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Τό Μ έ γ α  Μήνυμα
'Υπό 'Υπαστυν. Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ

Π ρο  1965 ΕΤΩΝ έτελεσιουργήθη τό υπερφυές της 
Θείας οικονομίας μυστήριον. Έγεννήθη ό Υιός του Θεοϋ, 
ό Προαιώνιος Λόγος, διά νά άπαλλάξη την ανθρωπό
τητα άπό τά δεσμά τής άμαρτίας καί του ήθικοϋ ζό
φου την ταπείνωσιν.

Ά πό τής έποχής κατά την οποίαν οί προφήται του 
’Ισραήλ άνήγγελον την έλευσιν του Μεσαίου επί τής γής, 

6 κόσμος έταράσσετο ύπό καταστρεπτικών άναστατώσεων καί κατετρύχετο έκ πο- 
λυειδών βασάνων. Κατέπνιγον αί συμφοραί καί τά δεινά πάσαν ήθικήν έννοιαν περί 
ύπάοξεως καί προορισμού του ανθρώπου, αύτή δέ ή δυστυχία τής άνθρωπότητος 
υιετουσίωνε τάς θείας επαγγελίας εις γλυκύτατου όραμα μιας καλυτέρας αυριον. 'Η 
έ?^πίς τής καλυτέρας αυριον, ταυτιζομένη πρός την ιδέαν μιας ήσύχου καί ειρηνι
κής ζοιής, καθίστατο μόνη πηγή των έκδηλώσεων του ψυχικοΰ, άλλά καί του ύλι- 
κοό βίου των λαών τής ’Εγγύς καί Μέσης ’Ανατολής καί ολοκλήρου σχεδόν τής 
άνθρωπότητος.

Καί ήλθε τό πλήρωμα του χρόνου, ή έπαλήθευσις των προφητειών καί των 
πανανθρώπινων πόθων 'ή έκπλήρωσις. Ό  Θεάνθρωπος Λυτρωτής, πλήρης  ̂ άγά- 
πης πρός τό όδυνώμενον καί εις τό βάραθρον τής άπωλείας φερόμενον ανθρώπινον 
γένος,' έγεννήθη εις τό ταπεινόν σπήλαιον τής Βηθλεέμ διά νά σώση τον άνθρω
πον, νά σκορπίση επί τής γής τό φώς τό αληθινόν καί νά όδηγήση τήν οικουμένην

νον άπό τό μέγα μήνυμα «Κ  α ί ε π ί  γ η ς  ε ι ρ ή ν η ,  ε ν  α ν σ ρ ω π ο ι ς  ε υ- 
S ο κ ί α», κατέστησε τήν έλευσιν τοΰ Λυτρωτοΰ επί τής γής αφετηρίαν μιας νέας 
ζωής, μιάς νέας έποχής εις τήν αιωνιότητα του άνθρώπου. Αυτής ακριβώς τής έ- 
τ̂ 0γ·ης πού μέ τήν παρέλευσιν τής θλιβούσης τήν ανθρωπότητα σκοτίας έπιφαίνε- 
τα ι εΐς τον κόσμον τό άληθινόν φώς, έκεΐνο πού διανοίγει τούς ψυχικούς οφθαλμούς 
τω ν καθημένων εις τό σκοτος. ,

'Ο Λόγος σάρξ έγένετο καί ό 'Ήλιος τής Δικαιοσύνης άνέτειλε «μεσούσης 
τής νυκτός τής πρός τήν Τετάρτην ημέραν^ της έβδομάδος, τήν 25ην Δεκεμβρίου».

αισθητός ήλιος του συμτ „ , , , , , . . ,
τερ οί λαοί, ώς ήτο υπεσχημένου υπο του Ιψιστου προς τον Αβρααμ και απετε-
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Γρορρησι,ν τοϋ Ίακωβ, ως ειχον προανάγγειλε!, άπδ αιώνων οί θεόπνευστοι ποο-

luj a/miui»*, ιυν ιίΛουταρχον και αποκα/αιφυεντος όιά του Α 
ποστόλου των Εθνών Παύλου. Τον μέγαν Λυτρωτήν άνέμενεν ή Φάτνη, ή τόσον 
άπλή καί άπέριττος κοιτίς διά νά συμβολισθή ή άγάπη των Ουρανών προς τήν τα-
Τ Γ Ρ Γ Μ Π 'Γ '/ 'ϊ'Γ ίΎ  r c 7 u j  ^ / ' ν Λ / τ ι ι ί / . , Μ  ’ Ά μ  τ - λ  < , , . Λ . . . , . . »  , ,  h  L  ΐ  . .  2.  .  . Λ  .1 / ~πεινοτητα των εγκοσμίων. ’Άν 
κ α ί  ε π ί  γ η ς  ε ι ρ ή ν η ,

ο μέγα μήνυμα « Δ ό ξ α  έ ν  ύ ψ ί σ τ ο ι ς  Θε ω  
εν  ά ν θ ρ ω π ο - ι ς  ε ύ δ ο κ ί  α», άν οί άγοαυλοΰν-

Βη- 
ας,

, , Ω , , . . , μάτην ό θεάνθρωπος
ενεσαρκωθη καί έμαρτύρησε δι’ εκείνους άκριβώς πού ήλθε νά διασώση.

_ Μ ηΤΡΟΠΟΛΙΝ πασών τών έορτών» καλεΐ τήν εορτήν των Χριστουγέννων 
ο Χρυσορρήμων ’Ιωάννης. Κατ’ αύτήν, τήν «πρώτην εορτήν)) του λαού μας, ό χρι
στιανός άνθρωπος διαθέτει το μέγα προνόμιον ν’ άντικρύζει μέ τά μάτια τής ψυ- 
χής του το όραμα τής ’Επί Γης Ειρήνης άνυπόκριτον, ειλικρινές καί πραγματικόν, 
ώς ήτο ή κρυστάλλινη^ πραγματικότης τής άτμοσφαίρας τής Βηθλεέμ κατά τήν 
Μεγάλην Νύκτα, όταν έξ άνθρώπου έτέχθη Θεός. Κατ’ αύτήν ό χριστιανός άνθρω
πος διερωτάται . Εφανη αςια η ανθρωποτης επι 1965 έτη από της γεννήσεως τού 
Χριστού, τού έ̂ξ Ουρανών μηνύματος τής ’Επί Γής Ειρήνης ; Καί ενώ ένεκολπώ- 
θη ολσ,ς τάς ήθικάς άρχάς τού κηρύγματος τής ’Αγάπης καί διέπλασε, βάσει του 
Θείου Λόγου, τον πνευματικόν, πολιτικόν καί κοινωνικόν βίον της, πώς περιεφρό- 
νησεν^ή παρέβλεψεν ή παρενόησε τό θεμελιώδες καί πρωταρχικόν αυτό στοιχεΐον 
τής Χριστιανικής Θρησκείας, μέ τό όποιον έταυτίσθησαν ή έλευσις καί τό κήρυγ
μα τού Θεανθρώπου εις τον κόσμον ;

Ή  άπάντησις έχει πολλάς μορφάς, μέ κυριωτέραν ϊσως τό ότι εις τάς ψυ- 
χάς τών άνθρώπων μέ τάς πολυσυνθέτους εξωτερικεύσεις συναισθημάτων καί τάς 
πολυκυμάντους εκδηλώσεις τής ζωής, δέν έλαβεν άκόμη καθολικήν θέσιν καί ού- 
σιαστικήν μορφήν τό κήρυγμα τού Σωτήρος. ’Αλλά είναι τόσον ισχυρά ή εφεσις 
τού χριστιανού άνθρώπου διά τήν άγάπην καί είναι τόσον συμφυής "μέ τήν θείαν 
φύσιν τού ανθρωπίνου οντος ή έν ειρήνη διαβίωσις, ώστε όσον καί άν αί διακυμάν
σεις τών έλπίδων καί τών άπαγοητεύσεων καθιστούν βαρυτέρας τάς άπαγοητεύ- 
σ°ΐζ και παρουσιάζουν σκοτεινήν την εικόνα της πραγματικοτητος, τό όραμα καί 
ή έλπίς τής ειρήνης θά δεσπόζουν έν πάση περιπτώσει καί παρά τήν λογικήν τού 
ρεαλισμού, αύτήν τήν  ̂μεγάλην έορτήν, πάσης άλλης σκέψεως καί πάσης άλλης έκ- 
τιμήσεως των πραγμάτων. "Οσον καί άν ό Θείος Λόγος δέν έλαβεν άκόμη τήν πρω- 
ταρχικήν θέσιν διά τον άνθρώπινον βίον καί δέν κατέστη ’Ιδέα καί δέν μετουσιώθη 
εις Πνεύμα, το όραμα και η ελπίς της ερηνης θα εμπνέουν δύναμιν καί θά μεγαλύ- 
νουν τά άγαθά έργα τής άνθρωπότητος, άπό τήν φάτνην δέ θά άκτινοβολή ή κα- 
λωσύνη τής ψυχής τού Λυτρωτοΰ διά νά έμποδισθή ή κακία νά κατακτήση ολό
κληρον τήν καρδίαν τών άνθρώπων.

Το μεγα ιου^ο μήνυμα, μαζί με τας αλλας αιώνιας αλήθειας πού έφερεν εις 
τον κόσμον ό Σωτήρ, είναι καί θά παραμένη άναντικατάστατον. ’Ά ν  ίδωμεν τόν 
Χριστόν ώς̂  έλευθερίαν, ώς λύτρωσιν, ώς όραματισμόν ώραιότητος καί εικόνα τε- 
λειότητος, ώς ύπόσχεσιν γαλήνης τών ψυχών, ώς οδόν πού οδηγεί εις τήν μεταμόρ
φωσή τών πάντων καί, τό κυριώτερον, ώς δύναμιν ειρήνης καί εύδαιμονίας εις τό 
γένος τών άνθρώπων, τότε θά δυνηθώμεν νά συλλάβωμεν τό διατί Αύτός πού έ- 
γεννήθη εις τήν ταπεινήν φάτνην τών άλογων—καί εις τήν ψυχήν μας—χαρίζει τήν 
μεγαλειώδη εκείνην αύτοπεποίθησιν καί πίστιν εις τά όσα ό ίδιος έκήρυξε καί έ- 
φανέρωσε διά τής επί γής έλεύσεώς Του. Θά δυνηθώμεν νά συλλάβωμεν τήν μεγα-
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'Υπό του Δικηγόρου κ. Ξ. ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΥ

’Επάνω εις μίαν φάτνην άλογων, εις πτωχών άνθρώπων σπήλαιον, έγενήθη 
προ είκοσι περίπου αιώνων, ό κήρυξ τής αγάπης, τής ΐσοτητος καί τής είρηνης : 
Το Βρέφος τής Βηθλεέμ. Χωρίς πυρ, χωρίς ξίφη καί χωρίς σίδηρον, ό γλυκύς Να
ζωραίος, ό Μέγας Διδάσκαλος, έθεμελίωσε μίαν διδασκαλίαν' ύπερτάτου ήθικού 
μεγαλείου καί ύψωσε ενώπιον τής άνθρωπότητος το σύμβολον τού ίερωτέρου ά- 
γώνος, του άγώνος τής άληθείας εναντίον του ψεύδους, τής δικαιοσύνης εναντίον 
τής άδικίας, τής ’Ιδέας εναντίον τής ύλης, τής ήθικής τάξεο^ς κατά των σκοτει
νών δυνάμεων, αί όποΐαι παρασύρουν καί καταστρέφουν άτομα, κοινωνίας καί λαούς.

Ή  φάτνη τής Βηθλεέμ ύπεσήμανε την άνατολήν τοϋ νέου κόσμου επί των 
ερειπίων του παλαιού. Μεταξύ τού άνάρχου παρελθόντος καί τού άπειρου μέλλον
τος, μεταξύ τής κακής χθες καί τής εύέλπιδος αΰριον, άνυψοΰτο, πάνσεπτον καί 
ανεξάντλητου όρόσημον ή Φάτνη τής Βηθλεέμ. Έκεΐθεν άρχεται ή δράσις τής 
ιστορίας, μία δράσις άδιάκοπος, πολυάκτινος, θερμουγός, εμπνευσμένη άπό την 
αιωνιότητα των αληθειών τάς οποίας διεκήρυξεν Εκείνος. Νέοι κόσμοι διεπλά- 
σθησαν, νέαι ήθικαί άξίαι διεμορφώθησαν, νέα συνθήματα διεδόθησαν, νέα σύμ
βολα άνεστηλώθησαν εις τα κενωθέντα βάθρα των παλαιών πίστεων καί δογμάτων.

Εί'κοσι περίπου αιώνες παρήλθον άπό τής γεννήσεως τού Χριστού. Καί 'ό
μω ς  περισσότερον ή άλλοτε, τούς καιρούς αυτούς τής ύλης καί τού μίσους, τό σύμ
βολον τής Βηθλεέμ ύψοΰται με καταυγάζουσαν λάμψιν καί φωτίζει τάς ψυχάς των 
Χριστιανών. Τό Σύμβολον τής άγάπης, τής πραότητος καί τής άνοχής, μέ λάμπου- 
σαν άκμαιότητα, σελαγίζει καί δείχνει την πορείαν τήν οποίαν πρέπει έν μέσω των 
συμπληγάδων τού βίου νά άκολουθοΰν λαοί καί ’Έθνη.

Αί δοκιμασίαι τής συγχρόνου εποχής είναι άληθώς σκληρόταται καί διά τήν 
ηθικήν άποσύνθεσιν καί τήν άναρχίαν τής άνθρωπότητος. Καί όμως δεν πρέπει νά 
στερηθώμεν τήν χαράν τής έλπίδος, ούτε πρέπει νά άφήσωμεν νά μολύνη τήν α
γνότητα τής σημερινής εορτής καμμία άπαισιόδοξος σκέψις καί κανέν βέβηλον συν
αίσθημα. "Ας πιστεύωμεν λοιπόν καί άς έλπίζωμεν... Εις τά βάθη τής καρδίας μας 
πρέπει πάντοτε νά ύπάρχη άκμαία ή έλπίς καί τό φώς τής πίστεως δέν φοβείται 
τό σκότος. Τό άστρον τό όποιον έλαμψεν εις τήν Βηθλεέμ άς άποτελή τον παντο- 
τεινόν οδηγόν όλων μας... Ξ. ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ

λειώδη αύτοπεποίθησιν ή οποία, κατά τήν διαπίστωσιν τού Σβάϊτσερ, δέν είναι 
στάσις άλλα αδιαφιλονίκητος πραγματικότης.
Ο ** *

ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, τής ειρήνης καί τής πραγματικής εύδαιμο- 
νίας, μετά πάροδον είκοσι σχεδόν αιώνων άπό τής γεννήσεως Του δέν έπαυσε ν’ 
άποτελή τήν μεγάλην κορυφήν λαμπρού ιδεώδους. Εις τό σύμβολον τού Χριστού 
Λυτρωτοΰ, εις τό ιδεώδες τού μεγάλου του μηνύματος, συμπυκνοΰνται πάντοτε οί 
πόθοι καί αί ελπίδες όλων διά μίαν ζοοήν τελείαν εντός τής αΐωνιότητος μιας άκτι- 
νοβόλου εύδαιμονίας. "Ας Τον ίδωμεν μέ τά μάτια τής ψυχής μας, άς καταστήσω- 
μεν βίωμα ψυχής καί πνεύματος τό μέγα μ.ήνυμα « Δ ό ξ α  έν  ύ ψ ί σ τ ο ι ς  
Θ ε ώ κ α ί  ε π ί  γ η ς  ε ι ρ ή ν η  έ ν ά ν θ ρ ώ π ο ι ς ε υ δ ο κ ί α »  καί άς ά- 
κούσωμε καί πάλιν τήν γλυκυτάτην μελωδίαν τού Ρωμανού :

Ή  Παρθένος σήμερον 
Τον υπερούσιον τίκτει 
Καί ή γή τό Σπήλαιον 
Τώ άπροσίτω προσάγει..... Χ Λ  Ρ Λ  Λ Σ Τ  Λ ΜΑ Τ Η Σ
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΥ Σ ΙΚ Α Γ Ο Υ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ W . 0 . WILSON 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΝ 19 6 0 -19 6 4
--------------------- 'Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Β' κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΤΣΟΥΡΗ________________

‘Η έκθεσις.
Η έκθεσις προόδου τής ’Αστυνομίας του Σικάγου (Η .Π .Α .) την οποίαν μου 

έστειλε φίλος άξιωματικός της ’Αστυνομίας του, μου έδωσε την εύκαιρίαν — διά 
νά μή εΐπω δτι μου έδημιούργησε τήν εσωτερικήν παρόρμησιν — νά μεταφέρω είς 
τό φιλόξενον περιοδικόν μας μίαν γενικήν άνάλυσιν του δημιουργικού έργου πού 
συντελεΐται εις τήν ’Αστυνομίαν του. Ή  έκθεσις αύτή καθ’ έαυτήν δίδει μέ άξιοζή- 
λευτον απλότητα σαφή εικόνα του πραγματικά σκληρού άγώνος τοΰ Καθηγητοϋ 
Γουΐλσον καί των συνεργατών του εναντίον π?ιειάδος αντιξοοτήτων, αί όποΐαι ε ί
ναι δύσκολον νά περιγράφουν.

Σκοπός της είναι νά παρουσίαση είς τό εύρύ κοινόν τάς λεπτομέρειας της Α 
στυνομικής αναδημιουργίας, ή οποία ήρχισε τό i960 καί μέ επιτυχία συνεχίζεται. 
Μέ τήν έκθεσιν αυτήν των πεπραγμένων του, ό Καθηγητής Γουΐλσον θέλει νά ένη- 
μερώση τον οίονδήποτε ενδιαφερόμενον — ιδίως τον μή ειδικόν — πολίτην, ώστε 
νά είναι είς θέσιν νά κρίνη καί νά άξιολογήση τό έ'ργον τοϋ ’Οργανισμού τοΰ όποιου 
ηγείται.

Τό πρόβλημα.
Έπεσκέφθην το Σικάγο εις τά 1955 - i960, όταν παρηκολούθουν ειδικά μα

θήματα ’Αστυνομικής Διοικήσεως είς τό Πανεπιστήμιον Νόρθ - Γουέστερν, τό ό
ποιον εύρίσκεται είς τό Έβανστον τής Πολιτείας ’Ιλλινόϊς, λίγα χιλιόμετρα έξω 
άπό τήν πολυτάραχον μεγαλόπολιν. Τό Σικάγο μοΰ τό παρουσίασαν, κατά τάς συ- 
χνάς επισκέψεις μου έκεϊ, εξαίρετοι άξιωματικοί τής ’Αστυνομίας του, σπουδασταί 
είς τό Ιδιον Πανεπιστήμιον καί καλοί φίλοι. Χάρις είς αύτούς έ'μαθα καί είδα άπό 
κοντά τήν όργάνωσιν καί τήν λειτουργίαν των 'Υπηρεσιών τής ’Αστυνομίας, κα
θώς επίσης καί τά πολλαπλά -’Αστυνομικά ιδίως — προβλήματα, τά όποια τό 
έμάστιζαν.

'Η συνεργασία ’Αστυνομικών μέ έγκληματικάς συμμορίας, είς μικράν βε
βαίως έκτασιν, ή δωροληψία, τών κατωτέρων ιδίως ’Αστυνομικών, γ ιά τό «πνίξιμο» 
των παραβάσεων κυκλοφορίας, είς έκτασιν κάπως μεγαλυτέραν, ή χαρακτηριστική 
αβελτηρία τών ’Αστυνομικών οργάνων νά προστατεύσουν κινδυνεύοντας πολίτας άπό 
γκαγκστερικάς επιθέσεις ή νά έπιληφθοϋν είς εγκλήματα, τά όποια πολλάς φοράς 
έπραγματοποιοϋντο σχεδόν «μπροστά στά μάτια τους» καί ή παντελής έλλειψις εμπ ι
στοσύνης τών πολιτών προς τήν ’Αστυνομίαν των, όλα αύτά αποτελούσαν τά κύρια 
χαρακτηριστικά τής τότε καταστάσεως.

Κατά τά τέλη τοΰ 1959, άνεκαλύφθησαν τά περίφημα ’Αστυνομικά σκάνδαλα 
πού έδωσαν τήν αφορμήν. Μετά τήν ποινικήν καί πειθαρχικήν δίωξιν τών άνωτέρων 
καί κατωτέρων ’Αστυνομικών, πού είχαν άναμιχθή είς αύτά, ό Δήμαρχος, μέ τήν 
ύποστήριξιν όλων τών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, έλαβε τά απαραίτητα 
δραστικά μέτρα μέ σκοπόν : «Νά φτιάξη, πάνω στά ερείπια, σύγχρονη καί υποδει
γματική ’Αστυνομία».
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Τό Σ υ μ β ο ύ λ ιο ν  κ α ί ή εκλογή το υ .
Πρώτο βήμα ήτο ή συγκρότησις μιας ειδικής Επιτροπής, πού ωνομασθη 

((’Αστυνομικόν Συμβούλιον». Πρόεδρός του διωρίσθη ό Καθηγητής Γουίλσον^ (W. 
Ο. W ilson). ’Από την έδραν τής ’Εγκληματολογίας και ’Αστυνομικής Διοικησεως 
τοϋ Πανεπιστημίου τής Καλλιφορνίας, ό κ. Γουίλσον έφθασε εις το Σικάγο δια 
νά άσχοληθή, μαζί μέ τά άλλα μέλη τοΰ Συμβουλίου, εις την επιλογήν τοϋ Αρχηγού 
τής ’Αστυνομίας τής πόλεως — δεδομένου 6τι ο τελευταίος Αρχηγός της εϊχεν 
άναγκασθή εις παραίτησιν. ’Επί πλέον τοϋ άνετέθη ή αποστολή νά άναπροσαρμοση 
χον ’Οργανικόν Νόμον καί τον Κανονισμόν τού Σώματος, νά σύνταξη τον προϋπο
λογισμόν καί νά μεριμνήση διά τον κολασμόν των πειθαρχικών αδικημάτων που έπε 
συραν ποινήν αργίας άνω των 30 ήμερων.

'Ο νέο ς ’ Α ρ χ η γό ς  .
Πλήν, όμως, όλα τά μέλη τοΰ ’Αστυνομικού Συμβουλίου συνεκέντρωσαν τήν 

προτίμησίν τουν προς τον Πρόεδρον. Ετσι ο Καθηγητης διωρίσθη Αρχηγός την 2αν 
Μαρτίου i960. 'Ο νέος ’Αρχη
γός, ταλέντο πολυσύνθετον, πο- 
λυγραφώτατος, παγκοσμίους γνω
στός καί τέλειος γνώστης των ’Α
στυνομικών πραγμάτων από κάθε 
πλευράν, ηγετική φυσιογνωμία 
εις τήν σύγχρονον άστυνομικήν 
σκέψιν, δεν έβράδυνε να εκτίμη
ση τήν κατάστασιν εις δλον της 
τό βάθος. Ειδικός εις τον μεθοδι
κόν λογισμόν, μύστης τών προ
γραμματισμένων ενεργειών, και 
μέ βάσιν τήν ανθρωποκεντρικήν 
θεώρησιν τών διοικητικών φαινο
μένων, προχώρησε μέ περισκεψιν 
καί συνέπειαν προς τας αρχας τής 
’Αστυνομικής Διοικησεως, τας ο
ποίας έδίδαξεν εις χιλιάδας μαθη- 
τάς του εις τάς Η .Π .Α. και εις 
τό εξωτερικόν.

'Ο νυν ’Αρχηγός τοΰ Σώ
ματος, κ. Εύάγγελος Καραμπε- 
τσος συνήντησε τον κ. Γουίλσον, 
δύο μήνας μετά τον διορισμόν 
του ώς ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας

Ό  Καθηγητής κ. W. Ο. Wilson, αρχηγός 
τής ’Αστυνομίας τοϋ Σικάγου.

Γου Σικάγου, τον Μάϊον τοΰ 1960,
•ιατά τήν επίσημον έπίσκεψιν του 
:ίς 'Η ν . Πολιτείας τ ή ς ’Αμερικής. „ Τ , r

Κατάς τάσ συζητήσεις των, 6πως ο κ. Αρχηγός μας ειπεν, ο κ. i ουιλσον 
άνέλυσε τά προβλήματα πού είχε νά άντιμετωπίση κατά τρόπον άζιοθαυμαστον και 
/αθώρισε τάς λύσεις των μετ’ άπολύτου καί εντυπωσιακής βεβαιοτητος περί της 
Επιτυχίας τής προσπάθειας του διά τήν έξυγίανσιν τής ’Αστυνομίας παρα τας δυ
σκολίας τάς όποιας θά συναντοΰσεν έκ τών άντιδράσεων τών διαφόρων παραγόντων.

Καί πράγματι ό Καθηγητής Γουίλσον επέτυχε. Η προβλεψις περί τής επι
τυχίας του τό i960  έγινε πραγματικό u ης.
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Ή  πρώτη ενέργεια .
, Η προσωπική του^έπαφή μέ δλους τούς υφισταμένους του έπραγματοποιήθη 

οίς δυο συγκεντρώσεις, εις την μεγαλην αίθουσαν του κινηματογράφου «Διεθνές».
Εκεί συνηντησε το έμψυχον υλικόν του, διά νά του έξηγήση τάς γενικάς γραμμάς 

του σχεδίου άναδιοργανώσεως του ’Αστυνομικού ’Οργανισμού, του οποίου θά άπο- 
τελοΰσαν εις το εξής μέλη οργανικά καί όχι μέρη άνόργανα. Έ κεΐ άνήγγειλε τάς κα
τευθύνσεις —- ή όπως ο ίδιος την άποκαλεΐ τήν «πολιτικήν» του — καί την ιδεολογι
κήν των έπένδυσιν^ή άλλως τήν «φιλοσοφικήν» των βάσιν. Μέ τήν συγκέντρωσιν 
αυ. ην καθιερωσεν απο τότε συχνήν επαφήν μέ τους ανθρώπους του, εις μικροτέραν 
βοβαιως κλίμακα, εις τας 1 πηρεσιας των ή καί ίεραρχικώς εις το Γραφεΐον του.

Οί Ύ παρχηγοί κα ί τό Έ π ιτ ε λ ε ΐο ν .
/ Η ^συγκροτησις του πρώτου ιεραρχικου επιπέδου κάτω από αυτόν, πού άπε- 

τελεσθηάπό  τρεις Τπαρχηγούς — Deputy Superitendent — ήταν από τά πρώτα 
του μελήματα. Εις κάθε ένα άπό αυτούς ανέθεσε καί άπό ένα Κλάδον του Ά στυνο-
[ I.F.V ) ΓΛΥΑΠ r/l ΐσ·Λν*\/ Λ μ f.\ /“ ι r- ——Ψ ̂  „ Δ — '  ̂ 5 / * Τ-1

τής συντονισμένης εφαρμογής των.
Σύγχρονος Δ ιο ίκη σ ις—Ε ιδ ικευμένο ι ’ Ε π ιτελ ε ίς .

t t Είναι γενικώς παραδεδεγμενον, οτι έστω καί μία εργασία ή άρμοδιότΐ)ς τού 
ηγέτου δεν πρόκειται νά έκτελεσθή ή νά όλοκληρωθή, άν δέν ύπάρχη αντίστοιχος 
Επιτελική ή 'Υπηρεσιακή Μονάς, ή οποία νά έπιφορτισθή μέ αύτήν. 'Μέ βάσιν τήν 
διαπιστωσιν αυτήν, ό̂  Καθηγητής Γουιλσον ώργάνωσε τό Έ πιτελεΐον του.
, Ειχεν όμως να επίλυση εις τό στάδιον αύτό δύο βασικά θέματα: Τό θέμα τής 
εξευρέσεως καταλλήλων > Επιτελών καί τό θέμα τής εσωτερικής όργανώσεως του 
Επιτελείου του. Οσον αφορά τα πρόσωπα επελεξεν εκπαιδευμένους εις τήν Διοικη

τικήν Επιστήμην καί εΐδικευθέντας εις τήν Τεχνικήν τής Διοικήσεως. "Οσον αφορά 
την εσωτερικήν όργάνωσιν κατένειμε τό Έπιτελεΐον του κατά τρόπον λειτουργικόν 
καήσυμφώνως προς τάς έπιβεβλημένας γενικάς άρχάς τής οργανωτικής εις τά έξής 
Τμήματα : α) Τμήμα Μελετών, β) Τμήμα Διοικητικής Άναλύσεως Πεπραγμένων, 
ϊ )  Τμήμα^ Προσωπικού, δ) Τμήμα Οικονομικού καί ε) Τμήμα Ένημερώσεως τού 
Κοινού. Οί επί κεφαλής τών Επιτελικών αύτών Τμημάτων, συνεργαζόμενοι στε- 

Εετ“ τ°ύ Αρχηγού των, απετέλεσαν τό έργαστήριον επεξεργασίας τών νέων 
ιδεών, τό^σχεδιαστηρίου τών νέων σχεδίων καί τον «παρά τήν ιεραρχίαν» κεντρικόν 
μηχανισμόν πού θά έπεμελεΐτο διά τήν προετοιμασίαν τής πραγματώσεώς των! Ε ί
ναι άδύνατον νά παραλειφθή ή εσωτερική όργάνωσις τού Επιτελείου αυτού, ή οποία 
εσχεδιάσθη άπό μίαν αυθεντίαν εις τό είδος τούτο. Δι’ αύτό θά παραθέσωμεν τάς 
συγκεκριμενας εργασίας με τας οποίας κάθε Επιτελικόν Τμήμα είναι επιφορτισμέ
νου, διά νά λάβωμεν μίαν εικόνα τής πληρότητος τών εργασιών καί τής ορθολογικής 
κατανομής των.

Τό Τμήμα Μ ελετών.
 ̂ Διατυπώνει εισηγήσεις δια την πλήρη άναδιοργάνωσιν τών 'Υπηρεσιών Τά- 

ξεως, ’Ασφαλείας, Τροχαίας καί Ανηλίκων. ’Εξετάζει τάς έφαρμοζομένας μεθόδους, 
δύο φοράς  ̂κατ’ έτος, καί εΐσηγεΐται τάς άναγκαίας άναπροσαρμογάς. Συντάσσει 
οδηγίας διά τούς ’Αστυνομικούς 'Υπαλλήλους όλων τών βαθμών, ώστε όλοι νά ενη
μερώνονται πλήρως έπί τών παρουσιαζομένων θεμάτων τής άστυνομικής πρακτικής. 
Διαμορφώνει μεθόδους αστυνομικών ένεργειών εις κάθε τομέα. Μελετά είδικάς κα-
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__ ;ήν ττλέον αποόοτικην με£ . ..
«Σταθεράς Δ ιαδικασίας», τάς οποίας ή πρακτική δημιουργεί καί επιβάλλει. Καταρ
τ ίζε ι τά σχετικά σχέδια άντιμετωπίσεως εκτάκτων καταστάσεων, δημοσίων ταρα
χών και εγκλημάτων εύρείας έκτάσεως.

Τό Τ μ ή μ α  Δ ιο ικ η τ ικ ή ς  Ά ν α λ ύ σ ε ω ς  Π επραγμένω ν.
’Αναλύει τάς διαφόρους Άστυνομικάς ένεργείας καί διατυπώνει τάς κατευ

θύνσεις διά την βελτίωσιν τής όργανώσεως καί τήν διοικητικήν διαδικασίαν. Ε- 
φαρ;.

φυσεως 
ν

πα σης
, y\ / / I > -ι /___χειων ττΑηροφορίων και την

ικά στοιχεία περί 
ι καί άναπρο-

ομόφει τα έντυπα, τα οποία χρΐ)οιμυ;ιυιουν λιαιιλ puau> τυποποιημένου δια 
κάθε ’Αστυνομικήν καί Διοικητικήν ενέργειαν καί εΐσηγεΐται τήν καθιέρωσιν νέων 
τοιούτων. Μελετά μεθόδους διά τήν πλέον άποδοτικήν διαφύλαξιν των αστυνομικών 
άρχείων.

Τό Τ μή μ α  Π ρ ο σ ω π ικ ο ύ .
Μελετά καί ταξινομεί τάς διαφόρους θέσεις διά τήν άποδοτικωτέραν και οι- 

κονομικωτέραν χρησιμοποίησιν τής δυνάμεως. Καταρτίζει προγράμματα επιλογής, 
έκπαιδεύσεως καί τοποθετήσεως προσωπικού. Διατυπώνει μεθόδους ελέγχου προ
σωπικότητας καί μεριμνά διά τήν τοποθέτησιν των καταλλήλων εΐς^τάς καταλλή
λους θέσεις. Τηρεί κεντρικόν Άρχείον Προσωπικού καί παρέχει τά αΐτούμενα στοι
χεία εις κάθε άρμόδιον. Άσχολεΐται μέ τήν βελτίωσιν τής υγειονομικής έξετάσεως 
καί μερίμνης τού προσωπικού καί παρακολουθεί τήν κανονικήν χορήγησιν άδειας 
εις αύτό. Κατευθύνει τούς ’Αστυνομικούς εις τάς έκτος τής ’Αστυνομικής υπηρε
σίας σχέσεις των. Μελετά καί εΐσηγεΐται μέτρα προστασίας τού ’Αστυνομικού Σώ
ματος. ’Επίσης κατευθύνει τον άθλητισμόν καί τάς εκδηλώσεις^άναψυχής. Παρακο
λουθεί καί αξιολογεί συνεχώς τό προσωπικόν καί φροντίζει διά τήν άνάπτυξιν των 
ήγετικών καί διοικητικών ικανοτήτων εις αύτό. Παρακολουθεί τά προγράμματα 
έκπαιδεύσεως καί διασφαλίζει τήν συνεχή καί άποδοτικήν εφαρμογήν των.

Τό Τ μ ή μ α  Ο ικ ο νο μ ικ ο ύ .
Εις τό Τμήμα αύτό έχουν συγκεντρωθή όλα τά θέματα καί αί ένέργειαι οΐκο- 

κ ή ς  φύσεοος. Ή  ορθολογική κατάρτισής τού προϋπολογισμού των άπαιτουμέ- 
δαπανών διά τήν κάλυψιν των άναγκών των ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών, ή κα

νομι
νων δαπανών 
νονικ
συμφώνως πρός 
μήνα άνάλυσις τής

κή καί έγκαιρος έκτέλεσις τών έργων διά τών πιστώσεων πού έχουν διατεθή 
,ρώνως πρός τό σχετικόν πρόγραμμα, ή προμήθεια υλικών καί μέσων, ̂ η κατα

του προϋπολογισμού καί τής καλύψεως τών άναγκώνσ/.ε
ίκτελέσεως

διαχειριστών χρηματικού και των σχετικών αναγκών,  ̂  ̂ ^
σεοον εις τά κτίρια καί ή παρακολούθησις τής κινήσεως τών διαφόρων ύλικών, άπο- 
τελούν τά άντικείμενα τού Τμήματος αυτού.

Τό Τ μή μ α  Έ ν η μ ε ρ ώ σ ε ω ς  το ϋ  Κ ο ινο ύ .
'Η χρησιμοποίησις τής καταλλήλου ορολογίας διά κάθε έννοιαν άποτελεΐ εις
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οιανδήποτε περίπτωσιν θέμα πρωταρχικής σημασίας. Τό δτι τδ Τμήμα αϋτδ άπε- 
κλήθη «Τμήμα Ένημερώσεως τοϋ Κοινού», άντί τοϋ χρησιμοποιουμένου δρου «Δη
μοσίων Σχέσεων», καταδεικνύει μέχρι ποιου βάθους τά πάντα έχουν μελετηθή. Αί 
δημοσιαι σχεσεις είναι αι σχεσεις τας οποίας ιχελετά τδ Δαιαόσιον Δίκαιον τδ nirmnu

Μ ,υυ αστυνομικού οργανισμού με τους πολίτας. Κυρίως ή προσπά
θεια του συνίσταται^ εις τήν ένημέρωσιν των πολιτών επί των έπιδιώξεων τής ’Α
στυνομίας των, καί έπί̂  των μεθόδων πού χρησιμοποιεί ή πρόκειται νά χρησιμοποιή- 
ση, ωστε^οί πολίται νά κατανοήσουν αύτάς καί νά συνεργασθοΰν διά τήν εύόδωσίν 
των̂ . Η Τπηρεσία που είναι άρμοδία διά τήν προσπάθειαν αύτήν δεν είναι δυνατόν 
να ονομασθή Υπηρεσία Δημοσίων Σχεσεων, άλλά 'Υπηρεσία άναπτύξεως των έν- 
δεδειγμένων σχέσεων^ μετά του Κοινού, διά τής συστηματικής ένημερώσεώς του.
Κι σι ̂ επιβάλλεται ο ορος «Τμήμα Ενημερώσεως τού Κοινού», μετά άπδ τήν γνω 

στήν εντυπωσιν που δημιουργεί ό δρος «Προπαγάνδα» καί τήν περιπέτειαν καί τήν 
ανεπάρκειαν τοϋ όρου «Διαφώτισις». Τδ «Τμήμα Ένημερώσεως τοϋ Κοινού» τής

Ρ-ςν.,Λΐ.υν upyavuv ιυυ αστυνομικού δώματος. Καταρτίζει τούς όυιιλη- 
ιας - Αστυνομικούς, οι οποίοι δίδουν διαλέξεις εις διαφόρους οργανώσεις μέ άντι- 
κείμενον την προσπάθειαν τοϋ Σώματος καί τάς μεθόδους προλήψεως των έγκλημά- 
των. Οργανώνει είδικάς τελετάς διά τάς παρασημοφορίας, τάς προαγωγάς καί λοι
πά γεγονότα, τά όποια άναφέρονται εις είδικάς επιδόσεις του προσωπικού.' Μεριμνά 
διά τάς έπισκέψεις τοϋ κοινού εις τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας, τάς έκθέσεις καί 
ταγλοιπά θέματα ζωτικού ενδιαφέροντος διά τούς πολίτας, 6πως είναι ή σημασία 
ιοΰ αριθμού Ρ.0.5 - 1313, η προληψις ωρισμένων έγκλημάτων, ή έξήγησις των 
διαφόρων ’Αστυνομικών μ,έτρων κ.τ.λ.

Τό ’ Οργανωτικόν Σχήμα.
Μία απλή έξέτασις τού όργανοδιαγράμματος πού διαλαμβάνεται εις τήν έ'κθε- 

σιν, μάς πείθει διά τήν εφαρμογήν εις τήν πράξιν όλων τών άπόψεων τού Καθηγητοΰ 
Γουΐλσον. "Οσα έχει̂  διδάξει ό σεβαστός Καθηγητής παρουσιάζονται άνάγλυφα εις 
τήν όργάνωσιν τού οργανισμού, εις τήν κορυφήν τού οποίου εύρίσκεται. Αί άρχαί 
του : διά τον σαφή καθορισμόν τών αρμοδιοτήτων κάθε υπηρεσιακής μονάδος' καί 
ιών σχεσεων μεταςυ των, δια την αναθεσιν των ομοειδεον εργασιών εις τήν αύτήν 
μονάδα, διά^τήν υπαγωγήν κάθε μονάδος εις «ΕΝΑ», καθώς επίσης καί αί τόσον

τάς
ΐ  ος

, , ’■ - - ̂  - - - ------ -------- /----ΙΛ.Ι. μμμυοιοτητες, αποτελούν
το πρώτον ^επίπεδον τής ιεραρχίας. ’Ακολουθεί τδ δεύτερον ίεραρχικόν έπίπεδον. 
Εϊς^αύτδ εύρίσκονται οί τρείς Ύπαρχηγοί. "Εκαστος τούτων α ποτελεί τήν κεφαλήν 
Κλάδου Υπηρεσιών, ήτοι α) τών Ειδικών 'Υπηρεσιών, β) τών ’Αστυνομικών 'Υ 
πηρεσιών καί γ) τών 'Υπηρεσιών Έπιθεωρήσεως, τάς οποίας άναλύομεν κατωτέρω.

(  Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)
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ΜΙΑ ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΟΝ 
ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΔΣΙΝ. -  ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟΝ ΜΕ ΦΕΥΑΕΙΣ ΒΑΘΜΟΥΣ. -  ΑΡΑΠΕΤΕΥΣΙΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ
'Υπό τοϋ Καθηγητοϋ τής Δικαστικής Γρα- 

----- — ----------------— φολογίας κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ

— Ναί ! Το άποφοιτήριον αύτό μου το συνέταξεν ιδιοχειρως ο γυμνασιάρχης 
Φ., του 7ου γυμνασίου ’Αθηνών.

Αύτδ άπεκάλυψεν, άπολογούμενος, ό διανύων την τελευταίαν τάξιν του γυμνασίου 
μαθητής ΤΤ. ένώπιον του άνακριτοϋ Καλαβρύτων.

Τί ειχεν δμως συμβή;
Προ πολλών ετών ό γόνος πλούσιας οικογένειας των ’Αθηνών έφοίτα εις το 

7ον γυμνάσιον, μή διακρινόμενος δμως διά την επιμέλειαν εις τα μαθήματα,^ διότι 
περί άλλα πολλά καί διάφορα έτύρβαζεν ουτος καί ήτο πραγματικός «κουμπούρας».

Αόγω ιδιαιτέρας προς αύτόν εύνοιας του τότε γυμνασιάρχου, ό έν λόγω μαθητής 
κατώρθωνε συρόμενος να άνέρχηται τάς τάξεις του γυμνασίου. "Οταν δμως έφθασεν 
εις την τετάρτην τάξιν (τελευταίαν τοϋ τότε γυμνασίου), τα πράγματα έδυσχε- 
ράνθησαν καί ή προαγωγή του ήτο αδύνατος. Τότε ο κατα πολλά περί τον μαθητήν 
τούτον ενδιαφερόμενος γυμνασιάρχης έσκέφθη, κατά Μάϊον τοϋ έτους 1 9 .., ήτοι 
περί τό τέλος τού σχολικού έτους, νά έφοδιάση τούτον μέ άποφοιτήριον, περιέχον 
μεγάλους βαθμούς καί νά τον άποστείλη — λόγω δήθεν υγείας — εις άλλο γυμνάσιον — 
καί έν τη προκειμένη περιπτώσει εις τό τής Άκρατας κατόπιν συνεννοησεως με 
τον έκεΐ γυμνασιάρχην, οπότε ή προαγωγή τού μαθητου θά ήτο ασφαλής καί ανεμ
πόδιστος.

Έφωδιασμένος μέ τοιοϋτον άποφοιτήριον, ό κανακάρης μας έφθασε περί τό 
δεύτερον δεκαήμερον τού Μαίου εις Άκράταν, βέβα.ιος ών ότι μετ’ ολίγον θά έπέ- 
στρεφεν εις ’Αθήνας μέ τό άπολυτήριον τού γυμνασίου καί μάλιστα μέ τοιοϋτον μέ 
τον βαθμόν «άριστα», άφοΰ οΐ βαθμοί, οΐτινες έφέροντο επί τοϋ άποφοιτηρίου ήσαν 
9 καί 10 (τό άριστα τότε ήτο 10). 'Η τοιαύτη φαινομενική, άρίστη εις τά έν γένει 
μαθήματα, έπίδοσις τοϋ έξ ’Αθηνών έπιδρομέως, έκαμεν έντύπωσιν εις τούς καθηγη- 
τάς τοϋ γυμνασίου Άκράτας, οίτινες, δεν μετεΐχον τού άνηθίκου παιγνιδιού. "Οταν, 
λοιπόν, εις κάποιο τώ ν τελευταίων μαθημάτων ένας των καθηγητών ήρώτησε τούς 
μαθητάς διά τ ι ζήτημα καί δταν οί τής Άκράτας μαθηταί δεν ήδυνήθησαν νά δώ
σουν ορθήν άπάντησιν, τότε πλήρης πεποιθήσεως ό καθηγητής έπί τής σοφίας του έξ 
’Αθηνών άριστούχου ( ;)  άπετάθη προς αύτόν, λέγων « ’Απαντήστε σεις κ. Π. δια 
νά δείξητε εις τούς εδώ μαθητάς τί άξίζει ή μελέτη καί ή ίκανότης, ώς ή ίδική σας». 
Προς κατάπληξιν όμως τού καθηγητού, οδτος έμεινε κεχηνώς, άρκούμενος νά παρα- 
τηοή' τήν οροφήν. Δευτέρα, τρίτη καί τετάρτη έρώτησις διά διάφορα άλλα θέματα 
πρός τον αύτόν, ούδεμιάς έτυχον άπαντήσεως. Τότε ό καθηγητής έσπευσεν εΐς_τό 
γραφεΐον τού γυμνασιάρχου καί έκεΐ ενώπιον τών καθηγητών απεκαλυψε τι ήτο 
ό έξ ’Αθηνών «αριστούχος». Τότε δλοι οί καθηγηταί έναλλάξ — του γυμνασιάρχου 
πλέον ποιούντος τήν νήσσαν — έσπευσαν έκαστος εις τό μάθημά του νά υποβάλλουν 
εις τον Π . έρωτήσεις, δτε καί δι’ δλους αύτούς τό αποτέλεσμα δεν ήτο εύνοϊ- 
κώτερον, διότι ό «άριστοΰχος» προετίμα νά μένη άφωνος. Μετά την τοιαύτην δια- 
πίστωσιν, ό σύλλογος τών καθηγητών υπέγραψε ^πρακτικόν καί άνεφέρθη εις το 
' Υπουργεΐον Παιδείας διά τό φαινόμενον μαθητου έλθόντος μέ άποφοιτήριον μέ βα
θμούς 9—10 (ήτοι άριστα), ένώ ούτος δεν ήτο άξιος ενίοτε ουδέ τής μονάδος.

' Παρά τού 'Υπουργείου Παιδείας διεβιβάσθη τό ώς άνω έγγραφον εις τον έκ-
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δοντα το άποφοιτήριον γυμνασιάρχην Φ., ΐνα άναφέρη ούτος σχετικώς. Καί τά πράγ
ματα δεν θα ειχον συνέχειαν, άν ό γυμνασιάρχης έκεΐνος έδικαιολογεΐτο, ίσχυριζό- 
μενος ότι έκ λάθους ή έκ πλάνης άνέγραψεν εις τδ έκδοθέν άποφοιτήριον διαφόρους, 
των πραγματικών, βαθμούς. Άλλα τοΰ πεπρωμ,ένου φυγεΐν άδύνατον. Καί τό δεύ
τερον τόλμημα τού γυμνασίαρχου ήτο χείρον του πρώτου. Έ ν τη συγχύσει καί έν 
τς αγωνία του απηντησεν, ισχυριζομενος οτι αυτός δεν έγραψεν, ούδέ υπέγραψε τοι- 
οΰτον άποφοιτήριον διά τον Π. καί μέ οΐους βαθμούς έν αύτώ καί δτι κατά συνέπειαν 
το εμφανισθέν άποφοιτήριον έν Άκράτα ήτο πλαστόν ! "Αμα τη λήψει τής άπαντήσεως, 
διεβιβάσθη τ ό .. .  πλαστόν άποφοιτήριον εις τον ανακριτήν Καλαβρύτων (άρμό- 
διον κατα τοπον), οστις και διεταξε την σύλληψιν του μαθητου Π. Ούτος όμως έν τή 
απολογία του ισχυρίσθη κατηγορηματικώς δτι τό άποφοιτήριον έγράφη καί ύπεγράφη 
δια χειρος τοΰ γυμνασιάρχου Φ., καί τοΰτο διότι ύπήρχον μεταξύ τούτου καί έκείνου 
άνώμαλοι σχέσεις καί δτι ό γυμνασιάρχης ήθελε διά τής έκδόσεως τοιούτου άπο- 
φοιι/)ριου και της αποστολής του εις τον εν Ακρατα γνωστόν γυμνασιάρχην νά 
επιτύχη τήν προαγωγήν του.
5 ( Ο τοτε ανακριτής Κωτσόβολος — ήδη συνταξιούχος — μή εμπιστευόμενος τήν 
έξέτασιν τοΰ αποφοιτηρίου εις έκεΐ λογιστάς ή καθηγητάς, άπέστειλε τοΰτο προς 
εμέ, ως καθηγητήν τής Δικαστικής Γραφολογίας, διά τοΰ ένταΰθα 7ου άνακριτικοΰ 
. μηματος. Μετά τινας ημέρας παρεδοθησαν εις εμε τα προς έξέτασιν έγγραφα καί 
ηρξαμην τής διερευνησεως. Αμέσως όμως ήρξαντο αί διάφοροι πιέσεις ύπέρ τοΰ 
γυμνασίαρχου Φ., οστις, είρήσθω έν παρόδω, ήτο άριστος φιλόλογος, σπουδάσας έν 
Γερμανία, είχε διατελέσει καί έκπαιδευτικός σύμβουλος καί μόλις είχε νυμφευθή 
έξαίρετον νέαν μέ μεγάλην περιουσίαν. Αί οχλήσεις μάλιστα των, καλή τή πίστει, 
ύποστηρικτών τοΰ γυμνασιάρχου έτειναν εις τό νά τονισθή ιδιαζόντως ή άθωότης 
τοΰ τελευταίου καί ή κακοήθεια τοΰ μαθητοΰ. Μία μικρά δμως λεπτομέρεια άνέ- 
τρεψε τον ροΰν των πραγμάτων,^ ήτις θά ήτο ολέθρια ιδίως δΓ εμέ τον διορισθέντα 
ώς πραγματογνώμονα. Θέλων νά βασίσω πλήρως καί έπιστημονικώς τά συμπερά- 
σματά μου,^έζήτησα δΓ έγγράφου μου προς τον άνακριτήν Καλαβρύτων νά μοΰ δια
βίβαση πλείονα καί άνύποπτα έγγραφα τοΰ γυμνασιάρχου. Μή άρκεσθείς εις τοΰτο, 
προσήλθον εις τό 7ον άνακριτικόν τμήμα καί άπουσιάζοντος τοΰ τότε άνακριτοΰ 
Μπουρνόζου — άποβιώσαντος πρό τινων μηνών — εΐπον εις τον γραμματέα Ξ. δτι 
«παρακαλώ τον κ. ’Ανακριτήν νά όρίση ημέραν καί ώραν προς μετάβασιν διά 
κατάσχεσιν εγγράφων άνυπόπτων μέ γραφήν καί υπογραφήν τοΰ γυμνασιάρχου 
Φ. ευρισκομένων εις τε τά αρχεία τοΰ 7ου γυμνασίου, ώς καί εις τά γραφεία τοΰ 
εκπαιδευτικού συμβουλίου». Ποια ή έπίδρασις καί ποιον τό αιφνιδιαστικόν απο
τέλεσμα^ έκ τής τοιαύτης προτάσεώς μου απέδειξαν τά έπακολουθήσαντα γεγονό
τα. Τό εσπέρας  ̂τής ιδίας ημέρας, έτερος γραμματεύς τοΰ 1ου άνακριτικοΰ τμήμα
τος, ό κ.^Μ., φίλος τοΰ γραμματέως Ξ. τοΰ 7ου τμήματος, έπιφορτισθείς ύπό ’τοΰ 

“ροσήλθεν εις τό γραφεΐον μου καί εις έρώτησίν μου τί θέλει, ούτος μοΰ ειπεν : 
«Κρατάτε στά χέρια σας τήν ζωήν ένός ανθρώπου καί τήν τιμήν μιας οικογένειας». 
"Οταν διηρωτήθην τίνα έννοιαν έχουν πάντα ταΰτα, ούτος προσέθεσε τά έξής κα
ταπληκτικά : «Τό άποφοιτήριον τό όποιον σάς έχει δοθή άπό τό 7ον άνακριτικόν 
τμήμα δεν είναι αύτό τοΰτο, δπερ διεβιβάσθη άπό τον άνακριτήν Καλαβρύτων, άλλ’ 
άλλο τό ^όποιον έγράφη βάσει έκείνου καί τοΰτο διά νά γίνη μερική άλλοίωσις τής 
γραφής υπό του Φ. καί ουτω νά μή είναι δυνατή ή θετική καί άνενδοίαστος άπάν- 
τησις καί οτι τό πραγματικόν, έκεΐνο, δηλαδή, τό όποιον εστάλη έκ Καλαβρύτων 
το έκράτησεν ό γραμματεύς (έν άγνοια βεβαίως τοΰ τότε άνακριτοΰ) καί τό έχω εις 
τήν τσέπην μου διά νά σάς τό παραδώσω, άφ’ ού μοΰ δώσητε σείς έκεΐνο, δπερ σάς 
παρεδόθη» (ήτοι τό πλαστόν τοΰ ύπό έλεγχον άποφοιτηρίου)». 'Η έκ των λεχθέν- 
των τούτων άπορία καί έκπληξίς μου μετεβλήθη εις άγχώδη αγωνίαν. Καί εύλό-



Μία αφάνταστος περίπτωσις αλλαγής ύπό τής άνακρίσεως έγγραφων προς έξέτασιν 1115

μεταγενεστέρους ό γυμνασιάρχης Φ. θά ΐσχυρίζετο ότι ολόκληρος «μαφία» ειργασθη 
κατ ’ αύτοΰ καί δτι ουτος ούδεμίαν είχε σχέσιν. Ά λλ’ υπήρχε καί τό έτερον, επί
σης, ενδεχόμενον, δτι, δηλαδή, πράγματι τό εις χεΐρας μου ευρισκόμενον

2.  *rr- r-i η  £ A A  ι : I rw ^ΤΓΛ,-ηΛί'Γ-ΛΛίηΜ Μ Λ 'ΛΤΓι ττ"λ ιΎ ίΤΤΠΜ V (Ί OV Ρ V Ρ I
και υπο

τής άνακρίσεως παραδοθέν μοι άποφοιτήριον νά ήτο πλαστόν και όχι εκείνο οπερ 
διεβιβάσθη έκ Καλαβρύτων καί δτι, κατά συνέπειαν, εκείνο τό όποιον προσέφερεν 
ό έμφανισθείς γραμματεύς νά ήτο τό πραγματικόν, οπότε έν άρνήσει μου νά ανταλ
λάξω μέ αυτό, δπερ ειχον εις χεΐρας μου (τό πλαστόν) νά καΐεστρέφετο τό πραγ
ματικόν καί πάλιν νά κατηγορούμην δτι έγώ ήμην ό έμφανίσας τό πλαστόν του άπο- 
ποσταλέντος αποφοιτηρίου. Οίαδήποτε άμεσος λύσις καί. άπόφασις ένεΐχεν άμεσον 
κα ί σοβαρώτατον κίνδυνον κατηγορίας ύπεξαγωγής δημοσίων εγγράφων, πλαστο
γραφίας κλπ. Κρύος ίδρώς μέ περιέλουσεν. Ά λλ’ αί διά νυκτός σκέψεις σοφώτεραι. 
Α ποφυγώ ν νά δώσω αρνητικήν ή καταφατικήν άπάντησιν μέ τάς εντεύθεν δι’ ε- 
κατέραν των περιπτώσεων τούτων, σοβαράς καί άλλως άναποτρέπτωΓους συνέπειας,

υροσελθω λίαν πρω ί προ . . . .
μέσως ό άποβιώσας άρεοπαγίτης έκάλεσεν εις τό γραφεΐον του τον έμφανισθέντα 
την προτεραίαν γραμματέα τού 1ου άνακριτικοΰ τμήματος Μ. καί τον ήρώτησε τί 
ήθελε την προτεραίαν διά τής προσελεύσεώς του εις τό γραφεΐον μου. "Οτε ούτος 
ήρξατο προβάλλων διαφόρους δικαιολογίας, τον ήπείλησεν δτι θά τού άπαγγείλη 
κατηγορίαν επί εξαφανίσει δημοσίου έγγράφου, οπότε ούτος, τρέμων καί άναλογι- 
ζόμενος τάς εύθύνας, έξήγαγεν έκ του θυλακίου του τό προσφερόμενον αποφοιτη
ρίου (τό πράγματι έκ Καλαβρύτων διαβιβασθέν). ’Αμέσως εΐδοποιήθη ό τό-re εΐ- 
σαγγελεύς (άποβιώσας ήδη) Γ. Κιουρτσάκης, δστις άπήγγειλε κατηγορίαν έπί ύ- 
πεξαγωγή δημοσίων εγγράφων, πλαστογραφία κ.λ.π. κατά τού γραμματέως τού 
7ου τμήματος Ξ. κα ί τού γυμνασιάρχου Φ. Καί ό μέν γραμματεύς συνελήφθη,^ ό 
γυμνασιάρχης δμως, δι’ Ίωαννίνων καί ’Αλβανίας, διέφυγεν εις τό Εξωτερικόν. Ό 
τύπος τότε ήσχολήθη διά μακρών έπί τής ύποθέσεως αυτής. Καί ιδού ή συνέχεια : 

Έ κ  των άνακρίσεων προέκυψεν δτι ό γυμνασιάρχης Φ. είχεν οργανώσει ά* 
πν τού διαβιβαζομένου έκ Καλαβρύτων άποφοιτηρίου καί άντικατάστασινφαιρε— —  --- ,- , , . . . . .

αύτοΰ δι’ άλλου όμοιου εις τό κεντρικόν ταχυδρομεΐον ’Αθηνών, ήτις δμως απε- 
τυ/εν. Τότε έπλησίασε τον νεαρόν γραμματέα τού άνακριτικοΰ τμήματος  ̂ καί διά 
καταβολής μεγάλου χρηματικού ποσοΰ συν τή ύποσχέσει διορισμού αύτοΰ ώς γραμ
ματέως καί εις τό Συμβούλιου ’Επικράτειας, έπέτυχε νά παρασύρη αυτόν εις συν
έργειαν προς άντικατάστασιν τού άποσταλέντος άποφοιτηρίου. Ό ίδιος, δηλαδή, 
ό γυμνασιάρχης έ'γραψεν άλλο δμοιον άποφοιτήριον, άλλά με ήλλοιωμένην γρα
φήν διά νά μή είναι δυνατή ή μόρφωσις σαφούς γνώμης. Τό οΰτω κατασκευα- 
σθέν νέου άποφοιτήριον παρεδόθη εις έμέ προς έξέτασιν, τού πραγματικού κρατη- 
θέντος εις τό συρτάρι τού γραμματέως, ίνα, άμα τή παραδόσει τής έκθέσεως,^κα- 
ταστραφή μέν τό παραδοθέν εις έμέ ώς πραγματογνώμονα, έπισυναφθή δέ καί άπο- 
σταλή τό πράγματι έκ Καλαβρύτων σταλέν τού όποιου δμως δέν θά ειχον έπι- 
ληφθή. Τύχη άγαθή έματαίωσε πάντα ταΰτα. Ώς άπεκαλύφθη έκ των υστέρων καί 
δή ή προσέλευσις έμοϋ εις τό άνακριτικοΰ τμήμα καί ή πρότασίς μου δπως κατα-
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σχεθώσιν έγγραφα του γυμνασιάρχου ευρισκόμενα εις το γυμνάσιου καί εις τό εκ
παιδευτικόν συμβούλιου, άνέτρεψε τήν πραγμάτωσήν τής κακοήθους καί πρωτοφα
νούς εις τα δικαστικά χρονικά σκηνοθεσίας. Τότε ό γραμματεύς ένόμισεν ότι έγώ 
είχον αποκαλύψει τά συμβάντα καί διά νά άποφύγη τάς συνέπειας, έστειλεν αυθημε
ρόν και επροτεινε τήν άνταλλαγήν τού πίιαστοΰ αποφοιτηρίου μέ τό πραγματικόν 
και νά άποσιωπηθή ούτως ή όλη σατανική μανούβρα.

Άντιλαμβάνεσθε όμως ποιον τρομερόν κίνδυνον διέτρεξα, έξ όλης αύτής τής 
ιστορίας ; ’Ιδού αύτός :

Αν κατέθετον τήν έκθεσίν μου, ήτις θά έγίνετο βάσει του ήλλοιωμένου, κατά 
την γραφήν, πλαστού αποφοιτηρίου καί κατέληγον εις τό συμπέρασμα, ότι ό γυ
μνασιάρχης Φ. δέν έγραψε τό άποφοιτήριον, τότε ό ανακριτής Καλαβρύτων, συγ- 
κρίνων τα εν τή εκθέσει αναπτυσσόμενα προς τό ύπό έλεγχον άποφοιτήριον (όπερ 
δεν θα τό είχον όμως έξετάσει ουδέ καί ύπ’ οψει μου) καί διαπιστώνουν ότι ούδε- 
μια σχέσις υπάρχει εις τάς συγκρίσεις, άφ' ου δέν θά συνεφώνουν αύται προς τό 
πραγματικόν άποφοιτήριον, θά απήγγειλε κατηγορίαν κατ’ έμοΰ βαρυτάτην, κατά 
τής οποίας ούδέν θά είχον νά άντιτείνω, προς ΰπεράσπισίν μου. Καί τούτο, διότι 
ποτέ καί ούδείς, ούδέ έγώ ό ίδιος θά ήτο δυνατόν νά φαντασθώ, ούδέ νά διανοηθώ, ότι 
ύπ’ αύτής ταύτης τής άνακρίσεως έγένετο ή άλλαγή καί ή άντικατάστασις, καθ’ 
όσον ούδέποτε άλλοτε καί ούδαμοΰ έλαβε χώραν παρομοία περίπτωσις, ούδέ άνα- 
φέρεται εις τήν διεθνή βιβλιογραφίαν. Μή εύρίσκων έγώ ό ίδιος οίανδήποτε νοη
τήν έξήγησιν, θά άπέδιδον τούτο εις μέθην (καίτοι δέν π ίνω ) ή εις στόγμιαίαν έκ 
πυρετού παράκρουσιν ή εις ό,τιδήποτε άλλο, άλλά ποτέ εις τήν πραγματικότητα, 
ήτις μετά τόσης σατανικότητος καί πρωτοτυπίας έχαλκεύθη εις βάρος έμοΰ, προς 
άπαλλαγήν τού έγκληματίου γυμνασιάρχου. Πάντες θά έπίστευον ότι θά είχον συν- 
εννοηθή μετά τού γυμνασιάρχου, έναντι, τις οϊδε, ποιων μεγάλων ωφελημάτων καί 
ή καταδίκη μου ή άλλως ή δυσφήμησίς μου θά ήτο άσφαλής, χωρίς ποτέ καί έγώ 
ό ίδιος νά δυνηθώ νά έξηγήσω τί έν προκειμένω έλαβε χώραν.

τηγορουμένου, έστω καί τόν έκ πρώτης οψεως αδύνατον καί άβάσιμον. Τίποτε δέν 
αποκλείεται έν τή διερευνήσει των πραγμάτων.

Τί άπέγιναν όμως οί δράσται ; Ό  γυμνασιάρχης καταδικασθείς έρήμην εις 
15 έτών πρόσκαιρα δεσμά άπεβίωσε προ έτών, ευρισκόμενος εις άθλίαν κατάστα- 
σιν έν Βραζιλία, ό δέ γραμματεύς ασκεί ήδη τό λειτούργημα τού δικηγόρου, με- 
τανοήσας πικρώς διά τήν τοιαύτην του δρασιν καί άνάμιξιν. Καί ό μαθητής χάριν 
τού οποίου τά πάντα έγένοντο, αποτυγχάνουν εις τά μαθήματα, άπέτυχε καί εις τήν 
ζωήν, διαβιών άνευ τίνος επαγγέλματος, χάρις εις τήν μεγάλην πατρικήν περιου-

"Οσον και αν Ί ευχή εις τηνάρνήται τις τόν ρόλον τόν όποιον παίζει ένίοτε 
ζωήν, πάντως δέν δύναται νά άρνηθή καί νά άγνοήση ότι εις τήν παρούσαν περί- 
πτωσιν ή τύχη καί μόνη άνέτρεψε τά καταχθόνια σχέδια των έγκληματιών καί διέ
σωσε τήν τιμήν καί τήν φήμην ενός νεαρού τότε έπιστήμονος.

Α. Π Ο Υ  ΛΑΝΤΣΑΣ



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
'Χπό του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ__________ _

Μήν τδ περάσετε γιά καλαμπούρι, γιατί, καθώς θά δήτε, είναι αληθινό απο 
τήν μια άκρη έως την άλλη, δσον καί άν φαίνεται παράξενο καί εξωφρενικό. Ε
νας οφθαλμίατρος έβαλε κυριολεκτικως τα... γυαλια μια φορά στη Χωροφυλα
κή καί διηλεύκανε άπόλυτα μιά ληστεία.

Ά λ λ ’ άς άφηγηθοϋμε άπδ τήν άρχή τήν περίεργη αύτή εγκληματική ιστορία.
Στις 8 ’Ιανουάριου τοϋ 1929, τήν άλλη μέρα, τοϋ 'Αγίου Ίωάννου, καί άφοϋ 

είχαν άπδ κάμποση ώρα κλείσει οί τράπεζες, τά χρηματιστικά γραφεία καί δλα 
τά μαγαζιά, για τή συνηθισμένη μεσημεριανή ησυχία, ένας μεσοκοπος άνθρωπος 
βγήκε έξω άπδ τδ ισόγειο κατάστημα τής Κεντρικής Τραπέζης, πού ήταν τότε στις 
άρχές τής όδοϋ Άριστείδου, στδ άριστερδ πεζοδρόμιο, λίγο μετά τήν οδό Σοφο- 
κλέους καί κρατώντας καί τρίβοντας τά μάτια του, πού ήταν κλειστά, έβαλε ξα
φνικά τίς φωνές. ^

—Βοήθεια... Βοήθεια... Μάς λήστεψαν... Πιάστε τον... Βιάστε τον.
Καί στδν ίδιο τόνο εξακολούθησε :
—Μούοιξαν πιπέρι στα μάτια και με στράβωσαν. Και λήστεψαν την I ρα-

πεζα.  ̂ ( , „ ,
’Αμέσως άρχισε νά μαζεύεται κοσμος και ετρεςε και σε λίγο και ένας χωρο

φύλακας πού φρουρούσε λίγο πιδ κάτω. Καί μαζεύτηκε καί άλλος κόσμος που άρ
χισε νά σχολιάζη ποικιλοτρόπως τήν φοβερή καί τρομερή ληστεία πού έγινε στήν 
Κεντρική Τράπεζα καί στδν ταμία της, πού εκείνη τήν ώρα ήταν μόνος μέσα. Για
τ ί αύτδς πού άναστάτωσε τον κόσμο μέ τίς κραυγές του καί πού̂  φώναζε οτι̂  τον 
λήστεψαν ήταν ό ταμίας τής Κεντρικής Τραπέζης—μιας μικρής Iραπεζης πού α
νακατευότανε τότε κυρίως στήν άγοραποολησία τής λίρας, πού έκανε τότε  ̂διάφορα 
σκαμπανεβάσματα μέ άποτέλεσμα νά κερδίζωνται καί νά χάνωνται τήν εποχή ε
κείνη ολόκληρες περιουσίες-Δημήτριος Σαραβάνος, ένας άνθρωπος καμμιά πενην- 
ταριά χρόνων.

Σι>ν(χγ8ρ[χόζ ττρ(χ·γ[Χ(Χτι«χοζ τότε ctttjv Χωροφυλακή, τυου είχε cxxojj./̂ ατζο ι./]ν 
|π0χή -ής δικτατορίας τοϋ Πάγκαλου τήν ασφάλεια σ’ δλη τήν πόλι. Κατάφθασε 
ποώτον γιά τήν φοβερή αύτή ληστεία στδ κέντρο τής πόλεως, τήν εντελώς πρωτο
φανή γιά τά έλληνικά έγκληματολογικά χρονικά, άφοϋ έγινε κατά τδ υπόδειγμα 
των γκαγκστερικών επιδρομών κατά των Τραπεζιτικών Υποκαταστημάτων στην 
Αμερική, δ υποδιευθυντής τής Άστυνομίας-Χωροφυλακής ’Αθηνών, μακαρίτης 
ταγματάρχης Γιάννης Βαβούρης, πριν μεταταχθή στήν ’Αστυνομία καί γίνη αρ
γότερα άστυνομικδς διευθυντής σ' τάξεως καί διευθυντής τής άστυνομίας ’Αθη
νών,' ό διοικητής τής Γενικής ’Ασφαλείας μοίραρχος τότε κ. Γεώργιος Ντάκος, 
ό κατόπιν άντιστράτηγος καί ’Αρχηγός τής Χωροφυλακής,^ οί υπομοίραρχοι Κου- 
οεμπανάς καί Καλιακούδας καί άλλα κατώτερα όργανα πού υπηρετούσαν τότε στήν 
Γενική ’Ασφάλεια Χωροφυλακής καί πού είχε οημειώσει, επί τής εποχής Ντά- 
κου, άξιόλογες επιτυχίες, ιδίως στήν σύλληψι σπειρών διαρρηκτών. Καί άρχισε ά-
μέσοος ή εξετασις της υποθεσεως. ; λ ; ,

Έξητάσθη πρώτα πρώτα δ ταμίας τοϋ όποιου τα ματια ήταν κατακοκκινα 
καί δακρυσμένα. Τά έτριβε διαρκώς καί παρεπονεϊτο δτι τδν έτσουζαν ύπερβολικά.

—Γιά πές μας τ ί έγινε κ. ταμία ; τδν ρώτησαν οί καταφθάσαντες αξιωματι
κοί τής Χωροφυλακής.
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Καί ο ̂ ταμίας Μήτσος Σαραβανος, σκουπίζοντας σφιχτά μέ τά χέρια του καί 
τρίβοντας τά κατακόκκινα μάτια του είπε :

Να... Είχα κάποια μικροδιαφορά στο ταμείο μου καί γ ι ’ αύτό δταν στην 
τ° μεσημέρι έφυγαν οί υπάλληλοι, εγώ έμεινα μόνος μου πίσω άπό τή θυ- 

ριοα^του ταμείου καί κάθησα μέ τά βιβλία μου γιά νά βρω τό λαθάκι. Ξαφνικά βλέ
πω ενα κύριο ψηλό να στέκεται μπροστά στην θυρίδα του ταμείου μου καί νά μέ 
παρακαλη νά τού άλλάξω ένα πεντακοσάρικο γιατί, λόγω της ώρας πού τά μαγα- 
υΐα είχαν κλείσει, δεν εύρισκε πού νά τό χαλάση. Προθυμοποιήθηκα νά του κάνω 
την ευκολία,^και ά̂φοΰ του πήρα τό πεντακοσάρικο άπό τά χέρια του, άνοιξα την 
κάσσα καί πήρα άπό μέσα πενηντάρια καί έκατοστάρια γιά νά τού τό άλλάξω. Μό
λις όμως προβαλα στην θυρίδα και αρχισα να τού δίνω τά ψηλά, αύτός μέ μιά α
στραπιαία ταχύτητα και άπό ένα χαρτί πού κρατούσε στά χέρια του άρπαξε μιά 
χουφτχ πιπέρι και μοΰ την πεταξε στα μάτια καί μέ στράβωσε.

—’Άτιμε μέ στράβωσες, τοϋ φώναξα.
Καί ό Σαραβανος έξακολούθησε :
—-Αύτός ό γκάγκστερ χωρίς νά δώση καμμιά σημασία στις φωνές μου, ώρ- 

μησε μέσα άπό την πόρτα τού ξύλινου διαφράγματος, μπήκε στο διαχώρισμα τού 
ταμείου καί άρπαξε άπό τό ανοιχτό χρηματοκιβώτιο λεφτά, πολλά λεφτά. Καί ενώ 
εγω ήμουνα στραβός̂  απο το πιπέρι και τα μάτια μου μέ τσούζανε υπερβολικά σέ 
σημείο πού νόμιζα δτι είχαν άναμμένα κάρβουνα μέσα τους, εκείνος ό ληστής έ- 
βγήκε καί έφυγε τρέχοντας. Τότε εγώ, παρά τό τσούξιμο των ματιών μου, έτρεξα 
στην πόρτα καί βγαίνοντας στο δρόμο φώναξα βοήθεια, είπα δτι μέ λήστεψαν καί 
παρακάλεσα νά πιάσουν τον κλέφτη.

—Γιά πες μας πώς ήταν αύτός ό άγνωστος ; Θυμάσαι τά χαρακτηριστικά 
του ; τον ρώτησαν.

, —Δέν... θυμάμαι... Νά κανονικός άνθρωπος... Φορούσε νομίζω καμπαρντίνα
και είχε καί τραγιάσκα, κούκο στο κεφάλι... ’Όχι τραγιάσκα... Νομίζω ρεμπού- 
μπλικα.

—Κανένα άλλο χαρακτηριστικό ; Ξανθός, μελαχροινός ; 
f Αεν προσ=.ςα... Ημουνα και ζαλισμένος, γιατί δέν μπορούσαν νά συμ

φωνήσουν τά βιβλία μου μέ τό ταμείο μου. Ώρες παιδευόμουνα νά βρώ τό λαθάκι.
—Όηλός ή κοντός ; τον ξαναρώτησαν.
—Μά κανονικός μοΰ φάνηκε. Ούτε κοντός. Ούτε ψηλός. Συνηθισμένο άνά- 

στη μα.
ζε_Χασεξ οτι στην αρχή είχε πή ότι ό δράστης τής ληστείας ήταν ψηλός.

, —Σοΰ είπε τίποτε, καμμιά κουβέντα ; Μήπως έβγαλε πιστόλι ή μαχαίρι
για να σε απειλήση ;
, — δέν μο’ψεΐπε άλλη κουβέντα, παρά στήν άρχή μέ παρακάλεσε νά τού
αλλαξω το πεντακοσάρικο.^ Θαρρώ δτι κράταγε κάτι στά χέρια τυλιγμένο σέ έφη- 
μερίδα. Ά ν ήταν πιστόλι ή μαχαίρι δέν ξέρω. ’Ίσως καί νά ήθελε νά μέ σκοτώση. 
Μια φορά^τό πιπέρι έχρησιμοποίησε καί μ’ αύτό μέ στράβωσε. "Υστερα πήρε τά λε- 
πτά καί έφυγε.

—Πόσα λεπτά σου πήρε ;
—Δέν ξέρω... Παρακαλώ νά γίνη ταμείο... Νά μάθω κΓ έγώ πόσα πήρε.
Ο μακαρίτης ό Βαβουρης και ο μοίραρχος κ. Ντάκος, επειδή 6 ταμίας έ- 

ςακολουθουσε να̂  κλαιη και. να τσιριζη ότι. επρεπε νά τον άφήσουν νά πάη σέ για- 
τρό, έφώναξαν ένα αξιωματικό τον όποιο παρεκάλεσαν νά τον πάη άμέσως στο  
οφθαλμιατρείο^ γιά νά τον δοΰν οί γιατροί καί νά τού κοιτάξουν τά μάτια τού άν- 
θρώπου. Καί αφού τά είπαν αύτά φωναχτά στον κατώτερό τους, τού ψιθύρισαν καί 
μερικές κρυφές οδηγίες στ’ αύτί.
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Καί ενώ ό Σαραβάνος μετεφέρετο εις το Δημόσιο ’Οφθαλμιατρείο, οι αξιω
ματικοί τής Χωροφυλακής προέβαιναν σέ αυτοψία καί σέ ερευνά και στην Τράπε
ζα, άλλα προ πάντων στο διαμέρισμα του ταμείου. Καί εκεί είδαν παραξενα πρά
γματα. Πρώτα πρώτα τό τριμμένο πιπέρι πού βρέθηκε επάνω στο γκισέ του τα
μείου ήταν μόνο στο εξωτερικό μέρος του γκισέ καί χυμένο κάτω στο εξωτερικό 
μέρος πού στεκόντουσαν συνήθως οί πελάται. Στο εσωτερικό του διαχωρισματος, 
πού ήταν ό ταμίας, δεν βρέθηκε ίχνος άπό χυμένο πιπέρι. ’Άρα τό πιπέρι είχε ρι- 
χθή οχι άπό τον ληστή, πού έπρεπε να είναι έ'ξω άπό τό ταμείο, προς τον ταμία πού 
βρισκόταν μέσα, άλλα άπό μέσα άπό τό χώρισμα τού ταμείου προς τό εξωτερικό, 
δηλαδή προς τό μέρος οπού, κατά τά λεγάμενα τού ταμίου, έπρεπε νά ήταν ό γκάγ- 
κστερ μέ τό πιπέρι. "Υστερα άλλη ένδειξις. Μέσα στο καλάθι των άχρήστων πού 
ήταν δίπλα στο γραφείο τού Σαραβάνου, στο έσωτερικό τοϋ ταμείου, βρεθηκε ενα 
μικρό σακκουλάκι άδειο τελείως καί στο οποίο περιείχε προτητερα τριμμένο πι
πέρι σέ άρκετή ποσότητα. ’Άλλη διαπίστωσις ήταν δτι, άφοΰ έγινε, άπό τον διευ
θυντή καί άλλους άνωτέρους υπαλλήλους τής Τραπέζης που είχαν ειδοποιηθή στα 
σπίτια τους άπό τήν Χωροφυλακή γιά τήν ληστεία καί είχαν σπεύσει νά έλθουν, 
έλεγχος, εις τό μεγάλο χρηματοκιβώτιο του ταμείου είχε βρεθή έλλειμμα 343.679,35 
δραχμών πού, αύτά τά λεπτά, κατά τούς ισχυρισμούς τοϋ Σαραβάνου, έπρεπε ̂ νά 
ειχε^ αρπάξει άπό μέσα άπό τήν κάσσα δ ληστής. Καί έδικαιολογεΐτο βέβαια νά άρ- 
πάξη ό ληστής χιλιάρικα καί πεντακοσάρικα, άλλ’ όχι μαζί μέ αύτά νά πάρη και 
πενταροδεκάρες, δηλαδή 79 δραχμές καί 35 λεπτά καί νά άφήση μέσα στην κάσσα 
άκόμη δέματα μέ πεντακοσάρικα καί χιλιάρικα.

’Έ πειτα άπό λίγο ήλθε ό άξιωματικός πού συνώδευσε τον ληστευθέντα τα
μία είς τό οφθαλμιατρείο. Είχε προλάβει εκεί, τήν ώρα πού έφευγαν κι’ όλας, τον 
οφθαλμίατρο Άντωνιάδη καί τον καθηγητή τής οφθαλμολογίας, τον μακαρίτη τον 
Γαζέπη. Λοιπόν καί ό ένας καί ό άλλος είχαν μέ τον κατηγορηματικώτερο τρόπο 
άποφανθή ότι στά μάτια τοϋ Σαραβάνου δέν είχε μπή οχι κόκκος, άλλα ούτε ίχνος 
πιπεριού. Ό  ταμίας άπλούστατα ύπέφερε άπό χρονία έπιπεφυκίτιδα καί είχε προ- 
καλέσει μόνος του τον ερεθισμό, τό κοκκίνισμα καί τά δάκρυα τρίβοντας αύτά με 
τά χέρια του. Καί μόνο άπό τήν υπεύθυνη αύτή οφθαλμιατρική γνωμοδότησι ή ύπό- 
θεσις πιά ήταν φώς φανάρι.

—Λοιπόν, Σαραβανο, ομολόγησε, του είπαν 6 μακαρίτης ό Βαβούρης καί ό 
μοίραρχος Ντάκος. Σύ έσκηνοθέτησες τήν ληστεία γιά νά δικαιολογήσω κάποιο
έλλει μμα. ; ν (

_’Αστειευόσαστε βέβαια, έπέμενε 6 ταμίας... Δέν φθάνει που στραβώθη
κα, άλλά μέ κοροϊδεύετε και με κατηγορείτε τζαμπα.

_Καλά λοιπόν, τοϋ είπαν. Ό  καθηγητής τής οφθαλμολογίας τοϋ Πανεπι
στημίου καί ό επιμελητής του που σε είδαν στο οφθαλμιατρείο είπαν οτι ουτ=, κοκ- 
κο πιπεριού δέν έχουν τά μάτια σου καί ότι έχεις έπιπεφυκίτιδα καί τά έτριψες 
γ ιά  νά σκηνοθετήσης την ληστεία.

—Τά λέτε ψέμματα γιά νά μέ πιασετε...
—Καλά, λοιπόν, θά τό βγάλωμε κ ι’ άλλοιώς.

Τοϋ άναποδογύρισαν τις τσέπες τοϋ σακκακιοΰ του καί πραγματικά βρήκαν 
ένα σωρό χυμένο πιπέρι άπό τήν σακκούλα πού είχε βάλει μέσα εκεί, πηγαίνοντας 
στή Τράπεζα. Έξήτασαν καί τον μπακάλη τής γειτονιάς του καί̂  αύτός ωμολό- 
γησε ότι ό Σαραβάνος είχε πάει τήν παραμονή και έζήτησε 100 δράμια πιπέρι κο
πανισμένο, μεγάλη ποσότητα γιά ένα σπίτι. Καί ό Σαραβάνος, όταν τον έξήτασαν 
κατ’ άντιπαράστασιν μέ τον μπακάλη του καί άφοΰ είχε περιπέσει σέ ένα σωρό 
άντιφάσεις, ώμολόγησε πια.
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—Είχα παίξει κι’ εγώ, δπως δλος ό κόσμος, στο χρηματιστήριο μέ την λ ί
ρα, ελπίζοντας να πιάσω τήν καλή καί νά κερδίσω περιουσία, δπως άκουα δτι ε ί
χαν κερδίσει παρα πολλοί. Καί έπειδή δεν είχα δικά μου λεφτά, έπήρα λεφτά από 
το ταμείο. Αλλά άντί νά πιάσω τήν καλή καί νά τά ξαναβάλω στη θ’έσι τους χαν
τακώθηκα. Εχασα καμμιά πενηντάρια, χιλιάδες. ’Αλλά τό μυστικό μου δεν τό ή
ξερα μοναχα εγω. Τό ήξερε καί ένας άλλος υπάλληλος, ό άνηψιός τοΰ διευθυντοΰ, 
καθώς και ένας άλλος έδώ μέσα στήν Τράπεζα. Καί αύτοί μέ έξεβίαζαν καί μοΰ 
πήραν ένα σωρό δανεικά. ’Άλλες καμμιά πενηνταριά χιλιάδες κ ι’αύτοί. Είχα φθά- 
σει πια σε απόγνωσι. Καί τήν κατάστασί μου αυτή έξωμολογήθηκα σε ένα παιδι
κό μου φίλο, επόπτη δημοσίων θεαμάτων. Καί αύτός μου έβαλε τήν ιδέα.

—Είσαι κουτός καϋμένε νά χολοσκάς. Πόσο είναι συνολικά τό έλλειμμά σου ;
Καμμια εκατοστή χιλιάδες. Πενήντα οί δικές μου καί πενήντα άπό τούς 

άλλους δυο υπαλλήλους πού μέ έξεβίασαν.
—Θά πάρης άπό τό ταμείο μιά μέρα άλλες διακόσες-τρακόσες χιλιάδες δρα- 

χμες καί θά πής δτι σέ ληστέψανε γκάγκστερς πού ήλθαν ξαφνικά στήν Τράπε
ζα όταν ήσουνα μονάχος μέσα για νά συμφοιινήσης τάχα τό ταμείο σου μέ τό βι
βλίο τοΰ ταμείου καί νά βρής κάποια άσυμφωνία, κάποιο μικρό έλλειμμα.

Αστέρα κάναμε μαζί δλοι σύσκεψι καί άποφασίσαμε νά πώ δτι μοΰ έρριξε 
ο ληστης πιπέρι καί άφοϋ μέ στράβωσε καί εγώ ούρλιαζα τάχα άπό τούς πό
νους καί τό κάψιμο στά μάτια καί είχα παραλύσει άπό τό φόβο μου, μπήκε σαν 
αστραπή μέσα στο διαμέρισμα καί μοΰ άρπαξε τά λεπτά. Αύτοί μέ πήρανε στο 
λαιμό τους.

Φυσικά άμέσως πιάστηκαν καί ό άνηψιός τοΰ διευθυντοΰ τής Τραπέζης καί 
ο άλλος υπάλληλος καί ό κ. επόπτης δημοσίων θεαμάτων πού κατήρτισε τό σχέ
διο τής σκηνοθεσίας τής ληστείας πού τήν διηλεύκαναν πρώτοι ένας οφθαλμίατρος 
καί ό καθηγητής τής οφθαλμολογίας καί έτσι... έβαλαν κυριολεκτικώς τά γιαλιά 
μια φορά καί στήν ’Αστυνομία ακόμη...

Οΐ άλλοι συλληφθέντες έσπευσαν νά δώσουν άρκετά άπό τά δσα είχαν πά
ρει καί έτσι ή ζημία τής Κεντρικής Τραπέζης μίκρηνε κάπως.

X. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

Μ έ  τ ή  μ ε λ έ τ η  π λ ο υ τ ί ζ ο υ μ ε  τ ι ς  γ ν ώ σ ε ι ς  μ α ς  κ α ί  έ τ σ ι  

έ π ι τ ε λ ο υ μ ε  ά π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ώ τ ε ρ α  τ ά  κ α θ ή κ ο ν τ α  μ α ς  ώ ς  

ά σ τ υ ν ο μ ικ ο ί  κ α ί  ώ ς  ά ν θ ρ ω π ο ι .



SENA ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Η Κ Ο Π ΕΛ Α  ΜΕ ΤΑ ΠΛΑΣΤΑ ΤΣΕΚΣ
Κατά μετάφρασιν έκ του ’Αγγλικού ύπό του 
Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ

'Ο εξώστης του άεροδρομίου τής Ούάσιγκτων ήταν έρημος εκείνο τό άπό- 
γευμα. Μόνο σέ μιά γωνιά έφαίνοντο τέσσερες άνδρες, πού κουβέντιαζαν χαμηλό
φωνα, ενώ κάτω στην πλατεία του άεροδρομίου, τά πλήθη συνεθλίβοντο γύρω άπδ 
τά ταμεία.

Οί τέσσερες άνδρες κατέληξαν γρήγορα σέ συμφωνία. Σέ ένα νεΰμα ένός 
χονδρού τής παρέας, πού κάπνιζε πούρο, άνταλλάχθηκαν ένας χαρτοφύλακας μέ 
μιά βαλίτσα καφέ χρώματος. 'Ο σκοπός τής συναντήσεως είχε πραγματοποιηθή. 
Τότε σηκώθηκε ένας ωραίος μελαψός άνδρας άπό τήν τετράδα, πού είχε τήν έμ- 
φάνισι λαϊκού άστοϋ.

Ξαφνικά, ό έξώστης τού άεροδρομίου γέμισε άπό υπαλλήλους τής μυστι
κής άστυνομίας. 'Ο χονδρός άνδρας καί ό σύντροφός του έκαναν μιά χειρονομία 
γ ιά  νά βάλουν τό χέρι τους στή τσέπη, άλλά ήταν πολύ άργά. Οί χειροπέδες εί
χαν περαστή στά χέρια τους, ή καφέ βαλίτσα καί ό χαρτοφύλακας είχαν κατα- 
σχεθή. Οί συλληφθέντες ώδηγοϋντο τώρα κάτω άπό τήν πίσω κλίμακα.

Καθώς ή συνοδεία προχωρούσε προς τά άναμενόμενα άστυνομικά αυτοκί
νητα, ό χοντρός πλησίασε τον μελαψό τής τετράδας :

—Νίκυ, μην πής τίποτε, τού μουρμούρισε.
'Ο Νίκυ κούνησε καταφατικά τό κεφάλι του, άλλά γύρισε άλλου τό πρόσω

πό του γιά νά κρύψη ένα μορφασμό. Γιατί στην πραγματικότητα, τα είχε πή δλα. 
Ό  Νίκυ ήταν πράκτορας τής μυστικής άστυνομίας . . .

Γιά τον Νίκυ, τού όποιου τό πραγματικό όνομα δέν πρέπει νά άποκαλυφθή, 
ή δλη ύπόθεσις άρχισε άπό ένα μοτέλ τής Λου:ζιάνα, στις 24 Ιουνίου 1959, όταν 
γ ιά  πρώτη φορά τού έδειξαν τήν φωτογραφία μιας κοπέλας, πού εξαργύρωνε πλα
στά τσέκς. "Ενας άστυνομικός τής Νέας ’Ορλεάνης,κατατοπίζοντας τον Νίκυ στήν 
άποστολή του, τού έβαλε τήν φωτογραφία τής κοπέλας πάνω στο τραπέζι. Ό Νί
κυ άρχισε νά μελετά τά χαρακτηριστικά της.

—Ή  φύσις δέν τήν άδίκησε, είπε. Θά ήταν πολύ ωραία αν δέν είχε εκείνη 
την έληά γύρω στο μάτι της.

.—Καί όμως έχει πολλούς φίλους, τού άπάντησε δ άλλος άστυνομικός. "Ενας 
άπ ’ αύτούς είναι καί 6 άπατεώνας Τζάστιν "Αρφυ Σονιερ. Ενας άλλος είναι ο Γκας, 
δηλαδή έκεΐνος πού νομίζω ότι θά θελήση νά σέ συστήση στή Τζόαν, έάν τόν κα- 
ταφέρης. Αύτη θεωρείται τό κλειδί τής σπείρας των πλαστογράφων.

Μέσα στό δωμάτιο τού μοτέλ, ό άστυνομικός τής Νέας ’Ορλεάνης συνέχι
σε τήν ένημέρωσι του Νίκυ. ’Επροκειτο για μια σπείρα που είχε αρχίσει να κυ- 
κλοφορή πλαστά τσέκς άπό τήν 1 Μαίου 1959. Μέσα σέ μιά έβδομάδα τά πλαστά 
τσές πού έκυκλοφόρησε η σπείρα, έφθασαν μέχρι τις νότιες πολιτείες^ Τα τ̂σέκς 
δέν ξεχώριζαν άπό τά γνήσια καί ήταν φανερό ότι δέν έπρόκειτο γιά έργο έρασι-
τεχνών. / , , , »

—Τελικά, συνέχισε ό άστυνομικός τής Νέας ’Ορλεάνης, βρήκαμε καποια ά
κρη. Πέσαμε πάνω στον ’ Αρφυ Σονιερ το φίλο τής Τζοαν, που αποπειραθηκε να 
έξαργυρώση ένα πλαστό τσέκ σέ ένα μεγάλο κατάστημα τής Μπατον Ρουζ τής 
Λουϊζιάνα. Ό  υπάλληλος όμως ήταν έξυπνος καί άρνήθηκε νά έξαργυρώση τό τσέκ, 
ειδοποιώντας τόν καταστηματάρχη. Ό  "Αρφυ άντιλήφθηκε ότι τήν είχε πάθει καί 
έσπευσε νά έξαφανισθή, ό καταστηματάρχης όμως πρόλαβε καί τόν είδε πού έμ
παινε σέ μιά κόκκινη ’Όλντμπόμπιλ. 'Η τοπική άστυνομία άνέκρινε τόν καταστη-
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ματάρχη καί βάσει της καταγγελίας του, συνέλαβε τή Τζόαν σέ μιά ταβέρνα, οπού 
είχαν πάει μαζί μέ τον Σόνιερ μέ τήν κόκκινη ’Όλντμπόμπιλ. Ό  Σόνιερ δμως κα
τόρθωσε να ξεφύγη άπό τήν πόρτα τής υπηρεσίας, αλλά συνελήφθη αργότερα στη 
Μπομόντ του Τέξας.

'Ο άστυνομικός έδωσε άλλη φωτογραφία στο Νίκυ.
—Νά, αύτός είναι ό ’Άρφυ Σόνιερ. Τον έχεις ξανασυναντήσει ;
Ο Νικυ έπρεπε νά είναι εντελώς άγνωστος στά μέλη τής σπείρας για νά 

μπορέση νά κάνη καλά τή δουλειά του.
—Αύτός έξαργυρώνει τά πλαστά τσέκς, συνέχισε ό άστυνομικός τής Νέας 

’Ορλεάνης. ’Επίσης είναι εξακριβωμένο δτι κι' αύτός έδώ είναι μαζί του.
Τοϋ έδωσε άλλη φωτογραφία.
—Είναι ό Τζέημς Ντάγκλας Σίμονς. Αύτός έκανε τό σφάλμα νά έξαργυρώ- 

ση ένα πλαστό τσεκ σ’ ένα κατάστημα οινοπνευματωδών ποτών στήν Άτλάντα, 
όπου ο υπάλληλος ήταν πρώην άστυνομικός, καί κατώρθωσε νά τοϋ πάρη ένα δα
κτυλικό άποτύπωμα, τή στιγμή πού εξαργύρωνε τό τσέκ. "Οταν συλλάβαμε τον 
Σόνιερ, ελέγξαμε τό φάκελό του για γνωστούς συνεργούς του. Τό άπλό δακτυλικό 
αποτύπωμα καί ό γραφικός χαρακτήρας τής όπισθογραφήσεως τοϋ τσέκ έταυτί- 
ζοντο μέ τά υπάρχοντα στοιχεία στο φάκελο τοϋ Σίμονς.

—Δέν τον συλλάβατε ακόμα ;
—’Όχι. Συνεχίζει νά έξαργυρώνη πλαστά τσέκς. Νομίζομε δτι έχει σύνερ

γο του καί άλλο φίλο τοϋ Σόνιερ. Λέγεται Κάρλ Σάαποκ. Στο Μπίρμιγχαμ τον 
καταζητούν γιά διάρρηξι. Μάλιστα τον άνεγνώρισαν μερικά άπό τά θύματά του 
σάν μέλος τής σπείρας.

—"Εχετε καμμιά πληροφορία που κατασκευάζονται τά τσέκς τοϋ Σόνιερς ; 
ρώτησε ό Νίκυ.

—’Όχι, τίποτε, μόνο κάτι άοριστολογίες.
Ό Νίκυ έπιασε ξανά τή φωτογραφία τής Τζόαν.
—Τί ρόλο παίζει αύτή τώρα ;
Ό άλλος άστυνομικός τράβηξε τό κάθισμα πιο κοντά.
—Μαθαμε δτι ό Σόνιερ τής παρέδωσε μιά ποσότητα πλαστά τσέκς γιά  έ- 

ςαργύρο^σι. "Οταν τό πληροφορηθήκαμε, τό άναφέραμε στήν Ούάσιγκτων. Τά υ
πόλοιπα τά ξέρεις.

Ό Νίκυ έφερε στή μνήμη του τό τηλεγράφημα πού τοϋ ένεχείρισε ό προϊ
στάμενος του στή Νέα 'Υόρκη, τήν εσπευσμένη κλήσι του γιά  άναχώρησι, τον απο
χαιρετισμό τής γυναίκας του καί των δυο παιδιών του, τό άεροπορικό ταξίδι του 
στή Μπατόν Ρούζ.

Τό σχέδιό του ήταν καταστρωμένο. Θά προσπαθούσε νά πλησ ιά ση  τήν Τζόαν 
μέσω τοϋ Γκάς, νά άγοράση τά πλαστά τσέκς καί νά κερδίση τήν πλήρη εμπιστο
σύνη της, ώστε νά τοϋ άποκαλύψη τήν διεύθυνσι τοϋ εργοστασίου πού κατασκεύα
ζε τά πλαστά τσέκς.

Ό άστυνομικός τής Νέας ’Ορλεάνης τοϋ έδωσε τή διεύθυνσι ενός μπάρ, στο 
όποιο σύχναζε ό Γκάς.

—Συνήθως αύτή τήν ώρα ό Γκάς βρίσκεται στο μπάρ. Είναι ένας μικοό- 
σωμος, λεπτός, ξανθός άνδρας.

Ό Νίκυ άρχισε νά άδειάζη τις τσέπες του. Διακριτικά, περίστροφο, σημειω
ματάριο, μολύβια κλπ.

—Τό περίστροφο θά ήταν καλύτερα νά τό κρατήσης, τον συνεβούλευσε ό συ
νάδελφός του. "Αν συνάντησης τή Τζόαν, μπορεί νά σέ βγάλη έξω καί νά σέ πα- 
ρασύρη στά στέκια τών φίλων της. Καί ξέρεις πόσο έπικίνδυνοι είναι.

Ό Νίκυ άρνήθηκε νά πάρη τό δπλο. "Αν τον υποψιαζόταν οί άνθρωποι τής 
Τζόαν, τό περίστροφο θά τον έφερνε σέ δυσκολώτερη θέσι.

"Αρχισε νά γεμίζη τις τσέπες του μέ νέα άντικείμενα, πού δέν θά κινούσαν
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τ ις  υποψίες των μελών τής σπείρας. Ή  προφορά του ήταν καθαρή νεοϋορκέζικη, 
τά  δέ χαρακτηριστικά, του έταυτίζοντο μέ την ιταλική καταγωγή τοϋ Νίκυ.

Μερικές ώρες άργότερα, έμπαινε στο μπάρ. Κέρασε μιά μπύρα, πού ήταν 
αρκετή για να πιάση κουβέντα μέ τον Γκάς. ’Άφησε άρκετά υπονοούμενα για τις 
επαφές του μέ τον υπόκοσμο τής Νέας 'Υόρκης, ώστε ό Γκάς νά τοϋ κλείση ενα 
ραντεβού μέ την Τζόαν.

τΗταν σχεδόν μεσάνυχτα όταν 6 Νίκυ συνάντησε τήν Τζόαν για πρώτη φο
ρά. Στεκόταν στην φωτισμένη είσοδο μιας παλιάς άγροκατοικία'ς, καί φορούσε κον
τό νυχτικό. Αύτός παρέμεινε μέσα στο αύτοκίνητο, ενώ ή Τζόαν καί ό Γκάς συ
νομιλούσαν στην είσοδο. Σέ λίγο ή Τζόαν ντύθηκε καί διέταξε τον Γκάς νά τήν 
πάη στην ταβέρνα της. ’Ακόμα δεν είχε γίνει λόγος για τά τσέκς. ’Έπρεπε πρώτα 
οί φίλοι τής Τζόαν νά «κόψουν» τον Νίκυ.

Ά φοϋ έμειναν αρκετή ώρα στην ταβέρνα, ή Τζόαν νύσταξε καί είπε στον 
Γκάς νά τήν πάη σπίτι. Πλησίαζαν τό άγρόκτημα, όταν ή Τζόαν γιά πρώτη φο
ρά έκανε νύξι γιά τά τσέκς.

—Ένδιαφέρεσαι φίλε γ ι’ αύτά ; ρώτησε αποτομα τον Νικυ.
—Έ γώ  όχι, άπάντησε ό Νίκυ. ’Εγώ δεν άσχολοϋμαι μέ τσέκς, άλλα κάτι 

φίλοι μου άπό τή Νέα 'Υόρκη θά ήθελαν νά έχουν μερικά δείγματα.
’Έ τσι, μπήκαν τώρα στο κύριο θέμα. 'Ο Τζόαν δήλωσε ότι θά πουλοΰσε τα 

τσέκς 25 δολλάρια τό ένα καί αν τά «παιδιά» άπό τή Νέα 'Υόρκη ήθελαν περισ
σότερα, θά τούς έφωδίαζε.

"Οταν τό αυτοκίνητο έφτασε στο άγρόκτημα, ή Τζόαν μπήκε μέσα στο σπί
τ ι μαζί μέ τον Γκάς καί ένα παράθυρο του ισογείου φωτίσθηκε. Μέ μεγάλη προ- 
φύλαξι, ό Νίκυ σύρθηκε κατά μήκος του σπιτιού μέχρι τό φωτισμένο δωμάτιο. 
Εΐδε τή Τζόαν νά βγάζη ένα φόρεμα μέσα άπό μιά ντουλάπα, νά ξεδιπλώνη τήν 
άναδίπλωσι καί νά βγάζη ένα μάτσο πράσινα χαρτιά—τά πλαστά τσέκς. ’Έκανε 
ένα μορφασμό προς τον Γκάς καί έρριξε τα τσέκς μέσα στον κορφο της.

'Ο Νίκυ ξαναγύρισε στο αύτοκίνητο καί άναψε ένα τσιγάρο πριν νά βγή άπό 
τό σπίτι 6 Γκάς. Καμμιά κουβέντα άκόμα γιά τά τσέκς. Γιά νά κάνη τήν άρχή, 
ό Νίκυ άρχισε νά ρωτά γιά τον τρόπο μέ τον όποιο οί φίλοι του άπό τήν Ν έα 'Ι
ό ρκη θά ερχόταν σέ επαφή μέ τήν σπείρα.

—’Ά , έγώ δεν τούς ξέρω αυτούς, τοϋ άπάντησε ό Τζόαν. Έγώ εσένα θά συ
ναντώ καί θά έχω νά κάνο:> μέ σένα.

'Ο Νίκυ ήθελε νά μάθη τούς άνθρώπους πού κρυβόταν πίσω άπό τήν Τζόαν, 
άλλά όπως είχαν τά πράγματα, έπρεπε νά συμφωνήση μέ τούς όρους της, άλλοιώς 
οί διαπραγματεύσεις σταματούσαν έκεΐ πού άρχιζαν. Τοϋ έδωσε 11 τσέκς καί αυ
τός τής μέτρησε 275 δολλάρια.

Καθώς ό Νίκυ ξεφύλλιζε τα τσέκς, είδε ενα των 3.000 δολλαριων.
—Πώς θά έξαργυρωθή αυτό εδώ ; ρώτησε τη Τζόαν.
—Δέν είσαι καθόλου έξυπνος, τοϋ,άπάντησε αυτή περιφρονητικά. Θά τό έ- 

ξαργυρώσης στό Λάς Βέγκας τό Σαββατοκύριακο πού είναι κλειστές οί τράπεζες.
’Εξετάζοντας ά.λλο τσέκ, άρχισε νά έπαινή καί νά θαυμάζη τήν τέχνη τοϋ 

πλαστογράφου. Ποιος τά έφτειανε ; Ή  Τζόαν όμως άρνήθηκε νά τοϋ λύση τήν ά-
πορία αυτή. / ; ν ,

—Φτειάχνονται πολύ μακρυά άπ’ εδώ. Χρειάζονται 5—6 ήμερες για να μάς
παραδοθοΰν. s , s

’Άρα τό εργαστήριο των πλαστών τσέκς μποροΰσε να βρίσκεται στην Κα- 
λιφόρνια ή άκόμα καί στήν Εύρώπη. ’Εάν ή Τζόαν ύποψιαζόταν τήν ιδιότητα τοϋ 
Νίκυ, θά φρόντιζε νά τον παραπλανήση, δίδοντάς του ψεύτικα στοιχεία. Ό Νίκυ 
έδωσε τή διεύθυνσι τοϋ μοτέλ του στη Τζόαν.

Τήν άλλη μέρα ή Τζόαν πήγε στό μοτέλ γιά νά τοϋ πή ότι ή παραγγελία τα-
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κτοποιηθηκε. Ο Νικυ τής είπε ότι Θά ερχόταν ένας άνθρωπος άπό τή Νέα 'Υόρ- 
κτ] με 20.000 δολλαρια, για να παραλαβή 1.000 τσέκς διαφόρων αξιών.

Ο Νικυ βρεθηκε σέ άμηχανία όταν άκουσε ότι ή άστυνομία είχε τήν πληρο- 
φορια, ότι οι άνθρωποι του Σόνιερ θά έλήστευαν κάποιον πού θά ερχόταν άπό τη 
Νεα 1 ορκη με 20.000 δολλαρια. Η Τζοαν του τηλεφώνησε 6τι θά τον συναντού
σε στη Λαφαγέτ τής Λουϊζιάνα, γιά νά κλείσουν έκεΐ τή συμφωνία. 'Ο Νίκυ κλο
νίσθηκε όταν το άκουσε αύτό. 'Η Λαφαγέτ ήταν ή φωλιά των άνθρώπων τοϋ Σό
νιερ. Εαν π?\ηροφορια για τη ληστεία των 20.000 δολλαρίων ήταν αλήθεια, ά- 
σφαλώς θα επραγματοποιεΐτο στη Λαφαγέτ και εις βάρος του άπό τούς ανθρώ
πους τής Τζόαν.

παςει, τής είπε, θα σε συναντήσω στη Λαφαγέτ. Α λλά  δεν είμαι δια
τεθειμένος νά διασχίσω ολόκληρη τήν πολιτεία τής Λουϊζιάνα μέ 20.000 δολλάρια
επάνω

σα-
Νίκυ

3άσω στή Νέα 'Υόρκη,

Η Τζοαν επεμενε να φέρη τά 20.000 δολλάρια στή Λαφαγέτ, αύτος όμως 
άρνήθηκε.

Σέ λίγο ξανακτύπησε τό τηλέφωνο.
—’Εσύ είσαι άγάπη μου Νίκυ ;
Τώρα, αυτί) τη φορά στο τηλεφωινο ήταν μια διαφορετική Τζόαν γεμάτη 

γηνη. Προφανώς θα είχε εντολες να συνέχιση τις διαπραγματεύσεις της. 'Ο I 
άφησε κάτω τό άκουστικό στενοχωρημένος.

—Θελει λέει νά τήν πάρο:> στο τηλέφωνο όταν θά 
είπε ό Νίκυ στο συνάδελφό του.

Οταν ο Νικυ έφθασε στή Νέα 'Υόρκη και πήρε στο τηλέφωνο τή Τζόαν αυ
τή τοϋ εδωσε στο ακουστικό ένα άνδρα, πού τον συνέστησε ώς «Τζόννυ».

Ό Τζόννυ έξέφρασε τη λύπη του γιά τήν ταλαιπωρία τοϋ Νίκυ στή Λουϊ- 
ζιάνα, άλλά τώρα ή ύπόθεσις είχε τακτοποιηθή.

Ό Νίκυ τοϋ άπάντησε ότι οί φίλοι του άπό τή Νέα 'Υόρκη δέν ένδιαφέρον- 
ταν πια για τα τσεκς. Μαλιστα δεν πίστευαν ότι μπορούσαν νά τούς εφοδιάσουν 
μέ τήν ποσότητα πού ήθελαν.

Μα σας λεω τα έχομε τώρα, διαμαρτυρηθηκε ο Τζόννυ. Τ ί λέτε νά ξανάρ- 
θετε στή Λουϊζιάνα ;

Αύτό ήθελε τώρα καί ό Νίκυ.
—’Εγώ μόλις ήρθα στή Νέα 'Υόρκη πήγα καί βρήκα τό φίλο μου τον Κινέ

ζο, πού αναχωρεί σέ δυο μέρες γιά τις Φιλιππίνες. Είναι πρόθυμος νά διαπραγμα- 
τευθή μα^ι σας για τα τσεκς. Αν θελετε παρτε με σε μια ώρα πάλι, όσο νά πάω 
να τον φέρω εδώ με το αυτοκίνητό μου γιά νά κλείσωμε τόπο συναντήσεως.

Υστερα απο μια ωρα ο Τζόννυ πήρε πάλι τον Νικυ στό τηλέφωνο γιά νά τ 
πή ότι κι’ αυτοί ήσαν πρόθυμοι νά διαπραγματευθοΰν μέ τον Κινέζο. Ό  Τζόν 
πρότεινε ώς τόπο συναντήσεως τό άεροδρόμιο τής Ούάσιγκτων.

—Θά φθάσω άεροπορικώς στις 3.15 μ.μ. αύριο, έξήγησε ό Τζόννυ. Έσύ θά 
ζητήσης άπό τό μεγάφωνο τον Λέσλυ Γκρέϋ. Αύτός θά είμαι έγώ. Είμαι χονδρός, 
θά φορώ καφέ κουστούμι καί θά καπνίζω ένα μεγάλο ποΰρο.

Ποιος άλλος όμως θά ήταν μαζί μέ τον Τζόννυ ; ΤΗταν άδύνατο ή σπείρα νά 
εμπιστευόταν τά χρήματα σ’ ένα άνθρωπο. 'Ο Νίκυ δέν έτόλμησε νά ρωτήση τόν 
Τζόννυ άν θά είχε άλλο σύντροφο μαζί του.

'.0_Νίκυ άφησε κάτω τό άκουστικό καί κοίταξε τό ρολόγι του. Μεσολαβοϋ-
•όυ ΤΡΑμμιι ’Ίϊ'-^επε νά ένεργήση ώστε 

η όλες τις φωτογρα- 
; . . . πράκτορας τής μυστικής α

στυνομίας από τήν Άτλάντα, άγνωστος φυσικά στους κακοποιούς, νά φθάση εγ 
καίρως στη Νέα ’Ορλεάνη γιά νά έπιβιβασθή στό ΐδίο αεροπλάνο μαζί μέ τόν 
Τζόννυ. Έάν ό Τζόννυ ταξίδευε μόνος, ό πράκτορας πού θά'τόν άκολουθοΰσε, θά

ου 
όννυ
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κατέβαινε άπό τό άεροπλάνο κρατώντας το καπέλο του στο δεξί χέρι. Έάν ό Τζόν- 
νυ είχε καί άλ.λο σύντροφο, ό πράκτορας θά κρατούσε το καπέλο του στο αριστε
ρό χέρι.  ̂ ! __ / ,

Ό  Νίκυ ξεκίνησε κ ι’ αύτός άεροπορικώς άπό τή Νέα 'Ύόρκη για την Ουα- 
σιγκτων, μαζί μέ τον «Κινέζο», πού δεν ήταν παρά ένας συνάδελφός του τής μυ
στικής άστυνομίας.

’Έφθασαν στην Ούάσιγκτων πιο μπροστά άπό την ώρα του ραντεβού τους 
,αί άμέσως εξέτασαν τό άεροδρόμιο γιά νά έπισημάνουν τό κατάλληλο μέρος δπου 
)ά γινόταν ή συνάντησις. Στις 3.15 ή πλατεία του άεροδρομίου θά ήταν γεμάτη 
ίόσμο καί έάν έρρίπτοντο πυροβολισμοί, θά ύπήρχε φόβος νά την πληρώσουν καί

κα
θέ
κόσμο 
αθώοι.

’Αποφάσισαν τότε νά έγκατασταθή ό Κινέζος στον εξώστη τοϋ άεροδρομίου, 
πάνω άπό τις θυρίδες τοϋ ταμείου, δπου δεν υπήρχε κοσμος.

Νέα
άπό την
άριστερό χέρι. "Ωστε ό Τζόννυ είχε καί κάποιον άλλον μαζί του.

'Ο Νίκυ προχώρησε πρόςτό γραφείο πληροφοριών καί ζήτησε τον Λέσλυ Γκρέϋ. 
Μόλις ή άγγελία μεταδόθηκε άπό τό μεγάφωνο, ό Νίκυ είδε ένα χοντρό άνδρα μέ ένα 
μεγάλο ποΰρο στο στόμα νά παρουσιάζεται. 'Ο Νίκυ τον άνεγνώρισε άμέσως άπο 
τ ις  φωτογραφίες πού του είχαν στεί?ιει άπό την ’Ορλεάνη. "Ήταν ό Λούης Έμορυ 
Ρότζερ. Προχώρησε προς τό μέρος του.

— Εΐσθε ό Τζόννυ ;
— Καί σείς 6 Νίκυ;
Καθώς οί δυο άνδρες έσφιγγαν τά χέρια, ό Νίκυ είδε μερικά βήματα πιο πέρα 

ενα άλλον άνδρα, πού τον άνεγνώρισε κ ι’ αύτόν. Ή ταν ό Τζό Σόνιερ, πού συνώδευε 
τον Τζόννυ.

— Φέρε τή βαλίτσα, διέταξε ό Σόνιερ στο Τζόννυ.
— Δέν είχαμε χρόνο νά κάνωμε τις διατρήσεις, εξήγησε στο Νίκυ. Φέραμε δμως 

τό μηχάνημα καί μπορούν νά γίνουν τώρα οί διατρήσεις.
Σε  λίγο έ Ρότζερ—ή Τζόννυ—έπέστρεψε κουβαλώντας μια μεγάλη καφέ βα

λίτσα. Καθώς οί τρεις τους ξεκίνησαν γιά ν’ άνέβουν τις σκάλες τοϋ έξώστη, δπου 
περίμενε ό Κινέζος, ό Νίκυ σταμάτησε. "Αν συνέβαινε κάτι στον έξώστη καί το 
έσκαγαν οί κακοποιοί, πώς θά μπορούσαν ν’ άποδείξουν την ένοχή τους; ’Έπρεπε νά 
άνοιχθή ή βαλίτσα πριν φθάσουν στον εξώστη. , , , ,

_Μιά στιγμή, τούς είπε. Μοΰ έπιτρέπετε νά ρίξω μιά ματιά στο περιεχόμενο
τής βαλίτσας, ώστε νά πώ  στον Κινέζο δτι είναι έν τάξει τά τσέκς καί αύτός θά σας 
δώση άμέσως τά χρήματα.

Ό  Σόνιερ άντέδρασε.
— Μπορεί νά περάση κανένας άπ’ εδώ.

........'■----- ιχ κανένας, άπάντησε ό Νίκυ. Καί δέν ξέρομε τί θά βρούμε στον
εξώστη

Δέν φαίνεται

'Ο Σόνιερ έ'καμε ένα νεύμα στο Ρότζερ. Καί ένώ ό Νίκυ πρασεποιεΐτο οτι κοί
ταζε γύρω, ό Ρότζερ άνοιξε τή βαλίτσα καί τράβηξε ένα μικρό δέμα. Έρριξε μιά 
βιαστική ματιά γύρω καί άνοιξε τό δέμα. Ό  Νίκυ είδε ένα μεγάλο μάτσο άπό τσέκς
τυλιγμένα σέ λεπτό ύφασμα. / ν ;

—Έ ν τάξει, είπε ό Νίκυ προσπαθώντας νά διατηρήση την ψυχραιμία του.
Πάμε τώρα. , , , ,

Τούς ωδή γη σε στον έξώστη, δπου περίμενε ο «Κινέζος», που στεκόταν με
έίκφρασι Βούδα, έ'χοντας τον χαρτοφύλακά του άνάμεσα στά πόδια του.̂

Ό  Νίκυ άντιλήφθηκε τά περίστροφα του Σόνιερ καί τού Ρότζερ νά προεξέχουν
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άπο^τίς τσέπες^τους. "Αν συνέβαινε τίποτα, ό καθένας τους θ’ άρπαζε από ένα κακο
ποιό, για να μη τους δώσουν χρόνο νά χρησιμοποιήσουν τά περίστροφά τους.

( Το Χδα το «πραμα», είπε ο Νικυ στον «Κινέζο» καί εγγυώμαι γ ι’ αυτό.
, 9  συϊ κατενευσε καί άνοιξε την τσάντα του, γ ιά  νά δείξη στους κακο-

ποιους ο̂τι ήταν γεμάτη χρήματα. 'Η τσάντα ανταλλάχθηκε τότε μέ την βαλίτσα. 
Μόλις όμως ό Σόνιερ άρχισε νά έξηγή στον Κινέζο πώς θά χρησιμοποιούσε τό δια- 
τρητικο μηχάνημά, ο Νικυ σηκώθηκε όρθιος καί τέντωσε τό σώμα του.

, ;Ητα? τ° σύνθημα. Πριν προλάβη νά καθίση κάτω ξανά, ό έξώστης είχε γεμ ί
σει απο πράκτορες τής μυστικής άστυνομίας.

Ο Σονιερ και ο Ρότζερ δεν πρόλαβαν νά τραβήξουν τά όπλα τους. Οί χειρο
πέδες βρέθηκαν περασμένες στά χέρια τους. Χειροπέδες επίσης καί στο Νίκυ καί στον 
Κινέζο.

 ̂ Ο Νίκυ είχε παίξει τόσο καλά τό ρόλο του ανθρώπου του ύποκόσμου, ώστε ό 
Σονιερ δεν κατάλαβε τίποτα.

— Μή μαρτυρήσης τίποτε, ψιθύρισε ό Σόνιερ στο Νίκυ.
Η αποστολή του Νίκυ είχε πιά λήξει μέ την επιτυχία τής κατασχέσεως τσέκς 

αξίας μισού εκατομμυρίου δολλαρίων καί την σύλληψι τών Σόνιερ καί Ρότζερ.
J i a i  τώρα έπρεπε νά έπισημανθή τό εργαστήριο καί νά άνακαλυφθή ό εγκέφα

λος τής σπείρας. 'Η έγκαιρος σύλληψις τής Τζόαν στή Λουϊζιάνα έ'δωσε τά πρώτα 
στοιχεία. Φυσικά  ̂ο θηλυκός αύτός διάβολος δέν άπεκάλυψε στην κατάθεσί της τ ί
ποτε, κάτι ̂ σημειώσεις όμως πού βρέθηκαν στην τσάντα της, έδωσαν τις πληροφορίες 
που αυτή ή ίδια αρνηθηκε. Σέ ένα σημείωμα ήταν γραμμένο : «Χάουαρντ Χάρντεν 
Καζα Λίπλανκα Χοτελ, Ντουραγκο, Μεξικό». Σέ άλλο σημείωμα : «Κανάλ Κλάμπ 
1 καλφ Σοουρς, Χάουαρντ Χάρντεν» καί ένας άριθμός τηλεφώνου τής Μπίρμιγγαμ 
τής Αλαμπάμα. κ ^

'Η αστυνομία τής Μπίρμιγχαμ άνέφερε οτι τό πραγματικό καί πλήοες ovoua 
του Χάρντεν ̂ ήταν «Ρούφους Χάουαρντ Χάρντεν». Ό ίδιος δέν είχε καταδικασθή 
ποτέ, εθεωρεΐτο όμως ώς εγκέφαλος κάθε εγκληματικής δράσεως.

r Ενας άλλος πληροφοριοδότης απεκαλυψε ότι ό Ρότζερ είχε συναντηθή ποοσ- 
φα ,̂ως μεστόν Καρλ Σααποκ που δέν είχε συλληφθή ακόμα — στο Λαρέντο του 
Γεςας, άπ  ̂όπου μαζί πήγαν στο Μεξικό γιά νά παραλάβουν τά τσέκς πού θά παρε- 
διδοντο στο Νικυ στο αεροδρόμιο της Ούάσιγκτων.

"Ενας^ισπανομαθής^πράκτορας άνεχώρησε γιά τή Ντουράγκο. ’Εκεί ό άστυ-

να δουλευουν τη νύκτα στο τυπογραφείο καί ύποπτεύθηκε οτι τύπωναν πλαστά τσέκς. 
, , θ'· Σαλας διαμαρτυρηθηκαν ότι είναι αθώοι, ή μεξικανική όμως άστυνομία
ενηργ/]σε ερευνά στο τυπογραφείο τους, όπου άνεκάλυψε τά κομμάτια από τ ις 'τυπο 
γραφικές πλάκες τών πλαστών τσέκς.

Τότε ένας άπό τούς Σάλας έκάμφθη καί άρχισε τ ις άποκαλύψεις του. Ό  
Χάρντεν τούς έδιδε τις παραγγελίες, καί οί Σίμονς καί Σάαποκ εξαργύρωναν τά πλα- 
στα τσέκς.

Οί συλλήψεις πού έπηκολούθησαν άπεκάλυψαν καί τον τεχνικό πού «ρετουσά
ριζε» τά τσέκς. Ό έγκέφαλος τής σπείρας ήταν φυσικά ό Χάρντεν.

, „Δέν ε ΐ*αν (πεΡή-σει τέσσερες καί μισός μήνες — άπό την ήμέρα πού κυκλοφόρησε 
το πρώτο πλαστό τσέκ μέχρι τήν ήμέρα πού συνελήφθη ό Ρούφους Χάουαρντ Χάρντεν 

κοα 01 πράκτορες τής μυστικής άστυνομίας είχαν εξαρθρώσει τή διεθνή αύτη σπείρα 
πλαστογράφων, είχαν έντοπίσει τό εργαστήριό της καί είχαν συλλάβει όλα τά μέλη.'
, , Στ° Νίκυ> τ° γνωστό μας πράκτορα τής μυστικής άστυνομίας, άνετέθη τώοα

νεα αποστολή . . .  “



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τ Ο  Σ Ω Μ Α  Τ Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ
(Γ Ε Ν ΙΚ Ε Σ  Γ Ν Ω Σ Ε ΙΣ  Φ Υ Σ ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ  ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ)

________________ {Τττ6 του χ. ΘΕΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-----------------------------------------
( Συνέχεια από τό προηγούμενο )

2.—'Η κ ε φ α λ ή .  "Οσον άφορα τδ δέρμα τής κεφαλής, ισχύουν καί γι’ 
αύτδ δσα είπαμε περί ολοκλήρου του δέρματος. Ιδιαίτερα το τριχωτό της δέρμα, 
(κόμη, γένεια) έχει ανάγκη μεγάλης καθαριότητος, ή όποια εξασφαλίζεται άπο 
τδ συχνδ πλύσιμο μέ καθαρό νερό καί σαπούνι. Τό γερό σκούπισμα κατόπιν και 
τρίψιμο μέ πετσέτα, όπως καί ολοκλήρου τού άλλου δέρματος, είναι επιβεβλημέ
νο πρδς άφαίρεσιν τής υγρασίας. , (

Παράλληλα πρδς τδ γενικόν αύτδ μέτρον δμως πρέπει να λαμβάνωνται και 
ιδιαίτερες’ φροντίδες για  τά όργανα του σώματος πού υπάρχουν στήν κεφαλή, ό
πω ς τά μάτια, τ ’ αυτιά, ή μύτη, τδ στόμα κλπ. τά όποια χρειάζονται περιποίησι 
για νά διατηρούνται σέ υγιεινή κατάστασι καί νά λειτουργούν ομαλά.

Τά μάτια συγκεκριμένους πρεπει, μετά το πλύσιμο, να σκουπίζονται με κα
θαρή πετσέτα καί όχι μέ τά χέρια, πού οφείλουν νά εΐναι^ πάντοτε μακρυά. Ε π ί
σης χρειάζεται νά προφυλάσσωνται μέ ειδικά ματογυάλια άπό τη σκόνη, το ζωηρό 
φως, τις ακτίνες τού ήλιου, τήν παραμονή τους στδ σκοτάδι επι μακρο̂ χρονο,̂  την 
επίμονη εργασία μέ άμυδρό φως, τήν πολύωρη παρατήρησι άπό κοντά διαφόρων 
αντικειμένων, κ.λπ. "Οταν είμαστε ύποχρεωμένοι νά έκτεθοΰμε σ ένα απο ο λα 
αύτά — καί ποιος δέν είναι ; — πρέπει νά γνωρίζουμε ότι τά μάτια μας κουρά
ζονται καί ότι είναι ανάγκη νά φροντίζουμε γιά τδ ξεκούρασμά τους. Τό ξεκούρα
σμα γίνεται άπό αντίθετες ενεργειες, όπως είναι λ.χ. το να βλέπουμε κονία, άυ 
έκουράσθηκαν τά μάτια άπό τή μακρυνή παρατήρησι. "Η νά κυτταμε  ̂μακρυά αν 
έβλέπαμε πλησίον. Ά πό  τήν έκθεσί τους στδ φως, αν είμαστε στδ σκοτάδι, απο τον 
περιορισμό τής έργασίας μέ μικρό φως, από τήν άλλαγή χρωμάτων, άπό τά όποια 
τδ μπλέ καί τδ πράσινο ξεκουράζουν περισσότερο, κ.λπ.

Γενικά πρέπει νά έχουμε ύπ’ οψιν, ότι τά μάτια μας εκτός του^ότι είναι τά όργα
να τής όράσεως, άποτελοΰν συγχρόνως καί τούς οφθαλμούς τής άνθρώπινης ψυχής. 
’Εκφράζουν δηλαδή τά αισθήματα, μας, (χαρά, λύπη, πόνο, δάκρυα, κ.λπ) καί συ
χνά μαρτυρούν τις σκέψεις μαε. Γιά τδν λόγο αύτδ όχι μόνον οφείλουμε νά φροντί
ζουμε γιά τήν έξασφάλισι των δρουν της υγείας τους, αλλα και να σπεύδουμε σ ιούς 
γιατρούς, όταν παθαίνουν κάποια βλάβη, άπό τις πολλές πού τά απειλούν. 'Η λαϊκή 
έκφρασις « νά τδ προσέχης σαν τά μάτια σου. . .  », πού λέγεται όταν θέλη κάνεις να 
έπικαλεσθή τδ ενδιαφέρον ενός γιά κάτι, δίδει μιά άπλή ιδέα περί τής προσοχής 
πού οφείλουμε νά έχουμε για τα ματια μας.  ̂  ̂ , , ,

Τά αύτιά έξ άλλου είναι τδ όργανο τής άκοής, καί μεταφέρουν στον εγκέφαλο 
κάθε ήχο πού απευθύνεται σ’ αύτόν. Γ ι’ αύτδ πρέπει νά είναι πάντοτε σέ καλή κα
τάσταση ώστε νά συλλαμβάνουν καί νά μεταφέρουν έκεϊ όλα^τά ηχητικά κύματα. 
Γιά νά διατηρούν όμως τήν ικανότητά τους χύτη τ ’ αύτιά, πρέπει νά καθαριζωνται 
έπιμελώς, τόσον άπό τή σκόνη καί τά άλλα ακάθαρτα άντικείμενα πού κάθονται 
σ ’ αύτά καί βλάπτουν τ ’ ακουστικά τύμπανα, όσο καί τήν ειδική κίτρινη ούσία που 
έκκρίνεται έντός αύτών, ή όποια ονομάζεται « κυψέλη » ή^« κυψελλίς ». ^

Τδ νερό καί τδ σαπούνι θά χρησιμοποιήται βέβαια εξωτερικά. Τό ̂ εσωτερικό 
μέρος όμως άνάγκη νά καθαρίζεται μέ μικρά ξυλάκια, ( οδοντογλυφίδες, σπίρτα, κ.λπ) 
στά όποια νά διπλώνεται τεμάχιον άποστειρωμένου βάμβακος. ’Απαγορεύεται η 
τοποθέτησις χεριού ή σιδηρού άντικειμένου, ( φουρκέττας, κ.λπ. ) γιατί υπάρχει
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κίνδυνος άνεπανόρθωτης βλάβης του άκουστικοΰ τυμπάνου, μέ μοιραΐον άποτέλεσμα 
την απώλεια τής ακοής, ήτοι την κώφωσι. Ό  μεγάλος θόρυβος, ό παρατεταμένος 

τ ·̂ βόρεια κτυπήματα, κ.λπ. βλάπτουν τ ’ αύτιά. 
ν ^ μύτη είναι 6χι μόνο τό̂  όργανο τής όσφρήσεως, άλλά καί τής αναπνοής, 

χωρίς την όποια δεν μπορούμε νά ζήσουμε ούτε λεπτό τής ώρας. Είναι έπομένως 
φανερόν, ότι πρέπει να διατηρήται πάντοτε σέ καλή κατάστασι. Τοΰτο δ’ επιτυγχά
νεται οχι μόνον μέ την άπομάκρυνσι των έκκρίσεων τής βλέννης, μέ μανδήλια, με 
.ο ρούφηγμα καθαρού νεροΰ απο τους ρώθωνας, μέχρις 6του φθάση τοΰτο στο στόμα, 
κ.λπ. Αύτό^προϋποθέτει βέβαια κάποια άσκησι, γιατί οτήν άρχή θά φταρνισθή κανείς, 
ίσως δε και να πονέση. Απο την ευεξία όμως πού αισθάνονται όσοι την κάνουν λίγο 
μετά τήν άσκησι, καταφαίνεται ότι αυτή είναι άπόλυτα υγιεινή καί πρέπει νά εφαρμό
ζεται άδίστακτα. Τα χέρια πρέπει νά παραμένουν 7ΐάντοτε μακρυά άπό τή μύτη. Νά 
χρησιμοποιούνται δε για την εσοοτερική της καθαριότητα αποστειρωμένο βαμβάκι 
καί καθαρά μανδήλια, κατά προτίμησιν χάρτινα, ώστε ν’ άπορρίπτωνται μετά άπό 
κάθε χρήσι.

( Οήον κφορφ τό στόμα, που αποτελεί επίσης σημαντικόν όργανο του σώματος, 
γιατί απο̂  αυτό διερχονται^οι τροφές, τούτο χρειάζεται ωσαύτως ιδιαίτερη περιποίησι 

‘;γ)ν ε^ασφαλισι ιής υγείας. Γιατί έκτος αυτοΰ εντός του στόματος υπάρχουν 
τα δόντια, μέ τα οποία γίνεται το μασσημα των τροφών, ή γλώσσα πού αποτελεί 
όργανό τής ομιλίας και τής γεύσεως καί άλλα όργανα,

, Ενεκα τών πολλών του λειτουργιών, τό στόμα ύπόκειται σέ διάφορες βλάβες 
η αρρωστειες,^πού μπορούν νά έπέλθουν άπό τήν είσοδο σ’ αύτό μικροβίων η άλλων 
ακαθαρσιών, από τά υπολείμματα τών τροφών, άπό ασθένειες τών δοντιών κ.λπ. 
Γιά τον λόγο  ̂αύτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή καί ιδιαίτερη περιποίησις, ώστε 
να δια.τηρή τοΰτο πάντοτε τή φρεσκάδα, τή δροσιά καί τήν άρχική του όμορφιά, πού 
είναι ιδιαίτερα ελκυστική καί έπιθυμητή. Γιατί κανείς άσφαλώς δεν πλησιάζει μ’ ευ
χαριστήσω ένα πρόσωπο μέ κακόσχημο στόμα, μέ χαλασμένα δόντια, μέ κακοσμία,

Ιδιαίτερη σημασία επίσης εχει η περιποίησις τών δοντιών, τά όποια 8ταν πα- 
ρουσιάζουν τό λευκό τους χρώμα καί τήν άρτιότητα, όχι μόνον παρέχουν τήν ένδειξι 
τής υγείας, αλλα και συντελούν σ̂τήν έκδήλωσι τής ομορφιάς, μοιάζοντα μέ μαργα
ριτάρια.. . Γι αυτό στόμα μέ ωραία δόντια είναι πολύ επιθυμητόν. . . Έ νω βλαμ
μένα και κατεστραμμένα δόντια δίδουν τήν έντύπωσι τής άσχήμιας καί τής κακής 
υγείας, παρουσιάζουν βαθεια μαγούλα καί ρυτίδες, άκανόνιστες κινήσεις τών σιαγό
νων κ.λ.π. Ενεκα τουτου οι καλλιτέχνες όταν θέλουν νά παραστήσουν ενα απεχθές 
πρόσωπο,  ̂το έμφανιζουν προ πάντων μέ χαλασμένα καί ακανόνιστα δόντια.

,Η υγεία του στόματος και τών δοντιών έξασφαλίζεται μέ τήν άπομάκρυνσι 
τών υπολειμμάτων τών τροφών μετά άπό κάθε γεϋμα, μέ τό πλύσιμό τους καί τό 
τρίψιμο μέ όδοντόβρουτσες, στις όποιες τοποθετείται οδοντόπαστα, μέ τή θεραπεία 
των άσθενειών τών οΰλων καί τών δοντιών, άμέσως όταν έκδηλώνωνται, κ.λπ. Αύ- 
τά είναι πράγματα πασίγνωστα στους κάπως μορφωμένους άνθρώπους, ατούς οποίους 
απευθυνόμαστε, ώστε δεν νομίζουμε αναγκαίο νά έπεκταθοϋμε σέ λεπτομέρειες. Κατά 
τήν περιποίησι τοϋ στόματος τ̂ά χέρια πρέπει νά παραμένουν μακρυά άπ’ αύτό, 
εκτός αν πλύνωνται καί καθαρίζωνται προηγουμένως μ’ έπιμέλεια.

3. — Τ ά ά κ ρ α. ’Απομένει νά είποΰμε λίγες λέξεις γιά  τά άκρα του σώματος, 
ήτοι τα χέρια καί τα πόδια. Τά χέρια είναι τό όργανα πού έχουν πολλαπλή χρήσι. 
Μέ αύτά πιάνουμε ̂ 8λα τά αντικείμενα πού χρειαζόμαστε, (τρόφιμα, χαρτονομί
σματα, βιβλία κι εφημερίδες, λαβές θυρών, ποτά, άντικείμενα τήσ εργασίας μας, 
μέλη του σώματός μας, χέρια άλλων συνανθρώπων, ρούχα, κ.λπ. ). Έ ξ άλλου ταΰτοΐ 
μένουν άκ,άλυπτα άπό ένδύματα καί γ ι’ αύτό ύπόκεινται στην άκαθαρσία. Συγκεν»
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τρώνουν μικρόβια ή άλλες άκάθαρτες ύλες, προκαλοΰν μολώνσεις, μεταδίδουν ασθέ
νειες, κ.λπ. Είναι έπομένως καταφανής ή άνάγκη νά παραμένουν πάντοτε καθαρά. 
'Η  καθαριότης των χεριών εξασφαλίζεται μέ τό συχνό πλύσιμό τους μέ άφθονο νερό 
καί σαπούνι καί γερό σκούπισμα μέ καθαρή πετσέτα πολλές φορές τήν ήμέρα. ’Όχι 
μόνον δηλαδή κατά τό γενικό πλύσιμο τοϋ δέρματος καί τά λουτρά, άλλα καί σ οποια
δήποτε άλλη στιγμή άντιληφθοΰμε δτι έλερώθηκαν. ’Ιδιαιτέρως χρειάζεται τό πλύ
σιμό τους δταν πιάνουμε άκάθαρτα προ παντός άντικείμενα, δταν πρόκειται νά καθή- 
σουμε στο τραπέζι για φαγητό ή παίρνουμε στά χέρια κάτι πρόχειρο για τον ίδιο 
σκοπό, δταν περνούμε άπό μολυσμένο περιβάλλον κ.λπ.

"Αριστη είναι ή συνήθεια νά ξεπλύνωνται τά χέρια καί μέ λίγο οινόπνευμα στις 
περιπτώσεις αύτές, ή νά τρίβωνται μέ λεμονόκουπες, πρόσφατα κομμένες. ’Ιδιαιτέρα 
προσοχή πρέπει νά δίδεται στά νύχια, χεριών καί ποδιών, τά όποια πρέπει νά κοβων- 
τα ι άπό τήν άκαθαρσία πού συγκεντρώ ;εται σ’ αύτά, χωρίς σιδηρά αντικείμενα ( καρ
φίτσες, βελόνες, φουρκέττες, κ.λπ. ).

Τά πόδια έξ άλλου πρέπει νά πλύνωνται συχνά, ιδιαιτέρως τό καλοκαίρι, ν’ 
άλλάζωνται κατά σύντομα διαστήματα κάλτσες καί νά μή γίνωνται έστίες δυσοσμίας.

Έ κ τών άνωτέρω συνάγουμε τά έπόμενα παραγγέλματα τήν έφαρμογή των 
οποίων στον πρακτικό βίο σάς συνιστοΰμε, άγαπητοί άναγνώστες:

Ιον) Σημειώνετε τά κυριώτερα εξωτερικά όργανα τοϋ σώματος, και τις λει
τουργίες, τις όποιες τό καθένα έκτελεΐ καί λαμβάνετε δλα τά ένδεικνυόμενα μέτρα, 
ώστε νά διατηρούνται σέ καλή κατάσταση νά είναι ύγιή καί νά εκπληρώνουν άριστα 
τόν προορισμό τους. Γιατί χωρίς αύτό δέν μπορεί νά ύπαρξη ύγεία, οχι μόνον τοΰ 
σώματος, αλλά καί τοϋ πνεύματος-. . .

2ον) Προσέχετε ιδιαίτερα τις πολλαπλές καί σπουδαιότατες λειτουργίες τοϋ 
δέρματος καί κάνετε δ,τι χρειάζεται κάθε φορά γιά νά τις εξασφαλίζετε. Συγκεκρι
μένους άποκτατε τή συνήθεια να πλενετε συχνά ολωκληρο το σώμα σας με άφθονο 
νερό καί σαπούνι, νά σκουπίζεσθε κατόπιν καί νά τρίβεσθε δυνατά μέ καθαρές πε
τσέτες καί ν ’ άφήνετε τό σώμα σας συχνά ελεύθερο στον άέρα καί τόν ήλιο γιά μικρό 
χρονικό διάστημα, λαμβάνοντες τό ένδεικνυόμενα μέτρα γιά τό κρύο η τή ζέστη.

3ον) Φροντίζετε τέλος γιά τήν περιποίησι καί τήν έξασφάλισι τής υγείας δλων 
τών άλλων εξωτερικών όργάνων τοϋ σώματος, σύμφωνα μέ τις οδηγίες πού έδώ- 
σαμε. Λαμβάνετε ύπ ’ δψιν ότι η καθαριοτης είναι μίση αρχοντιά και αποτελεί η̂ 
βάσι γιά τήν έξασφάλισι τής υγείας, ήτοι τοΰ μεγαλύτερου και πολυτιμότερου αγα
θού τοΰ ανθρώπου.

(Συνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΑ ΧΡΟ Ν ΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έ π ισ τη μ ο ν ικ ή ν  κ α ί έγκυκλοπα ιδ ικήν ύλη ν τω ν , κατέ
σ τη σ α ν  δ ά π αρ α ίτη τος σύντροφος τώ ν  άστυνομι- 

κ ώ ν ,  ο ί όπ ο ιο ι Ινδ ια φ έρ ο ντα ι διά τήν πρόοδόν τω ν.
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" ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ εισιτηρίων στον ποδοσφαιρικό άγώνα ΙΝΤΕΡ - Α.Ε.Κ. 
διεπράχθη άπό τούς νεαρούς Γ. Άλεξόπουλο, Ν. Χωραφά καί Γ. Δεργίνη. Κατεσχέ- 
Ιησαν στα χέρια τους 2 δεσμίδες μέ 200 εισιτήρια άδιάθετα, χαρτιά, μελάνια, σφρα
γίδες, λογαριασμοί καί χρήματα. Ή  διαπίστωσις τής πλαστότητος έγινε άπό τούς 
εφοριακούς υπαλλήλους πού πρόσεξαν τήν λεπτομέρεια ότι στά γνήσια εισιτήρια 
υπήρχαν 10 τρυπούλες, ένώ στά πλαστά 9. Τά εισιτήρια έπωλοϋντο άντί 60 δραχμών 
το καθένα. ' r

~ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ σέ 17 καταστήματα είχαν κάμει οί Γ. Βοσκάκης, ετών 18 
και Γ. Καρδασης, ετών 18, πού συνελήφθησαν στο Βύρωνα έπ ’ αύτοφώρω.
, _ * Δ 1 0 ( ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ καί εξη κλοπές είχε κάμει 6 Χρ. Μπακογιάννης, 
ετών 18, που συνελήφθη άπό τήν Γενική Ασφάλεια.

ΠΑ All ΕΙΛΕΣ και εξυβρισι καταζητείται ό Ν. Κουτρουμπής, οδηγός τού 
1 ορθοί ταξί, γιατί όταν κατελήφθη άπό τον πρόσθετο Αστυφύλακα Β. Σπυριούνη 
για παραβασι και θέλησε νά τον όδηγήση στο ’Αστυνομικό Κατάστημα, ό οδηγός 
ανέπτυξε ίλιγγιώδη ταχύτητα καί τον περιέφερε μιά ολόκληρη ώρα σέ άπόκεντρους 
δρομους, τελικώς δέ τον κατέβασε στήν όδό Εύδόξου τού Νέου Κόσμου καί έξηφα- 
νισθη, άφοΰ προηγουμένως τον ήπείλησε καί τον έπτυσε.

, ,* ΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΦΑΓΟΙ Ν. Καμπούλης, ετών 41, ό γυιός του Κωνσταντίνος 
και ο^γυναικάδελφός του^Π. Καλτέρης πήγαν στά "Ανω Λιόσια καί εΐσέπραξαν δό
σεις άπο ^οικόπεδα που είχαν πωλήσει. ’Αλλά τά οικόπεδα άνήκουν στο Δημόσιο καί 
όταν οί^άγορασταί άρνήθηκαν νά πληρώσουν, ό Κ. Καμπούλης ήλθε σέ λογομαχία 
με τον άγοραστή Χρ. Διαμαντόπουλο καί τον έσκότωσε μέ τρεις μαχαιριές. Ό  δο"ά- 
στης συνελήφθη. ' r
> ^ΔΤΑΧΡΗΣΙ 150.000 δρχ. περίπου έκαμαν οί Κ. Γιαννϊκος, είσπράκτωρ 

σε λεωφορείο τοΰ̂  Ε' ΚΊΈΑ καί ό ελεγκτής Θεμ. Μανουσάκης, πού συνεννοημένοι 
διεθετον  ̂παλαιά άχρηστευμένα εισιτήρια τά όποια άφαιροϋσαν άπό τήν αποθήκη 
υλικού. Ο ελεγκτής φρόντιζε ώστε στο λεωφορείο πού έγίνετο ή κατάχρησις άπό 
τον εΐσπράκτορα νά μή γίνεται έλεγχος άπό άλλον ελεγκτή.

, ' ΜΑΣΤΡΩΠΟΣ ό Σ. Γ. Παρασκευόπουλος συνελήφθη γ ια τ ί μέ τήν ύπόσχεσι
γαμου  ̂έφερε στήν ’Αθήνα νέα, 17 ετών, άπό τήν Πάτρα, τήν έξέδιδε, τής έπαιονε 
τα χρήματα καί τήν έδερνε. - 1

1 ΔΙ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠ ΗΛΕΙΑΝ κατεδικάσθησαν ό Γαλάνης σέ 16 μηνών φυ
λάκιση ο Διονυσίου και ο Μπουγιάκος σέ 10 μηνών φυλάκισι καί ό Νανούρης μέ τον 
Καραπάτη σέ 3 μηνών φυλάκισι.

ΠΑΤΡΟΚΤΟΝΙΑΣ άπόπειρα διεπράχθη στήν όδό Κεραμεικοΰ 17, όταν ό 
Α. Γικόγλαυ, ετών 31,^έχτύπησε μέ 4 μαχαιριές στήν πλάτη τον πατέρα του’ ήλικίας 
03 ετών, επειδή ο πατέρας επώλ.ησε τό φορτηγό πού ώδηγοΰσε ό γυιός.

ΠΑΤΡΟΚΤΟΝΙΑΣ επίσης άπόπειρα διεπράχθη στήν Σαλαμίνα, όπου ό
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Π. Περδικούλας, έτών 30, έπυροβόλησε μέ κυνηγητικό δπλο καί έτραυμάτισε ̂ τόν 
πατέρα του, ηλικίας 63 έτών, γιατί διαφωνούσαν στα θέματα της διανομής τής οικο
γενειακής καί κτηματικής περιουσίας.

* ΠΛΑΣΤΑΣ άδειας ηλεκτρολόγων έξέδιδε σπείρα πλαστογράφων. 'Η σπείρα 
είχεν εκτυπώσει βιβλιάρια παρόμοια μέ εκείνα τά όποια χορηγεί τό Υπουργείο Βιο
μηχανίας καί εΐχεν έπιτύχει την πλαστογράφησι τής υπογραφής των άρμοδίων του 
'Υπουργείου. Τ ις άδειες αύτές έσφράγιζε μέ πλαστή σφραγίδα τοϋ'Υπουργείου 
Βιομηχανίας. 'Υπολογίζεται δτι έκυκλοφόρησαν στην Ελλάδα 2000 πλαστές άδειες 
καί τώρα έχουν κατασχεθή 200 μέσα στή Θεσσαλονίκη, δπου συνελήφθη καί ή Δη- 
μητριάδου, ή όποια υπέδειξε καί τό τυπογραφείο, δπου έξετυποΰντο οί πλαστές
άδειες. s , „

* ΑΠΑΤΗ διεπράχθη εις βάρος τοΰ Α. Φίλη, έτών 72, στον οποίο άγνωστος
άπατεών έπώλησε στήν οδό Πανεπιστημίου τέσσαρα τεμάχια υφάσματος εύτελοΰς 
αξίας άντί 230 δολλαρίων.  ̂  ̂ ; (

* ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ σεσημασμένος ό Α. Πίκιος ή Άμερικάνος, συνελήφθη, ο
όποιος είργώζετο στα Ελληνικά Ναυπηγεία καί οσάκις είχε α ρεπό » έκανε διαρ- 
οήξεις κατά την νύκτα σέ καταστήματα τοΰ Αιγάλεω, Χαίδαριου, Αγ. Βαρβαρας. 
'Ωμολόγησε 16 κλοπές. __ , ,

* ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ τραυματισμός διεπράχθη εις βάρος τοΰ Β. Γούλα με κτυ
πήματα στο κεφάλι διά ψαλλίδος από τον πατέρα του Βασίλειο καί τον άδελφό του 
Νικόλαο, στό χωριό Γόμφοι Τρικάλων.

* Α Π Α Τ Ε Σ  έκαμε ό Γερμανός τουρίστας Ούγκο Κάρλ Σέϊφερ, έτών 19, χρη
σιμοποιώντας γιά την αγορά διαφόρων ειδών από μικροπωλητας νομίσματα γερμανικά 
ή άλλων χωρών πού δέν είχαν άξίαν ώς άποσυρθεντα τής κυκλοφορίας. Ετσι έδωκε 
στον πωλητή ειδών τέχνης Μ. Κομιτσόπουλο ένα νόμισμα 100 μάρκων τοΰ 1910.

* ΚΛΟΠΗΝ άπό την τσάντα τής Στάσας Δελή έκαμε ό Ν. Ιυλιγαδής, έτών 
36, πού συνελήφθη παρά την Καπνικαρέαν, στή στάσι λεωφορείων Βοτανικού.

* ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ στυγερή δι Ζ7Ζ ράχθη άπό τον ’Ιωάννη Έρημίδη, έτών 29, δ 
όποιος ΰπεχρέωσε την θετή μητέρα του Άθηνά Έρημίδη, έτων 70, να βαδιση 8 
χιλιόμετρα άπό τό χωριό Περισκοπή Πιερίας μέχρι τον σιδηροδρομικά  ̂σταθμό, 
δπου την έπεβίβασε ώς άσθενή στήν αμαξοστοιχία, άφοΰ προηγουμένως την έκτύπησε 
στό κεφάλι καί έπαθε άναισθησία. Άπεβιβάσθη σέ μιά στάσι τοΰ Άλιάκμονος πο-

άπό τρεις ήμέρες στις έκβολές τοΰ ποταμού. Συνελήφθη καί ωμολόγησε τό έγκλημα
* ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ κατεδικάσθη άπό τό Κακουργιοδικεΐο ’Άρτης ό Γ. Εύαγ-

γελής, έτών 27, γ ιατ ί σκότωσε μέ μαχαίρι, στό χωριό Στεφάνη Πρεβεζης, τον Κ. 
Καρβούνη, έτών 24, γ ιά  λόγους έρωτικής αντιζηλίας. ^

* ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ τον Λεωνίδα Μαρίτσα, έτών 23, στό χωρίο Διλοφο I ρι- 
κάλων, ό Σ. Μπαλατσούκας, έτών 48, γιατί διέλυσε τον άρραβώνα μέ τήν κόρη του.

* ΑΠΕΘΑΝΕ ό έργάτης Σπ. Καρκαβέλος, έτών 15, στα ροΰχα τοΰ όποιου, 
χάριν άστεϊσμοΰ, είχε ρίψει νέφτι ό Ιδετής Μ. Νίκος καί κατόπιν, όταν άλλος έργά
της άναψε τό τσιγάρο του, πήραν φωτιά. ’Έπαθε καθολικά έγκαύματα καί ή Επιστήμη
δέν μπόρεσε νά τον σώση. „ , . , , , „ , , .

* Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Σπ. Κόκκης, ετών 22, συνεληφθη απο την I ενική Ασφα- 
λ,εια ’Αθηνών, άφοΰ διέρρηξε 14 σπίτια καί καταστήματα. Μόλις εΐχεν άποφυλακι- 
σθή καί συνέχισε τήν δρασι του στό κέντρο τής ’Αθήνας, στήν Άργυρούπολι, στήν 
Γλυφάδα, στον Κορυδαλλό, στό Ν. Φάληρο, ακόμα καί στήν Κόρινθο.

* ΑΛΛΟΣ ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ, έτών 22, ό Ά π. Πελεκάνος, μόλις άπεφυλακισθη,
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μέσα σέ 40 ήμερες εκαμε 9 διαρρήξεις στό Βολο καί τήν Λάρισα όπόταν καί συνε
λήφθη.

* ΚΛΟΠΗ διά ρήξεως του ταμείου τοϋ κέντρου « Λεβέντης », όπου είργάζετο, 
έκαμε ο νεαρός υπάλληλος Χ.Κ., ετών 16, ό όποιος συνελήφθη.

*— 170 πλακακια, περίστροφο και μαχαίρι ειχεν ό "Αγγλος περιηγητής 
Ρόμπερτ Μ. Αρτσελ, έτών 18, πού συνελήφθη στο σταθμό Λαρίσης.

, * ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ κατά άστυνομικών καί εξυβρίσεις, έξ τον άριθμόν, έλαβον
χωράν σ ένα ̂ εικοσιτετράωρο, ήτοι: α) 'Ο ήλεκτρολόγος Ν. Παπασημάκης, έτών 
2,2 που συνελήφθη, διότι έχτύπησε τον πρόσθετο ’Αστυφύλακα Π.Α. 896 Ταμπακίδη, 
στό Παράρτημα τοΰ Υπουργείου Δημοσίων "Εργων, β) Ό  Π. Διαμαντής έπετέθη 
και εγρονθοκόπησε τον ’Αστυφύλακα Τ180 Πετρινιώτη τή στιγμή πού προσεπάθησε 
να πιάση δυο παπατζήδες, γ) Ό σωφέρ Α. Κελής, έτών 32, έξύβρισε τον Χωροφύ
λακα Κ. Γιωζα πού έ'καμε έλεγχο οικοδομικών έργασιών. δ) Ό  Δ. Καραδήμας συνε- 
λήφθη γιαπ στή λ. ’Αλεξάνδρας έξύβρισε καί ήπείλησε τον έν υπηρεσία άστυνόμο 

"■· Λαδια. ε )  ̂Ο σωφερ Σ. Λουρης, έτών 23, εξύβρισε, έκλώτσησε καί ήπείλησε 
όςΐ Οα σιειλη σέ εςορια τον Αστυφύλακα 1 146 Ντεγιάννην, δταν τοϋ έκαμε σύστασι 
για την διευκόλυνσι τής κυκλοφορίας, στ) ΟΙ νεαροί Κ. καί Π. Γκρετσιάκος, Κ. Κα
λαμπάκας καί Ν. Μπλέτσος έτραυμάτισαν τόν ’Αστυφύλακα Γ. Κεμπαπίδη, δταν πα- 
ρενεβη νά τους συστήση νά μή ένοχνοϋν μιά μαθήτρια, στήν όδό Παλαιολόγου Ά μ - 
φιθέας.

Ρ ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Κ. Βούρβαχης πού έλυμαίνετο τά προάστια τών ’Α 
θηνών έπεσημάνθη στό Ψυχικό καί ένώ κατεδιώκετο καί έπρόκειτο νά συλληφθή 
από τούς χωροφύλακες, έβγαλε τό πιστόλι του καί αύτοκτόνησε, πυροβολώντας στό 
κρόταφό του. Στό διαμέρισμά του έπί τής όδοϋ Μαυρομιχάλη καί Διδότου, δπου 
εμενε μέ^τό ψευδώνυμο Κ. Παπαδημητρίου, βρέθηκε ολόκληρος θησαυρός άπό κλο
πιμαία, αξίας άνω τοϋ ενός εκατομμυρίου δραχμών.

Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Π. Μπιθικωτσης, πού διέπραξε 90 διαρρήξεις σέ ένα 
τ-ί χηνο, στήν Καλλιθέα, κατεδικάσθη σέ 6 έτών κάθειρξι. Καί ό Α. Ξυπνητός, πού 
διεπραςε 36 κλοπές σέ ένα μήνα, έπίσης σέ 6 έτών κάθειρξι.

; 'Γ’ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ ανήλικοι μαθηται Γυμνασίου, καλών οικογενειών, συνε-
ληφθησαν στό Ν. Ηράκλειο άπό τήν Χωροφυλακήν έπ’ αύτοφώρω, διαρρηγνύοντες 
περίπτερο. Διεπιστώθη δτι είχαν διαρρήξει 15 περίπτερα στά προάστια τις τελευταίεςΥΙΙ/ΡΠΡΓ

κλοπιμαία μέ
ήμερες.

ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ ό Κ. Καψήνης, συνελήφθη ένώ μετέφερε 
μοτοποδήλατο. Προήρχοντο άπό διάρρηξι σέ σπίτι.

, * 9  ΚΛΕΠΤΗΣ Κ. Τομιτσίδης συνελήφθη στήν πλατεία Τσόκρη νά μετα-
φερη σάκκο μέ κλοπιμαία.

ΕΣΚΟΤΩΣΕ τόν ταχυδρομικό διανομέα Δ. Κατηφόρη μέ 4 σφαίρες ή Σπυ- 
ριδούλα συζ. Ν. Χρυσικοΰ, έτών 29, "Αγιοι Πάντες Λευκάδος, γιατί τήν παρενω- 
χροϋσε καθημερινώς.

ΞΕΝΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

* ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ διεθνής μέ άεροπλάνο συνελήφθη άπό τήν 'Ολλανδική ’Α 
στυνομία στήν πόλι Μάαστριχτ. Λέγεται Λοΐς Βάν Χάας καί άπεδείχθη δτι είχε κάμει 
διαρρήξεις σέ επτά πόλεις τής Ευρώπης. Ό  ’ίδιος ώμολόγησε 24 άθλους του στις Βρυ
ξέλλες, στήν Βασιλεία, στό Παρίσι, στήν Γενεύη, στό Μπρίζ, στήν Λιέγη καί στό 
Μάαστριχτ. Τό̂  προϊόν τών κλοπιμαίων μόνον τοΰ Βελγίου τοΰ άπέδωσε πάνω άπό 
600.000 δρχ. Οί στόχοι του ήταν τά Μοναστήρια καί τά Θεολογικά Σεμινάρια. Μετέ- 
βαινε στις πόλεις πού έ'καμε διαρρήξεις μέ άεροπλάνο,

Ν.Λ.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

•  ΑΙ ΠΔΤΡΑΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ TQN ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΛΡΕΟΥ 
ΤΟΥ ΠΡΩ ΤΟ Κ Λ Η ΤΟ Υ .-Κ Α Ι Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΜΙΑΝ 
ΑΚΟΜΗ ΛΑΜΠΡΑΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 1ΑΞΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑ
ΛΕΙΑΝ I 5 0 .0 0 0  ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΕΠΙΙΗΜΩΝ.

φ  ΕΥΛΑΒΕΣ ΜΝΗΜ JIYN0N ΤΩΝ ΗΡΩΙΚΟΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ.ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΟΝ 
ΚΙΝΗΜΑ 1 9 4 4  ΜΑΧΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

'Υπό τοΰ Ύπαστυν. Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ

AT ΠΑΤΡΑΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ .— ΚΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΜΙΑΝ 
ΑΚΟΜΗ ΛΑΜΠΡΑΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ 150 .000  ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ

ΕΠΙΣΗΜΩΝ

Μ-LT-*. Ε ΥΨΗΛΟΎΣ ΤΟΝΟΥΣ θρησκευτικού παλμού καί κατανύξεως, άναμε- 
μιγμένους μέ εκείνους των χαρμοσύνων κωδωνοκρουσιών όλων των εκκλησιών καί 
μέ τον γενικόν σημαιοστολισμόν τής εύλαβείας, ή ’Αχαϊκή Πρωτεύουσα έώρτα- 
σε τήν 30ην Νοεμβρίου έ.ε. την μνήμην τοΰ Πολιούχου της καί Πρωτοκλήτου των 
’Αποστόλων. Έ ώρτασε μέ ιδιαιτέραν εφέτος πνευματικήν έξαρσιν και λαμπραν 
επισημότητα τήν μνήμην έκείνου, πού προ 19 αιώνων καθηγίασε τάς Πάτρας με το 
θεοπρεπέστατον μαρτύριόν του καί συνετέλεσε τά μέγιστα εις τήν έξάπλωσιν του
αληθινού φωτός άνά τήν οικουμένην. , , ,

Ά πό των άπογευματινών ωρών τής προηγούμενης ημέρας κατεκλυσαν τας 
Πάτρας χιλιάδες προσκυνητών, άπό τάς πέρ̂ ιξ περιοχάς καίάπό κάθε γωνίαν τής 
Ελλάδος. Τά ξενοδοχεία εϊχον ύπερπληρωθή καί άρκετοί έπισκεπται προωθηθη- 
σαν εις οικίας ή ξενοδοχεία τής Ναυπάκτου. Έ π’ αύτοϋ ή ’Αστυνομία τής πολεως, 
όμολογουμένως, επέτυχε θαύματα. ΤΗλθεν έν συνεχεία, τήν 5ην απογευματινήν, 
μία έπιτυχής καί άψογος συναυλία τής Φιλαρμονικής μας εις την πλατείαν Βα- 
σιλέως Γεωργίου Α '— ύπό τήν διεύθυνσιν τών άρχιμουσικών κ. Β. Σωζοπουλου και 
Δ. Μπουκουβάλα καί μέ μυσταγωγικήν έκτέλεσιν τοϋ_ εμβατήριου Αστυνομία 
Πόλεων» του κ. Δ. Μπουκουβάλα,τών ((Χιονοδρόμων» τοΰ Βαλτοϋφελ, της «τΝυκτας 
Χοιστουγέννων» τοΰ κ. Β. Σωζοπούλου, τής «Ραψωδίας No 1» του Φρίετμαν, τής 
«Φαντασίας» άπό τήν όπερα «Τροβατόρε» κ.λ. — διά να σημειωθή η έναρςις του 
λαμπρού έορτασμοϋ. Καί μαζί μέ τάς χιλιάδας τών πιστών, που εδημιουργουν^ε- 
ραστίας σειράς έντός καί έκτος τοΰ ναοϋ τού Άγιου Ανδρεου δια την προσκυνη- 
σιν τών σεπτών λειψάνων καί τήν παρακολούθησιν τού Μεγάλου Εσπερινού,  ̂μαζί 
μέ τάς έκτυφλωτικάς φωταψίας καί τάς κωδωνοκρουσίας, ό χώρος εκείνος του Πα
νελληνίου Προσκυνήματος περιεβάλλετο μέ τήν αΐγλην του ανεκτίμητου προνομίου 
πού θεία βούλησις τοΰ έδώρησεν άπό τοΰ 68ου έτους μ.Χ.^ απο του έτους δηλαόη 
πού ό ’Απόστολος Άνδρέας ό Πρωτόκλητος έμαρτυρησεν εκεί και καθηγίασε τον
χώρον.

Η
** *

jl jl ΑΝΑΤΟΛΗ τοΰ ήλιου τής 30ης Νοεμβρίου εύρεν τούς πάντας έν καθολικω 
συναγερμώ εις τήν πόλιν τών Πατρών. ΟΙ αστυνομικοί τής πόλεως κατέλαβαν εγ
καίρως τάς θέσεις των κατά μήκος τών όδων Άγιου Ανδρεου, Αγιου Νικολάου, 
Μαιζώνος, πλατείας Βασιλέως Γεωργίου Α και εν συνεχειφ Μαιζωνος, Τριών Ναυ
άρχων καί Α γίου Άνδρέου μέχρι τοΰ ναοΰ, ένώ τά πληθη  ̂διηγωνιζοντο δια την 
κατάληψιν τών πλέον επικαίρων σημείων καί κατέκλυζαν τ α  πεζοδρομία κ̂αι τους 
έξώστας. Ά ς  σημειωθή ότι αί οδοί αύταί, διά τών όποιων θα διηρχετο η μεγάλη
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λιτανεία, είχον_διακοσμηθή κατά περίτεχνον τρόπον διά βυζαντινών λαβάρων 
σημαιών και εΐχον εστροοθη μέ δάφνοις καί σμύρνα.

το  ̂ να°ΰ τοϋ  ̂Αγίου Άνδρέου καί εντός αύτοϋ, άληθινή πλήμμυρα 
,αοΰ απο της 8ης πρωινής. Η μεγάλη στρατιωτική παράταξις συνεπληροΰτο κατά
71V ό)οαν εκείνην , τη  άδι.ητνώη-νιτηΜ £Άη·ι\ι* Λ__ . - Λ ______ _______ ~ . ~

'Η ,ιροσέλευσις των επισήμων συνετελέσθη μέχρι τής 10.15' περίπου ώρας. 
ΙΙαρεστησαν ό 'Υπουργός των Συγκοινωνιών κ. Άθ. Γιαννόπουλος ώς έκπρόσω-

ραμπετσος και Χωροφυλακής κ. Ν. Παναγιωτακόπουλος κ.λ.
, , Περί την ΙΟην ώραν εΐχον άφιχθή αεροπορικώς εις την βάσιν του ’Αράξου 

οι λαοφιλείς Βασιλείς μας, όπου τους υπεδεχθησαν ό Δήμαρχος Πατρέων καί αί λοι-, , . ν „ . 'Δήμαρχος Πατρέων καί αί λοι-
παι πολιτικαι καί στρατιωτική άρχαί. Έν συνεχεία επεβιβάσθησοίν άνοικτοϋ αύ- 
τοκινήτου καί κατηυθύνθησαν εις τήν πόλιν τών Πατρών ύπό τάς ενθουσιώδεις έ- 
κευφημιας τών κατοίκων τών ενδιάμεσων χωρίων, οί όποιοι εΐχον κατακλύσει τήν 
δημοσίαν οδόν. Ό ’Άναξ καί ή Α.Μ. ή Βασίλισσα Άννα-Μαρία άφίκοντο εις τον
ναόν περί τήν 10.25' ώραν, ό̂τε τά πλήθη έξέσπασαν εις ούρανομήκεις ζητωκραυ- 
j ίχς και χειροκροτήματα και ί] ατμόσφαιρα ττροσελαβε τον πλέον πανηγυρικόν τόνον.

_ , Μέ τΨ  Βασιλέων μας ήρχισε καί ή κατανυκτική καί μεγαλοπρε
πέστατη^ λειτουργία. Ό με περισσήν έπιμέλειαν έξωραϊσμός του πέριξ του ναοΰ 
χώρου, ό άπλετος φωτισμός, αί δεκάδες τών στεφάνων καί αί περίτεχνες ανθι 
Ί'ίρλανι,ες “οΰ εσωτερικού, μαζί με τας μεγαλας στολάς τών επισήμων, προσέδιί

κλη

ου ναού 
,νε  ̂

έδιδον
τεθούν ή έπιβλητι- 

μηνών έναπετέθη 
ιχε καλυφθή έξ ολοκλήρου

, , , , ■ - · ■ · -· - —----λάβη—έν μέ-
ρει μονον—ο μη επισκεφθείς τάς Πάτρας τής ήμέρας εκείνης τήν ολην φαντασμα
γορίαν του χώρου τοϋ Πρωτοκλήτου τών ’Αποστόλων. Καί, βεβαιότατα, θά έκστα- 
σιασθή καί θά ίδη τήν μεγάλην πίστιν τών Χριστιανών Ελλήνων εις όλην τήν με
γαλοπρέπειάν της.

Μ,Λ ΔΙΩΡΟΣ λιτανεία τοϋ
ρα πάσης περιγραφής. Δι 
προαναφερθεισών οδών

μενών τών αναλογιών, νά παρακολουθήση τήν μεγαλοπρεπή λιτανείαν καί νά προ- 
σευχηθη προ τών ιερών λειψάνων τοϋ Α γίου καί τής θαυματουργού αύτοϋ εΐκό- 
νος. Καί δι’ αύτά όλα δικαιότατος ό έπαινος προς τούς συναδέλφους τών Πατρών.
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Τής όλης πομπής προεπορεύοντο αί μουσικοί! τής ’Αστυνομίας Πόλεων, του 
Δήμου καί του Λιμενικού Σώματος. Τμήμα τής Σχολής Αξιωματικών Αστυνο
μίας 11όλεων, ύπό τον ’Αστυνόμον Α' κ. Λ. Παπαθανασίου, προσεδιδε ιδιαιτέραν 
αίγλην μ.έ τό έξαίσιον παράστημα των Δοκίμων. Ήκολούθει η σεπτή καρα του Α
γίου, υποβασταζόμενη υπό έκπροσώπων του κλήρου μέ επικεφαλής τον Σεβασμιω- 
τατον Μητροπολίτην Πατρών κ. Κωνσταντίνον, ή εΐκών του 'Αγίου και εν συνεχεία 
τό πλήθος των έπισήμοον. Καί μαζί αί μουσικά! των ’Ενόπλων Δυνάμεων, αί ση- 
μοίϊαι των Σωματείων, τμήματα Στρατού, Ναυτικοϋ, ’Αεροπορίας, Χωροφυλα
κής καί Λιμενικού, τά ’Ορφανοτροφεία, τά Σχολεία Μέσης καί Δημοτικής Εκπαι-

Μία άττοψις ιή ς  μεγάλης λιτανε.ας.

δεύσεως, ή Παιδαγωγική Ακαδημία, οΐ πρόσκοποι καί οί οδηγοί, αί τεχνικά! Σχο
λά! καί τά ιδιωτικά έκπαιδευτήρια κ.λ. κ.λ.

Εις τό ύψος τοΰ δημαρχιακού μεγάρου τής πόλεως, εις την οδόν Μαιζώνος, 
δτε ή λ ιτανε ία  έπραγματοποίει μίαν έκ των πολλών στάσεων διά τήν άνάπεμψιν 
εύχών, οί λαοφιλέστατοι Βασιλείς μας οί όποιοι ειχον αποχωρήσει τοΰ woD μετά 
τήν δοξολογίαν, κατήλθον τοΰ εξώστου  τής Δημαρχίας διά τήν προσκύνησιν των 
λειψάνων και τής εΐκόνος τοΰ Ά γιου . Καί τότε, μέ τήν είσοδον τών Βασιλέων μας 
πάλιν εις το  δημαρχιακόν μέγαρον καί τήν συνέχισιν τής^ πομπής, συνέβη τό περί
λαμπρου γεγονός : Τά πλήθη ήρχισαν, παραληροΰντα άπό ενθουσιασμόν, νά ζητω
κραυγάζουν τούς Βασιλείς, καί νά τούς εξαναγκάζουν οπως  ̂έξέρχωνται^ τακτικως 
εις τον εξώστην διά νά τούς ϊδουν καί νά τούς θαυμάσουν όλοι. "Οτε οί Βασιλείς 
άπεχώρησαν έν τέλει εις τό εσωτερικόν καί έφάνη ότι δεν έπρόκειτο νά έξέλ-
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θουν πλέον τά πλήθη> έπέμειναν τόσον πολύ εις τάς ζητωκραυγάς καί τάς έπευφη- 
μ ίας των, ώστε τούς ήνάγκασαν νά έξέλθουν καί πάλιν. Καί τόσος ήτο ό ενθουσια
σμός του τεράστιου εκείνου πλήθους, ώστε ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος έφερε τάς 
χεΐρας εις το προσωπον, έσχημάτισε χοάνην μέ τάς παλάμας του πέριξ του στό
ματος και εφωναξε μέ δλην την δύναμίν του :

, , α~^ύχομαι χρονιά πολλά εις οσους έορτάζουν σήμερα ! Ε πίσης χρόνια πολ-
λα εις^ολους σας καί τάς οικογένειας σας I Σάς εύχαριστώ έλους!...».

, ,^π ΘΡζαν συγκλονιστικαι αι στιγμαί έκεΐναι δι’ δσους παρηκολουθήσα- 
με̂  to εξαισιον,^το μεγαλοπρεπές θέαμα του ν’ άπευθύνεται μέ αύτόν τον άπλοϋν 
και τοσον πηγαΐον τρόπον ό ’Άναξ προς τον λαόν, πού τον έπευφήμει δι’ δλης τής

Ό  Άναξ απευθυνόμενος πρός τά  πλήθη πού έπευφημοΟν Αύτόν 
καί την Α. Μ. τήν βασίλισσα Ά ννα  - Μαρία.

ψυχής του. "Οπως συγκλονιστικαι υπήρξαν δλαι αί στιγμαί άπύ τής εσπέρας τής 
προηγουμένης μέχρι καί των μεταμεσημβρινών ωρών τής 30ής Νοεμβρίου. Ό  θρη
σκευτικός καί έθνικός παλμός τών Ελλήνων, δταν ένοϋνται, σχηματίζουν εκείνο 
το μεγαλειώδες δράμα τού Ελληνισμού πού έπί δύο χιλιετηρίδας σχεδόν οδηγεί 
πάντοτε εις τήν δόξαν καί τό μεγαλεΐον τού Γένους.

; "Αί  σημειωθή καί πάλιν δτι τήν μεγάλην ημέραν τών Πατρών έκλεισε μία 
δευτέρα συναυλία τής Φιλαρμονικής μας μέ πολλήν έπιτυχίαν.

¥
A , *
-Ομ  ΣΤΗΛΑΙ^ πού παρηκολούθησαν τον λαμπρόν έορτασμόν τού Πολιούχου τών 
Πατρών διά τού γράφοντος, αισθάνονται τήν ύποχρέωσιν νά έκφράσουν θερμότατα 
συγχαρητήρια πρός δλους τούς άστυνομικούς τών Πατρών. Συνετέλεσαν οί συνά-
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δελφοι τής ’Αχαϊκής Πρωτευούσης τά μέγιστα εις το έφετεινόν μεγαλειωδέστατον 
προσκύνημα, του 'Αγιου Άνδρέου, του Πρωτοκλήτου των Αποστολών. Θερμά λοι
πόν καί έκ βάθους ψυχής συγχαρητήρια προς αυτούς, δπως και προς το τμήμα τής 
Σχολής ’Αξιωματικών μας καί προς τήν Φιλαρμονικήν τού Σώματος δια τας ά
ψογους καί θαυμαστάς εμφανίσεις τοον.

ΕΥΛΑΒΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΗΡΩ· Ι· ΚΩΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΟΝ ΚΙΝΗΜΑ 1944 ΜΑΧΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

_ Α ν ΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ των Πατρών αποτελούν, έν τώ συνόλου των, μίαν 
σπανίαν έξαρσιν του δισχιλιετους οράματος του Ελληνισμού που οδ/)γει εις την 
δόξαν καί τό μεγαλεΐον, αί μετά τριήμερον εκδηλώσεις εις τον χώρον Συντάγμα
τος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη φέρουν άληθινόν πόνον ψυχής, μεγίστην πικρίαν 
καί άπύθμενον φρίκην εις τήν άνάμνησιν των 6σων συνέβησαν κατά τον Δεκέμβριον 
του 1944. Τότε, εις τάς 3 Δεκεμβρίου 1944, οί 'Έλληνες κομμουνισταί καί οί ξέ- 
τοι αύθένται των άπεπειράθησαν τήν κατάλυσιν του Ελληνικού Κράτους καί τήν 
ύποδούλωσιν τής χώρας μας εις τον ερυθρόν ολοκληρωτισμόν. Άπεπειράθησαν τόν 
μηδενισμόν τής άνθρωπίνης ύποστάσεως, τήν έξαφάνισιν των ιερών καί οσίων πού 
επί τρεις χιλιετηρίδας ήνθησαν καί έκαρποφόρησαν εις τόν τόπον αύτόν, τήν προ
δοσίαν καί τό έγκλημα εις τάς πλέον ειδεχθείς των μορφας.

"Αν όμως εκείνοι ούτως άπεφάσισαν, κάποιοι άλλοι άπεφάσισαν τά εντελώς 
διάφορα αύτών. Αύτοί άπεφάσισαν τήν μεγάλην θυσίαν διά τήν σωτηρίαν ̂ τής Πα- 
τοίδος, διά τήν διάσωσιν των βωμών καί εστιών τριάκοντα καί πλέον αιώνων, διά 
τήν λαμπρότητα καί τήν άκτινοβολίαν τού πνεύματος τοϋ Παρθενώνος προς πάσαν 
γωνίαν τής γής. Είναι οί ήρωϊκοί ’Αξιωματικοί καί κατώτεροι υπάλληλοι των Σω
μάτων ’Ασφαλείας, οί δαφνοστεφανωμένοι καί σήμερον καί πάντοτε μεγάλοι νε- 
κοοί τοϋ προς τήν Πατρίδα καί τήν κοινωνίαν καθήκοντος. Είναι οί ένδοξοι μαχη- 
ταί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άπό τούς οποίους 138 αξιωματικοί καί κατώτεροι 
έπεσαν επί τών επάλξεων τής Τιμής καί τής Δόξης καί υπέρ τούς διακοσίους έτραυ- 
ματίσθησαν. Αύτοί πρώτοι προέταξαν τά στήθη εις τόν ερυθρόν έπιδρομέα, τήν 3ην 
Δεκεμβρίου 1944, καί συνέχισαν άγωνιζόμενοι σκληρώς έναντίον δεκαπλασίας δυ- 
νάμεως Έλασιτών καθ’ δλον τόν Δεκέμβριον καί μέχρι τής 6ης ’Ιανουάριου 1945. Αύ
τοί, οίήρωες άξιωματικοί καί κατώτεροι άστυνομικοί υπάλληλοι τής 'Υποδιευθύνσεως 
Γ ενικής'’Ασφαλείας ’Αθηνών, τής 'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως,^ τής Αγο
ρανομίας, τοϋ θρυλικοΰ Μηχανοκινήτου καί όλων τών υπηρεσιών καί Τμημάτων έγρα
ψαν υπέροχους σελίδας ήρωϊσμοΰ κατά τής κομμουνιστικής πλημμυρίδος, με άποτέ- 
λεσμα νά διατηρηθή ό έλεγχος τοϋ κεντρικού τομέως τής πρωτευούσης—ένθα καί 
ή νόμιμος Κυβέρνησις τοϋ Κράτους—νά συλληφθή μέγας αριθμός  ̂ αιχμαλώτων, 
νά κυριευθοΰν μεγάλες ποσότητες πολεμεφοδίων καί, γενικώς, ν’ άνατραποΰν τά 
κομμουνιστικά σχέδια παραδόσεως τής 'Ελλάδος εις τό Σοβιετικόν μπλοκ. Είναι 
άκόμη οί ένδοξοι μαχηταί τής Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής, οί όποιοι άπό 
τής 5ης μέχρι τής 20ής Δεκεμβρίου 1944 μετέβαλον εις άπόρθητον φρούριον τον 
χώρον Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, μέ ήρωϊκά θύματα 77 νεκρούς 
άξιωματικούς καί όπλίτας καί 62 τραυματίας. Καί οί άλλοι, οί τών υπολοίπων υ
πηρεσιών Χωροφυλακής περιοχής πρωτευούσης, μέ θύματα 73 νεκρούς καί 663 
τραυματίας, ώς καί τής Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας μέ 6 νεκρούς καί πολλούς τραυ-
ματιας

Συγκλονιστικά!, εις τό άγχος, τήν άγωνίαν, τήν φρίκην άλλά καί τό ένδοξον 
ήμέραι έκεΐναι. Υπήρξαν φοβεραί καί έφιαλτικαί διότι διεκυβεύθημεγαλεΐον αι ήμερα 

αύ 
ίδαν

τή αυτή ή ΰπαρξίς μας ώς άνθρώποον έλευθέρων, ώς συνεχιστών παναθρωπίνων 
ινικών άπό τής εποχής τοϋ 'Ομήρου. 'Υπήρξαν όμως καί πλήρεις μεγαλείου διά
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ι r(v ηρωικήν αντιστασιν ελάχιστων κατά πολλών, διά τήν δύναμιν τής ψυχής καί 
.oij πνεύματος που κατετρόπωσε τήν δύναμιν τής ύλης, διά τάς θυσίας καί τά ο
λοκαυτώματα πού διέσωσαν τήν Ελλάδα άπό τήν έρυθράν πλημμυρίδα. Καί δι’ 
αυτά ολα, όσον εφιαλτικαι καί φρικώδεις καί άν παραμένουν αί ήμέραι έκεΐναι εις 
l ην μνημην, εις την πραγματικότητα δεν θά παυσουν ποτέ νά είναι πράγματι οιε- 
γαλαι, πράγματι λαμπραι καί ένδοξοι διά τήν ιστορίαν δλων των αιώνων
Μ ,  .............
, ΝΗΜΟΣΊΝΟΝ ευλαβές ύπερ των ψυχών 138 άξωματικών καί κατωτέρων 
αστυνομικών ^υπαλλήλων, 150 αξιωματικών καί οπλιτών τής Χωροφυλακής καί 6 
υπάλληλων τ̂ής Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας, θυμάτων τής κομμουνιστικής έπανα- 
στασεως του Δεκεμβρίου 1944 εις τήν περιοχήν τής πρωτευούσης, έτέλεσε καί πά
λιν εφετος η Πολιτεία εις τον χώρον τού Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάν- 
νγ) ψ  Δε^εμβρί°υ· Καί παρηκολούθησε τό μνημόσυνου τούτο νοερώς όλόκλη-
ρος ο Ελληνικός λαός, άποτίων διά μίαν ακόμη φοράν φόρον τιμής καί' εύγνωμοσύ-
vnr rrnnr PvrfNjnnr τγπΛ p-rrc/rai, _ _____' ' \  ̂ %- 1 _ 1 ,υΐς^προς εκείνους πού έπεσαν διά τήν σωτηρίαν του καί τήν διαφύλαξιν τών ιδα- 
νικών του.

Τό έτίμησε διά τής παρουσίας του ή Α.Μ. ό Βασιλεύς τών Ελλήνων Κων- 
σταντινος Καί μαζί μέ Αύτόν παρευρέθησαν : ό Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
και Πρόεδρός τής Ακαδημίας Αθηνών κ. Γ. Άθανασιάδης-Νόβας, οί 'Υπουργοί 
Δημοσίας Τάξεως κ. X. Άποστολάκος, Βιομηχανίας κ. I. Τούμπας καί ’Εμπο
ρίου κ. Ε. Κοθρής, ό 'Υφυπουργός Συγκοινωνιών κ. Γ. Δενδρινός, ό ’Αρχηγός τής 
Ε.Ρ.Ε. κ. Π. Κανελλόπουλος, οί βουλευταί κ. Κ. Ροδόπουλος, Γ. Ρ άλλης," Δ. Βρα- 
νόπουλος,̂  Ε. Καλαντζής, Κ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Μανιαδάκης, Α. Φροντιστής, 
Κ. Τρικούπης, Κ. Παπασπύρου, Ν. Άναγνωστόπουλος καί Α. Δερδεμέζης' οί ποώαν 
πολιτικοί αρχηγοί κ. Α. Τσαλδάρης καί Θ. Τουρκοβασίλης, ό Άντιδήμαρχος ’Α
θηναίων κ. Γ. Ρίτσος, οί έν συντάξει ’Αρχηγοί ’Αστυνομίας Πόλεων κ. I. Σπό
ρου, Α. Έβερτ, Γ. Χατζηπροδρόμου (’Αντιστράτηγος έ .ά .) καί Ν. Νέρης, οί έν 
αποστρατεία ’Αντιστράτηγοι Ε.Β.Χ. κ. Μακρυνιώτης, Τσαούσης, Τσίπας, Κάλ
λιας, Μπατσαλιας κ.λ., οί δημοσιογράφοι κ. Δαυίδ, Πασπαλιάρης, Βούοβουλης 
κ.λ., πλειστοι αστυνομικοί απάντων τών βαθμών έν συντάξει, οί έπιζώντες μαχη- 
ταί Σωμάτων Ασφαλείας τού Δεκεμβρίου 1944, οίκογένειαι τών ήρωϊκώς πεσόν- 
των αξιωματικών καί κατωτέρων, τά Σωματεία τών συνταξιούχων Σωμάτων Α 
σφαλείας, ’Αναπήρων κ.λ. κ.λ. Παρέστη έπίσης σύσσωμος ή ήγεσία 'τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ήτοι ό ’Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. ’Αν
τιστράτηγος κ. Κ. Τσολάκας, ό ’Αρχηγός Γ.Ε.Σ. ’Αντιστράτηγος κ. Γ. Σπαντι- 
δάκης, ό ’Αρχηγός^Γ.Ε.Ν. ’Αντιναύαρχος κ. Σ. Αύγέρης, ό ’Αρχηγός Γ.Ε.Α. Ά ν- 
τιπτέραρχος κ. Γ. Άντωνάκος, ό ’Αρχηγός τής Ε.Β.Χ. ’Αντιστράτηγος κ. Ν. Πα- 
ναγιωτακόπουλος, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Εύάγγ. Καραμπέτσος, 
6 ’Αρχηγός τής Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας 'Υποστράτηγος κ. Σ. Φίλος, ό ’Αρ
χηγός τοΰ Λιμενικού Σώματος 'Υποναύαρχος κ. I. Βασιλειάδης καί πολλοί άλλοι 
ανώτατοι καί ανώτεροι αξιωματικοί ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφα
λείας, ως καί άντιπροσωπεΐαι άπάντων τών βαθμών.

Μετά τήν επιμνημόσυνου δέησιν, τήν οποίαν άνέπεμψεν ό Μακαριώτατος ’Αρ
χιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Χρυσόστομος, ώμίλησεν έκτενώς περί 
τής σημασίας τής ήρωϊκής άντιστάσεως τών Σωμάτων ’Ασφαλείας κατά τον Δε
κέμβριον 1944, ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. X. Άποστολάκος. Εϊπεν ό κ. 
Ιπουργός μεταξύ τών άλλων :

(<· · γ· - Προς τήν εύγενή έκείνην έξαρσιν θάρρους καί πατριωτικής τιμής τών 
δαφνοστεφών μαχητών τής Βασιλικής Χωροφυλακής καί προς ολους τούς άνδρας 
κής Αστυνομίας Πόλεων όταν μετέβαλον εις άπόρθητα οχυρά τά άνά τήν πρω
τεύουσαν ’Αστυνομικά Τμήματα, στρέφομεν σήμερα βλέμματα τής ψυχής. Καί
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προπέμπομεν μέ εύγνωμοσύνην τδ ιστορικόν μήνυμα προς συμπασαν την εθνικήν 
συνείδησή, καί προς τήν πατριωτικήν φιλοτιμίαν τής ελληνικής Νεολαίας. Και 
αύτήν καλοΰμεν σήμερον εις τιμητικήν παραφυλακήν του ενδόξου παραδείγματος 
των Σωμάτων ’Ασφαλείας, δταν ύπερημύνθησαν ύπέρ του Βασιλέως καί του Κράτους.

«Σύσσωμος ό ελεύθερος λαός μας διατηρεί έκτοτε βαθεϊαν συνείδησιν των 
ζοφερών ημερών του Δεκεμβρίου 1944. 'Όταν ένα ξενοκίνητου και συνωμοτικόν 
Κόμμα μέ ιδεολογικά δπλα τήν βδελυράν δημαγωγίαν, τήν παραπλάνησιν καί τήν 
προδοσίαν, εξαπέλυσε τήν φοβερωτέραν τρομοκρατικήν έπίθεσιν κατά τοϋ ελλη
νικού λαού, καί τού εθνικού καθεστώτος. "Οταν ύπούλως καί έξ’ άπήνης, έπέπεσεν 
εναντίον τού υιόλις παλινοστήσαντος έκ τοϋ εξωτερικού πολεμικού πεδίου, άοπλου

Κατά τήν  σ τιγμ ή ν  τής εισόδου του Βασιλέως καί ενώ ανακρούεται ό ’Εθνικός "Υμνος

κράτους, καί εναντίον τού αόπλου λαού. Καί δταν τδ Κόμμα τής συνωμοσίας καί 
τής δολιοφθοράς, έπεχείρησε νά ολοκλήρωσή και εις τήν πρωτεύουσαν την σατα
νικήν κυριαρχίαν ύπδ τήν οποίαν έστενε τδ μεϊζον μέρος τής πατρικής μας γης.

«Ε ίναι γνωσταί αί σκηναί, οί βανδαλισμοί, ή οχλοκρατική σύνθεσις^καί ή 
έξόντωσις παντός τού ελληνικού εις ιδέας καί εις φυλετικήν ζωτικότητα εις τάς επι
διώξεις τής κομμουνιστικής επιδρομής, η οποία έκρουσε τας πυλας τοϋ Εθνους μας.

«Ό  κομμουνισμός τότε έπωφελήθη καί εις τήν χώραν μας τοϋ μονοπωλίου 
τών οπλών. Συληταί τών οπλών χάρις εις τήν εΰπιστίαν τού. άνυπόπτου λαού μας 
καί τών συμμάχων καί χάρις εις τήν έπιτηδείαν μεταμφίεσίν των είς  ̂δήθεν κί
νημα ήγεσίας τής εθνικής άντιστάσεως, εις τδ διάστημα τών σκοτεινών ήμερων 
κα> τής συγχύσεως κατά τήν έχθρικήν κατοχήν, έκήρυξαν τδν αιφνιδιασμόν διά νά
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επιβάλλουν την αδυσώπητου τυραννίαν των. Καί έπέδιωξαν όχι μόνον τήν κατάρ- 
γ/)σιν της πολίτικης ελευθερίας του λαοΰ, άλλα καί τον άφανισμόν όλων των έκ 
παραδοσεως ηθικών αξιών τοϋ ’Έθνους. Τον πολιτισμόν των χιλιετηρίδων επί τοϋ 
ιδεολογικού και εκπολιτιστικού στερεούματος τής Ελληνικής Πατρίδος, έπεδίωξαν 
την έντεχνον εξουδετέρωσιν τής χριστιανικής ορθοδοξίας καί τής ’Εκκλησίας ως 
πνευματικού καί ήθικοΰ παράγοντος του λαοΰ καί του ’Έθνους. Καί τέλος τήν έξόν- 
,ωσιν αυτοϋ τουτου του βιολογικού κυττάρου τής ελληνικής φυλής άπό τήν εστίαν__ αρου τής ελληνικής φυλής
τής  ̂Μεσογειακής του̂  αποστολής, μέ τήν έπίκλησιν τής σλαυΐκής διεισδύσεως εις 
να upa εδάφη τής χωράς, και τον διαμελισμόν τής γεωπολιτικής ύποστάσεως του 
ελληνισμού εΐς^τήν Μακεδονίαν, τήν Θράκην καί τήν ’Ήπειρον, έδάφη άναπόσπα- 
στα απο το σώμα τής Ελληνικής μας Πατρίδος, καί τά όποια έπότισαν καί ποτί- 
(,ουν ποταμοί ελληνικού αίματος άπό αιώνων.

})} Ενάντιον αυτής τ-ης κομμουνιστικής έπιθέσεως καί τής ’Εθνικής συμφο- 
ράς, ήγερθησαν  ̂καί ύπερεμάχησαν οί ολίγοι έκεΐνοι ήρωες των Σωμάτων ’Ασφα
λείας εις τους ιερούς εκείνους χώρους, εις τά αίματόβρεκτα οχυρά των ’Αθηνών,

ιατα^της κομμουνιστικής βαρβαρότητος καί άναρχίας, συναδελφωμένοι άρρήκτως 
ι, ν ην ακα ναβλητον ιδέαν τής φιλτατης Πατρίδος, υπό τό φάσγανον των κομμου- 
ιστικών ορδών, άφησαν τήν τελευταία των πνοήν.

έρμαχοι καί άξιοι της 
ύγνωμοσύνη του ’Έθνους,

^»Εις εκείνους λοιπόν τούς ά.νδρας πού έστάθησαν ύπέ(:
Πατρίδος, και τους οποίους συνοδεύει έσαεί ή ά.λληστος εύγνο. 
ανήκει η τιμή καί τό παράδειγμα.

«Και γϊίΧ“ζ τούς επίλοιπους, εις ολόκληρον τήν ελληνικήν νεότητα, εις 
τούς ηγήτορας τής οργανωμένης δυνάμεως τοΰ Κράτους, εις τον ένδοξον Στρατό 
μας, κ̂αί εις τά Σώματα ’Ασφαλείας, ή πιστή καί σταθερά διαφύλαξις τής ίσχύο 
τής Ελληνικής Επικράτειας.

ον
ος

3νους η σκληρά πάλη διά τήν ΰπαρ-
τής εθνικής καί πολιτικής μας έπιβιώσεως.

)>ΕΙναι εις τήν μοίραν τοΰ Ελληνικού Έ θ 
ξιν. Κίνδυνοι συσσωρεύονται καί γύρωθεν καί εντός τ ___

«Καλούμεθα καί πάλιν νά ύπερμαχήσωμεν συστοιχίζοντες τον μοναδι: 
ράγοντα τής εθνικής μας ένότητος καί ισχύος: Τον αγαπητόν μας Βασιλέ.. 
σταντινον, εις τήν μεγάλην μάχην τής κοινωνικής καί πολιτικής σταθερότητος καί 
ειρήνης εις τήν φιλτάτην μας Ελλάδα.

«Κινδύνους καλούμεθα καί πάλιν ν’ άντιμετωπίσωμεν. Καί όφείλομεν έναντι 
αύτών νά̂  ίστάμεθα άκαμπτοι καί άξιοι δλων εκείνων οί όποιοι προηγωνίσθησαν 
ήμων, καί διά τής θυσίας καί τοϋ α'ίματός των έμεγάλυναν τήν πατρίδα καί κα- 
τέλιπον εις τήν ΐδικήν μας παραφυλακήν, άλώβητον καί ύπερήφανον εις τάς ση
μαίας μας, Κράτος καί έλευθέραν γήν.

, «Τήν εθνικήν ^αύτήν κληρονομιάν καλούμεθα νά ύπερασπίσωμεν νικηφόρος 
κατέναντι πάντων των εχθρών, τών πέραν των συνόρων καί εντός των ορίων τής 
χώρας. Κατά παντός ύπονομευτοϋ υπό οίανδήποτε ιδεολογικήν ψευδωνυμίαν καί 
δημοκοπικήν φενάκην.

«Καλούμεθα εις πάνδημον επαγρύπνισιν κατά τών πολλαπλών παραχαρακτών 
τής δημοσίας πίστεως καί τών ύπουλων εχθρών τοΰ ελευθέρου μας Πολιτεύματος.

ικον πα-
α Κων-
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«Καλούμεθα νά ύπερασπίσωμεν ολοψυχως το εθνικόν εργον του Βασιλεως 
Κωνσταντίνου, εις τήν ιστορικήν μάχην διά τήν άποκαταστασιν τής ομαλοτητος τής 
πολιτικής μας ζωής καί των θεσμών τής χωράς. __ > ;

» Εκατόν πεντήκοντα σχεδόν χρόνια έλευθερας ζωής τοϋ λαοϋ μας, εχαρι- 
σαν είς τήν πατρίδα μας Νίκας λαμπράς, έλευθερίας άλυτρώτων Ελλήνων, α̂να- 
κτησιν ελληνικών έδαφών. στρατιωτικήν καί κοινοονικην ακμήν και πολιτικήν ε
νότητα. ,

)>Είς τάς στιγμάς αότάς εχομεν νέον Βασιλέα επι του θρονου, εις το προ
σώπου τοϋ όποιου ένσαρκοϋνται ή ισχύς και αι ελπίδες τού γενναίου λαού μας.

1 »

Els μίαν στιγμήν τής ομιλίας τοϋ κ. Ύπουργοϋ

)>ΊΙ νέα αύτή Δυναστική πνοή είς τήν αλκήν τοΰ Ελληνικού Στέμματος, 
πλαισιώνεται είς άρρηκταν Ινωσιν άπό τήν έλληνικήν Νεολαίαν διά τήν πλήρωσιν 
των εθνικών μας πεπρωμένων, καί είς τήν αποφασιστικήν_αύτήν ένότητα Βασιλέως 
καί λαοϋ, καί μόνον είς αυτήν έμπιστευόμεθα τό μέλλον τής  ̂Πατρίδος.  ̂  ̂ ^

»Καί είς συνεπή έκπλήρωσιν των εύγενών πόθων τοΰ λαοϋ μας δια την ά
μιλλαν έπί τοϋ πεδίου τής ειρήνης καί τής προόδου, χάριν των λαϊκών μας στρωμά
των' καί τής πίστεώς μας διά τό μέλλον τής Ελλάδος, ̂ έπικαλούμεθα την ενδοςον 
μνήμην έκείνων οί όποιοι έπεσαν γενναίως, μαχόμενοι είς τον τόπον αυτόν τής τι
μής καί τοΰ καθήκοντος διά τήν ύπεράσπισιν καί κατοχύρωσιν του ελεύθερου εθνι
κού καθεστώτος της Ελλάδος».

ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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Ύπδ τοΰ κ. Ν . A .

ΓΡΑΊ ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα οί Μ. Χατζαρούλης καί Λ. Λαδής, όδτ- 
j οι (J.0 ι,οσοίχο, όταν συνεκρουσθησαν μέ αύτοκίνητα στο ^Αργος.

ΝΕΚΡΟΣ ο Δ. ^Καρτσαλής τον όποιο παρέσυρε, κοντά στο χωριό Γοργο-
τόταμος, φορτηγό μέ οδηγό τον Δ. Νάκη.

. °- Χ· ΜαΡτίνης, °ταν άνετράπη τό μοτοποδήλατό του, στο 62
χιλ. της οδοΰ Σερρών-Θεσσαλονίκης.
Τ υ  ° Ε· Τσολακίδης, πατέρας 6  τέκνων, όταν παρεσύρθη ύπό τοΰ
• ’ ^όο22, στα. Γιαννιτσά, με οδηγό τον Ν. Δρουνάκη γεωπόνο.

, ΝΕΚΡΟΣ ό Α. Βογιατζάκης πού τον παρέσυρε έλκυστήρας, στο χωριό Τυ- 
μπακι Κρητης. ' ' 1

ΝΕΚΡΟΣ ό I. Σφακιανάκης καί τραυματισμένος ό οδηγός I. Θεοδωράκης, 
όταν jo  φορτηγό έπεσε σέ χαράδρα, κοντά στο Ρέθυμνο. Α ιτία ή κούοασις τοΰ ό- 
οηγου. 1

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα οί : ’Όλγα Άδαμίδου, Ιωάννης Φωτιά-
Αννα Λαδά και οι δύο οδηγοί Α. Λάδης καί Π. Γαλάτης, όταν τά αύτοκί- 

νητα τους Ι.Χ. συνεκρούσθησαν, στο 20 χιλ. τής όδοΰ Θεσσαλονίκης-Λαρίσνις.
ΔΙΟ ΤΡΑΊ ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα, οί Κ. Μελαχροινάτης, οδηγός μο- 

τοσακο και ό συνεπιβαίνων Γ. Παπακωνταντίνου, όταν τό μοτοσακό συνεκοούσθη 
με αυτοκίνητο Ι.Χ., στα Καμμένα Βούρλα.

, ΝΕΚΡΟΣ  ̂ ό A. Ντάνης, οδηγός μοτοποδηλάτου, όταν τοΰτο συνεκρούσθη 
με φορτηγό, στην όδό Σκυλίτση Πειραιώς.

, ΝΕΚΡΟΣ ό I. Τυρίκας τον όποιο παρέσυρε στρατιωτικό φορτηγό μέ όδη-. 
γο τον Γ. Κουταλιανό, στην Μυτιλήνη.

^ΝΕΚΡΟΣ ο Δ. Κοντούλης, οδηγός αυτοκινήτου, τό όποιο άνετράπη, λόγω 
κακού χειρισμού, στο Βελεστΐνο.

, ΝΕΚΡΑ ή Εύγ. Σταυρουλάκη, έτώνν 6, όταν την παρέσυρε φορτηγό, μέ ό- 
δηγο τον Ι\ Κρητικό, στην διασταύρωσι τών οδών Γαλατσίου καί' ’Αργοστολιού.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ εξ, οί I. Τσουρανάκης, Ήλ. Χρυσάφης, I. Άληθάρογλου,
. Βασελος, Γ. Αβδής και Λιλή Σουμπλακίδου σέ διάφορα τροχαία δυστυχτιιχα- 

τα εις ’Αθήνας. ' '
, ΝΕΕΡΟΕ έ ΤΙλ. Παπαδόπουλος, οδηγός μοτοσυκλέττας, πού συνεκρούσθη 

στην Κόρινθό μέ φορτηγό.
ΝΕΚΡΟΣ ό Π. Χαλάφης, οδηγός μοτοποδηλάτου, όταν συνεκρούσθη υιέ 

φορτηγό, στην εθνική όδό Άθηνών-Κορίνθου.
ΝΕΚΡΟΣ ό I. Μ αρκογι αν ν άκη ς, τον όποιο παρέσυρε στρατιωτικό αύτοκί- 

νητο, στο χωριό Νικοπόδητα Κρήτης.
, ΝΕΚΡΟΣ ό I. Άλεξόπουλος καί τραυματισμένος ό X. Κυριαζόπουλος πού 
επεβαινε μοτοποδηλάτου, όταν τοΰτο συνεκρούσθη μέ φορτηγό στήν 'Ιερά όδό πρόε 
το Δαφνί. '
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ΝΕΚΡΑ ή Φ. Νικολαΐδου, διότι θέλησε νά κατεβή άπό λεωφορείο πριν στα-
ματήση καλά. Συνέβη στην Κομοτηνή. ( ( , s

ΝΕΚΡΟΣ ό Ή. Παπαχριστοδούλου καί τραυματίας ο Κ. Αεοναροος, οδη 
γός μοτοποδηλάτου, πού συνεκρουσθησαν στο Χαίδαρι.

' ΝΕΚΡΟΣ ό X. Κυριαζόπουλος καί τραυματίας ο I. ’Αλεξόπουλος, οδηγός 
καί επιβάτης μοτοποδηλάτου, πού συνεκρούσθη, στήν Ιερά Οδο, μέ τό φορτη
γό Ι.Χ. 122723.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οΐ Γ. Φλούδης καί Β. Καρκαβέλος, οδηγός καί ε
πιβάτης μοτοποδηλάτου, πού τούς παρέσυρε φορτηγό πού κατόπιν έπεσε πάνω σε 
ιδιωτικό αυτοκίνητο. 'Ο οδηγός τού φορτηγού έξηφανίσθη.

ΝΕΚΡΟΙ 2, οί I. Χαλίφης καί Σ. Χαλίφη, όταν ό γεωργικός έλκυστηρας 
άνετράπη, στο χωριό "Αγιον Πνεύμα Σερρών.

ΝΕΚΡΟΣ^ό I. Πουρναρής καί τραυματίες δύο επιβάτες, όταν ό έλκυστηρας 
του άνετράπη, στο χωριό Μοσχοφωλιά Λαμίας.

ΝΕΚΡΟΣ ό Α. Συκαμιάς πού τον παρέσυρε φορτηγό, στο χωριό Άλμυρί- 
δα Άποκορώνου Κρήτης.

ΝΕΚΡΟΣ ό -εφανάκης καί τραυματίας ό Γ. Τζουγανάκης, όταν το μο
τοσακό τους άνετράπη στα Χανια.

ΟΚΤΩ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ, οί Ν. καί Δ. Παπανικολάου καί ες άγνωστοι έπι- 
βάτες τού I X «Φόλξ βάγκεν», όταν τούτο συνεκρούσθη μέ φορτηγό, προ των
έγκαταστάσεων τής «ESSO PAPAS)». , ,

ΝΕΚΡΑ ή Κ. Γκουλέτσα, όταν άνετράπη έπιβατικό αύτοκίνητο του οποίου
έπέβαινε, στήν οδό Λαρίσης-Φαρσάλων. ;

ΝΕΚΡΟΣ ό γέρων Γ. Μουλής πού τον παρέσυρε ή αύτοκινηταμαςα Θεσσα-
λονίκης-Κοζάνης, στο χωριό Άρνίση Πέλλης. ( ( , , ,

ΝΕΚΡΟΣ ό Σ. Δεληβασίλης, πατέρας 3 παιδιών, που έπεσε απο τον ελκυ-
στήρα του, στο χωρίο Αβδηρα — ανθης.

ΕΚΒΙΑΣΤΗΣ γκαγκστερικής μεθόδου συνελήφθη ό J\ l. Δασκαλόπουλος, 
έΧών 32 άπό τον άστυφύλακα τού Πειραιώς Χρ. Πικουλα, ό οποίος εθεωρησε υ
πόπτους’ τρεις άγνωστους έπιβάτες τού Ι.Χ. 132379. Οί ΰποπτοι μπήκαν πρώτα 
στο σπίτι τού έστιάτορος Γ. Δράκου, στήν όδό Βασιλικών ̂ 29 καί κατόπιν βγή
καν καί παρακολουθούσαν περιφερόμενοι στο πεζοδρόμιο. Ο ^αστυφυλας ζήτησε 
τήν ταυτότητά τους καί ό μέν Δασκαλόπουλος την έδωσε. Οι αλλοι^ομως μπήκαν 
στο αύτοκίνητο καί έφυγαν. Ό  Δασκαλόπουλος ώμολόγησε στήν ’Ασφάλεια  ̂ότι 
έςεβίαζαν τον έστιάτορα μέ τήν άπειλή ότι θά τού κατέστρεφαν τό μαγαζί και ε- 
παιρναν κάθε εβδομάδα 400 δραχμές. Καταζητούνται καί οί δύο άλλοι επιδοςοι
γκάγκστερς. , , , ,

ΝΕΚΡΟΣ ό Α. Καραμπέτσιος, όδηγός ποδηλάτου, πού τόν̂  παρέσυρε, στην 
διασταύρωσι των οδών Π ατησί ω ν - Κ ο δ ρ ιγκτ ώ νος, στρατιωτικό αύτοκίνητο, μέ ο
δηγό τον Α. Άντωνόπουλο. , , , -

ΝΕΚΡΟΣ 6 Δ. Χατζόπουλος πού έπεσε απο τον ελκυστηρα που ωοηγουσε,
στήν Ξάνθη. ( λ ;

ΤΡΑ ΥΜ Α ΤΙΣ Μ Ε Ν Η  θανάσιμα ή 'Αγ. Πασσά, έτών 50, πού τήν παρεσυ- 
ρε στήν όδό Πατησίων, Ι.Χ. μέ οδηγό τόν Β. Φραγκιαδάκη. , , ν

ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Κατσικάρης, γεωργός, πού τόν παρεσυρε, εςω απο την ϋ-
δεσσα, φορτηγό αύτοκίνητο άγνωστο. ■  ̂ , , , .

ΝΕΚΡΑ γραία, άγνωστου επωνύμου, που την παρεσυρε, στη λεωφορο Α
λεξάνδρας, τό 38373 λεωφορείο μέ οδηγό τόν Κ. Κιννα. ( „

ΝΕΚΡΟΣ ό Σ. Πολυμενάκος, όταν τό αυτοκίνητο που ωδηγουσε, στον Ιΐει-
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ραία,  ̂έμεινε ακυβέρνητο καί άνετράπη, λόγω καρδιακής προσβολής. Έτραυματί- 
σθη ο ε^αραινων Αρ. Δαμΐγος.

, ΝΕΚΡΟΣ ό Β. Πεπας, έτών 30, οδηγός αύτοκινήτου, όταν τούτο επεσε πά
νω σε μανδροτοιχο, στον Ώρωπό.
’ Δ °~ ^ετράκης, μοτοποδηλάτης, τον όποιο παρέσυρε, στην οδό
Αγχιαλου Πειραιώς, φορτηγό αύτοκίνητο.

ΝΕΚΡΟΙ δύο, οί Εύγ. Κονδύλης καί. Εύγ. Μάμαλης, πού ένοσηλεύοντο υ 
στέρα απο τροχαία δυστυχήματα.
,. ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ο Δ. Λιολιος και η Αίκ. Αιόλου, όταν συνεκρούσθη ό 
ελκυστηρας τους, στ0< Ναύπλιο, μέ αύτοκίνητο πού ώδηγοΰσε ό Ελβετός Σάρλ 
ΰεριγκ, ο οποίος ώς υπαίτιος κατεδικάσθη εις 20 ήμερων φυλάκισι.

, Α1 ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα ό I. Περδικομμώτης, οδηγός μοτοποδηλά- 
ι°υ, γ^ραπηστις ·4- το πρωί στην Ομόνοια, γιατί ό οδηγός ήταν μεθυσμένοε.
, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ εξ, όταν, στο χωριό Βάρος Μυτιλήνης, τό 32965 Δ.Χ. 
επιβατικό με οδηγο τον Ν. Βέργο έπεσε πάνω σέ δένδρο.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τεσσαρες, οί Κ. Άνδρεόπουλος, οδηγός, Ν. Λεγά- 
κ/)ς, Α. Μωραιτης και Μ. Καπερώνης, όταν, στην διασταύρωσι των οδών Σωκρά- 
τους-Σατωβριανδου, συνεκρούσθησαν τό Ι.Χ. 199820 μέ τό ταξί 26956.

« ΝΕΚΡΟΣ ό Α. Κουντούρης τον όποιο παρέσυρε, έξω άπό την Θεσσαλονί
κη, αμαβοστοιχια των ΣΕΚ μέ οδηγό τον Β. Χάρον.

, ° Η. Σιαματης όταν ανετραπη ο ελκυστηρας πού ώδηγοΰσε, στον
δημόσιό δρομο Σπαρτης-Βαμβακους.

'  ̂ ®*β°υ χσ-'· τραυματισμένος θανάσιμα ό Α. Βαρατζής όταν
στην οδο Αμυνταίου Καστοριάς, συνεκρούσθησαν Ι.Χ. έπιβατικό καί μέ φορ-

Ίωαννίδη. Αιτία ή όυιί-
■ ι — -- - · ι i.yv.

AY0) Ρε οδηγούς, αντιστοιχως, τόν X. Μπασκιοΰ καί Α
ΐΜ·

, ΝΕΚΡΟΣ ό Α. Κόκογκας τόν όποιο παρέσυρε, στο 62 χιλ. τής όδοΰ Βερ- 
ρο ιας-Θεσσαλονίκης, τό Ι.Χ. 60594 μέ οδηγό τόν I. Παπαδόπουλο 
, „ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 4 παιδάκια, οί Γ. Πλέσσα, έτών 3, I. Κανακάρης, 
=·.ών 5, και^δυο άλλα άγνωστων στοιχείων πού τά παρέσυραν μοτοποδήλατα τρέ- 
χοντας μέ ύπερβολική ταχύτητα.
, ΝΕΚΡΟΙ  ̂ο I. ’Αλεξίου, έτών 40 καί ή γυναίκα του, όταν τό φορτηγό πού 
ώδηγοΰσε, γεμάτο τσιμέντα, συνεκρούσθη, στην ισόπεδο διάβασι στο χωριό Μ ι
κρό Βαθύ Χαλκίδος, μέ την ΰπ’ άριθμ. 163 αυτοκινητάμαξα. 'Ο οδηγός του αυ
τοκινήτου έπολτοποιήθη. Ό οδηγός τής αύτοκινητάμαξας τών ΣΕΚ πού έξετρο- 
χιασθη ως καί έπτά έπιβάτες έτραυματίσθησαν σοβαρά, άλλοι δέ έλαφρότερα.
- - )τΓ ρΛΙΑΔΕΣ καί ένα ρολόγι είχε μια τσάντα την όποια άφησε στο ταξί 
του Ηλ. Κεφαλοπούλου ή Ξανθούλα Άραϊτζόγλου. Ό έντιμος οδηγός τά παρέ- 
°ωσε στην Αστυνομία άπ’ όπου τά πήρε ή Ξανθούλα.

TPA1 ΜΑΤΙΕΣ τρεις σέ σύγκρουσι. Τό φορτηγό 195024 μέ οδηγό τόν Π. 
Ζεγκούνη στάθηκε άπότομα στην μέση τού δρόμου Θεσσαλονίκης-Βερροίας (χιλ" 
6-). Πίσω του έπεσε τό έπιβατικό Ι.Χ. 68790 μέ οδηγό τόν Δ. Τιμοθέου. Παρε- 
ξεκλινε της πορείας του καί συνεκρούσθη μέ τό Ι.Χ. 194371 μέ οδηγό τόν Γ. Στο- 
γιαννάκη. Έτραυματίσθησαν καί οί τρεις οδηγοί.
10 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ1 οί Α. Κούκουρμας, έτών J8 καί Δ. Ά σίκης, έτών 
Ιθ, που οδηγώντας μια βέσπα μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα πέσανε πάνω σέ προπορευό- 
μενο λεωφορείο.

ν < ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ό θετής Α. Κάβδας πού τόν παρέσυρε τό Ι.Χ. 198893 
με οδηγό τόν Ν. Σκόρδα, στην όδό Εύελπίδων.

ΝΕΚΡΟΣ ό Π. Χαλδαΐος καί τραυματίας ό Π. Κοκκινιάς, εργαζόμενοι καί
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οί δύο σέ βυτιοφόρο αύτοκίνητο, όταν τούτο άνετράπη στην Καστέλλα, μέ οδηγό τον
Ε. Δραγάτση. , , ,

ΝΕΚΡΟΣ ό Ν. Καρανάσος, οδηγός μοτοποδήλατου, όταν συνεκρούσθη προς
γεωργικό έλκυστήρα, μέ οδηγό τον Κ. Κουρμούση, στα Καμμένα .Βούρλα.
* ' ΝΕΚΡΑ ή ’Αγγελική Νουγουτζιούχου, έπιβάτις^γεωργικού έλκυστήρος, με
οδηγό τον σύζυγό της, πού άνετράπη στο ΙΟΟον χιλιόμ. τής όδοϋ Θεσσαλονίκης — Ν.
Μουδανιών. , , ~ ·,

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ οί Γ. Δρΐκος και Ευαγγελία Νικολάου, επιβάτες του Λεω
φορείου 35532, όταν τούτο συνεκρούσθη, στη διασταύρωσι των λεωφόρων Β. Γεωρ
γίου τού Β' καί Β. Κωνσταντίνου, μέ τό αύτοκίνητο τής Ρωσικής Πρεσβείας, που
ώδηγοΰσε ό Γιατσίν Πρέκμαν. , , „  .

ΝΕΚΡΟ τό 2ετές βρέφος τού Κελαϊδή και τραυματίες ο 11. Κελαιόης και 
ή γυναίκα του Δήμητρα, όταν άνετράπη τό αυτοκίνητό τους, στο 90cv χιλ. τής οδού
’Αθηνών - Θεσσαλονίκης. , , ,

ΝΕΚΡΟΣ ό Α. Γιαννάκος, οδηγός έλκυστήρος, όταν άνετράπη στο χωρίο
Κρόκος Κοζάνης. , , .

ΝΕΚΡΑ ή Σοφία Άθανασοπούλου που την παρεσυρε στο 11 ον χιλιομ. της
οδού Τριπόλεως - '’Άργους, τό 110732 φορτηγό, μέ οδηγό τον Κ. Παπαδόπουλο.

ΝΕΚΡΟΣ ό Κ. Κόλιας, οδηγός τρικύκλου μοτοσυκλέττας, που παρεςεκλι- 
νε τής πορείας του καί έπεσε πάνω στο 102601 φορτηγό, στο 26ον χιλ. τής όδου 
’Αθηνών — Λαμίας. Ό  οδηγός τού φορτηγού, ώς ανεύθυνος, δεν συνελήφθτμ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ οί Μ. Τσάκαλος, στρατιωτικός ’Ιατρός, Αντ. Ριζης, στρα
τιωτικός Τερεύς, Ή λ . Φωτιάδης, στρατιώτης καί Γ. Παπαποστόλου, όταν τό τζιπ 
τού στρατού 66752 συνεκρούσθη μέ τό ιδιωτικό Ι.Χ 128412, στο 24ον χιλ. τής οδού 
Ξάνθης — Κομοτηνής. Αιτία ή υπερβολική ταχύτης τού στρατιωτικού τζιπ και ντε- 
ραπάρισμά του, λόγω βροχής.  ̂ ;

ΝΕΚΡΑ ή Εύγ. Φιλοππάπου καί τραυματισμένοι 3, οί Έλ. Κρασώνης, Κ. 
Παρίδης καί Ε. Δαγκόπουλος, όταν τό Ι.Χ. 104-159 συνεκρούσθη μέ σφοδρότητα 
σττ'ν διασταύρωσι τών οδών ’Ηπείρου καί Άχαρνών μέ τό ταξί 198-927.

ΝΕΚΡΟΣ ό Μιχ. Παντής, μοτοποδηλάτης, κατά τήν σύγκρουσι προς^το 
ύπ ’ άριθ. 96313 φορτηγό, μέ όδηγό τόν Γ. Παπαγιάννη, στό 41ον χιλ. τής όδοΰ
’Αγρίνιου — Καρπενησιού. ( t/ ,

ΝΕΚΡΟΣ ό Δ. Κάρβας, οδηγός τρικύκλου, όταν τούτο συνεκρούσθη,
στό 20ον χιλ. τής εθνικής οδού ’Αθηνών — Λαμίας, με το φορτηγό 11287, που ωδς-
στόσε ό Κ. Κόλιας. , ,

ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Δημητρακόπουλος, οδηγός μοτοποδήλατου, που συνεκρούσθη
στήν όδό Θηβών ( στάσις Μάκρη ), μέ τό ύπ’ άριθ. 91516 αύτοκίνητο, μέ όδηγό
τόν Δ. Κανελόπουλο. ι 5 , , „

ΝΕΚΡΑ ή Θεοδοσία Έξάρχου, 50 ετών, πού ετυπηθη στην λεωφορο Κα
βάλας άπό αύτοκίνητο, που εξηφανισθη.  ̂ ( , ,

ΝΕΚΡΟΣ ό Θ. Στεργίου, οδηγός μοτοποδήλατου, π̂ου συνεκρούσθη στα 
Χανιά Κρήτης, μέ τζ ιπ , οδηγούμενο άπό τόν στρατιώτη ΒΧΑγγελη

ΝΕΚΡΟΣ ό Σ. Δημητριάδης, έτών 30, που τον παρεσυρε το 1441)94 φορτη
γό, μέ όδηγό τόν Χρ. Μηλιάδη, στήν διασταύρωσι τής λεωφόρου ’Αθηνών μέ την
όδό Γιαννιτσών. ( , , , , _

ΝΕΚΡΟΣ ό Κ. Τσάκος, οδηγός μοτοσυκλέττας, που τον παρεσυρε στο Ιοον
χιλ. στήν ισόπεδο σιδηροδρομική διάβασι αμαξοστοιχία τών Σ.Ε.Κ., μέ μηχανοδηγό
τόν Α. Πολίτη.

( Συνεχίζεται)



Ύ πύ τοΰ Ύπαατυνόμου Α' κ. I . ΡΑ·Ι·ΚΟΥ
(Σ υνέχεια  άπό  τό προηγούμενο)

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 .
Οίνόης.

_ Πάροδος τής όδοΰ Κοδριγκτώνος 32, κοντά στον "Αγιο Παντελεήμονα Ά -  
χαρνών. '

, 0 ίν°'ό> ώνομάζετο δήμος τής Ππποθωουτίδος φυλής καί φρούριο τής Α ττικής 
κοντά στίς^’Ελεύθερες (υπώρειες του Κιθαιρώνος). Πιθανολογείται 8τι βοισκόταν 
σε θεσι που σήμερα λέγεται Μυοπούλι, κοντά στο Γυφτόκαστρο.

Οίτης.
Πάροδος τής όδοΰ Σίνα 66, στις υπώρειες τοΰ Λυκαβηττού (Κολωνάκι).
Πρόκειται για τη γνωστή οροσειρά τής Στερεάς Ελλάδος, πού βρίσκεται στά 

σύνορα ιης^Φθιώτιδος καί τής επαρχίας Παρνασσίδας. 'Η ύψηλοτέρα' του κορυφή 
(Πύργος), εχει ύψος. 2.152 μ. ’Ανατολική παραφυάς τής Οίτης είναι τό όρος Καλ- 
λιορομον. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών).

Ο ίτύλου.
, Πάροδος της όδου Πανόρμου 47, στο τέρμα των λεωφορείων 'Αγίου Δη μη

τριού Αμπελοκήπων.
_ . , 1 )° fTuXov ή ή Οΐτυλος, κατά τήν αρχαιότητα, ήταν άκμαιοτάτη Λακωνική

ϊ νγ)κου,σα> έποχή τοΰ Αύγούστου, στο Κοινόν των Έλευθερολακώνων. 
Εκεί υπήρχεν ιερόν τοΰ Σεράπιδος, καθώς καί ξόανο τοΰ Καρνείου ’Απόλλωνος. 

Κατα τους τρεις πρώτους αιώνες τής τουρκοκρατίας, τό Οίτυλον κατέστη τό κέντρο τής 
Μάνης, μέ την εγκατάστασή σ’ αύτό εύγενών οίκων (Κομνηνοί, Στεφανόπουλομ 
I ατριανοι). ’Αργότερα περιήλθε σέ δευτερεύουσα θέσι καί έγινε καταφύγιο καί 
ορμητήριο πειρατών. Γο 1770 συνήλθον έκεΐ καί άπεφάσισαν για τήν έκρηξι τής 
επαναστάσεως οΐ Μανιάτες αρχηγοί καί σ’ αύτό κατέπλευσε καί ή υπό τον Ό ρλώφ 
ρούσικη μοίρα. Τό Οίτυλον σήμερα έχει περί τούς 550 κατοίκους.

Ο ίχα λ ία ς .

Πάροδος τής πλατείας «Κυκλοβόρου», στο τέρμα των λεωφορείων Γκύζη· 
Ι ην ονομασία αυτήν έφερον, κατά τήν αρχαιότητα, διάφορες πόλεις τής Έ λ-



'Ισ τορ ικο ί ττερίττατοι στους δρόμους των ’Αθηνών και του ΙΤειραιώς 11 ι;

λάδος στην Εύβοια, Θεσσαλία, Αιτωλία και Μεσσηνία. Οι ττολεις αυτές, σύμφωνα 
μ,έ τις τοττικές παραδόσεις των άρχαίων Ελλήνων, εθεωρουντο ως η καθέδρα του 
μυθικοΰ βασιλια Εύρύτου.

’ Ο κ τω β ρ ίο υ  28η ς (Π α τη σ ίω ν)  (Βλέπε Εικοστής Ό γδ ό η ς’Οκτωβρίου) .
Ό λ β ία ς  .
Πάροδος τής όδοϋ Έρμωνάσσης 4, στη Ριζόπολι.
Ή  Ό λβία, άρχαία παράλιος πόλις τής ΒΑ. Σαρδηνίας ιδρύθηκε απο̂  Αθη

ναίους καί Θεσπιείς άποίκους καί έφθασε σέ μεγάλη εμπορική ακμή κατά τήν Ρω
μαϊκή περίοδο, άλλα καί προηγουμένως όταν οί Καρχηδόνιοι έκυριαρχουν στην θα- 
λασσα.

’Ό λ γ α ς .
Πάροδος τής λεωφόρου Αμαλίας, στο ναό του ’Ολυμπίου Διος.
'Η ’Ό λγα, βασίλισσα των Ελλήνων, σύζυγος του βασιλιά Γεωργιού τοΰ νΥ , 

γεννήθηκε τό 1851 στην Πετρούπολι. Κόρη του μεγάλου δουκος Κωνσταντίνου 
Νικο?^άγιεβιτς, γυιοΰ τοΰ τσάρου Νικολάου A , σε ηλικία lb  χρονο:>ν (1867) παν
τρεύτηκε τον ‘νεαρό τότε βασιλιά των 'Ελλήνων, απο τον οποίο και απέκτησε τόν 
Κωνσταντίνο (1868), τόν Γεώργιο (1869), τήν Αλεξάνδρα (1870), τόν Νικόλαο 
(1872), τήν Μαρία (1876), τόν Άνδρέα (1882) καί τόν Χριστόφορο (1888);

Τό 1920, μετά τ ις  εκλογές του Νοεμβρίου, άνέλαβε τήν άντιβασιλεια μέχρι τής 
επανόδου τού γυιοΰ της βασΑιά Κωνσταντίνου. Μετά την επαναστασι ιου 1922, 
εγκαταστάθηκε στη Ρώμη, όπου καί απεθανε το 1926. Σ ολη της τη ζως απεφυγε, 
μέ κάθε τρόπο, νά άναμιχθή στη πολιτική ζωή τής χωράς. Μοναδική ^εςαιρεσις 
ήταν, ή έξ αγαθής προαιρέσεως πρωτοβουλία της για την μεταφρασι τοΰ Ευαγγελίου 
σ τη  δημοτική γλώσσα καί τούτο γιά τήν πληρέστερη κατανοησι αυτοϋ απο τους 
πιστούς. Ή  πραξις της αυτή έγινε αφορμή αιματηρών ταραχών στην ’Αθήνα τον 
Νοέμβριο τοΰ 1902, γνωστών έκτοτε μέ τήν ονομασία «Ευαγγελικά». (Συνώνυμη 
οδός υπάρχει στη Δάφνη).

Ό λ ό ρ ο υ  .
Πάροδος τής όδοΰ Δαβάκη - Πίνδου 40, κοντά στον "Αγιο Θωμά του Γουδί.
Ό  Όλορος, πατέρας τοΰ ίστορικοΰ Θουκυδίδου, ήταν ’Αθηναίος πολίτης και 

ανήκε στον δήμο Ά λιμουσίων τής Λεοντίδος φυλής. Καταγόμενος άπό τήν Θράκη 
ήταν συγγενής τοΰ Μιλτιάδου καί κάτοχος πλουσιωτάτων μεταλλείων χρυσού καί 
κτημάτων στήν Σκαπτή "Τλη τής Θράκης, τά όποια έκληροδότησε στον γυιό του.

Ό λ ο φ ύ τ ο υ  .
Πάροδος τής όδοΰ Ίαλέμου 21, κοντά στο Β' νεκροταφείο ( Ριζόπολις ).
Τό Ό λόφυτον, ήταν αρχαία πόλις τοΰ ’Άθω καί άναφέρεται άπό τόν 'Ηρό

δοτον καί Θουκυδίδη.
Ό λ υ μ π ιά δ ο ς  ( ’ Α θ α να σ ίο υ  Ν ικομήδειας).
Πάροδος τής όδοΰ Φιλολάου, έναντι τοΰ αριθμού 90, κοντά στον Προφήτη

Ή λ ία  τοΰ Παγκρατίου. , Τ ,
Ή  ’Ολυμπίάς, κόρη τοΰ βασιλιά. τώ»ν Μολοσσών Νεοπτολέμου, ήταν μητέρα

τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου. Τό 318 π.Χ. έφονεύθη άπό τόν Κάσσανδρο.
’ Ο λ υ μ π ία ς .
Πάροδος τής όδοΰ Άχαρνών 252, άπέναντι στον ηλεκτρικό σταθμό Άγιου 

Νικολάου.
Ή  ’Ολυμπία ήταν κατά τήν αρχαιότητα ενα εκ των σημαντικότερων και 

επισημότερων ιερών τής Ελλάδος, όπου έτελοΰντο οί γνωστοί ’Ολυμπιακοί αγώνες.



U  ‘ 8 ^■ Ραΐκου . Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς

Βρισκοιαν σε ωραιότατη κοιλάδά της ’Ήλιδος ( σήμερα επαρχία ’Ηλείας ), κοντά 
στο ποταμό ’Αλφειό.

ν Την επιμελεια τοϋ ιεροϋ και την διεξαγωγήν των αγώνων είχεν αρχικά, ή 
ισχυρά, πόλις Πΐσα, π λην όμως, μετά τήν καταστροφή της υπό των Ήλείων (372 
π ·Χ: )> α«τοι έγιναν απόλυτα κύριοι τής ’Ολυμπίας. Σ’ όλη τήν διάρκεια των κλασ
σικών^ και Ελληνιστικών ακόμη χρόνων, τό ιερόν βρισκόταν σέ μεγάλη άκμή καί 
συνεκεντρωνε το πανελλήνιο καί παγκόσμιο, τής εποχής έκείνης, ένδιαφέρον. Άπό 
ι ην εποχην όμως τών ρωμαϊκών χρόνων άρχισε ή παρακμή του καί πολλά έργα τέ- 
χνης ανηρπαγησαν και μετεφερθησαν στή Ρώμ·η άπό Ρωμαίους αύτοκράτορες. 'Η 
διαδοσις^τοϋ Χριστιανισμού έπέφερε τήν πλήρη έγκατάλειψι τοϋ ίεροΰ. Τό 395 μ.Χ. 
κατεστραφη και εσυλήθη άπό τούς Γότθους τοϋ Άλαρίχου, τό 426 μ.Χ. έπυρπολήθη 
κατόπιν διαταγής τοϋ Θεοδοσίου τοϋ Β' καί κατά τον 6ον αιώνα ισχυροί σεισμοί συνε- 
ηληρωσαν την καταστροφή. ( Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών )_

’ Ο λυμπ ίου Γ εω ργάκη.
Πάροδος τής οδοΰ Βεικου 103, κοντά στή πλατεία Κουκακίου.
Ο I εωργακης Ολύμπιος, ένας τών έπιφανεστέρων προδρόμων τής ’Επανα

στάσεις τοϋ 1821 καί μέλος τής Φιλικής Εταιρίας, γεννήθηκε στο Βλαχολίβαδο 
(Λιβάδι ) τοϋ ’Ολυμπου τό 1772, καταγόμενος άπό τήν άρματολική οικογένεια 
~ων Λαζαιων. 4 πο τοϋ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου διωρίσθηκε ( 1820 ) άρχιστράτη- 
ΆΆ ;ων_Παραδουνάβιων ηγεμονιών. Επολεμησε γενναία στο Δραγατσάνι κ.ά.., μετά 
δεκτήν ήττα τών ελληνικών δυνάμεων συνέχισε μόνος έπί μήνες, τον αγώνα, μέχρι 
.οϋ Σοπ Γεμβριου 1821, οτε, περικυκλωθεις από τούς Τούρκους στή μονή Σέκου 
( Μολδαυια ) με 450 ανδρες, εβαλε φωτιά στην πυριτιδαποθήκη, προτιμώντας έτσι 
την θυσία καί όχι τήν παράδοσι.

’ Ο λ υμ π ίο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Δεκελείας ( Χαλκίδος ) στο τέρμα Πατησίων ( 'Αλυσίδα ).
Τά^ Ολύμπια ήταν, κατά τήν άρχαιότητα, μεγαλοπρεπείς γιορτές πού έγέ- 

νον.ο σε διάφορες πόλεις, κατα μιμησι τών ’Ολυμπιακών αγώνων, προς τιμήν τοϋ 
Ολυμπίου Διάς, κατά κανόνα.

Ό λ υ μ π ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Φλέμιγκ, στή πλατεία « Ζωοδόχου Πηγής », στο τέρμα 

τών λεωφορείων « Ζουοδόχος Πηγή ».
Πρόκειται γιά τό γνωστό υψηλότερο όρος τής Ελλάδος, πού βρίσκεται στα 

Β.Δ. σύνορα τής Θεσσαλίας, τήν οποία καί χωρίζει άπό τήν Μακεδονία, καί του οποίου 
ή υψηλότερη κορυφή Πάνθεον (ή  Μύτικας ) έχει ύψος 2.917 μ. Διαιρείται στον 
Ανω καί Κάτω ’Όλυμπον, κύριες δέ κορυφές αύτοΰ είναι : Σκολιόν, Πάνθεον, Θρόνος 

Διος, Προφήτης Ήλίας, "Αγιος ’Αντώνιος καί Τούμπα. Στήν κορυφή τοϋ 'Αγίου 
^Αντωνίου ( 280(3 μ. ) μελετάται ή έγκατάστασις άστεροσκοπείου, πού θά είναι τό 
υψηλότερο τής Ευρώπης. Στον ’Όλυμπο υπάρχουν κέντρα έκπαιδεύσεως χιονοδρό
μο ι καί άναρριχήσεως τής διοικήσεως καταδρομών ( Λ.Ο.Κ. ) καί τοϋ Ε.Ο.Σ. '

Κατά τήν άρχαιότητα οί "Ελληνες έθεώρουν τον ’Όλυμπον ώς τήν κατ’ εξοχήν 
ιερά κατοικία τών Θεών, επάνω δέ στήν υψηλότερη κορυφή του έθετον τήν !δρα τοϋ 
« ύψιβρεμέτου » Διός καί σ’ αύτήν είχον ιδρύσει, κατά τούς ιστορικούς χρόνους, 
μεγαλοπρεπή βωμό προς τιμήν τοϋ πατέρα τών θεών. ’Από τον ’Όλυμπο κατήγοντο’ 
ώς επιστεύετο, ό̂ Όρφεύς, ό Μουσαίος, ό Εΰμολπος κ.ά. Στις κλιτΰς καί τις χα
ράδρες τοϋ Όλύμπου ζουσαν οί Μούσες. Τούς γύρω άπό τον ’Όλυμπον άρχαίους μύ
θους, συνεκέντρωσεν ό 'Ησίοδος στήν « Θεογονία » του. ( Συνώνυμη οδός υπάρχει 
σε προάστια τών ’Αθηνών).

(Συ νεχίζετα ι)



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι  I  Μ  Ο  I
Κ Λ Α Δ Ο Υ  Υ Γ Ε Ι Α Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν

ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1965

Α) Κατά τον μήνα Νοέμβριον έ.έ. καί από I—30 εις ’Αθήνας 
Πάτρας καί Κέρκυραν :

1. Έξητάσθησαν άπό ιατρούς τής έκλογής των οίκοι
2. Έξητάσθησαν εις ιατρεία τής έκλογής των ...........
3. Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς εξετάσεις ή 

θεραπείας εις ίδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά έργαστήρια . . .
4. 'Υπεβλήθησαν είς όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πά-

τραις καί Κερκύρα.......................................................................
5. Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκ

λογής τ ω ν ......................................................................................
6. Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια ..................................
7. Παθολογικαί καί παρακλινικαί εξετάσεις πραγμα-

τοποιηθεΐσαι εις τά ιατρεία καί έργαστήρια του νοσοκομείου 
’Αστυνομίας Πόλεων καί Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών — Πει
ραιώς ...............................................................................................

8. Έχορηγήθησαν όρθοπεδ. είδη άξίας 12.440 δρ. είς

Πειρ

2.224 Μέλη
3.236 ))

1.469 ))

28 ))

240 ))
31 νέα »

3.966 »
22 »

’Ήτοι τό Ταμεϊον περιέθαλψεν έν συνόλω . . . .  11.236
9. Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 

7.740 συνταγαί.
’Από οικονομικής πλευράς ό μήν ’Οκτώβριος έχει ώς εξής :
Έ  σ ο S α τ α κ τ ι κ ά Δραχμαί 486.814,30
’Έ σ ό δ α  έκ συμμετοχές Δημοσίου » 1.1ο2.832,65

Σ ύ ν ο λ ο ν  ε σ ό δ ω ν  
Έ ξ ο δ α

Π λ ε ό ν α σ μ α

1.619.646,95
694.929,60

924.717,35

ένκυκΛίυν ιυυ j. j -----  --- r -r -—r - , j >
ΐης έως 31ης Ίανουαρίου 1966, είς τούς διευθυντάς των Δημοσίων Ταμείων Πλη-

,,,ών παρ’ ών λαμβάνουσι τάς συντάξεις των. ρωμω r 11 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Ώ ς Π ρόεδρος τον Κλάδου  ΓΥγε ία ς  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝ ΙΚΑ» εύχ ο ντα ι ε ίς  τούς ά να γνώ σ τα ς  
τω ν  δπω ς δ ιέλθουν τάς 'Α γ ίας ήμέρας τω ν  Χ ρ ισ το υγέννω ν  έν ευ 
τ υ χ ία  κ α ί γαλήνη  . Είθε 6 Π ανάγαθος νά  παράσχη είς ά π αντας υ 
γ ε ία ν , χαράν κ α ί μακροημέρευσιν κα ί έκπλήρω σιν παντός επ ιθυμ ητο ύ.



Π Ε Ν Θ Η

Λάζαρος Ά γγ ο υ ρ ά ς

I ήν 5-12-1965 απεβιωσεν 6 έν συντάξει 'Τπαστυνόμος Β' Λάζαρος Άγγουράς.
Η κςδεια του εγενετο την επομενην εις 1 Νεκροταφείου, παρηκολούθησαν δέ αύτήν 

αντιπροσωπεία’, άστυνομικών άπάντωυ των βαθμών, άστυνομικοί έν συντάξει καί 
πλήθος ιδιωτών, παρα τών οποίων ο έκλιπών ύπερηγαπάτο διά τδ ήθος καί τήν ευ
γένειαν τής ψυχής δι’ ών έκοσμεΐτο.

Ό αείμνηστος Λάζαρος Άγγουράς έγεννήθη έν έ'τει 1899 εις Γαλαξείδιον 
Φωκίδος. Κατετάγη εις τήν Αστυνομίαν Πόλεων τό 1924 καί εκτοτε προήχθη : 
ΓΓό 1929 εις Άρχιφύλακα, τό 1943 εις Άνθυπαστυνόμον καί τό 1944 εις Ύπαστυνόμον 
b . 1 ο επόμενόν έτος, 1945, παρητήθη του Σώματος καί συνέχισε διάγων άξιοπρεπώς 
και εντός τών ελληνοχριστιανικών ιδεωδών τά όποια ούδέποτε άπηρνήθη.

Ας ε ίνα ι α ιώ ν ια  η μνημη το υ  κα ι έλαφρόν τό χ ώ μ α  πού τον  
έκά λυψ ε.

Χρύσανάος Πέππας

"Ενας ακόμη έν συντάξει αστυνομικός, ό τέως 
Άνθυπαστυνόμος Χρύσανθος Πέππας άπεβίωσε τήν 
8-12-1965. Τήν κηδείαν του, ή οποία έγένετο έκ του Ι ε 
ρού Ναού τής Ευαγγελίστριας Πειραιώς, παρηκολούθη
σαν άντιπροσωπεΐαι Άστυνομικών, Αστυνομικοί έν συν- 
τάξει καί πλήθος ιδιωτών, παρά τών οποίων ό μεταστάς 
ύπερηγαπάτο διά τά οσα έν υπηρεσία προσέφερε καί διά 
τό ήθος καί τον χαρακτήρα του.

Ό άείμνηστος Χρύσανθος Πέππας έγεννήθη τό έτος 
1912 εις Καλαμάκι Κορινθίας. Εις τήν Αστυνομίαν ΓΙ ό- 
λεων κατετάγη τό 1934 καί προήχθη : Τό έτος 1944 εις 
Άρχιφύλακα καί τό έτος 1954 εις Άνθυπαστυνόμον. 

Άπεχώρησε τής υπηρεσίας τό 1964, καταληφθείς ύπό τού ορίου ηλικίας καί λαβών 
τον βαθμόν τού Ύπαστυνόμου Βλ

Α ς ε ίνα ι α ίω ν ία  ή μνήμη το υ  κα ί έλαφ ρόν τό χ ώ μ α  πού τον 
ε κ ά λ υ ψ ε .



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

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ — ΠΑΡΑΙΤΠΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Β.Δ., έκδοθέντος έν Άθήναις τήν 22-10-1965 καί δημοσιευθέντος εις το 
•J—' άριθ. 409 Φ.Ε.Κ. (Τ.Γ.) άπό 27-10-1965, προήχθησαν έκ τών εν ίσχύι πινάκων 
προακτέων του έτους 1965, προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, 
οί κά,τωθι άξιωματικοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, κατ’ εκλογήν και ώς ακολούθως : 
1 ) Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' τάξεως, ό ’Αστυνομικός Διευ
θυντής Β' τάξεως κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου, 2) εις τον βαθμόν τού 
’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β’ τάξεως, ό ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ. Καρυδάκης Νι
κόλαος τού Ίωάννου καί 3) εις τον βαθμόν τού Αστυνόμου Α' τάξεως, ό ’Αστυνό
μος Β' τάξεως κ. Κοντός Ευάγγελος τού Θεοδώρου.

—Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Τπουργοΰ Δημοσίας Γαξεως, προηχθη, εκ τών εν 
ίσχύι πινάκων τού έτους 1965, ό 'Υπαστυνόμος Α' τάξεως κ. Καρταλόπουλος Εύ- 
στράτιος τού Σταματίου, εις τον βαθμόν τού Αστυνόμου Β τάξεως, κατ’ αρχαιότητα, 
—οός πλήρωσιν ύφισταμένης κενής οργανικής θέσεως.

—Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, προήχθησαν, κατ’ αρχαι
ότητα, οί Άνθυπαστυνόμοι Μονίμου Διαθεσιμότητος Β' κατηγορίας κ.κ. 1) Νικο- 
λαΐδης Κωνσταντίνος τού Ίωάννου καί 2) Γιαννόπουλος Πέτρος τού Δημητρίου, 
εις τον βαθμόν τοϋ Ύπαστυνόμου Β' τάξεως, άναδρομικώς άπό 7-7-1964, άφ’ ής 
προήχθησαν οί νεώτεροι συνάδελφοί τωιν κ.κ. Κουτσοσΐμος Εύθύμιος καί Πορικός 
Νικόλαος. Ή  τοιαύτη αναδρομική προαγωγή τών εΐρημένων ισχύει διά πάσας τάς 
πεοιπτώσεις, πλήν τής /σήψεως αποδοχών.

—Δι’ αποφάσεων τοϋ κ. Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, προήχθησαν έκ τών έν 
ίσχύι πινάκων προακτέων τοϋ έτους 1965, εις τον βαθμόν τοϋ Άνθυπαστυνόμου, 
οί Άρχιφύλακες κ.κ. Παπαδόπουλος Γαβριήλ τοϋ ’Ισαάκ καί Γιακουμάκης ’Ιωάν
νης τού Δημητρίου, κατ’ εκλογήν, καί Λεβεντάκος ’Αθανάσιος τοϋ Δημητρίου καί 
Σταϋρόπουλος ’Ιωάννης τοϋ Παύλου, κατ’ άρχαιότητα, πρόε πλήρωσιν υφισταμένων 
κενών οργανικών θέσεων.

—Δι’ άποφάσεωε του κ. ’Αρχηγού τής Αστυνομίας Πο?,εω>ν, προήχθησαν εκ τοϋ 
έν ίσχύι πίνακος προακτέων τοϋ έτους 1965, εις τον βαθμόν τοϋ 'Υπαρχιφύλακος, οί 
’Αστυφύλακες κ.κ. Λάσκαρης Δημήτριος τοϋ Ίωάννου καί Παπαδόπουλος Δημή- 
τοιος τοϋ Ίωάννου, προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεωιν.

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, έγένετο άποδεκτή ή 
παρά τοϋ Άνθυπαστυνόμου κ. Κυριακοπούλου Άνδρέου τού Χρήστου ύποβληθεϊσα 
παοαίτησις έκ τοϋ βαθμού του καί τής έν τώ Άστυνομικώ Σώματι θέσεώς του καί 
άπενεμήθη αύτω ό βαθμός τοϋ Ύπαστυνόμου Β' τάξεο^ς, συμφώνως τώ άρθρω 122 τοϋ 
Κ.Ν. 2458/53 «Περί Ο.Σ.Α.ΓΓ». Διά τήν μακροχρόνιον έν τώ Άστυνομικώ Σοό- 
ματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του, ό κ. Αρχηγός τής Αστυνομίας έξέφρασεν αύτω τήν 
εύαρέσκειάν του.

_ Δι’ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπηλλάγη έκ τών καθη
κόντων του, ώς κριθείς άνίκανος προς έκτέλεσιν αστυνομικής υπηρεσίας καί άπο- 
λυτέος διά λόγους υγείας, ό Άνθυπαστυνόμος κ. Φρυσίρας Γεώργιος τοϋ Σπυρί
δωνος. Διά τήν μακροχρόνιον έν τώ Άστυνομικώ Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του, 
ό κ. Αρχηγός τής Αστυνομίας έξέφρασεν αύτω τήν εύαρέσκειάν του.

—Δι’ άποφάσεων τοϋ κ. Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, μετετάγησαν εις τήν 
Α' κατηγορίαν τής Μονίμου Διαθεσιμότητος, οί Άνθυπαστυνόμοι κ.κ. Κολαΐτης 
Ιωάννης τού Γερασίμου καί Βαλιανατος Διονύσιος τού Εύαγγέλου, λόγω έπιδεινώ- 
σεως τής καταστάσεώς των.

_Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, έτέθη εις έξάμηνον δια-
θεσιαότητα, τή αιτήσει του, διά λόγους υγείας, ό Αστυνόμος Β' τάξεως κ. Ποθάκος
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Θεόδωρος του Νικολάου. Ούτος κατά τον χρόνον τής διαθεσιμότητος θά. λαμβάνη 
πλήρεις τας αποδοχάς των έν ένεργεία συναδέλφων του.

— Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Γιαννόπουλος 
Κωνσταντίνος του Μιχαήλ, Γατέας Γεώργιος του Παναγιώτου, Παπανδρέου Σπυ
ρίδων τού Άνδρέου, Πρίνος ’Αντώνιος τού Δημητρίου, Παπαγεωργίου ’Ιωάννης 
τού Γεωργίου, Παρασκευάς Χρηστός τού Πέτρου, Μανιάτης Άνδρέας τού Πέτρου, 
Παπαγεωργακόπουλος Παναγιώτης τού Ίωάννου, Δεμερτζής Κωνσταντίνος τού 
’Αγγέλου, Παπανικολάου Άνδρέας τού Γεωργίου καί ό 'Υπαρχιφύλαξ κ. Καλλιγας 
’ Ιωάννης τού Ήλία.

— Απελύθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Αστυφύ
λακες κ.κ. Τσαλαβούτας Γεώργιος τού Δημητρίου καί Μαρκόπουλος Βασίλειος τού 
Κωνσταντίνου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

'Υπό τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης καί Πέλλης κ. Διονυσίου 
έλάβομεν την κατωτέρω δημοσιευομένην έπιστολήν, διά την οποίαν, ως καί διά 
το άποσταλέν ήμΐν εξοχον πνευματικόν έργον του «Ένενήκοντα τέσσαρες Ποι- 
μαντορικαί ’Εγκύκλιοι)), θερμότατα εύχαριστοΰμεν :

Π ρός
Την άξιότιμον Διεύθυνσιν τού περιοδικού « ’Αστυνομικά Χρονικά»

Εις ’Αθήνας
Αξιότιμοι Κύριοι,

Έχομεν την τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμΐν, ότι άνελλιπώς λαμβάνομεν τό εκλεκτόν 
περιοδικόν ύμών « ’Αστυνομικά Χρονικά» τό όποιον «τιμής ενεκεν» μάς αποστέλλετε 
καί τό όποιον ήμεΐς άπλήστως άναγιγνώσκομεν καί μανθάνομεν τόσα άγνωστα ήμΐν 
πράγματα, τά. όποια ημείς θεωροΰμεν κατορθώματα εύγενών ήρώων αφιερωμένων 
εις τό καθήκον τής τιμής καί τής άσφαλείας των άλλων.

Πιστεύσατέ μοι, άγαπητοί κύριοι, εκλεκτοί θεράποντες τού εύγενεστέρου καί 
υψηλότερου καθήκοντος, ότι, όταν άπομεμονωμένος εις τό ταπεινόν μου κελλίον, 
άργά τό βράδυ, όχι αναγιγνώσκω, αλλά βαθέως μελετώ τό ώραΐον περιεχόμενον τού 
θαυμάσιου περιοδικού σας, καί βλέπω τούς κόπους σας, γιατί όχι καί τούς κινδύνους 
σας, καταλαμβάνομαι ύπό ιλίγγου θαυμασμού καί αισθάνομαι μίαν ενδόμυχον προ
σευχήν νά άνεβαίνη εις τά χείλη μου τά. όποια ψιθυρίζουν συγκηνιτικά «Κύριε βοήθει 
πάντα τά καλά αυτά παιδιά καί χάριζέ τους πλούσια τά άγαθά Σου καί τήν εύλογίαν 
Σου.

Μέ ένα μου διάπυρον καί βαθύ εύχαριστώ κλείω τήν παρούσαν μου καί μέ 
ακόμη βαθύτερον εύχαριστώ διά τό δώρον σας τελειώνω.

Ά λλ ’ αισθάνομαι ύμάς καλούς μου φίλους. Καί τούς καλούς φίλους καί τά ελά
χιστα δώρα εύχαριστούν δι’ αύτό κι’ εγώ σάς αποστέλλω εν έλάχιστον άντίδωρον, ώς 
δείγμα άγάπης καί τιμής. Είναι εν έκ τών πνευματικών μου έργων όπερ επιγράφεται 
«Ένενήκοντα τέσσαρες Ποιμαντορικαί ’Εγκύκλιοι. Τεύχος Δεύτερον». Εις αύτό θά 
μέ ΐδητε άνάγλυφον καί ολόκληρον. "Ολα μου τά άλλα έργα έχουν έξαντληθή. ’Εάν πού 
άνακαλύψω καί άλλο κανένα θά σάς τό άποστείλω διά τήν βιβλιοθήκην σας.

Και πάλιν θερμοίς σάς εύχαριστώ καί σάς συγχαίρω, εύχόμενος πάσαν ποόοδον 
καί χαράν.

Διάπυρος προς Κύριον Εύχέτης
t  Ο 'Εδέσσης κα ί Πέλλης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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δραχμών ύπό του Ο .Φ .Α . ’Α θηνώ ν εις ενα τω ν  καλυτέρω ν  
ά σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν .—’Εκδρομή εις Κέρκυραν τω ν  στελεχώ ν τω ν  
π α ιδ ικώ ν μας κ α τα σ κ η νώ σ εω ν . — Σ υνεντευξ ις  ανώτερου^ Α με
ρικανού αστυνομ ικού προς τούς δημοσιογράφους εις τό Αρχη
γείου ’Α στυνο μ ία ς Π όλεων. Ιπο τοΰ Υπαστυνόμου Α κ. Χαρ.
Σταμάτη ..............................................................................................................

Ρ αδ ιοφ ω νικό ν μήνυμ α  τοΰ Ά ρ χ η γο ϋ  Α στυνομ ίας Πόλεων κ . Ε υαγ
γέλου Κ αραμπέτσου επ ί τή έβδομάδι προλήψεως^ α τυχ η μ ά 
τ ω ν . —’Απονομή επάθλω ν εις τούς ν ική τας τώ ν  εσω τερ ικώ ν  
σκο π ευτικώ ν ά γώ νω ν ’Α στυνομ ικής Δ ιευθύνσεω ς ’Α θη νώ ν.  
'Ο μιλία τοϋ 'Υπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως κ . Χ ρ . Αποστολάκου  
προς τούς ’Α ξ ιω μ α τικ ο ύς  κα ί κατω τέρους ύπ αλλή λο υς τω ν  Σ ω 
μ ά τω ν ’Α σ φ α λ ε ία ς . 'Υπό τοΰ Υπαστυνόμου Α κ. Χαραλ. Σταμαι,η 

Ή ’Εθνική Ε σ τ ία  «Β ασ ιλεύς Π αύλος» φ ιλ ο ξενε ί 90 αστυνομ ικούς  
τοΰ Τ ουρισμού έξ ολοκλήρου τή ς Ε λλά δ ο ς .—Οί Δ' Π αναστυνο- 
μ ικ ο ί’Α γ ώ ν ε ς .—Λ αμπραί π α τρ ιω τ ικ ο -κ α λλ ιτεχ ν ικ α ί έκδηλώ σεις  
ύπό τής «Π αιδ ικής Σ κηνής» τοϋ ’Α ρχηγείου ’Α στυνομ ία ς Πό
λ ε ω ν . 'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη .......................

Α ί Π άτραι τ ιμ ο ΰν  τή ν  μνήμην τοϋ Π ολιούχου τω ν  ’Αποστόλου Αν- 
δρέου.—Κ α ί ή ’Α στυνομ ία  τή ς  πόλεω ς ση μ ε ιώ νε ι μ ίαν άκόμη  
επ ιτυ χ ία ν  ά ναφ ο ρ ικ ώ ς με τή ν  Τ άξιν κα ί τή ν ’Α σ φ ά λ ε ια ν  150.000  
περίπου π ρ οσκυνη τώ ν κα ί μεγάλου πλήθους επ ισ ή μ ω ν. Εύλα- 
βές μνημόσυνου τώ ν  ήρ ω ϊκώ ς πεσόντω ν κατά  τό Δ εκεμβριανόν  
Κ ίνη μ α  1944 μ α χη τώ ν Σ ω μ ά τω ν ’Α σ φ α λ ε ία ς . 'Υπό τοΰ Υπαστυ
νόμου Α' κ. Χαραλ. Σταματη.......................................................................

Σελίς

999

1025

1083

1133

Ε' . ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΠΩΤΕΡΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Ή  δράσις τή ς Ε λ λ η ν ικ ή ς  άντικατασκοπ είας κατά  τή ν περίοδον
Anm /in/.c <ύ·—\ —~~υ0ς Άνθυπαστυνόμου κ. Γ. Δουκάκη 25, 69, 113, 1ο8

'Υπό
1940-1945 . 'Υπό του τέως

Ά ν α κ ά λ υ ψ ις  κα ί σ ύ λ λ η ψ ις  τής δ ιεθνούς σπείρας KRAFTFR. 'Y
τοΰ τέως Άνθυπαστυνόμου κ. Γ. Δουκάκη ....................  213, 262, 30b, 34J

Ή  β ίλλ α  με τά  κ λ ε ισ τύ  π ράθυρα. 'Υπό τοΰ τέως Άνθυπαστυνόμου
κ. Γεωργ. Δουκάκη ..........................................................................................

’Ε πεισόδια α σ τυνο μ ικ ώ ν  μ ’: επ ικ ινδύνους κ α κο π ο ιο ύς. 'Υπό τοΰ τέως
Άνθυπαστυνόμου κ. Γεω γ. Δουκάκη......................................................... 501

Μία άκόμη ήρω ϊκή  α ύτο Σ  σία  ά σ τ υ φ ύ λ α κ ο ς . 'Υπό τοΰ τέως Άνθυπα-
στυνόμου κ. Γεωργ. Δουκάκη .................................... .......................... .. · · °48

Μία απάτη πέρα άπό τά  σύνορα τή ς φ α ν τα σ ία ς . 'Υπό τοΰ τέως Ά ν-
θυπαστυνόμου κ. Γεωργ. Δουκάκη ...........................................— ο9ο> 9'j J ’ 989

’Απατεώνες πού άνέστησαν νεκρούς διά νά ε ίσπράξουν χρήματα απο
τό δημόσιο τ α μ ε ίο . 'Υπό τοΰ τέο^ς 5Ανθυ/«.αστυνόμου κ. I .Δουκάκη J o-j, 1014

ΣΤ' . ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Ή  ’Α σ τυνο μ ία  Π όλεων εις τά ς ’Α θήνας. ( ’ Ιανουάριος 1925 - Ί α -
νουάριος 19 6 5 ) . 'Υπό τοΰ'Υπαστυνόμου Α' κ. Χαρ. Σταματη.........17υ, 221

Τ άξις κ α ί ’Α σ φ ά λ ε ια  εις τά ς ’Α θή νας. 'Υπό τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου 
Αθηναίων κ. Δημη ερίου Σ κουζέ.................................................................
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Ξ εκίνημα κα ί πρώτες θυσ ίες τοΰ Σ ώ μ α το ς ’Α στυνομ ίας Π όλεων. Σελίς 
Ί π ό  τοΰ τέως Άνθυπαστυνόμου κ. Γεωργ. Δουκάκη ......................... 401

Ζ' . ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ
’Α στυνομ ικά  σ τ ιγμ ιό τυπ α  δεκαπενθημέρου . 'Υπό τοΰ κ. Ν A 41 89

124, 174, 230, 283, 329, 365, 431, 471, 570, 614, 715, 759, W ,
903, 993, 1049, 1103, 1130

Χ ρ ιστο υγενν ιά τ ικη  γιορτή γ ια  τα  πα ιδ ιά  τω ν  α σ τυνο μ ικ ώ ν  τής  
’Α στυνομ ική ς Δ ιευθύνσεω ς Π ειραιώ ς. —'Ημερήσια δ ιαταγή τοΰ  
άποχωρήσαντος Δ ιο ικητοΰ τώ ν  ’Α στυνο μ ικ ώ ν  Σ χολώ ν κ . Ά .  
Μ ουρούσια . — Τό κόψ ιμ ο  τής β α σ ιλό π ιττα ς  κα ί ή διανομή τώ ν  
δώ ρω ν στήν 'Υ π οδ ιεύθυνσ ι Τροχαίας Κ ινήσεω ς ’Α θ η νώ ν . 'Υπό 
τοΰ 1 -αστυνόμου Α' κ. Ίουαν. Ράϊκου ................................ 7 g

Δεκαπενθήμερον Τ ροχαίας. 'Υπό τοΰ κ. Ν. Α. .83, 136, 191, 238 287
333, 374, 426, 478, 619, 665, 703, 766, 855, 947, 104ΐ’ 1099, 1142 

Ή  παραχώ ρησις οίκοπεδικής έκτάσεω ς ε ις  τον Ο.Σ.Υ.Α.Π. κ α ί ή μέρι
μνα τής Π ολιτείας γ ιά  τά  δ ίκαια  α ιτή μ α τα  τώ ν  α σ τυνο μ ικ ώ ν  . —Ή  
Ε .Π ,Σ .Α . σε ειδ ική τελετή  α να γνω ρ ίζε ι τή ν  συμβολή τώ ν  α σ τυ 
νο μ ικ ώ ν  στήν δ ιεξαγω γή  α θλη τ ικ ώ ν  εκδηλώ σεω ν κ α ί εκφ ρά ζε ι
ευχ α ρ ισ τ ίες . 'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. ’Ιωάν. Ρ ά ϊκ ο υ .............. 126

'Ο αποκριάτικος χορός τή ς Σχολής Ύ π α σ τ υ ν ό μ ω ν . 'Υπό τοΰ Δοκίμου
'Υπαστυνόμου κ. Ε. Γιαννακοπούλου....................................  275

Π ατρινό κ α ρ να β ά λ ι. 'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Άναστ. Συφάντου 320 
’Από τή ν  ορκωμοσία τώ ν  νέω ν  α σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν .  'Υπό τοΰ 'Υπαστυ

νόμου Α' κ. ’Ιωάν. Ράϊκου .......................................................  1079
Η . ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ — ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ— ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΐ ί ΐ ι  Ι2.ΜΟΣ
Α να κ ο ίνω σ ις  ’Α ρχηγείου ’Α στυνο μ ία ς Π όλεω ν.................................  439
Ε μ φ α ν ίσ ε ις  Φ ιλαρμονικής ’Α στυνο μ ία ς Π ό λ ε ω ν ................. 240, 624 1055

Ά θ λ η τ ικ α ί ά σ τυνο μ ικ α ί εκ δ η λώ σ ε ις ...............................  336 383
III . ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Ή  δολο φ ο ν ία  τοΰ Γ ιάννη  Τ σο υκ λ ίδ η . 'Υπό τοΰ δημοσιογράφου κ. Σπ
Λεωτσακου........................................................................ ........... 15 59

Ή  δο λο φ ο ν ία  τοΰ Γ ιάννη  Μ π έλμ π α . 'Υπό τοΰ δημοσιογράφου κ. Σπ 
Λεωτσακου.................................................

Τό χαρούμενο πάρτυ πού έτελε ίω σ ε  μέ μ ιά  φ α ρ μ α κ ε ία . 'Υπό τοΰ
ο/)μοσιογρα(ρου κ. Σ/c. Λεωτσακου................................  148 197

Μία δολο φ ο ν ία  στον Κ ο λ ω ν ό . 'Υπό τοΰ δημοσιογράφου κ. Σπ' Λεω
τσακου .....................................................................................  _ ' 2&0

Πως σκο τώ θηκε ό σ ω φ έρ  στο Μ οσχάτο. 'Υπό τοΰ δημοσιογράφου κ "
Σπ. Λεωτσακου...................................................................................... 297, 342, 389

Τ αμαρα, η φ ο ν ισ σ α  τ ώ ν  Κ ιν έ ζ ω ν . 'Υπό τοΰ δημοσιογράφου κ. Σπ.
Λεωτσακου ........................................ 445, 487, 534, 583, 631, 680, 729, 781

W δ ο λο φ ο ν ία  κ α ι λ η σ τε ία  τοΰ χ ρ η μ α τισ το ϋ  Μ ανώλη Μ. Κ ο κκ ίνο υ .
1 -1.0 του δημοσιογράφου κ. Σπ. Λεωτσάκου................................... §27 873
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Ή  δολοφονία  τοϋ καπετάνιου με τή  διπλή ζω ή . 'Τπό του τέως Ανθυ- Σελις
παστυνόμου κ. Γεωογ. Δουκάκη .................................................. 832, 878, 929

Μία πυρκαϊά  πού κρ ύβε ι φοβερό κ α ί σατανικό  έγκλη μ α . Ύπό του ^
δημοσιογράφου κ. Σπ. Λεωτσάκου........................................................  92ο, 9/7

Τό έγκλημα τής Κ α ισαρ ιανής . 'Τπό του δημοσιογράφου κ. Σπ. Λεωτσα-
κ ο υ .................................................................................................................1009’ 1065

Ή  λη σ τε ία  τή ς  Κ εντρ ικής Τραπέζης. 'Τπό τοϋ δημοσιογράφου κ. Σπ.
Λεωτσάκου............................................................................................................. 1

Ή  κοπέλα με τά  π λα στά  τσ έκ ς . Κατά μετάφρασιν έκ τοϋ άγγλικοΰ
ύπό Άστυφύλακος κ. Άναστ. Β ογιατζή ...................................................  ^ 1

IV . ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ

Λ άϊ Ντετέκτορ (α ν ιχ νευτή ς  τοϋ  ψ ε ύ δ ο υ ς ) . Ί π ό  τοϋ κ. Ουώλτερ Αρμ,
κατά διασκευήν « ’Αστυνομικών Χρονικών ................................29, /2, 121, 163

'Ο όρος τής ά λη θε ία ς . 'Τπό τοϋ ’Αστυνόμου Β' κ. Γ. Κανελλοπουλου.........  209

Υ . ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Έ ξάρθρω σις τεσσάρω ν σπειρώ ν ξένω ν κα ί ήμεδαπώ ν λαθρεμπόρων  

να ρ κ ω τικ ώ ν  ύπό τής Υ .Γ .Α . ’Α θη νώ ν . (Σ υ λ λ ή ψ ε ις  19 μελώ ν  
κατάσχ εσ ις χ α σ ίς  192 χ ιλ ιο γρ ά μ μ ω ν σ υ ν ο λ ικ ώ ς , ενός ύπερπο- 
λυτελο ϋς  α ύτο κ ινήτο υ  κα ί σοβαρώ ν χ ρ η μ α τικώ ν ποσώ ν) . Ί π ό
τοϋ 'Τπαστυνόμου Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη .......................................  ̂ 502, 548
( α ' .—Ε ισαγω γή  χ ασ ίς 78 χ ιλ ιο γρ άμ μ ω ν εκ Λ ιβ ά νο υ . —Έ ξάρ-  
θρω σις πο λυμ ελο ύς σπείρας λαθρεμπόρων κα ί κα τά σχ εσ ις  χ ασ ίς  
56 χ ιλ ιο γρ ά μ μ ω ν κα ί 2 01,2  γραμμαρ ίω ν , σελ . 504 .— β '. Ε ισα γω 
γή εξ ’ Ιορδανίας χ ασ ίς 15 χ ιλ ιο γρ ά μ μ ω ν κα ί 329 γ ρ α μ μ α τ ίω ν . — 
Σ ύ λ λ η ψ ις  δύο έκ τώ ν  μ ελώ ν τή ς σπείρας κα ί κα τά σχ εσ ις  τω ν  
να ρ κ ω τ ικ ώ ν , σελ. 507.—γ'. Ε ισαγω γή χ α σ ίς  20 χ ιλ ιο γρ άμ μ ω ν έκ 
Λ ιβ ά ν ο υ .— Έ ξάρθρω σις τή ς σπείρας — κ α τά σχ εσ ις  τώ ν  ναρκω 
τ ικ ώ ν  κ α ί μ ια ς ύπ ερπολυτελοΰς «Μ π ο υΐκ» , σ ε λ . 548. δ' — Κ α-  
τά σχ εσ ις  χ α σ ίς  100 χ ιλ ιο γρ ά μ μ ω ν! — Έ ξάρθρω σις τετραμελοϋς  
σπείρας λαθρεμπόρω ν ν α ρ κ ω τ ικ ώ ν , σ ελ . 5 5 1) .

Ή  μ υστηρ ιώ δης δολοφονία  τοϋ Stanley Setty. Κατά μετάφρασιν έκ τοϋ
άγγλικοΰ ύπό τοϋ Άρχιφύλακος κ. Κο^νστ. Λαψάνη................................ 737

Έ να ς δ ιπ λω μ άτη ς μέσα σέ σπείρα λαθρεμπόρων . Κατά μετάφρασιν
έκ τοϋ άγγλικοΰ ύπό τοϋ Άστυφύλακος κ. Αναστασίου Βογιατζή . . 744, 801

V I. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ — ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Περί τή ς εύθα νασ ία ς άπό θρ η σκευτ ική ς , κ ο ινω ν ικ ή ς  κα ί νομ ικής  
π λ ε υ ρ ά ς . 'Τπό τοϋ κ. Τ. Γεωργοπού?ω>υ, Προέδρου τοϋ Δικηγορικού
Συλλόγου Πατρών .............................................................................................

Προδόται κ α ί κατάσκο π ο ι. 'Τπό τοϋ ’Αστυνόμου Α' κ. Άναστ.^Γαρ-^

‘Η σ τα τ ισ τ ικ ή  ώ ς μέτρον έρεύνης κα ί περ ιστολής τού έγκ λή μ α το ς.
'Τπό τοϋ δημοσιογράφου κ. Δ. Δ. Μυλωνά................................................ 99

Γ ια τ ί τά  δ ικ αστή ρ ιά  μας (άμερ ικανικά) προστατεύουν τούς έγκλημα-
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τ ία ς ;  Ά π ό  τό αμερικανικόν περιοδικόν «Reader’s Digest», κατά με- Σελίς
ταφρασιν του Άστυφύλακος κ. Α. Γεωργακοπούλου ...........................  170

Σ υγκ ρ ιτ ικ ή  μελέτη τω ν  κ α θεστώ τω ν  τή ς Δ ημοκρατίας κα ι τής
κο μ μ ο υν ισ τ ικ ή ς δ ικ τατορ ίας. 'Υπό του κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου.. 193, 247 

Τό α ίσθημα  τής αγάπης προς τήν Π ατρίδα. 'Υπό του κ. Θεμ. Θεο-
δωροπούλου.........................................................................................  225

Τ εντυμ π ο ίσμ ό ς.— Δ ιεθνές πρόβλημα. Έκ του άμερικανικοΰ περιοδικού 
«Reader’s Digest», κατά μετάφρασιν τοΰ Άρχιφύλακος κ. Κωνστ.
Λαψάνη .........................................................................................  267

Ή  προσοχή στήν φ ω ν ή  τής σ υνε ιδ ή σ εω ς. 'Υπό του κ. Θεα. Θεοδω-
ροπούλου.......................................................................................  315, 355, 388

Ο κ ινη μ ατο γράφ ος κα ί ή τη λεό ρ α σ ις . 'Υπό τοΰ κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου 339 
Νεανικό παραστράτημα (τεντυμ π ο ίσ μ ό ς). 'Υπό τοΰ κ. Ν. Άρχιμαν-

δρίτου^............................................................................................... . : . . 433, 481
Η δ ιακονία  τής δ ικ α ιο σύνη ς. 'Υπό τοΰ κ. Θεμ. Θεοδωροπούλου .. 457, 509 

Α ί ύπ ερ ιώ δεις  ά κ τ ΐν ε ς . 'Υπό τοΰ ’Αστυνόμου Α' κ. Άναστ. Γαρδίκα. . . 497
Έ ργον τω ν  οργάνων δ ιο ικήσεω ς ή ένσάρκω σις τής δημοσίας π ο λ ιτ ι-  

κ ή ς .'ά π ό  τοΰ Συμβούλου επί των διοικητικών υποθέσεων τής έν Ά -
θήναις Πρεσβείας των Η.Π.Α. κ. Bernard Rosen ...............................  529

Ή  δύνα μ ις  τή ς Π ίστεω ς. 'Υπό τοΰ κ. Θεμ. Θεοδωροπούλου................  553
Ή  προθυμ ία  προς έκπλήρω σιν τοΰ καθήκοντος. 'Υπό τοΰ κ. Θεμ.

Θεοδωροπούλου.......................................................................  β5 ΐ  705
'Ο μ ηχανισμός τής Σ οβ ιετικής προπαγάνδας. 'Υπό τοΰ κ. Τζών Κλούζ. 673 
Σ χολα ΐ έπ ιμ ο ρ φ ώ σεω ς προσωπικού λεω φ ο ρ ε ίω ν . 'Υπό τοΰ κ. Ν.

’Αρχιμανδρίτου..................................................................................  ggg
5ον Δ ιεθνές Συνέδριου Τ ροχαίας. Κατά μετάφρασιν έκ τοΰ γαλλικού

ύπό τοΰ Άστυφύλακος κ. Άναστ. Βογιατζή ......................................  697
Περί τή ς  ελευθερ ίας τή ς άγω νιζομένης επ ί τή ς γής άνθρω π ό τητο ς.

'1 πότου καθηγητοΰ τής ’Εγκληματολογίας εις τήν ΙΙάντειον Άνωτάτην 
Σχολήν Πολιτικών Επιστημών κ. ’Ιωάν. Παπαζαχαρίου. . . . 724 769

, , ' 817, 865, 913, 972 1060
Ο σεβασμός κ α ί ή άγάπη τής ά λη θε ία ς. 'Υπό τοΰ κ. Θεμ. Θεοδω-
_ ροπούλου.................................................................................................... 749 795

’Ε γκέφ α λος κα ί Π ολιτ ισμός. 'Υπό τοΰ εκτάκτου καθηγητοΰ τής Ψυ
χιατρικής καί Νευρολογίας κ. Κωνστ. Κωνσταντινίδη ........  776, 823, 869

'Η ά να γ νώ ρ ισ ις  κα ί ό σεβασμός τού ήθικοΰ νόμου .'Υπό τοΰ κ. Θεμ.
Θεοδωροπούλου.....................................................................  g37 ggj

Τό σ ώ μ α  τοΰ ά νθρ ώ π ο υ. (Γενικές γ νώ σ ε ις  φ υσ ιο λ ο γ ία ς  κ α ίά ν α -
τ ο μ ία ς ) . 'Υπό τοΰ κ. Θεμ. Θεοδωροπούλου ........  986, 1017, 1070, 1127

Π ερίεργες σ υ μ π τώ σ ε ις  συνδεδεμένες μέ τή ν 'Ιστορία (22 Νοεμ
βρ ίου 1963 - 22 Νοεμβρίου 1965) . 'Υπό τοΰ Αστυνόμου Α' κ. Β.
Κ ρ ύου.....................................................................

VII. ΕΟΡΤΑΙ — ΕΠΕΤΕΙΟΙ

Κ α ί επ ί γή ς ε ιρή νη . 'Υπό τοΰ κ. Ν. Αρχιμανδρίτου....................
25η Μ αρτίου 18 2 1 . 'Υπό τοΰ Ύπαστυνόμου Α' κ. ’Ιωάν. Ράΐκου

-4073
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Χ ριστός Ά ν έ σ τ η .  'Υπό του δικηγόρου κ. Ξενοφ. Χατζησαράντου...........
Εύχή κα ί Προσδοκία. 'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη 
Κ ω νσ τα ντ ίνο ς  Ρ α κ τ ιβ ά ν . — Έ να ς επ ιφ α νέσ τα το ς  νομομαθής κα ί 

π ο λ ιτ ικ ό ς .—'Ένας μεγάλος θεμ ελ ιω τή ς . (Μέ τή ν  επέτειον 100  
έτώ ν από τής γεννήσεώ ς του κα ί 30 άπό τοϋ θανάτου το υ .)  'Υπό
του 'Υπαστυνόμου Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη ...........................................

Κ ω νστα ντ ίνο ς Π απαρρηγόπουλος. —Ό  μεγάλος ιστορικός τοΰ Γέ
νο υς , ό απολογητής τής ’Ε θνικής μας ένό τη το ς. (Με τήν έπε- 
τειον 150 έτώ ν άπό τής γεννή σεώ ς το υ ) . 'Υπό τοϋ 'Υπαστυνό
μου Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη..................................................; ................■··

Θ εοτόκος.—Ή  μόνη Σ ωτηρία τω ν  Π ιστώ ν. 'Υπό τοϋ 'Υπαστυνόμου
Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη ........................................................ ' .......................

Ή  πολεμική αρετή τώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν  κ α ί τό έπος τοΰ 1946 - 1949. 
(Μέ τήν π ανεθνικήν έπέτειον συντρ ιβή ς τοϋ κομμουνιστοσυμμο-
ρ ιτ ισμ ο ϋ). 'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη.............

28η ’ Ο κτω βρίου. 'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Χαραλ. Σ ταμ άτη ....
Τό μήνυμα τοΰ 19 4 0 . 'Υπό τοΰ Αστυνόμου Α' κ. Βασιλ. Κρύου...........
Εικοστή έπέτειος τοΰ ’ Ο ργανισμού 'Η νωμένων ’Ε θνών (Ο .Η .Ε .)

'Υπό τοΰ κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου ..............................................................
Δεκέμβριος 1944 : Ίπο του Υπαστυνόμου Α κ. Χαραλ. Σ.αμά^η - 
Τό μέγα μήνυμα  : 'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη . . . .  
Χ ριστούγεννα : 'Υπό τοΰ δικηγόρου κ. Λενοψ. Χατζησαραντου................

885
625

645

709

721

857
961
965

970
1057
1105
1107

VIII. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Α' . ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πρόλογος. —'Ο Ζαχαρίας Π απαντω νίου κα ί ό σκοπός τής ’Α στυνο
μ ία ς . 'Υπό του Υπαστυνόμου Α κ. Χαραλ. Σταματη ......................

'Ο Παύλος Ν ιρβάνας. — « Τό ’Ελεύθερο » κα ί «Ή  φ λο ύδα  » . 'Υπό
τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Χαραλ. Σταματη ...............................................

'Ο ΤΙμος Μ ω ραϊτίνης κ α ί. . . «Τό ένα  π α π ο ύτσ ι»  . 'Υπό τοΰ'Υπαστυ
νόμου Α' κ. Χαραλ. Σταματη ..........................................................................

'Ο Κ ώ στας ’Α θάνατος .—'Η «Π αραφορά» κ α ί ή « ’Ά ν ε σ ις»  . 'Υπό τοΰ
'Υπαστυνόμου Α' κ. Χαραλ. Σταματη ........................................................

'Ο Κ ω στής Μ π α σ τ ια ς . — Ή  « ’Α σ τυνο μ ία  » κα ί « 'Ο Π όλισμαν » .
'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Χαραλ. Σ ταμάτη....................................

« Ή  ’Α στυνομ ία  Π όλεων » — «Ή  πρώ τη έ μ φ ά ν ισ ις » . — « Θρήνος » 
κα ί τό « ’Α στυνομ ικό ν τά κ τ» .'Υ π ό  τοΰ'Υπαστυνόμου Α Χαραλ.
Σταμάτη.............................................................................................. ' ' ' ' ' '

«Ή  ν έ α ’Α σ τυ ν ο μ ία » .—'Ο « ’Α θέμ ιτος συνα γω νισμ ό ς»  .— Οι « Νεω
τερ ισμο ί»  κ α ί « Α ί χ ε ιρ ο νο μ ία ι» . 'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α κ.
Χαραλ. Σ ταμάτη.................................... ...............; ■ · ; :  _ _ ;................... ; '

« Ή  ’Α στυνομ ία  Π όλεω ν.—Ή  «Π ρεμιέρα» κα ι « Ο Π όλισμαν στον  
Π ειρ α ιά » . 'Υπό 'Υπαστυνόμου Α κ. Χαραλ. Σταματη .....................
Β' . ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 

'Όταν θέλη ή ν ύ φ η ,  ό γα μ π ρ ό ς ... κα ί ή ’Α στυνομ ία . 'Υπό τοΰ 'Υπα
στυνόμου Β' κ. Μ. Ά ντωνιάδου...................................................................
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Σώσε τό παιδί μου. . . 'Ιπό του 'Υπαστυνόμου Β' κ. Κωνστ. Άντω- Σελίε 
νοπουλου.........................................

Ή ταν ακόμη πολύ ε υ α ίσ θ η τ ο ς 'V ! ' Ύπό' του' ’Αστυφύλακας' κ.' Μήνα
Αναστασακη................................................ 1023

Γ' . ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΝΟΥΒΕΛΛΕΣ

Φάκελλος « Μ.Σ. 389.506 » . 'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α’ κ. Χαραλ. 
ζ^ταματη....................................................  .....  .....Γ -279, 325, 361, 409 

523

18
183

386

387 
626

Δ' . ΕΚΔΡΟΜΑΙ - ΤΑΞΙΔΙΑ
Εκδρομή ’Ε ξω τερικού ................................................

Πορεία στή Ρ ούμελη . (Ά θ ή ν α ι - Ρίο -Ά ν τ ίρ ρ ιο  - Μ εσολόγγι - ’Α
γρ ίν ιου  - ’Έργα ’Α χελώ ου - Κ αρπενήσι - Λ αμία) .'Υπό του 'Υπα 
στυνομου Α κ. Χαραλ. Σ τα μ ά τη ..........................................  bbb

Ή  Σχολή 'Υ π α στυνόμ ω ν άνά τήν 'Ε λλάδα. 'Υπό τού Δοκίμου 'Υπα
στυνόμου κ. Ε. Γλυμή ....................... .....................................  q̂2q

IX . ΠΟΙΗΣΙΣ

Πρέπει νά  ε ίσ α ι δ ίκ α ιο ς. 'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α' κ. Π. Γάλλου. .
Υμνος στη ν Κ ύπρο. 'Ιπό τής κυρίας Ζαναντρίς...............................

Π ροσκυνούμεν σου τά  Πάθη. . . 'Υπό του Δοκίμου Άρχιφύλακος κ 
Νικολ. Άγγελοπούλου .......................................................'

Σ υνά δ ελ φ ο ι, Χ ριστός Ά ν έ σ τ η  ! 'Υπό του Δοκίμου Άργιφύλακος κ 
Νικολ. Ά γγελοπούλου......................................................

Σ τήν νεα  Β ασ ιλοπούλα . 'Υπό του Άστυφύλακος κ. Σωσιπ. Πολίτη
Στή νεογέννητο Δ ιάδοχο του 'Ε λληνικού Θρόνου. 'Υπό τής κυ

ρίας Ζαναντρίς ........ .̂..................................................................  708, 758, 794
Α λ β α ν ία . Ιπό τής κυρίας Ζαναντρίς ..........................................  g71

X . ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ — ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τ ουρισμός κα ι Α σ τυνο μ ία . 'Υπό τού'Υπαστυνόμου Α' κ. I. Γιαννο-
πούλου....................................................... ^

'Ισ τορ ικο ί περ ίπατο ι σ το υς δρόμους τ ω ν ’Α θηνώ ν κ α ί το ύ  Π ειραιώς
(συνέχεια έκ του προηγουμένου τόμου). 'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α' 
κ.Ι. Ράϊκου 43, 91, 141, 189, 232, 285, 331, 377, 429, 473, 521

572,617, 667, 717, 761, 813, 852, 905, 951, 995, 1051, 1096, 1146

X I. ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ — ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Π ροϋπολογισμός Ε .Τ .Υ .Α .Π . οικονομικού έτους 1965 ................  84—85
Π ροϋπολογισμός Κ λάδου 'Υ γείας 'Υ π α λ λή λ ω ν  ’Α σ τυνο μ ία ς  Πό

λ ε ω ν  Ο ικονομικού έτους 1965 .............................................. 86-87
’Α π ολογ ισμ ός Κ λάδου 'Υ γε ία ς 'Υ π α λ λή λ ω ν  ’Α σ τυνο μ ία ς  Π όλεων "

μηνός Δ εκεμβρίου 1964 ......................................................... gg
’ Ισολογισμός οικοδομικού Σ υνετα ιρ ισμ ού 'Υ π α λ λή λ ω ν  ’Α σ τυνο 

μ ία ς  Π όλεων έτους 1964 .............................................................  134-135
Α να κ ο ινω σ ις  Κ λάδου 'Υ γείας 'Υ π α λ λή λ ω ν  ’Α σ τυνο μ ία ς  Π όλεων 137
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’Απολογισμός Κ λάδου 'Υγείας μηνός Ίανουαρίου 1965
15ος Γενικός ’ Ισολογισμός Ε .Τ .Υ .Α .Π . έτους 1964 ........................  2ο
’ Ισολογισμός Κλάδου 'Υ γείας ’Α στυνομ ίας Πόλεων 1964 ................  2d
’Απολογισμός Κ λά δο υ'Υ γε ία ς ’Α στυνομ ίας Πόλεων μηνός Φεβρουά

ριου 1965 ..................................................................................................
’Απολογισμός Κ λάδου 'Υ γείας ’Α στυνομ ίας Πόλεων μηνος Μαρ

τίου  19 6 5 ...................................................................................................
Ά να κ ο ίνω σ ις  Οικοδομικού Σ υνετα ιρ ισμού 'Υ π α λλή λω ν ’Α σ τυνο 

μίας Πόλεων γ' έξωφύλλου τεύχους..........................................................
’Απολογισμός Κ λάδου 'Υ γείας ’Α στυνομ ίας Πόλεων μηνός ’Α πρ ι

λ ίου  1965 ..................................................................................................
’Απολογισμός Κ λ ά δ ο υ 'Υ γ ε ία ς ’Α στυνομ ίας Πόλεων μηνός ’ Ιουνίου

1965 ............................................................................................................
’Απολογισμός Κ λάδου 'Υ γείας ’Α στυνομ ίας Πόλεων μηνός ’ Ιου

λ ίου  1965 ..................................................................................................
’Απολογισμός Κ λάδου 'Υ γείας ’Α στυνομ ίας Πόλεων μηνός Α ύγού-

στου 1965 ................................................................................................
Ά ν α κ ο ίν ω σ ις  Οικοδομικού Σ υνετα ιρ ισμού 'Υ π αλλή λω ν ’Α στυνο 

μ ίας Π ό λ ε ω ν ................................................... ; ■ · ■ ...........................
’Απολογισμός Κ λάδου 'Υ γείας μηνός ’ Ο κτωβρίου 1965 ......................
’Απολογισμός Κ λάδου 'Υ γείας μηνός Νοεμβρίου 1965

X II. ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ -  ΜΗΝΥΜΑΤΑ -  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ -  ΗΜΕΡΗ
Σ ΙΑ ! ΔΙΑΤΑΓΑΙ — ΕΥΧΑΙ

Η μερήσια  δ ιαταγή  τού ’Α ρχηγού τού Α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ  Σώματος κ .
Ε υαγγέλου Κ αραμπέτσου έπ ί τω  νέω  έτει 1965 .............................

Δ ιάγγελμα  τ ή ς Α . Μ .  τού Β ασ ιλέω ς τω ν  Ε λ λ ή ν ω ν  Κ ω νστα ντ ίνο υ
έπ ί τω  νέω  έτε ι 1965 ..........................................................................

Μ ήνυμα τού πρώ ην Προέδρου τή ς Κ υβερνήσεω ς κ . Γ . Παπανδρέου 
έπ ί τω  ν έ ψ  έτε ι 1965 .............................................................................

Η μερήσια δ ιαταγή  τού πρώην 'Υ πουργού Δ ημοσίας Τάξεως κ . Π ο λ .  
Πολυχρονίδη προς τά  Σ ώ ματα  ’Α σ φ α λ ε ία ς  επ ι τω  νέω  έτει
1965 ................................................................................................ ; ■ ; · ·

Μ ήνυμα τού πρώην Προέδρου τη ς Κ υβερνήσεω ς κ . Γ . Παπανδρέου
έπί τή  έπ ετε ίφ  της 25ης Μ αρτίου 1 8 2 1 ...... ......... ........................

Η μερήσ ια  δ ιαταγή  τού πρώην 'Υπουργού Δημοσίας Τ άξεως κ .  Π.
Π ολυχρονίδη έπ ί τή έπετείω  τή ς  25ης Μ αρτίου 1821 .................

Ε ύχαί τού πρώ ην 'Υπουργού Δ ημοσίας Τ άξεως κ .  Π. Π ολυχρο
νίδη έπ ί τα ϊς  έορταϊς τού Π άσχα ......................................................

Ε γκύκλ ιο ς το ύ 'Υ π ο υρ γε ίο υ  Δ ημοσίας Τ άξεως κοινοποιούσα χ α ι
ρετισμόν τού πρώην Προέδρου τής Κ υβερνήσεω ς κ . Γ .  Π απαν
δρέου πρός τά  Σ ώ ματα  Α σ φ α λ ε ία ς  

•Ημερήσια δ ια ταγή  τού ’Α ρχηγού ’Α στυνομ ίας Π όλεων κ .  Ε ύαγγ  
^ Κ α ρ αμ π έτσου, έπ ί τή ήμέρα τη ς πολεμικής άρετης τω ν  Ε λλήνω ν  

κ α ί σ υντρ ιβ ή ς  τού κομμουνιστοσυμμορ ιτισμου (5η Σ επτεμβρίου  
1965) β' έξωφύλλου τεύχους . . . , ...................... · · .......................
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'Η μερήσια δ ιαταγή  
ραμπέτσου έπ'ι
τεύχους ..............

Α ρχηγού ’Α στυνομ ίας Πόλεων κ .Ε ύ α γ γ .  Κ α- 
τή  έπετε ίω  τής 2 8 η ς ’ Ο κτωβρίου 1940 β' έξωφύλλου

X III . ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ — ΚΡΙΣΕΙΣ — ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Π α να γ ιώ τη ς Γ . Γ εω ργόπουλος, ό νέος Γενικός Γ ραμματεύς τοΰ
Υ πουργείου Δ ημοσίας Τ άξεω ς. Ύπό του Ύπαστυνόμου Α' 

κ. Ιωαν. Ραίκου .............................
Ο υ ινσ τω ν  Τ σω ρτσ ιλ  — 'Ο Πατέρας τή ς ν ίκη ς — 'Ο γ ίγ α ς  τοΰ εικο

σ το ύ  α ιω νο ς . Υπό τοΰ κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου........................................
Ε πιστολή  τοΰ Δημάρχου Κορωπίου ’Α ττ ική ς

Ε υχαρ ιστήρ ιος επ ιστολή  τοΰ κ . Ν. ’Α ρχιμανδρίτου
Έ κ φ ρ α σ ις  ε ύχ α ρ ισ τ ιώ ν  του 'Υπουργοϋ 'Υ γ ιε ινή ς προς τό ’Α σ τυ 

νομ ικόν Σώμα ...............................
Σ υγχαρητήρ ιος επ ιστολή τοΰ Ο, Κ . Φ. Α .  ’Α θηνώ ν
Ε υχαρ ιστήρ ιος επ ιστολή  τοΰ Β ουλευτοΰ κ .  Ά γ γ .  Π απαϊωάννου
Ε ύχαρ ιστήρ ιος έπ ιστολή τή ς Ε . Λ . Π . Α .......................
Ε υχαρ ιστήρ ιος έπ ιστολή  τοΰ εις Πάτρας Συλλόγου « Κ ο ινω νική

Ε ύχαρ ιστήρ ιος έπ ιστολή τοΰ Σ εβασμ ιω τάτο υ Μ ητροπολίτου Λ ευ- 
καδος κα ι Ιθάκης κ . Δωροθέου

Ε υχαρ ιστήρ ιος έπ ιστολή  τοΰ κ . Pigoreux, κατοίκου Π αρισίων
’Από τή ν  μεγαλοπρεπή , άλλα  κα ί απ λήν τελετήν τή ς βα π τίσεω ς  

τη ς  Δ ιάδοχου του Έ λλη ν ικο ΰ  Θρόνου Π ριγκιπ ίσσης ’Α λεξίας
’Α σ τυνο μ ία  κα ί Κ ο ινό ν . Τπό «Α.Χ. » ...........................
'Ο νέος 'Υπουργός Δ ημοσίας Τάξεως κ . Χ ρ. Ά π οστο λά κο ς
'Ο νέος ’Α ρχηγός τοΰ ’Α στυνομ ικού Σ ώ ματος κ . Ε ύάγγ· Καοα- 

μπετσος .....................................  1 ^
Σ υγχαρητήρ ιος έπ ιστολή  τή ς κ . Μαρίας Τίμου Μ ωραϊτίνη
Σ υγχαρητήρ ιος έπ ιστολή  τοΰ σ υγγρ α φ έω ς κα ί εταίρου τή ς Γ α λλ ι-  

κης Α καδημ ίας κ . Κ . ’Α θανάτου .............................
Σ υγχαρητήρ ιος έπ ιστολή  τοΰ Σ εβα σμ ιω τάτο υ Μ ητροπολίτου "Υδρας 

Σ π ετσ ώ ν  κα ι Α ίγ ίνη ς  κ . Π ροκοπίου.........................
Σ υγχαρητήρ ιος έπ ιστολή  τοΰ Σ εβα σμ ιω τάτο υ  Μ ητροπολίτου Έ δέσ- 

σης κ α ί Π έλλης κ .  Δ ιο ν υ σ ίο υ .................................

Σελίς

299

55

97
144
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426
574
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624

671
672

901
959
968

969 
1056

1104

1104

1152

Χ Ι Υ.  ΕΙΔΗΣΕΙΣ Κ Α Ι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Π ροαγω γαί α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν . 45, 93, 143, 192, 239, 432, γ'έξωφύλλου
ΜΑ7>°υ  ̂ ,Λ 8, 623’ Ύ' έξω? ύλλου τεύχους 293, 909, 960, 1008, 1055 
1 1 0 4 , 1153.

Μ εταβολα ί ά σ τυνο μ ικ ώ ν
’Α μ ο ιβ α ί ά σ τυνο μ ικ ώ ν . 45, 144, 192, 239, 288, 381, 432, γ'έξωφύλ

λου τευχους 288,528, 575, 623, 669, γ' έξωφύλλου τεύχους 293 914
Π αράτασις ορίου ή λ ικ ία ς  ............................... ...................... 93

96
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Δ ιαγρ αφ α ί - Π αραιτήσεις κα ί ’Α π ολύσεις α σ τυνο μ ικ ώ ν . σελ. 94, 143, 
192, 239, 336, 382, γ' έξωφύλλου τεύχους 287, γ' εξωφύλλου τεύ- 
-/ους 288, 528, 623, 671, γ' έξωφύλλου τεύχους . . . .  293, 911, 960, 
, m. . . . . . . . . . . ............................ '............................................... 1055, 1104,

Τοποθετήσεις α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν .........................................................................
’Α στυνομ ικά  Σ υμ β ο ύλ ια , σελ. γ' έξωφύλλου τεύχους 280, σελ...............
’Α λληλογραφ ία  . σελ. γ' έξωφύλλου τεύχους 280, γ' έξωφύλλου τεύχους . . .
Τ ιμητικα ί δ ιακρ ίσεις εις α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ ς ...................................................
Προκηρύξεις εξετάσεω ν διά τάς Ά σ τυ νο μ ικ ά ς  Σ χ ο λά ς......................
’Α ν α κ ο ιν ώ σ ε ις ..................................................................................................
Δ ιορισμοί - Τ οπ ο θετή σε ις..................................................... '.......................
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Β  Α Λ Φ Α Β Η Τ Ι Κ Ο Ν

Α γ ά π η  : Προς τήν Πατρίδα, σελ. 255, 289, 645, 709, 857, 961, 965. -  Προς
την αλήθεια, σελ. 749, 795. ^

Ά γ γ ο υ ρ ά ς :  Λάζαρος (Πένθη ) σελ. 1150.
Ά γ ρ ίν ιο ν  : ( ταξιδιωτ.) σελ. 555.
’Α γ ώ νες  : σελ. 565, 1025, 1083.
’Α θάνατος : Κώστας, σελ. 885, 1104.
Α θή να ι Βλεπε κεφάλαιον II « ’Αστυνομία » στοιχ. ΣΤ', κεφάλ. VIII « ’Αστυ

νομική λογοτεχνία » στοιχ. Α . καί κεφάλ. X' μελέτη « Ιστορικοί περίπατοι 
’ ΛΛ-,στ0υς °?°8·ουζ Αθηνών και Πειραιώς» Γενικού Ευρετηρίου.
Α θλη τ ισ μ ό ς : σελ. 126, 336, 383, 603, 1085.
Α λ β α ν ία  : σελ. 961, 971.

‘Α λ εξ ία  : Διάδοχος, σελ. 625, 626, 708, 758, 794.
Α λεξ ίο υ  : Κωνσταντίνος ( Πένθη ) σελ. 384.
Α λή θεια  : ( δρός άληθείας ) σ. 209.
Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία  : σ. γ' εξωφύλλου τεύχους 280, γ" εξωφύλλου τεύχους 281
Α μοιβαΙ Αστυνομικών, σ. 45,144,192,239,288,381, 432, 528,575 6 2 3  6 6 9  9 1 2
Α να γνω σ το π ο υλο ς : ’Αθανάσιος ( Πένθη) σ. 863
Α να κ ο ινώ σ ε ις  : Κλάδου 'Υγείας σ. 137, Οικοδομικού Συνεταιρισμού Άστυν.

Πόλεων σ. 287, 1008.
Α να κ ρ ιτ ικ ή  : σ. 29, 72, 121, 209.
Α νά σ τα σ ις  : σ. 385.
Α να το μ ία  : σ. 986, 1017, 1070, 1127.
Α νδρέας : Πρωτόκλητος, σ. 1133.
Α νή λ ικ ο ι : σ. 241, 293, 337.
Α ντικ α τα σ κ ο π ε ία  : σ. 25, 69, 113, 158.
Α ντω ν ιά δ η ς  : Σωτήριος, ( Πένθη ) σ. γ' έξωφ. τεύχους 283 
Α π ατη  : σ. 595, 639, 686, 982, 1014.
Α π ολογισμός : Βλ.^ κεφάλ. ΧΓ « ’Ασφαλιστικά Ταμεία» Γενικού Ευρετηρίου. 
Α ποστολακος : Χρηστός ( νέος Υπουργός ) σ. 968, 1025, 1133.

^Αρετη : Πολεμική των Ελλήνων, σ. 857.
’Α σ τυνο μ ία  : Βλ. όμώνυμον κεφάλαιον II καί κεφάλαιον VIII « ’Αστυνομικά λο

γοτεχνία » Γενικού Ευρετηρίου.
’Α σ φ ά λ ε ια  : σ. 313, 502, 548.
Α υ το θ υ σ ία  : Άστυφύλακος, σ. 543.
’Α χ ελώ ο ς : (ταξιδιωτικόν) σ. 555.

Β
Β ρ α βευσ ις  : Τού καλυτέρου Άστυφύλακος ύπό των « Λάϊονς » ’Αθηνών σ. 463. 

Ενός τών καλυτέρων αστυφυλάκων ύπό τού Ο.Φ.Α. ’Αθηνών, σ. 999.

\ : Παναγιώτης ( Γενικός Γραμματεύς 'Υπουργείου Δημοσίας Τά-
ύΙ,οΤΟζ j  O’. DO.

Γ λ ύκ α ς  : Μιχαήλ ( Πένθη ) σ. 861.
Γ ρ α φ ο λ ο γ ία : Δικαστική, σ. 1113.

Δ
Δ εκ έμ β ρ ιο ς : 1944, σ. 1057.
Δ ιά γ γ ε λ μ α  : σ. 49.

Δ“" 0; ΐοδΓΐιοΙΓ’ ° **’ 143, ***■ 239,336’ 382,528' 623,671·
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Δ ιαδικασία : Ποινική κ.λ. σ. 4, 56.
Δ ιαταγα ί : 'Ημερήσιαι, σ. 3, 54, 78, 292, β εξώφυλλου τευχους 296, β εξω

φύλλου τεύχους 299.
Δημοκρατία : σ. 193, 247.
Διακρίσεις : ( τιμητικαί ) σ. 334.
Δ ικαιοσύνη : σ. 457, 509.
Δ ιοίκησις : σ. 529.
Διορισμοί : ( και τοποθετήσεις ) σ. 382.
Δ ολοφονία ι : σ. 15, 59, 102, 253, 737, 827, 832, 873, 878, 929.

Ε
Έ βδομός : Προλήψεως άτυχημάτων, σ. 1025.
Ε γκλή μ α τα  : Βλ. ομώνυμον κεφάλαιον III Γενικού Ευρετηρίου.
Έ γκλη μ α τία ι : Σχιζοφρενικοί, σ. 145. Ψυχοπαθείς, σ. 577, 627. 
Έ γκληματικότης : Νέων, σ. 937.
Ε γκλημ ατολο γία  : Βλ. κεφάλαιον I « Νομικαί μελέται — Εγκληματολογία »

Γενικού Ευρετηρίου.
’Ε γκέφαλος : ( καί Πολιτισμός ) σ. /76, 823, 869.
’Ε γκύκλιος : σ. 437.
Εικόνες : ’Από τήν ’Αστυνομική ζωή, σ. 184, 228, 1023.
Είρτπντπ : σ. 1, 1105.
Ε κδηλώ σεις : Άστυνομικαί. Βλ. σ. 78, 275, 320, 367, 413, 418, 461, 463, 

513, 565, 603, 657, 805, 893, 943, 999, 1025, 1083, 1133.
Έ κδρομαί : 523, 555, 999, 1020.
Ε λ β ε το ί : ’Αστυνομικοί εις ’Αθήνας, σ. 335.
’Ελευθερία : σ. 724, 769, 817, 865, 913, 972, 1061, 1137.
’Ε ξετάσεις : Σχολών ’Αστυνομίας, σ. 336.
Έ ο ρ τα ί: σ. 78, 893. Βλ. καί κεφάλ. VIII «Έορταί-Έπέτειοι» Γενικού Ευρετηρίου. 
’Ε παιτεία : ’Ανηλίκων, σ. 593.
’Επέτειοι : Βλ. κεφάλ. VII « Έ ο ρ τ α ί- ’Επέτειοι» Γενικού Ευρετηρίου. 
Έ πικαιρότης : ’Αστυνομική. Βλ. κεφάλαιον II « ’Αστυνομία», στοιχ. Δ' Γενι

κού Ευρετηρίου.
’Επικουρικόν : Ταμεΐον 'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων, σ. 84, 234. 
’Ε π ιτυχ ία ι : ’Αστυνομικοί. Βλ. κεφάλ. II « ’Αστυνομία» Γενικού Ευρετηρίου, 

στοιχ. Ε καί : σ. 502, 548, 551. ^
Έ πισκόπησ ις : ’Αστυνομική δεκαπενθήμερος, σ. 41, 89, 124, 174, 230, 283, 

329, 365, 431, 471, 570, 614, 715, 759, 850, 903,993, 1049, 1103, 1130. 
Ε ύθανασία : σ. 9.
Έ φ - ΜπΙ - ”Α ϊ : ( 'Ιστορία του ) σ. 32, 75, 117, 167, 217, 271, 309, 354, 

406, 453, 491, 545, 599, 642, 689, 733, 785, 841, 881, 934.

Θ
Θεοτόκος : σ. 721.
Θεσμός : ’Αστυνομικός, σελ. 175, 221, 753, 789, 845, 885, 955, 988, 1045, 1075. 
Θυσίες : σ. 401, 1057, 1137.

Identi-Kit : σελ. 920.
Ί ντερπ όλ  : σ. 23.
’ Ισολογισμοί : Βλ. κεφάλ. XI « Ασφαλιστικά Ιαμεια» 1 ενικού Ευρετηρίου. 
'Ιστορία : Βλ. κεφάλ. X « Τουριστικά - 'Ιστορικά θέματα» Γενικού Ευρετηρίου.



κ
Κ αθήκον : σ. 651, 705, 1057,1137.
Κ α ισαρ ια νή  : ( έγκλημα ) σ. 1009, 1065.
Κ ακοπο ιο ί : Βλ. κεφάλαια: 1) II « ’Αστυνομία», στοιχ. Ε' καί Ζ', 2) III

« Εγκλήματα», 3) « Έγκληματολογικά Χρονικά» Γενικού Εύρετηοίου. 
Κ αραμπετσος : Ευάγγελος ( ’Αρχηγός Αστυνομίας ) σ. 969.
Κ αρπενήσ ι : ( ταξιδιωτ. ) σ. 555.
Κ α τα σ κ η νώ σ ε ις  : Παιδικαί, σελ. 139, 805, 893, 999.
Κ ατάσκοπο ι : σ. 66, 109, 154, 205.
Κ έννεντυ  : σ. 1073.
Κ ινη μ α το γρ ά φ ο ς : σ. 339, 959.
Κ λάδος : 'Υγείας, σ. 86, 88,137,187, 236, 319, 371, 439, 716, 804, 902,1101 1149 
Κ ομμουνισμός : σ. 193, 247, 857, 1057, 1137.
Κ ορυτσά  : σ. 1090.
Κ ρ ίσ ε ις : (καί σχόλια εφημερίδων) σ. 1095. 
Κ ο υλ ιζά κ η ς : Γεώργιος ( Πένθη ) σ. 862. 
Κ ύπρος : ( ποίημα ) σ. 183.

Λ
Λ άϊ Ν τ.τέκτορ : σ. 29, 72, 121.
Λ άϊονς : σ. 463.
Λαθρέμποροι : Ναρκωτικών, σ. 502, 504, 548, 551, 744, 801.
Λ α μ ία  : ( ταξιδιωτ. ) σ. 555.
Λ η στε ία  : σ. 827, 873, 1117.

Μ
Μ αρουλάκος : Κωνσταντίνος ( Πένθη ) σ. 1007.
Μ αρούλης : Γεώργιος ( Πένθη ) σ. γ' εξωφύλλου τεύνους 284 
Μ άρτιος : 1821, σ. 289.
Μ α χ η τα ί: Σωμάτων ’Ασφαλείας σ. 1133.
Μ ελετά ς  : Νομικαί. Βλ. κεφάλ. I « Νομικαί μελέται — Εγκληματολογία» Γε

νικού Ευρετηρίου.
Μ εσολλόγγι : ( ταξιδιωτ. ) σ. 555.
Μ ηνύματα  : σελ. 50,291, 1025.
Μ ήνυμα : (Χριστούγεννα) σ. 1106.
Μ νημοσυνον : Θυμάτων Σωμάτων Ασφαλείας, σ. 1133.
Μ παστιας : Κωστής, σ. 955.
Μ ω ρ αϊτίνης : Τίμος, σ. 845.

Ν
Νάσης : ’Αλέξανδρος ( Πένθη ) σ. 1053.
Νάσκος : Κωνσταντίνος ( Πένθη ) σ. 524.
Ν ιρβάνας: Παύλος, σ. 789.
Νόμος : ’Ηθικός, σ. 837, 891.
Ν ουβέλλα : ’Αστυνομική, σ. 279, 325, 361, 409.
Ν τάβαρης : Γεώργιος ( Πένθη ) σ. 864.
Ν υρεμβέργη : Διάσο^σις παιδίσκης, σ. 999.

Ο
Ο ινόπνευμα : Εις τό αίμα, σ. 449, 494, 539, 587, 635.
Ο κ τώ β ρ ιο ς: 1940, σ. 961, 965.

' Ο μ ιλ ία ι : σ.418, 463, 513, 603, 657, 805, 893, 943, 999, 1025, 1081,1083, 1133.
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'Όμιλος : Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών, σ. 603, 999.
'Ο ργανισμός : 'Ηνωμένων Εθνών, σ. 970.
’Ορθολογισμός : ’Αστυνομικός, σ. 753, 789, 845, 885, 955, 988, 1045, 1075. 
'Ο ρκωμοσία : 567, 1079.
’ Ορός : ’Αλήθειας, σ. 209.

Π

Παιδική : Σκηνή, σ. 418, 805, 893, 1083.
Παπαδάκης : Χρηστός ( Πένθη ) σ. 1053.
Π απανικολάου : Παναγιώτης ( Πένθη ) σ. 1054.
Π απαντω νίου : Ζαχαρίας, σ. 753.
Π απαρρηγόπουλος : Κωνσταντίνος, σ. 700.
Π άσχα : σελ. 385, 413, 461.
Π άτραι : Άποκρεω, σ. 320. Έορταί 'Αγίου Άνδρέου, σ. 1133.
Π έππας : Χρύσανθος (Πένθη) σ. 1150.
Π ίστις : σ. 553, 721, 1105, 1 107.
Π λαστογραφ ία  : σ. 1121.
Π οδόσφαιρον : σελ. 565.
Π οίησις : Βλ. ομώνυμον κειοάλαιον IX Γενικού Ευρετηρίου.
Π ρ ο αγω γα ί: ’Αστυνομικών, σ. 45, 93, 143, 192, 239, 432, 528, 623, 909, 960, 

1008, 1055, 1151.
Προδόται : σ. 66, 109, 154, 205.
Προπαγάνδα : Σοβιετική, σ. 673.
Π ροϋπολογισμο ί: Βλ. κεφάλ. XI « ’Ασφαλιστικά Ταμεία » Γενικού Εύρετηρίου.
Π υρκαϊά : ( καί σατανικόν έγκλημα ) σελ. 925, 977.

Ρ
Ρ α κτιβ άν  : Κωνσταντίνος, σ. 645.
Ρίον : ( ταξιδιωτ. ) σ. 555.
Ρούμελη : ( ταξιδιωτ. ) σ. 555.

Σ
Σ αμπάνης : ’Αθανάσιος ( Πένθη ) σ. 907.
Σαρλής : Κωνσταντίνος ( Πένθη ) σ. 526.
Σ ικ ά γο ν: σ. 1108.
Σκηνή : Παιδική, σ. 418, 805, 893, 1083.
Σ κ ο π ευτα ί: ’Αστυνομικοί, σ. 1083.
Σ πεΐρα ι : σ. 213, 262, 305, 349, 502, 548.
Σ τα τ ισ τ ικ ή  : σ. 99.
Σ τίβος : σ. 565.
Σ τιγμ ιό τυπ α  : Δεκαπενθημέρου, σ. 41, 89, 124, 174, 230, 283, 329, 365, 431, 

471, 570, 614, 715, 759, 850, 903, 993, 1049, 1103, 1130.
Σ υγγράφει? : Παλαιοί ( καί άστυνομικός ορθολογισμός ) σ. 753, 789, 845, 885, 

955, 988, 1045, 1075.
Σ υμ β ο ύλ ια  : ’Αστυνομίας, σ. 143.
Σ υνέδ ρ ια  : Συνταξιούχων Σωμάτων ’Ασφαλείας, σ. 513. Τροχαίας διεθνές, σ. 697. 
Σ υνε ίδ η σ ις  : σ. 315, 358, 388.
Σ υνέντευ ξ ις  : σ. 999.
Σ υνετα ιρ ισμ ό ς : Οικοδομικός 'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων, σ. 287, 1008.
Σ υντα ξ ιο ύχ ο ι : Σωμάτων ’Ασφαλείας, σ. 513, 999.
Σ χ ιζο φ ρ ένε ια  : σ. 571, 627.
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Σ χολαί : ’Αστυνομικά!, σ. 413, 463, 603, 657, 943. Εθνικής Άμύνης, σ. 463.
Έπιμορφώσεως προσωπικού λεωφορείων, σ. 695.

Σ ώμα : ( άνθρώπου ) σ. 986, 1017, 1070, 1127.

Ταμεία Ασφαλιστικά ’Αστυνομίας Πόλεων. Βλ. κεφάλ. XI ((’Ασφαλιστικά 
Ταμεία» Γενικού Ευρετηρίου.

Τ αξίδια  : σ. 523, 555, 1020.
Τ άξις : σ. 313.
Τ ελετα ί : σ. 943, 1025, 1083, 1133.
Τ εντυμποϊσμός : σ. 267, 433, 481.
Τηλεόρασις : σ. 339.
Τ ριλιανός : Κωνσταντίνος ( Πένθη ) σ. 288.
Τροχαία : Δεκαπενθήμερον Τροχαίας, σ. 83, 136, 191, 238,287, 333, 374, 426, 

478, 619, 665, 703, 766, 855, 947, 1041, 1099, 1142. Διεθνές Συνέδριου 
1 ροχαιας, σ. 697.

Τουρισμός : Βλ. κεφάλ. X « Τουριστικά - 'Ιστορικά Θέματα » Γενικού Εύοε- 
τηρίου. 1

Τ σάλης : ’Ιωάννης ( Πένθη ) σ. 861.
Τ σώ ρτσ ιλ  : Οΰίνστων, σ. 97.

Υ

' YY<7 i6 : 804 § 9 ί ] 7 ? ί  0 1 '^ 4 9 ' Π0λεων’ σ' 86, 88’ 137’ 187> 236> 319, 371> 439,
'Υ περιώ δεις : ’Ακτίνες, σ. 497.

Φ

Φ άκελλος : « Μ.Σ. 389. 506 » ( άστυνομ. νουβέλλα) σ. 279, 325 361 409 
Φ αρμάκης : Παντελής ( Πένθη ) σ. 1102.
Φ ιλαρμονική : ’Αστυνομίας, σ. 240, 624, 1055.
Φ ιλοξενία  : ’Αστυνομικών ύπό τής ’Εθνικής Εστίας, σ. 603, 1083.
Φ ιλοσοφ ία  : Βλ. κεφάλ. VI « Διάφορα θέματα - Φιλοσοφία » Γενικού Εύρετη- 

ριου. r 1
Φ υσιολογία : σ. 986, 1017, 1070, 1127.
Φ ω τογραφ ία  : Έφαρμογαί εις την διερεύνησν τού εγκλήματος, σ. 19 63106, 151, 202, 258, 301, 347. ϊ ΙΗ- ς, σ. ι» , 05,

X

Χ α σ ίς  : σ. 502, 504, 548, 551.
Χ ρ ιστο ύγεννα  : σ. 1105, 1107.
Χ ρονικά  = Έγκληματολογικά. Βλ. κεφάλ. V « Έγκληματολογικά Χρονικά yr Γε

νικού Ευρετηρίου.
Χ ουλάκης : Μιχαήλ ( Πένθη ) σελ. γ' έξωφύλλου τεύχους 279.





Κάθε Σάββατο 

Ώρα 12-12.50' μ. μ.

Παρακολουθείτε την Έκττομττή 

τής ’Αστυνομίας Πόλεων από 

τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


