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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1944
'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ . ΣΤΑΜΑΤΗ

Ε χουν  ΓΤΑΡΕΛΘΕΙ 21 έτη άττό τήυ θλιβερόν, την φρικιαστικήν 
ττερίοδον τοΟ Δεκεμβρίου 1944. Καί όμως το άγχος τών ημερών ε
κείνων μάς συνοδεύει καί μάς δονεί εις την εφιαλτικήν άνάμνησίν του 
ώς νά συνέβησαν τά  δσα συνέβησαν μόλις χθες, μόλις κατ’ αύτάς τάς 
ημέρας, πού έν τούτοις ή γαλήνη καί ή ασφάλεια του τόπου εύρί- 
σκονται είς ικανοποιητικόν σημεϊον.

Είναι ή φρίκη, είναι το άπαίσιον δργιον του εγκλήματος του 
Δεκεμβρίου 1944 πού δεν αφήνουν τόν πανδαμάτορα χρόνον τής 
21 έτους περιόδου νά κάμη τό θαύμα του. Είναι αί χιλιάδες των σρα- 
γιασθέντων, αί χιλιάδες των άκρωτηριασθέντων πολιτών, ή ώμό- 
της καί τό άπάνθρωπον εκείνων πού άπεπειράθησαν νά καταλύσουν 
τό Κράτος καί νά εξαφανίσουν τήν άνθροοπίνην ύπόστασιν. Καί ά- 
κόμη είναι τό άμετανόητον των ιδίων άνθρώπων, τών φοβερών εγ
κληματιών πού έδωσαν συνέχεια τής καταστροφικής των μανίας κατά 
τήν περίοδον 1946-1949 καί έκτοτε βυσσοδομοΰν τήν επανάληψην.

«Θέλουν, μά δεν μπορούν νά λησμονήσουν», λέγει ό ποιητής 
δι’ όσους άντικρύζουν εκείνα τά  γεγονότα τού άνθρωπίνου βίου ποΰ 
φέρουν έν συσσωρεύσει θλϊψιν καί πόνον ψυχής. ΓΤροκειμένου δμως 
διά τόν Δεκέμβριον τού 1944, ή ποιητική άποστροφή προσλαμβάνει 
τεράστιας διαστάσεις. Διότι ό λαός τής Ελλάδος, δσον καί άν θέλη 
νά ρ ίψ η  είς τήν λήθην τό παρελθόν έκεϊνο, δεν δύναται νά τό πράξη 
διά μυρίους λόγους, έκ τών οποίων μεγαλύτεροι είναι αυτή αύτη ή 
ύπόστασίς του ώς ελευθέρου λαού καί ή εδαφική του άκεραιότης. Δεν 
δύναται νά τό πράξη διότι είδε τάς χιλιάδας τών άθώων πού έσφα-
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γιάσθησαν κατά τον ττλέον βάρβαρον τρόπον, διότι είδε τον κίνδυ
νον παραδόσεως εδαφών τής Ελληνικής Πατρίδος εις τους ξένους, διό
τι είδε τον μηδενισμόν τών όσιων καί των ιερών του. Καί έκ πεττοι- 
θήσεως, έκ ψυχικής ιδιοσυγκρασίας, ό Ελληνικός λαός δεν δύναται 
νά συγχώρηση καί δεν δύναται να ρίψη είς την λήθην δύο τουλάχι- 
στον πράγματα : Τό φρικώδες, τό άπίθανον είς τάς διαστάσεις του 
έγκλημα καί την μεγίστην προδοσίαν.

I ΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ τής Ελληνικής πρωτευούσης από τούς 
Γερμανούς κατακτητάς, ό άθηναϊκός λαός ύπεδέχθη μέ εκδηλώσεις 
φρενιτιώδους ενθουσιασμού. Χιλιάδες λαού, άπό άκρου εις άκρόν τών 
’Αθηνών, ήρχισαν νά συρρέουν την 12ην ’Οκτωβρίου 1944 έμπρο
σθεν τού κτιρίου τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, είς την δια- 
σταυρωσιν των οδών Σωκρατους και Βερανζέρου, ένθα άπό τού ε
ξώστου αυτής ό Στρατιωτικός Διοικητής ’Αθηνών διεκήρυττε :

«’Αθηναίοι ! Ε’ίμεθα ελεύθεροι! Έπολεμήσαμε τόσα χρόνια! 
Ύποφέραμε! Ενωμένοι καί συνετοί άς βαδίσωμε διά τήν έξασφάλι- 
σιν των εθνικών μας διεκδικήσεων καί τήν άνασυγκρότησιν τής ΤΤα- 
τρίδος μας!....».

’Αλλά εννέα ημέρας ένωρίτερον, τήν 3ην ’Οκτωβρίου 1944, είς 
τά κομμουνιστικά έντυπα τών ’Αθηνών έδημοσιεύετο μέ πηχιαίους 
τίτλους άπόφασις τού Κ.Κ.Ε., ή όποια άπόφασις άνεμεταδίδετο συ- 
νεχως και με τούς τηλεβόας καί περιελάμβανε στερεότυπον τήν 
επωδόν :

« Εμπρός! Ολοι έπι ποδός πολέμου!! Για τήν τελική νίκη, γιά  
τήν κατάχτηση τής ’Αθήνας ! ! !»....

Ή πρόθεσις υπήρχεν, τά πάντα προπαρεσκευάζοντο διά τήν 
έπανάστασιν καί άνεμένετο ή στιγμή ένάρξεως τού μεγαλυτέρου κατά 
τής χώρας εγκλήματος υπό ξενοδούλων Ελλήνων. Ή στιγμή ήτο 
ή 3η Δεκεμβρίου 1944, δτε τό παράνομον καί ένοπλον συλλαλητή- 
ριον τής πλατείας Συντάγματος έγένετο ή άφετηρία τού πρωτοφα
νούς εις τα Ελληνικά Χρονικά αιματοκυλίσματος τής πρωτευούσης. 
Πρώτοι οϊ αστυνομικοί τών ’Αθηνών προέταξαν τά  στήθη είς τήν 
ώμήν βίαν τών κομμουνιστών κατά τήν ή μέραν εκείνην καί πρώτοι 
αυτοί έδέχθησαν τάς δολοφονικός σφαίρας τών άπάτριδων. Καί συ
νέχισαν οί αστυνομικοί νά άμύνωνται, συνέχισαν νά μάχωνται ύπέρ 
βωμών καί εστιών καθ’ δλον τον Δεκέμβριον καί μέχρι τής 6ης ’Ια
νουάριου 1945, δτε τά κομμουνιστικά στίφη έξεδιώχθησαν τών ’Α
θηνών καί ό λαός τής πρωτευούσης άνέπνευσεν.
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Υπήρξε δραματικώτατος ό αγών εκείνος διά την ’Αστυνομίαν 
Πόλεων, ύττηρξε τόσον άνισος, ττλήν έμεγαλούργησε. Μέ τον μαρ
τυρικόν θάνατον 138 αστυνομικών υπαλλήλων καί μέ τάς εκατον
τάδας των τραυματιών, ή ’Αστυνομία Πόλεων καί ιδία ή των ’Αθη
νών έματαίωσε καί άνέτρεψε τά κομμουνιστικά σχέδια. Κατώρθωσε 
νά διατηρήση τον έλεγχον μέχρι τής ένάρξεως τών γενικών εκκαθα
ριστικών επιχειρήσεων υπό Συμμαχικών καί άλλων Ελληνικών δυ
νάμεων, δτε καί συνέχισε νά αγωνίζεται παρά τό πλευράν των μέχρι 
τής τελικής Νίκης.

ΓίΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ καί σήμερον καί πάντοτε εις εκείνους που έπε
σαν διά τήν διαφύλαξιν τής Ελληνικής Πατρίδος κατά τον Δεκέμβριον 
τού 1944. Ή Ελλάς τούς εύγνωμονεϊ διότι χάρις εις τάς θυσίας των 
συνεχίζει τον μέγαν επί τής γής προορισμόν της, ό ελεύθερος κόσμος 
τούς τιμά καί τούς μακαρίζει διότι απώλεια τής Ελλάδος τότε θά έ- 
σήμαινε κάθοδον τού κομμουνισμού είς τήν Μεσόγειον καί απώλειαν 
τής Δυτικής Ευρώπης καί τής Μέσης ’Ανατολής. Καί ημείς οί νεώτε- 
ροι αστυνομικοί άς μη λησμονώμεν, ότι χάρις είς τον ηρωισμόν καί 
τάς θυσίας τών συναδέλφων τού Δεκεμβρίου 1944 έμεγαλύνθη τά μέ
γ ιστα  ή ’Αστυνομική Ιδέα καί έκραταιώθη, μάς μετεβιβάσθη δε όχι 
μόνον προς διαφύλαξιν, αλλά καί προς περαιτέρω άνάπτυξιν έπ’ ά- 
γαθώ τού ’Έθνους, τής Πατρίδος, τής Φυλής.

ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΙΙΣ
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η' ) Περαιτέρω άντικρύζομεν τον πόθον τής άνθρωπότητος, προς τό ώ - 
ρ α ΐ  ο ν και τας ποίκιλας κ ι χ λ λ ι τ ε χ ν ι κ ά ς  δημιουργίας, πηγάς γενέσεως 
αισθητικών βιωμάτων διά των καλλιτεχνικών συγκινήσεουν, αί όποΐαι πλημμυρί
ζομαι τήν ψυχήν των άνθρώπων καί αΐ όποΐαι συμπληροΰσι τό νόημα τής άνθρου- 
πινης ζωής. Διεισδυσις τής ωραιότητος καί τής αρμονίας εις τήν άνθρωπίνην 
ζωήν, τάς όποιας σκορπίζει ή τέχνη διά γραμμών, χρωμάτων, τόνων, ρυθμοΰ, μορ
φών ή άλλων τρόπων. Δημιουργήματα, άναβλύζοντα έκ τής άνθρωπίνης νοσταλγίας 
προς έξιδανίκευσιν καί άπολύτρωσιν. Καί έκ θείας μανίας καί έκ θείου δαιμονίου. 
Οιον προκειμενου περί τών έργων τών μεγάλων όραματιστών καλλιτεχνών, 'Ομή
ρου, Πινδάρου, Σοφοκλέους, Αισχύλου, Πραξιτέλους, Φειδίου, Shakespeare, Ρα
φαήλ, Victor Hugo, Emile Zola, Dostoievsky, Beethoven, W agner, Goethe, 
Θεοτοκοπούλου, Γκύζη, Κ. Παρθένη καί πλείστων άλλων ένθεων καλλιτεχνών τών 
διαφόρων άνθρωπίνων έποχών καί τών διαφόρων άνθρωπίνων κοινωνιών, πτερούν- 
των τήν ψυχήν προς ύψηλάς άνατάσεις. Διότι, ώς λέγει παραστατικώς ό Johannes 
Β. Lotz, ό καλλιτέχνης είναι είς όραματιστής, όστις εισχωρεί μέχρι τής έσχά- 
της αιτιολογίας τοΰ κόσμου καί μέχρι τών δημιουργικών ιδεών τοΰ Θεού, καί είναι 
είς πλάστης, όστις κατέχει τήν δύναμιν νά έκφράζη τήν τοιαύτην ένόρασίν του διά 
τοΰ δημιουργικού του έργου. Έ φ’ όσον παρ’ αύτώ ή ένόρασις καί ή δημιουργία συ
ναντιόνται. Καί τοιουτοτρόπως ό καλλιτέχνης, βαίνων έπέκεινα τών χρονικών καί 
τών προσωπικών ορίων, μεταρσιοΰται είς προφήτην καί έρμηνευτήν τής ύπάρξεως 
ενώπιον τών άνθρώπων. Έν τή γνήσια αύτοΰ μορφή ό καλλιτέχνης έμφανίζεται 
άπό ώρισμένης άπόψεως ώς ίερεύς.

Καθ’ όσον τό Ώραΐον είναι «ή ιδέα τοΰ Θεοΰ περί τοΰ δημιουργήματος του»100 
καί είναι «έκεΐνο, οπερ συντελεί είς τό νά είναι θελκτικά τά κρίνα τοΰ άγροΰ, ή 
ροδίζουσα αυγή, ή δύσις τοΰ ήλιου, τής άηδόνος τό άσμα κα ί γενικώς πασα άρμο- 
νία, συμμετρία καί έμμέλεια»101.

Καί είναι φυσικόν νά έρχωνται είς τον νοΰν ημών, κατά την στιγμήν ταύ- 
την, οί χαρακτηριστικοί λόγοι τοΰ μεγαλυτέρου καλλιτέχνου τής μουσικής, τον ό
ποιον έγέννησαν οί άνθρώπινοι αιώνες, τοΰ B e e t h o v e n ,  καθ’ δν «άποστο- 
λή τοΰ καλλιτέχνου είναι νά πτερυγίζη μέχρι τής θεότητος καί νά κομίζη τάς ά- 
κτϊνάς της είς τήν ψυχήν τών άνθρώπων»102.

Καί νΰν έρωτώμεν, τά ποικίλα άνθρώπινα άριστοτεχνήματα, άκόμη καί αύ- 
τά τά πτωχά δημιουργήματα τών πρώτων τραυλισμάτων τής τέχνης τών σπηλαίων 
τών πρωτογόνων φυλών, άλλ’ έστω καί αύτός ό σωρός τώ ν εύτελών καλλιτεχνι
κών ένεργειών τής συγχρόνου ταπεινής τέχνης συνιστώσι προϊόντα τυφλής αιτιο
κρατίας τής ύλης καί δεν άποδεικνύουσιν άντιθέτως περιτράνως διαλάμπουσαν δη
μιουργικήν δύναμιν τής άνθρωπίνης ψυχής, άναπτυχθείσης καί έργασθείσης έλευ- 
θέρως καί άκωλύτως ;

θ') Τέλος παραπέμπομεν είς τήν υπό τοΰ έπιλέκτου σοφοΰ Johannes Hes-

100. «Γρηγορίου Παπαμιχαήλ. Ή  τριάς τών ύψίστων άξιων.» σ. 7.
101. «Εύαγγέλου Δ. Θεοδώρου. Χριστιανικός άνθρωπισμός. ’Έκδοσις Ά ποστολικ ΐίς Δ ια

κονίας. Άθήναι. 1951.» τ. 296 έπ.
102. Σχετικώς «Εύαγγέλου Δ. Θεοδώρου. Χριστιανικός άνθρωπισμός. "Εκδοσις Ά π ο -  

στολικής Διακονίας. Άθήναι. 1951.» σ. 296.
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sen103 άναφερομένην άμεσον περί της ελευθερίας τής ανθρώπινης προσωπικοτη- 
τος άπόδειξιν, έξαγομένην έκ τής ανθρώπινης αυτοπαρατηρησίας. Άπόδειξιν, η 
οποία έκπηδα από «μ ίαν άπλήν θεώρησιν καί προσεκτικήν μελετην τής ηθικής μας 
θελήσεως καί προσπάθειας».

Διότι, τω  δντι, « ή σ υ ν ε ί δ η σ ι ς  τ ή ς  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  κ α τ ο ι κ ε ί  
ε ν τ ό ς  π ά σ η ς  γ ν ή σ ι α ς  β ο υ λ ή σ ε ω ς » ,  συναισθανομένης δτι κατέ
χει την δυνατότητα νά άνταποκρίνηται ή νά παρακούη εις έν ήθικόν δέον καί ό- 
φείλειν104.

V. Ψ υ χ ο λ ό γ η σ ι ς  τ ω ν  ψ υ χ ο λ ο γ ι ώ ν  τ ή ς  κ τ ή σ ε ω  ς.—1. 
'Ο περίφημος ψυχολόγος M iiller=Freienfels105 χαρακτηρίζει τόν ισχυρισμόν ότι 
ό ψυχικός κόσμος καί ή πορεία της ζωής τής ανθρωποτητος απαρτιζουσιν οιονει 
χημικήν σύνθεσιν έσωγενών καί έξωγενών χημικών παραγόντων ώς π λ ά ν η ν  
καί  ώς τ α χ υ δ α κ τ υ λ ο υ ρ γ ί α ν  τοϋ υλιστικού 19ου αΐώνος, ήν δύναται νά 
άποδεχθή μόνον νωθρότης καί άβάθεια σκεψεως.

2. ’Από έτέρας όμως άπόψεως ό ισχυρισμός ουτος, δστις αποπειράται νά 
παραστήση την ανθρωπότητα ως ανευθυνον τραγικόν θύμα τυχαίων ορών, συνι- 
στα, ψυχολογικώς κρινόμενος καί ά ν θ ρ ω π ί ν η ν  έ π ι ν ό η σ ι ν  α̂ ο u ν ε ι- 
δ η τ  ο ν, α ν θ ρ ώ π ι ν ο ν  τ έ χ ν α σ μ α .  Διά τοϋ όποιου διψά ή άνθρωπότης 
νά άποφύγη τό πικρόν καί αιματηρόν συναίσθημα νά χαρακτηρισθή ώς ηθικώς υ
πεύθυνος καί υπόλογος, οσάκις τυχόν παρουσιάση μίαν ηθικήν πτώσιν καί μίαν 
άνήθικον καί ελεεινήν δράσιν. «Πας γάρ ό φαΰλα πράσσων μισεί τό φως καί οΰκ 
έ'οχεται προς τό φως, ίνα μή έλεγχθή τά έργα αύτοΰ. Ό δέ ποιων την άλήθειαν 
έρχεται προς τό φως, 'ίνα φανερωθή αύτοΰ τά έργα, δτι έν Θεω έστιν εΐργασμένα». 
(Εύαγγέλιον κατά Ίωάννην γ' 20-21).

Τό τελευταίου τοΰτο διαφωτίζει πλήρως καί ή Σχολή τής ’Ατομικής Ψυχο
λογίας. Σχετικώς δ ήμέτερος σεβαστός καί επίλεκτος διδάσκαλος, τέως εκπαιδευ
τικός σύμβουλος Χαρίλαος Γκιτάκος, περιγράφει παραστατικώς την πρός την αν
θρωπότητα άπευθυνομενην διδασκαλίαν του διάσημου ιδρυτου της Σχολής ταυτης 
ψυχιάτρου Alfred A d l e r 106:  ̂  ̂ , , ,

« ’Άνθρωπε, είσαι δν πνευματικόν, άπρόσιτον καί άνεξιχνίαστον ώς πρός την 
πνευματικήν σου ουσίαν, δεν επιτρέπεται όμως εις σέ νά έρμηνεύης τά ψυχικά φαι
νόμενα άναζητών αύτά εις χημικάς αλλοιώσεις καί μηχανικάς κινήσεις τής φαιας 
ούσίας τοϋ εγκεφάλου σου, δεν επιτρέπεται νά έρμηνεύης αύτά χωρίς την προϋπό- 
θεσιν τής ύπάρξεως τής ψυχής, ή οποία αποτελεί τό κυριώτερον συστατικόν τής 
ύπάοξεώς σου! ’Ά νθρωπε, είσαι ένιαία προσωπικότης καί δύνασαι έλευθέρως νά

103. Όνο μαστός σύγχρονος Γερμανός καθηγητής τής φιλοσοφίας έν τώ πανεπιστημίφ
τοϋ Μονάχου, γεννηθείς κατά τό έτος 1889. Ουτος συνέγραψε περί τάς πεντήκοντα εργασίας, έξ 
ών άρκεταί μετεφράσθησαν εϊς διαφόρους ξένας γλώσσας καί τοιουτοτρόπως > αΠδέαι του διεδό- 
θησαν εις τάς διαφόρους ηπείρους, σκορπίσασαι πνευματικήν καί ήθικήν ευτυχίαν άνά τόν κό
σμον Διακρίνεται δ’ 6 Hessen διά την οξύτητα τής σκέψεώς του, τήν μεθοδολογίαν καί αρχιτε
κτονικήν τής διαρθοώσεως τής Ολης, τήν σαφήνειαν τής διατυπώσεως καί τέλος δια τήν γνησίαν 
■χριστιανικήν πνοήν'του. ’Επειδή ή φιλοσοφική πίστις του όμως ήτο έκ διαμέτρου άντίθετος προς 
ίήυ άντιχριστιανικήν έθνικοσοσιαλιστικήν κοσμοθεωρίαν, ήν ό Hessen έθεώρει ώς σύστημα ύλικόν 
καί στερούμενου πνευματικότητος, οΰτος έδιώχθη ύπό τοϋ ναζιστικοΰ καθεστώτος τοϋ Adolf 
Hitler καί άπελύθη τοϋ πανεπιστημίου. Μάλιστα κατά τό έτος 1943 έστερήθη γενικώς «τοϋ δι
καιώματος τοϋ λόγου καί τής διδασκαλίας έντός τής Γερμανίας». Ή  νέα μεταπολεμική κυβέρνησις 
έ-ανέφερε τόν ύπέοοχον τοΰτον φιλόσοφον εις τήν θέσιν του. ( , , ,

Σχετικώς δρα καί πρόλογον τοϋ Ευαγγέλου Δ. Θεοδώρου μεταφρασαντος εις την ελληνικήν 
έργον τοϋ J  Hessen ύπό τόν τίτλον «Τό νόημα τής ζωής» έτους 1947. > (

104. «Johannes Hessen. Τό νόημα τής_ζωής. Μετάφρασις έκ τής γ’ γερμανικής εκδοσεως 
έτους 1947 ύπό Εύαγγέλου Δ. Θεοδώρου. ’Αθήναι.» σ. 39.

105. «Δημητρίου Γ. Μωραΐτου. Γενική Ψυχολογία. "Εκδ. γ' ’Αθήναι. 1955.» σ. 25, «Δη- 
μητοίου Γ Μωραΐτου. Περιοδ. « ’Ατομική Ψυχολογία». Τόμος Ζ'. ’Αθήναι. 1938.» σ. 99.
1 ' 106 «Χαοιλάου Γκιτάκου. Περιοδ. «Ατομική Ψυχολογία». ’Αθήναι. 1937.» σ. 122.
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σκέπτεσαι, έλευθέρως νά θετής σκοπούς, έλευθέρως νά έκλέγης μέσα καί έλευθέ- 
ρως νά εργάζεσαι διά την πραγματοποίησιν αύτών. ’Αλλά... μή λησμονεί, άνθρω
πε, ότι είσαι υπεύθυνος, άπολύτως υπεύθυνος, διά τάς πράξεις σου. Καί όμως θέ
λεις νά δράς άνευθύνως χωρίς νά δέχεσαι τον αντίκτυπον των ένεργειών σου. Τοέ- 
μεις, ταλαίπωρε άνθρωπε, νά άναλάβης τάς εύθύνας επί των ώμων σου. Τρέμεις, 
ταλαίπωρε άνθρωπε, νά άντιμετωπίσης γυμνήν την άλήθειαν καί άντικρύζεις αύ- 
τήν με προσωπίδας καί επινοείς συστήματα θρησκευτικά, πολιτικά, κοινωνικά, 
ηθικά διά νά άπαλλάξης τον εαυτόν σου της εύθύνης. Τί είναι το σύστημα τού π ε
πρωμένου ή μία προσπάθεια απαλλαγής από τής ευθύνης ; Τ ί είναι τό σύστημα 
του απολύτου προορισμού ;... Τί είναι ή ερμηνεία των ψυχικών φαινομένων μέ τάς 
ύλιστικάς θεωρίας σου παρά προσπάθεια άπαλλαγής έκ τής εύθύνης ; Τί είναι τό 
δόγμα τής κληρονομικότητος, τού οποίου τόσην κατάχρησιν κάμνεις καί τό όποιον 
σε μετέβαλεν εις άληθή τυμβωρύχον, νά άναζητής άνά πάσαν στιγμήν εις τούς τά 
φους των προγόνων σου τούς υπευθύνους των έγκλημάτων σου ;... Τ ί είναι ή θεο- 
ποιησις των όρμων σου, ό διχασμός τού εγώ εις άνώτερον καί κατώτερον, ή επα
κολουθούσα μεταξύ των πάλη, παρά μία προσπάθεια άπαλλαγής έκ τής εύθύνης ; 
Έλησμόνησες, ώ άνθρωπε, ότι αί όρμαί σου τελούν ύπό τάς διαταγάς τού έγώ , 
ότι εις τό έγώ άναφέρονται πάσαι αί λειτουργίαι τού ανθρώπου, ότι... αί όρμαί σου 
έξεγείρονται, καταστέλλονται ή τίθενται εις τήν υπηρεσίαν τού έγώ  σου προς πραγ
ματοποίησή ώρισμένων σκοπών, ύπ’ αύτοΰ τεθειμένων. Καί όμως δεν έδίστασες 
νά παρουσιάσης τάς όρμάς σου ώς παντοδυνάμους θεότητας, κυβερνώσας τό έγώ 
σου, καί έν όνόματι των παντοδυνάμων τούτων θεοτήτων νά διαπράττης άληθή εγ 
κλήματα !».

3. Τέλος υπεισέρχεται εις τήν σκοτεινήν πλευράν τω ν οπαδών τών Ψυχο
λογιών τής κτήσεως ό ήδη μνημονευθείς γερμανός φιλόσοφος Johannes Hessen107. 
Ούτος σημειοΐ ότι ό νατουραλισμός καί ό (ήθικός) ιδεαλισμός άνέκαθεν εΐχον άντι- 
παραταχθή εις τήν φιλοσοφίαν καί ότι ή προτίμησις ταύτης ή εκείνης τής φιλο
σοφικής κοσμοθεωρίας δεν αποτελεί θέμα της διάνοιας, αλλά συνδέεται προς τήν 
ποιότητα τής όλης άνθρωπίνης προσωπικότητος.

Καταλήγει δέ ό Hessen εις τό συμπέρασμα ότι «έκεΐνος, ό όποιος κυοιαρ- 
χείται άπό τάς κατωτέρας δυνάμεις τής άνθρωπίνης φύσεως, έκεΐνος, ό όποιος ε ί
ναι παίγνιον τών ορμών, ιδιοτροπιών καί παθών του, έκεΐνος, ό όποιος δεν "επι
διώκει τήν ήθικήν τελειότητα καί δέν έχει μίαν ίσχυράν καί αγίαν άξιολογικήν θέ- 
λησιν. Αύτός, ποτέ δέν θά γίνη οπαδός τού ήθικοΰ ιδεαλισμού».

4. Τοιουτοτρόπως δ’ ό Hessen εύρίσκεται σύμφωνος καί προς τάς ανάλο
γους σκέψεις τού Fichte108, καθ’ άς τό είδος τής έπιλεγομένης ύφ ’ έκάστου άν- 
θρώπου φιλοσοφικής κοσμοθεωρίας του εύρίσκεται έν στενή συναρτήσει μετά τής 
άνθρωπίνης ψυχής. «Διότι εν φιλοσοφικόν σύστημα δέν είναι εν νεκρόν οικιακόν 
σκεύος, τό όποιον θά ήδύνατο κανείς νά άποβάλη ή νά δέχηται κατ’ άρέσκειαν, άλλ’ 
εμψυχώνεται άπό τήν ψυχήν τού άνθρώπου, ό όποιος έχει αύτό». Μία δέ ψυχή, 
ήτις διεμόρφωσε χαρακτήρα χαύνον ή μαλθακόν «μέ τήν πνευματικήν δουλείαν, 
τήν πολυτέλειαν καί τήν ματαιοδοξίαν, ούδέποτε θά άνυψωθή προς τον ιδεαλισμόν».

VI. 'Η έ λ ε υ θ ε ρ ί α  τ ή ς  ά ν θ ρ ω π ό τ η τ ο ς  ά π ό  χ ρ ι σ τ ι α 
ν ι κ ή ς  σ κ ο π ι ά ς —1. Τέλος άναφερόμεθα καί εις τήν Χριστιανικήν θρησκεί
αν, ήτις, όρθώς άξιολογουμένη, καταχέει ψυχολογίαν χρήσεως.

2. Είναι το φως, το οποίον διελαλησε τήν ελευθερίαν τού γένους τών αν
θρώπων καί τήν ήθικήν τούτου ευθύνην διά τήν πορείαν, ήν τούτο έκάστοτε χα- 
ράσσει.

107. «Johannes Hessen. Τό νόημα τής ζωής. Μετάφρασις έκ τής γ ' γερμανικής έκδόσεω- 
έτους 1947 ύπό Ευαγγέλου Δ. Θεοδώρου. Άθήναι.» σ. 40.

108. Άναφέρεται ύπό «Johannes ITessen. Αυτόθι.»
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«Ό  δέ Κύριος το Πνεΰμά έστιν. Ού δέ τδ Πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία»109. 
« Υ μ ε ίς  επ ’ ελευθερία έκλήθητε, αδελφοί. Μονον μη την ελευθερίαν εις αφορμήν 
τη σαρκί, άλλά διά της Αγάπης δουλεύετε άλλήλοις»110. « ’Εάν ούν ό 1 ιός ύμας 
έλευθερώση, όντους έλεύθεροι εσεσθε»111. «'Ως ελεύθεροι, και μή ώς επικάλυμμα 
έχοντες τής κακίας τήν έλευθερίαν»112.

3. Είναι ή θρησκεία έκείνη, ήτις άπηύθυνε τήν μεγάλην προσκλησιν προς 
τήν ανθρωπότητα, ίνα χρησιμοποίηση την ελευθερίαν και το αυτεςουσιον, το οποίον 
έχάρισεν εις αύτήν ό Θεός, προς συνεχή «άνθρωποποίησιν»113 όιαί προσέγγισίν της 
είς τήν θείαν τελειότητα, τήν τελειότητα του Φιοτος του Κοσμου, του Κυρίου η- 
μών ’Ιησού Χριστού.

« ’Έσεσθε ούν υμείς τέλειοι, ώσπερ ό πατήρ ύμών, ό έν τοΐς ουρανοΐς, τε
λείάς έσ τ ι»114. «Ό  λέγων έν αύτω μένειν, οφείλει, καθώς έκεΐνος περιεπατησε,^ και 
αυτός ουτω περ ιπατεΐν» (Α' — Ιω. β 6). «Χρίστος επαθεν υπέρ ημών, υμΐν υπο- 
λιμπά.νων υπογραμμόν, ΐνα έπακολουθήσητε τοΐς ίχνεσιν αυτού' ός αμαρτίαν ουκ 
έποίησεν, ούδέ εύρέθη δόλος έν τω στόματι αύτού' ός λοιδορούμενος ούκ άντελοι- 
δόροι, πάσχων ούκ ήπείλει, παρεδίδου δέ τω κρίνοντι δικαίως» (Α Πετρ. β 21- 
-23 ),’ «Υ πόδειγμα  γάρ δώδεκα ύμϊν, ίνα καθώς έγώ έποίησα ύμϊν, καί υμείς ποι- 
ή τε» (Ίω . ιγ ' 15).

4. Τ ο ιουτοτρόπω ς τά  ανθρώπινα τέκνα του Θεού ιστανται «έναντι παντός 
έπ ιγ ε ίο υ  προβλήμ ατος» μέ τήν έσωτερ ικήν έκείνην ανεξαρτησίαν, τήν^όποίαν είχεν 
ύ π ’ οψιν του ό άπόστολος τω ν Ε θνώ ν  Παύλος, ότε ώμίλει περί «τής έλευθερίας 
τω ν  τέκ νω ν  τού Θ εού»113.

Καί ύπό τήν έννοιαν ταύτην ακριβώς ή άνθρωποτης εκληθη να απεκδυθή την 
παλαιάν σαθράν ανθρωπότητα «συν ταϊς πράξεσιν»  ̂ αυτής καί  ̂να ένδυθή τήν νέαν, 
άνακαινουμένην «ε ίς έπίγνωσιν κατ’ εικόνα τού κτίσαντος» αυτήν116.

5. Ε πομένως ή άνθρωποτης, φωτιζομένη ύπό τού χριστιανισμού, δεν είναι 
απλούς κόσμος φυσικών έμβίω>ν οντων, αλλα κεκτηται θειαν, ουρανίαν και ιε
ρών αποστολήν. ’Από τής άπόψεως δέ ταύτης, άπό συμφώνου μάλιστα καί προς 
τήν ευαγγελικήν παραβολήν των ταλάντων117, όρθώς ερμηνευομενην, αΰτη δεν πρέ
πει νά παραμείνη οκνηρά, καί τυφλή, άλλ’ οφείλει νά ή εργατική καί βλεπουσα, έ- 
χουσα καθήκον έπιτακτικόν, όπως χρησιμοποιη καί άξιοποιή τά θεία δωρήματα 
καί χαρίσματά της, βαδίζουσα τήν οδόν τής θείας τελειώσεώς^της.

6. Διό κ α ί ό Χ ριστιανισμός θεωρεί τήν ανθρωπότητα ως ηθικώς υπολογον.
Ή  οποία, ύφισταμένη δοκιμασίαν τής έλευθέρας δραστηριότητας της επί

τής γής θά κληθή μίαν φοβέραν ημέραν, κατα την Δευτέραν Παρουσίαν, εις μιαν 
άγωνιώδη Απολογίαν «άπό ένός φοβερού βήματος» διά τήν γενομένην χρήσιν τού

109. Παύλου του αποστόλου β' προς Κορινθίους έπιστολή γ 17.
110. Παύλου τοϋ αποστόλου επιστολή πρός Γαλατας ε 13.
111. Εύαγγέλιον κατά Ίωάννην η' 36.^
112. Πέτρου τοϋ αποστόλου α' επιστολή β 16.  ̂ _ , , γ
11.3 «M enschenwerdung». Κατά τον Ε. Kant τό μεγιστον πρόβλημα του ανθρώπου είναι

νά μετανοήση όρθώς καί νά πραγματοποιήση δεόντως, εντός τοϋ κόσμου τής δημιουργίας, την 
αποστολήν του ώς ά ν θ ρ ω π ο ς .   ̂ (

114. Εύαγγέλιον κατά Ματθαίον ε 48.
115. «Johannes Hessen. Αυτόθι.»  ̂ _
116 Παύλου τοϋ αποστόλου επιστολή προς Κολοσσαεις γ 9 11. , ,
147; Εύαγγέλιον κατά Ματθαίον κε' 14—30. "Ορα καί περιοδικόν «Φωνή του Κυρίου»
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αυτεξουσίου καί της ελευθερίας της, ώς καί διά την γενομένην χρήσιν των χαρι
σμάτων της κατά την διάρκειαν της γηίνης της ζωής.

Κατόπιν τής όποιας κρίσεως καί θά χωρήση αυτή άναλόγως εϊτε, ώς αγα
θή ποιήσασα, εις μίαν «άνάστασιν ζωής» καί εϊσέλευσιν εις την «Βασιλείαν των 
Ουρανών», είτε, ώς φαύλα πράξασα, εις μίαν «άνάστασιν κρ ίσεως»118.

«Μέλλει γάρ 6 υιός του άνθρώπου έ'ρχεσθαι έν τή δόξη του πατρός αύτοΰ μετά 
των άγγέλων αύτοΰ, καί τότε α π ο δ ώ σ ε ι  έ κ ά σ τ ω  κ α τ ά  τ η ν  π ρ α
ς ι ν α υ τ ο ΰ  »119. «  Εκαστος δέ τον ίδιον μισθόν /νήψεται κατά τον ίδιον κόπον. 
Θεού γαρ εσμέν συνεργοί. Θεοΰ γεώργιον. Θεοϋ οικοδομή»120.

 ̂ J· Τοιουτοτρόπως δια του Αγιου φωτός του Χριστιανισμού, έμπνεοντος 
ίΐρος αγαθήν χρήσιν τής ελευθερίας του τον άνθρωπον, κατά τήν διατύπωσιν του 
καλλιτέχνου του φιλοσοφικού θρησκευτικού λόγου καθηγητοΰ Νικολάου Λούβα- 
ρι1 ή «γίνεται ο άνθρωπος προσωπικότης. "Ολα φωτίζονται μέσα του, δεν υπάρ
χουν πλέον σκιαί, διότι εξαφανίζεται τό σκότος καί τό χάος. Α ί έξωτερικαί επ ι
δράσεις καί οί εξαναγκασμοί τής σαρκός χάνουν τήν δύναμίν των. 'Ο άνθρωπος 
γίνεται κύριος των παθών του, ελευθερώνεται από τήν Ειμαρμένην, διότι παρέχει 
ο ίδιος νομος εις τον έαυτόν του, τον αιώνιον ηθικόν νόμ,ον, πού ένηνθρώπησεν εις 
τ(ή σπηλα,ιον τής Βηθλεεμ. Δια των προσωπικοτήτων, τάς οποίας δημιουργεί τό 
φως αύτό έκ των ένδον, άνηγέρθη συχνά ή άνθρωπότης από τον εκπεσμόν καί τήν 
ηθικην παρακμήν. Δια του φωτός αυτου είναι δυνατόν νά απαλλαγή καί τό παρόν 
απο̂  την^κρισιν, ή οποία τό παραλύει καί τής οποίας τά α ίτια  είναι κατ’ ούσίαν η 
θικά.̂  Αυτό μονον έχει τήν δύναμιν νά δημιουργή προσωπικότητας, κόσμους από 
το χάος τής ήθικής άναρχίας καί τών μικροτήτων τής ζωής».

VIII. Γ ε ν ι κ ό ν  σ υ μ π έ ρ α σ μ α . —1. Τούτων ούτως έχόντων κατα- 
λήγομεν εις τό γενικόν συμπέρασμα ότι ή έλ ε υ θ ε ρ ί α κ α ί ή ά ν ε ξ α ρ τ  η- 
σ ια  κ α τ ο ι κ ο ΰ σ ι ν  ε ν τ ό ς  τ ή ς  ψ υ χ ή ς  τ ή ς  ά ν θ ρ ω π ό τ η τ ο ς ,  
κ α ι  ό̂ τ ι «α ι ^ ψ υ χ ο λ ο γ ι α ι  τ ή ς  κ τ ή σ ε ω ς »  π λ α ν ώ ν τ α ι  π λά- 
ν/]ν ε κ τ ε τ α μ ε ν η ν  κ α ι  ε π ι κ ί ν δ υ ν ο ν ,  δ ι ό τ ι  σ υ ν ε λ ό ν τ ι  ζ ι -  
ιι ζ Ζ ν π α ρ ο ρ ω σ ι  χ α θ  ο λ ο κ λ η ρ ί α ν  τ ή ν  ι δ ι ο ρ ρ υ θ μ ί α ν  χ α ί  
τ η ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α  τ ο υ  κ ό σ μ ο υ  τ ώ ν  α ν θ ρ ώ π ω ν  ώ ς  
π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ν  κ α ί  ή θ ι κ ώ ν  ο ν τ  ω ν.

2. Τοιουτοτρόπως όμως, και αντιθετως προς τον κύκλον «των ψυγολογιών 
τής κτήσεως», πιστευομεν, συμφωνοΰντες δ’ έν προκειμένορ πλήρως προς τήν δι- 
δασκαλίαν «τών ψυχολογιών τής χρήσεως», 6τι ύφίστατα’ι πλήρης ήθική εύθύνη 
ιοσον τής ανθρωποτητος ως συνολης, οσον όμως καί έκάστης επί μέρους ανθρώ
πινης προσωπικότητος διά τήν δράσιν καί καθ’ όλου είπεΐν διά τήν πορείαν της.

ο. Δεν Υ^νναται δε ζήτημα οτι προς τας εν λογω «ψυχολογίας τής χρήσεως» 
συμπαρομαρτοΰσι καί υψισται παιδαγωγικαί ήθικαί άξίαι.
> Διότι δια̂  την ανθρωπότητα ο νομος τής αυταρχίας τής χρήσεως σημαίνει 

ούσιαστικώς ενέργημα δυνάμεως καί φ λ ό γ α  π ρ ο ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν  κ α ί  
θ ε ω σ ι ν. Τοιουτοτρόπως τελικως η ζωσα πιστις εις τήν .αυταρχίαν τής χρήσεως 
επιφέρει καρπούς άτιμήτους, σωτηρίους καί αιωνίους. Διά ταύτης δέ μόνον ή άν- 
θρωποτης προαγεται, καταρτίζεται και τελειοποιείται, καθιστάμενη δέ δόκιμος 
αποβαίνει άξια νά λάβη «τον στέφανον τής ζωής, όν έπηγγείλατο ό Κύριος τοΐς 
άγαπώσιν αύτόν»122, ήτοι επιτυγχάνει του π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  τ η ς .
________________  /. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

118. Εύαγγέλιον κατά Ίωάννην ε' 29.
119. Εύαγγέλιον κατά Ματθαίον ιστ' 27.
120. Παύλου τοϋ ’Αποστόλου α' επιστολή προς Κορινθίους γ ' 6—9.
121. «Νικολάου Ί. Λούβαρι. Περιοδικόν «Ραδιοπρόγραμμα». Τεύχος 295 τής 22-28 ’Ια

νουάριου 1956. Άθήναι.» σ. 5.
122. Ίακ. α' 12.
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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
__________ 'Τττό του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ_______ . 

(Συνέχεια από τό προηγούμενο κα ί τέλος)

'Ο μακαρίτης 6 ανακριτής Ρουμελιανάκης μέ δλους τούς άργοκινήτους τύπους 
τής ποινικής δικονομίας άρχισε την τακτική άνάκρισι γιά το έγκλημα. ’Αμέσως το 
ίδιο εκείνο πρωινό καί ενώ το πτώμα μετεφέρετο στο νεκροτομείο γιά νά γίνη ή 
νεκροτομή άπό τούς μακαρίτες τότε υφηγητή Γρηγόρη Κάτσα καί ιατροδικαστή Λου- 
κόπουλο, ό ανακριτής έκάθηοε σέ ένα καφενεδάκι, κάπου κοντά στον "Αη - Γιάννη 
τον Πρόδρομο, καί μέ τό μοίραρχο Κούρτιο γιά βοηθό, πού όπως είδαμε δεν ήταν 
κα ί τόσο ντεντεκτιβικό ξεφτέρι, προσπαθούσε νά βγάλη τό έγκλημα. Πήρε εκεί 
τήν κατάθεσι τού πιτσιρίκου Χαράλαμπου Μαυροφρύδη πού πρωτοβρήκε το πτώ
μα καί τού διαβάτη Σωτήρη Κυπαρίσση, πού είχε εΐδοποιηθή άπό τό μικρό, μά φυ
σικά οί καταθέσεις καί των δύο αύτών μαρτύρο^ν ήταν εντελώς τυπικές καί δεν βοη
θούσαν στο τίποτε γ ιά  τήν άνακάλυψι τών δολοφόνων. Κόσμος πού ήταν στην πρωι
νή αύτοψία είπαν στον ανακριτή δτι ακόυσαν μιά γυναίκα πού καθώτανε κοντά 
στο Μοναστήρι τής Κασαριανής νά λέη σέ δυο γειτονόπουλά της :

—"Ωστε ήταν παντρεμμένος καί ή έρωμένη του έβαλε καί τον σκότωσαν. !
'Η Χωροφυλακή έψαξε καί βρήκαν άμέσως καί τά δυο παιδάκια πού το ακόυ

σαν καί τήν γυναίκα πού τό είπε. Τήν ρώτησαν πώς τό ξέρει και απάντησε :
— Τό ακόυσα άπό δυο άντρες πού τό λέγανε.
'Υπέδειξε τούς άντρες καί τούς βρήκανε. Μά κ ι’ αυτοί δεν ήξεραν τίπ^οτε. 

"Ακόυσαν δτι ό στραγγαλισμένος είχε βέρα καί επειδή θά ήταν παντρεμμένος είχαν 
βγάλει τό παραπάνω συμπέρασμα.

"Ωστε τζίφος καί αύτή ή πληροφορία. Δεν έβγαινε τίποτε καί ό ανακριτής
-Ν /  Λ . .  __ J.    '      Δ  — ,  ,  ^  ,  λ , ,  . . . .  ,- Τ Ζ  , Λ ι σΓΓι ΐ  IΡουμελιανάκης άποφάσισε νά φύγη άπό τήν χαράδρα εκείνη τής Καισαριανής που 

βρέθηκε τό πτώμα καί νά κατεβή στήν Κοκκινιά, δηλαδή τήν σημερινή Νίκαια, γιά 
νά προσπαθήση νά βρή τούς άνθρούπους πού έγραφαν τά σημειώματα τά γραμμένα 
μέ τό μολύβι πού βρέθηκαν άπάνω στο θύμα. Στήν Κοκκινιά βρέθηκαν δχι ένας 
Γιώργος Λαδόπουλος, άλλα δύο. Ό  ένας ήταν εργάτης στο Ε' έργοστάσιο τού 
Ρετσίνα. Αύτός δέν ήξερε άπο?ώτως τίποτε.

Ό  άλλος ήταν έμπορος ταπήτοον γυρολόγος. Α λλ ’ αύτός έλειπε απο μερες 
σέ επαρχίες. Π άντως στο έγκλημα δέν ήταν άνακατεμμένος, άλλα ό Λαδοπουλος 
αύτός μπορούσε νά ήξερε τίποτε γιά τον μακαρίτη καί γιά τήν οΐκογένειά του. Πάν
τω ς ό γυρο?ωγος έμπορος χαλιών Λαδόπουλος έπρεπε νά βρεθή καί νά καταθέση aat 
τό έργο αύτό άναλάβαμε εμείς νά τον ειδοποιήσουμε μέ τις εφημερίδες μας καί νά 
ειδοποιήσουμε καί δλους τούς γνωστούς τού γυρολόγου νά τού πουν δτι τον ζητού
σε ή άνάκρισις.

αυτόςς γιά τό έγκλημα., άλλά γνωστός ίσως τού θύματος, άφού αύτό είχε γράψει ί 
ονοματεπώνυμό του καί τήν διεύθυνσι πού μπορούσε νά τον βρή. Ή  άδελφή το, 
Στασινόπουλου μιά φορά καί ό άντρας της I. Μυτάφης, δέν ήξεραν κανέναν άντρα

και ετονι-
πού νά είχε πάρει γυναίκα μιά Μαρία Νικολοπούλου.

"Ολα αυτά τά γράψαμε τήν άλλη μέρα έν έκτάσει στις εφημερίδες 
ζααε τήν μεγάλη προσπάθεια τής άνακρίσεως νά έξακριβώση ποιο ήταν τό στραγ
γαλισμένο θύμα γιά  νά μπορέση ούσιαστικά πιά νά άρχίση τήν άνάκρισι γιά νά βρή 
τούς δράστες καί τά  α ίτια , γιατί χωρίς τήν ταυτότητα τού θύματος άεροβατοΰσε.
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Καί ή συμβολή του Τύπου στην άνακάλυψι τής ταυτότητος ενός τέως αγνώστου 
θύματος διά τής δημοσιεύσεως χαρακτηριστικών, φωτογραφιών, σημειωμάτων, 
λεπτομερειών τών ένδυμάτων καί παντός στοιχείου χρησίμου προς άναγνώρισιν, 
έθαυματούργησε για άλλη μια φορά. Γιατί την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου τό βράδυ, 
δηλαδή τήν άλλη μέρα άπό εκείνη πού έκυκλοφόρησαν οί εφημερίδες πού γράφαμε 
για το έγκλημα δτι ό στραγγαλισμένος έπρεπε νά είναι κάποιος παντρεμμένος ή 
άρραβωνιασμένος άνήμερα τού Ευαγγελισμού κατά τά 1926, παρουσιάστηκε, στο 
μικρό τότε νεκροτομείο τής όδοϋ Ζωκράτους, ένας φαντάρος καί ζήτησε νά δή το 
πτώμα. 'Ο φαντάρος λεγόταν Κώστας Νικολόπουλος άπο τήν Πάτρα πού μόλις 
είδε τό πτώμα ξέσπασε σέ λυγμούς καί είπε δτι τό άναγνωρίζει. 'Ο στραγγαλισμέ
νος ήταν ό ’Αθανάσιος Πέπας, επίσης άπο τήν Πάτρα, γαμβρός του άπο τήν 
άδελφή του Μαρία.

'Ο στρατιώτης Κ. Νικολόπουλος είπε καί σέ μάς πρώτα, πού μόλις μάθαμε 
τό γεγονός τρέξαμε στο νεκροτομείο, καί στον άνακριτή Ρουμελιανάκη ύστερα, δτι 
ό γαμβρός του αυτός πριν άπό δέκα μέρες ειχεν έλθει άπο τήν Πάτρα για νά πάη 
στή Γαλλία, οπού ήτανε καί πριν άπό τό γάμο του για να βρή δουλειά, γιατί δεν 
κατάφερε νά σταδιοδρομήση στήν Πάτρα. 'Ο Νικολόπουλος, καθώς είπε τούλάχι- 
στον, δεν είχε ιδέα γιά τό πώς καί άπό ποιούς έστραγγαλίσθη ό γαμβρός του καί 
δεν ήξερε τις έδώ στήν ’Αθήνα έπαφές καί γνωριμίες του. Μά γιά νά θέλ.η νά πάη 
στήν Γαλλία έπρεπε νά έχη λεπτά, έστω καί δχι πολλά, καί λεπτά, δπως είδαμε, 
δεν βρέθηκαν καθόλου επάνω του. ’Άρα γιά πιθανή άφορμή τού εγκλήματος άρχισε 
νά διαφαίνεται ή ληστεία.

'Ο Νικολόπουλος δεν είχε ιδέα, καθώς είπε, ούτε γιά τήν «Γιάννενα» πού ξε- 
νύχτησε ό Θανάσης ό Πέπας στήν πόρτα της καί πού «άποφάσισε γ ι’ αύτήν μαύρα 
να φοράη παντοτεινά» καί γ ι’ αύτό ό άνακριτής, πάλι μέ κλήσεις, έζήτησε νά έλθουν 
και νά έξετασθοΰν ενώπιον του άπό τήν Πάτρα ή χήρα τού στραγγαλισμένου καί 
διάφοροι συγγενείς του ’Έτσι δμως μέ τούς δικονομικούς τύπους, βλέπαμε εμείς, 
δτι χανότανε πολύτιμος καιρός γιά τήν άνακάλυψι καί σύλληψι τών δραστών καί 
θά θέλαμε νά τρέξη άμέσως ό άνακριτής στήν Πάτρα να μαζέψη στοιχεία ή νά στεί- 
λη κανένα πεπειραμένο άστυνομικό, καμμιά πραγματική «άτσίδα», νά βρή τήν 
άκρη άπό τό συγγενολόι καί τούς γνωστούς του, παρά νά στέλνη ταχυδρομικώς κλή- 
σεις σέ μάρτυρας ή «θέματα» σέ άνακριτάς τών Πατρών γ ιά  νά εξετάσουν μάρτυρας 
χωρίς νά έχουν ιδέαν τού εγκλήματος καί νά τού στείλουν μέ δλες τ ις γραφειοκρατι
κές διατυπώσεις τις καταθέσεις αύτές γιά νά μορφώση γνώμη. Δηλαδή «ζήσε Μάη 
μου νά φας τριφύλι καί τον Αύγουστο σταφύλι», κατα την παροιμία. Μά γραφειο
κρατία καί έρευνα γιά τήν διαλεύκανσι εγκλήματος δέν συμβιβάζεται, γιατί έτσι 
πετάει τό πουλί. Τά έγκλήματα γιά νά διαλευκανθοΰν πρέπει νά έχουν άστυνομι- 
κούς καί άνακριτάς έγκληματολογικώς μορφωμένους καί προ παντός έξυπνους. Τό
σο έξυπνους, γρήγορους καί καπάτσους, ώστε νά πιάνουν κυριολεκτικώς πουλιά 
στον άέρα! !

Πάλι άπό τά γραφόμενα τών εφημερίδων λίγο προηγουμένως, δηλαδή τό 
απόγευμα τής Παρασκευής 10 Νοεμβρίου, παρουσιάσθη καί ό σωφέρ Γιώργος Στα- 
σινόπουλος πού ήλθε μέ ά.δεια άπό τήν Θεσσαλονίκην. Είδε τό πτώμα, άλλά δέν. 
τό άνεγνώρισε. Δέν ήξερε κανένα μέ αύτά τά χαρακτηριστικά.

—’Ίσως, είπε, νά πήρε τό ονοματεπώνυμό μου από κανένα κοινό φίλο μου γιά 
νά μέ χρησιμοποιήση ώς σωφέρ μέ τό αύτοκίνητό μου. Ά λλά  ποιόν νά ύποψιασθώ
δτι τού έδωσε τό δνομά μου ;

Τό γράψαμε κι’ αύτό μήπως καί βρεθή ό κοινός αύτός φίλος.Ά λλά δέν βρέθηκε.
Ή  καρκινοβατούσα μέ δλους τούς δικονομικούς τύπους άνάκρισις, μόλνίς 

48 ώρες μετά τήν αυτοψία καί τήν διαπίστωσι τής διά στραγγαλισμού δολοφονίας 
τού Θανάση Πέπα, άπεφάσισε νά έξακριβώση πού είχε μείνει αύτός ό άνθρωποε, 
όταν ειχεν έλθει δέκα ημέρες προ τού εγκλήματος άπό τό χωριουδάκι του στήν Ά -
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θήνα. ’Έ γινε ερευνά σέ όλ̂ α τά ξενοδοχεία των ’Αθηνών, του Πειραιώς και τών 11ε- 
ριχώρων, αλλά σέ κανένα άπό αυτά δεν είχε μείνει κανένας ’Αθανάσιος Πέπας. ’Άρα 
το θύμα θά έμεινε σέ κανένα δωμάτιο ή νοικιασμένο ή γνωστού του. Γράψαμε το 
γεγονός και σημειώσαμε την μεγάλη σημασία πού θά είχε γιά τήν άνάκρισι νά βρε- 
θή το που είχε μείνει στην ’Αθήνα ό Πέπας καί μέ ποιους έκανε παρέα, άλλα κανέ
νας δεν βρέθηκε νά διαφώτιση. ’Άρα προς τά εκεί θά έπρεπε νά είναι οί δράσται.

Στο αναμεταξύ αύτό, έλήφθη έν έκτάσει κατάθεσις του κουνιάδου του,^τού 
στρατιώτη Κώστα Νικολόπουλου, ό όποιος εΐπε ότι ό γαμβρός του, το θύμα, ήταν 
άπό ένα χωριουδάκι κοντά στήν Πάτρα καί είχε μεταναστεύσει άπό πολύ μικρός 
στην Γαλλία το πρώτο καί στήν ’Αμερική υστέρα. Πριν άπο τρία χρόνια ήλθε απο 
τήν ’Αμερική μέ λίγα λεφτουδάκια καί έμεινε στήν Πάτρα ώς νοικάρης στήν οι
κογένεια Νικολοπούλου. ’Εκεί άγάπησε τήν άδελφή του τήν Μαρία καί τήν παντρεύ
τηκε στά 1926. Δέν έκαναν παιδιά καί τό ζευγάρι έμεινε στο χωριό τού Πεπα. Ο 
Θανάσης δέν έκανε καμμιά δουλειά. 'Ο κουνιάδος του δεν ήξερε καταλεπτώς την οι
κονομική του κατάσταση αλλά φανταζότανε ότι τά λεπτά του θά είχαν σωθή καί 
ό γαμπρός του είχε αποφασίσει καί πάλι νά μετανάστευση. Είπε άκόμα ότι ήτανε 
τίμιος καί εργατικός καί ήθικός καί δέν φαντάζεται νά είχε μπλέξει μέ καμμιά 
γυναίκα. Δέν ήξερε τίποτε γιά καμμιά Γιάννενα. Πάντως οί σημειώσεις μέ τό μο
λύβι πού βρέθηκαν επάνω στον στραγγαλισμένο μέ τις δυο διευθύνσεις καί μέ τα 
γραμμένα γ ιά  τήν Γιάννενα ήταν γραμμένες μέ τό χέρι τού γαμβρού του. Περί 
αύτοΰ δέν έμ,ενε καμμία αμφιβολία.

Ποιά ήταν αύτή ή Γιάννενα πού ξενύχτησε στήν πόρτα της καί πού γ ι’ αυ
τήν ά πεφάσισε τά μαύρα νά φορέση ; ’Ή τανε μεγάλο μυστήριο. Μέ όλα όσα γρά
φαμε στις εφημερίδες ούτε αύτή παρουσιάστηκε γιά νά ξεδιαλύνη τήν θέσι της,ού
τε κανένας άλλος μάρτυρας κατέθεσε τίποτε γ ι’ αυτήν. Καί ή πλευρά αύτή, γιά μέ
να πολύ ούσιαστική γ ιά  τήν διαλεύκανσι τού εγκλήματος καί τήν άνακάλυψι τών 
δραστών, άπόμεινε μυστηριώδης καί ανεξιχνίαστος. "Ηταν σπιτονοικοκυρά του ή 
σύνοικος εδώ στήν ’Αθήνα ; Ισως. . . _

Σύμφωνα μέ τήν λεπτομερή αύτή κατάθεσι τού κουνιάδου του, ό Θασάνης 
ό Πέπας είχε έλθει δέκα ολόκληρες μέρες μονάχα προ τού στραγγαλισμού του άπο 
τήν Πάτρα καί έπεσκέφθη τον κουνιάδο του στρατιώτη - νοσοκόμο Κώστα Νικο- 
λόπουλο, στο στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου αύτός έκανε τή θητεία του. Τον ξανα- 
επισκέφθηκε καί τέσσερες μέρες άκόμη πριν άπο τό στραγγαλισμό του. Τού είπε 
ότι ήθελε νά πάη στήν Γαλλία νά βρή εργασία καί αν δέν ευρισκε εκεί θά ξαναγύρι- 
ζε στήν Αμερική. Τού είπε αόριστα ότι έμενε σέ ένα δωμάτιο, άλλα χωρίς νά τού 
άφήση τήν διεύθυνσί του καί τού είπε ότι πριν νά φύγη θά γύριζε νά τον ξαναΐδη. 
’Αλλά δέν ξαναρθε στο νοσοκομείο. Κατά τον Νικολόπουλο ό γαμβρός του γιά νά 
θέλη νά πάη στήν Γαλλία, παρ’ όλη του τήν ανέχεια, πού αύτή τον εξωθούσε στήν 
αετανάστευσι, πρέπει νά είχε κάποιο χρηματικό ποσό μαζί του. Καί αύτό, εφ’ όσον 
δέν βρέθηκε επάνω του, αποτελούσε άρκετό δικαιολογητικό λόγο γιά τό έγκλημα. 
Ό  Νικολόπουλος απέκλειε απόλυτα τήν γυναικοδουλειά ώς άφορμή γιά τό έγκλημα 
καί υποστήριζε τήν εκδοχή τής ληστείας.  ̂ ( >- ~

'Η άνάκρισις ζήτησε πληροφορίες αμέσως άπο τό εδώ Γαλλικό προξενείο 
από τό όποιο καί έμαθε δτ ι  ό Πέπας είχε ζητήσει άπο καιρό άδεια εργασίας γώ. 
τήν Γαλλία, άλλ’ αύτή δέν τού έδόθη. Τού έδιναν μονάχα άδεια διμήνου παραμονής 
τήν οποίαν καί δέν έλαβε γιά νά τήν χρησιμοποιήση. Έσκέφθησαν μήπως ήθελε 
νά πάη στήν Γαλλία γ ιά  νά μπορέση άπό έκεϊ μέ κάποιο τρόπο να ξαναγυρίση στήν 
’Αμερική ώ>ς λαθρομετανάστης γιατί άπό τήν επιστροφή του άπό τήν ’Αμερική
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επιστροφής.
ήν Ελλάδα είχε περάσει άρκετός χρόνος καί είχε χάσει πιά τό δικαίωμα τ̂ής 

Μιά φορά δέν είχε θεωρήσει διαβατήριο γιά τήν Γαλλία καί ή άνα-
χώρησίς του 
λέχθη άκόμα

γιά τήν Μασαλία ή γιά τό Παρίσι δέν φαινότανε νά είναι άμεση. Έ- 
ότι τ ις λ ίγες αύτές ημέρες πού ό Πέπας πριν νά στραγγαλισθή είχε



1068 Σπόρου Αεωτσάκου

μείνει στήν ’Αθήνα έδούλευε εδώ ή στον Πειραιά σε χειρωνακτική εργασία. Μά 
καί πάλι δεν μπόρεσε νά έξακριβωθή οΰτε τό ποΰ άκριβώς δούλευε, ούτε το μέ ποιους 
έκανε παρέα στήν δουλειά του.

Πέρασε άκόμα μια άλλη μέρα, ή Κυριακή 11 Νοεμβρίου 1928, καί επί τέ
λους ήλθαν οί δικοί του από τήν Πάτρα μ.ά χωρίς νά προσθέσουν τίποτε τό ουσια
στικό για τό έγκλημα. 'Η γυναίκα του δεν ήξερε τίποτε για  καμμιά Γιάννενα, ή 
οποία έπρεπε νά είναι κάποιος κεραυνοβόλος έρωτας των τελευταίων ήμερων στήν 
’Αθήνα καί ’ίσως στο μυστηριώδες δωμάτιο πού ενοίκιασε καί έμεινε ό Πέπας. 
'Ο Πέπας αυτός είχε άποπειραθή καί πριν ένα χρόνο νά πάη στήν ’Αμερική. Καί 
έπήγε. Άνεκαλύφθη όμως άμέσως εκεί σάν λαθρομετανάστης, συνελήφθη καί άπη- 
λάθη καί έτσι ξαναγύρισε στήν Ελλάδα γιά νά έτοιμάση τό νέο του ταξίδι πού πριν 
νά πραγματοποιηθή κατέληξε στον στραγγαλισμό του. Κατά τούς δικούς του, ό 
Πέπας, όταν έφυγε άπό τήν Πάτρα γιά τήν ’Αθήνα, έπρεπε νά έχη μαζί του καμμιά 
Ιδαριά χιλιάδες γιά τό ταξίδι καί αυτά δεν έπρεπε νά τά ξοδεύση έφ’ όσον έκανε 
κάπου κάποια χειρωνακτική δουλειά έδώ. Καί αυτά φαίνεται ότι του πήραν οί δρά- 
σται όταν έκαναν τό έγκλημα γιά ληστεία. ’Ίσως καί νά νόμιζαν ότι είχε περισσό
τερα λεπτά μαζί του.

Έκτος όμως άπ’ αύτή τήν έκδοχή τής ληστείας, υπήρχε άκόμα καί ή εκδο
χή νά ήταν άφορμή γιά τό έγκ?ιημα αύτή ή μυστηριώδης καί άγνωστη Κυρά Γιάν
νενα καί νά έγινε τό έγκλημα ή γιά τιμή άπό κανένα έξαπατηθέντα σύζυγο ή γιά 
άντιζηλία άπό κανένα περιφρονηθέντα άντεραστή. ’Αλλά πώς νά προχωρήση κανείς 
καί σ’ αυτές τις έκδοχές άκόμα όταν αύτή ή κυρά Γιάννενα ήταν πρόσωπο άγνωστο ;

Άπεκαλύφθη άκόμα ότι ό Θανάσης ό Πέπας δεν ήξερε καθόλου τά μέρη τής 
’Αθήνας καί ήταν άπολύτως άδύνατον νά πάη μόνος του στήν χαράδρα εκείνη τής 
Καισαριανής, όπου βρέθηκε στραγγαλισμένος. Ή ταν άναμφισβήτητο ότι άλλιοΰ 
είχε στραγγαλισθή καί ότι άπ’ έκεϊ οί κακούργοι μετέφεραν τό πτώμα του σ’ εκεί
νο τό έρημο τότε μέρος μέ κά.ποιο μυστηριώδες καί αύτό καί ά.γνοοστο φορτηγό αύ- 
τοκίνητο. Καί άκόμα άπεκαλύφθη ότι ό δυστυχισμένος Πέπας είχε στραγγαλισθή 
ένώ ήταν τύφλα στο μεθύσι, περί αύτού δέν έμενε καμμία άμφιβολία, διότι τό διε- 
πίστωσε ό τότε υφηγητής καί ύστερα καθηγητής τής ιατροδικαστικής μακαρίτης 
Γρηγόρης Κάτσας. Τού άριστα προσχεδιασμένου έγκλήματος εΐχε προηγηθή όργιο 
οινοποσίας. 'Ο Πέπας ήταν τύφλα στο μεθύσι καί δέν μπορούσε νά φέρη^ καμμιά 
άντίστασι. Καί οί δολοφόνοι του, άφοΰ τον έμέθυσαν, άναίσθητο πιά τον έστραγ- 
γάλισαν μέ τήν ησυχία τους.

Μά νά τά συμπεράσματα τής έκθέσεως τού μακαρίτη τού Κάτσα όπως τά 
έχω φυλάξει εις τό άρχεΐο μου :

Συμπεράσματα νεκροτομής ’Αθανασίου Π έπ α ,
1) Έκ τών κατά τον λαιμόν άλλ.οιώσεων κ.λ.π. ό θάνατος οφείλεται εις 

στραγγαλισμόν. 2) Έ κ τής καθέτου προς τον άξονα τού λαιμού φοράς τού βρό
χου καί τής άνευ πόρπης ή άλλου τίνος μέσου προσηλώσεως τού βρόχου συνάγε
ται ότι ό στραγγαλισμός διενηργήθη ύπό άλλου. Δέν πρόκειται δθεν περί αύτοκτο- 
νίας, άλλά περί έγκλήματος. 3) Δέν προηγήθη πάλη μ.εταξύ θύματος καί δραστών. 
4) Τό θύμα κατά τήν διάπραξιν τού στραγγαλισμού εύρίσκετο ύπό τήν επήρειαν 
οινοπνευματωδών ποτών. 5) "Οτι ό θανών είχε γευματίσει 3-4 ώρας προ τού θα
νάτου του. 6) Έκ τής προόδου τής σήψεως καί λαμβανομένης ύπ ’ όψιν τής άτμο- 
σφαιρικής καταστάσεως συνάγομεν ότι ό θάνατος έλαβε χώραν προ δύο ή τριών η
μερών, δηλαδή τήν Κυριακήν 3ην ή τήν Δευτέραν 4ην Νοεμβρίου.

Καί αύτό ήταν όλο καί όλο. Ή  άνάκρισις δέν κατώρθωσε επί μέρες νά προ
χωρήση ούτε στο παραμικρό. Ούτε ή κυρά Γιάννενα βρέθηκε, οΰτε τό δωμάτιο πού 
έμεινε στήν ’Αθήνα ό Πέπας, ούτε τό μέ ποιούς έκανε παρέα έδώ καί όπου άναμ- 
φισβήτητα έπρεπε νά άναζητηθοΰν καί νά άνευρεθοΰν οί στραγγαλισταί του καί 
ό άνακριτής πιεζόμενος άπό τον αδαή έκεΐνον μοίραρχον καΓ χωρίς κανένα άπο-
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δεικτικό στοιχείο, καί γ ιά  μένα χωρίς καί την παραμικρή άκόμα ένδειξι, συνέλα
βε ώς δράστη ποιόν νομίζετε ; Τον κουνιάδο του θύματος στρατιώτη-νοσοκόμο Κώ
στα Νικολόπουλο. Μ άταια ό άνθρωπος υποστήριζε δτι δεν είχε καμμιά άφορμη 
νά.ξεκάνη τον γαμπρό του. Μάταια υποστήριζε τό «άλλοθι» χωρίς καί καλά-καλά 
υστέρα από τόσες μέρες καί μέρες πού είχαν περάσει άκαρπες γιά τήν άνάκρισι καί 
νά μπορέση πλήρως νά τό απόδειξη. Ό  ανακριτής συμφωνοΰντος καί του Εΐσαγ- 
γελέως τον έπροφυλάκισε, ελλείψει άλλου ενόχου. Μά τό πόσο καί ή άνάκρισις δεν 
είχε πεισθή γ ιά  τήν ένοχή του ήταν ότι όταν ύστερα από λίγο καιρό άνεκαλύφθη 
άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών ή εγκληματική συμμορία Χριστοφιλέα, γιά 
τήν οποίαν θά άσχοληθοΰμε προσεχώς, έξητάσθη μήπως ή συμμορία εκείνη, μέ
σα στά άλλα εγκληματικά της κατορθώματα, είχε διαπράξει τον στραγγαλισμό καί 
τήν ληστεία του Πέπα. ’Αλλά δεν άποδείχθη ή συμμετοχή τής συμμορίας εκεί
νης καί στο έγκλημα τής Καισαριανής ή γιά νά είμαι ακριβέστερος άπεδείχθη ή 
μή συμμετοχή της. Καί έν τώ μεταξύ ό ταλαίπωρος Κώστας Νικολόπουλος έτα- 
λαιπωρεΐτο μήνες καί μήνες στις φυλακές χωρίς νά γίνεται καμμία προσπάθεια 
νά βρεθή ή κυρά Γιάννενα καί τό δωμάτιο πού έμενε στήν ’Αθήνα δ Πέπας. Και 
ό Νικολόπουλος έδέησε νά απαλλαγή μέ βούλευμα, οχι άν θυμάμαι καλά αθωωτι
κό, άλλά παΰον προς καιρόν τήν δίοοξίν του, τό όποιο μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου 
έγινε απαλλακτικό.

Θυμάμαι άκόμα ότι όταν άνέλαβε καί πάλιν τήν ασφάλεια στήν ’Αθήνα ή 
Α στυνομ ία Πόλεων, ένας άπό τούς καλύτερους άστυνόμους πού υπηρετούσαν τότε 
στήν Γενική ’Ασφάλεια, πού ήταν στο οίκημα τής οδού Σατωβριάνδου, ό κ. Γιώργος 
Τσιμπιδάρος, συνταξιούχος πιά σήμερα καί άν δέν κάνω λάθος γραμματεύς τής 
Ε λληνικής κοινότητος τής Νέας 'Υόρκης, καταπιάστηκε σοβαρά μέ τήν διαλεύκαν- 
σι κα ί τού έγκλήματος τής Καισαριανής. Καί είχε κάνει σημαντική πρόοδο στήν 
ερευνά του καί γ ιά  τήν κυρά Γιάννενα καί γιά τό δωμάτιο πού έμεινε ό Πέπας και 
γ ιά  τό ποιοι ήταν οί στραγγαλισταί του καί γιά τό γιατί τον έστραγγάλισαν. Τά 
συμπεράσματα αύτά, αρκετά μπλεγμένα βέβαια καί κάπως ασαφή άπό τήν πάροδο τοϋ 
χρόνου, παρουσιάστηκε καί τά έθεσε ύπ’ όψιν τού άνακριτοΰ Ρουμελιανάκη. Μά ό ά- 
νακριτής είχε διώξει ποιά περαιωμένη τήν δικογραφία καί δέν θέλησε νά ξανακα- 
ταπιαστή μ’ αύτή, έχοντας συμπαραστάτη του τον άξιο εκείνο αξιωματικό τής 
Γενικής ’Ασφαλείας καί πίσω του όλη τήν υπό τον κ. ’Αριστοτέλη Κουτσουμάρη, 
συνταξιούχο σήμερα άστυνομικό διευθυντή, Γενική ’Ασφάλεια πού μόνο θριάμβους 
είχε γνωρίσει καί είχε χαρίσει εϊς τό Άστυνομικό Σώμα ένα σωρό περίλαμπρες 
επ ιτυχίες τ ις όποιες θά δούμε στήν σειρά τους.

Καί γνωρίζοντας π ιά  τήν επιστημονική μέθοδο μά καί τά μέσα πού μετα
χειρίζεται σήμερα ή Γενική ’Ασφάλεια σέ ανάλογες περιπτώσεις συ?Λογίζομαι τό 
πόσο εύκολο θά ήταν νά διαΛευκανθή τό έγκλημα τής Καισαριανής. Πρώτα πρώ
τα θά έφωδίαζε μέ φοιιτογραφίες τού θύματος όλα τά άστυνομικά όργανα των ’Α
θηνών καί τού Πειραιώς καί θά τά έξαπέστελλε άνά τάς άγυιάς καί τάς ρύμας γιά 
νά βρουν πού είχε καθήσει τό θύμα καί πού είχε θεαθή. Μέσα σέ λίγες ώρες θά 
τό είχε βρή, θά είχε άνακαλύψει αύτήν τήν μή έμφανισθεΐσα καί μυστηριώδη κυρά 
Γιάννενα καί θά είχε ξεκαθαρίσει τό ρόλο της, θά είχε προσαγάγει καί άπομο- 
νώσει ένα σωρό μ,άρτυρες, συνοίκους τού θύματος καί γνωριμ,ίες των τελευταίων 
ήμερών, θά είχε βρή πού έφαγε καί πού έμέθυσαν τον Πέπα γιά τελευταία φορά 
καί τελικά θά έφθανε στον σκοπό της καί θά άνακάλυπτε καί τό ποιοι τον έστραγ
γάλισαν καί τό πού καί τό γιατί. ’Αλλά γιά  τήν διαΛεύκανσι ενός έγκλήματος δέν 
χρειάζεται μονάχα άριστος δικαστής, γνώστης τών τύπων καί των δικονομιών 
καί τώ ν νόμων, άλλά προ παντός έγκληματολόγος, έξυπνος καί γρήγορος ώς προς 
τήν λήψιν άποφάσεων καί τήν έκτέλεσιν ενεργειών καί προ παντός ανακριτής συν- 
εργαζόμενος μέ άστυνομία καί μέ άσφάλεια πού νά έχουν ορεξι γιά δουλειά καί 
οχ ι γιά  τύπους. Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ
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( Συνέχεια άττό τό ττροηγούμ.ενο )

8.—Τ ό μ υ ϊ κ ό  σ ύ σ τ η μ α .  ’Απομένει νά είποΰμε λίγες λέξεις για  τό 
μυϊκό σύστημα, προκειμένου νά κλείσουμε τή σύντομ,η αύτή έπισκόπησι των κυ- 
ριωτέρων «συστημάτιυν εργασίας», επί των οποίων στηρίζεται ή λειτουργία τοϋ 
άνθρωπίνου οργανισμού, καθώς άλλωστε καί έκείνου των ζώων.

Μέ τον όρο «μυϊκό σύστημα» εννοούμε τό σύνολο των σαρκών ή μυών τού 
άνθρωπίνου σώματος, οί όποιοι συνδεόμενοι μέ τά οστά του η λειτουργοΰντες με
μονωμένοι, έξασφα?άζουν κατά τρόπον αυτόματο τή ζωή, την κίνησι καί τή συν- 
τήρησι τού οργανισμού τού ανθρώπου.

Συγκεκριμένους, οί μΰς (σάρκες), είναι τά τμήματα εκείνα των ζώντων ορ
γανισμών, στά όποια μεταφέρονται, μέ τό κυκλοφοριακό καί τά άάΑα συστήματα 
λειτουργίας τους, τά θρεπτικά, στοιχεία των τροφών καί έτσι έξασφαλίζεται : τό 
μέν ή συντήρησις καί ή ζωή έν γένει τών σωμάτων στις διάφορες εκδηλώσεις τους. 
Τό δέ ή αύτόματη αύξησις, κατά τά πρώτα ιδίως έτη τής ανθρώπινης ζωής, ή ά- 
νανέωσις τών φθειρομένων καί ή έπούλωσις (ϊασις) τόϋν τραυμάτων ή τών πλη
γών, όσων μυών ΰφίστανται τοιαύτας. Χωρίς τον ή τούς μηχανισμούς τού μυϊκού, 
συστήματος έπομένως δέν δύναται νά νοηθή καί νά ύπώρξη ζωή, όποος ά.λλωστε 
συμβαίνει καί μέ τά ά.λλα «συστήματα» τού οργανισμού.

Έκ τών ανωτέρω συνάγουμε τά έπόμενα παραγγέλματα, τήν εφαρμογή τών 
οποίων στον πρακτικό βίο σάς συνιστοΰμε, αγαπητοί αναγνώστες :

Ιον) Λαμβάνετε ύπ’ οψιν τά διάφορα «συστήματα», μέ τά όποια εξασφαλί
ζεται ή συντήρησις καί ή λειτουργία τών ζώντων οργανισμών καί ιδίως του άν- 
θρώπου καί κάνετε δ, τι δυνατόν έκάστοτε γιά τή διατήρησί τους σέ καλή κατά- 
στασι.

2) Σημειώνετε ότι καί ή παραμικρά έστω βλάβη ενός μόνον οργάνου οίουδή- 
ποτε «συστήματος» τού οργανισμού, επιφέρει άνωμαλίες καί βλάβες, διαταράσσει 
τήν ομαλή λειτουργία, προκαλεΐ άσθένειες καί πόνους καί θέτει σέ κίνδυνο τήν 
υγεία.

3. Τά εξωτερικά όργανα τοΰ σώματος.

Τό σώμα τού άνθρώπου διαιρείται, στις μεγάλες του γενικές γραμμές, όπως 
είναι σ’ όλους γνωστό, σέ τρία μέρη : Τήν κεφαλή, τον κορμό καί τά άκρα. Έ π ί 
έκάστου δέ τών μερών αυτών υπάρχουν διάφορα όργανα, τά όποια κινούμενα καί 
λειτουργοΰντα εξασφαλίζουν τή ζωή. Τά όργανα αύτά είναι εσωτερικά, καί εξω τε
ρικά, στηρίζονται δέ, όπως έσημειώσαμεν ήδη, σ’ ένα σύστημα οστών, άριστοτε- 
χνικά συνδεδεμένων καί ήνωμένων, ώστε νά παρουσιάζουν ένα αρμονικό σύνολο. 
"Ολα μαζί τά οστά αποτελούν τό σκελετό τού άνθρώπου καί έχουν διάφορα ονό
ματα.

Τά κυριώτερα έξωτερικά όργανα τοΰ σώματος είναι έν πρώτοις τό δέρμα, 
πού καλύπτει όλη τήν έπιφάνειά του καί εκπληρώνει σπουδαιότατο προορισμό, ό
πως θά ΐδοΰμε αμέσως κατωτέρω. Κατόπιν στήν κεφαλή υπάρχουν, όπως όλοι ξεύ- 
ρουμε : Τά μάτια, ή μύτη μέ τούς ρώθωνας, τά αυτιά καί τό στόμα μέ τή γλώ σ
σα καί τά δόντια, τά όποια είναι καί τά όργανα τών τεσσάρο^ν έκ τών πέντε αι
σθήσεων. ('θράσευες, άκοής, όσφρήσεως, γεύσεως. 'Η πέμπτη, ή άφή, έχει οργα-
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νον ολόκληρο τό σώμα). Μέ τον κορμόν έξ άλλου συνδέονται τά άνω καί κάτω 
άκοα, ήτοι τά χέρια καί τά πόδια, τά όποια καταλήγουν στά δάκτυλά, πού φέρουν 
τά λεπτά καί χρησιμώτατα οστά των νυχιών.

"Ο, τ ι μάς ενδιαφέρει εδώ νά ξεύρουμε γιά τά όργανα αύτα, είναι ή αποστο
λή τοϋ καθενός καί ό τρόπος τής διατηρήσεώς τους σέ υγιεινή κατάσταση ώστε 
νά εκπληρώνουν τον προορισμό τους άνεμπόδιστα καί αποτελεσματικά. Καί τή 
οιέν αποστολή τους την ξεύρουμε σχεδόν όλοι, τουλάχιστον στις γενικές τους γραμ
μές. Γιατί κανείς φανταζόμαστε δεν άγνοεΐ, ότι τά μάτια χρησιμεύουν γιά νά βλέ
πουμε, τά αυτιά γ ιά  ν ’ άκοϋμε, ή μύτη γιά ν’ αναπνέουμε, τό στόμα γιά νά τρώμε, 
κ.ο.κ. ’Επίσης όλοι ξεύρουν, ότι τά χέρια μας βοηθούν νά συλλαμβάνουμε τά διά
φορα αντικείμενα πού θέλουμε, ν’ ασκούμαστε, νά γράφουμε, κλπ. Ένώ τά πόδια 
μας βοηθούν νά κινούμαστε, νά γυμναζώμαστε, κλπ. ’Εκείνο όμως πού άγνοοοϋν 
πολλοί, είναι ό τρόπος τής διατηρήσεώς τους σέ υγιεινή κατάστασι. Γι’ αύτό α
μέσως κατωτέρω θά μάς άπασχολήση κάπως λεπτομερέστερα τό ζήτημα, αύτό.

1.—Τ ό δ έ ρ μ α .  ’Αρχίζουμε άπό τό δέρμα, πού καλύπτει, όπως είπαμε, 
οΧο τό σώμα. 'Η  κυρία άποστολή τοϋ δέρματος είναι : Τό μέν νά χρησιμεύη ως 
κάλυμμα τοϋ σώματος, νά τό διατηρή σέ σταθερή θερμοκρασία, χωρίς διακυμάν
σεις, καί νά τό προστατεύη άπό διαφόρους κινδύνους, (μικρόβια, μολύνσεις, ψΰχος, 
θερμότης, κλπ .). Τό δέ νά έκτελή διάφορες άλλες λειτουργίες, πού συντελούν τά 
μέγιστα στην έξασφάλισι τής ομαλής ζωής καί δράσεο ς̂ τοϋ οργανισμού.

Οι λειτουργίες αύτές είναι πολλές καί σπουδαιότατες. 'Ως κυριώτερες έξ αύ- 
τώ ν μπορούν νά θεωρηθοΰν : 'Η άδηλη διαπνοή, ή έκκρισις τοϋ σμίγματος καί τού 
ίδρώτος, ή ρύθμισις τής θερμοκρασίας τοϋ σώματος, ή άφή, κλπ. ’Αμέσως έν συ
νεχεία θά είποϋμε λαγες λέξεις γ ι’ αύτές, άφοΰ δώσουμε μερικές γενικές πληροφο- 
οίες πού παρέχουν οί ασχολούμενοι μέ την έκλαίκευσι τής υγιεινής γιατροί.

Κατά τούς γιατρούς λοιπόν, τό δέρμα τοϋ ανθρωπίνου σώματος πού έχει τε
λείως άναπτυχθή, καταλαμβάνει έκτασι δύο περίπου τετραγωνικών μέτρων. Άπο- 
τελεΐτα ι δέ άπό την ε π ι δ ε ρ μ ί δ α ,  ή οποία προστατεύει τον οργανισμόν άπό 
έλαφοές βλάβες, τό κ υ ρ ί ω ς  δ έ ρ μ α ,  πού συνδέεται μέ διάφορα όργανα καί 
τέλος τό ύ π ο δ ό ρ ε ι ο ν  λ ί π ο ς .  Τά έπί τοϋ δέρματος όργανα είναι τά αι
μοφόρα καί λυμφατικά άγγεΐα, τά νεύρα καί διάφορες ελαστικές ίνες, πού τοϋ δί
δουν την ελαστικότητα την οποίαν έχει, καί τοϋ επιτρέπουν νά προσαρμόζεται στις 
διάφορες κινήσεις τοϋ σώματος.

Αύτά γενικά. ’Ερχόμενοι τώρα στις διάφορες λειτουργίες τοϋ δέρματος, πα- 
οατηροΰμε, έν πρώτοις, ότι τοΰτο χρησιμεύει ώς ένα είδος συμπληρωματικού πνεύ- 
μονος, πού βοηθεϊ τό σώμα στην αναπνοή. Μέ τό δέρμα δηλαδή έκτελεϊται τό 1 /7 
τής όλης αναπνοής τοϋ σώματος, πού καλείται Δ ι α π ν ο ή .  Γίνεται δέ αυτή μέ 
την ανταλλαγή άερίων μεταξύ δέρματος καί άτμοσφαιρικοΰ αέρα, μέσω ένός συ
στήματος μικροσκοπικών σωληνάριων, τό ολικό μήκος των όποιων, άν τεθοΰν στη 
σειρά, φθάνει πολλές χιλιάδες μέτρα. Τά σωληνάρια αύτά άποτελοΰν τούς ε κ 
φ ο ρ η τ ι κ ο ύ ς  π ό ρ ο υ ς  τοϋ σώματος, άπό τούς οποίους εξέρχονται κάθε 
ημέρα, ύπό μορφήν άοράτων υδρατμών, 1/2 λίτρου νεροΰ.

’Ά λλη σπουδαία λειτουργία τοϋ δέρματος είναι ή έκκρισις τοϋ σμίγματος. 
Τοΰτο είναι μία λιπαρά ούσία, πού έξέρχεται άπό τό σώμα μέ ειδικούς αδένες, οί 
όποιοι καλούνται σ μ ι γ μ. α τ ο γ ό ν ο ι καί έχει σκοπό νά διατηρή τό δέρμα 
μαλακό καί εύκαμπτον. ’Επίσης τό προφυλάσσει άπό τά σκασίματα καί τό ενι
σχύει, ώστε νά μ.ή προσβάλλεται άπό τήν υγρασία καί εΐδικώτερα άπό τό νερό, ό
ταν τό σώμα μας έρχεται σ’ επαφή μέ τό υγρό στοιχείο. Οί αδένες αύτοί άνέρ- 
χονται σέ πολλά εκατομμύρια έν τώ συνολω τους καί είναι έγκατεσπαρμένοι σ’ 
όλο τό σώμα, έκτος άπό τις παλάμες καί τά πέλματα των ποδών.
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'Η εκκρισις τοΰ ίδρώτος άποτελεΐ άλλη εξαιρετική λειτουργία τοΰ δέρμα
τος. Τον ίδρωτα ξεύρουμε σχεδόν δλοι. ’Εκείνο πού άγνοοΰν άσφαλώς οί πολλοί, 
είναι ή σπουδαιότης του. 'Ο ίδρους λοιπόν, τον ύγρόν αύτο πού βγαίνει άπό το σώ
μα δταν τοΰτο θερμαίνεται άρκετά, δταν κουράζεται άπο τήν εργασία, δταν βασα
νίζεται κανείς άπο αγωνίες, κλπ. έχει μια σπουδαιότατη αποστολή. Συντελεί δη
λαδή στήν άπομάκρυνσι άπο το σώμα διαφόρων δηλητηριωδών ουσιών (ούριας, 
κλπ.), πού άπομένουν σ’ αύτο μέ τήν εναλλαγή τής ύλης.

'Ο ίδρώς έξέρχεται άπο ειδικούς άδένες τοΰ σώματος, πού λέγονται ί δ ρ ω- 
τ ο π ο ι ο ί  καί φθάνουν τά τρία περίπου εκατομμύρια σ’ δλο το σώμα. Είναι ά- 
φθονώτεροι στις παλάμες καί τά πέλματα τών ποδιών. 'Η  ποσότης τοΰ ίδρώτος 
έξαρτάται άπο τη θερμοκρασία τοΰ σώματος, τήν ενδυμασία, τήν κούρασι, κλπ. 
Μπορεί δέ νά φθάνη καί τά 500 γραμμάρια τήν ημέρα, οπότε το σώμα χάνει περί 
τις 800 θερμίδες άπο τή θερμότητά του. "Αν ή λειτουργία τών ώς άνω άδένων δεν 
είναι κανονική, τότε ό οργανισμός πρέπει νά βρή άλλο τρόπο νά έξαγάγη άπο τό 
σώμα τις δηλητηριώδεις ούσίες... Ούτως έπιβαρύνονται τά  νεφρά, τά όποια μπο
ρούν έτσι νά υπερφορτωθούν, νά πάθουν ύπερκόπωσι, νά. προκαλέσουν άσθένειες, 
κλπ.

'Η ρύθμισις τής θερμοκρασίας τοΰ σώματος, άποτελεΐ άλλη μεγάλη καί 
σπουδαία λειτουργία τοΰ δέρματος. 'Όπως είναι γενικά γνωστό, γιά  νά διατηρη- 
θή ή ζωή καί νά λειτουργήση ομαλά ό οργανισμός τοΰ άνθρώπου, πρέπει νά έχη 
ώρισμένη θερμοκρασία, ή οποία κυμαίνεται στούς 36 — 37 βαθμούς Κελσίου κατά 
κανόνα, καίτοι άρκετά όργανα έχουν άλλη, χαμηλότερη ή ανώτερη. Ό  οργανισμός 
άποκτα τή θερμότητα αύτή μέ τήν καΰσι τών τροφών καί τήν κυκλοφορία τοΰ α ί
ματος, διά τών αιμοφόρων άγγείων. Τό δέρμα συντελεί στο νά κρατήται ή θερμο
κρασία τοΰ σώματος σταθερά καί έπομένως εξασφαλίζει τήν ομαλή λειτουργία τοΰ 
οργανισμού. Γιατί δταν ή θερμοκρασία αύξάνεται ή έλαττώνεται, επέρχονται ά- 
νωμαλίες καί προκαλοΰνται ζητήματα.

"Αλλη λειτουργία τοΰ δέρματος είναι ή άσκησις τής αίσθήσεως τής αφής. 
Μέ τήν αίσθησι δέ αύτή τό άνθρώπινο σώμα πληροφορείται, ώς γνωστόν, ότι έο- 
χεται σ’ έπαφή μέ άλλα άντικείμενα, δτι πιέζεται, δτι άνθίσταται, κλπ. 'Ή απορ
ροφητική ίκανότης τοΰ δέρματος έξ άλλου, άποτελεΐ ιδιαίτερη λειτουργία του, με
γάλης σημασίας. Γιατί μ’ αύτή τό δέρμα άπορροφά άέρια, υδρατμούς, φως, λ ιπα
ρές ούσίες, (άλοιφές, πομάδες, κλπ.), πού συντελούν στήν έξασφάλισι τής υγείας 
τοΰ σώματος. Στο δέρμα φυτρώνουν έξ άλλου οί τρίχες, πού έχουν επίσης ειδικήν 
άποστολήν.

’Από τά λίγα αύτά καταφαίνεται, νομίζουμε, ή μεγάλη σπουδαιότης τοΰ 
δέρματος γιά τήν όπαρξι καί τή ζωή τοΰ άνθρώπου. Καί δτι ή καταστροφή του 
σε ώρισμένην έκτασιν άπο όποιανδήποτε αιτίαν, λ.χ. εγκαύματα, φράξιμο τών πό
ρων καί τών άδένων του, κλπ. έπιφέρει τό θάνατο. Καταφαίνεται δμως άκόμα καί 
κάτι άλλο : 'Ότι δηλαδή χρειάζονται σημαντικές φροντίδες γ ιά  νά διατηρήται τοΰ
το σέ καλή κατάστασι καί νά συντελή στήν ύγεία τοΰ σώματος.

Οί κυριώτερες φροντίδες πού επιβάλλονται γιά τον σκοπό αύτό, είναι : 'Η 
άπόλυτη καθαριότης, πού εξασφαλίζεται άπο τό συχνό πλύσιμό του μέ άφθονο νε
ρό καί σαπούνι. Γιατί έτσι άπομακρυνονται οί λιπαρές ούσίες, ή σκόνη, κλπ. πού 
έπικάθηνται στο δέρμα καί φράζουν τούς πόρους του, οί όποιοι ουτω παραμένουν 
άνοικτοί. 'Ομοίως ή έκθεσις τοΰ δέρματος στον άέρα καί τον ήλιον, άποτελεΐ άλλο 
μέτρο, τό όποιον συντελεί στήν έξασφάλισι τής ομαλής λειτουργίας του. 'Η  συ
χνή τέλος άλλαγή έσωρρούχων, τά όποια πρέπει νά είναι φαρδυά, ελαφρά καί πο
ρώδη, έπιβάλλεται. Γιατί έτσι ταΰτα έπιτρέπουν τή διέλευσι τοΰ άέρα, τοΰ φωτός, 
κλπ. καί συμπληρώνουν τά κύρια μέτρα πού οφείλουν νά λαμβάνωνται γ ιά  τή δια-
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_*χ—ό του ’Αστυνόμου Α/ κ. ΒΑΣ . Κ ΡΥΟΥ—

Δύο /ρόνια πέρασαν άτυο τότε που η μοίρα θελησε να ε,κίσημαν/] ξανα την 
ύπαρξή της, άνεμίζοντας στο φτερούγισμά της, τδ μαύρο άραχν'οόφαντο πέπλο της 
έπάνω άπ’ τδ Λευκό Οΐκο τής Αμερικής.

-   ̂ ~ cn / y __ '

V IZ .  — ------ν- · -  - 3 -  υ

καί σ’ ολόκληρο τον ελεύθερο κοσμ,ο.  ̂  ̂ ? f χ χ ,
Ό  μεγάλος πρόεδρος, ό ιδανικός άγωνιστής για τήν ειρήνη και την ελευθε- 

ρία, ή ελπίδα του ελευθέρου κόσμου, έσβυσε στις 22 του Νοέμβρη 1963, κατά τδ 
θέλημα τής μοίρας, όπως καί παλαιότερα ένας άλλος μεγάλος πρόεδρος, ό ΑΒΡΑΑΜ 
ΛΙΝΚΟΛΝ, πού κ ι’ αύτδς ήγωνίζετο πάνω στα ’ίδια μέτρα, στα ίδια μοτίβα, για 
κάτι τδ υπέρτερο, γ ια  κάτι ιδανικό.  ̂ , , , ,

'Η σκληρή καί άδυσώπητη αύτή μοίρα, στδ διπλό διαβα της απ τη ζωη, 
θέλησε νά περπατήση έπάνω ακριβώς στά ίδια αχναρια με συμπτώσεις^ παράδοξες 
καί τόσο πολύ περίεργες πού δεν μπορεί νά τις άγνοήση ή ιστορία καί ή παράδοσις
του ’Αμερικανικού Λαού. ; 5 ν ( , ,

Δεν είμαι βέβαιος εάν γράφτηκαν στην Ελλαδα αυτές οι περίεργες^και πα
ράδοξες συμπτώσεις, δεν μπορώ νά πώ δτι είμαι δ πρώτος πού τις φέρνω σε κάποια 
δημοσιότητα, άλλά, πιστεύω, θάναι πολλοί πού δεν τις ξέρουν καί για χάρη τους 
τ ίς  μεταφέρω σήμερα στην έπικαιρότητα, σαν ενα μνημόσυνο, στά δυδ χρόνια, για 
τδ μεγάλο τέκνο τής ’Αμερικής πού, κατά τδ θέλημα τής μοίρας, τόσο πρόωρα και 
.,=■ τόσο πόνο τά αποστερήθηκε ή ανθρωπότητα.
' ~ Καί οί δύο πρόεδροι, μέ τήν κοινή μοίρα, ό LINCOLN καί ό KENNEDY, 
ήσαν ιδεολογικά τ ε τ α γ μ έ ν ο ι  κατά τών φυλετικών διακρίσεων καί άγωνιζο- 
ταν γ ιά  τήν ισότητα καί τήν ιδανική ελευθερία.

'Ο LINCOLN έξελέγη πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 
1860 καί ό KENNEDY τδ i960, δηλαδή άκριβώς στα εκατό χρόνια.

Καί οί δύο δολοφονήθηκαν ημέρα Παρασκευή καί ένώ συνωδεύοντο άπό τάς
συζύγους των. , „ „ Ω , , ' ,,Καί οί δύο πρόεδροι πυροβοληθηκαν εκ των όπισθεν και εις το κεφάλι. ^

Οί διάδοχοί των είχαν καί οί δύο τδ έπώνυμον JOHNSON, κατήγοντο άπδ 
τήν νοτιομεσημβρινήν περιοχήν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής, ήσαν 
ενθεραοι δημοκράται καί μέλη τής Γερουσίας. _

«Ο διάδοχος τού LINCOLN, ό ANDREW JOHNSON, ήτο γεννημένος το

τήρη σ ι τού δέρματος σέ καλή κατάσταση  ή οποία συμβάλλει στήν ομαλή λειτουρ
γ ία  τού οργανισμού. . „ ,

Λ αμβάνετε σοβαρά ύπ ’ οψιν λοιπον τ ις  πολλές και σπουδαίες ?\ειτουργιες^του
δέρματος, ά γα πη το ί α ναγνώ στες , κα ί κάνετε πάντοτε τδ καλλίτερο δυνατόν γιά  να το 
δ ιατηοήτε σέ καλή  κα τά σ τα σ ι κα ί νά εξασφαλίζετε την υγ·εια του. γυγκεκριμενως 
Φροντίζετε νά  τδ π λ ύ νε τ ε  συχνά μέ άφθονο νερό καί σαπούνι, νά τδ εκθέτετε στον 
άέρα κα ί τόν ήλιο , άφοΰ λάβετε τ ’ άναγκα ϊα  προφυλακτικά μέτρα για  το ψύχος 
ή ‘τά  ίγ χ * ύ μ «™  x « l  ν ’ άά.λάζ,τε συχνά Ι α ^ ο , χ , .  (Σ„ , χΧ„ α )
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1808 και ο διάδοχος τοΰ KENNEDY, ό σημερινός πρόεδρος των 'Ηνωμένων Πο
λιτειών, LONDON JOHNSON, έγεννήθη τό 1908, δηλαδή στά έχατό χρόνια

Ο δολοφόνος του LINCOLN έλέγετο JOHN WILKES BOOTH'και τοΰ 
KENNED 1 , ελεγετο LEE HARVEO OSWALD. Καί οί δύο κατήγοντο άπό 
την νοτιομεσημβρινήν περιοχήν των 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής καί 
ε ν ε φ ο ρ ο Ο ν τ ο  άπδ επικίνδυνες άντιδημοκρατικές ιδέες.

Γοσον ο BOOTH όσον και ο OSWALD είχαν προασκηθή για να πετύχουν 
στήν προσπάθεια τής δολοφονίας των δύο προέδρων.

Καινών δυο δολοφονηθενταιν προέδρων αι σύζυγοι έχασαν τέκνα άπό φυσικό 
θάνατο ένώ κατοικούσαν στο Λευκό Οίκο.

Τοΰ LINCOLN ό γραμματεύς, τοΰ οποίου τό όνομα ήτο KENNEDY, τον 
συνεβουλευσε να μή πάη τό βράδυ εκείνο στο θέατρο.

Καί τοΰ KENNEDY ό γραμματεύς, τοΰ οποίου τό όνομα ήτο LINCOLN, τον 
συνεβουλευσε νά μή πραγματοποιήση τό ταξίδι στο DALLAS.
, , '°  δολοφόνος WILKES BOOTH πυροβόλησε τον πρόεδρο LINCOLN ένώ
εκάθητο στη θέσι του, μέσα στο θέατρο καί, άφοΰ πέταξε τό όπλο, έτρεξε νά κου- 
φτή σέ κάποιο ούρανοξύστη.

'Ο δολοφόνος OSWALD πυροβόλησε τον πρόε δρο KENNEDY άπό ένα 
ουρανοξύστη και αφοΰ εγκατέλειψε τό όπλο έτρεξε νά κρυφτή μέσα σ’ ένα θέατρο.

Ι ά επώνυμα καί των δύο δολοφονηθέντων προέδρων, τοΰ LINCOLN καί τοΰ 
KENNEDY, περιεχει έ κ α σ τ ο ν  επτά (7) γράμματα.

I ά ονοματεπώνυμα των διαδόχων το:>ν, ANDREW JOHNSON καί LYNDON 
JOHNSON, περιέχει έκαστον δέκα τρία (13) γράμματα.

Τά ονοματεπώνυμα καί πατρώνυμα καί τών δύο δολοφόνων, τοΰ JOHN W IL
KES BOOTH καί τοΰ LEE HARVEY OSWALD, περιέχει έκαστον δέκα πέντε 
(15) γράμματα.

, Αύ7έζ είναι ο'1 παράδοξες συμπτώσεις πού τηρήθηκαν άπ’ τήν κοινή μοίρα 
κατα περίεργο τρόπο, σέ σημείο πού νά μή μπορέση νά τούς άρνηθή ή ιστορία κά
ποια. θέσι για νά μ̂η ξεχαστοΰν εκείνοι πού θυσιάστηκαν στήν κοινή ύπόθεσι, στή 
μεγάλη ιδέα, μέ απώτερο σκοπό τό γερό θεμέλιωμα πού θά στηριζόταν 4] ισότητα 
καί ή πραγματική ελευθερία.

Β. Κ Ρ Υ Ο Σ

Τά «Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » , μ έ  τ ή ν  π λ ο υ σ ία ν  

Επιστημονικήν κα ί εγκ υ κ λο π α ιδ ική ν  ϋ λ η ν  τ ω ν  , κ α τ έ 

στησαν ό απαραίτητος σύντροφ ος τ ώ ν  Α σ τυ ν ο μ ι

κ ώ ν , οι όποιοι ένδ ια φ έρο ντα ι διά τήν  πρόοδόν τ ω ν .



ΟΜΙΛΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ .. ,

ΠΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σειρά άρθρων του ‘Υπαστυνόμου A' κ. ΧΑΡΑΑ. ΣΤΑΜΑΤΗ

— Η' —

11Η ΑΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΑ  ΠΟΛΕΩΝ,, -  Η "ΠΡΕΜ ΙΕΡΑ, ,  ΚΑΙ " 0  ΠΟΛΙΣΜΑΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ,,

Η ΠΡΩΤΗ ή μέρα άστυνομεύσεως τής πόλεως τών 'Αθηνών του 1925, ένε- 
—νευσε όλους σχεδόν τούς άνθρώπους των Γραμμάτων. Από τούς «έφημεριδογρα- 
φους», ολοι οί άρθρογράφοι, χρονογράφοι, σχολιασταί, είδαν καί έτόνισαν α™ των 
στηλών των ότι ήρκεσε μιας μόνον ημέρας άστυνόμευσις διά να;  καταδειχθουν αι 
ικανότητες των νέων αστυνομικών οργάνων, νά προοιωνίζεται δέ λαμπρα η ήζ,ε- 
λ ιξ ις τών άστυνομικών πραγμάτων καί εις την πόλιν τής ΙΊαλλάδος. Περί τούτων 
ομιλούν άψευδέστατα τά έντυπα τής 16ης Ιανουάριου 1925.

'Υπό τον τίτλον «Ή  ’Αστυνομία Πόλεων» καί υπότιτλον «Τα προοτα κατα 
πληκτικά άποτελέσματα», εις τον « ’Ελεύθερον Τύπον» τής 16ης Ίανουαρίου 1925 
γοάφονται αύτά :

«Τήν ποωίαν τής χθες συνέβη ένα θαύμα εις τας Αθήνας. Και δια την α
κρίβειαν εις τά κέντρα τών ’Αθηνών. 'Υπήρχε τάξις, είχε λ̂ήξει 6 συνωστισμός, 
ή φασαρία, τό πανδαιμόνιον, ή ρυπαρότης. Καί οί ’Αθηναίοι έτριβαν τά ματια των.
’ Εκοιμώντο καί ώνειρεύοντο, έπρόκειτο περί οφθαλμαπάτης ή περί πραγματικο-

’  ΥΕπρόκειτο άπλούστατα περί τής έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας Πό
λεων καί εις τό ’Ά σ τυ  μας. ’Ιδού ή έξήγησις τού θαύματος. _ __ _

»'Η  νέα ’Αστυνομία άνέλαβε τά καθήκοντα, της άπό τής 6ης ηρωίνης της 
νθές. 'Η Διεύθυνσις τής ’Αστυνομίας καί τό Τμήμα τ ή ς  Τροχαίας Κινήσεως έγκα- 
τεστάθησαν εις τήν έπ ί τής διασταυρώσεως τών οδών ’Ίωνος καί Βερα.νζερου οι
κίαν. Τό Τμήμα Τάξεως έπί τής όδοϋ Λέκκα καί τό Τμήμα ’Αγορανομίας έπι τής
οδού Εύριπίδου. , , .

»Καί τά τρία αύτά τμήματα δεν ενθυμίζουν καθολου παλαιόν αθηναϊκός Α-
στυνομικόν Τμήμα. Ούτε ρυπαρότης, ούτε κακοσμία, ούτε θόρυβος. Τά πάντα απα
στράπτουν έκ καθαριότητος, άπό τού γραφείου τού προϊσταμένου μέχρι αυτου του
κοατητηρίου. , . _ ν Λ, , ν /

»Π ρωί-πρωί οί σκοποί άστυφυλακες κατελαβον τας θεσεις των εις τα κεν̂
τρα καί τάς διαφόρους κεντρικάς οδούς, οί τής ’Αγορανομίας εις τήν Αγοράν και 
οί τής Τροχαίας Κινήσεως δπου τούς έκάλει τό καθήκον των.^ Οι νέοι αστυφύλα
κας έκαοιαν ‘εξαιρετικήν έντύπωσιν εις τούς πολίτας διά τήν άμεμπτον περιβολην 
-ω ν τήν άξιοπρέπειάν των καί τήν λεπτότητα μεθ’ ής συμπεριφέροντο εις παντας. 
Πρόθυμοι, ευσυνείδητοι, εύγενεϊς, άγρυπνοι, δραστήριοι, ενεργητικοί, άπεκτησαν 
ευθύς άμέσως τάς συμπάθειας τού κοινού. , „ »

»Παοεΐχον άμέσως εις οίονδήποτε πασαν πληροφορίαν ητις τοις εζητειτο, 
μέ ευγένειαν τρόπων αγνώστων μέχρι τής χθές. Καί̂  ήκούσθησαν πολλοί απλοϊκοί 
πολΐτσι νά εκφράζουν μεγαλοφώνως τον ενθουσιασμόν των :

»—Δόξα σοι ό Θεός! Τώρα έχομε ’Αστυνομία! Μπορείς και συνεννοείσαι
,ααζί τους, άδελφέ!...... , , „ , . ,

»Οί τής Τροχαίας Κινήσεους αστυφύλακες εκανονιζαν τα της κυκλοφορίας
αυτοκινήτων, αμαξών καί κάρρων μέ αξιοθαύμαστου ταχύτητα καί ακρίβειαν. Α-
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διαφοροΰντες διά την βροχήν, έμεναν εις τάς θέσεις των έκτελοΰντες άνελλιπώς τό 
καυηκον των.

«Χάρις εις την νέαν Αστυνομίαν άπηλλάγη καί ή πλατεία τής Όμονοίας 
των σταθμευοντων εκεί άπειραρίθμων επιβατικών αύτοκινήτων. Διά τά αύτοκί- 
νητα αυτά ωρίσθησαν νέοι σταθμοί. Ουτω εις την οδόν Δώρου καί Σατωβριάνδου 

, σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τά έκτελοϋντα την συγκοινωνίαν Άθηνών-Π ατη- 
σ [ων1 ε1 ^ νν0δ°ν ,ΣατωβΡ^ήδου τά τής οδού Άχαρνών, εις την οδόν Σωκράτους 
.α^της οόοΰ Σεπολιων, εις την οδόν Πειραιώς τά του Ρούφ, εις τήν οδόν Αιόλου 
(τέρμα) τά του Ζαππείου-Μακρυγιάννη, εις τήν πλατείαν Λουδοβίκου τά των ’Α μ
πελοκήπων, είς^τήν άριστεράν πλευράν του Δημοτικού Θεάτρου τά τής Κολοκυν- 
ΰους, εις τήν οδόν Λυκούργου τά των Πετραλώνων, εις τήν οδόν Νίκης τά τοΰ Παγ
κρατίου καί εις τήν οδόν Χαλκοκονδύλη τά των Ποδαράδων. Ε π ίσης ό σταθμός 
των άμαχων Χαυτείων μετεφέρθη εις τήν αρχήν τής οδού Πειραιώς.

«Θαυμασία,^πρωτοφανής, άνωτέρα πάσης περιγραφής, ήτο ή τάξις έν τή νέα 
Αγορφ. Ο ναός ούτος τής γαστριμαργίας παρουσιάσθη χθες πεντακάθαρος, λάμπων* 
Ούτε βρωμονερα, ούτε σκουπίδια, ούτε βόρβορος, ούτε ρύακες αίματος. Οί πάγκοι 
των πωλητων είχον χρωματισθη. Τά ρείθρα εΐχον άσβεστωθή, τά πρό των λαχα
νοπωλείων καί των παντοπωλείων τής άγοράς εμπορεύματα περιωρίσθησαν εις 
μικροτερον χώρον. Οί άστυφύλακες έξήτασαν τά πωλούμενα τρόφιμα, προλαμβά- 
νοντες δέ τον συνωστισμός καί τό άλληλοπάτημα τών άλλων ήμερων, έτοποθέτη- 
σαν τους αγοραστας προ τών ιχθυοπωλείων εις τήν σειράν. Ε π ίσης παρακολουθού
σαν αγρυπνως τό^ζύγισμα τών ιχθύων καί τών λοιπών τροφίμοον. ’Επί πλέον έγέ- 
νετο έν τη ’Αγορά καί έλεγχος τών μέτρων καί σταθμών.

; )>̂ ε ολιγας λεξεις, η εντύπωσις τοΰ κοινού άπό τήν νέαν ’Αστυνομίαν είνα'
πλέον ή ^ευχάριστος, πλέον ή ένθουσιώδης. Ζηλευτή τάξις καί πλήρης άσφάλεια 
επικρατεί εις τήν περιφέρειάν της.

»Τό γεγονός έξ άλλου ότι εις τον τομέα τής ’Αστυνομίας Πόλεων διεπράχθη 
χθες κλοπή τις, δεν έχει καί τόσην σημασίαν, δεδομένου δτι εις τήν περιφέρειαν 
αυτήν ελαμβανον χώραν ̂ προηγουμένως πλεΐσται οσαι κλοπαι εντός του εικοσιτε
τράωρου. ’Άλλωστε ή νέα ’Αστυνομία μόλις χθες άνέλαβε τά καθήκοντά της. Τά 
απο ιελεσματα της προοδου αυτής, θα τα ίδωμεν εις τό εγγύς μέλλον.

«Παν ιως, ο αιωνίως ενθουσιώδης αθηναϊκός λαός δεν άφησε τήν νέαν ’Α 
στυνομίαν χωρίς νά τήν ύμνήση. Καί εις γνωστόν κέντρον έψάλη χθες τήν νύκτα 
το κάτωθι θούριον :

» ’Έχομεν ’Αστυνομίαν 
και εις ώραν μόνον μίαν 
ή ’Αθήνα έχει άλλάξει.
Είδε άσφάλεια καί τάξι, 
είδε κάθε προκοπή 
κ ι’ ό καθείς μπορεί νά πή 
κ ι’ ό καθείς νά μαρτυρήση 
πώς έγίναμε Παρίσι!

Πόλισμεν παντού παρόντες
και τά πάντα έφορώντες,
μέ συνείδησιν καί ζήλο κ.λ. κ.λ.».

Υπό ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ, ό ρεπόρτερ τής έφημερίδος «Π ολιτεία» γρά
φει τήν Ιοην Ιανουάριου 1925 :

«"Υψιστε Θεέ! Τί συνέβη σήμερα εις τούς ’Αθηναίους ; Εις τήν 'Ομόνοιαν
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εύρίσκομαι η ονειρεύομαι ] Είναι νύκτα ή ήμερα ; Επανήλθα εις τάς προ τοϋ 1912 
’Αθήνας ;

))Τά πολυάριθμα καί πολυποίκιλα επιβατικά αυτοκίνητα έχουν έξαφανισθή 
καί δεν άκούεται ή φωνή τοϋ μικρού είσπράκτορος γαβριά :

»—Μακρυγιάννη καί φεύγουμε !
»—Για τα  Π ατήσια εδώ ! κ .λ.π .
»Τά πεζοδρόμια εΐναι καθαρά. Τά μόνιππα ελάχιστα. "Ολα είναι περίεργα, 

((ανθελληνικά». Οί διαβάται περιπατούν μέ τάξιν προσέχοντες μήπως πατήσουν 
ή συναντήσουν τούς άλλους. Κανείς δεν συζητεΐ δυνατά. "Ολοι' έχουν γίνει διακρι
τικοί, εύγενεΐς, σαν μικρά παιδιά πού κάνουν φρόνιμα διότι φοβούνται τον δάσκαλον.

»Είς την γωνίαν των Χαυτείων τά άμάξια καί αύτοκίνητα κινούνται άνά τέσ
σερα ή πέντε μαζί σαν νά εΐναι συρμός σιδηροδρόμου. Σχηματίζουν όλα μαζί μιαν 
γραμμήν θαυμαστής εύθύτητος. Μία άλλη σειρά σταματά διότι καθέτως προς αυ
τήν διέρχεται άλλη γραμμή. "Επειτα ξεκινά, αύτή καί σταματά ή άλλη. "Ολα πη
γαίνουν όπως τά έμβολα ή οΐ αμαζόνες μιας μηχανής. Εις το μέσον τοϋ σταυρο
δρομιού κάτι περιστρέφεται προς όλας τάς διευθύνσεις. Εις τά πεζοδρόμια πλήθος 
κόσμου χαζεύει. ’Εκείνο πού κινείται εις το μέσον τοϋ σταυροδρομιού μέ ρυθμικήν 
άκοίβειαν καί κ ινεί διαρκώς τάς χεΐρας, εΐναι άνθρωπος φέρουν στολήν και πηλί- 
κιον ! Μία γυναικούλα τοϋ λαοΰ τον κυττάζει καί σταυροκοπεΐται. "Αλλοι..... γε
λούν. Οί περισσότεροι πάντως στέκονται άκίνητοι, μέ άνοικτο τό στόμα.

»Ε ΐς τήν ιχθυαγοράν έ'χουν έξαφανισθή τά κασόνια τών ψαριών, οί πάγκοι δέν 
εΐναι άθλιέστατοι. Οί ίχθυοπώλαι προθυμότατοι καί εόγενέστατοι, μέ ποδιές καθα
ρές σαν μοδιστροΰλες. Τά πλακάκια πλυμένα.....  Μά ποΰ βρίσκομαι ; Μήπως κατά
λάθος έπήγα εις φαρμακείου καί οχι εις τήν άγοράν ; Κάποιος άνθρωπος μέ στολή 
στέκεται σάν άγαλμα κοντά εις τήν ζυγαριάν. Τον πλησιάζοκ Εΐναι ζωντανός καί 
μάλιστα "Ελλην ! Φεύγω ! Εΐναι άδύνατον νά ψωνίσω χωρίς καυγά μέ τον ψαράν, 
χωρίς τήν χαρακτηριστικήν άκαθαρσίαν τής προχθές.

»Ε ΐς τήν οδόν Ά θηνάς μερικοί άνθρωποι παρακολουθούν δειλά-δειλά δύο προ- 
πορευομένους. Σχολιάζουν τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψιν ενός λωποδύτου. "Ενας τραμ
βαγέρης οδηγείται εις τό Πταίσμα χωρίς νά διαμαρτύρεται καί νά ύβρίζη τον ο
δηγού ντα»......

¥ Φ

Τ α κ τ ικ ό ς  χρονογράφος τοϋ « ’Έθνους» τής εποχής ό «κ. ’Ιερεμίας», άγνω
σ των  λοιπών στοιχείων, μάς δίδει τήν «Π ρ ε μ ι έ ρ α» άπό τών στηλών του εις 
τάς 17 ’Ιανουάριου 1925. Γράφει :

«Προχθές παρευρέθηκα σέ μιά Πρεμιέρα καί σάς βεβαιώνω πώς έφυγα κα- 
τενθουσιασμένος άπ ’ αύτήν. Τήν Πρεμιέρα αύτή τήν έδινε ή ’Αστυνομία Πόλεων 
καί τήν έ'δινε μέ τέτοια μαεστρία, πού όλος ό κόσμος τήν καταχειροκροτοΰσε.

«Εΐμουνα Ιπάνοο στο τράμ, στον πίσω εξώστη.  Τό τράμ προχωρούσε μέ κα
νονική ταχύτητα, σά νά λογάριαζε τούς διαβάτες πού θά συναντούσε στο δρόμο 
του. Στή σκάλα στεκότανε ένας άστυφύλακας κομψός, νέος, κομψοντυμένος, σο
βαρός, άμίλητος. Κάποιος δοκίμασε ν’ άναρριχηθή πριν σταματήση τό τράμ. ((’Όχι», 
τοΰγνεψε, κ ι’ ό κύριος παραιτήθηκε άπό τήν επικίνδυνη αύτή επιχείρηση.

»—Νά, συ?Λογίσθηκα, τό πρώτο άγαθό! Θά μάς ξεσυνηθίση ή ’Αστυνομία 
Πόλεων ν ’ άνεβοκατεβαίνουμε στο τράμ, όταν εύρίσκεται έν κινήσει, καί νά κα- 
τατσακιζόμαστε !......

» ’Από τό τράμ επάνω εΐδα καί τό δεύτερο άγαθό : Σέ κάθε σταυροδρόμι κι 
ένας άστυφύλακας πού κανόνιζε μέ τό χέρι του τήν πορεία τών αύτοκινήτων καί 
τών άμαξιών. Καί τ ’ αύτοκίνητα καί τ ’ άμ.άξια βαδίζανε σεμνά, κανονικά, καμαρω
τά, σάν νυφοΰλες. Κι’ έ'τσι θά μποροΰμε πιά καί εμείς οί τλήμονες νά βαδίζουμε
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οπωσδήποτε μέ λιγώτερους φόβους νά καταπλακωθούμε, έστω κ ι’ άν βαδίζουμε 
πάνω στο πεζοδρόμιο.

»Τό βραδάκι, ή πλατεία τής 'Ομονοίας σαν σαλονάκι. Περιμένοντας τό 6 
τράμ, δεν είχα τήν τρομάρα πια πώς θά πέση απάνω μου κανένα αυτοκίνητο ή κα
νένα αμάξι..... καί θ’ άνατραπή.

»Ή  Αστυνομία Πόλεων είδε τό κακό πού γινότανε ίσαμε προχθές στο π έ
ρασμα αύτό τής πλατείας καί τό διώρθωσε. Θά ίδή, είμαι ύπερβέβαιος, καί τά κακά 
πού γίνονται σ’ άλλα μέρη καί θά τά διόρθωση κ ι’ αύτά. Σώνει μοναχά νά μείνη 
όπως μάς παρουσιάστηκε στήν Πρεμιέρα της καί νά μή ρωμιοποιηθή μέ τον καιρό».

Τ> , ***
-L Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ «'Ο πόλισμαν στον Πειραιά» μ,άς μεταφέρει εις τήν 
εποχήν τοϋ 1923. ’Ανήκει τό χρονογράφημα τούτο εις τον «Τιμ. Σταθ.», άγνω 
στων λοιπών στοιχείων καί νομίζω δτι πολλά έχει νά μάς διδάξη καί σήμερον. ’Ιδού, 
όπως εύρίσκεται καταχωρημένον εις τό « ’Έθνος» τής 2 ’Ιουνίου 1923 :

((Εις τον Πειραιά έγινε μέ τήν ’Αστυνομία εκείνο πού έπερίμενα. Τό έγρα
ψα όχι προ πολλών ήμερών. Εις τον Πειραιά ζοΰν τά πλέον άνυπότακτα, τά πλέον 
άναρχικά στοιχεία. 'Όταν όμως αύτά τά στοιχεία έπείσθησαν δτι ή ’Αστυνομία 
τών Πόλεων δέν υπηρετεί κόμματα, δέν κάμνει έξαίρεσιν γ ια  κανένα, φρουρεί Ο
λους καί επιβάλλεται εις δλους μέ τό ίδιο μέτρο τού ενδιαφέροντος καί τής αύστη- 
ρότητος, τήν άγάπησαν τήν νέαν ’Αστυνομίαν, τήν έβαλαν απάνω από τό κεφάλι 
τους καί τώρα άντί νά τήν άποφεύγουν, τήν ύπακούουν τυφλά καί τής παρέχουν τήν 
συνδρομήν των.

»"Ενα πράγμα διά τό όποιον ήγαπήθη είναι καί τούτο : "Οταν για πρώ
τη φορά ό πόλισμαν έπαρουσιάσθη στήν άγορά, έφεραν μερικές κασσέλες ψάρια. 
’Αμέσως έτρεξαν πολλοί άγορασταί ποιος νά πρωτοπάρη ψάρια. Ό  πόλισμαν έ- 
πενέβη. Καί τούς έβαλε στή γραμμή. Έσχημάτισε τήν λεγομένην «ούράν». "Ολοι 
έπροθυμοποιήθησαν νά υποταχθούν εις τήν άστυνομικήν διαταγήν. Καί τοιουτοτρό
πως χωρίς φωνές, σπρωξίματα, φασαρίες, ένας-ένας έψώνιζε γρήγορα καί έφευγε 
ενθουσιασμένος.

»Ένώ λοιπόν έψώνιζαν ήσυχα καί κανονικά, νά καί παρουσιάζεται στήν ε ί
σοδο τής ’Αγοράς ό φρούραρχος Πειραιώς. Έπήγαινε νά ψωνίση ψάρια. Οί σχη- 
ματίζοντες τήν ούράν καί οί άλλοι περίεργοι πού έπαρακολουθοΰσαν τό περίεργο 
διά τον Πειραιά θέαμα τής πειθαρχίας καί υποταγής προς τήν ’Αστυνομίαν, έστρά- 
φησαν ολοι προς τον πόλισμαν. Προς τά ψάρια έπροχωροΰσε ό άνώτατος στρατιω
τικός αρχών τού Πειραιώς. Ή  ’Αστυνομία τών Πόλεων έδινε έξετάσεις ίσότητος 
απέναντι τού λαού εκεί. Ό φρούραρχος έπλησίασε. Καί ό πόλισμαν, εύγενής, ά
καμπτος, ήρεμος :

»—Κύριε φρούραρχε, στή σειρά σας.
»Ό  φρούραρχος έρριξε μιά ματιά καί άντελήφθη περί τίνος έπρόκειτο. Καί 

εννόησε—ώς εύγενής στρατιώτης—τί τού έπεβάλλετο νά κάμη καί ποιον παράδει
γμα σεβασμού προς τήν ’Αστυνομίαν έπρεπε νά δώση άδιστάκτως εις τον λαόν. 
Έστράφη λοιπόν, άμέσως, καί έπήγε καί έστάθη τελευταίος εις τήν ούράν μέ δλα 
τά γαλόνια καί τά παράσημά του.

»Οί άνυπότακτοι, οί μουρμούρηδες, οί τσαγκοί άγορΐτες τού Πειραιώς, όταν 
είδαν τό καταπληκτικό, τό άπίστευτο, τό έξαίσιον θέαμα, έτριψαν τά μάτια τους. 
Δέν έπίστευαν στά μάτια τους. ’Έτρεξαν καί έφεραν μέσα στήν ’Αγορά άλλους συμ- 
πολίτας των νά ϊδοΰν.

»—Μπρέ, για κοίταξε εκεί! Τον φρούραρχο στή γραμμή, πίσω άπό ένα βαο- 
κάρη νά περιμένη νά ψωνίση ψάρια!'.....

»—Αύτό είναι ’Αστυνομία! διελάλησαν όλοι εις τά τέσσερα άκρα τού Πει-
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
_'Τττό τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' κ. I . Ρ Α ΙΚ Ο Υ -

ΤΗΝ 17/11/65 έφεραν τά βήματά μας στή Σχολή ’Αστυφυλάκων, δπου την 
11ην ώραν έπρόκειτο νά γίνη ή ορκωμοσία των δοκίμων ’Αστυφυλάκων, του τμή
ματος των άποφοίτων Γυμνασίου. Στο λίγο χρονικό διάστημα -πού μείναμε,  ̂ νοιώ
σαμε καί χαρά καί ίκανοποίησι, γιατί μάς δόθηκε ή ευκαιρία να διαπιστώσουμε 
άπό κοντά τις σοβαρές προσπάθειες πού καταβάλλονται στις ’Αστυνομικές Σχο
λές γιά την επαγγελματική κατάρτισι των δοκίμων ’Αστυφυλάκων. Θα πρεπει, ει- 
λικρινά, νά αΐσθανώμαστε περήφανοι, γιατί οί δόκιμοι ’Αστυφύλακες, στο διάστη
μά τής φοιτήσεώς των στη Σχολή, βρίσκονται σε ικανα και αςια κάθε εςαρσεως
χέρια. r ; , ,

Μόνον όσοι είχαν τήν τιμή καί τήν ευτυχία νά υπηρετήσουν στις Σχολές, μπο
ρούν νά εκτιμήσουν τήν. σημασία πού έχει ή πιο πάνω διαπιστωσις. Απο το 1955, 
πού, υπό τήν όποιαδήποτε ιδιότητα, παρακολουθούμε τό δημιουργικό έργο των Σχο
λών, διαπιστώνουμε, μέ ξεχωριστή χαρά, ότι κάθε χρόνο σημειώνεται καί μια πρό
οδος, γεγονός πού σημαίνει ότι οσοι ασχολούνται μ αυτές προσφέρουν τις υπ/)ρε- 
σίες των μέ πραγματική γιά τήν ’Αστυνομία αγάπη. Καί έπειδή όλοι ξέρουμε το 
πόσο, στ’ αλήθεια, σημαντικό είναι νά λειτουργούν άποδοτικά οί Σχολές, άφοΰ σ’ 
αύτές γιά προότη φορά βαπτιζόμαστε στά νερά τής άστυνομικής^ κολυμβήθρας, θ̂εω- 
ροΰμε καθήκον μας νά συγχαρούμε ολόψυχα όλους εκείνους πού νύχτα-μέρα εργά
ζονται σ’ αύτές. ** *

ΜΟΛΟΝΟΤΙ ή ορκωμοσία πού θά γινόταν είχεν ανεπίσημο χαρακτήρα, αυ
τό δέν σημαίνει ότι δέν είχαν γίνει οί γνωστές προετοιμασίες. Παντού διαπίστωνε 
κανείς ότι' άπό μέρες κάποιο μαγικό χέρι είχε φροντίσει γιά όλα. Τά πάντα ̂ πεν
τακάθαρα, καλοβαλμένα, μαρτυρούσαν νοικοκυριό καί αγάπη γιά δουλειά. ^Οί δό
κιμοι πού σέ λίγο θά ώρκίζονταν, πηγαινοέρχονταν στο προαύλιο τής Σχολής, ντυ
μένοι τις καινούργιες των στολές. Οί διμοιρίτες καί ό Διοικητής των, ’Αστυνόμος 
Α' κ. Α. Ντουφεξής, τούς παρακολουθούσαν άπό μακρυά μέ κάποια έκδηλη στα πρό
σωπά τους περηφάνεια. Πάσαν αύτοί πού πάνω άπό εξ μήνες στάθηκαν στο πλάι 
αύτών των νέων παιδιών σάν άδέλφια, σαν πατέρες. Κι’ ήσαν αύτοί πού φρόντι-

ραιά. "Ολοι, εργατικοί, επιστήμονες, παπάδες, γυναίκες, 6 φρούραρχος, έμπήκαν 
στήν σειρά. Καί ό πόλισμαν είχε τό νοΰ του :

,)—Πόσες οκάδες μπαρμπούνια έχεις ;
»—Τόσες.
υ’Έρριξε μιά ματιά στήν ούρά :
»—’Από τρακόσια δράμια θά δίνης γιά νά πάρουν όλοι!
)>Καί έπηραν ολοι μπαρμπούνια με μουστάκι και με τη διαιΐμηση. ^
»Έ τσ ι έπεβλήθη ή ’Αστυνομία Πόλεων εις τον Πειραιά μέ τάς^πρώτας έ- 

νεργείας της. "Ας ε λπ ίσ ουμ ε  ότι πολύ γρήγορα θά μάς τήν φέρουν καί εις τήν πρω
τεύουσα». , , ,

Φυσικά, τό άπόλυτον των άπόψεων αύτών τού καλού εκείνου χρονογράφου
δέν έπιδοκιμάζεται σήμερον. 'Υπάρχει πάντοτε ό σεβασμός τού κ̂οινού προς 
τάς έπιφανεΐς προσωπικότητας τού τόπου, όπως προς τήν ήγέτιδα τάξιήλ.χ., τούς 
άνωτάτους άξιωματικούς, τούς ιερωμένους κ.λ. Καί αύτόν τον σεβασμόν ερμηνεύουν 
-̂ ά άστυνοαικά όργανα συγχρόνου κοινωνίας, χωρίς βεβαίως νά παρεξηγοΰνται.

^  1 ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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σαν να τά μυήσουν στα μυστικά της αστυνομικής ζωής, δίνοντάς τους τά απαραί
τητα εφόδια για τον καινούργιο δρόμο τής ζωής τους, τον όποιον, υστέρα άπό την 
ορκωμοσία τους και την έξοδο άπό την Σχολή, θά εκαλούντο νά πορευθοΰν.

Μέχρι νάρθη ή ώρα τής ορκωμοσίας κ ι’ ενώ γύρω μας όλοι έκινοϋντο πυρε- 
τωδώς, καθισμένοι σέ μιά άκρη καί ατενίζοντας τούς δοκίμους, αφήσαμε τις σκέ
ψεις μας να γυρίσουν 13 χρονιά πίσω, τότε πού κ ι’ εμείς, υστέρα άπό 6μηνη φοί
τηση καναμε βόλτες στο προαύλιο τής Σχολής Πατησίων, περιμένοντας την ούρα 
να ορκιστούμε. ’Αλήθεια! Πόσες καί πόσες σκέψεις εκείνη την εποχή δεν βασάνι
ζαν τό μυαλό μας. ’Άραγε, άναλαμβάνοντας τήν άλλη μέρα υπηρεσία, θά μπορού
σαμε να άνταπεξέλθουμε στά νέα μας καθήκοντα καί στις προσδοκίες των εκπαι
δευτών μας; Ενα δέος μάς είχε καταλάβει γιά τό άγνωστο μέλλον, γιατί ξέραμε 
οτι επωμιζόμασταν μια βαρεία κληρονομιά τών παλιών συναδέλφων μας, έκείνουν 
που μόχθησαν καί θυσιάσθηκαν γιά τήν έπικράτησι καί τήν προκοπή τού θεσμού 
τήζ Αστυνομίας Πόλεων. Χάρις όμως στις προσπάθειές μας καί τήν συμπαράστα- 
σι τών παλιών συναδέλφων μας, καταφέραμε νά σταθούμε ισάξια στο πλάι των, 
παρ όλες τις κατα καιρούς αντιξοότητες. Χρειάσθηκαν καί κόποι καί θυσίες. Τ ί 
σημασία όμως μπορούν νάχουν οι όποιεςδήποτε θυσίες μπροστά στήν ίκανοποίησι 
πού τώρα αισθανόμαστε, γιά τό ότι μπορέσαμε νά κρατήσουμε άσβεστη τή φλό
γα τής άστυνομικής Ιδέας καί νά παραδώσουμε άκμαϊοι τήν σκυτάλη στούς νεω- 
τέρους μας; #

* *
ΣΤΙΣ 10,45 έφθασε στή Σχολή Νέας Φ ιλαδελφίας ό Δ ιο ικη τή ς τώ ν  ’Α σ τυ 

νομικών Σχολών, Αστυνομικός Δ/ντής Α ' κ. Π. Λυκούσης, συνοδευόμενος άπό 
τον 1 ποδιοικητη, Αστυνομικό Δ/ντη Β κ. Κ. Πολίτην, τον 'Υ γειονομ ικόν α ξ ιω 
ματικόν, Αστυνόμον Α  κ. Τεοπουλον κα ι τον Υ πασπ ιστήν, 'Τ παστυνόμ.ον Α 7 κ. 
Π. Βλαχακην. Ηδη τοοον οι προς ορκωμοσίαν δόκιμοι, όσον κα ί οί τώ ν  άλλω ν 
τμημάτων τών όποιων ή έκπαίδευσις συνεχίζετα ι, είχαν παραταχθή . 'Ο κοσμήτωρ 
τ ήζ Σχολής, Ίπαστυνομος Α κ. Η. Ψ υχογιός παραγγέλνει προσοχή κα ί ό Δ ιο ι
κητής κ. Α. Ντουφεξής δίνει τήν κεκανονισμένη άναφορά στον άφ ιχθέντα  κ . Λ υ- 
κουσ/γ Οι διμοιρίτες άπαστυνομοι κ .κ . Νικολοπουλος κα ί Χρονόπουλος κα ί ό 
’Αρχιφύλαξ Μπακής βρίσκονται πλάϊ στ ις  διμοιρίες των. 'Η  ώρα τή ς ορκωμοσίας 
έ'φθασε. ’Αλλά, πού είνα ι ό παππάς ; Τ ί συμβαίνει;

Τήν απορία μας διασκεδάζει αμέσως ό κ. Λυκούσης πού, απευθυνόμενος 
στους δοκίμους, λεγει ότι απο εφετος αποφάσισε τήν καθιέρωσι ώρισμένων συμ
βολικών βραβείων στούς τρεις πρώτους, καί σ’ εκείνους πού σ’ ολόκληρο τό διά
στημα τής φοιτήσεώς των διακρίθηκαν γιά τό ήθος των. Καί πράγματι σέ λίγο ό 
πρώτος στη βαθμολογία (1645) δόκιμός ’Αθανάσιος Κοντογιάννης λαμ,βάνει τήν 
Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστασεως τού X. Γρικούπη, ό δεύτερος (1582,50) 

Βασίλειος ΒασΔοπουλος παίρνει ενα ορθογραφικό λεξικό Κυριακοπούλου καί ό τρ ί
τος (1577,50) Ιίων/νος Σκολαρίκης ένα σαβουάρ-βίβρ Ζουμπουλίδη. Μετά οί δό
κιμοι : Κ. Μηλιανίτης, Δ. Κασιδιάρης, Κ. Δημητρακάκης, Γ. Νικούδης, X. Γκού- 
μας, Γ. Νταραράς, Κ. Γιαννιτσιώτης, Α. Μούρμουρας, Κ. ’Ανδροβιτσανέας, Α. Παπ
πάς, Σ. Ζοργιος, Θ. Διαμαντακης, Κ. Χαλκιαδάκης, 1. Μαρκουλάκης καί Δ. Κιού- 
σης, πού διακρίθηκαν γιά τό ήθος των, λαμβάνουν άπό ένα μεγάλο πακέτο τσ ιγά
ρα Παπαστρατου No 1. Τα βραβεία επεδωσε προσωπικώς ό κ. Λυκούσης, ό όποιος 
συγχαίροντας ευχήθηκε στούς βραβευθέντας καλή σταδιοδρομία.

Μπορεί η υλική αξία τών προσφερθέντων νά μή είναι σημαντική, σημασία 
όμως εχει το ηθικό μέρος τού πράγματος. Καί δεν μπορούμε παρά νά έξάρουμε ι
διαίτερα τήν καινοτομία τού σεβαστού μας Δ/ντοΰ κ. Λυκούση, ό όποιος, εΐλι- 
κρινα, εσκοπευσεν επιτυχώς στο στόχο. Καί στόχος έν προκειμένω είναι ή άνά-
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πτυξις μιας εύγενούς άμίλλης μεταξύ των δοκίμων, αμιλλης τής οποίας τα απο
τελέσματα άσφαλώς θά είναι σημαντικά.

* ' *
METΑ την έπίδοσι των συμβολικών βραβείων, οί προς ορκωμοσίαν δοκιμοι 

και δλοι οί παριστάμενοι πήγαμε σέ μια μεγάλη αίθουσα τής Σχολής, οπού, ιε- 
ρουργοΰντος του εφημερίου τοϋ ιερού ναού 'Αγιων ’Ανάργυρων η ορκωμοσία των νέων 
’Αστυφυλάκων. Μετά την ορκωμοσία, ό Διοικητής των ’Αστυνομικών Σχολών κ. 
Λυκούσης, απευθυνόμενος προς τούς νέους ’Αστυφύλακες, είπε τά εξής:
Νέοι ’Αστυφύλακες,

Μέ τάς εύλογίας τής εκκλησίας έδώσατε προ ολίγου τον ιερόν δρκον τού δη
μοσίου λειτουργού. ( ; (

Αισθήματα χαράς αύτήν την στιγμήν πίτημμυρίζουν την ψυχήν σας. Και συμ-

Ό  Διοικητής τ ω ν  ’Α στυνομικών Σχολών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Π. Λυκούσης, έν 
μέσω τοϋ  έκττοα δευτικοϋ προσωπικού α υτώ ν  καί τώ ν όρκισθέντων νέων ’Αστυφυλάκων.

μεριζόμεθα καί ημείς την χαράν σας, αισθανόμενοι ίκανοποίησιν διότι θά παρα- 
δώσωμεν εις την 'Υπηρεσίαν νέους βλαστούς, μέ ήθος καί χαρακτήρα, μέ όνειρα 
καί εύγενή ιδανικά καί προ παντός μέ άνωτέραν άντίληψιν περί τοϋ καθήκοντος καί 
τής κοινωνικής αποστολής των.

'Η σημερινή ημέρα άποτελεΐ δι’ ύμάς τον σοβαρώτερον σταθμόν τής ζωής 
σας. ’Ανοίγεται ένώπιόν σας ό δρόμος τής επαγγελματικής άπασχολήσεως και τής
υπηρεσιακής σταδιοδρομίας.  ̂ ,  ̂ „ rΛ̂ ,

Καί ποέπει νά είσθε υπερήφανοι δια την επιλογήν του έργου σας. (να προσφέ
ρετε τάς υπηρεσίας σας μέ ενθουσιασμόν καί πίστιν χάριν τής^τηρήσεως τής τά-ξεως 
καί τής άσφαλείας τής Χώρας, άνευ τών οποίων ούδεμία πρόοδος είναι δυνατόν νά 
συντελεσθή.' Θά βοηθήσητε τούς αδυνάτους καί̂  τούς πάσχοντας καί γενικώς θά εΐ- 
σθε πάντοτε εις τήν υπηρεσίαν τού κοινού τού οποίου τά νόμιμα συμφέροντα εχομεν
ταχθή νά ύπηρετώμεν πιστώς. ; ( ; , ,

Δ ι’ αύτήν τήν υψηλήν άποστολήν, τονίζω καί πάλιν, πρεπει να αισθανεσυε 
υπερήφανοι καί ως τήν κυριωτέραν αμοιβήν τών υπηρεσιών^σας νά θεωρήτε^άρκε- 
τήν'τήν ίκανοποίησιν τής συνειδήσεώς σας, ότι έκτελέσατε εύόρκως καί εις τό άκέ-
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ραιον το καθήκον σας έναντι της Πατρίδος, της Κοινωνίας καί της 'Υπηρεσίας.
 ̂ Εισερχεσθε εις το ευγενες Σώμα της ’Αστυνομίας Πόλεων, εις τό νεώτερον 

αυτόν αστυνομικόν θεσμόν της Ελλάδος, ο οποίος από της ίδρύσεώς του έχει προσ
φέρει άνεκτιμήτους υπηρεσίας εις τόν βωμόν τής Πατρίδος.
Νέοι ’Αστυφύλακες,

*_·> -' ’ ’ ~ ' ών

. , , . / ■ · , , ■  , "Ίνήν οποίαν επί τόσα έτη έκράτησαν υψηλά 
καί τήν έτίμησαν, μέ τήν πεποίθησιν ότι καί σεις, όταν κατ’ εύχήν έλθη 6 κατάλ
ληλος χρόνος, θά τήν μεταβιβάσητε εις τούς νεωτέρους συναδέλφους σας πλέον τ ι- 
μημένην καί πλέον ένδοξον.

Καί περί τούτου ουδόλως αμφιβάλλω.
Με τόν έξαιρετικόν σας ζήλον, τήν άξιοπρέπειαν, τό άνώτερον ήθος σας, τήν 

πειθαρχικότητα, 
έναντι πάντων,

Πόλεστυνομια
σωποι.

και ωραιαν 
τόν κόσμον 
εξωτερικούρικου η ες

έχθροΰ.
Νέοι ’Αστυφύλακες,

Είσθε όλοι τουλάχιστον απόφοιτοι Γυμνασίου. Σέ σάς ανήκουν εις τό μέλλ^ον 
α.ί βαθμίδες τής ιεραρχίας τοϋ Σώματος.

Μέ συγκίνησιν διακρίνω αύτήν τήν στιγμήν εις τό βάθος των οφθαλμών σας 
τάς σκέψεις σας, τούς όραματισμούς σας, τάς φιλοδοξίας σας, δι’ ένα λαμπρόν μέλ
λον. Καί νά εΐσθε βέβαιοι, ότι θά φθάσετε έκεϊ υψηλά όπου άτενίζετε αύτήν τήν 

ισθε εμποτισμένοι μέ τήν πίστιν εις τά ιδανικά τής Πατοίδος καί τάςστιγμήν, αν ει

f)c 'Υπηρεσίας
υψηλάς παραδόσεις τοϋ τετιμημένου ’Αστυνομικού Σώματος.

Μέ τήν πεποίθησιν, ότι θά φανήτε άντάξιοι των προσδοκιών Wj<- 
και τής Πολιτείας, σάς αποχαιρετώ, εύχόμενος υγείαν καί πρόοδον κα ί σάς προσκα 
λώ ν’ άναφωνήσωμεν

Ζήτω τό ’Έθνος !
Ζήτω ό Βασιλεύς

των νέων
ΤΗΝ ομιλίαν τοϋ κ. Λυκούση διαδέχθηκαν τά παρατεταμένα χειροκροτήματα 
έων ’Αστυφυλάκων καί τών άλλων παρισταμένων. ’Έ τσ ι σεμνά καί απλά τε-

μο της ζωής των. "Ας 
και ας συνεχίσουν τήν

φωτίςη τό δρό-
κρατήσουν ψηλά τό λάβαρο τών ιδανικών τ ή ς ’Αστυνομίας 
θριαμβευτικήν πορείαν τών παλιών συναδέλφων των. "Ας 

έχουν ύπ’ όψιν τους ότι διάλεξαν ένα λειτούργημα κ ι’ όχι ένα έπάγγελμα. Μπορεί 
νά συναντήσουν αντιξοότητες, νά γευθοΰν τήν πίκρα καί νά κουρασθοΰν. "Ας μή 
λυγίσουν όμως. Τό δρόμο τους θά τόν φωτίζη ή άσβεστη φλόγα τής ’Αστυνομικής 
Ιδέας, τήν όποια καλούνται νά παραδώσουν αύτοί τώρα στούς μεταγενεστέρους. 

Ά ς  ένστερνισθοΰν τά ιδανικά τής ’Αστυνομίας καί ας προχωρήσουν. Στο τέλος θά 
νικήσουν, όσες δυσκολίες κι’ άν παρουσιαστούν.

/. ΡΑ Γ Κ Ο Σ



ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

•  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ "  3ΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ,,  ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ 90 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡ ΙΣΜ Ο Υ  ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ

•  01 Λ'  ΠΑΝΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ί  ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ
•  ΛΑΜΠΡΑ Ι  ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ -  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΣ "ΠΑΙΔΙΚΗΣ  

ΣΚΗΝΗΣ,,  ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

''] Vo του 'Υπαστυνόμοο Α/ χ. ΧΑΡΑΑ. ΣΤΑΜΑΤΗ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ “ ΒΑΣΙΛΕΥΣ Π ΑΥΛΟΣ,, ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ 90 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ε ίν α ι ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΝ ότι το θέμα «Τουρισμός» άποτελεϊ ένα των μεγα- 
λυτέρων μελημάτων τής Πολιτείας. Μεγάλαι προσπάθεια-, κατεβλήθησαν κατά τα 
τελευταία έτη καί μεγάλαι προσπάθειαι καταβάλλονται σήμερον διά νά αύξηθή τό 
ρεύμα των τουριστών προς την χώραν μας, νά διακινηθοΰν καί νά διαβιώσουν ά- 
νέτως οί έπισκέπται μας καί οΰτω νά έπέλθη τό διπλοΰν όφελος : Αυξησις τής ε̂ισ
ροής συναλλάγματος εις την χώραν, αυξησις των φίλων καί θαυμαστών τού χώρου
καί των άνθρώπων του Παρθενώνος.  ̂ ,

Καί είναι άλήθεια ότι τό τουριστικόν ρεϋμα προς την Ελλάδα συνεχώς^αυ
ξάνεται. Καί είναι έπίσης αλήθεια ότι αί συνθήκαι διαβιώσεως των τουριστών έδώ, 
μετακινήσεως κ.λ. συνεχώς βελτιοϋνται. Αλλά έφθάσαμε, η̂  προσεγγίσαμε μάλλον 
εις τό ικανοποιητικόν, τό αναμενόμενον άπό όλους σημεΐον ; ’Ασφαλώς όχι, εαν θε- 
λήσωμε νά συγκρίνωμε τούς άριθμούς τής Χώρας μας μέ τούς αριθμούς άλλων χω
ρών καί μάλιστα γειτονικών προς την Ελλαδα.  ̂ ;

’Ανεξαρτήτως τών αιτίων, τά όποια δεν δύνανται νά άποτελεσουν θέμα των 
στηλών αύτών, ενα είναι τό άναμφισβήτητον δι’ όλους τούς "Ελληνας γεγονός : 
"Οτι πρέπει νά γίνωμε καλύτεροι. "Οτι πρέπει νά καταστήσωμε συνείδησιν και 
βίωμά μας ότι χωρίς αύτήν την μεγάλην «βιομηχανίαν», χωρίς αυτήν την τέρα- 
στίαν ((επιχείρησήν)) πού καλείται (( Ί ο υ ρ ι σ μ ο ς », η χωρά είναι αδύνατον 
νά άνορθωθή όπως την επιθυμούμε καί νά εύημερήση όπως την θέλομεν καί προσ-

ΑΙέ αφετηρίαν αυτό τό άναμφισβήτητον γεγονός, τό Βασιλικόν^ Εθνικόν Ι
δρυμα έν συνεργασία μετά τού Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού, έκάλεσε προς 
φιλοξενίαν ε ίς 'τή ν  ’Εθνικήν Ε στίαν «Βασιλεύς Παύλος» ένενήκοντα αστυνομικούς 
τής Τουριστικής ’Αστυνομίας έξ ολοκλήρου τής Ελλάδος^ Είναι αύτο μια^πτυχή 
μόνον τού γιγαντια ίου έργου έπιμορφώσεως παραγόντων τής Ελληνικής ζωής που 
έπ ιτελεΐτα ι άπό Κράτος καί 'Ιδρύματα άπό μακροΰ χρόνου. Ή διά τής φιλοξενίας 
αύτής περαιτέρω έπιμόρφωσις τών υπαλλήλων Τουριστικής ’Αστυνομίας, αντιλαμ
βάνεται εύκολα ό καθείς πόσον άπαραίτητος είναι και ποια οφέλη δυναται να α- 
ποφέρη εις τον τόπον. Διότι εις τό διάστημα τών είκοσι ημερών φιλοξενίας 
( άπό 10 έως 30 Νοεμβρίου έ. ε. ) οί υπάλληλοι Τουρισμού ένεπλουτισαν τάς 
γνώσεις καί την πείραν των διά καταλλήλων διαλέξεων έπιφανών παραγόντων τής 
χώρας, δι’ επισκέψεων εις μεγάλας τουριστικάς μονάδας, ^είς άρχαιλογικούς χώρους 
κ λ Έπραγματοποίησαν επί πλέον καί μίαν τριήμερον έκδρομήν εις την μεγαλο- 
ντσον Κρήτην, άπό ολα δέ τά όσα ηκουσαν καί είδον καί άπο οσα. αί συζητήσεις 
καί αί άνταλλαγαί γνωμών τούς έδωσαν κατά τό είκοσαήμερον αύτό, είμεθα βέβαιοι 
0-- μία σημαντική πρόοδος έπετεύχθη εις τήν τουριστικήν συνείδησιν έκείνων που 
πρώτοι έρχονται εις έπαφήν μέ τον ξένον καί τόν ήμεδαπόν περιηγητήν.
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Η ΤΕΛΕΤΗ του αγιασμού επί τη ένάρξει τής φιλοξενίας, ή οποία έγένετο εις 
τήν ' Εθνικήν Εστίαν (Πύργον Βασιλίσσης) τήν Πέμπτην ί ΐη ν  Νοεμβρίου έ.έ., 
συνεκεντρωσε πολλούς εκλεκτούς παράγοντας τού Τουρισμού καί άλλους, ώς καί 
ανώτατους καί άνωτέρους άξιωματικούς τής Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής, 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τού Λιμενικού Σώματος. Μεταξύ των άλλων παρέστη
σαν : Ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Ε.Ο.Τ. καθηγητής κ. Σπ. Κα- 
λογερόπουλος-Στρατής, ό ιδρυτής τής Τουριστικής ’Αστυνομίας έν 'Ελλάδι καί άρ- 
χαιοτερος Διοικητικός Σύμβουλος τού Βασιλικού Εθνικού 'Ιδρύματος κ. Νικ. Νέ- 
Ρ7)?) Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων έν συντάξει, 6 'Υποστράτηγος τής Ε λ 
ληνικής Βασιλικής Χωρ /κής κ. Ε. Βενιεράκης, ό έν άποστρατεία ’Αντιστράτη
γος κ. Βλαδ. Κολοκοτρώνης, 6 Διευθυντής τής Τουριστικής ’Αστυνομίας, ’Αστυ
νομικός Δ/ντής Α' κ. Κ. Τουζένης, ό ’Αστυνομικός Δ/ντής Α' κ. Δ. 'Υφαντής, 
ως εκπρόσωπος τού ’Αρχηγού ’Αστυνομίας κ. Ε. Καραμπέτσου, ό άνώτερος Δ ιοι
κητής Χωρ /κής Πρωτευούσης Συνταγματάρχης κ. Μακαρούνης, ό διευθυντής τής 
Εθνικής Εστίας «Βασιλεύς Παύλος» κ. Χουρδάκης, άντιπροσωπεΐαι αξιωματικών 

τής Χωροφυλακής, τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τού Λιμενικού Σώματος κ.λ.

κολούθως ώμίλησεν ό κ. Σπ. Καλογερόπουλος-Στρατης, ο όποιος ανέλυσε τά του
ριστικά επιτεύγματα τού 1965 εις τήν Χώραν μας καί έ'δωσε παραστατικάς είκό-

ελλειφει χειρογράφων και ελλείψει στενογραφικών ικανοτήτων τού γράφοντος, ε ί
ναι κρίμα πού δεν δύνανται να δημοσιευθοΰν άπό των στηλών μου.

Ωμίλησεν άκολούθως ό διευθυντής τής ’Εθνικής Ε στία ς κ. Χουρδάκης, ά-
ναφερθείς εις τάς έπιμορφωτικάς προσπάθειας πού καταβάλλει τό Βασιλικόν Έ  
θνικον Ιδρυμα εφ όλων των τομέων τής Ελληνικής ζωής καί άναπτύξας δι’ ό 
λίγων τά όσα οί ύπό φιλοξενίαν θά ειχον τήν τύχην νά ζήσουν κατά τήν εϊκοσαή- 
μερον περίοδον. Καί τό τέλος τής όλης τελετής έπεσφράγισεν ή ακόλουθος εμπερι
στατωμένη ομιλία τού Διευθυντοΰ Τουριστικής ’Αστυνομίας κ. Κ. Τουζένη : 

«Παρακαλώ νά μοΰ έπιτραπή, ειπεν ό κ. Τουζένης, όπως έκφράσω, , ---- -= -.-τ,------- -ην ι
διαιτέραν χαραν που αισθανομ.αι, διότι μού δίδεται σήμερον ή εύκαιρία νά παρα- 
στώ εις την εναρξιν τής δευτέρας σειράς μετεκπαιδεύσεως τών άνδρών τής Του
ριστικής ’Αστυνομίας εις τήν Εθνικήν Εστίαν.

πρώτη σειρά ιό 1961 καί τά αποτελέσματα τού σεμιναρίου

ηνωσεών μας, διότι μανθάνομεν τάς 
όν τομέα τής εργασίας μας καί εύρύ-

«φρεσκαρισμα» των μέχρι 
επιτευχθείσας έν τω μεταξύ προόδους εις 
νονται οι πνευματικοί μας ορίζοντες.

»Τήν ανάγκην τής μετεκπαιδεύσεως κατενόησαν καί κατανοούν καθημερινώς 
πολλαι ^δημοσιαι ύπηρεσίαι,  ̂άλλα καί ίδιωτικαί έπιχειρήσεις, αί όποΐαι φροντί
ζουν δώ τής συχνής ένημερώσεως τού προσωπικού των νά βελτιώνουν τούς όρους 
λειτουργίας των.

» Η Διεύθυνσις Τουριστικής ’Αστυνομίας, είχ :ην ευ ιυχιαν να τής παραχω-
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ρηθή ύπό της ’Εθνικής Ε στία ς εν εΐκοσαήμερον διά τήν μετεκπαιδευσιν κατωτέρων 
αυτής υπαλλήλων.

))Αί εύχαριστίαι μας διά τήν παραχώρησιν ταύτην είναι άπειροι προς δλους 
τούς παράγοντας τής Εθνικής 'Εστίας, τής οποίας το εκπολιτιστικόν καί έθνικόν 
παιδαγωγικόν έργον είναι γνωστόν εις δλους τούς τομείς τής Διοικήσεως έκ τής 
συνεχούς έν αύτή φιλοξενίας υπαλλήλων διαφόρων κλάδων.

»'Η  Διεύθυνσις Τουριστικής ’Αστυνομίας αισθάνεται έπίσης ύποχρέωσιν νά 
έκφραση δι’ εμού τάς εύχαριστίας της προς τον κ. Πρόεδρον και τον κ. Γενικόν 
Γραμματέα Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού, οί όποιοι υιοθέτησαν τήν πρότα- 
σιν τής υπηρεσίας διά τήν λειτουργίαν τού σεμιναρίου τούτου τής μετεκπαιδεύσεως, 
κατανοήσαντες πλήρως τήν σκοπιμότητα καί παρασχόντες τα προς τούτο μέσα έν 
συνεργασία μέ τήν ’Εθνικήν Εστίαν.

Κατά τή ν  σ τ ιγμ ή ν  το ύ  'Α γ ιασμ ού : Διακρίνονται ό έν συντάξει ’Αρχηγό; ’Αστυνο
μ ία ; Πόλεων κ. Ν. Νέρη;, ό Υ π ο σ τρ ά τη γο ; τ ή ; Ε.Β.Χ. κ. Ε. Βενιεράκη;, οί ’Αστυνομι

κοί ΔιευΟυνταί Α' κ. Κ. Τουζένη; καί Δ. Υ φ α ντή ; κ.λ.

« ’Απευθύνομαι τώρα εις εκείνους οί όποιοι ειχον τήν τιμήν καί τήν τύχην νά 
κληθούν νά παρακολουθήσουν τάς διαλέξεις καί λοιπάς εκδηλώσεις τού είκοσαημέ- 
ρου τής ένταΰθα φιλοξενίας των.

«Ε ίμαι βέβαιος δτι δλοι θά παρακολουθήσετε μέ ενδιαφέρον τάς ομιλίας τάς 
όποιας ειδικοί περί τά τουριστικά θέματα θά σάς κάνουν καί θά θελήσετε νά έπω- 
ωεληθήτε τής εύκαιρίας διά νά πλουτίσετε τάς γνώσεις σας, ώστε επανερχόμενοι 
έίς τάς υπηρεσίας σας νά έχετε πολ?υά ωφέλιμα καί χρήσιμα άποκομίσει καί νά δύ- 
νασθε νά τά μεταδώσετε καί εις άλλους συναδέλφους σας ή ίδιώτας.

«Σας είναι γνωστόν δτι τό Κράτος καταβάλει έξαιρετικάς προσπάθειας διά 
τήν άνάπτυξιν τού Τουρισμού έν Έλλάδι καί τήν καλλιτέραν άξιοποίησιν τού του
ριστικού πλούτου τής χώρας.

« 'Η μείς, οί όποιοι ύπηρετοΰμεν εις τήν Τουριστικήν ’Αστυνομίαν, έν στενή 
συνεογασία μέ τάς λοιπάς άστυνομικάς υπηρεσίας καί τάς άρμοδίας υπηρεσίας τού
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Ελληνικού ’Οργανισμοί) Τουρισμού, πρέπει νά δώσωμεν δλας μας τάς δυνάμεις 
ώστε ή προσπάθεια αυτή νά έπιτύχη απολύτως.

»'Η Τουριστική ’Αστυνομία έχει άποκτήσει μίαν παράδοσιν κατά τήν τρια
κονταετή ένάσκησιν των καθηκόντων της καί, έν τώ πλαισιω των αρμοδιοτητοιιν 
της κατά κοινήν ομολογίαν συνέβαλε καί αύτή εις τήν δημιουργίαν καλοϋ κλίματος 
διά τήν άνάπτυξιν τοϋ Τουρισμού καί τουριστικής έν γένει συνειδήσεως.

«Συνεχίσατε τήν παράδοσιν αυτήν καί φροντίσατε διά τής αύτοβελτιωσεως 
νά φανήτε άντάξιοι τής εμπιστοσύνης τής υπηρεσίας προς υμάς.

«Κατά τό εΐκοσαήμερον τής ενταύθα φιλοξενίας σας, ζώντες εις ένα θερμόν 
Ελληνοχριστιανικόν περιβάλλον τό όποιον άποτελεΐ τό ιδιαίτερον χαρακτηριστι
κόν γνώρισμα τής ’Εθνικής Εστίας, διά των διαλέξεων τάς οποίας θά άκούσετε 
καί των επισκέψεων τάς οποίας θά πραγματοποιήσετε εις διαφόρους τουριστικά.ς 
περιοχάς καί μονάδας Τουρισμού, είμαι βέβαιος δτι θά άντιληφθήτε τάς γενομένας 
προόδους εις τον τομέα τουριστικής άναπτύξεως καί τάς καταβαλλομένας προσπά
θειας, καί θά αίσθανθήτε υπερηφάνειαν καί ώς "Ελληνες καί ώς όργανα I συριστι
κής ’Αστυνομίας.

«Πιστεύω επίσης δτι ή διέλευσίς σας άπό τήν ’Εθνικήν Ε στίαν θά σας ώφε- 
λήση κατά πολύ εις τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων σας μετά πραότητος καί καλω- 
σύνης προς τούς ερχομένους εις υπηρεσιακήν επαφήν μαζύ σας, ώς αρμόζει εις όρ
γανα τής Τουριστικής ’Αστυνομίας.

« ’Ενθυμούμαι δτι ό αείμνηστος καί καλός καί αγαθός Βασιλεύς Παύλος,τού 
οποίου έμπνευσις καί δημιούργημα είναι ή ’Εθνική Ε στία , κατά διαφόρους περιο
δείας του εις τάς έπαρχίας, οσάκις συνήντα δημοδιδάσκαλον ή δασικόν ή κοινοτι
κόν υπάλληλον ή άλλης είδικότητος, δστις είχε φοιτήσει εις τήν ’Εθνικήν Ε στίαν, 
τόν διέκρινε έκ τής έν γένει συμπεριφορά.ς του καί έλεγε εις τήν ακολουθίαν του : 
«Αύτός θά έχη περάση άπό τήν Εστίαν». Τόσον ήτο καταφανής ή διαφορά τής 
συμπεριφοράς του.

«Σάς εύχομαι καλήν διαμονήν καί καλήν έπίδοσιν, αν καί είμαι βέβαιος καί
διά τά δύο».

"Ας σημειωθή δτι εις σεμνήν τελετήν τής 27ης Νοεμβρίου, κατά τήν οποίαν 
παρέστησαν πολλαί προσωπικότητες τού Τουρισμού, ανώτατοι άξιωματικοί κ .λ ., 
ή Εθνική Εστία άπένειμε αναμνηστικά διπλώματα εις τούς 90 φιλοξενηθέντας 
επί τή λήξει τής περιόδου φιλοξενίας των.

ΟΙ Δ' ΠΑΝΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

]Υ Ιε ΠΟΛΛΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ καί μέ ένθουσιασμόν έπί υψηλού επιπέδου διε- 
ξήχθησαν εφέτος οί Δ' Παναστυνομικοί Σκοπευτικοί ’Αγώνες. "Ελαβον μέρος αί 
σκοπευτικά! ομάδες των Διευθύνσεων ’Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών καί Κερκύ- 
ρας καί ή όμάς των ’Αστυνομικών Σχολών, τά αποτελέσματα δέ, άριστα καί αρ
κούντως ικανοποιητικά καθ’ ύλην τήν άξιολόγησίν των, ένέσπειραν τόν ενθουσια
σμόν εις τόν άστυνομικόν κόσμον καί κατέδειξαν τήν πράγματι σοβαράν εργασίαν 
πού έπιτελεΐται εις τόν ειδικόν αυτόν τομέα τού άστυνομικοΰ αθλητισμού.

Τά άγωνίσματα, διεξαχθέντα άπό 10ης έως 12ης Νοεμβρίου έ.έ. εις τά σκο
πευτήρια 'Υμηττού καί 'Υποδ/νσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έχουν ώς ε
ξής κατά σειράν ήμερομηνιών :

1) Τετάρτη, 10-11-1965, άγωνίσματα δύο. Τό πρώτον, δι’ άστυνομικοΰ πε
ριστρόφου άκριβείας, διεξήχθη κατά στόχου 0,50 X 0,50 καί μέ βολάς 35, έκ τών 
οποίων αί 5 δοκιμαστικά! καί αί 30 βαθμολογηθείσαι. Χρόνος 5 βολαί είς 6'. Τό 
δεύτερον, δι’ άστυνομικοΰ περιστρόφου ταχείας βολής, διεξήχθη κατ’ άνδρεικέλων
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μέ τάς αύτάς βολάς καί τήν ιδίαν βαθμολογίαν καί μέ χρόνον 3" Si’ έκάστην βολίδα.
2) Πέμπτη, 11-11-1965, αγώνισμα τρίτον δι’ άεροβόλου τυφεκίου. Διεξή- 

χθη έκ τής στάσεως του όρθίως καί μέ σύνολον 25 βολών, έκ των οποίων έβαθμο- 
λογήθησαν at 20. Χρόνος 30'.

3 ) Παρασκευή, 12—11 — 1965, αγώνισμα τέταρτον δι’ άεροβόλου πιστολιού. 
Σύνολον βολών 25, βαθμο?ιογηθεΐσαι 20, χρόνος 30'.

Τά γενικά αποτελέσματα, άριστα καί άρκούντως ικανοποιητικά καθ’ όλην 
τήν άξιολόγησίν των διά τούς άθλητάς μας, ώς προελέχθη, έ'χρυν ώς κατωτέρω :

Α γ ώ ν ισ μ α  Α '
Ά τ  ο μ ι κ  ή κ α τ ά τ α ξ ι ς :

1) Ά στυφ . 12603 Λαζαράκος Λάζαρος τής Άστυν. Δ/σεως Πειραιώς 272/300
2) » 14112 Ί ’ιμόπουλος Αλέξανδρος » » » » 267/300
3) » 16486 Παπαδόπουλος Άναστ. » » » » 260/300

' Ο μ α δ ι κ ή  κ α τ ά τ α ξ ι ς :
1)  'Ομάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς ...............................  1057/1200
2) » » » ’Αθηνών ..................................... 967/1200
3) » » Σχολής ...................................................................  964/1200
4) » » Διευθύνσεως Πατριών ..................................  958/1200
5) » » » Κερκύρας ..................................  955/1200

’Α γ ώ ν ισ μα  Β'
Ά  τ ο μ ι κ  ή κ α τ ά τ α ξ ι ς :

1) Ά στυφύλαξ 14401 Σταθόπουλος Β. τής Άστ. Δ/νσεως Πειραιώς 263/300
2) 'Τπαστυν. Β. 15138 Νικολόπουλος Δ. » » » Πατρών 256/300
3) » Α ' 14818 Άλεξόπουλος Σ. » » » » 254/300

' Ο μ α δ ι κ ή  κ α τ ά τ α ξ ι ς :
1)  'Ομάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς 955/1200
2) » ’Αστυνομικής Σχολής 922/1200
3) » ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών 911/1200
4 ) »  Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύρας 889/1200
5) » ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών 862/1200

Σ ύνθετος κατάταξ ις  εις άμφότερα τά αγωνίσματα
α) ’Α τ ο μ ι κ ή :

1) Ά στυφύλαξ 14101 Σταθόπουλος Β. τής Άστ. Δ/σεως Πειραιώς 521/600
2) » 12603 Λαζαράκος Λ. » » » Πειραιώς 517/600
3) » 14112 Ψάμόπουλος Α. » » » Πειραιώς 516/600

β ) ' Ο μ α δ ι κ ή :
1) 'Ομάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς 2012/2400
2) » ’Αστυνομικής Σχολής 1886/2400
3) » ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατριών 1869/2400
4) » ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύρας 1844/2400
5) » ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών 1829/2400

’Α γ ώ ν ισ μα  Γ'
Ά  τ ο μ ικ  ή κ α τ ά τ α ξ ι ς :

1) Ά στυφύλαξ 13434 Πεππές Μιλτ. τής Άστ. Δ/νσεως Πειραιώς 181/200
2) » 18427 Δροσόπουλος Ν. » » » Αθηνών 180/200
3) » 16834 Κωσταρέλλος Ά . » » )> Πειραιώς 179/200
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1) Όμάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών
2) » » » ’Αθηνών
3) » » » Πειραιώς
4) )) » » Κερκύρας
5) » » Σχολής

’Α γώ νισμα  Δ'

698/800 
690/800 
689 /800 
663 /800 
662 /800

1)
2 )
3)

1)
2 )
3)
4)
5)

’Α τ ο μ ι κ ή  κ α τ ά τ α ξ ι ς :
Αστυφύλαξ 14097 Δεδετσίνας Ν. τής Ά στ. Δ /νσεως Πειραιώς 168/200

» 17323 Μπούτσελης Π. )) )) » ’Αθηνών 167 /200
» 12603 Λαζαράκος Λ. )) )) » Πειραιώς 166 /200

'Ο μ α δ ι κ ή κ α τ ά τ οc ξ ι ς :
Όμάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς

» » )) ’Αθηνών
» » )) Πατρών
» » » Κερκύρας
» )> Σχολής

628/800 
626 /800 
607 /800 
598 /800 
595 /800

Βαθμολογική κατάταξις των ομάδω ν :

1) Όμάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς. Βαθμοί 52
2) » )) » Πατρών. » 27
3) » » » ’Αθηνών. » 23
4) » » » Κερκύρας. » 12
5) » » Σχολής. » 9

Ε ΙΣ ΣΕΜΝΗΝ καί επιβλητικήν τελετήν, ή οποία έλαβε χώραν τήν 18ην ώραν 
τής 12-11-1965 έν τή αιθούση τής Σχολής ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων, αί 
ικανότητες των σκοπευτών μας έπεβραβεύθησαν ίδιοχείρως παρά του 'Υπουργού 
Δημοσίας Τάξεως κ. Χρ. Άποστολάκου καί τοΰ ’Αρχηγού μας κ. Ευαγγέλου Κα- 
ραμπέτσου. Παρέστησαν: 'Ο Γενικός Γραμματεύς τής Σκοπευτικής 'Ομοσπον
δίας Ελλάδος, Ταξίαρχος κ. X. Τσεπαπαδάκης, ό τέως Γενικός Γραμματεύς Α.Σ. 
Ε.Α.Ε.Δ. καί νυν Πρόεδρος Τεχνικής ’Επιτροπής Σ .Ε.Γ.Α.Σ., ’Αρχίατρος κ. Ν. 
Παπαρέσκος, ό Γενικός Γραμματεύς Α.Σ.Ε.Α.Ε.Δ., Άντισυνταγματάρχης κ. Σ. 
Μαρκόπουλος, ό Διευθυντής Σωματικής ’Αγωγής Γενικού ’Επιτελείου ’Αεροπο
ρίας, ’Αντισμήναρχος κ. Α. Παππάς, ό τεχνικός άθλητισμοΰ τής Α.Σ.Ε.Α.Ε.Δ., 
’Αντισμήναρχος κ. Γ. Άθανασόπουλος, ό ’Αντιπρόεδρος Πανελληνίου Σκοπευ
τικής Εταιρείας κ. Κ. Λυκούρης, εφοπλιστής, ό Γενικός Γραμματεύς τής Π.Σ.Ε. 
κ. Ν. Εύσταθίου, οι δημοσιογράφοι κ. Δ. Άργυρόπουλος, Ν. Γεωργακάκος καί 
Γ. Λιβέρης καί άλλοι. ’Από αστυνομικής πλευράς, πλήν τοΰ κ. ’Αρχηγού παρέ
στησαν : Οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' κ. Έμμαν. Άρχοντουλάκης, Ν. Βερελής, 
Γ. Χαλοϋλος, Δ. Βασιλάκος, Κ. Τασιγεώργος, Α. Κωτσιάς, Κ. Τουζένης, Δ. 'Υ 
φαντής, Δ. Γιαννόπουλος, Γ. Χατζηελευθερίου, I. Κεφαλάς, Α. Στρατής, Π. Λυ- 
κούσης καί Β. Γιαννόπουλος, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β' κ. Β. Σακελλαρίου, 
Π. Αναγνωστόπουλος, Κ. Σπυριούνης, Α. Λαλιώτης, Κ. Στόκας, Α. Σταματό- 
πουλος, Γ. Τσατούχας, Κ. Πολίτης, Κ. Τσιοΰγκος, Η. Μπούρας καί Ν. Καρυ- 
δάκης, πολλοί ’Αστυνόμοι καί ά.λλοι άστυνομικοί απάντων των βαθμών.

Ή  έναρξις τής τελετής έγένετο δι’ επιτυχούς προσφωνήσεως τοΰ ’Αστυνό
μου Α' κ. Β. Κρύου, προϊσταμένου τής 'Υπηρεσίας ’Αθλητισμού ’Αστυνομίας Πό
λεων καί διεθνούς νικητοΰ εις τό άθλημα τής σκοποβολής. Είπεν ό κ. Κρύος :
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«Κύριε 'Υπουργέ,
« ’Αναφέρω δτι σήμερον έληξαν οι Δ' Παναστυνομικοί Σκοπευτικοί ’Αγώνες. 
,/Η ’Οργανωτική Επιτροπή εύχαριστεϊ θερμότατα τούς προσελθοντας και 

οπωσδήποτε συντελέσαντας εις τήν επιτυχή διεξαγωγήν των αγώνων τούτων.
« ’Ιδιαιτέρως εύχαριστεϊ 'Υμάς, αξιότιμοι κύριοι, διότι έτιμήσατε την  ̂τελε

τών ταύτην καί διά τής υψηλής σας παρουσίας προσεδώκατε τον τόννον τής έπιση- 
μότητος, ή όποια άναγκαιοΐ διά τον άπαιτούμενον ενθουσιασμόν περί τήν επιτε-
λουμένην προσπάθειαν.  ̂ ; ή , ,

«Μ ετ’ ολίγον θά προσέλθουν ενώπιον σας οί νικηταί των αγωνων δια να πα
ραλάβουν τά βραβεία των.

Ό  Υ π ο υ ρ γ ό ς  Δημοσίας Τάξεως κ. X. Άποστολάκος, ό ’Αρχηγός του 'Αστυνομικού 
Σώματος κ. Ε. Καραμπέτσος, ό Γενικός Δ/υτής ’Αστυνομίας κ. Γ. Χαλοΰλος καί ό Δ/ντής 

’Α στυνομίας ’Α θηνώ ν κ. Ε. Ά ρχοντουλάκης μετά τω ν  βραβευθέντων σκοπευτών.

«Τά βραβεία ταϋτα είναι ό ουραίος κότινος, τον όποιον διά τής εύγενοϋς ά- 
μίλλής διεξεδίκησαν καί κατέκτησαν εις τά ειρηνικά πεδία βολής οί σκοπευταί α
στυνομικοί των Διευθύνσεων ’Αθηνών—Πειραιώς—Πατρών—Κέρκυρας και τής
’Αστυνομικής Σχολής. ) , , , ,

«"Απαντες οί άγωνισθέντες διεδήλωσαν ευχαριστίας διότι ο κύριος Αρχη
γός του Σώματος, παρά τάς σοβαράς ύπηρεσιακάς δυσχερείας καί τάς έν γένει άν- 
τιξοότητας έπέμενε καί άπέφυγε τήν ματαίωσιν τών αγώνων.

«Τά άποτελέσματα τών Δ' Παναστυνομικών Σκοπευτικών ’Αγώνων υπήρ- 
in^fviTrviY τrr/οά το γεγονός ο τ ι  επί μήνας ολοκλήρους οί αγωνισθεντες

όιοτι αΛΑα, AAtuv ·
σίωσίν των εις τήν σπουδαίαν άποστολήν
σφαλείας. , , , „

«Οί νικηταί είναι άξιοι συγχαρητηρίων δια τήν νίκην των, συγχαρητήρια ο- 
ς οφείλονται εις όλους τούς άγωνισθέντας, διότι έπέδειξαν τήν αυτήν προθυμίαν,μω
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την αυτήν άγωνιστικήν διάθεσιν καί έν προκειμένω δεν έ'χει τόσην αξίαν ή Ν ί κ η, 
όσον τό ε ύ ά γ ω ν ί ζ ε σ θ α ι.

»Είς τούς Παναστυνομικούς Σκοπευτικούς ’Αγώνας, καίτοι Παναστυνομι- 
κοί, δεν συναγωνίζονται οί πρωταθληταί σκοπευταί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έ- 
κεΐνοι διά τούς όποιους τό Αστυνομικόν Σώμα καί ό φίλαθλος κόσμος τοσαύτην 
υπερηφάνειαν αισθάνονται, διότι αΐ επιδόσεις των είναι ύψηλαί καί προς τό παρόν 
άσυναγώνιστοί, διαβλέπομεν όμως μετά πλήρους βεβαιότητος, ότι οί νέοι βλαστοί 
των Παναστυνομικών Σκοπευτικών ’Αγώνων, αυτοί πού ήγωνίσθησαν εφέτος, λίαν 
συντόμως θά άντιπαραταχθώσιν, επί ί'σοις όροις, εις τούς βατήρας τών πεδίων βο
λής έν έπιπέδω Πανελληνίων ’Αγώνων.

«Έκφράζοντες τήν ευχήν όπως ή άγαπημένη Πατρίς μας, ή Αιώνια Ελλάς, 
διαβιοΐ έν ησυχία καί ασφαλεία, ΐνα δυνηθώμεν καί κατά τό προσεχές έτος νά συ- 
ναντηθώμεν εις τούς άγωνιστικούς σκοπευτικούς χώρους τών ωραίων καί εύγενών 
έπιδιώξεων, παρακαλοΰμεν τον σεβαστόν καί αγαπητόν μας ’Αρχηγόν όπως εύα- 
ρεστηθή καί άπονείμη τά έπαθλα εις τούς νικητάς».

*
ΓΤΊ *  *
-L Α ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ καί αί έπευφημίαι έκλεισαν τήν ώραίαν προσ- 
φώνησιν τοϋ κ. Κρύου καί συνώδευσαν έν συνεχεία τήν βράβευσιν τών νικητών. 
Έπηκολούθησε δεξίωσις εις τήν ειδικήν αίθουσαν τής Σχολής, κατά τήν οποίαν ό 
ένθουσ ιασμος και το «κέφι» εφθασαν εις... αρκούντως καί πάλιν ικανοποιητικά έ- 
πίπεδα καί μετέβαλαν τό απόγευμα έκεϊνο εις ένα έλληνικώτατον βραδυνόν. 
Ύπό τούς ήχους τμήματος τής Φιλαρμονικής μας, ό Υπουργός κ. Χρ. Ά πο- 
στολάκος έσυρε τον «τσάμικον» καί τον «καλαματιανόν» καί ήκολουθήθη άπό 
πολλάς χορευτικάς δεινότητας τής βραδυάς. Διεκρίθησαν διά τάς χορευτικάς έπι- 
δόσεις των, πλήν τού κ. 'Υπουργού : ό κ. Βερελής εις λίαν ορθόδοξον «τσάμικον», 
ό Άντ/ρχης κ. Κ. Κοτσώνης καί ό κ. Κρύος εις καλόν «τσάμικον», οί κ. Χαλοΰ- 
λος, Βασιλάκος καί Λαλιώτης εις λίαν ορθόδοξον «καλαματιανόν»... Καί πολλοί 
άλλοι, μέχρι τής 21ης ώρας σχεδόν ότε έληξεν ή όλη έκδήλωσις.

"Ενα μεγάλο «εύγε» έκφράζουν αί στήλαι αύταί προς όλους όσους συνετέλε- 
σαν εις τήν άρίστην όργάνωσιν καί διεξαγωγήν τών Δ' Παναστυνομικών ’Αγώνων. 
Καί θερμότατα συγχαρητήρια προς τούς νικητάς, άλλά καί όσους άλλους ήγωνί
σθησαν ύπό τήν εύγενή ιδέαν τής άμίλλης.

Λ Α Μ Π Ρ Α Ι Π Α Τ Ρ Ι Ω Τ Ι Κ Ο  - Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Ι  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Υ Π Ο  Τ Η Σ
“ Π Α Ι Δ Ι Κ Η Σ  Σ Κ Η Ν Η Σ , ,  Τ Ο Υ  Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Υ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν

Ρ
■LJ ΝΑ ΩΡΑΙΟΤΑΤΟΝ πρόγραμμα, άφιερωμένον εις τήν μεγάλην έπέτειον 
τής 28ης ’Οκτωβρίου, παρουσίασε μέ πολλήν έπιτυχίαν ή «Παιδική Σκηνή» τού 
Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων εις τρεις διαδοχικάς παραστάσεις. Ή  πρώτη έ- 
γένετο εις τό θέατρον Γ. Παππά τών ’Αθηνών τήν 14ην Νοεμβρίου, ή δευτέρα εις 
τό Δημοτικόν Θέατρον Πειραιώς τήν 2'1ην καί ή τρίτη εις τήν Ποντιακήν Λέσχην 
Νίκαιας τήν 28ην τού αυτού μηνός.

Τό πρόγραμμα περιελάμβανε τό μονόπρακτον «Κορυτσά» τού Δ. Μπόγρη, 
κατά διδασκαλίαν καί σκηνοθεσίαν τού κ. Σ. Νικολαΐδη καί μέ έρμηνευτάς τον Δ. 
Ζαχαριίαδην, τήν I. Λεμπέση, τήν Φρ. Ταμβακάκη, τον I. Χρυσάκη, τον Τρ. Ζα- 
χαριάδη καί τήν Αίμ. ΤριανταφυλΔοπούλου. Περιελάμβανε έπίσης άπαγγελίας 
ποιημάτων άπό τούς I. Σταματίου καί Τρ. Ζαχαριάδην, εκτελέσεις μουσικών συν
θέσεων ύπό τής Φιλαρμονικής τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ομιλίαν τού γράφοντος 
επί τού πανηγυρικού μέρους τής δλης έκδηλώσεως, ήτοι τής 28ης ’Οκτωβρίου,
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καί άνάλυσιν των σκοπών τής «Παιδικής Σκηνής» ύπδ του Τπαστυνομου Α κ. 
Σ. Πηλού. Καί πρέπει νά τονισθή από τής πρώτης στιγμής, δτι και αι τρεις εκδη
λώσεις έσημείωσαν λαμπράν επιτυχίαν, αφού τό κοινόν ύπερπληρωσε τας αίθουσας 
καί κατεχειροκρότησε τούς συντελεστάς τής δλης προσπάθειας.

*

Γ ; ΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΜΕΣΤΟΝ θέατρον Γ. Παππα, την πρώτην παράστασιν πα- 
ρηκολούθησαν ό Τπουργος Δημοσίας Ταζεως κ. Κ. Αποστολακος, οι βουλευιαι 
κ. Δ. Βρανόπουλος, Ε. Άνερούσης καί Κ. Παπασπύρου, ό ’Αρχηγός τής Αστυ
νομίας Πόλεων κ. Ε. Καραμπέτσος, ό Γενικός Δ/ντής Χωρ/κής 1 ποστρατηγος^κ. 
Κοέτσας, ό ’Αντιδήμαρχος ’Αθηναίων κ. Ρίτσος, ό τέως ’Αρχηγός ’Αστυνομίας

’Από τή υ  εκδήλω σ ιν είρ τό θέατρου «Γ. Παππα» τώυ ’Αθηνών. Οί πρωταγωνισται 
τήξ «Κ ορυτσας» τοΟ Δ. Μ πόγρη, ’ Ιωάννα Λεμπέση καί Δ. Ζαχαριάδη; εις μίαν χαρα

κτηριστικήν στιγμήν τού έργου.

Πόλεων Α ντιστράτηγος έ.ά. κ. Χατζηπροδρόμου, ό πρώην Γενικός Δ/ντής  ̂Υ
πουργείου Δικαιοσύνης κ. Κ. Στυλιανός, ό πρώην Δ/ντής τού 'Υπουργείου ^Οικο
νομικών κ. I. Κωνσταντακόπουλος, ό Πρόεδρος Φίλων ’Όπερας κ. Λ. Ροϋσσος, 
τέοος Έ φέτης, ό Δ /ντής τού «Όρφείου ’Αθηνών» κ. Α. ’Εμμανουήλ, εκπρόσωπος 
τού Νομάρχου ’Αττικής, έκπρόσωποι τού τύπου καί άνω των 400 άλλων ατόμων. 
’Από Αστυνομικής πλευράς, πλήν τού κ. ’Αρχηγού παρέστησαν : οί Άστυν/κοί 
Διευθυνταί Α ''κ . Ε. Άρχοντουλάκης, Ν. Βερελής, Κ. Τασιγεώργος,^Α. Κωτσιας, 
Γ. Χατζηελευθερίου, 1. Κεφαλάς, Α. Στρατής καί Β. Γιαννόπουλος, οί έν συντάζει 
’Αρχηγοί ’Αστυνομίας κ. Δ. Κάλλιας καί Ν. Αρχιμανδρίτης Μ  πολλοί άλλοι α
ξιωματικοί καί κατώτεροι άστυνομικοί έν ένεργεία καί συντάξει.
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Κατα κοινήν ομολογίαν, ή έκδήλωσις εις τδ θέατρον Γ. Παππά άπετέλεσεν 
έκπληςιν δια την Παιδικήν Σκηνήν. Ή  θαυμασία παρουσίασις του σκέτς «Κορυ- 
τσα» και ειδικωτερον ή άρτια άπόδοσις των ρόλων τοϋ «Γ ιαννίτση» καί τής «κυ- 
ρα-Φωτα>ς» ύπό των νεαρών πρωταγωνιστών Δ. Ζαχαριάδη καί ’Ιωάννας Λεμ- 
πεση, κατεχειροκροτήθη καί ένέσπειρε ρίγη συγκινήσεως έμπρός εις τήν μεγά- 
λην ύποθεσιν άπελευθερώσεως τής Κορυτσάς ύπό τών ελληνικών στρατευμάτων 
το 1940. Συγκινησιν επίσης προεκάλεσαν καί κατεχειροκροτήθησαν καί οί υπόλοι
ποι νεαροί ερμηνευταί, ήτοι ή Φρ. Ταμβακάκη εις τον ρόλον τής «Χρυσούλας», ό
Ιωάννης Χρυσάκης εις τον ρόλον του «'Ιεροθέου», ό Τρ. Ζαχαριάδης εις τον κα

ταπληκτικόν ρόλον τοϋ ’Ιταλού στρατιώτου «Γκαμπριέλλο» καί ή Αιμιλία Τριαν- 
ταφυλλοπούλου εις τον ρόλον μιας πολύ επιτυχημένης «Σμάρως». ’Έπειτα, άρί- 
στας εντυπώσεις άφησεν ή άπόδοσις τών ποιημάτων «28η ’Οκτωβρίου», καί «Στους 
νεκρούς» τοϋ I. Πολέμη, ύπό τών νεαρών Ίωάννου Σταματίου καί Τρύφωνος Ζα
χαριάδη.

Η Φιλαρμονική μας, όπως πάντοτε, ένεθουσίασε καί έπέφερε θύελλαν χει
ροκροτημάτων τοϋ εκλεκτού κοινού. 'Υπό τήν άψογον διεύθυνσιν τών αρχιμουσι
κών μας κ. Β. Σωζοπούλου καί Ύπαστυνόμου Α' κ. Δ. Μπουκουβάλα, απέδωσε λίαν 
επιτυχώς τό έμβατήριον « ’Αστυνομία Πόλ.εων» τοϋ κ. Δ. Μπουκουβάλα κατ’ αρ
χήν. Έν συνεχεία, ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ ίδιου κ. Μπουκουβάλα ερμήνευσε τήν 
« Ελληνικήν Πανήγυριν» τοϋ Σ. Καίσαρη καί «Επιλογήν Ε λληνικών Τραγου- 
διών» τοϋ κ. Σ. Δουκάκη, άκολούθως δέ καί ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Β. Σωζο
πούλου ερμήνευσε επιτυχέστατα τήν «Άρλεζιάνα» τοϋ Μπιζέ.

Ή  πανηγυρική ομιλία τοϋ γράφοντος, δι’ εύνοήτους λόγους δεν δύναται ν ’ 
αποτελεση άντικείμενον ιδιαιτέρας έξάρσεως άπό τών στηλών μου. (Γνωστόν τό
λαϊκόν ρητόν διά τον «Γιάννην» πού.....  κερνάει καί πίνει......). Διά τήν άνάύιυσιν
όμως τών σκοπών τής «Παιδικής Σκηνής» ύπό τοϋ εκλεκτού συναδέλφου κ. Σ. 
Πηλοΰ, πρέπει νά λεχθή ότι αυτή ύπήρξε διεξοδική καί πολύ επιτυχής καί δι
καίως ό κ. Σ. Πηλός άπέσπασε τά συγχαρητήρια τών παρευρεθέντων.

Υ  * '*
-L ΠΟ ΤΟ ΑΪΤΟ κλίμα ένθουσιασμοΰ καί μέ περισσοτέραν ’ίσως επιτυχίαν— 

τήν όποιαν έλάμπρυνεν ή κατ’ έκείνην τήν ημέραν έορταζομένη έπέτειος τής κα- 
ταλήψεως τής Κορυτσάς (21-11-1940) τής Βορείου ’Ηπείρου μας—έδόθη καί ή 
παράστασις τοϋ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιώς τήν 21ην Νοεμβρίου έ.έ., κατά τήν 
οποίαν έπανελήφθη τό αύτό πρόγραμμα τής 14ης τοϋ μηνάς. Παρέστησαν πλέον 
τών 700 άτόμων τής γείτονος μεταξύ τών οποίων : ό Νομάρχης κ. Ά ρ. Κακού- 
ρης, οί βουλευταί κ. Ε. Σκορδίλλης καί Κ. Παπασπύρου, ό Πανοσιολογιώτατος 
’Αρχιμανδρίτης κ. ’Ιγνάτιος Πουλουπάτης ως έκπρόσωπος τής 'Ιερά.ς Μητροπό- 
λεως Πειραιώς, ό Πλοίαρχος κ. Σταμπολής ώς έκπρόσωπος τοϋ 'Υπουργού Ε μ 
πορικής Ναυτιλίας, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωρ/κής Πειραιώς, Συνταγματάρχης 
κ. Η. Παπαδόπουλος μετά τών Άντισυνταγματάρχου κ. Κ. Κατσόγιαννη καί Τ αγ
ματάρχου κ. Γ. Τζάκη, ό Πρόεδρος τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιώς κ. Π. 
Μερτίκας μετά τών συμβούλων κ. Ζηλάκου, Ίσμαήλου, Κατσιβαρδάκου καί Δια- 
μαντοπούλου καί τοϋ Γενικού Γραμματέως τοϋ Δήμου κ. Γ. Πιτσάκη, ό Πρόε
δρος τοϋ Πειραϊκοϋ Συνδέσμου κ. Ε. Σπυράκης, ή Πρόεδρος τοϋ Ο.Κ.Φ.Α. Πει
ραιώς κ. Άθηνά Δηλαβέρη μετά κυριών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 'Ομίλου, 
ό Πρόεδρος Έλαιεμπόρων Πειραιώς κ. Ε. Δημητρόπουλος, ή Γενική Γραμματεύς 
τής Λέσχης Εργαζομένου Κοριτσιού Πειραιώς κ. Ά ννα Λούλου, οί δημοσιογρά
φοι κ. Σ. Παπαδόπουλος καί Β. Κουτούζης καί άλλοι εκλεκτοί παράγοντες τής 
Πειραϊκής κοινωνίας. ’Από πλευράς άστυνομικών παρέστησαν ό Διευθυντής Ά -
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στυνομίας Πειραιώς κ. Δ. Βασιλακος, ο Δ/ντης τής ~ΥΙ .Α. Πειραιώς κ. Κ. Δη- 
μητρόπουλος καί άλλοι άξιωματικοί καί κατώτεροι άστυνομικοί υπάλληλοι.

Καί ύπό τό αύτό κλίμα ένθουσεασμοϋ έδόθη καί ή τρίτη παράστασις εις 
τήν Ποντιακήν Λέσχην Νίκαιας τήν 28ην Νοεμβρίου, κατά τήν όποιαν παρευρέ- 
θησαν πλέον των 600 άτόμων. Μεταξύ αύτών καί οΐ βουλευταί κ. X. Μπουγάς 
καί Δ. Διαμαντίδης, ό Δήμαρχος Νίκαιας κ. Δ. Καρακουλουξής, ό Πρόεδρος της 
Ποντιακής Λέσχης κ. X. Θεοόωριδης, ο Διευθυντής της οικείας Αστυνομικής

Μία αποψ ΐ5  τή ς α ιθούση ; τού Δημοτικού Θεάτρου ΓΓειραιώζ πρό τήζ ένάρξεωζ του
προγράμματος.

'Υποδιευθύνσεως, ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ ; Κ. Σπυριούνης καί πολλοί αξιω
ματικοί καί κατώτεροι αστυνομικοί υπάλληλοι. Ας σημειωθή ότι ο ενθουσιασμός 
εις τήν Νίκαιαν ύπερέβη τά προσδοκώμενα, ό όγκος του κοινού επεβαλλε την με
ταφοράν καθισμάτων έκ των πέριξ κέντρων καί, γενικώς  ̂οί παρακολουθήσαντες 
τάς τόσον αυθορμήτους εκδηλώσεις των παρευρεθέντων άπεκόμισαν τάς πλέον 
συγκινητικάς, άν όχι συγκλονίστε ας εντυπώσεις.

** *
θ  ΕΡΜΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ I εκφράζονται καί διά των στηλών αυτών προς τον 
κ Δ Παγουλάτον, τον εκλεκτόν θιασάρχην καί ήθοποιόν, ό όποιος τόσον εύγενώς 
παρεχώρησεν είς τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων τήν αίθουσαν του θεάτρου 
τής όδοϋ Σίνα ’Αθηνών διά τήν έκδήλωσιν τής Παιδικής Σκηνής. Επίσης,^ θερ- 
μαί εύχαριστίαι εκφράζονται προς τήν Δημοτικήν ’Αρχήν τοΰ Πειραιώς διά τήν 
παρανώρησιν τού Δημοτικού Θεάτρου τής γείτονος, ώς καί προς την Λέσχην Πον
τίω ν Νίκαιας του Πειραιώς. ’Αλλά θερμοτάτας ευχαριστίας εκφράζουν αί στήλαι 
κα ί ποός τον κ. Α. ’Εμμανουήλ, τον διευθυντήν τοΰ «Όρφείου ’Αθηνών», ό όποιος 
υ'έ τόσην ευγένειαν καί κατανόησιν τών σκοπών τής Παιδικής Σκηνής έχει πα-
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ραχωρήσει μίαν αίθουσαν, άπό συστάσεως της Σκηνής, διά την διδασκαλίαν των 
παιδιών μας.
; Και y-M συστασις διά των στηλών αύτών προς άπαντας τούς αστυνομικούς : 
Εμπιστευθήτε τα παιδια σας, διά τάς έλευθέρας βραδυνάς ώρας τοον, είς την Παι

δικήν μας Σκηνην. Δεν πρόκειται νά έξέλθουν ήθοποιοί, όπως κακώς πολλοί νομί
ζουν. Αλλα πρόκειται, να είσθε ύπερβέβαιοι, νά λάβουν μίαν γενικήν μόρφωσιν 
επί πνευματικών καί καλλιτεχνικών ζητημάτων, νά καλλιεργηθή ή έθνικοθρησκευ- 
τική, πνευματική, ήθική καί, αργότερα, μουσική άνάπτυξίς των. Διά τής Παιδι- 
κής Σκηνής, οκως ετονισθη εις την από των αρχών τού έτους διαταγήν τ ο ΰ ’Αο- 
χηγοΰ κ. Ε. Καραμπέτσου, τά παιδιά μας «αναπτύσσουν μέ ηρεμίαν καί άρμονι- 
κοτητα τον πνευματικόν καί ψυχικόν των κόσμον, αντλούν πλούτον διδαγμάτων 
καί τείνουν σύν τω χρόνω, δεχόμενα καί τάς άλλας ευμενείς έπιδράσεις, ήτοι τής 
οικογένειας, της εκκλησίας, του σχολείου και της κοινωνίας εν γένει, νά διαμορ
φώσουν τον χαρακτήρα των ήθικώς καί άποβοϋν τελικώς ύγιά καί επωφελή μέλη 
τής κοινωνίας καί τής Πατρίδος».

Τέλος,  ̂ ας επιτραπη εις τας στηλας να εκφρασουν τά θερμά συγχαρητήριά 
‘ων μαζί μ=· εκείνα του εκλεκτού κοινού Αθηνών και Πειρα.ιως—προς δύο αφανείς 
ήρωας τού θαύματος «Παιδική Σκηνή» : Προς τον ’Αστυνόμον A/ κ. Ν. Ά θανα- 
σόπουλον, διευθυντήν τών συγκροτημάτων τής Σκηνής, καί προς τον κ. Σ. Νικο- 
λαΐδην, εκλεκτόν μουσικοδιδάσκαλον καί σκηνοθέτην τών παρουσιαζομένων έργων.

___________  ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Παραθέτομεν ένταΰθα «ορισμένα σχόλια τών έφημερίδων επί τών έκδηλώ- 
σεων τής Παιδικής Σκηνής.

Ή  έφημερίς «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» τής 16ης Νοεμβρίου γράφει :
« Μία παραστασις άπό τά παιδιά τών αστυνομικώ ν »

« Η Εταιρία τών Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων αισθάνεται ξεχωριστή 
χαρα για το νέο βήμα προόδου, πού έπιτελεΐται άπό τό ’Αρχηγείο τής Α στυνο
μίας Πόλεων με τήν ίδρυσι λέσχης προς ψυχαγωγίαν τών παιδιών τών άστυνομι- 
μικών». Μέ αύτά τά λόγια έχαιρέτισε τήν ίδρυσι τής «Παιδικής Σκηνης» τής ’Α 
στυνομίας Πόλεων, ό πρόεδρος τής Εταιρίας Θεατρικών Συγγραφέων κ. Γ. Ά -  
σημακόπουλος.

» ^Καί ή προχθεσινή παράστασι τού θιάσου τών παιδιών ήταν μια άπόδειξι ότι 
° Χ; μακοπουλος δεν είχε πεσει έξω όταν ώς ειδικός μιλούσε γιά τούς «μ ι
κρούς ηθοποιούς» μέ τά καλύτερα λόγια.

» Στο θέατρο «Παππά» οΐ «μικροί ήθοποιοί» έδωσαν προχθές ένα νέο δείγμα 
Α/ς δουλειάς τους με το έργο «28η Οκτωβρίου)). Τα παιδιά των αστυνομικών, μπό- 
ρεσαν να φέρουν τούς θεατές αρκετά χρόνια πίσω, στις ώρες εκείνης τής ιστορι
κής ήμέρας. Τά παιδιά πού ακόμα δεν είχαν γεννηθή εκείνη τήν εποχή!

» Οι «μικροί ηθοποιοί» κατά κοινή ομολογία, παρουσίασαν μία «καλοδεμένη» 
παραστασι, που τίποτε δεν είχε νά ζηλέψη άπό παραστάσεις πού δίδουν έπαγγελ- 
ματιες ήθοποιοί. "Ολα όσα παρουσίασαν, άπό τήν έμφάνισι τού άπλοΰ στρατιώτη 
μέχρι τού στρατηγού, την ηρωικη μάχη καί τήν καρτερική σύζυγο, ήταν τόσο α 
ληθινά που αρκετες φορές οι θεατες διέκοψαν τήν παράστασι μέ χειροκροτήματα.

» Τήν θεατρική παράστασι τής «Παιδικής Σκηνής» παρηκολούθησε ό Υ πουρ
γός Δημοσίας Τάξεως^ κ. X. Άποστολάκος, βουλευτές καί άξιωματικοί τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας καί τού Στρατού.

» Μετά τήν παράστασι, ό Ύπαστυνόμος κ. X. Σταμάτης ανέπτυξε τό πε- 
ριεχόμενον τού έργου πού έπαίχθη».
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'Η  έφημερίς «ΒΡΑΔΥΝΗ» τής 17ης Νοεμβρίου γράφει επίσης :
<( Μ ία  α ξ ιέπ α ινος  π ατρ ιω τική  και καλλιτεχνική έκδήλωσις στο θέατρο 

« Γ ιώ ρ γ ο υ  Π α π π α » .
« Μιά σεμνή πατριωτική καί καλλιτεχνική έκδήλωσις έλαβε χώραν τήν Κυ

ριακήν, 14 Νοεμβρίου, εις τό θέατρον Γιώργου Παππά. Ή  «Παιδική Σκηνή» τοϋ 
’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων», έν συνεργασία μέ τήν Φιλαρμονικήν τοΰ Σώ
ματος καί άρίστους λογοτέχνας αξιωματικούς, παρουσίασε ένα πλούσιον καλλι
τεχνικόν πρόγραμμα, αφιερωμενον εις την επετειον ί ης 28ης Οκτωβρίου 1940. 
Μέ πολλήν έπιτυχίαν οί νεαροί έρμηνευταί, όλοι παιδιά των αστυνομικών υπάλλη
λων, άπέδωσαν τό σκέτς «Κορυτσά» τοΰ Δ. Μπόγρη και απήγγειλαν ποιήματα 
πατριωτικού περιεχομένου. Μέ έπιτυχίαν επίσης ή Φιλαρμονική τοΰ ’Αστυνομι
κού Σώματος άπέδωσε τό εμβατήριου « ’Αστυνομία Πόλεων» τοϋ κ. Δ. Μπουκου- 
βάλα, 'Τπαστυνόμου Αή τήν « Ελληνική Πανηγυριν» τοΰ /->■ Καισαρη και « Ε
πιλογή Ε λληνικών Τραγουδιών» τοΰ κ. Σ. Δουκάκη, ύπο τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Δ. 
Μπουκουβάλα, ώς καί τήν «Άρλεζιάνα» τοΰ Μπιζέ υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ αρχι
μουσικού κ. Β. Σωζοπούλου καί άλλα.

» Τον πανηγυρικόν τής όλης έκδηλώσεως έξεφώνησε λίαν έπιτυχώς ό γνωστός 
λογοτέχνης κ. Χαρ. Σταμάτης, 'Υπαστυνόμος Α' καί συνεργάτης εφημερίδων^καί 
περιοδικών έπί φιλογικών καί άστυνομικών ζητημάτων. ’Άλλος λογοτέχνης αξιω
ματικός, ό 'Υπαστυνόμος Α' κ. Σ. Πηλός των ραδιοφωνικών εκπομπών Αστυνο
μίας ανέπτυξε τούς σκοπούς τής «Παιδικής Σκηνής». Και οι δυο νέοι αυτοί αςιω- 
ματικοί, όπως καί οί άλλοι παράγοντες τής έκδηλώσεως, κατεχειροκροτήθησαν και 
άπέσπασαν τά θερμά συγχαρητήρια τοΰ πολυπληθούς κοινουκαι τών επισήμων, 
μεταξύ τών όποίοιιν ό υπουργός τής Δημοσίας Τάξεως κ. X. Άποστολάκος, οι 
βουλευταί κ.κ. Δ. Βρανόπουλος, Ε. Άνερούσης και Κ. Παπασπυρου,^ ο Αρχηγός 
-ής ’Αστυνομίας κ. Ε. Καραμπέτσος, ό άντιδήμαρχος κ. Ρίτσος, ανώτεροι αξιω
ματικοί, έκπρόσωποι τοΰ Τύπου κ.λ.π. Τό ίδιον, συγχαρητήρια άπέσπασαν και 
έχειροκροτήθησαν ό διευθυντής τών συγκροτημάτων «Παιδικής Σκηνής» κ. Ν. Α- 
θανασόπουλος, ’Αστυνόμος Α', καί ό σκηνοθέτης κ. Σ. Νικολαΐδης.  ̂ (

»  Είναι άξια συγχαρητηρίων ή ’Αστυνομία Πόλεων—καί ειδικωτερον ο̂  Αρ- 
χηγός της κ. Ε. Καραμπέτσος, εις τήν εύγενή πρωτοβουλίαν τοΰ οποίου οφείλεται 
ή ίδρυσις τής «Π αιδικής Σκηνής» τοΰ Σώματος—διά την ώραίαν έκδήλωσιν τής 
παρελθούσης Κυριακής εις τον τομέα τών Δημοσίων Σχέσεων. ΔΠ παρόμοιας εκ
δηλώσεις συσφίγγονται οί δεσμοί ’Αστυνομίας καί κοινού και γίνεται ευρυτερα 
γνωστή ή έκπολιτιστική ύπηρεσία τής ’Αστυνομίας Πόλεων πρός την κοινωνίαν. 
’Αλλά άξία συγχαρητηρίων είναι ή ’Αστυνομία καί διά τά άνωτέρω μνημονευόμενα 
νέα στελέχη της, τούς νέους αξιωματικούς πού σημειώνουν θαυμαστας ομολογου- 
μένως επιτεύξεις εις τούς τομείς τών Γραμμάτων χοά των Τεχνών.

» ’Επιθυμία του κοινοΰ είναι νά λαμβάνουν χώραν εις συχνότερα χρονικά δια
στήματα παρόμοιαι εκδηλώσεις, επ’ άγαθώ τής κοινωνίας μας καί τής Ελληνι
κής Πατρίδος. Καί πιστεύομεν ότι τάς αύτάς εντυπώσεις θά άφήση και η προε- 
τοιμαζομένη διά τήν προσεχή Κυριακήν έπανάληψις τής παραστάσεως εις τό Δη
μοτικόν Θέατρον τοΰ Πειραιώς».

Ή  έφημερίς «Μ ΕΣΗΜ ΒΡΙΝΗ» τής 29 Νοεμβρίου, παραθετουσα μεγαλην 
φωτογραφίαν από σκηνήν τοΰ έργου «Κορυτσά.)) γράφει επίσης .  ̂ ___ , ,

(('Η «Π αιδική Σκηνή» τής ’Αστυνομίας Πό?νεων, ή όποια αποτελειται απο 
παιδιά άστυνομικών, σημειώνει μιά λαμπρή σταδιοδρομία καί χειροκροτείται ζωη
ρότατα από τούς νεαρούς θεατές.’Ήδη χθές έδωσε τήν τρίτη της παρασταση στη 
Νίκαια μέ τό έργο τοΰ Μπόγρη «Κορυτσά». Κατά τή χθεσινή εκδήλωση. . . κλα.».

Καί άλλες εφημερίδες τών ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς αφιερώνουν κολακευ
τ ικά  σχόλια διά τάς τρεις έκδηλώσεις τής «Παιδικής Σκηνής». Τά παραλείπο- 
μεν ελλείψει χώρου.



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά τω ν οδών ’ Α θηνώ ν κ α τ ’ α λ φ α β η τ ικ ή ν  σ ε ιρ ά ν .

Ό βρένοβ ιτς.
Πάροδος της όδοΰ Άγνάντων, κοντά στή πλατεία «Φιλοπάππου».

_ 0  Μιλος Οβρένοβιτς (1780 ΐ860),Σερβος ηγεμων, ιδρυτής της δυναστείας 
των Όβρένοβιτς, ήγήθη τοϋ σέρβικου απελευθερωτικού άγώνος (1815) καί έγινεν 
ύπατος ηγεμων της χωράς (1817). Θεωρείται ως ο ιδρυτής της νεωτέρας Σερβίας.

Ό δεμησίου.
Πάροδος τ/]ς οδού Εβρου 36, όπισθεν του νοσοκομείου «Τπποκράτειον».
Το Όδεμήσιον, πόλις τής Δ. Τουρκίας στο νομό Σμύρνης, βρίσκεται στούς 

προποδος ι,ου ορούς Τμωλου, κοντά στη δεξιά όχθη του ποταμού Καύστρου (Κιου- 
τσούκ-Μεντερες), έχει σήμερα περί τούς 27 χιλ. κατοίκους. Τό Όδεμήσιον κατελή- 
φθη τό 1919 άπό τον ελληνικό στρατό καί παρέμεινε στήν κατοχή του μέχρι τον Αύ
γουστο τοϋ 1922. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια καί συνοικισμούς των 
’Αθηνών).

Ό δυσσέω ς.
Πάροδος τής όδοΰ Κολωνοΰ 72, στο θέατρο «Περοκέ».
Πρόκειται για τον περιώνυμο βασιλιά τής Ιθάκης, τον γυιό του Λαέρτου καί 

τής Άντικλείας, τον σύζυγο τής Πηνελόπης καί πατέρα τού Τηλεμάχου. Ό  Όδυσ- 
σ.υς μετεσχε τής Τρωικής εκστρατείας, επικεφαλής πολεμιστών άπό τήν Κεφαλλη
νία, ’Ιθάκη, Ζάκυνθο κ.ά. καί κατά τήν μακροχρόνια πολιορκία του ’Ιλίου προσέ- 
φερε σημαντικώτατες ύπηρεσίες στούς ’Αχαιούς, διακρίθηκε γ ια  τήν ανδρεία του, 
τήν τόλμη, τήν πανουργία καί τήν ευγλωττία του.

Μεταξύ των κατορθωμάτων τοϋ Όδυσσέως συγκαταλέγεται ή αρπαγή τοϋ 
Παλλαδίου εκ της Τροίας, η συλληψις του κατάσκοπου Δόλωνος, ή απαγωγή τών 
ίππων τοϋ συμμάχου τών Τρωων Ρήσου κ.ά. Μέ (δική του προτροπή κατασκευά
σθηκε ό Δούρειος ίππος, μέσα στον όποιον ένεκλείσθη μαζί μέ άλλους ήρωες ’Α
χαιούς. "Υστερα άπό̂  τήν άλωσι τής Τροίας, ό Όδυσσεύς περιπλανήθηκε δέκα χρόνια 
μέχρι να γυρίση στήν πατρίδα του ’Ιθάκη όπου καί άπέθανε σέ μεγάλη ηλικία, αν 
καί κατά μιά άλλη εκδοχή έφονεύθη άπό τον έκ τής Κίρκης γυιό του Τηλέγονο.
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'Ο μύθος τοΰ Ό δυσσέως ένέπνευσε πολλούς ποιητάς, ιδιαίτερα δέ τούς τραγικούς, 
καθώς καί σημαντικούς καλλιτέχνες κατά τούς άρχαίους καί νεωτέρους χρόνους. 
(Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των Αθηνών).

Ό ζ ι α ς .
Πάροδος της όδοΰ Καλλισθένους, κοντά στην πλατεία «Μερκούρη» (τέρμα 

λ,εωφορ. γραμμής 'Ομόνοια—Φιλοπάππου).
Ό ζιά  ώνομάζετο, κατά το διάστημα τής τουρκοκρατίας,'το γνωστό ορος τής 

’Α ττικής Πάρνης.
’Ό θ ω ν ο ς .
’Αρχίζει άπο τήν οδόν ’Αμαλίας 2 καί τελειώνει στην Φιλελλήνων 1 (Σύντα

γμ α ). Γ)
'Ο ’Ό θων, ό πρώτος βασιλιάς τής Ελλάδος, γυιος τοΰ βασιλιά, της Βαυαρίας 

Λουδοβίκου Α ', γεννήθηκε το 1815 στο Σάλσμπουργκ. 'Ύστερα άπο το πρωτόκολλο 
τοΰ Λονδίνου (1832), πού υπέγραψαν ή Αγγλία, ή Γαλλία καί ή Ρωσία, κατήλθε 
:τήν Ελλάδα καί αποβιβάσθηκε στο Ναύπλιο, πρώτη πρωτεύουσα, τήν 25η Ία- 
«nwninn 1833. όπου καί παοέαεινε αένοι τής μεταφοράς τής έδρας τοΰ Κράτουςνουαρίου τοΰ 1833, όπου καί παρέμεινε μέχρι τής μεταφοράς τής έδρας 

στήν Α θήνα (12-12-1834).

τήν Α μαλί... - , . , \ , , „ ,
τής πρωθυπουργίας τοΰ Άρμανσπέργκ, άλλά καί ή αύταρχικότης τοΰ ίδιου τοΰ Ό 
θωνος, έγιναν αφορμή πολλών προστριβών του προς τά πολιτικά Κόμματα και δη
μιουργίας έντονου άντιθέσεως άπο τον λαό. ’Έτσι έξερράγη ή έπανάστασις τοΰ 1843 
'(τής 3ης Σεπτεμβρίου), μετά τήν έπικράτησι τής οποίας ό ’Όθων ώρκίσθηκε (Μάρ
τιος 1844) στον υπό τής Α' Έθνοσυνελεύσεως ψηφισθέντα Συνταγματικό Χάρτη. 
Α λλά  καί μετά συνεχίσθηκε ή λαϊκή δυσφορία, έξ αιτίας κυρίως τής άτεκνίας τής 
βασιλίσσης. Μετά δέ τήν άποτυχία τών κινημάτων τοΰ 1854 στη Θεσσαλία καί στήν 
’Ή πειρο κατά τών Τούρκων καί τήν κατοχή τοΰ Πειραιώς καί τών Αθηνών (1854— 
1857) ύπο τών Γάλλων, έξερράγησαν στις επαρχίες πολλές στάσεις, ένεκα τών 
οποίων ό ’Ό θων άναγκαζόταν νά παραβιάζη συνταγματικάς διατάξεις. Ή  λαϊκή 
άντίδρασις έξεδηλώθη καί στήν ’Αθήνα («Σκιαδικά») καί στο Ναύπλιο («Ναυπλια- 
κ ά » ) , άποκορυφώθηκε δέ κατά το διάστημα τής περιοδείας τοΰ ’Όθωνος στη Πε- 
λοπόννησο (1862), οπότε, υστέρα άπο άναίμακτη έπανάστασι τών φρουρών ’Αθηνών, 
Πατρών, Μεσολογγίου κ.ά. (6—11/10/1862) άναγκάσθηκε νά έγκαταλείψη τον
Λ  '    ί e Τ Γ Λ  “Χ r ι rr-rv  ftr/ ί Μ Π Μ Τ ίΥ Γ  Γ ΐΤ Ύ Λ )  "R(7_ti.

'Ύ σ τερ α  από ο κτώ  χρόνια,
νυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).

Ο ίδ ίπ ο δ ο ς . , , , , ~
Πάροδος τής όδοΰ Κηφισσοΰ 43, κοντά στήν εκκλησία «Εσταυρωμένος» της

Κολοκυνθοΰς.

θά έφονεύετο κάποτε άπο τον γυιό του. Κάποιος όμως Κορίνθιος βοσκός διέσωσε τον 
Οΐδίποδα, ό όποιος τελικά άνατράφηκε καί υιοθετήθηκε άπο τον βασιλιά τής Κόρινθου
Πόλυβο. , , , , ,

"Οταν άνδρώθηκε καί έλαβε άπο το μαντείο τον χρησμό, σύμφωνα με τον ο
ποίον θά έφόνευε τον πατέρα του καί θά γινόταν σύζυγος τής μητέρας του, έφυγεν
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άκο, i7jv Κόρινθό και κατηυθυνθη προς τήν Βοιωτία. Στο δρόμο δμως έφόνευσεν, 
ες αγνοιας του, τον πα.τέρα. του, πού μετέβαινε στους Δελφούς. Φθάνοντας στή Θήβα 
καί λύνοντας το αίνιγμα τής Σφιγγός, έλαβεν, ώς άμοιβή, τον θρόνο των Θηβών καί 
νυμφεύθηκε την χήρα Ίοκάστη, άπό τήν όποια καί άπέκτησε τον Έτεοκλέα, τόν 
Πολυνείκη, τήν ’Ισμήνη καί τήν ’Αντιγόνη.

Μαθαίνοντας άργότερα άπό τόν Τειρεσία τήν τρομερή αλήθεια (φόνο τοϋ πα 
τέρα του καί αίμομειξία μέ τή μητέρα του), έξώρυξε τούς οφθαλμούς του καί οδη
γούμενος ύπό τής ’Αντιγόνης έφθασεν, ώς τυφλός έπαίτης, στήν ’Αθήνα, οπού καί 
απεθανε στον Ιππειο Κολωνο. Η τραγική μοίρα τοϋ Οίδίποδος ένέπνευσε πολλούς 
δραματικούς ποιητάς των άρχαίων καί νεωτέρων χρόνων, όπως τόν Αισχύλο («Λ ά ι
ος», «Οίδίπους», κ.ά .), τον Σοφοκλέα («Οίδίπους τύραννος», «Οίδίπους επί Κολω- 
νω»), τον Ευριπίδη, τόν Κορνήλιο, τόν Βολταϊρο κ.ά.

Οίκονομίδου Βασιλείου .
Πάροδος τής όδοΰ Παπαντωνίου 43, στον παλαιό "Αγιο ’Ελευθέριο τής όδοΰ 

Αχαρνών.
Ο Βασίλειος Οίκονομίδης, διαπρεπής νομοδιδάσκαλος καί άνώτατος δικαστικός 

τής νεωτέρας Ελλάδος, γεννήθηκε στήν Βυτίνα τό 1814. Τό 1846 έγινε τακτικός 
καθηγητης τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, θέσι πού διετήρησε μέχρι τό 1875. Παράλ
ληλα, υπηρετών ώς δικαστικός τό 1861 προήχθη εις αντιπρόεδρο τοϋ Άρείου Πάγου 
και απο το 1867—1875 διετέλεσε δικαστικός σύμβουλος. Συνέγραψε διάφορα νομικά 
έ'ργα καί άπέθανε τό 1894.

Οικονόμου Κωνσταντίνου .
Πάροδος τής όδοΰ Στουρνάρα 2, στήν πλατεία «Έ ξαρχείων».
Ο Κωνσταντίνος Οικονομος, ο ές Οικονόμων, έξέχουσα φυσιογνωμία τής 

ελληνικής ’Εκκλησίας κατά τούς νεωτέρους χρόνους καί έπιφανέστατος εκπρόσωπος 
τής πνευματικής κινήσεως τής προεπαναστατικής καί μετεπαναστατικής περιό
δου, γεννήθηκε τό 1780 στήν Τσαριτσάνη τής Θεσσαλίας. ’Από τό 1809—1819 έδί- 
δαξε στη Σχολή Σμύρνης. Τό 1837 έγκαταστάθηκε στήν Α θήνα, δπου καί έμεινε 
μέχρι τοϋ θανάτου του (1857).

Ό Κωνσταντίνος Οικονόμος, συνετάχθη μέ τούς άκολουθοΰντας.συντηρητικά 
γραμμή στα εκκλησιαστικά καί κοινωνικά ζητήματα καί έπολέμησε πολύ τόν φ ιλε
λευθερισμό τοϋ Θεοκλήτου Φαρμακίδου καί τοϋ Νεοφύτου Βάμβα. Ή  συγγραφική 
του παραγωγή είναι καί πλουσιωτάτη καί ποικιλωτάτη. (Συνώνυμη οδός υπάρχει 
στή Ν. Σμύρνη).

Οικονόμου Άρ ιστείδου.
Πάροδος τής όδοϋ Ρικάκη 7, κοντά στον "Αγιο Δημήτριο των "Οπλων (Τρεις 

Γέφυρες).
Ό ’Αριστείδης Οικονόμος (1835—1890), διακεκριμένος νομομαθής, δικα

στικός καί πολιτευόμενος άπό τά Καλάβρυτα, ώς έφέτης ’Αθηνών συνετέλεσε στήν 
απαλλαγή του Χαριλάου Τρικούπη, πού είχε δημοσιεύσει τά περίφημα άρθρα του 
«Γίς πταίει». ’Επί κυβερνήσεως Τρικούπη διωρίσθη είσαγγελεύς Έ φετών στήν ’Α
θήνα. Απολυθείς άπό τήν δικαστική υπηρεσία, άρχισε νά δικηγορή στήν ’Αθήνα 
άπό τό 1879. Έξελέγη δυο φορές βουλευτής. Έξετιμάτο ιδιαίτερα γιά  τό ήθος, τήν 
παρρησία, τήν άκεραιότητα, τό σπινθηροβόλο πνεΰμα καί τή γόνιμη κοινωνική δρασι 
του.

(  Σ υνεχ ίζετα ι)
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Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ

'Υπό τοϋ κ. Ν . Α .

ΝΕΚΡΟΙ 2, ol Α. Καφαντάρης, καί Ά ντ. Ταρτίδης, έπιβάται μοτοποδηλά
του πού τούς παρέσυρε φορτηγό μέ όδηγδ το Γ. Ταρίνογλου, έξω άπό τήν ϋάνθη.

ΝΕΚΡΟΣ ό Α. Ματαράγκας, δταν φορτηγο μέ οδηγό τον Α. Παγώνη, έ
πεσε σέ σταματημένο φορτηγο Δ.Χ., στο όποιο έπέβαινε τό θύμα. Τό δυστύχημα 
έγινε στην Κόρινθο.

ΝΕΚΡΟΣ ό Δ. Καράμπαλης, τον όποιο παρέσυρε Ι.Χ., μέ οδηγό τον Ν. Δια- 
μαντόπουλο, στην δημοσία όδό Μεσσήνης.

ΝΕΚΡΟΣ ό Δ. Γιαντσάς, τον όποιο παρέσυρε Ι.Χ., μέ οδηγό τον Λιβα- 
νέζο Μαχμούτ Κουτλί, στην όδό Κατερίνης-Λαρίσης.

ΝΕΚΡΟΣ ό Θ. Βαμβακίδης, οδηγός μοτοποδηλάτου, πού παρεσύρθη άπο 
γεωργικό έλκυστήρα, στην Θεσσαλονίκη.

ΝΕΚΡΟΣ ό Κ. ’Αλεξίου, πού τον παρέσυρε στρατιωτικό αυτοκίνητο, μέ ο
δηγό τον Β. Π αναγιωτίδη, στην Καβάλα.

ΝΕΚΡΟΣ ό Κ. Καραστέργιος, ετών 7, τον όποιο παρέσυρε τό φορτηγό 190- 
-210, μέ οδηγό τον Β. Κατσίφαν, στην όδό Καρδίτσης-Τρικάλων.

ΝΕΚΡΟΣ ό Α. Μάρκου και τραυματίας ό Α. Παγώνης, όταν δύο φορτηγά 
συνεκρούσθησαν, στο 81 χιλ. της όδου Άθηνών-Κορινθου.

ΝΕΚΡΑ ή Σταυρούλα Σταύρου, τήν όποια παρέσυρε τό Ι.Χ. 130915, μέ ο
δηγό τον Θ. Δημητρακόπουλο, στην εθνική όδό Άθηνών-Λαμίας.

ΝΕΚΡΑ ή Βασ. Μπίρου, τήν όποια παρέσυρε τό Ι.Χ., μέ οδηγό τον Ά γγε
λο Ματάρη, στήν όδό Καρδίτσης-Τρικάλων.

ΝΕΚΡΑ ή Ζωή Ζωγράφου, 14 ετών, τήν όποια παρέσυρε τό Ι.Χ., μέ οδηγό 
τον Ε. Κατσαρό, στήν όδό Άγρινίου-Μεσολογγιου.

ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΕΣ 5, ό Κ. Λαμπρόπουλος, ό σύζυγός του Χρυσούλα, ή Κ. 
Σταυράκη, ό Ί . Σπυρόπουλος, καί ή Τ. Κωνσταντοπούλου, όταν τό Ι.Χ., πού ώδη- 
γοϋσε συνεκρούσθη μέ αμαξοστοιχία, που πήγαινε στον Πύργο.

ΝΕΚΡΟΣ ό Λ. Μασοϋσος, οδηγός μοτοποδηλάτου, όταν συνεκρουσθη με 
άλλο μοτοποδήλατο, στήν όδό Γεραμάτα τής Μυτιλήνης.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ σοβαρά ή Μαρία Κουμανίτου, 14 ετών (τής κόπηκαν 
τά πόδια), όταν, ενώ περίμενε στο πεζοδρόμιο τό λεωφορείο, στήν όδό Χαλανδρίου 
Α γ ία ς Παρασκευής, συνεκρούσθησαν δύο φορτηγά μέ οδηγούς τον Δ. Σιδ.έρη καί 
Π. Χωοαφόπουλο, οπότε τό ένα παρεξέκλινε καί έκοψε τά πόδια τού θύματος, κα
τόπιν δέ μπήκε μέσα σ’ ενα παντοπωλείο.

ΝΕΚΡΟΣ ό Κ. Σκουλής, τον όποιο παρέσυρε μοτοσακό μέ οδηγό τον Κ. 
Φλώρο, στήν όδό Πειραιώς.

ΝΕΚΡΟΙ οί στρατιώτες Γ. Ά ντωνατος καί Χαρ. Άναγνωστόπουλος, όταν 
τό στρατιωτικό αύτοκίνητο άνετράπη, στο 4ο χιλ. τής οδού Βένα.ς-Ροδόπης.

ΝΕΚΡΟΣ ό Ν. Καρβουνίδης, οδηγός φορτηγού, όταν τούτο παρά τό 11 χιλ. 
τής όδού Δροσοπηγής-Άρτης, έπεσε σέ χαράδρα, βάθους 100 μέτρων. Εύρέθη μετά 
έξαήμερες αναζητήσεις.
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ΝΕΚΡΟΙ οί I. Κωνσταντακόπουλος καί ή γυναικαδέλφη του Σ. Γεωργίου 
που επέβαιναν μοτοποδηλάτου καί τρέχοντες μέ ύπερβολική ταχύτητα, έπεσαν στην 
κοίτη του Κηφισσοΰ.

ΘΑΝΑΣΙΜΑ τραυματισμένοι, οί Ά θ. Πουλόπουλος καί Λ. Παπαβασιλείου, 
όταν τό Ι.Χ. πού ώδηγοΰσε ό δεύτερος, τρέχοντας μέ ύπερβολική ταχύτητα., άνε- 
τραπη στήν στροφή της όδοΰ ΓΙοσειδώνος.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα οί Σπ. Παπαθανασίου καί Φ. Χρυσανθό- 
πουλος, όταν έπιβαίνοντες μοτοποδηλάτου, συνεκρούσθησαν, στήν Καλλιθέα, μέ 
λεωφορείο τής γραμμής.

ΝΕΚΡΟΙ οί αδελφοί ’Αναστάσιος Νταβατζίδης, 18 ετών καί ’Ιωάννα, ετών 
15, έπιβάται ιππηλάτου άμάξης, όταν τήν παρέσυρε ή 557 αύτοκινητάμαξα, στήν 
ισόπεδο διάβασι, παρά τό χωριό Τύμπανα (Δράμας).

ΙΝΕΚΡΟΣ ο Γ. Πασχος, οδηγος μοτοποδηλάτου, όταν τούτο συνεκρούσθη 
με γεωργικό έλκυστήρα, παρά τό 7 χιλ. τής όδοΰ Νιγρίτης-Σερρών.

ΝΕΚΡΟΣ 6 I. Σελαμής, αγροτικός διανομεύς, πού άνετράπη τό μοτοσακό 
του καί επεσε σέ χαντάκι, στο ’Αγρίνιο.

ΝΕΚΡΟΣ ό Στ. Σκουλής, πού τον παρέσυρε φορτηγό στή Ρόδο.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα ό Π. Γριμάνης, όταν τό φορτηγό πού ώ 

δηγοΰσε, άνετράπη καί έπεσε στη θάλασσα, στήν Πειραϊκή χερσόνησο.
ΝΕΚΡΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ νέοι καί τραυματισμένος θανάσιμα ό Ά λέκος Κα- 

ρακαντάς, ετών 19. Οί νεκροί είναι τά μέλη τοΰ μουσικοΰ συγκροτήματος «Τζού- 
νιορς» Θάνος Σουγιούλ, Νανά Μπενέκου, έτών 18, μνηστή του, Γιάννης Κρασί- 
δης, οδηγος Ι.Χ. <(Πεζω» και ή Ελένη, έτών 20, γυναίκα του. Τό δυστύχημα ο
φείλεται σέ ντεραπάρισμα λόγω βροχής τοΰ φορτηγοΰ «Βύλβο», μέ οδηγό τον Τ. 
Μήτσου, πού κοντά στή Φιλαδέλφια πέρασε τήν νησίδα ασφαλείας καί έπεσε πά
νω στο αΠεζω» που πήγαινε κανονικά στήν Βαρυμπόμπη γ ιά  νά πιοΰν οί νέοι καφέ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΕΙΑ άγνωστος πού έκλεψε τό Ι.Χ. 121855 
και τρέχοντας επεσε πάνω σε δέντρο, στην οδό Μουστοδ,ύδου, λόγω ντεραπαρίσμα- 
τος. Κατόπιν αίματωμένος δραπέτευσε.

ΝΕΚΡΟΙ ΔΥΟ, ό Ε. Γεωργιάδης καί ή Ελένη Τσατσόγλου, όταν τό Ι.Χ. 
πού έπέβαινε πήγαινε άπό τή Λάρισα προς τήν Αθήνα καί κοντά στήν γέφυρα τής 
Μαλακασας επεσε πάνω του λεωφορείο της γραμμής Λαρίσης πού έφυγε άπό τήν 
πορεία του.

ΝΕΚΡΟΣ ό Κ. Τσακίρης, έτών 90, πού τον παρέσυρε, παρά τό έργοστάσιο 
«Φιξ» (λεωφόρος Συγγροΰ), τό Ι.Χ. RGE 853, μέ οδηγό τον ’Αμερικανό στρα
τιώτη Μπέρ Βάλ Μπόλντεν.

ΝΕΚΡΟΣ ό Σ. Νένος, οδηγός τρικύκλου, πού συνεκρούσθη, στήν οδό Κο- 
ζάνης-Λυκόβρυσης, μέ φορτηγό.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ σοβαρά τρεις, οί Χρ. Σαλτοπόδης, Ζ. Παπαγεωργίου καί 
Ε. Λαγός, όταν τό φορτηγό Ι.Χ. 8214 άνετράπη, στήν οδό Κορίνθου-Τριπόλεως.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οί Α. Άθανασόπουλος, οδηγός έλκυστήρος καί ό Β. 
Σταθόπουλος, όταν συνεκρούσθη μέ αύτοκινητάμαξα των ΣΕΚ, στήν ισόπεδο διά
βαση στο χωριό ’Άμμος Μεσσηνίας.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΤΡΕΙΣ, οί Α. Δανιηλίδης, Θ. Μαθιός καί Τ. Σταυρόπου- 
λος, κατά σύγκρουση στήν πλατεία ’Αττικής, τής ύπ’ άριθμ. 186835 μοτοσυκλέττας 
καί 4965 ταξί.



Κ Λ Α Δ Ο Υ
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ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1965

A ) Κατά τον μήνα ’Οκτώβριον έ.έ. καί από 1—31 εις ’Αθήνας—Πειραιά— 
Πάτρας καί Κέρκυραν :

1) Έξητάσθησαν από ιατρούς τής έκογής των οίκοι 1.690 Μέλη
2) » εις ιατρεία )) )) » 3.086 ))
3) Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς εξετάσεις ή

θεραπείας εις ίδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά εργαστήρια . . . .  1.146 »
4) 'Υπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας έν

Πάτραις καί Κέρκυρα ...............................................................  32 »
5) Εΐσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής

έκλογής των ................................................................................... 181 »
6) Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια .............................. 32 νέα »
7) Παθολογικοοί καί παρακλινικαί εξετάσεις πραγ- 

ματοποιηθεΐσαι εις τά ιατρεία καί εργαστήρια του ν/μείου
Ά στυν . Πόλεων καί Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών-Πειραιώς 3.948 »

8) Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξ ίας  4.039 δρχ.
εις ................    15 »

’Ή τοι τό Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω ................ 10.130 »
9) Έξετελέσθησαν εϊς φαρμακεία τής έκλογής των 

6.876 συνταγαί.

’Από οικονομικής πλιευράς ό μήν Σεπτέμβριος έχει 
ως έξης .

’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  δραχμαί 457.020,70
’Έ  σ ο δ α έκ συμμετοχής Δημοσίου » 466.219 —

Σ ύ ν ο λ ο ν Έ  σ ό δ to ν » 918.239,70
’Έ  ξ ο δ α » 888.561 —

Π λ ε ό ν α σ μ α  » 29.678,50

Β ) ’Έ στω  ύπ ’ όψιν των κ.κ. ιατρών, οίτινες τυγχάνουσι θεράποντες μελών 
του Κλάδου 'Υ γείας Α .Π ., δτι αί άνευ άποχρώντος λόγου παραγγελλόμεναι παρα- 
κλινικαί έξετάσεις ή θεραπεϊαι δεν θά έγκρίνωνται, κατά μείζονα δέ λόγον δεν θά 
έγκρίνηται ή έπανάληψις των άνωτέρω εξετάσεων, εάν εις τάς οικείας στήλας του 
βιβλιαρίου νοσηλείας δεν εχη καταχωρισθή μερίμνη τού ένδιαφερομένου, ύπό του 
διευθύνοντος τό έργαστήριον ιατρού τό άποτέλεσμα των προηγηθεισών έξετάσεων.

Δ ιεπιστώθη ή άναγραφή μεγάλων ποσοτήτων φαρμάκων, διά ποικιλίαν ασθε
νειών. Σκόπιμον είναι όπως άναγράψωνται μόνον τά άναγκαιοϋντα φάρμακα καί 
διά χρονικόν διάστημα όσον οιον τε βραχύ, έξαιρέσει τών περιπτώσεων χρονιών 
νοσημάτων δι’ ά είναι δυνατή ή αναγραφή φαρμάκων διά μεγαλύτερα, κατά την 
κοίσιν τού θεράποντος ιατρού, χρονικά διαστήματα καί μέχρις έ ν ό ς  μ η ν ό ς  
κατ’ άνώτατον οριον.

Γ ) Πας, δι’ οίανδήποτε αιτίαν άπομακρυνόμενοςτοΰ ’Αστυνομικού Σώματος ά-



Π Ε Ν Θ Η

Παντελής Φορμάκης

Α ΠΕΒΙΩΣΕΝ τήν 9—11—1965, έκ καρδιακής άνεπαρκείας, ό έν συντάξει 
’Αστυνόμος Β' Παντελής Φαρμάκης. Τήν κηδείαν του, ή όποια έγένετο τήν έπο- 

μένην εις τό νεκροταφειον Βύρωνος, παρηκολού- 
θησαν πλεΐστοι αστυνομικοί έν ένεργεία καί συν- 
ταξει, αντιπροσωπεϊαι αστυνομικών απάντων των 
βαθμών καί πλήθος πολιτών. Στέφανοι πολλοί κα- 
τετέθησαν έπί τής σοροΰ τοϋ έκλιπόντος, μεταξύ 
τών όποιων καί ό τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, καί 
ή αττική γή έκάλυψε ένα άκόμη τών παλαιμάχων 
στελεχών τής μεγάλης άστυνομικής οικογένειας.

'Ο άείμνηστος Παντελής Φαρμάκης έγεννή- 
θη τό έτος 1904 εις Μοσχώριον Λαμίας. Τό έτος 
1926 κατετάγη εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα καί έ- 
κτοτε προήχθη : Τό 1943 εις τον βαθμόν τοϋ Ά ν- 
θυπαστυνόμου, τό 1944 εις τον βαθμόν τοϋ 'Υπα- 
στυνόμου Β', τό 1947 καί τό 1958 εις τούς βα
θμούς 'Υπαστυνόμου Α' καί ’Αστυνόμου Β' άντι- 
στοίχως. Καθ’ όλην τήν αστυνομικήν του σταδιο
δρομίαν υπήρξε πράος καί εύγενής, εύπροσήγορος 
καί ευσυνείδητος αστυνομικός λειτουργός καί διά 
τοΰτο ύπερηγαπάτο καί έξετιμάτο ύπό αστυνομικών καί πολιτών. Έ κ τοϋ ’Αστυνο
μικού Σώματος άπεχώρησε περί τά τέλη τοϋ έτους 1959, καταληφθείς ύπό τοϋ ο
ρίου ήλικίας.

“Ας είναι α’ιωνία του ή μνήμη .
X. Σ.

στυνομικός υπάλληλος, ύποχρεοΰται να παραδώση άπαντα τά βιβλιάρια νοσηλείας 
τών μελών τής οικογένειας του εις τήν 'Υπηρεσίαν του, ήτις έν συνεχεία δέον νά 
διαβιβάση ταΰτα εις τον Κλάδον 'Υγείας ’Αθηνών προς φύλαξιν ή άκύρωσιν, άνα- 
λογως τής αιτίας άπομακρύνσεως, μνημονευομένης άπαραιτήτως ταύτης έν τώ 
διαβιβαστικοί εγγράφω.

’Από τής ημερομηνίας διαγραφής έκ τού ’Αστυνομικού Σώματος τού υπαλ
λήλου, παύει ή ισχύς τών βιβλιαρίου τούτων, άπαγορευομένης απολύτως τής χρη- 
σιμοποιήσεώς των ύπό τών μελών τής οικογένειας του.

Οί καθιστάμενοι συνταξιούχοι ή οί απολυόμενοι διά λόγους υγείας, θά έφο- 
διάζωνται διά νέων βιβλιαρίων.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Ώς Πρόεδρος τον Κ λάδου 'Υ γε ία ς  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ



ΟΙ ΤΕΝΤΥΜΠΟΎ'Σ Α. Σπάθης, ετών 16 καί Π. Χαρδαλούπης, ετών 16, 
συνελήφθησαν, γ ιατί, μή θέλοντας νά πληρώσουν εισιτήριο σέ λεωφορείο, έβριζαν 
τον εΐσπράκτορα και ήθελαν νά τον χτυπήσουν. Άλλα έπενέβη ένας άστυφύλαξ 
μέ πολιτική περιβολή καί τούς ώδήγησε στην εισαγγελία.

ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΗ ήθελε ό ΓΤ. Λαβής τήν γυναίκα του Μαρία, ετών 20 καί 
τον κουνιάδο του φοιτητή Δ. Κορφιάτη, δταν τούς πυροβόλησε μέσα στο σπίτι τοϋ 
Κ. Μπέλου, στήν οδό Θεασίων (Πετράλωνα), επειδή ή γυναίκα του μέ τήν οποία 
βρισκόταν σέ διάστασι δέν έδέχετο νά ζήσουν μαζί. 'Ο δράστης πήγε κατόπιν σ’ 
ένα φίλο του καί κρύφθηκε μέ σκοπό νά παρουσιασθή στήν ’Αστυνομία, αλλά άπε- 
πειράθη νά αύτοκτονήση, παίρνοντας 10 κουφέτα κινίνο. Συνελήφθη καί κρατεί
ται. Τό θΰμα νοσηλεύεται.

ΔΥΟ ΣΑΤΥΡΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ, οί Α. Παπαδημητρίου καί Β. Κοντο- 
γιάννης είχαν μετατρέψει τό δημοτικό σχολείο του ΓΙερτουλίου σέ διαφθορείο 
οπού επί 7 χρόνια ανενόχλητοι διέφθειραν άνεξακρίβωτο αριθμό ανηλίκων μαθη
τών μέσα στο γραφείο τοϋ σχολείου. Συνελήφθησαν καί προεφυλακίσθησαν.

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΑΝ μέ ρόπαλα τον Ήλία Κόρακα, ετών 54, καί τήν γυ
ναίκα του Μαρία οί άδεί^φοί Δημήτριος καί Γεώργιος Ξηρομερίτης, στήν θέσι Μαυ- 
ρονέρι Κατερίνης, γ ιά  κτηματικές διαφορές.

ΛΗΣΤΕΙΑ ΓΚΑΓΚΣΤΕΡΙΚΗ διεπράχθη εις βάρος τοϋ όδηγοΰ ταξί Μα
νώλη Βαμβακοπούλου, ό όποιος βρέθηκε περασμένα μεσάνυκτα πίσω άπό τό νε
κροταφείο Χαλανδρίου τραυματισμένος σοβαρά στο κεφάλι καί μέ σπασμένο τό 
πόδι. Τήν ληστεία τήν έκαμαν δύο νεαροί ώς εξής : Μίσθωσαν στις 9.30-10 τό 
βράδυ τό αύτοκίνητο άπό τήν στάσι ταξί Ν. ’Ιωνίας καί διέταξαν τον οδηγό νά τούς 
πάη σέ διάφορα μέρη (Φιλοθέη, Χαλάνδρι, Βριλήσια, Πολύδροσο), δταν δέ βρέ
θηκαν πίσω άπό τό νεκροταφείο Χαλανδρίου, τον διέταξαν νά σταματήση, ένώ ταυ
τόχρονα τόν χτύπησαν στο κεφάλι μέ ένα τούβλο. 'Ο Βαμβακόπουλος άντεστάθη, 
αλλά υστέρα άπό έπανειλημμένα χτυπήματα έπεσε άναίσθητος, οπότε τοϋ πήραν 
άπό τις τσέπες τοϋ πανταλονιοΰ 500 δραχμές, πού είχε είσπράξει. Κατόπιν πήραν 
τό αύτοκίνητο καί έφυγαν. ’Αλλά στις 12.20, στήν Μαγκουφάνα, στήν όδό Δαβά- 
κη, έπεσαν σέ περίφρακτο οικόπεδο μέ δέντρα καί τό αυτοκίνητο έπαθε βλάβες, 
οί ίδιοι δέ οί δράστες τραυματίσθηκαν, έγκατέλειψαν τό αύτοκίνητο καί έφυγαν. 
Τούς είδαν δμως οί περίοικοι πού κράτησαν τά χαρακτηριστικά τους. Τό θΰμα βρή
κε ένας περαστικός μέ σκοΰτερ, τόν πήρε, τον πήγε στο κοντινό σπίτι καί ειδο
ποίησε τήν Χωροφυλακή, ή οποία έκινητοποιήθη δραστήρια καί κατώρθωσε νά 
συλλάβη τούς δράστες, τήν επομένη τό πρωιί, σ’ ένα σφαιριστήριο. 'Η ένοχή άπε- 
δείχθη καί άπό τό ματωμένο αποτύπωμα πού βρέθηκε στο «παρμπρίζ» τοϋ αύτοκι- 
νήτου. Οί ληστές (γκάγκστερς) λέγονται Β. Κερασιώτης, ετών 20 καί Α. Γοδώ- 
σης, ετών 18, άεργοι, κάτοικοι ’Αμαρουσίου. 'Ωμολόγησαν τήν ληστεία καί διε- 
πιστούθη δτι προ έβδομάδος είχαν κάμει καί άλλη απόπειρα ληστείας όδηγοΰ τα
ξί πού έκκρεμοΰσε στήν Χωροφυλακή. Ν.Α.



=  Ε I Δ Η  Ι Ε  I Σ Κ Α Ι  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι  =

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ—ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος, οί Αστυφύλακες κ.κ. Θωμόπου- 

λος ’Ιωάννης καί Άδαμόπουλος ’Ιωάννης.
—Διεγράφη τής δυνάμεως τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, κριθείς άπολυτεος διά 

λόγους υγείας, ώς καταστάς σωματικώς άνίκανος προς περαιτέρω εκτελεσιν ά- 
στυνομικής υπηρεσίας, 6 Άρχιφύλαξ κ. Τσακίρης Κωνσταντίνος τού Μιχαήλ.

Η:
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. ’Αρχηγού τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, προήχθησαν 
εις τον βαθμόν τοΰ 'Υπαρχιφύλακος, έκ τού έν ίσχύι πίνακος προακτέων τοΰ έ
τους 1965, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Φιλιππόπουλος Μιλτιάδης τοΰ Κωνσταντίνου 
καί Σφυρής Χαράλαμπος τοΰ Χρήστου, προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργα
νικών θέσεων.

;}ί

ΕΎΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΕΑΙ
'Υπό τοΰ συνταξιούχου ’Αστυνόμου κ. Δημητρίου Ρώσση κατετέθη εις πί- 

στωσιν τοΰ παρά τη ’Εθνική Τραπέζη λογαριασμού τοΰ κλάδου 'Υγείας ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί ύπέρ τοΰ σκοποΰ τούτου ποσόν (500) πεντακοσίων δραχμών, 
εις μνήμην τής μητρός του Ούρανίας.

ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ
—'Υπό τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου "Υ'δρας, Σπετσών καί Α ίγίνης κ. 

Προκοπίου έλάβομεν την κατωτέρω δημοσιευομένην έπιστολήν, δι’ ήν θερμότατα 
εύχαριστοΰμεν :

«Προς
Τον άξιότιμον κ. ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων

Είς ’Α θ ή ν α ς
»Μετά βαθείας συγκινήσεως έπληροφορήθημεν τήν γενναιόφρονα καί άνθρω- 

πιστικήν έκδήλωσιν τοΰ άστυφύλακος τής ’Αμέσου Δράσεως ’Αθηνών Ν. 79 κ. 
Κωνσταντίνου Κυριακούλη, δστις έσπευσε νά. προσφέρη έκ τοΰ αίματός του είς τον 
βαρέως άσθενοΰντα καί νοσηλευόμενον έν τώ Τζανείω Νοσοκομείω Πειραιώς Αί- 
δεσιμώτατον 'Ιερέα Ήλίαν Νάντην, ’Εφημέριον τής καθ’ ημάς 'Ιεράς Μητροπό- 
λεως.

»'Η τιμή τής χριστιανικής ταύτης χειρονομίας άνήκει όχι μόνον είς τον προ- 
αναφερθέντα άστυφύλακα, άλλ’ άντανακλά είς ολόκληρον τό Σώμα τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, τό όποιον συνεχίζει τοιουτοτρόπως μίαν ιστορικήν παράδοσιν πράξεων 
άλτρουϊσμοΰ, έπ’ ώφελεία τοΰ κοινωνικού συνόλου.

» ’Επιθυμοΰμεν όπως είς τον διαληφθέντα άστυφύλακα μεταβιβάσητε καί 
έκφράσητε καί υμείς προσωπικώς τάς θερμάς ευχαριστίας καί τήν ευαρέσκειαν τής 
’Εκκλησίας διά τήν εύγενή χειρονομίαν του.

» ’Επί τούτοις διατελοΰμεν πάντοτε μετά τής προσηκούσης τιμής καί εύχών 
έν Κυρίω.

'Ο Μ ητροπολίτης "Υδρας, Σ π ετσώ ν  κ α ί Α ίγίνης -  
Π ΡΟΚΟΠ ΙΟΣ»

—'Υπό τοΰ διαμένοντος είς τό έξωτερικόν παλαιμάχου συγγραφέως καί μέλους 
τής Γαλλικής ’Ακαδημίας κ. Κ. ’Αθανάτου, έστάλη προς τον ’Αρχηγόν τοΰ Ά στυ-



νομικού Σώματος κ. Εύάγγελον Καραμπέτσον ή κάτωθι επιστολή, διά τήν οποίαν 
θερμώς εύχαριστοΰμεν τόν κ. Κ. ’Αθάνατον καί διά των στηλών του περιοδικού 
μας. ’Ιδού το κείμενον τής επιστολής ταύτης :

«ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Παρίσι, Νοέμβριος 1965.

«Φίλε Κύριε Καραμπέτσο,
» ’Οφεί?νω να Σάς εύχαριστήσω, καί δι’ 'Υμών το Σώμα, γιά τήν τιμή πού 

μοΰ έγινε, αύθορμήτως, νά δημοσιευθοΰν στο τεύχος τής επισήμου έπιθεωρήσεως 
τής ’Αστυνομίας κείμενα κρίσεων καί γνωμών μου άπο τον Τύπον προ 40 ετών, 
συνοδευόμενα καί άπο λίαν εμπεριστατωμένα βιογραφικά έγκώμια περί τής συμ
βολής μου στά Γράμματα κ.λ.π.

«Ε ίναι—χωρίς ίχνος φραστικής υπερβολής—λίαν παρήγορον καί ενθαρρυν
τικόν, κάτι περισσότερο από εύχάριστη έκπληξις, λιγάκι σάν όνειρό, τό νά στρέ
ψη (επί τέλους) τό Κράτος τόν προβολέα τής προσοχής του επί τής πνευματικής 
ποοσπαθείας τώ>ν λογίων άνδρών καί νά τούς άπονέμει δημοσία τόν έπαινον γιά 
τήν εκπολιτιστικήν πλευράν του έ'ργου των.

«Αισθάνομαι γ ι ’ αύτό έπιτακτικήν καί τήν ύποχρέωσιν νά Σάς συγχαρώ γιά 
τήν ωραιότατη καί τολμηρότατη καινοτομία τής έν γένει παρουσίας τού τόσον πλου
σίου σε  χρήσιμη επιλογή ύλης αύτοΰ περιοδικού σας, μεταξύ τών άλλων εκλεκτών 
κα ί διδακτικωτάτων περιεχομένων τού οποίου εΐχα τήν ευχάριστη ευκαιρία νά ΐδώ 
εύλαβώς τιμωμένην τήν μνήμην προσφΛών συναδέλφων μου, ώς 6 Παύλος Νιρ
βάνας, ό ΤΙμος Μωραϊτίνης, ό Ζ. Παπαντωνίου κ.ά. μέσα στο αύτόχρημα άστυ- 
νομικόν πλαίσιον.

»Τό βλέπω σάν μ,ιά ηρωική συνθηκολόγηση τών αυστηρών οργάνων τού ά- 
πηνοΰς Νόμου προς τούς εκπροσώπους τής έλευθέρας κριτικής, μιά άγαστή καί 
χαρούμενη συμφωνία διαπαιδαγωγήσεως καί αγάπης άνάμεσα στο σύνολο τών φρου
ρών άστυφυλάκων καί στο σύνολο τών τιμίων πολιτών γιά τήν αρμονική των συν
ύπαρξη καί τήν αμοιβαία των κατανόηση. Μοναδική έγγύησις τής αναγκαίας συν
εργασίας γιά  μιά κοινωνία ήρέμων σχέσεων. Αυτός δέ υπήρξε καί δ κυριώτερος 
σκοπός τής δημιουργίας τού, ευτυχώς, πάντοτε νέου τούτου θεσμού, ού τόσον ε
παξίους εύρίσκεσθε επ ί κεφαλής σήμερα Σείς, μέ τήν ευρύτητα τών συγχρονισμέ
νων ιδεών Σας καί άντιλήψεων.

« ’Ιδιαιτέρως θά είχα ήθικήν ύποχρέωσιν νά υπογραμμίσω τήν άπόλυτα έπι- 
υχημένην—καί δυσκολωτάτην—κατάρτισιν τού ειδικού έπιτελείου συνεργατών 

τής έκδόσεως κατ’ εύθείαν έκ τών στελεχών τής υπηρεσίας (διότι αύτό άκριβώς 
έχει άξίαν, οί ίδιοι δηλαδή οί αστυνομικοί νά εκφράζουν τό αίσθημα καί τάς τά
σεις τω ν). Π.χ. δ ’Αξιωματικός κ. Σταμάτης, δν, βεβαίως, δεν έ'χω τήν τιμήν, 
καθώς καί τούς άλλους κυρίους, νά γνωρίζω προσωπικώς, μοΰ παρέχει έκ τών ε
πιμελών πονημάτων του άκεραίαν τήν έντύπωσιν συγγραφέους καί χρονικογράφου 
πεοιωπής, μέ άρτίαν συγκρότησιν διανοουμένου (κυριολεκτικούς) καί μέ ικανότητα 
τεχνικήν τού είδους, μέ έμπνευσιν πηγαίαν καί ανεξάντλητου καί μέ τάλαντου πλή
ρως άνταποκρινόμενον εις τον προορισμ,ον του.

«Συγχουρήσατέ μου, παρακαλώ, φίλε Κύριε ’Αρχηγέ, τήν παρέμβασιν, προ- 
κληθεϊσαν άπο τήν βαθειά μου προς τήν προσωπικότητά Σας έκτίμησιν καί άπο 
τον αείποτε είλικοινή πόνον νά βλέπω τόν τόπο μας προοδεύοντα καί δή εις τά μάλ- 
λο- ευαίσθητα σημεία του, ώς τό τής Δημοσίας Τάξεως καί τών λειτουργών τών 
έμπεπιστευμένων τήν λεπτήν εντολήν τής εφαρμογής της.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ»



Κάβε Σάββατο 

"Ωρα 12-12.30'μ. μ.

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή 

τής Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


