δημοκρατικής ρητορικής των
ύβρεων καί οχλαγω γίας, κακουχεϊται δεινώς τό δημόσιον αίσθημα, αν καί έν πολλο ΐς συμβάλλουν, έσ τω καί άρνητικώς, είς τό νά αντιλαμβάνεται ή υγιής συντρι
π τικ ή πλειοψηφία τω ν Ε λλήνω ν πολιτών, δτι ή ορθή έκτίμησις τής πολιτικής
ύποθέσεως διά τον λαόν καί τό "Εθνος μας εύρίσκεται μέ τήν πλευράν τής ψύχραι
μου καί σώφρονος άντιμετω πίσεω ς τής πολιτικής μας άνασυντάξεως, τήν οποίαν
εκπρ οσω πεί ή σημερινή Κυβέρνησις, ή οποία ήρε τον σταυρόν τοϋ μαρτυρίου εναν
τίον τής δ ημ αγω γίας διά νά καθοδηγηθή καί πάλιν 6 Ελληνικός λαός είς τήν άληθινήν μεγάλην λεωφόρον τω ν πεπρωμένων του.
» ’Εν τέλει, ή ουσιώδης προγραμματική μας διατύπωσις επί τών θεμάτων
είς τά όποια διαγράφεται τό μέγιστον υπηρεσιακόν καθήκον τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας, έν δψει τώ ν γεγονότων Τάξεως καί είς τά όποια συγκροτείται δ σαφής καί
αποφασιστικός προσανατολισμός μας, είναι τά κάτωθι :
» 1.—Δ ια φ ώ τισ ις ύπό τών υπηρεσιακών μας οργάνων παντός τοϋ κοινού ποός
δλας τάς εκδηλώ σεις τή ς κοινωνικής του ζωής καί περιφρούρησις συντονισμένη καί
αδιάπτω τος τής ελευθερίας καί κινήσεως τοϋ λαοϋ μας είς τά φιλήσυχα έργα του.
» 2 .—ΠΛήρης έπαγρύπνησις προς πάσαν γωνίαν καί κατεύθυνσιν του κοι
νωνικού μας οργανισμού διά τήν έπισήμανσιν οίασδήποτε προκλήσεως καί ποο
παρασκευής κινητοποιήσεως είς έκνομον δράσιν έκ μέρους σκοπίμως ένεργούντων
ανατρεπτικώ ν στοιχείων προς διατάραξιν τής Τάξεως καί διέγερσιν δυσπιστίας
εναντίον τώ ν νομίμων ’Αρχών καί τοϋ Κράτους. Πάταξις πάσης άγορανομικής παοαβάσεως καί άγρυπνος επιστασία επί τής τηρήσεως τής άγορανομικής νομοθεσίας.
» 3.—’Απόλυτος έξασφάλισις του ελευθέρου φρονήματος τών πολιτών καί
συντριβή πάσης β.ιαιότητος έπί τής στάσεως καί τής συνειδήσεως τών πολιτών.
» 4 .—Σ υστηματική άποκατάστασις τής έλευθέρας κυκλοφορίας είς τάς άστικάς συγκοινωνίας κα ί άπομάκρυνσις παντός σκοπίμου ή ομαδικού εμποδίου είς
τά ς αρτηρίας τής αστικής μας κυκλοφορίας.
» 5.—-Ά ρτια τεχνικούς καί άριθμητικώς συγκρότησις τών δυνάμεων Ασφα
λεία ς καί περιορισμός τώ ν πολιτικών εκδηλώσεων καί συγκεντρώσεων είς τά ό
ρια τά διαγραφόμενα ύπό τών διαταγών τής ’Αστυνομικής ’Αρχής.
» 6.—Πρόληψις πάσης απόπειρας διαταραχής τής κοινωνικής ησυχίας καί
γαλήνης είς τούς δημοσίους χώρους καί άμεσος συντριβή πάσης παρανόμου συγγεντρώ σεω ς, πορείας και εκόηλωσεως.
» 7. Πρόληψις πάσης σκοπίμου ένεργείας προς ομαδικήν περιΰβρισιν ή λοιδωρίαν τής Κ ρατικής ’Αρχής καί ώργανωμένης ή συμπτωματικής άντιστάσεως, ή
άποδοκιμασίας εκφοβιστικής καί καταθλιπτικής είς βάρος τών προσώπων τής επι
σήμου πολιτικής ηγεσία ς τής χώρας.
*

:Αι

« α α ,ι ά π η ΤΟΙ ΜΟΥ κύριοι, συνέχισε καταλήγων ό κ. 'Υπουργός, έλάλησα περί
όσων άπασχολοΰν άπό άπόψεως πνεύματος καί ήθικής προπαρασκευής καί εθνικού
πνεύματος τήν καθιέρωσιν τοΰ δημοκρατικού μας δόγματος έπί τής συνεποΰς
ύπερασπίσεως καί άμύνης ύπέρ τής Δημοσίας Τάξεως καί τοϋ Κράτους. Καί έχω
τήν πεποίθησιν δτι οί λ ό γ ο ι μου, ώς προϊσταμένου τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, Ιξ
ονόματος τοΰ προσφιλούς μας Βασιλεως Κωνσταντίνου, καί τής ύπερηφάνου διά
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την αποστολήν της Κυβερνήσεως, ύπό την Προεδρίαν του σεμνού άποστό?ωυ τη ς
ήθικής άντιστάσεως κατά τής Δημαγωγίας κ. Στεφανοπούλου, θά εΰρουν την πρέπουσαν άπήχησιν εις την Ελληνικήν σας συνείδησιν διά τούς σημερινούς καί αύριανούς προσανατολισμούς μας εις την κραταίωσιν, πολιτικώς καί κοινωινικώς, τού
Ελληνικού χώρου τής ’Επικράτειας μας.
» ’Έχω πλήρη συνείδησιν καί γνώσιν των σοβαρών μας θεμάτων διά την τα χυτεραν επούλωσιν στοιχειωδών βιοτικών αναγκών τών άνδρών τώ ν Σωμά.των ’Α 
σφαλείας, διά τήν άποτελεσματικήν άπόδοσιν του επαγγελματικού καί ’Εθνικού
των έργου. ’Έχετε καί 'Υμείς γνώσιν τής άφοσιώσεώς μου εις την κώλυψιν καί ίκανοποίησιν τών έκκρεμούντων αιτημάτων στοιχειώδους θεραπείας μισθολογικής καί ίεραρχικής τάξεως, άφότου άκόμη ήγωνιζόμην άπο τάς έπάλξεις τού Πανδημοσιοϋπαλληλικοΰ Συνδικαλισμού, δπου καί εγώ έξέμαθον την σκληράν οψιν
τού άγωνιζομένου καί πάσχοντος Δημοσίου ύπαλλήλου. Διερχόμεθα, καί το γ νω ρίζομεν καλώς, μίαν δυσχερή καμπήν τής οικονομικής μας ζω ής, καί πλεϊσται α
νεπούλωτοι άνάγκαι προβάλλουν καθημερινώς, καί έξ δλων τώ ν πλευρών, εις το
προσκήνιον τής Δημοσίας ζωής μας καί διά τον προϋπολογισμόν τού Κράτους.
Τούτο κατά τήν προσωπικήν μου πεποίθησιν δεν σημαίνει δτι θά παραγνωρισθοΰν
ή δτι θά άμελήσωμεν τήν προσπάθειάν μας διά τήν ταχυτέραν άνταπόκρισίν μας
επί τού κεφαλαιούδους θέματος τής υλικής βελτιώσεως τώ ν βιοτικών συνθηκών
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Τδ κατ’ έμέ, δεν έπαυσα καί δεν θά παύσω άπο τού
να ίσταμαι πάντοτε 6 πιστός άπολογητής τών αναγκών αύτών τώ ν άνδρών μας
κατέναντι τής Κυβερνήσεως καί τών υπευθύνων εις τήν. δημοσιονομικήν ίεράρχησιν
τών υποχρεώσεων τού Κράτους. Καί έστέ βέβαιοι ώς προς την ύπόσχεσίν μου αύτήν.
»Περαίνων σήμερον τάς άπόψεις μου επί τών φλεγόντων θεμάτων ύπηρεσιαλής άλκής τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, Σάς άπευθύνω τον θερμόν χαιρετισμόν
εκ μέρους τού Βασιλέως μας Κωνσταντίνου, δστις κατά τάς παρούσας δύσκολους
στιγμάς έπέδειξεν ανδρείαν καί άέτειον βλέμμα εις τήν άντιμετώ πισιν τής πολιτι
κής μας κρίσεως, καί έβοήθησε τον λαόν μας εις τήν ταχυτέραν διέξοδον άπο τήν
σοβήσασαν κρίσιν. Σάς μεταδίδω έπίσης τον θερμόν χαιρετισμόν καί τάς εύχαριστίας τού Προέδρου καί ολοκλήρου τής Κυβερνήσεως, ή οποία κατευθύνει τούς
βηματισμούς μας έν μέσω τών πολλών άντιξοοτήτων τών ημερών μας.
«Κύριοι, τό υψιστον συμφέρον ’Έθνους καί Λαού μάς προστάζει νά προχωρήσωμεν εις τήν πλήρη άνασυγκρότησιν τής ψυχικής ένότητος τώ ν Ε λλήνω ν διά τήν
αποκατάστασιν τής πολιτικής δυνάμεως τής χώρας εναντίον πάσης εξωτερικής καί
εσωτερικής επιβουλής. Δεν ύπάρχει άλλη φιλοδοξία δι’ δλους ημάς άπο τήν έξασφάλισιν τής Ελευθερίας τού ’Έθνους καί ούδεμία άλλη προσταγή άπο την φωνήν τής
Πατρίδος. Θά άποκρούσωμεν μέ δλας μας τάς δυνάμεις πάντα εχθρόν τής ’Ελευθε
ρίας καί τού ελευθέρου μας καθεστώτος. Θά παραδώσωμεν εις τούς έπιγόνους μας
μίαν έλευθέραν καί κυρίαρχον Ελλάδα, οττως αύτήν μάς παρέδωσαν αί θυσίαι καί οί
άγώνες τών πατέρων μας. Οί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καλούνται καί πάλιν
νά ταχθούν εις τήν πρώτην γραμμήν μάχης διά τήν διαφύλαξιν βωμών καί εστιών.
Τήν διαφύλαξιν τής Ελευθερίας, τής περιουσίας καί τής ζωής τώ ν Ε λλήνω ν.
»Καί τώρα, περιβάλλοντες τον Βασιλέα καί τήν Κυβέρνησιν μέ τήν πίστιν είς
τον προορισμόν των επί τού πηδαλίου τού ένδοξου ’Έθνους μας, ας προχωρήσωμεν
υπερήφανοι καί άξιόμαχοι όπως υπήρξαν πάντοτε οί συνάδελφοί σας ήρωες καί
θύματα τής μεγάλης ύποθέσεως τής Ελληνικής Πατρίδος, είς τήν έκτέλεσιν τού
εύγενοΰς μας καθήκοντος υπέρ τού ’Έθνους, τού Λαού καί τού Βασιλέως μας.
«Δεχθήτε καί τάς έγκαρδίους ευχαριστίας μου διότι ήκούσατε μέ εύγένειαν
τούς λόγους μου».
ΧΑΡΑΛ. ΣΤAM ATΉ Σ

ΔΕΚΑΠ ΕΝ ΘΗ Μ ΕΡΟ
Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ !
,'Τπό τοϋ κ. Ν. Α.

ΝΕΚΡΟΣ ό οδηγός Μ. Ντυμ,πουά (Γάλλος) και τραυματίας ό επιβάτης X.
Παπασπύρου, δταν τό αύτοκίνητό τους, στον παραλιακό δρόμο 'Αγίου Νικολάου
Κρήτης, έπεσε στη θάλασσα από ύψους 70 μέτρων.
ΝΕΚΡΟΣ ό μοτοποδηλάτης I. Μωραϊτίδης, δταν, στην όδό Λαρίσης-Βόλου,
συνεκρούσθη μέ γεω ργικό έλκυστήρα.
ΝΕΚΡΟΣ ό μοτοποδηλάτης X. Καρατοσίδης, δταν τούτο άνετράπη, στο 43
γιλ. τής οδού Ά θηνών-Λ αρίσης. Τραυματισμένος ό συνεπιβάτης I. Ίωαννίδης.
ΝΕΚΡΑ ή Φ. Γούναρη, πού έ'πεσε άπό φορτηγό, στην Κέρκυρα.
ΝΕΚΡΟΙ οί Τ. Κρούσαλης (οδηγός) καί ό επιβάτης X. Τσακλαντής καί
τοαυματίας σοβαρά ό Κ. Κρούσαλης, δταν τό φορτηγό Δ.Χ. 161783 άνετράπη,
στο 62 χιλιομ. τής οδού Ααρίσης-Κατερίνης.
ΝΕΚΡΟΣ 6 Κ. Λιούλιας μοτοποδηλάτης καί τραυματισμένος σοβαρά, ό Δ.
Δοουσόπου?>.ος, δταν τά. μοτοποδήλατά τους συνεκρούσθησαν, στον Πλαταμώνα.
ΝΕΚΡΑ ή Α ίκ. Πάσχου, δταν την παρέσυρε γεωργικός έλκυστήρας, στην
Ν. Μουδανιά Χ αλκιδικής.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά, οί I. Χαρίτου οδηγός στρατιώτης καί Θ.
Πασχοδήμος, άνθ/γός, δταν τό στρατιωτικό αύτοκίνητό τους άνετράπη, στο 12
χιλιομ. τής οδού ’Ιωαννίνων-Πρεβέζης.
ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΑΣ ό αστυφύλακας Τ. 182, τον όποιον παρέσυρε ό οδηγός Σ.
Κροΰσος, δταν τού έκαμε έλεγχο, θέτοντας σέ κίνησι τό αυτοκίνητο. Συνελήφθη
ό οδηγός.
ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΕΣ 20, άπό τούς οποίους οί δύο Κ. Πιτσίγκος καί Κ. Καρέ7,η βαρειά, δταν φορτηγό αυτοκίνητο 1501 πού τούς μετέφερε άπό γάμο, κοντά στό
χωριό Κοτσικής τής Β. Εύβοιας, άνετράπη.
ΝΕΚΡΟΣ ό είσαγγελεύς έφετών Π. Παπαγεωργίου σέ αύτοκινητιστικό δυ
στύχημα.
ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΑΣ ό Ν. Μαραγκός, οδηγός ταξί, δταν άλλο ταξί τον χτύπησε
ένώ καθάοιζε τό αύτοκίνητό του καί τον άφησε σέ άφασία άβοήθητο, στην όδό 'Α
γίου Κωινσταντίνου.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οκτώ», άπό τούς οποίους ό I. Χασάπης σοβαρά, δταν
τό πούλμαν 94024 έπεσε στό προπορευόμενο λεωφορείο, στην γραμμή Μεγάρων.
'Υ π α ίτιο ς ό οδηγός τού πούλμαν Π. Κύρκος.
ΝΕΚΡΟΣ ό X. Μεσσήνης, οδηγός μοτοποδηλάτου, δταν στό 17 χιλ. τής ο
δού Δράμας-Παρανεστίου, έπεσε πάνω σέ άλογο καί άνετράπη.
ΝΕΚΡΑ ή Γ. Δαλακίδου, πού έπέβαινε μοτοποδηλάτου, δταν τούτο συνε
κρούσθη μέ άλλο μοτοποδήλατο, στό 20 χιλμ. τής οδού Αλεξανδρουπόλεως-Σερρών.
ΝΕΚΡΟΣ ό Κ. Ντουμούζης καί τραυματίας ό γυιός του πού έπέβαιναν κάρρου, δταν φορτηγό αύτοκίνητό έπεσε πάνω του, στην όδό Λαρίσης-Φαρσάλων. 'Υ 
παίτιο ς ό όδηγός τού φορτηγού.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά ό X. Κωσταράς, δταν τό Ι.Χ. 98616 λεω-
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φορείο συνεκρούσθη μέ τό Ι.Χ. 138242, στην διασταύρωσι τω ν οδών ΠειραιώςΘερμοπυλών. 'Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά δ Ε. Σερέτης, όδηγός μοτοσυκλέττας, όταν
συνεκρούσθη στην Κερατέα μέ τδ 12756 φορτηγό.
^ΝΕΚΡΑ ή Μαρία Τζαμαλή, ετών 63, πού την παρέσυρε το 169171 φορτη
γό μέ οδηγό τον Γ. Πετρίδη, στα Καμμένα Βούρλα.
ΝΕΚΡΟΣ ό στρατιώτης Λ. Κουκουμαζης καί τραυματισμένος σοβαρά ό
σιρα.ιω . ης 51. Δίπ&κλης, οιαν στρατιωτικό σχήμα της ΔΙΟΔΙΑ, πού είργάζετό,
στην οδό Μεσοχώρας-Βαθυρέματος, έπεσε σέ χαράδρα βάθους 500 μέτρων.
ΝΕΚΡΟΣ ο Α. Μακρής όταν άνετράπη ό άνελκυστήρ πού ώδηγούσε, στό
80 χιλιόμετρο τής όδοΰ Βόλου-Λαμίας.
ΝΕΚΡΟΣ ο Κ. Δουμούζης, οδηγός δίτροχου ιππηλάτου άμάξης, όταν έπέπεσεν ε.. αυτής φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό τον Δ. Λυκούδη, έξω άπό την Λάρισα.
ΝΕΚΡΟΣ ό Ε^ ΔΙητρογιάννης, όταν τό αυτοκίνητο πού ώδηγούσε άνετρά
πη, στο 83 χιλιόμ. τής όδοΰ Άθηνών-’Άργους.
ΝΕΚΡΑ ή Κυριακή Οργκίδου, όταν μοτοποδήλατο τού οποίου έπέβαινε
καί τό όποιο ώδηγούσε ό σύζυγός της άνετράπη, στην κωμόπολι Σκύδρα.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ τέσσαρες, όταν στην λεωφόρο Α θη νώ ν, τό ύ π ’ άριθ. 125201
βυτιοφόρο μέ οδηγό τον Ν. Πασκαρά έπεσε πάνω στό Ι.Χ. 156664
_ ΝΕΚΡΟΙ ΤΡΕΙΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΤΡΕΙΣ, κατά τήν σύγκρουσι τού φορ.ηγου Ι.Χ. 86199 μέ οδηγό τον X. Παπαγεωργίου, μέ τό άπό αντίθετα ερχόμενο
επιβατικό Ι.Χ. 73413, στην γέφυρα τού Σεληνούντος, στην οδό ’Αθηνών-Πατρών.
Νεκροί οί Γρ. Κουτσοχέρας, ή γυναίκα του Βέρα καί ό Χρ. Βλαχογιάννης. Τραυ
ματίες σοβαρά οί Σ-.^ Καβαλιεράτου, Ά ρ γ. Κουτσοχέρα καί Γρ. Σασκομπέτης.
Υπαίτιος ο οδηγός τού φορτηγού πού συνελήφθη.
ΝΕΚΡΟΣ ό Β. Καραγκούνης καί τραυματισμένος ό Ε. Κουμάντος, οί όποιοι
επεβαιναν ημιφορτηγού πού συνεκρούσθη μέ αμαξοστοιχία τώ ν ΣΕΚ κοντά στάιν
Ροδοδάφνη Αίγιου.
’
'
ΝΕΚΡΟΣ ό Ε. Κατσίκας καί τραυματίας σοβαρά ό Σ. Καρακύρης, όταν
τό μοτοποδήλατο στό όποιο έπέβαιναν συνεκρούσθη μέ λεωφορείο' 167891 στό
χωριό "Αγιος Άνδρέάς Καβάλας.
ΝΕΚΡΟΣ ό Ν. Γκουλιαβέρης, οδηγός γεωργικού έλκυστήρα, όταν ούτος
άνετράπη, στό χωριό Χρώμιο Κοζάνης.
ΝΕΚΡΟΣ ό Πρ. Τσιλίκας καί τραυματισμένος σοβαρά ό οδηγός φορτηγού
αυτοκινήτου Κ. Καραβέλης, όταν τούτο άνετράπη, στην όδό Δάφνης-Καρυών τού
'Αγίου ’Όρους.
t ΔΕΚΡΟ^ ο πεζός Α. Νενοπουλος τον οποίο εχτυπησε θανάσιμα στό κεφά
λι μια πείρα, που εξεσφενδονισθη απο τον πίσω τροχο φορτηγού αυτοκινήτου μέ
σα. στην Θεσσαλονίκη.
ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. ΙΙαπαδογιαννόπουλος, οδηγός μοτοποδηλάτου, όταν τον πα
ρέσυρε, στό χωριό Μυρτιές Πατρών, φορτηγό.
ΤΡΑΊΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οκτώ σέ διάφορα τροχαία ατυχήματα στήν ’Αθήνα
οί ΝΌΕνωκάνης, Δ. Κρισάρης, Δ. Σ τίγγας, Κ. Γρίβας, Στ.’ Μόγενας, Εύτ. Μιχαηλίδης, Ν. Χράπαλος, Γρ. Κόπανος.
_ ΝΕΚΡΑ ή Ρίτα Πουλή καί τραυματισμένος σοβαρά ό οδηγός Ι.Χ .Δ. Καοαμπελόπουλος, ή σύζυγός του ’Αγγελική καί τά παιδιά τους Γιώργος, Σοφία καί
Χαρουλα (σύνολο 5), όταν τό Ι.Χ. στό όποιο έπέβαιναν έπεσε στό 6 χιλιόμ. τής
οδού Λαρίσης-Τυρνάβου πάνω σέ στρατιωτικό αύτοκίνητο, πού έστάθμευε έκ'εΐ.
,
ΤΡΑΊ ΜΑΤΙΑΣ σοβαρα ο Π. Γεωργοπουλος, έτω ν 16, οδηγός μοτοποδηλατου, όταν τούτο, λόγω ύπερβολικής ταχύτητος, άνετράπη στό Ναύπλιο.
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ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΗ σοβαρά ή Εύαγ. Καφαντάρη την οποία, πα.ρέσυοε στο
"Αργος μοτοποδήλατο μέ οδηγό τον Δ. Παντελά, έτών 18.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα οί Ν. Παπατσούρης, Σ. Μαρούσης, Έλ.
Κωτσοπούλου καί άγνωστη νέα, δταν τό Ι.Χ., πού ώδηγοΰσε δ Παπατσούρης,
παρεξέκλινε τής πορείας του καί συνετρίβη μέ σφοδρότητα πάνω σε ήλεκτοικδ
στύλο, στην Π αλαιά Πεντέλη.
ΤΡΑ ΥΜ Α ΤΙΕΣ έπτά επιβάτες λεωφορείου, γραμμής 'Αγίας Μαρίνας, όταν
τούτο συνεκρούσθη, στην δδδ ’Αναγέννηση 'Υμηττού μέ τδ ύπ’ άριθμ. 5862 φορ
τηγό τής ΕΒΑ. Οΐ τραυματίες είναι ό I. Νικολής, Δ. Μαντεφάσος, Ν. Τουλεβάκης, τρεις γυναίκες καί ένας νέος άγνώστων στοιχείων ταυτότητος.
ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Δαρδής, όδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν συνεκρούσθη, στην Λα
μία, μέ τό 45176 τα ξί μέ όδηγο τον I. Παπαδήμα.
ΝΕΚΡΟΣ ό Ν. Δανιήλογλου καί τραυματίας σοβαρά ό I. Μπαμπής, 6ταν
ή μοτοσυκλέττα, τή ς οποίας έπέβαιναν, άνετράπη στην περιοχή Λαχανα Θεσσαλονίκης.
ΤΡΑΜΑΥΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά ό Στυλ. Χονδρογιάννος, επιβάτης μοτοπο
δηλάτου, δταν τούτο συνεκρούσθη μέ άλλο μοτοποδήλατο, στήν θέσι Ξηρόμερο
Λέρου.
ΝΕΚΡΟΣ 6 Άνδρ. Τολάνης καί τραυματισμένοι σοβαρά ό οδηγός Σ. Γαβριλάκης δταν άνετράπη ό έλκυστήρας του, στο χωριό Πρόβαρμα Χανίων.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ σοβαρά ή Γ. Τριανταφυλλοπούλου καί ή Ν. Καψομάλλη, δταν τό άσθενοφόρο, μέ τό όποιο μετεφέροντο άπό τον Πύργο στήν ’Α
θήνα, έ'πεσε πάνω σέ δέντρο, κοντά στο χωριό Τσουκλέϊκα.
ΝΕΚΡΑ ή Θ. Κυρίτση, έτών 63 καί τραυματισμένη σοβαρά ή άδελφή της
Β. Παληγιαννοπούλου, έτών 65, οί όποιες παρεσύρθησαν στήν όδό Βουλιαγμένης,
έναντι τού κινηματογράφου «Ό ρφεύς», ένώ περνούσαν καθέτως τον δρόμο, μπρο
στά άπό ένα λεωφορείο, όπόταν τό 44662 ταξί τις παρέσυρε.
ΝΕΚΡΟΣ 6 Δ. Καραμπάμπης καί τραυματισμένοι σοβαρά ή γυναίκα του
’Α γγελική, ό γυιός του Γεώργιος, ή Ρίτα Σκουλή καί 2 ακόμη άτομα (σύνολο 5
άτομα) κατά την σύγκρουσι τού Ι.Χ. 113852 αυτοκινήτου στο όποιο έπέβαιναν μέ
στρατιωτικό αύτοκίνητο, στο 6 χιλιόμ. τής οδού Λαρίσης-Τυρνάβου.
ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Γαβριλάκης, δταν ό γεωργικός έλκυστήρας πού ώδηγοΰσε
άνετράπη, στο χωριό Σκάλα Άποκορώνου Χανίων.
ΝΕΚΡΟΙ 6, οί Δ. Γαβριήλ, Ε. Παναγόπουλος, Φωτ. Χρυσανθακοπούλου,
Ίω ά νν. Σπηλιόπουλος, Ή λίας Καμέρης καί Ί. Σακέτος, πού έπέβαιναν στο 70708
τα ξί γιά νά τούς μεταφέρη άπό την Πάτρα στά λουτρά Άβαχωρίτικα, όπόταν στήν
αφύλακτη σιδηροδρομική διάβασι, κοντά στά λουτρά, τό παρέσυρε ή αμαξοστοι
χία τω ν ΣΕΚ καί τό έσυρε 25 μέτρα. Τά θύματα έπολτοποιήθησαν.
ΦΛΟΓΕΣ έζω σαν τό Ι.Χ. 262961, στήν Φιλοθέη, ένώ έτρεχε γιατί άπό βρα
χυκύκλωμα τώ ν καλω δίω ν πήρε φωτιά ή βενζίνη. 'Ο οδηγός κατώρθωσε νά πατήνά πατήση φρένο καί νά πηδήση πριν καταστραφή τό αύτοκίνητο άπό τήν φωτιά.
ΝΕΚΡΟΣ ό Α. Σιούρης πού ώδηγοΰσε ποδήλατο, δταν συνεκρούσθη μέ φορ
τηγό ύ π ’ άριθμ. 189719 μέ οδηγό τον Ν. Σαββόπουλο, στην όδό Λαρίμνης-Λαμίας.
ΝΕΚΡΟΣ ό Ν. Δανιηλόπουλος καί τραυματίας ό I. Νόβας, οδηγός μοτοσυκλέττας, δταν αυτή άνετράπη, στο 42 χιλ. τής οδού Βερροίας-Θεσσαλονίκης.
ΝΕΚΡΑ ή Ζωή Τέντα, πού έπεσε άπό γεωργικό μηχάνημα, στο χωριό Προά
στιο Τρικάλων.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα ό Σ. Θηρίος καί ό Π. Άναγνωστόπουλος,
δταν τό φορτηγό τους Ι.Χ. 176769, στο 173 χιλ. τής όδοΰ Άθηνών-Πατρών, παρεξέκλινε καί έκρημνίσθη τά βάραθρο 15 μέτρων.
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ΓΚΡΟ! ΣΙΣ του Ι.Χ. 8253 ΒΒ59 καI AG 59179 έγινε στην Φιλοθέη. Τό
AG 59179 άνετράπη καί πήρε φωτιά πού το κατέστρεψε τελείω ς.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά ό στρατιώτης Μ. Κ αραγιώργος, τον όποιο
παρέσυρε, ενώ βάδιζε στήν οδό Πειραιώς, τό Ι.Χ. 1990, μέ οδηγό τον Θ. Μ πακάκο πού συνελήφθη.
ΝΕΚΡΑ ή Σ. Άλιφεράκη 6 ετών, τήν οποία παρέσυρε φορτηγό αυτοκίνη
το μέ οδηγό τον Μ. Δαγουδάκη, στο 'Ηράκλειο Κρήτης.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά οί Π. Σασίνης, Α. Σασίνης, Έ λ. Βλάμη πού
επεβαιναν ταξί μέ οδηγό τον Α. Νικολόπουλο, όταν τούτο συνεκρούσθη μέ τροχιοδρομικό όχημα, στήν διασταύρωσι Σαλαμΐνος-Ψαρών Ά μ φ ιά λη ς, Πειραιώς. Οί
οδηγοί συνελήφθησαν.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ σοβαρά ή Σ. Κυριαζοπούλου, καί ή Ειρήνη Ζερβουλάκη,
όταν τό Ι.Χ. 111429 τού οποίου έπέβαιναν μέ οδηγό τον Κυριαζόπουλο συνεκρού
σθη μέ τό ταξί 144807, στήν διασταύρωσι οδών Μ ύλω ν-Ίω αννίνω ν.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ είκοσι επιβάτες τών λεωφορείων 30420 καί 105718
(οδηγός X. Μάρας) όταν συνεκρούσθησαν μέ σφοδρότητα, στήν οδό Πειραιώς.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά ό Δ. Τσελίδης όταν έ'πεσε μέ τό μοτοποδή
λατό του στήν κοίτη τού Κηφισσοΰ.
ΝΕΚΡΟΣ 6 Ε. Χρονάκης, έτών 18, πού παρεσύρθη, στο "Ηράκλειο Κρήτης
άπό τό Ι.Χ. 162578 μέ οδηγό τον Ν. Ά ντωνάκη.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ένδεκα επιβάτες φορτηγού πού πήγαιναν άπό τό χ ω 
ριό Άλικτανή στήν Σαμαρίνα Κρήτης νά φέρουν τά προικιά τής νύφης, καί τό φοοτηγο από άδέξιο χειρισμό τού οδηγού έπεσε σέ γκρεμό 30 μέτρων.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ δύο, οί Γ. Λάσκος καί Φ. Τσαραμίδης άπό μοτοποδήλατα
στον Πειραιά.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα ό Α. Τόκας, στον Π ειραιά, άπό τό Ι.Χ .
103872 τού οποίου ό οδηγός έγκατέλειψε τό θύμα καί έφυγε. Κ αταζητείται άπό
τήν ’Αστυνομία.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα καί ό Ν. Κωνσταντίνου άπό μοτοσυκλέττα τής οποίας ό οδηγός Α. Δημητρίου έγκατέλειψε τό θύμα κα ί έφυγε, στο γωοιό
Γλύφη Φθιώτιδος.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις όταν τό 187517 ταξί μέ οδηγό τον Γ. ’Α λαφοΰζο, τρέχοντας μέ υπερβολική ταχύτητα, έπεσε μέ σφοδρότητα πάνω σέ ηλεκτρικό
στύλο, στήν λεωφόρο Ποσειδώνος (Φάληρον) καί συνετρίβη.
ΤΡΑ1 ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ 6 Ζ. Παπαϊωάννου, οδηγός μοτοσυκλέττας, τον ό
ποιο επεχειρησε να σκοτώση μέ τό ταξί του ό ταξιτζής Δ. Κουτσόπουλος, όταν
διεπληκτίσθησαν κατά τήν παρ’ ολίγον σύγκρουσί τους.
ΝΕΚΡΑ ή Μελπ. Παπαδοπούλου καί τραυματισμένος σοβαρότατα ό άδελφός της ’Αλέξανδρος πού ώδηγοΰσε, στήν οδό Εύριπίδου, σκούτερ, όταν, για ν ’
άποφύγη σύγκρουση άνετράπη.
ΝΕΚΡΟΣ ό Χρ. Σιφναΐος, οδηγος μοτοποδηλάτου, πού συνεκρούσθη, στο
Γαλάτσι, μέ φορτηγό άφοΰ προηγουμένως είχε τραυματίσει πεζό.
ΝΕΚΡΟΣ ό Κ. Παπαδημητριού, οδηγός μοτοποδηλάτου, πού έπεσε π άνω
σέ στύλο τής ΔΕΗ, στο Περιστέρι. Δέν είχε κάσκα.
ΝΕΚΡΟΣ 6 Α. Μελκότης, οδηγός μοτοποδηλ άτου, τόν όποιο παρέσυρε φοοτηγό, στήν ’Ελευσίνα, μέ οδηγό τόν Σ. Χατζόπουλο.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ πέντε, στήν περιοχή ’Αθηνών, ήτοι οί Π. Μ παλαγοΰρος, Ε. Κανάκης, Α. Παπαδημητρίου, Μ. Σωτηροπούλου, καί Κ. Μενίδου κ α τά
τήν 1-10-65.
iY .

Α.

ΟΜΙΛΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ...

ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σειρά άρθρων του 'Υπαστυνόμυυ Α' κ. ΧΑΡΑΑ. ΣΤΑΜΑΤΗ

— Ζ'—

« Η ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».— 0 «ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» - 0 1 «ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ»
ΚΑΙ « Α Ι ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ!»

Το

ΕΤΟΣ 1923 καί εις τάς 27 Μαΐου, ή ’Αστυνομία Πόλεων έπραγματοποίει
τό τρίτον μέγα βήμα έγκαθισταμένη καί εις την πόλιν του Πειραιώς. Δύο ημέρας
άργότερον καί αφού οί άρθρογράφοι καί χρονογράφοι των άθηναΐκών εφημερίδων
είχαν υμνήσει—μέ τον τρόπον τους—την έπέκτάσιν του νέου θεσμού καί εις τό έπι
νε ιον τής πρωτευούσης, ό άρθρογράφος τής πειραϊκής έφημερίδος «Σφαίρα»—τής
άρχαιοτέρας ήμερησίας ελληνικής έφημερίδος—έτόνιζεν εις κύριον άρθρον :
'
« ’Από τής χθες ή πόλις μας απέκτησε την ’Αστυνομίαν της, μίαν ’Αστυνο
μίαν άνταξίαν αυτής ούς μεγαλουπόλεως, ώς έμπορικοΰ λιμένος, ως κέντρου, τέλος,
πολιτισμένου. Ε ίναι ή υπό τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν κ. I. Καλυβίτην ’Αστυνομία
Πόλεων, ή όφειλομένη εις την έμπνευσμένην καί μεθοδικήν όργάνωσιν τού Σερ Φρει
δερίκου Χ αλλίντεϋ. Τ ι ε ί ν α ι ή ’Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ω ν Π ό λ ε ω ν ; Ε ί ν α ι
ά π λ ο ύ σ τ α τ α ή ζ ώ σ α σ φ ρ α γ ί ς τού π ολ ι τ ι σ μο ύ . Εί ναι ή
α π ό δε ι ξ ι ς ύ π ά ρ ξ ε ω ς ε ι ς μ ί α ν π ό λ ι ν τ ο ύ σ ε β α σ μ ο ύ π ρο ς
τ ο ύ ς ν ό μ ο υ ς κ α ί τ ά ς ά ρ χ ά ς , τ ο ύ α ι σ θ ή μ α τ ο ς τ ή ς π ε π ο ι- θ ή σ ε ω ς π ρ ο ς τ ή ν κ ρ α τ ι κ ή ν μ η χ α ν ή ν κ α ί ^τ ο ύ ς θ ε μ ε λ ι 
ώ δ ε ι ς α ύ τ ή ς τ ρ ο χ ο ύ ς : τ ή ν δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ν , τ ή ν ισονομίαν,
τ ή ν ά τ ο μ ι κ ή ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α ν . Ε ί ν α ι ά κ ό μ η, κ α θ’ ή μ ά ς, ή ά π όδ ε ι ξ ι ς ύ π ά ρ ξ ε ο ^ ς χ ρ η σ τ ώ ν ήθών, έ ξ ε υ γ ε ν ι σ μ έ ν ω ν αντι 
λ ή ψ ε ω ν . Δ ι ό τ ι π ρ ά γ μ α τ ι , μόνον μίαν τ οια ύτ ην κοινω
ν ί α ν δ ύ ν α τ α ι ν ά δ ι ε υ θ ύ ν η ή μ ι κ ρ ο σ κ ο π ι κ ή λ ε π τ ή ρ ά βδ οςτο ΰάστυφύλακος.
» Ούτως έκλαμβάνομεν, οΰτω δικαιούμεθα νά κρίνωμεν τήν άπόφασιν περί
έγκαταστάσεω ς εις τήν πόλιν μας τού νέου άστυνομικοΰ θεσμού. Ό Πειραιεύς δι
καιούται νά ύπερηφανεύεται διά τό πολύτιμον άπόκτημα.
» Ά λ λ ά καί έχει από σήμερον μίαν ίεράν ύποχρέωσιν. Νά καταστήση όσον δύναται ευχερές τό έργον τω ν νέων ’Αστυνομικών ’Αρχών. Ό άστυφύλαξ έδιδάχθη εις
τήν
του.
,-ην Σχολήν
, του ότι ό πολίτης
. δεν είναι εχθρός του, δεν είναι
\ καν υποδεέστερός
/
Έδιδάχθη νά σέβεται τον πολίτην, έδιδάχθη δτι οφείλει να είναι φίλος του καί προστάτης του, άν παρουσίασθή άνάγκη, έδιδάχθη δτι οφείλει νά είναι υπάλληλος τού
Κράτους καί τώ ν πολιτώ ν του καί δχι Κερίμ ’Αγάς. Οί Πειραιεΐς πολΐται έχουν ήδη
τήν ύποχρέωσιν νά διδάξη έκαστος εαυτόν τάς απέναντι τών αρχών υποχρεώσεις του.
"Οταν τούτο συντελεσθή, θά έπέλθη αύτομάτως μία στενή συνεργασία πολιτών καί
’Αστυνομίας, συνεργασία ή οποία θά άποτελέση τήν ιδεωδεστέραν έγγύησιν διά τήν
τήρησιν τής τάξεω ς, διά τήν έκμηδένισιν τών κακοποιών στοιχείων, διά τήν έπιβολάν τώ ν νόμων, διά τήν απονομήν τής δικαιοσύνης. Ό Π ε ι ρ α ι ε ύ ς ά ς ύ πογ ρ ά ψ η ν ο ε ρ ώ ς μ ε τ ά τ ή ς ν έ α ς τ ο υ ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς σ υ μ β όλ α ι ο' ν α μ ο ι β α ί α ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς , μ έ ι σ ο β α ρ ε ί ς ο ρ ο ύ ς ύ π ο-
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χ ρ εω σ ^ ω ) κ α ι δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν ε κ α τ έ ρ ω θ ε ν . Θά εμφανίσουν τοιου
τοτρόπως Γην πόλιν μας, -την δευτέραν έλληνικήν πόλιν, ώς πόλιν άνταξίαν της άποσ ιολης της, ανταξιαν τοΰ πολιτισμού της».

Ε^ΤΟΣ

1925, εποχή τοΰ μεγαλυτέρου βήματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων μέ την
εγκαταστασιν της και εις Αθήνας. Εύρισκόμεθα εις τάς πρώτας άκόμη ημέρας τήε
αστυνομικής διακονίας εις τήν πόλιν τής Παλλάδας καί ό θαυμασμός τοΰ κ ο ιν ο ί
ω<. σχόλια και τα αρθρα και αί περιγραφαί καί τα χρονογραφήματα των έφημερίδων
. , εχθυν ,;ελος ζ “ι ειναι “δυνατόν νά δοθούν εις 6λον των τό βάθος καί τό πεοιεχομενοη « Οσοι έζησαν καί είδαν τον ενθουσιασμόν καί τάς παντοειδείς εκδηλώσεις
συμπάθειας των πολιτών......... δεν θά τάς λησμονήσουν π ο τέ!», γράφει ναρακτηρϊώ ί ? δ ο χ Δ ψ 'Α » " “ γ « αείμνηστος Ν. Κ «τρ« , ™ ς ..........Κ«1 τ6
^/);iOlx. θελήσει να συζητηση με τους παλαιοτέρούς, είτε αστυνομικοί είναι αύτοί εΐτε
πολιται, και οιοσδηποτε θελήσει νά ρίψη ένα βλέμμα εις τά πάσης μορφής έντυπα
, ,
Αζ^ακολουθήσωμε^εδώ έναν εκλεκτόν......... σκύλο χρονογράφο, τον «Λ έοντα»
ο οποίος ,.εριτρεχει τας οδούς των ’Αθηνών τοΰ ’Ιανουάριου 1.925 καί μάς δίδει έν,ζ ανεπηρέαστους τας εντυπώσεις του καί τάς γνώμας του. Τό πρώτον χρονογράυ'ι° τ,°ν τιΙ λο,ν « ’Αθέμιτος συναγωνισμός», τό άνευρίσκομεν εις τό «Β ήμα»
ο ^Ιανουάριου. 1 ραφει λοιπον ό πανταχοΰ παρών «Λ έων» :
<ϊ~ ' * λ° σΤμ-ρο,Λις ,ά « Θ ε α μ α τ α » τών εφημερίδων θά προστεθή καί τό
οςης νεον θέαμα : «Σήμερον εις τήν γωνίαν τών Χαυτείων πρεμιέρα τοΰ «πόλισμαν»
■,ς ροχαιας Κινησεως. Ενδυμα περιπάτου. Επειδή προμηνύεται έξαιρετική συρ^ Ρ ^ ε ι σ β ε ν ά κρατήσετε θέσιν εις τά άντικρυνά πεζοδρόμια άπό ένωοίς».
ην ω.ομενην δε οι θεατρικοί κριτικοί, οί όποιοι έτσι βρίσκουν μίαν εύκαιρίαν νά
j s εσουν^τον προορισμόν των επί τής γής, θά γράφουν εις τήν ειδικήν στήλην
.ων ίδιων εφημερίδων : «Χθές εις τήν γωνίαν τών Χαυτείων έδόθη μέ έξαιρετικήν
συρροή εκλεκτού ακροατήριου ή πρεμιέρα τοΰ «πόλισμαν» Τροχαίας Κινήσεως κ.
. Ιο κοινον τον καταχειροκρότησε διά τήν υποβλητικήν του ύπόκρισιν. Πράγααταρ ολψ;ήτο «ήΡ«*» τό όποιον είχε ό κ. Κ. τό εργον έπέτυχε».
Η Τμ ,
,
καλ°5 μ°Ί συμπολίτης κ. Νικολάκης Κ., άφοΰ διαβάσΐ τήν άνωτέρω κρι’ 1
ή“ ναξ/ί τγ)ν εκλεκτήν της καρδίας του ενώπιον Θεοΰ καί άνθρώπων
δ ι α σ ν Λ ^ , '0? 7^ 0'’ Τί λΡ \ Π£μέ ,τ ° ΡΡάδυ στά Χ αυτεία; Ε ίναι φαίνεται πολύ
ένθοιντ σ ήκον· ε^ Ρήτα
φαγητό έ/υήγε ό Λύκανδρος οΐκογενειακώς κ ι’ έμεινε
‘ ν ασ9·ήν°ζ· Θα περάσω απο την «Έλευθέραν Κέρκυραν» νά πάρου δημοσιογραφικον εισιτηρίου !. . . „
1
*r
» ^ φιλοθεάμων Χρυσίππη συμφωνεί, καί τό βράδυ ή οικογένεια τοΰ κ. Ν<χα.ίας" Κινήσεω'ς *
δΐά τά Χαυτεΐα 'ό
οίονδήποτε άλλο πόστο τής Τροcd-

Τ'"ο,ατοπΐβ7ουτο^ °1· ιδιοκτήται κινηματογράφων, θεάτρων καί καμ ! συνδικαλισθέντες, θα μηνυσουν την ’Αστυνομίαν Πόλεων έ π ί..........άθεμίτ<ω
συναγωνισμοί! Τους παίρνει δολίως τήν πελατείαν, ή άθλια ! ! . . . » .

Δ

ΗΜΕΡΑΣ αργότερον, εις τάς 18 Ιανουάριου τοΰ 1925, ό « Λ έω ν» έχει μαζί
low 9 r X 'ΡΡ ερα~° U filaV-T0U----- 0 ί «Νεωτερισμοί» πού βλέπουν καί θαυμάήμέρας Τ δ ω ί·0^

καταΧωροΰνται καί πάλιν εις τό « Β ή μ α » τή ς α ύτής

« ΕΆα καί εγώ τούς νέους άστυφύλακας καί έθαύμασα μαζί μέ τούς Ά θηναίουε
~ο λαμπρόν παράστημα τών άνδρών.
ς
~
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» — Χ αριτω μ ένοι! 'Έ κτακτοι ε ίν α ι! είπε μέ ενθουσιασμόν καί ή παρευρισκο·*
μένη συμβία μου, ή αγαπημένη μου Διάνα, δπως είναι τό πραγματικόν όνομά της,
«Ή ρκέσθην νά άπαντήσω, ολίγον τι ζηλιάρης καθώς είμαι ;
» —Έ γκρίνονται, ναί.
« ’Αλλά ό ενθουσιασμός τής Διάνας μου έξηκολούθησε :
» — Μά είνα ι έκτακτοι σου λέω, καϋμένε Λ έω ν! Τί κομψά πού τούς πηγαίνει
ή στολή τω ν ! Τρέλλα μεσάτη ε ίν α ι! Καί ένα χρώμα τόσον συμπαθητικόν ! Τούςκάμνει
πολύ σοβαρούς. ’Εμένα μου άρέσουν οί σοβαροί, γιά νά ξέρης !.
» Τό αιώνιον θ ή λ υ !. . . Έτόλμησα νά παρατηρήσω :
» — Δεν βρίσκεις μονάχα, αγαπητή Διάνα, ότι τά καπέλα των όπωσοΰν είναι
κομμάτι μεγάλα;
» —Α π εν α ν τία ς! ανέκραξε καταγοητευμένη. Τά βρίσκω περίφημα! Τούς δί
νουν περισσοτέραν σοβαρότητα. Τί, εκείνα τά προηγούμενα καπελάκια; 'Ο άνδρας,
φίλε μου, προ παντός δέ ό άστυφύλαξ, πρέπει νά είναι κομψός, άλλα νά έχη καί έπιβλητικότητα. Ε ίμαι κατενθουσιασμένη !. . . .
» Καί ήρχισε νά κινή γοητευτικώτατα την ούρίτσαν της. .Μέ μόλις συγκρατημένην την ζηλοτυπίαν τής είπ α :
» —’Έ λα, πάμε Διάνα μου διά νά πάρουν σειράν καί οί άλλοι δπο^ς δουν τον
νέον πόλισμαν. Ε ίναι τόσοι πολλοί!. . . .
«Ά π εσ π ά σ θη μέ δυσκολίαν έκ του άντικειμένου του γενικού θαυμασμού. Νομί
ζω, δτι δύσκολα θά λήξη αύτός ό θαυμασμός, διότι έως δτου νά ίδουν καί νά θαυ
μάσουν τον νέον αστυφύλακα καί αί μακρυναί συνοικίαι των ’Αθηνών μέ την σημε
ρινήν πολυκοσμίαν, θά χρεισθοΰν εβδομάδες. Έν τώ μεταξύ έκάμαμεν μέ τήν Διανίτσαν μου μίαν βόλταν εις τήν πόλιν καί έπεράσαμεν καί άπό τήν ’Αγοράν.
» Π ραγματικώς πολλά πράγματα μετεβλήθησαν εκεί ώς διά μαγείας. Ένόμισα
πώ ς έβάδιζα εις παρκέτο σαλονιού.
» —’Έ ! βίυέπεις θαύματα, Λέων μου; είπε ή Διάνα, μή παύουσα νά θαυμάζη.
» — Συμμερίζομαι, φίλη μου, πληρέστατα τον ενθουσιασμόν σου καί τον θαυ
μασμόν σου, απάντησα, άλλά έχω κάποιαν έπιφύλαξιν.
» — Κρίμα εις τάς νέας ιδέας σου ! μέ έπέπληξε.
» — Ναί, καλή μου, άλλά δυστυχώς έχεις ένα στομάχι παλαιό καί σήμερα,
οπούς καί χθές. . . ...
,
, ,
,
» — Τ ί π εζό ς! Τόση καθαριότης, τόση ευπρέπεια καί τάξις έδώ μέσα και
νά μή σ υγκ ινή σ α ι! . . . .
;
, , ,
,
» — Πολύ μάλιστα, άγαπητή μου, συγκινοΰμαι ίσα - ίσα απο την πολλην ταξιν.
» — Μ ήπως ενοχλείσαι, διότι δεν βλέπεις ούτε ένα φυλλαράκι χάμω;
» — Μάλλον ενοχλούμαι, άπήντησα μέ στεναγμόν, πού δέν βλέπω ούτε ένα
κοκκαλάκι χάμω ! ! . . . » .

Η

ΠΕΡΙ ίΙ ΑΑΝ ΗΣIΣ τού «Λέοντος» καί τής Διάνας του συνεχίζεται. Αυτήν
τάν φοράν δμοος, 24 Ίανουαρίου 1925, ό καλός μας......... σκύλος χρονογράφος φαί
νεται νά περιπίπτη εις βαθείας φιλοσοφικάς σκέψεις. ’Ιδού καί πάλιν τό χρονογρά
φημά του εις τήν ιδίαν εφημερίδα, ύπό τον τίτλον «Αί χειρονομίαι» :
«Κ άποτε, θεσιθήρας έμφανισθείς εις πολιτευόμενου τού έζήτησε νά τον διοοίση εις τήν πλέον άνετον θέσιν.
, , ,
1 _Τιά πές καί σύ, ποιαν θέσιν ευρίσκεις άνετον; τον η ρώτησε ο πολίτικος.
» Ό θεσιθήρας δέν έδυσκολεύθη νά τήν εύρη :
» _ Νά μέ διορίσης, είπε, εις τήν θέσιν τού άρχιμουσικοΰ, ό όποιος κινεί
τό ραβδί του καί οί άλλοι παίζουν.
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μους
ζωηρόν
καταγοητευθή εκ του θεάματος, ώστε δεν είναι άπίθανον νά

1 προς την αγαπητήν μου γυναικούλα, την Διάνα, καί τής προσέθεε
» —Τί τά θέλεις τί τα γυρεύεις, Διανίτσα μου, ο,τι καί αν πούμε ημείς οί
σκύλοι εΐμεθα τυχερώτεροι άπό τούς άνθρώπους, οί όποιοι δχι μόνον έν ίδοώτι
του προσώπου των τρώγουν τον άρτον των, άλλα καί ξεχεριάζονται χάριν τής τάξεως
»Έκύτταξε μέ θαυμασμόν έναν άστυφύλακα καί είπ ε :
Ά— Τά καημένα τά παιδιά μου είναι συμπαθητικώτατα. Καί νά σκεφθή κανείς
και το καρδιοκτύπι πού θά έχουν καθώς στέκονται μέσα σέ τόσα αυτοκίνητα.
» — Λές;
^ Δεω, Μα με το ιιαραμικροτερον λάθος /ιου μπορούν να κάμουν μποοεΤ νά
τους κόψη κανένα δλον τον άέρα πού έχουν
ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜ ΑΤΗ Σ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Οταν σας ο σταματηση ο αστυφυλαξ η τό φωτεινό σήμα, δεν πρ έπει νά προσπάθησε νά
μπητε μέσα στα αλλα σταματημένα αυτοκίνητα γ ια νά εξασφαλίσετε τη ν προτεραιότητα
βατα την εκκίνηση A yr? απαγορεύεται καί ττροκςχλεΤ σ υχ νά δυστυχήματα

'Υπό τοϋ κ. Ν . A ,

ΟΙ Δ ΙΑ ΡΡΗ Κ ΤΑ Ι Β. Βερνάρδος καί Κ. Χανιώτης συνελήφθησαν άπδ την
Γενική ’Ασφάλεια, γ ια τί είχαν διαρρήξει τό κατάστημα τής όδοϋ Στουρνάρα 53
καί είχαν πάρει 28.000 δραχμές.
ΟΙ ΧΑΣΙΣΕΜΠΟΡΟΙ ΧΡ. Πίσσιας, Κ. καί Β. Ευθυμίου, Γ. Γκιλίκης καί
Β. Κορδελής συνελήφθησαν. Τδ χασίς καλλιεργούσε δ Χρ. Πίσσιας σέ μοναστήρι,
δττου βρισκόταν καί τδ διωχέτευε στην αγορά μέ άλλους συνεργούς του άπδ τδ
1962. 'Υ πολογίζεται δτι έτσι είχε διοχετευθή στην αγορά χασίς 300 κιλών. Τους
κατήγγειλε ό I. Ζούρκας πού ήτο συνεργάτης, άλλα διαφωνούσε στήν διανομή των
κερδών. 'Η σύλληψις έγινε στήν Θεσσαλονίκη.
Ο Δ ΙΑ ΡΡΗ Κ ΤΗ Σ Β. Άνδρουτσόπουλος ή Άνδρεόπουλος συνελήφθη άπδ
περιπολικό τής ’Αστυνομίας έπ’ αύτοφώρω νά έχη εισχωρήσει στήν πολυκατοι
κία τής οδού Χαρ. Τρικούπη 46.
Ο Δ ΙΑ ΡΡΗ Κ ΤΗ Σ Κ. Τσαντίλας, 17 ετών, συνελήφθη άπδ περιπολικό έπ’
αύτοφώρω, ενώ προσπαθούσε νά διαρρήξη τδ ταμείο καταστήματος, στήν όδδ Βου
λιαγμένης 26. Ε ίχε έφοδιασθή μέ δλα τά άπαραίτητα διαρρηκτικά εργαλεία.
Ο ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΗΣ ναρκωτικών Α. Σπανάκης, έτών 62, τμηματάρχης
τού μονοπωλείου ναρκωτικών φαρμάκων, δστις, διά ψευδών άποδείξεων, έσφετερίσθη 15 κιλά οπίου καί 1.700 φύσιγγες μορφίνης, κατεδικάσθη άπδ τδ κακουργιοδικεΐο Πειραιώς σέ κάθειρξι 12 έτών.
ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ δήθεν μεσάζοντες άπέσπασαν άπδ τδν Α. Βασιλάτο πού
ήρθε άπδ τδ χωριό του τής Λακωνίας δρχ. 20.000 γιά νά τού πάρουν άπδ τδ υ
πουργείο άδεια ταξί. Φυσικά οί απατεώνες, ένας άνδρας καί μία γυναίκα, έγιναν
άφαντοι καί ό αφελής χωρικός ύπέβαλε μήνυσι κατ’ άγνώστων στήν ’Αστυνομία.
ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ επίσης μέ τδ πρόσχημα δτι θά φέρη ένα μ.εταχειρισμ.ένο
καλό αύτοκίνητο άπδ τήν Γαλλία, άπέσπασε άπδ τδν Γ. Χατζηϊωάννου, έτών 30,
δρ/. 4.650. Ό απατεώνας πού παρουσιάσθη ώς Γάλλος Σάρλ Λ. έξηφανίσθη καί
καταζητείται.
Ο Δ ΙΑ ΡΡΗ Κ ΤΗ Σ Π. Βλάχος, έτών 22, συνελήφθη άπδ τήν Γενική ’Α
σφάλεια ’Αθηνών κα ί διεπιστώθη δτι είχε διαπράξει 12 κλοπές διά ρήξεως στήν
’Αθήνα καί 1 στά ’Ιωάννινα.
ΕΠΙΘΕΣΙ κ α τ’ άστυνομικών έκαναν οί νέοι Θ.Τ. καί Β.Ν. δταν τούς ώδηγοΰσαν μέ περιπολικό στήν ’Αστυνομία, άφοΰ προηγουμένως σέ νάϊτ κλάμπ τά
έσπασαν.
ΠΑΤΡΟΚΤΟΝΙΑ άγρια έγινε στδ χωριό Ψυχικό Σερρών. Ό Φώτης Γιαμπουτζίδης, έτών 27, έγγαμος, έπετέθη μέ φτυάρι κατά τού πατρός του Παναγιώτου, έτών 67, καί τδν σκότωσε μέ πολλά κτυπήματα. 'Η μητέρα τού δράστου,
δταν τδν είδε νά κτυπ α τδν πατέρα του, τού πέταξε ένα τούβλο στδ κεφάλι. Ό
δράστης καίτοι ήτο σοβαρά τραυματισμένος, άφοΰ αποτελείω σε τον πατέρα, άρ
χισε νά κτυπα τήν μητέρα του μέ ένα τούβλο. Στις φωνές της έτρεξαν οί γείτονες
καί τήν έσω σαν, βαρεία τραυματισμένη.
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ΒΙΤΡΙΟΛΙ έρριξε στο πρόσωπο του Α. Σωτηροπούλου ή 'Ελένη Ζώνα, ετών
22, ^κάτοικος Δράμας, μέσα στο γραφείο του είσαγγελέως, όταν εκείνος άρνήθηκε οτι είχε μαζί της ερωτικές σχέσεις επί 5 χρόνια. 'Η δράστις συνελήφθη και ό
παθών πήγε στο νοσοκομείο καί κινδυνεύει νά χάση τό μάτι του.
ΜΕ ΑΠΑΤΗ άγνωστος πήρε από τον άφελή Π. Παππα, ετώ ν 28, δρχ. 4.500,
στόν οποίο πούλησε για χρυσά 3 ωρολόγια μπρούντζινα.
ΑΊΤΟΚΤΟΝΗΣΕ ο αμερικανός Τζέ'ίμς Σκάρλαντ Στούαρτ, ετών 56, π έ
φτοντας στο κενό άπό τον 7ο όροφο του ξενοδοχείου «Χ ίλτον», στο όποιο έ'μενε.
Τά αίτια ή νευρασθένεια από την οποία έ'πασχε.
ΚΛΟΠΗ άπό την τσάντα τής Αίκ. Δεμενοπούλου έκαμε ό Α. ’Αλεξίαν, ε
τών 30, μικροπωλητής, πού συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω, έχοντας άφαιρέσει 600
δραχμές.
ΣΚΟΤΩΣΕ τον I. Ταντζίδη, κυνηγό έξω άπό τή Δράμα, ό Ή λ . 5Αν α στασιαδης, επίσης κυνηγός, πυροβολώντας μέ τό δί'καννό του, γ ια τί ένόμισε οτι τό θύ
μα ήταν ζαρκάδι. 'Ο δράστης συνελήφθη.
^ΙΑΡΡΗ ξ ΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ Σ διαφόρων ανωμάλων τύπω ν τού Ζαππειου και άλλων κήπων είχαν διαπράξει νεαροί πού άποτελοΰσαν συμμορία, οί ό
ποιοι συνελήφθησαν άπό την Γενική Α σφάλεια ’Αθηνών. Ε ίναι οί Μ. Καραγιάννης, ετών 19, Δ. Καροτινος, ετών 20, Α. Καροπουλος, έτων 18, Δ. Γιαννόπουλος,
ετών^ 19 και I. Κοπρής, ετών 19. Οί τρεις πρώτοι είναι σεσημασμένοι. Καταζηζητεΐται καί τό 6ο μέλος, ό I. Λιβικιώνας.
ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ πέντε ώμολόγησε ό συλληφθείς I. Μπόμπολας, ετών 21
ο οποίος είχε άποπειραθή άνεπιτυχώς νά διαρρήξη χρηματοκιβώτιο. .
ΚΛΟΠΗ 250 κιλών σιδηρομεταλλεύματος διέπραξε άπό τό άεροδρόμιο ό
συλληφθείς Α. Καμαντρός, ετών 50.
ΑΠΑΙΩΓΗ ΚΑΙ ΛΠΟΠΛΑΝΗΣΙ Ιδέτιδος κορασίδας διέπραξε ό συλ
ληφθείς (σεσημασμένος) Α. Σίδας, ετών 21.
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ διέ-ραξε ό Κ. Κατσάμπας εις βάρος τού Β. Τριάντη
καί άπέσυρε άπό την τράπεζα δρχ. 11.500. 'Η πλαστογραφία έγινε στο βιβλιάριό
καταθέσεων τού Τριάντη πού τό έκλεψε άπό τό θύμα, όταν τούτο τον φιλοξένησε
την νύκτα στο δωμάτιό του.
ΕΚΛΕΨΑΝ τό πολυτελές αυτοκίνητο «Τζάγκουαρ» οί Π. ΙΤαπάγιαννόπουλος, ετών 17, οδηγός καί Ν. Τωάννου, ετών 20, συνεπιβάτης, καί έτρεχαν μέ
ύπερβολική ταχύτητα, οπότε έπεσαν πάνω στο μανδρότοιχο ταβέρνας, στήν όδό
Δαφνομήλη Τό αυτοκίνητο ^κατεστράφη καί οί κλέπτες τραυματισμένοι έφυγαν,
άλλα συνελήφθησαν ύστερα άπό λίγο άπό περιποάνΐκό τής ’Αστυνομίας.
ΑΡΠΑΞΕ τήν τσάντα καί τό παλτό τής Ζωής Μενεγάκη, ένώ πήγαινε σπίτι της, στην οδο Βελμπόη (Βύρωνα), άγνωστος πού έξηφανίσθη. 'II άστυνομία ένήργησε ταχύτατα καί βάσει τών χαρακτηριστικών πού έδωσε ή παθοΰσα,' συνε
λήφθη ό ^δράστης, πού λέγεται Χρ. Γεωργοΰκος, ετών 29, ό όποιος έστάλη στόν
εισαγγελέα.
ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ τον Γ. Τζομπανάκη, οδηγό ταξί, πυροβολώντας μέ κ υ 
νηγετικό όπλο, ό μονόφθαλμος Σπΰρος Βάγιας, όταν τό θύμα πήγε σ π ίτι του μέ
άστυνομικούς να βεβαιώση οτι ή γυναίκα του, πού τον είχε έγκαταλείψει, συζοϋσε παράνομα μέ τον δράστη, ό όποιος είναι γνωστός κακοποιός καί «νταή ς».
ΣΚΟΤΩΣΕ τον ’Απόστολο Τσοΰμπρο, πυροβολώντας τον τρεις φορές σέ
ένεδρα πού ^είχε στήσει ό άδελφός του Δημή^ρης, στο χωριό Π αλατίτσια Βερροίας, για ένα μικρό χωράφι πού διεκδικοΰσαν.
Ν.Α.

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Ι Π ΕΡΙΠ Α ΤΟ Ι
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
'Υπό του Ύπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ’ΤΚΟΥ
(Σ υνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τ ο π ω νυμ ικ ά τ ω ν όδών ’Α θηνώ ν κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Ξ ενο φ ώ ντο ς.
Πάροδος τής οδού Φιλελλήνων 8, στη πλατεία «Συντάγματος».
Ό Ξενοφών, ό γνωστός ’Αθηναίος ιστορικός καί φιλόσοφος τής άρχαιότητος, ήταν γυιός του Γρύλλου καί τής Διοδώρας καί γεννήθηκε μεταξύ τού 425 καί
τοΰ 440 π.Χ. Μετέσχε τής έναντίον του Άρταξέρξου εκστρατείας τού Κύρου (401
π .Χ .), μετά δέ την παρά τά Κούναξα μάχην, ώδήγησε στο Βυζάντιο τούς μυρίους
"Ελληνες μισθοφόρους, διά μέσου εχθρικών καί δυσπρόσιτων χωρών τής ’Ασίας.
’ Αργότερα έξοστρακισθείς άπό τούς Αθηναίους, λόγω τής φιλοσπαρτιατικής πολι
τικής του, κατέφυγε στο υ ς Λακεδαιμονίους καί μετά στην Κόρινθο, όπου καί άπέθανε τό 355/354 π.Χ .

νομικά») και 3 )
,
,
„ , ,
πολιτεία» «Πόροι ή περί προσόδων», « Ιππαρχικος» «Κυνηγετικό», «Περί ιππι
κής» καί «Η έρω ν»).
^
;
, , ,
Ό Ξενοφών ήταν φύσις ανήσυχος. Σωματική ομορφιά, ψυχική εύφυια και
άνωτερότης ήσαν τά κύρια γνωρίσματα, του. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια
των ’Α θηνών).
Ξ η ρ ο κρ ή νη ς.
/
,
;
Πάροδος τής όδοΰ 'Αγίου ’Αντωνίου, μια στάσι πριν άπό τό Β νεκροταφείο
(Ρ ιζόπολις).
,
„
,.
,
Ή Ξηροκρήνη, είναι προάστιο της Κωνσταντινουπόλεως, στην Ευρωπαϊ
κή ακτή του Βοσπορου.
Ξ ηρ ομ έρ ου.
__
^
_
,
Πάροδος τής λεωφόρου Κηφισίας, έναντι τού αριθμού 209, παραπλευρως τής
Α γ ία ς Τριάδος.
(
,
~,
,
Ποόκειται για την γνωστή περιοχή τού νομού Αιτωλοακαρνανίας, που βρι-
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I. Ραικου: 'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Α θηνών καί τοϋ Πειραιώς

σκεται στα δυτικά του ’Αχελώου καί μαζί μέ τήν περιοχή Βονιτσης αποτελούν την
επαρχία Βονιτσης καί ϋηρομέρου. Επαρχία ώνομάσθη τό πρώτον τό 1831, άργοτερα δε^ την εποχή τής άντιβασιλείας (1833-1935) συνεχωνεύθη μετά τω ν έπαρχιών Βάλτου και Βονιτσης στήν επαρχία ’Ακαρνανίας μέχρι του 1845. "Εκτοτε αποτελείς με τη Βόνιτσα τήν έπαρχία Βονιτσης καί Ξηρομέρου. Στο Ξηρόμερο
παράγεται εκλεκτός καπνός.
Ξ ιφίου Ν ικηφόρου.
Πάροδος τής οδοΰ Ιπποκράτους 189, κοντά στο τέρμα 'Ιπποκράτους.
'Ρ Νικηφόρος Ξιφίας, Βυζαντινός στρατηγός τοϋ 11ου αίώνος άπεστάλη,
υπό τοϋ Βασιλείου Β' του Βουλγαροκτόνου εναντίον των Βουλγάρων καί κατώρθωσε να κυριεύση, τό έτος 1000, τήν Μικρά Πρεσθλάνα. Τό 1001 διωρίσθη ώς στρατηγος στη Φιλιππουπολι καί τό 1014 διακρίθηκε κατά τήν άλωσι τής ώχυρωμένης Κλεισούρας τοϋ Κλειδιού. Στή μάχη αύτή έκινδύνευσε να συλληφθή καί αύτός
ό βασιλεύς των Βουλγάρων Σαμουήλ. Τό 1015 ό Ξιφίας μετέσχε τής πολιορκίας τω ν
Μογλενών καί έκυρίευσε τό κάστρο Βοΐών. Ά πέθανε στή μονή του Στουδίου, στήν
Κων/λι, οπού είχε εγκλεισθή, κατηγορηθείς γιά στάσι.
Ξούθου.
Πάροδος τής οδοΰ Ιωνος (Κοτοπούλη) 7, στήν «'Ομόνοια».
Ό -^οΰθος, γενάρχης των ’Αχαιών καί τών Ίώ νω ν, ήταν γυιός του Έ λ ληνος, εγγονος του Δευκαλίωνος και αδελφός του Αιόλου καί τοϋ Δώρου. Παίρνοντας για γυναίκα την Κρεουσα απέκτησε τον ’Αχαιό καί τον 3/Ιωνα.
Ξύδια Νικολάου.
Πάροδος τής οδοΰ Θεωνος 10, όπισθεν του Αγίου Ίωάννου Βουλιαγμένης.
Ο Νικόλαός λυδίας (1828-1909), ζωγράφος από τό Ληξούρι τής Κεφαλ
ληνίας, διακρίθηκε ιδιαιτέρως στήν προσωπογραφία.
Ξύνδα Σ πυρίδωνος.
Πάροδος τής οδοΰ Γιαννούλη Χαλεπά 33, στοΰ «Κυπριάδου».
Ο Σπυρίδων αύνδας (1814-1896), μουσουργός τής παλαιοεπτανησιακής
μουσικής σχολής, α;ω την Κέρκυρα, συνεθεσε διάφορά μελοδράματα, πού έγιναν
δημοφ ιλέστατα.
Ξ υνιάδος.
Πάροδος^τής οδοΰ Δεγλερη, παραπλευρως του Ά ντικαρκινικοΰ νοσοκομείου.
Η ϋυνιάς, λίμνη άλλοτε τής Θεσσαλίας επί όροπεδίου τής ’Όθρυος, άπεξηράνθη καί άπεδόθησαν στήν καλλιέργειαν 30 χιλ. στρέμματα γή.
Ξ υπετής.
Πάροδος τής^όδου Φορμίωνος 109, κοντά στο Σκοπευτήριο τής Καισαριανής.
Η ϋυπετή, αρχαίος αττικός δήμος, βρισκόταν κοντά στήν σημερινή Παλαιά
Κοκκινιά καί μετά του Πειραιώς, τοΰ Φαλήρου καί τών Θυμαιταδών, άπετέλει τούς
Τετρακώμους καί ειχον κοινόν ιερόν τό Τετράκωμον 'Ηράκλειον. Ό δήμος τής
ϋυπετής ανήκε στήν Κεκροπίδα-Δημητριάδα φυλή.
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)

ΠΕΝΘΗ

’Αλέξανδρος Νάσσης
Α π ΕΒΙΩΣΕ τήν 28—10—1965 ό έν συντάξει Διευθυντής Β' ’Αλέξανδρος Νάσ
σης, εις έκ τω ν πρώ τω ν αστυνομικών του Σώματος. 'Η κηδεία του, ήτις εγένετο
τήν έπομένην εις Ε' νεκροταφείου, παρηκολουθήθη ύπδ πολλών άστυνομικών έν
ένεργεία καί έν συντάξει, ύπο αντιπροσωπειών απάντων "ών βαθμών καί πλήθους
λ,αοΰ τής αθηναϊκής καί πειραϊκής κοινωνίας. Στέφανοι πολλοί κατετέθησαν επί τής
σοροΰ του έκλιπόντος, έκ μέρους δε τής ’Αστυνομίας Πόλεων κατέθεσε στέφανον
καί άπεχαιρέτισε τον νεκρόν ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Α. Βλαχάκης, άναφερθείς δι’ ολίγων συγκινητικών εις τήν προσωπικότητα τοΰ μεταστάντος καί τάς
πολυτίμους υπηρεσίας άς προσέφερεν εις τό Σώμα.
Ό αείμνηστος Αλέξανδρος Νάσσης έγεννήθη τό 1897 εις Νικολίτσιον Φιλαππιάδος. Εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη τό 1921, ώς Άρχιφύλαξ, καί έκτοτε προήχθη : Τό 1924 εις Ύπαστυνόμον Β', τό 1925 εις Ύπαστυνόμον Α', τό
1934 εις ’Αστυνόμον Β ', τό 1942 εις ’Αστυνόμον Α' καί τό 1952, ότε παρητήθη,
τώ άπενεμήθη ό βαθμός τοΰ Διευθυντοΰ Β'. Διά τάς προσφερθείσας πολυτίμους
υπηρεσίας του έ'τυχε πολλών μεταλλίων καί αμοιβών καί επαίνων, ή αγάπη δέ καί ή
έκτίμησις τώ ν άστυνομικών καί των πολιτών τον ήκολωύθουν καθ’ όλων του τον βίον.
"Ας ε ίν α ι α ίω ν ία ή μνήμη του κ α ί ελαφρόν τό χώ μα πού τον έκάλυψε.

Χρηστός ΓΊαπαδάκης
Ε»ΝΑΣ ΝΕΟΣ αξιωματικός, ό 'Υπαστυνόμος Β' Χρηστός ΓΙαπαδάκης, άπεβίωσε έκ τής έπαράτου νόσου τής έποχής μας τήν 25—10—1965. 'Η κηδεία του
εγένετο τήν έπομένην εις τό νεκροταφείου Ζωγρά
φου, παρηκολούθησαν δέ αυτήν πλεΐστοι άστυνομικοί άπάντων τώ ν βαθμών, άντιπροσωπεΐαι καί πλή
θος πολιτών παρά τώ ν οποίων ό έκλιπών ύπερηγαπάτο καί έξετιμάτο. ’Εκ μέρους τοΰ ’Αστυνομικού
Σώματος κατέθεσε στέφανον καί άπεχαιρέτισε τον
νεκρόν ό ’Αστυνόμος Β' κ. Β. Λατουσάκης, άναφερθείς εις τήν προσωπικότητα αύτοΰ καί τήν λίαν σύν
τομον, δυστυχώς, σταδιοδρομίαν του, έκτενέστερον δέ
τοΰ ά.πηύθυνε τον τελευταίου χαιρετισμόν ό ’Αστυνό
μος Β' κ. I. Χουρδάκης έκ μέρους τοΰ προσωπικού
Υ πουργείου Δημοσίας Τώξεως παρ’ ώ ό έκλιπών υ
πηρέτες
Ό μεταστάς έγεννήθη το έτος 1924 εις ΓαβαλνΟχώριον Άποκορώνου Κρήτης (Χανιών). Κατεταγη εις
τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων το 1947, προηχθη δε εις
^
^
^
τόν βαθμόν τοΰ Άρχκρύλακος τό 1959 καί εις τον βαθμόν τοΰ Ύπαστυνόμου Β'
τό 1964. 'Υπήρξε, κ α τά τό σύντομον χρονικόν διάστημα τής ζωής του, ένας άκεραίου ήθους άνθρωπος καί άστυνομικός, ένας ευσυνείδητος^ καί άφωσιωμένος εις
τήν υπηρεσίαν κα ί τά έθνικά ιδεώδη υπάλληλος. Διά τάς άρετάς του αύτάς ύπε-
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Πένθη

ρηγαπατο και εςετιματο δεόντως υπο των ανώτερων του καί τω ν συναδέλφων του
αστυνομικών, αλλα και υττο των πολιτών οι όποιοι εις τό πρόσωπόν του έβλεπον
τον τίμιον καί ενσυνείδητον αστυνομικόν λειτουργόν.
"Ας τον άναπαύση Κύριος ό Θεός έν σκηναΐς δικαίων καί άς παράσχη βάλσαμον παρηγοριάς εις τούς οικείους του διά τον πρόωρον χαμόν του.
Α ίω νία του ή μνήμη .

Παναγιώτης Παπανικολάου
Τ

A PITH ΑΠΩΛΕΙΑ μέλους τής μεγάλης άστυνομικής οικογένειας έλαβε χώραν
κατά τό τριήμερον 25—28/10/65 : Τού έν μονίμω διαθεσιμότητι Ά νθυπαστυνόμου Παναγιώτου Παπανικολάου, ό όποιος άπεβίωσε την 28 Οκτωβρίου και έκηδεύθη την έπομένην
έκ τοϋ 'Ιερού Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου Κορυδαλ
λού.
Την κηδείαν τού άειμνήστου Π. Παπανικολάου παρηκολούθησαν πλεΐστοι άστυνομικοί τού Πει
ραιώς καί των ’Αθηνών, αντιπροσωπεία'., άστυνομικοή έν συντάξει καί πλήθος πολιτών, οί όποιοι ύπερηγάπων καί έξετίμων τον μεταστάντα διά τάς —ολλας αρετας του. Εκ μέρους του Αστυνομικού Σώ
ματος κατέθεσε στέφανον έπί τής σοροΰ του ό ’Α
στυνόμος Α' κ. Γ. Μαραβέλλιας, οστις καί τον άπεχαιρετισε δι’ ολίγων συγκινητικώ ν, άναφερθείς εις
' ας πολυτίμους υπηρεσίας του προς τό ’Αστυνομι
κόν Σώμα καί την κοινωνίαν έν γένει.
Ό Π. Παπανικολάου έγεννήθη εις τό χωρίον
t
;
_
Κολεντζι Πατρών τό 1909. Κ ατετάγη εις την ’Α
στυνομίαν Πόλεων τό 1937 καί προήχθη εις Άρχιφύλακα τό 1943, εις Ά νθυπα στυνόμον δέ τό 1948, οτε καί έτέλει εις μόνιμον διαθεσιμότητα. Διά τάς πολλαΆά.ς ^υπηρεσίας του απηλαυε τού σεβασμού καί τής αγάπης αστυνομικών καί
πολιτών μέχρι τών τελευταίων του στιγμών.
Ας αυαπαυθή έν σκηναΐς δ ίκ α ιω ν κ α ι άς ε ίν α ι ή μ νή μ η α ύ το ΰ α ίω ν ία .
X . Σ.

= Ε Ι Δ Η Ι Ε Ι Ι

ΚΑΙ

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α ί =

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Κατόπιν τής ύ π ’ άριθ. 12.102/22/5/21,άπό 13-10-1965 διαταγής του 'Υ
πουργείου Δημοσίας Τάξεως καί του ύπ ’ άριθ. 234.104/8-10Θ1965 εγγράφου του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ένεκρίθη ή εισαγωγή εις την ’Αστυνομικήν
Σχολήν 'Υπαστυνό’μων Β' τάξεως, καθ’ ύπέρβασιν του αριθμού των εΐσαχθέντων
καί του 43ου κατά σειράν επιτυχίας Άρχιφύλακος κ. Σερέτη ’Αλεξίου, καθ’ όσον
συνεκέντρωσε τό αυτό άθροισμα γενικής βαθμολογίας μετά τού καταλαβόντος τήν
42αν θέσιν συναδέλφου του.
Sjt ϊ|ί
Π ΑΡΑΙΤΗ ΣΕΙΣ—ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
-— Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες κ. κ. Ζέρβας
Π αναγιώτης, Τούντας Λεωνίδας, Τσιάτσος Δημήτριος, Λιάρος Δημήτριος, Μαυροειδής Γεώργιος, Καρδάμης Δανιήλ, Παπανικολάου Νικόλαος, Ζαρναβέλης Κων
σταντίνος, Τρευλάκης Σταύρος, Χριστοδούλου ’Αναστάσιος, Τσιάμης Βασίλειος,
Μ πίλιας Νικόλαος, Τριανταφύλλου Χρήστος, Σταματόπουλος Δημήτριος καί Ξανθάκης Γεώργιος.
— Δ ι’ άποφάσεως τού κ. ’Αρχηγού τού ’Αστυνομικού Σώματος, άπηλλάγη
τω ν καθηκόντων του, διά λόγου υγείας, ό 'Υπαρχιφύλαξ κ. Βαρελάς Παναγιώτης
τού Δημητρίου, κριθείς άπολυτέος διά λόγους υγείας, οός καταστάς σο^ματικώς ανί
κανος προς περαιτέρω έκτέλεσιν αστυνομικής υπηρεσίας.
—Διεγράφη τής δυνάμεως τού ’Αστυνομικού Σώματος, κριθείς άπολυτέος διά
λόγους υγείας, ώ ς καταστάς σο,ιματικώς άνίκανος προς περαιτέρω έκτέλεσιν αστυ
νομικής υπηρεσίας, ό 'Υπαρχιφύλαξ κ. Τραυλός Νικόλαος.
—Διεγράφησαν τής δυνάμεως τού Άστυνομικοΰ_Σώματος, κριθέντες άπολυτέοι διά λ,άγους ύγείας, ώς καταστάντες σωματικώς άνίκανοι προς περαιτέρω έκτέλεσιν άστυνομικής υπηρεσίας, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Γιαλαμας Λεωνίδας καί Κυριαζόπουλος ’Αθανάσιος.
—Ά πελύθη τού ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, ό ΆστυφύΔαξ κ. Χ ατζηϊωάννου Μιχαήλ.
—Ά π ελύθη τού ’Αστυνομικού Σώματος ό μαθητευόμενος Άστυφύλαξ κ. Κουλούρης Πάνος, κριθείς άκατάλληλος προς μονιμοποίησιν.
3-ί

II ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
'Η Φιλαομονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων, κατά τον παρελθόντα μήνα ’Ο
κτώβριον, έπραγματοποιησε τας κάτωθι εςωτερικας εμφανίσεις :
1.
—Τήν 3—10—1965, εις 'Ιερόν Ναόν 'Αγίου Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου ’Α
θηνών, κατά τήν λιτάνευσιν τής ίερας τούτου εΐκόνος.
2.
—Τήν 6—10—1965, εις 'Ιερόν Ναόν 'Αγίου Θωμά ’Αμπελοκήπων, κατά
τήν λιτάνευσιν τής ίερας τούτου εΐκόνος.
3. _Τήν 7—10—1965, εις Γ' νεκροταφείου Πειραιώς, κατά τήν κηδείαν
τού άποβιώσαντος τέω ς ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Κωνσταντίνου Μαρουλάκου.
4.
—Τήν 13—10—1965, εις γήπεδον «ΠΛΝΑΘΗΝΑΤΚΟΥ Α.Ο.», κατά
τήν εορτήν τού Ο.Φ.Α.
5. _Τήν 17—10—1965, εις 'Ιερόν Ναόν 'Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου Πει
ραιώς, κατά τήν λιτάνευσιν τής ίερας εΐκόνος.
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®· 1 ην 20 10 196ο, εις Ιερόν Ναόν 'Αγίου Γεωργίου Κυψέλης, κατά
την λιτανευσιν τής ιεράς εικονος τοϋ 'Αγίου Γερασίμου.
/!■ Την 25 10 1965, εις νεκροταφείου Ζωγράφου, κατά τήν κηδείαν τοϋ
αποβιωσαντος 1 “αστυνόμου β' Παπαδάκη Χρήστου.
Την -0 10 1965, εις Ιερόν Ναδν 'Αγίου Δημητρίου Νέας Ε λ β ε
τίας, κατά τήν λιτανευσιν τής ίεράς τούτου είκόνος.
■ι· Την 26 10—1965, εις 'Ιερόν Ναόν 'Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου,
κατα την λιτάνευσιν τής ίεράς τούτου είκόνος.
1 0 -Γ ή ν 26—10—1965, εις 'Ιερόν Ναόν 'Αγίου Δημητρίου Ψυρρή, κατά
την λιτάνευσιν τής ίεράς τούτου είκόνος.
11. Την 26—10—1965, εις 'Ιερόν Ναόν 'Αγίου Δημητρίου ’Αμπελοκήπων,
κατα την λιτανευσιν της ίερας τούτου είκόνος.
ΐ η —'Τήν 27—10—1965, εις στοάν Νικολούδη, έξ ής, τεθεΐσα επί κεφαλής
των μελών τοϋ συνδέσμου Βορειοηπειρωτών, μετέβη μέχρι τοϋ Μνημείου τοϋ Ά 
γνωστου Στρατιώτου, ένθα οί τελευταίοι κατέθεσαν στέφανον.
13· Την 27—10—1965, εις τήν παρέλασιν αντιπροσωπειών τω ν ’Ενόπλων
Δυνάμεων κλπ., προ τοϋ Μνημείου τοϋ Ά γνωστου Στρατιώτου.
1Τ—Την 28—10—1965, εις διάφορα σημεία τής πόλεως, δι’ έωθινόν.
15.—Την 28—10—1965, εις τήν διασταύρωσιν τών οδών Βασιλίσσης Σό
φιας και ^’Ακαδημίας, προς άπόδοσιν τιμών εις τούς επισήμους, κατά τήν μετάβασιν και επιστροφήν τούτων εκ τού Μητροπολιτικοΰ Ναού.
16· Τήν 28—10—1965, εις διάφορα σημεία τής πόλεως, δι’ άνακλητικόν.
, 1Τ—Τήν 29—10—1965, είς Γ' νεκροταφεΐον Πειραιώς, κατά τήν κηδείαν
τοϋ αποβιωσαντος τέως Αστυνομικού Διευθυντοΰ ’Αλεξάνδρου Νάσση.
1 8 —Τήν 29—-10—1965, είς 'Ιερόν Ναόν Γεννήσεως Θεοτόκου Κορυδαλ
λού, κατά τήν κηδείαν τοϋ άποβιώσαντος Άνθυπαστυνόμου Μ.Δ. Παπανικολάου
Παναγιώτου.
19· Την 31 10 196ο, εις Άκρόπολιν, κατά τήν έπαρσιν τής σημαίας.
20. Την 31 10—1965, είς τήν επίσημον άλλαγήν φρουράς, είς τό Μνη
μείου ’Αγνώστου Στρατιώτου καί
21· Την 31 10 1965, εις Ακροπολιν, κατά τήν ύποστολήν τής σημαίας.
ή;
ϊ|ί iji
ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ - ΚΡΙΣΕΙΣ
Έλάβομεν καί δημ,οσιεύομεν ευχαρίστως τήν κατωτέρω έπιστολήν τής
κ. Μαρίας Τιμου Μωραϊτινη, συζυγου του αείμνηστου μεγάλου χρονογράφου, θεα
τρικού συγγραφέως καί ποιητοΰ Τίμου Μωραϊτινη. Διά τά εύμενή σχόλιά της,
ώς καί διά τήν δωρεάν του βιβλίου «Τ ά ρωμαντικά χρόνια τής Α θ ή ν α ς» , εύχαριστοΰμεν θερμότατα τήν κ. Μαρίαν Μωραϊτινη.
’Ιδού ή έπιστολή της :
«’Αξιότιμοι Κύριοι,
»Σε ενα απο τα τελευταία τεύχη τοϋ εγκρίτου περιοδικού σας « ’Αστυνομικά
Χρονικά» καί ύπό τον τίτλον «Παλαιοί συγγραφείς καί αστυνομικός ορθολογισμός»
τοϋ 1 παστυνομου Α κ. X. Σταμάτη, νέου καί διακεκριμένου άνάμεσα στον κόσμο τώ ν
νέων συγγραφέων, έδιάβασα μέ πολλήν συγκίνησιν μίαν πολύ μελετημέτην καί ψυχολογημένην σκιαγραφίαν γιά τον άείμνηστο σύζυγό μου Τΐμο Μ ωραϊτινη καί τήν
συμπαράστασί του στο έργο τής ’Αστυνομίας Πόλεων. 'Ο κορυφαίος αύτός έκπρόσωπος τών Νεοελληνικών Γραμμάτων, δεν υπήρξε μόνον ό Πρύτανις τοϋ Ά ττικ ο ΰ

άλατος, του πνεύματος καί της εύθυμογραφίας, 6 δημιουργός καί πατέρας της νεο
ελληνικής κωμωδίας, πού μέ το έργο του έφώτισε τρεις γενέες, άλλά καί ό αισθητι
κός άνθρωπος πού μάχεται κάθε άσχημίαν καί μάλιστα δταν αύτή χαλάει τήν ο
μορφιά τής ωραίας του ’Αθήνας, 6 νομοταγής, 6 άψόγως νομοταγής, πού πολεμάει
μέ την πέννα του κάθε αντινομίαν, ό δίκαιος πού έφήρμοσε τήν δικαιοσύνη νόμο
άπαράβατο στη ζωή του, πού κάνει άγώνες για τήν έπικράτησί της καί στήνει τήν
πέννα του τρόπαιο τού καλού, τού ωραίου, τού δικαίου, τής εύπρεπείας καί τής πει
θαρχίας άφοΰ ό ίδιος έπειθαρχοΰσε στα υψηλά καί άνώτερα κοινωνικά προστάγματα.
»Μοΰ έκανε τόση έντύπωσι ή ιδέα αύτή τής τόσο πρωτότυπης αυτής καί θαυ
μάσιας μελέτης τού κ. Χαρ. Σταμάτη, 'Υπαστυνόμου τού Σώματός σας καί μέ κατέπληξε ή ένάργεια τή ς συσχετίσεως τού Συγγραφέως ώς καί των άλλων συγγρα
φέων μέ το Σώμα. Κ ανείς άλλος δέν είχε ώς τώρα σκεφθή νά έξετάση αυτήν τήν
λεπτότατη πλευράν τω ν πνευματικών άνθρώπων καί νά άποκαλύψη τήν στενήν συν
εργασίαν, ιδίως τού άειμνήστου συζύγου μου πού θά μπορούσε νά πή κανείς δτι υ
πήρξε επί δεκαετίες προ τής έμφανίσεως τού λαμπρού Σώματος τής Αστυνομίας
Πόλεων ένας Πρόδρομος, πού προετοίμαζε τήν οδόν τής διαβάσεώς της καί έκαλλιεογούσε ψυχολογικά το κοινό γιά νά τή δεχθή καί νά πειθαρχήση σ’ αυτήν.
»Θ ά σάς παρακαλέσω, τήν ευχαριστήριον καί συγχαρητήριον αυτήν επιστο
λήν μου νά φιλοξενήσετε εις τό έγκριτον περιοδικόν σας διότι τήν άπευθύνω εις τήν
διεύθυνσί του διά τήν έκλογήν των έξαιρέτων συνεργατών της, όπως ό φέρελπις λο
γοτέχνης κ. Χαράλαμπος Σταμάτης πού έλπίζω ότι μιά ημέρα θά φτάση κι’ έκεΐνος εις τήν κορυφήν τής πνευματικής πυραμίδος σάν εκείνους πού θαυμάζει καί
θέλω πάντα νά ένισχύεται ή άξια, ή στο Λόγο ή στά έπαγγέλματα μέ τήν άναγνώρισι. ’Έ τσ ι είναι δυνατόν καί νά άποδίδη καί νά άνέρχεται. Καί επίσης διά τήν
άρίστην καθοδήγησιν τή ς διευθύνσεως.
»Γ ιά το ώοαΐο άρθρο τού περιοδικού σας, έπιτρέψατέ μου νά σάς άποστείλω
το τελευταίο (κύκνειο άσμα) βιβλίο τού λατρευτού μου Συζύγου γιά τήν ’Αθήνα
του πού υπήρξε ό ιστορικός της, ό βάρδος της καί τραγουδιστής της, πού τήν
Ονειρεύτηκε ωραία τω ν ωραίων..... καί πού πάντοτε ύπελόγιζε στήν έφαρμογή τού
νόμου άπό τήν ’Αστυνομία Πόλεων όπως άντιλαμβάνεται κανείς άπό όλο τό χρονογραφικό του έργο, γ ιά τήν τελειοποίησί της καί τήν πρόοδό της. Τό έργο αύτό
είναι μιά αυθεντική έξιστόρησις τής ώραιοτέρας εποχής της όπως την έζησε 6 ί 
διος : «Τ ά ρονμαντικά χρόνια τής ’Αθήνας». Τό έγραψε 4 μήνες πρό^τού αιφνίδιου
θανάτου του καί έζήτησε νά λαξευθή στήν πλάκα τού τάφου του τό εξώφυλλό του.
Αύτό έδιά?ιεξε άπο όλο τό έξηντάχρονο πολύπλευρο έργο του πού τώρα έκδίδω
εις «"Α παντα» κα ί έξετελέσθη άμέσως μετά τον θάνατό του ή επιθυμία του.
Πολλά σάς είπα . ΤΗταν γιατί μέ συνεκίνησε τό άρθρο τού εγκρίτου περιοδι
κού σας στο όποιον εύχομαι άνοδον, μακροημέρευσιν καί επιτυχίας άκριβώς όπως
καί στήν διεύθυνσιν καί τούς συνεργάτας του.
Μ έ βαθεϊαν έκχίμηοιν
Μ Α Ρ ΙΑ Τ ΙΜ Ο Υ Μ Ω Ρ Α ΪΤ ΙΝ Η »

Κάθε Σάββατο
~Ωρα 12 -12.30' μ. μ.
Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή
‘

(

τής 'Αστυνομίας Πόλεων άπό
τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό των
Ενόπλων Δυνάμεων.

