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I .  Α ντιδρασις κατα τω ν  α θείσ τικώ ν καί υ λ ισ τικ ώ ν  σ χο λ ώ ν .
1. Γ ε ν ι κ ώ ς :
ΕΕοικώ .ερον δ δ Χριστιανισμός έστράφη κυρίως εναντίον της κατά την 19ην 

εκατονταετηρίδα έξαπολυθείσης υλιστικής καί άθεϊστικής φιλοσοφίας, θεωρηθείσης 
ευστόχως ως βασικού κρουνοΰ τού ηθικού κλονισμού της άνθρωπότητος.

Καί εκινητοποιηθησαν διάφορα έκλεκτά χριστιανικά πνεύματα έξ εκπροσώπων 
ποικίλων επιστημονικών κλάδων καί έδημιουργήθη είδος μιας «θεολογικης χριστια- 
v c > c σχολής», ήτίζ, υαξασα ως σχοπον αυτής να επαναγάγτβ τό ανθρώπινον γένος 
εις την «οδόν» καί εις την «ζωήν» καί εις τό «φώς», ήρξατο συστηματικές νά πολεμή 
'■Ψ εισελάσασαν «επιστημονικήν απάτην» («επιστημονικόν ύλισμόν») καί κυβερνή- 
σασαν τήν σκέψιν του 19ου αίώνος.

Κοσμοθεωρίαν διαλαλησασαν δτι βάσις τής πραγματικότητος είναι ή ύλη, δτι 
τό ^«νεφελώδες» πνεύμα παράγεται έκ τών έλίκων τού έγκεφάλου καί τέλος δτι δ 
Θεός είναι υο συνολον τών φυσικών δυνάμεων, ας θεοποιεί δ αδύνατος άνθρωπος, ή, 
κατά τήν εκφρασιν τού Feuerbach, ή προσωποποίησις καί ή προβολή τών ανθρω
πίνων πόθων εντός τού μεταφυσικού πεδίου.

Καί ή θεολογική αυτή σχολή ήρχισε νά καταφέρη αποφασιστικά πλήγματα 
εναντίον τών θεμελιωδών επιχειρημάτων τής διδασκαλίας τού υλισμού καί τής 
άθείας, αποκαλύψασα δτι αυτή αποτελεί ψεύδος καί σαρώσασα τήν προς στιγμήν 
ήγεμονεύσασαν περί τήν κοσμοθεωρίαν ταύτην αίγλην.

2. Ε ί δ ι κ ώ ς :

Γπο την πνοήν δε ταύτην ή έν λόγω χριστιανική θεολογική σχολή έστράφη 
είδικώτερον καί εναντίον σχολών, αΐτινες διεποτίσθησαν ύπό άναλόγων έπικινδύ- 
νων κηρυγμάτων. Έ ν τοΐς καθ’ έκαστον δ’ αΰτη έστράφη:

; «■') Εναντίον τής «ά γ γ λ ι κ ή ς ω φ ε λ ι μ ο κ ρ α τ ί α  ς» (Utilitarismus) , ή 
δποία έκινήθη περί τά καλά καί συμφέροντα.

Πρόκειται περί θεωρίας, άναπτυχθείσης ύπό τού ποινικολόγου φιλοσόφου δικη
γόρου Τερεμίου Βένθαμ (Jer. Bentham) καί διακηρυξάσης δτι δ άνθρωπος άγεται
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μόνον υπό τών έλατηρίων της ήδονής καί ότι ένεργεΐ έκ τοϋ καλώς έννοουμένου 
συμφέροντος κατά τά άξιώματα τοϋ αισθητισμού. Τοιουτοτρόπως όμως δ έν λόγψ 
ώφελιμισμός καί ήδονισμός καί ευδαιμονισμός έδημιούργησε μίαν έπικίνδυνον ψυχο
λογικήν άτμοσφαΐραν παρά τοΐς άνθρώποις, έφ’ όσον άπεφάνθη δτι μοναδικόν εύλο
γον κριτήριον τής ηθικής αξίας καί ηθικής άπαξίας είναι ούχί τά κατά τήν λογικήν 
καί ηθικήν τοϋ ανθρώπου φύσιν αγαθά ή τά φαΰλα, αλλά τά κατ’ αίσθησιν ωφέλιμα 
ή βλαβερά επακολουθήματα τής διαγωγής τοϋ ανθρώπου, ήτοι τελικώς μία ταπεινή 
χρησιμοθηρία.

β ') Εναντίον τής « α γ γ λ ι κ ή ς  έ ξ ε λ ι ξ ι α ρ χ ί α ς »  (Evolutionismus) 
ή όποια ένόμισεν ότι καταρρίπτει τό ψευδός τής θρησκείας, εάν ίσχυρισθή ότι ό 
άνθρωπος κατάγεται έκ τοϋ κτήνους.

Πρόκειται περί θεωρίας, άναπτυχθείσης ύπό τοϋ διασήμου “Αγγλου φυσιοδίφου 
Charles Darwin καί διακηρυξάσης ότι πάντα τά είδη τών έμβιων όντων, δηλονότι 
άνθρωποι, ζώα καί φυτά, παρουσιάζοντα σειράν ανιουσών κλάσεων, παρήχθησαν έξ 
απλών άρχικών μορφών μονάδων ζωής, αί όποΐαι, κατόπιν διαφόρων ποικίλων καί 
πολύπλοκων φυσικοχημικών έπιδράσεων τοϋ περιβάλλοντος, ύπέστησαν, βραδυτάτας 
καί αέναους μεταβολάς, έξελίξεις, αναπτύξεις καί διακλαδώσεις (Differenzierung) . 
Τοιουτοτρόπως όμως καί ή έν λόγψ έξελικτική θεωρία έδημιούργησε μίαν έπικίν
δυνον ψυχολογικήν ατμόσφαιραν παρά τοΐς άνθρώποις, έφ’ όσον ένέταξεν αυτούς εις 
τήν κλίμακα τών ζώων καί έφ’ όσον έθεοποίησε διά τήν έπικράτησιν τόν έν τή 
«ζούγκλα» ίσχύοντα νόμον τοϋ άλληλοσπαραγμοΰ (τόν «άγώνα περί ύπάρξεως») .

γ ')  ’Εναντίον τοϋ « γ α λ λ ι κ ο ύ  θ ε τ ι κ ι σ μ ο ύ »  (Positivismus) τοϋ Auguste 
Comte, δστις έπέφερεν έπικίνδυνον καί τραγικόν κλονισμόν παρά ταϊς ψυχαΐς τών 
ανθρώπων, έφ’ όσον ύπεστήριξεν ότι ή πίστις εις Θεόν είναι μωρία καί ότι κριτή- 
ριον τής ηθικής αξίας τής ανθρώπινης διαγωγής δύναται νά ή μόνον ή έν πνεύματι 
αλληλεγγύης (Altruisme) άφοσίωσις εις τήν έδεαν τής άναβιβαζομένης εις θεότητα 
άνθρωπότητος («θρησκεία τής άνθρωπότητος», Religion de l’Humanite) .

δ ') ’Εναντίον τοϋ « μ α ρ ξ ι σ τ ι κ ο ύ  ά ν θ ρ ω π ο λ ο γ ι σ μ ο ΰ »  (Marxismus) , 
δ όποιος άντικρύζει τό όραμα τής ανθρώπινης ευτυχίας εις τά οικονομικά αγαθά.

Πρόκειται περί κοσμοθεωρίας, άναπτυχθείσης ύπό τοϋ Γερμανού κοινωνιολό
γου, οικονομολόγου καί φιλοσόφου Karl Marx, διακηρυξάσης τήν διαφθείρουσαν λα
τρείαν τοϋ Μαμωνά, έφ’ όσον ύπεστήριξεν ότι ή ευτυχία τής άνθρωπότητος είναι 
παίγνιον τών οικονομικών δυνάμεων, ότι ή θρησκεία είναι θεσμός τής έκμεταλλευο- 
μένης τόν λαόν κληροκρατίας καί πλουτοκρατίας, ότι ή πίστις εις τόν Θεόν καί ή 
έκ μιας τοιαύτης πίστεως έκπορευομένη ηθική είναι ψεΰδος καί βλακεία καί τέλος 
ότι μοναδικόν φυσικόν κριτήριον τής ηθικής άξίας τής άνθρωπίνης διαγωγής δέον 
νά ή ή έν πνεύματι τής οικονομικής πραγματικότητας τής ζωής έξυπηρέτησις τής 
ιδέας τής οικονομικής άνάγκης.

ε ') Εναντίον τής « η ρ ω ι κ ή ς  η θ ι κ ή ς »  (Herrenmoral) καί έναντίον τής 
« η ρ ω ι κ ή ς  ά π α ι σ ι ο δ ο ξ ί α ς» (Heroischer Pessimismus) τοϋ διασήμου Γερ
μανού φιλοσόφου καί ποιητοΰ Friedrich Nietzsche, ή δποία έψαλλε τόν ύμνον καί 
άνεβίβασεν εις τά ουράνια καί κατέστησεν ίνδαλμα τής άγωνιζομένης έπί τής γής 
άνθρωπότητος τόν «ήρωϊκόν έγκληματίαν», τόν μόνον άξιον καί τόν μόνον έχοντα 
δημιουργικήν θέλησιν.

Πρόκειται περί είδους «ηρωικής φιλοσοφίας», ή όποια ύπεστήριξεν ότι-ή Χρι
στιανική ηθική, ή διδάσκουσα ταπεινοφροσύνην καί δουλικήν αγάπην πρός τόν πλη
σίον, είναι «ηθική δούλων, σκλάβων» (Sklavenmoral) καί έκπηδφ έξ ένός έξευτε- 
λιστικοΰ διά τό γένος τών ανθρώπων συναισθήματος αδυναμίας. Διό καί θά έδει 
οπωσδήποτε νά κατακρημνισθή ύπό μιας σεβομένης έαυτήν «ήρωϊκής άνθρωπότη
τος» (Herrenmenschentum) , ήτις, έξελισσομένη είς «ύπερανθρωπότητα» (Uber- 
menschentum) , θά έδημιούργει μίαν αξίαν έαυτής «ήρωϊκήν ηθικήν» (Herrenmo-



-Χριστιανισμός καί Ποινικόν Δίκαιο» 248

ra]) . Ητοι ήθικην, έκπηγαζουσαν έκ του ύπερηφάνου συναισθήματος της δυνάμεως 
καί συνισταμένην εις μίαν, μή άναγνωρίζουσαν οίουσδήποτε φραγμούς, δοξομανίαν 
( Αρριβισμός, Arrivisme) , ήτις μετά σκληρότητος θά έπρεπε νά παρουσιάζηται ικα

νή, ινα πράττη κατά τάς δρμάς της, νά πατά καί έπί πτωμάτων καί τέλος νά ζή 
επέκεινα τοΰ αγαθοΰ καί τοϋ κακοϋ (Jenseits von Gut und Boese» («Νεκροί είναι 
ολοι οι Θεοί, μόνος δ δ υπεράνθρωπος πρέπει νά ζήση», ηρωικός άνατρεπτισμός, 
ανηθικισμός, Immoralismus) .

Περιγραφών την θεωρίαν τοΰ υπερανθρώπου τοΰ Nietzsche, δ αριστοτέχνης 
τοΰ βιβλικοΰ λογοτεχνικού λόγου Στ. Ά . Νικολαΐδης γράφει:

«... Καί οί αιώνες περνοΰν. Καί τά τέκνα τής γης ανήσυχα καί τολμηρά δρ- 
μοΰν παντοΰ και αναζητούν άόιακοπα τό ιδανικόν πρότυπον, «τόν ύπεράνθρωπον».

Ίύπος σατράπου το πρόπλασμα τοΰ υπεράνθρωπου, πού συνέθεσε ή δραματική 
σκέψις τοΰ Γερμανοΰ φιλοσόφου; Καί πράγματι. Τί είπεν ό Νίτσε; «Ό άνθρωπος 
τοΰ μέλλοντος, γιά να γίνη φωτεινός, δυνατός, δημιουργικός, πρέπει νά είναι σκλη
ρός. Νά πατά στά πτώματα των αδυνάτων... γιά ν’ άνέλθη πρός τό ιδανικόν τής 
ζωής, τον ύπεράνθρωπον, πού συνδυάζει τήν άπολλώνεια αρμονία με τόν διονυσιακό 
ένθουσιασμό. Αλλωστε αυτός είναι δ προορισμός των φαιών μαζών, τοΰ δχλου. Είναι 
μέσα προς δημιουργίαν τών δλιγων μεγάλων φυσιογνωμιών τής αριστοκρατικής φυλής 
τών ύπερανθρωπων. ΙΙρός τι λοιπόν δ οίκτος; Διότι τόν έπιτάσσει δ ’Ιεχωβάς τών Ε 
βραίων καί δ Γαλιλαίος τών Χριστιανών;» Ά λλ’ «οί Θεοί δλων τών αιώνων νεκροί 
είναι τώρα δλοι». Μόνον δ υπεράνθρωπος θά έπιζήση. Πίστις του; Ή  αίωνία δη
μιουργία, ή αδιάλειπτος άνοδος. Δυναμίς του; Ή  σκληρότης, ή «ηθική τών κυρίων», 
δ άντίπους προς την «ηθικήν τών δούλων», τήν συγγνώμην, τήν άγάπην, τήν δσμήν 
αυτήν τών μικρών ανθρώπων».

I I .  Ά ν τ ίδ ρ α σ ις  κ α τά  τη ς  έλευθέρας ή θ ικ ή ς .
Τ ό  κ ή ρ υ γ μ α  τ ή ς  « έ λ ε υ θ έ ρ α ς  η θ ι κ ή ς » :

1. Γ ε ν ι κ ώ ς :
Τπό τήν πνοήν δέ ταύτην ή θρησκεία τοΰ ’Εσταυρωμένου Ίησοΰ έστράφη καί 

έναντίον τής, υπό τήν επιρροήν τοΰ άντιιδεαλιστικοΰ ηθικολογικοΰ συστήματος τοΰ 
19ου αίώνος, διαμορφωθείσης έγκληματογόνου «άθεϊστικής έλευθέρας ήθικής».

2. Ε ί δ ι κ ώ ς :
Καί κατά τήν τοιαύτην πολεμικήν της έναντίον τής έγκληματογόνου άθεϊστικής 

ταύτης έλευθέρας ήθικής τοΰ άθεϊστικοΰ καί ύλιστικοΰ 19ου αίώνος ή χριστιανική 
διδασκαλία έτόνισε μεταξύ άλλων έν πρώτοις δτι ή έλευθέρα ηθική, κειμένη μακράν 
τοΰ φωτός τής άπαιτούσης ώρισμένον θετικόν ηθικόν βίον θρησκείας, είναι ανερμά
τιστος καί άσταθής, θεμελιοΰσα ηθικήν αναρχίαν, έφ’ δσον έκαστος έμφανίζει πά
σαν ίδικήν του φαντασίαν ως πηγήν καί αφετηρίαν θεμελιώσεως μιάς ήθικής.

Κατά δεύτερον λόγον δ Χριστιανισμός έτόνισεν δτι μία τοιαύτη, άρνουμένη τόν 
θεόν, υλιστική ηθική, ώς στερούμενη θείου κύρους, καταντά ανίσχυρος. Διότι βε
βαίους δ άρνούμενος τόν Θεόν χάνει τήν ηθικήν του κυριότητα, πληροφορούμενος 
παρά τών μυκτηριζουσών καί εϊρωνευομένων τήν χριστιανικήν ήθικήν Δαρβινείων 
καί Χαικελείων θεωριών δτι ούδεμίαν ύπέχει ευθύνην τών θελκτικών βρωμεροτή- 
των του, έφ’ δσον τυγχάνει έστερημένος έλευθέρας βουλήσεως. Καί διότι δ άρνού
μενος τόν Θεόν καί μή προσανατολιζόμενος πρός τήν αιωνιότητα, ήτοι δστις δεν ζή 
■sub specie aeternitatis, δέν δύναται νά άντιληφθή, διατί άραγε θά έπρεπε νά θυ- 
σιάση άπολαύσεις γλυκείας καί τέρψεις γοητευτικάς χάριν μιάς άφηρημένης ιδέας 
ένός καθήκοντος, έπιβαλλομένου υπό μιάς «άνθρωπίνης έλευθέρας ήθικής».

"Αλλως τε τό κήρυγμα μιάς τοιαύτης άνηθίκου ήθικής άποτελεΐ καί καταφύ-
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γιον πάσης κακουργίας άνθρώπων ειδεχθών καί ανήθικων, οί'τινες, έγκολπούμενοι 
τά τοιαΰτα κηρύγματα, έπιδιώκουσι νά δικαιολογήσωσι φιλοσοφικώς τάς έγκλημα- 
τικάς έλεεινότητας καί κακίας των.

Έάν δμως υπό τήν έννοιαν ταύτην ή έλευθέρα καί άρνουμένη τόν θεόν επι
στημονική ή άλλη ανθρώπινη ηθική καταντά νά άποτελή σαθράν ουτοπίαν, άντιθέ- 
τως από τής άλλης πλευράς εμφανίζεται έν άνυπερβλήτω μεγαλοπρεπεία ή έν Χρι
στώ ηθική ζωή. Τό άσύγκριτον δέ «μεγαλεΐον τής χριστιανικής ηθικής διαλάμπει 
καί εις τό δτι αύτη δέν περιορίζεται εις μίαν θεωρητικήν καί άφηρημένην ηθικήν 
διδασκαλίαν, αλλά παρουσιάζει καί ζών πρότυπον καί υπόδειγμα προς μίμησιν, 
τόν Ί η σ ο ΰ ν  Χ ρ ι σ τ ό ν ,  δστις καί ώς άνθρωπος πανασπίλως ένεσάρκωσεν έν 
εαυτώ τήν ηθικήν ιδέαν τοΰ παντελείου προτύπου, άκτινοβολοΰντος άσύλληπτον πνευ
ματικήν ευωδίαν».

Τοιουτοτρόπως δ Διδάσκαλος καί διά τοΰ παραδείγματος αύτοΰ ένεφανίσθη 
ώς τό «Φώς τοΰ κόσμου» καί ώς ή «δδός».

Έγράφη υπό τής λογοτεχνίας παραστατικώς: «Ή ένωση μέ τό Θεό — νά δ 
άνήφορος πού πήρε δ Χριστός καί μάς καλεϊ νά πάρουμε κΤ έμεϊς άκολουθώντας 
τά αίματωμένα του αχνάρια.

»Πώς νά κινήσουμε κΤ εμείς για τήν ανώτατη αυτή κορυφή, δπου, πρωτό
τοκος υιός τής σωτηρίας, έφτασε δ Χριστός; —  νά τό ανώτατο χρέος τοΰ άγωνιζο- 
μένου ανθρώπου. . .

Γιατί δ Χριστός, γιά ν’ ανέβει στήν κορυφή τής θυσίας, στο Σταυρό, στήν 
κορυφή τής έξαύλωσης, στό Θεό, πέρασε δλα τά στάδια τοΰ άγωνιζομένου ανθρώ
που. Ό λα  καί γΤ αυτό καί δ πόνος του μάς είναι τόσο γνώριμος καί τόν πονούμε, 
κΤ ή τελική νίκη του μάς φαίνεται τόσο καί δίκιά μας μελλουμένη νίκη.

'Ο ,τι είχε βαθιά ανθρώπινο δ Χριστός, μάς βοηθάει νά τόν καταλάβουμε καί 
νά τόν αγαπήσουμε καί νά παρακολουθούμε τά Πάθη του σά νάταν δικά μας πάθη. 
"Αν δέν είχε μέσα του τό ζεστό ανθρώπινο στοιχείο, δέ θά μπορούσε ποτέ μέ τόση 
σιγουράδα καί τρυφερότητα νά άγγίζη τήν καρδιά μας' καί δέ θά μπορούσε νά 
γίνη πρότυπο στή ζωή μας. ’Αγωνιζόμαστε κι’ εμείς, τόν βλέπουμε κΓ αυτόν νά 
αγωνίζεται καί παίρνουμε κουράγιο: βλέπουμε, δέν είμαστε ολομόναχοι στον κόσμο, 
αγωνίζεται κι’ αύτός μαζί μας.

»Ή κάθε στιγμή τοΰ Χρίστου είναι αγώνας καί νίκη. Νίκησε τήν ακαταμά
χητη γοητεία τής απλής ανθρώπινης χαράς, νίκησε τούς πειρασμούς, μετουσίωνε 
δλοένα τή σάρκα σέ πνεύμα κΓ άνηφόριζε' έφτασε στήν κορυφή τοΰ Γολγοθά, ανέ
βηκε στό Σταυρό... Έκλεισε τά μάτια του ευτυχισμένος' καί τότε ακούστηκε θρι
αμβευτικά ή κραυγή: Τετέλεσται. Δηλαδή τέλεψα τό χρέος μου, σταυρώθηκα, δέν 
έπεσα στον πειρασμό».

Σαγηνευτική ή ύψίστη πρόσκλησις τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ:
«Μείνατε έν έμοί, κάγώ έν ύμΐν. Καθώς τό κλήμα ού δύναται καρπόν φέρειν 

άφ’ έαυτοϋ, έάν μή μείνη έν τή άμπέλω, ούτως ουδέ υμείς, έάν μή εν έμοί μείνητε. 
Έγώ είμι ή άμπελος, υμείς τά κλήματα. Ό  μένων έν έμοί, κάγώ έν αύτψ, οΰτος 
φέρει καρπόν πολύν'. δτι χωρίς έμοΰ ού δύνασθε ποιεΐν ούδέν. Έάν μή τις μείνη 
έν έμοί, έβλήθη έξω ώς τό κλήμα, καί έξηράνθη, καί συνάγουσιν αυτά καί εις πΰρ 
βάλλουσι, καί καίεται».

«Καί γενήσεσθε έμοί μαθηταί. Καθώς ήγάπησέ με δ πατήρ, κάγώ ,ήγάπησα 
υμάς. Μείνατε έν τή άγάπη τή έμή. Έάν τάς έντολάς μου τηρήσητε, μενεΐτε έν τή 
άγάπη μου. Καθώς έγώ τάς έντολάς τοΰ πατρός μου τετήρηκα, καί μένω αυτοΰ έν 
τή άγάπη».

«Έγώ είμι ή δδός καί ή άλήθεια καί ή ζουή. Ούδείς έρχεται πρός τόν πατέρα, 
εί μή δΓ έμοΰ».

(Συνεχίζεται)



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

ΚΑΠΟΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ
------------------------------Ύ -ο  του Δημοσιογράφου χ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ__________________

Σ^ην καταγγέλθηκε μια απλή, απλούστατη εξαφάνισες ένός βοηθοΰ σω-
*ΡεΡ ιιού f]\.αν και άλητης, μια έξαφανισις πού κανονικά δέν έπρεπε νά της δώσουν 
καμμια σημασία καί πού δέν επρεπε νά γίνη γ ι’ αυτήν παρά μιά τυπική ερευνά, 
ιΐά  στην Αστυνομία η εξαφάνισις φάνηκε πολύ ύποπτη καί μέ τήν επιμονή καί τήν 
ύπομονη των αστυνομικών νά σκαλίσουν αυτήν τήν ύπόθεσι βγήκε ενα φοβερό καί 
τρομερο κακούργημα, ανακαλύφθηκε μέσα σ’ ενα ξεροπήγαδο το αποσυντεθειμένο 

αύμα ιοΰ εςαφανισθεντος που τον είχαν σκοτώσει μέ φτιάρια' καί συνελήφθησαν 
όλοι οί δράσται τοΰ στυγερού εγκλήματος.

Ή  ύπόθεσις γιά τήν ’Αστυνομία άρχισε το πρωινό εκείνο τοΰ Σαββάτου 21 Αύ
γουστου 1929 πού μερικοί Ρώσοι, προσφυγές έμιγκρέδες, πού δούλευαν οί κακόμοι- 
ροι ώς σωφέρ σέ φορτηγά αυτοκίνητα, παρουσιάσθηκαν στο Θ' παράρτημα ’Ασφα
λείας, στα Πετραλωνα, για να καταγγείλουν οτι πριν από τρεις μέρες, δηλαδή από 
την Τετάρτη 18 Αύγουστου, είχε χαθή ένας συμπατριώτης τους, δ Ρώσος Γιάννης 
Ραπκιν, 35 χρόνων, πού δουλευε ο φουκαράς βοηθός σωφέρ σέ φορτηγό αυτοκίνητο, 
πότε στα βυρσοοεψεΐα και ποτέ στα κεραμοποιεΐα πού ήταν τον καιρό έκεΐνο γύρω 
τριγύρω στήν Ιερ ά  οδό, ανάμεσα στον "Αγιο Σάββα καί στον "Αγιο Πολύκαρπο. 
Διοικητής στό Θ' παράρτημα ήταν τότε δ φίλος μου, δ Δημητράκης δ Ζαγκλής, 
ύπαστυνομος τότε και ενα από τά καλλίτερα λαγωνικά τών πρώτιυν χρόνων τής Γε
νικής ’Ασφαλείας, συνταξιούχος σήμερα άστυνομικός διευθυντής, δ δποΐος δταν τοΰ 
έγινε ή καταγγελία ρώτησε τούς άλλους Ρώσους σωφέρ:

Καί πώς βρε παιδιά υστέρα άπό τρεις μερες θυμηθήκατε νά τό καταγγείλετε 
καί δέν ήλθατε αμέσως;

— Μά δέν δώσαμε καμμιά σημασία. Καί ούτε τώρα δίνουμε σημασία γιά τήν 
Ιξαφάνισί του.

— Καί τότε γιατί ήλθατε νά τήν καταγγείλετε;
— ’Έτσι γιά τον τύπο. Γιά νά είμαστε εν τάξει, άπήντησαν.
— Καί γιατί δέν δίνετε σημασία;
— Δεν βαριέστε κύριε ύπαστυνομε... Ο Γιάννης ο Ραπκιν άλλοτε δούλευε καί 

άλλοτε άλητευε. Ετσι νομίζουμε κ.αι τώρα οτι μπορεί να εχη φύγει σέ καμμιά 
έπαρχία καί νά άλητεύη.

Ό  κ. Ζαγκλής δμως δέν έβλεπε ούτε τόσο απλά, ούτε τόσο τυπικά τό δλο 
αυτό ζήτημα τής έξαφανίσεως τού Ρώσου σωφέρ. ’Έμαθε τό γκαράζ πού δούλευε, 
έκεΐ κατά τό Βοτανικό, καί πήγε αμέσως σ’ αύτό γιά νά άρχίση τήν άνάκρισι άπό 
εκεί. Πράγματι, δ Γιάννης δ Ράπκιν είχε χαθή μυστηριωδώς εδώ καί τρεις μέρες. 
’Αλλά στό καμαράκι του βρέθηκαν δλα του τά ρούχα καί τά λίγα του έσώρουχα καί 
δέν έλειπε παρά μονάχα ή φορεσιά καί ή αλλαξιά πού φορούσε δταν χάθηκε. Καί 
δ ύπαστυνόμος, πολύ σωστά, σκέφθηκε οτι δέν φεύγει κανένας γιά πολυήμερο τα
ξίδι, έστω καί άν άλητεύη, καί άφίνει στήν κάμαρά του τά ρούχα του καί τό βιός 
του. ’Αντίθετα μέ τούς άλλους Ρώσους σωφέρ, δ κ. Ζαγκλής εύρισκε τήν έξαφάνισι 
τοΰ Ράπκιν πολύ ύποπτη καί βάλθηκε νά ξεδιαλύνη τό μυστήριο πού τήν περιέβαλ
λε. Καί άρχισε πιά συστηματική άνάκρισι καί έρευνα γιά τήν έξαφάνισι. Πήγε άμέ- 
σως στό γκαράζ καί άρχισε νά έξετάζη δλους δσους δούλευαν καί σύχναζαν έκεΐ. 
Έμαθε λοιπόν δτι δ Ράπκιν πριν άπό δυό χρόνια είχε συνδεθή μέ κάποια πρόσφυ
γα άπό τή Σμύρνη, κάποια Κούλα ή Καλλιόπη, άγνώστου έπωνύμου, πολύ άσχημη
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καί λίγο μεγαλύτερη του, μέ τήν δποία καί συζοΰσε. Ά λλ’ αυτή πριν άπό έξη μήνες 
παράτησε ξαφνικά τον Ράπκιν καί τά έφτιαξε μέ τόν Σπΰρο Πέτσα, έργάτη καί φύ
λακα τοϋ βυρσοδεψείου Παραρά, πού ήταν αριστερά τής 'Ιεράς δδοΰ, στδν "Αγιο 
Πολύκαρπο.

Άφοΰ δέν Ιμαθε τίποτε άλλο ένδιαφέρον άπδ τό γκαράζ πού δούλευε δ Ράπ- 
κιν, συνέχισε τήν ερευνά του δ ύπαστυνόμος στδ βυρσοδεψείο Παραρά. Μά έκεΐ δέν 
μπόρεσε νά βρή ούτε τον Σπΰρο τόν Πέτσα, ούτε τόν άδελφό του Άντώνη, πού κι 
αυτός δούλευε στό βυρσοδεψείο. Πράγμα περίεργο. Καί οί δυό τους είχαν έδώ καί 
δύο μέρες έξαφανισθή καί από τό βυρσοδεψείο καί άπό τήν κάμαρά τους. ’Αναζή
τησε τότε στό δωμάτιο τών δύο άδελφών τήν έρωμένη τοΰ Σπύρου Καλλιόπη. ’Αλ
λά άλλη σατανική σύμπτωσις. Είχε χαθή καί αύτή σαν νά άνοιξε δ τόπος καί τήν 
κατάπιε.

'Ο Ράπκιν πρώτος, δ Σπΰρος 6 Πέτσας ύστερα, δ αδελφός του Άντώνης τρίτος 
καί τέταρτη ή παληά Ιρωμένη τοϋ Ράπκιν καί τελευταία τοΰ Σπύρου Πέτσα, είχαν 
χαθή. Δέν μπορούσε δέ καί οί τέσσαοες αυτές έξαφανίσεις νά ήταν συμπτωματικές. 
’Έπρεπε ή μία ή ίσως καί οί δύο άπ’ αυτές νά είχαν σχέσι καί έξάρτησι άπό τίς 
άλλες. Αυτά σκέφθηκε δ ύπαστυνόμος Δημ. Ζαγκλής, διοικητής τοΰ Θ' παραρτή
ματος καί έσπευσε άμέσως νά άναφέρη καί τήν πρώτη έξαφάνισι καί τίς άλλες 
τρεις πού έπηκολούθησαν αυτήν στόν τότε ύποδιοικητήν τής Τενικής ’Ασφαλείας 
Θόδωρο Λιονταρίτη, τόν αξέχαστο ύστερα ’Αρχηγό τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

'Ο Λιονταρίτης καί δ κ. Ζαγκλής ξανάρχισαν τίς έρευνες άπό τό βυρσοδεψείο 
τοΰ Παραρά. Κατήρτισαν συνεργεία ολόκληρα άπό άστυνομικούς τής Γενικής ’Ασφα
λείας καί τοΰ Θ' παραρτήματος καί άρχισαν τό συστηματικό ψάξιμο καί στό βυρ
σοδεψείο καί στά γύρω χωράφια. Καί έκεΐ κοντά στό βυρσοδεψείο πού ήταν ένα 
άσβεστοκάμινο παρατηρήθηκε δίπλα σ’ αυτό ένας νεοσκαμμένος καί σκεπασμένος 
λάκκος. Τόν ξαναέσκαψαν καί έβγαλαν άπό μέσα ένα καπέλλο μέ αίματα απάνω, 
ένα καταματωμένο άνδρικό σακκάκι καί ένα ζευγάρι παληοπάπουτσα. Καί κάτω 
οί σόλες τών παπουτσιών αυτών ήταν πλημμυρισμένες άπό ξερά πιά αίματα. Τά 
έκύτταξαν δλα μέ προσοχή καί προ πάντων τό σακκάκι καί δέν παρατήρησαν 
ούτε τρύπα άπό σφαίρα περιστρόφου, ούτε κανένα σχίσιμο άπό μαχαιριά. Καί δμως 
τά θαμμένα αυτά ματωμένα ροΰχα καί παληοπάπουτσα μαρτυρούσαν γιά κάποιο 
έγκλημα πού είχε γίνει, άγνωστον πώς καί μέ τί.

Ό  ύποδιοικητής τής Γενικής ’Ασφαλείας καί δ διοικητής τοΰ Θ' παραρτή
ματος έπήραν άμέσως τά πειστήρια αυτά καί τά έδειξαν ατούς Ρώσους έμιγκρέδες 
σωφέρ τών φορτηγών. Καί δλοι αυτοί έβαλαν άμέσως τά κλάματα γιατί άναγνώρι- 
σαν δτι καί τό σακκάκι καί τό καπέλλο καί τά παπούτσια ήταν τοΰ δυστυχισμένου 
τοΰ Γιάννη τοΰ Ράπκιν πού δέν είχε απλώς χαθή, άλλά είχε προφανώς δολοφονηθή 
άγνωστον άπό ποιούς καί υπό ποιές συνθήκες.

Ή  έρευνα έσυνεχίσθηκε πιά έντατικώτερη καί άπό τήν προανάκρισι βγήκε 
δτι δ ύπ’ άριθ. 2 έρωμένος τής Καλλιόπης Σπΰρος Πέτσας πρίν άπό δυό μήνες 
είχε συλληφθή καί καταδικασθή γιά κλοπή. Είχε κλέψει ένα κάρρο άπό τή συνοι
κία. Τόν είχαν βάλει φυλακή καί άφοΰ έξέτισε τήν ποινή του, είχε άποφυλακισθή 
άνήμερα τής Παναγιάς. Δηλαδή πρίν άπό μιά βδομάδα. Καί οί δυό άστυνομικοί 
ρωτώντας μάθανε, άπό τό κουτσομπολιό τών άλλων έργατών, δτι ή Καλλιόπη, στό 
διάστημα τής φυλακίσεως τοΰ ύπ’ άριθ. 2 δρωμένου της, έπειδή δέν μποροΰσε φαί
νεται νά μείνη χωρίς άνδρα, καί έπειδή μέ τήν άσχήμια της θά δυσκολευότανε νά 
βρή τρίτο, ξαναγύρισε στόν πρώτο καί άναπλήρωσε τόν Πέτσα πάλι μέ τόν Ράπκιν 
πού κάθε βράδυ κρυφά καί μέ πολλές προφυλάξεις έπήγαινε στό δωμάτιο τοΰ Πέτσα 
γιά νά περάση τή νύχτα του άγκαλιά μέ τήν παληά του έρωμένη. ’Αλλά παρ’ δλες
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χΐς προφυλάξεις ή γειτονιά είδε, οί κακές γλώσσες τό κουσκουσούρεψαν καί αυτό 
τό κουτσομπολιό πού έγινε έφτασε καί στ’ αυτιά τοΰ κ. Ζαγκλή,

Ο μακαρίτης ό Λιοντάρι της καί δ κ. Ζαγκλης, βλέποντας δτι μέ τό ήμερο καί 
μέ τό μαλακό δεν θα μπορούσαν να δέσουν τήν ύπόθεσι καί ξέροντας δτι είχε γίνει 
μια φορά φονικο και οτι είχε δολοφονηθή δ Γιάννης δ Ράπκιν χωρίς νά ξέρουν τό 
άπό ποιους και τό γιατί, άπεφασισαν λιγάκι νά κάνουν τόν σκληρό στους μάρτυρες, 
τόσο στους Ρώσους έμιγκρέδες πού έμεναν τότε γύρω στο Βοτανικό, δσο καί ατούς 
διαφόρους Ιργατες των βυρσοδεψείων καί των πλινθοποιείων. Τούς κατέστησαν προ
σεκτικούς δτι άν δεν μαρτυρούσαν προκαταβολικώς δλη τήν αλήθεια θά έκινδύνευαν 
δταν βρισκόταν τό πτώμα καί άπεκαλύπτετο ή δολοφονία τοΰ Ράπκιν νά θεωρηθούν 
καί αυτοί ώς συνεργοί τού εγκλήματος καί νά μποΰν γιά καλά μέσα. Καί μέ τις 
φοβέρες αυτές, ή μάλλον μέ τήν ύπόμνησι τών διατάξεων τού παλαιού ποινικού νό
μου πού θεωρούσε γιά συνεργούς, άναλόγως μετά ή άνευ ϊδιότελείας, τούς γνωρί
ζοντας ενα έγκλημα καί άποκρύπτοντας αΰτό, λύθηκαν επί τέλους οι γλώσσες με
ρικών :

—  Νά, τή νύκτα τής περασμένης Τετάρτης προς τήν Πέμπτη, 21 μέ 22 Αύ
γουστου, θά ήταν δεν θά ήταν 2 ή ώρα τό πρωί, μάς ξυπνήσανε φωνές άγριες:

—  Βοήθεια... Κλέφτες... Πιάστε τους... Βοήθεια....
—  Αυτοί πού ξεφώνιζαν ήταν οί αδελφοί Πέτσα καί ή ερωμένη τού Σπύρου 

Πέτσα, ή Καλλιόπη ή Κούλα.
Καί συνέχισαν τις αποκαλύψεις τους:
— ’Ακούστηκαν κάτι κρότοι καί μετά ησυχία απόλυτη. Ξανακοιμηθήκαμε δλοι, 

ένώ τά σκυλιά τής συνοικίας γαύγιζαν στήν αρχή καί ούρλιαζαν ύστερα. Μετά 
ήσύχασαν κΓ αυτά. Τήν άλλη μέρα ρωτήσαμε καί τήν Κούλα καί τούς αδελφούς 
Πέτσα καί αυτοί μάς είπαν δτι τή νύχτα είχαν ακούσει κάποιον ύποπτο κρότο. Στήν 
άρχή ένόμισαν δτι ήταν κάποιος λωποδύτης, αλλά ύστερα κατάλαβαν δτι δέν ήταν 
άπολύτως τίποτε καί κοιμηθήκανε ήσυχα - ήσυχα.

Ό  τότε διοικητής τής Γενικής ’Ασφαλείας καί δ διοικητής τοΰ Θ ' παραρτή
ματος έπέμειναν πολύ καί άρχισαν νά παίρνουν ενόρκους καταθέσεις καί γιά τά 
κουτσομπολιά πού κυκλοφορούσαν στά «Ταμπάκικα» καί στά «Κεραμιδάδικα», δη
λαδή είς τήν πέραν άπό τό Βοτανικό αραιοκατοικημένη τότε συνοικία τών Βυρσο
δεψείων καί Πλινθοποιείων καί Κεραμοποιείων καί νά δένουν πιά κανονικά τήν 
ύπόθεσι. Καί τότε βρέθηκε ένας άπό τούς περίοικους πού είπε:

— Τή νύχτα άκουσα κΓ έγώ φωνές γιά τόν κλέφτη πού φάνηκε κατά δώθε 
καί τά ταυτόχρονα ούρλιάσματα τών σκυλιών. ’Από περιέργεια τότε σηκώθηκα καί 
είδα δτι πίσω άπό μιά μουριά κρυβότανε κάποιος νέος. Οί άδελφοί Πέτσα τόν έπια- 
σαν καί άρχισαν νά τόν δέρνουν άλύπητα. Αυτός δμως άφοΰ έπάλεψε μαζί τους, 
κατάφερε καί τούς ξέφυγε. Τράβηξε κατά τό άσβεστοκάμινο δπου βρήκατε τά μα
τωμένα ρούχα τοΰ Ρώσου σωφέρ θαμμένα στό λάκκο. Οί άδελφοί Πέτσα δμως έψα
ξαν καί τόν ξαναβρήκαν. Αύτός τό έβαλε στά πόδια καί έκεΐνοι τόν κυνηγήσανε, 
τόν ξαναπιάσανε καί τοΰ έδωσαν καί άλλο ξύλο δυνατώτερο άπό τό πρώτο. Πάλι 
τούς ξέφυγε καί πάλι τόν πιάσανε στά χιοράφια καί τόν ξαναδείρανε καί τόν' κτυ- 
πήσανε.

Ό  γείτονας αύτός είπε δτι τό άλλο πρωί ρώτησε τούς αδελφούς Πέτσα γιά 
νά μάθη ποιόν δείρανε τόσο άγρια τή νύχτα πού πέρασε. Καί αυτοί τοΰ είπαν:

— Ναί, ήταν αυτό τό μούτρο, αύτός δ άλήτης δ Ράπκιν. Μά τόν πιάσαμε τόν 
παληορώσο καί τού δώσαμε ένα χέρι γερό ξύλο γιά νά μάθη νά μή μάς κλέβη 
τις νύχτες.

Καί μετά τήν άλλη μέρα καί οί άδελφοί Πέτσα καί ή Καλλιόπη έξαφανίσθη- 
καν. Τί άπέγιναν ήταν μυστήριο. Καί αύτό βάλθηκαν μέ τά δλα τους νά διαλευκά-
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νουν οί αστυνομικοί. Καί τό διηλεύκαναν άπόλυτα, δ μακαρίτης δ Λιονταρίτης, δ 
κ. Ζαγκλής καί δ μακαρίτης δ ύπαστυνόμος Γιάννης Αούκας πού ύπηρετοϋσε στην 
’Ασφάλεια τότε. ’Αποδείχθηκε στην έντέλεια δτι δ Ράπκιν είχε δολοφονηθή κτυ- 
πηθείς αγρίως μέ κασμάδες, άξίνες καί φτιάρια άπδ τούς δύο αδελφούς Πέτσα καί 
από έναν άλλο έργάτη τοϋ βυρσοδεψείου Παραρά, τόν Νίκο τον Χάντζιο, πού καί 
αυτός είχε χαθή μετά τό έγκλημα. Τόν χτύπησαν στην αρχή νομίζοντάς τον γιά 
κοινό άγνωστο κλέφτη. Μετά τόν γνωρίσανε καί εξακολουθήσανε τά χτυπήματα 
φοβούμενοι μήπως δ τραυματισμένος ζοΰσε καί μαρτυρούσε. Καί φυσικά τόν έσκό- 
τωσαν καί υστέρα έξαφάνισαν τό πτώμα του νομίζοντας δτι δεν θά τούς άνεκάλυ- 
πταν. Μέ δλα αυτά τά συμπεράσματα συνεχίσθηκαν έντατικά πιά οί ενέργειες τής 
’Ασφαλείας άφ’ ενός μέν γιά τή σύλληψι των φερομένων ώς δραστών τής δολοφο
νίας καί έξ άλλου γιά τήν άνεύρεσι τού πτώματος τοϋ δολοφονηθέντος, ή όποια καί 
μόνον θά έθεμελίωνε πλήρως τήν διάπραξι τοϋ έγκλήματος.

Συνεργεία άπο άστυνομικούς τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών τά όποια έστει
λε αμέσως στον Βοτανικό δ τότε διοικητής της κ. ’Αριστοτέλης Κουτσουμάρης γιά 
νά ένισχύσουν τό Θ' παράρτημα στις έρευνές του έξηρεύνησαν τό σύμπαν. ’Αλλά 
στήν άνεύρεσι τοϋ πτώματος πολύ συνετέλεσε καί ή αποκαλυπτική κατάθεσις τοϋ 
έργοστασιάρχου βυρσοδεψίας Παραρά, δ όποιος ένώ στήν αρχή είχε κρατήσει τό 
στόμα του κλειστό, δταν βρέθηκαν θαμμένα στο λάκκο τά ματωμένα ροΰχα καί 
παληοπάπουτσα τοϋ Ράπκιν καί έπιθανολογήθη πιά τό έγκλημα, άναλογίσθηκε τις 
ευθύνες πού θά είχε άν δέν μαρτυρούσε τό δτι καί δσα ήξερε γιά τήν ύπόθεσι. Καί 
αυτός άπεκάλυψε δτι δ έξαφανισθείς εργάτης του Νίκος Χάντζιος τοϋ τά ώμολόγησε 
δλα γιά τό έγκλημα.

'Ο Παραράς λοιπόν κατέθεσε στον μακαρίτη τόν Λιονταρίτη καί στον κ. Ζαγ- 
κλή δτι πριν από μερικούς μήνες είχε προσλάβει γιά φύλακα στο βυρσοδεψείο του 
τόν Σπΰρον Πέτσαν, 30 χρόνων καί υστέρα από λίγο καί τόν μικρότερο αδελφό 
αύτοϋ, τόν Άντώνη. Έμεναν καί τά δύο αδέλφια σ’ ένα σπιτόπουλο πίσω από τό 
βυρσοδεψείο καί δ Σπΰρος συζοΰσε μέ τήν πρόσφυγα Κούλα ή Καλλιόπη. Μέσα στο 
βυρσοδεψείο κοιμόντουσαν, καί άλλοι δύο έργάται, δ Νίκος Χάντζιος καί δ Κώστας 
Κολοκούρης. Ό  Παραράς τήν έποχή έκείνη, λόγω τοϋ καλοκαιριού, παραθέριζε μέ 
τήν οίκογένειά του στή Γλυφάδα.

— Τήν περασμένη Πέμπτη, κατέθεσε δ Παραράς, δταν γύρισα τό πρωί από 
τή Γλυφάδα στό βυρσοδεψείο, είδα δτι καί δ Σπΰρος δ Πέτσας καί δ Άντώνης κα
θώς καί δ Νίκος δ Χάντζιος καί δ Κώστας Κολοκούρης ήταν κατσουφιασμένοι καί 
ταραγμένοι. ’Έτρεμαν σύγκορμοι. Τούς ρώτησα τότε τί τούς συνέβη καί τρέμανε 
έτσι καί στήν αρχή σιωπούσανε. Τούς ξαναρώτησα καί έπέμεινα καί ύστερα από 
ένα δισταγμό δ Σπΰρος δ Πέτσας άνοιξε τό στόμα του καί μοΰ είπε μπροστά στούς 
άλλους τρεις:

»— ’Αφεντικό... Πρέπει νά σοΰ πούμε δτι τήν περασμένη νύχτα είχαμε ένα 
έπεισόδιο. ΤΗλθε ένας κλέφτης μέ μαχαίρι...

»Τότε μπήκε στή μέση δ Χάντζιος καί προσέθεσε:
»— Ναί, δ Σπΰρος καί δ ’Αντώνης μοΰ φωνάξανε νά πάρω τό ντουφέκι μου 

καί νά κατεβώ κάτω άμέσως. Έν τψ μεταξύ οί άλλοι είχαν πιάσει κάποιον καί τόν 
είχαν σπάσει στό ξύλο. Μάλιστα ένας πού δούλευε σέ διπλανό ασβεστοκάμινο τού 
έδωσε στό κεφάλι μέ ένα φτιάρι... ’Έφαγε τής χρονιάς του...

»— Τόν πήγατε στήν αστυνομία καί τόν παραδώσατε; τούς ρώτησα.
»— Μπά, δχι... ’Αφού τόν δείραμε τόσο πολύ τί νά τόν πάμε στήν ’Αστυνο

μία, μοΰ είπαν.
>■— Έκάνατε πολύ άσχημα τούς είπα πάλι. ’Έπρεπε νά τόν πάτε στό τμήμα 

καί νά τόν παραδώσετε. Μπορεί αυτός νά είχε κάνει καί άλλες κλεψιές...
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Καί δ εργοστασιάρχης βυρσοδεψίας έξηκολούθησε τήν κατάθεσί του:
Τ ήν Παρασκευή ήταν τά Εννιάμερα τής Παναγίας καί τό βυρσοδεψείο, 

ήταν κλειστό. Εμεινα κι’ εγώ στή Γλυφάδα. Τό Σάββατο δμως τό πρωί πού ήλθα 
στό εργοστάσιο, δεν βρήκα ούτε τον Σπΰρο ούτε τον Άντώνη τόν Πέτσα, άλλα ούτε 
και τόν Νίκο <-ον Χάντ,ιο. Ρώτησα αμέσως τούς άλλους εργάτες καί αυτοί μοϋ είπαν 
δα καί τά δύο άοέλφια καί δ τρίτος έργάτης έφυγαν μόλις ξημέρωσε. Πήραν τά 
ρούχα τους μαζί τους και όταν τούς ρώτησαν οι άλλοι έργάται γιατί έφευγαν έτσι 
,αφνικά, έκεΐνοι τούς είπαν δτι φεύγουν καί πάνε στή Γαλλία νά πιάσουν εκεί 
δουλειά. Μα μαθανε ότι είχαν ξεσηκώσει καί τήν ερωμένη τού Σν 
τήν Καλλιόπη καί τήν επήραν κΡ αυτή μαζί τους.

Καί δ Παραράς έσυνέχισε:
Μ£τα την εξαφανισι των εργατών μου, τήν ίδια μέρα,,κατά τις 10 τό πρωί, 

ήλθε ο Χαντί,ιος να πάρη τα πραγματα του. Τότε τόν ρώτησα τί διάβολο τούς έπιασε 
καί τούς τέσσαρες καί έφυγαν.

ύρου τού Πέτσα

»— Είναι κάποιος λόγος... Θά σάς πώ ιδιαιτέρως, μου είπε.
»Βγήκαμε έξω στό προαύλιο τού εργοστασίου καί εκεί δ Χάντζιος μοϋ είπε:
»— Εκείνον πού σάς είπα δέν τόν χτυπήσαμε μόνο δπως σάς έλεγα προχθές, 

αλλα τον αφήσαμε στον τοπο... Τον σκοτώσαμε δηλαδή. Καθώς τόν χτυπούσαμε με 
τις άξενες, τούς κασμάδες καί τά φτιάρια στό κεφάλι, αυτό χώρισε στήν μέση καί 
από μέσα άπό τό καύκαλο πετάχτηκαν τά μυαλά του. ’Έτσι έμεινε στον τόπο. Τότε 
ευθύς αμέσως τή νύχτα καί οι τέσσερις μας τόν πήγαμε πέρα κατά τό Δαφνί καί 
τόν παραχώσαμε...

—  Βρέ κακούργοι, τί κάνατε; τοΰ είπε δ Παραράς.
Ό  Χάντζιος άντί άλλης δικαιολογίας καί χωρίς νά δώση καμμίαν άλλην λε

πτομέρειαν τοϋ διαπραχθέντος εγκλήματος, είπεν εις τόν έργοστασιάρχην του:
— ’Έ χε γειά, άφεντικό. Φεύγω γιά νά μή μέ πιάσουνε καί τραβολογιέμαι σέ 

άστυνομία καί σέ δικαστήρια καί καταλήξω στή φυλακή.
—  Καί έξηφανίσθη τρέχων, κατέληξε δ Παραράς.
Μετά τήν αποκαλυπτική κατάθεσί τοΰ Παραρά, δ κ. Ζαγκλής έπέμεινε καί έξή- 

τασε τούς περίοικους. Καί αυτοί ώμίλησαν επί τέλους, ώστε έκ των καταθέσεων 
αυτών νά διαλευκανθή ακόμη περισσότερον τό έγκλημα. ’Έγκλημα δχι βέβαια 
πλήρως προμελετημένον. Μιά δολοφονία έκ περιστάσεως. Ό  Ρώσος σωφέρ, δ όποιος 
άγνοών δτι δ επίσημος φίλος τής πρώην καί νΰν φιλενάδας του Σπΰρος Πέτσας τόν 
όποιον ένόμιζεν ακόμη εις τήν φυλακήν είχε άποφυλακισθή, έπήγαινε νύχτα βα- 
θειά γιά νά περάση μερικές ώρες στήν αγκαλιά τής Καλλιόπης καί βρέθηκε ξα
φνικά στον Πέτσα καί στόν αδελφό του πού τούς χάλασε τόν ύπνο. Καί αύτοί, πού 
δέν τόν έγνώρισαν στήν αρχή, τόν πέρασαν γιά λωποδύτη πού πήγε νά κλέψη καί 
τόν έσπασαν στό ξύλο. Τόν κτύπησαν καί μέ τά φτιάρια καί μέ τούς κασμάδες καί 
τις άξίνες καί έπειοή άπό τή νύχτα δέν έβλεπαν ποιόν χτυπούσαν καί πώς τόν χτυ
πούσαν, τοΰ άνοιξαν τό κεφάλι. ’Έτσι έπρεπε νά είχε γίνει τό έγκλημα. Ή  μόνη 
φυσικά πού ήξερε δτι δ νυκτερινός έπιδρομέας δέν ήταν διαρρήκτης καί δέν πή
γαινε νά κλέψη, άλλά ήταν δ πρώην άγαπητικός της καί πήγαινε νά κλέψη μονάχα 
έρωτα, ήταν ή Καλλιόπη. Ά λλ’ αυτή θεώρησε καλό νά μή μιλήση, ίσως γιατί δέν 
θά φανταζότανε δτι τά πράγματα θά έφθαναν μέχρι φόνο καί δτι τό πολύ - πολύ δ 
Γιάννης θά τήν πλήρωνε μέ λίγο ξύλο.

f  Συνεχίζεται)
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Οι Νόμοι 4500 καί 4501 δύο μεγάλα επιτεύ
γματα πρός όφελος των Σωμ. ’Ασφαλείας

Μίαν έκδήλωσιν τής πρός τά Σώματα Ασφαλείας κρατικής στοργής αποτε
λούν οί έσχάτως ψηφισθέντες ύπό τής Βουλής νόμοι 4.500 καί 4.501. ’Αφορούν, άν- 
τιστοίχως, είς τήν διάθεσιν ποσοστού 2,5% έκ τού άντιτίμου των εισιτηρίων ποδο
σφαιρικών αγώνων ύπέρ των ’Ασφαλιστικών Ταμείων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
ώς καί είς τήν ιατροφαρμακευτικήν καί νοσοκομειακήν περίθαλψιν τών έν ενεργείς 
ύπαλλήλων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας ( συμπεριλαμβανομένων είς άμφοτέρας τάς 
περιπτώσεις καί τών ύπαλλήλων τού Πυροσβεστικού Σώματος) .

Διά τών νόμων αυτών έπιλύονται δύο βασικώτατα αιτήματα τών φρουρών τής 
δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας. Ή  θέσις μας, ώς κρατικών λειτουργών, οΐ όποιοι 
μοχθούμεν ήμέραν καί νύκτα καί μάλιστα ύπό τόσον άντιξόους περιστάσεις, μεγάλως 
βελτιούται. Είμεθα δι’ αυτό εύγνώμονες πρός τήν Πολιτείαν, ή όποια κατενόησε τό 
δυσκολώτατον καί άκρως Ιπίμοχθον τού λειτουργήματός μας καί, διά τών ψηφισθέν- 
των ύπό τής άντιπροσωπείας τού ’Έθνους νόμων ήλθε νά μας παρασταθή ετι πε
ρισσότερον.

Είδικώτερον όμως, εύγνώμονες είμεθα πρός τον Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως 
κ. X. Άποστολάκον, είς τούς εύγενεϊς, άλλά καί σκληρούς άγώνας τού όποιου 
οφείλεται ή έκπλήρωσις τών δύο βασικωτάτων αιτημάτων μας. Ούδενός τήν προ
σοχήν διαφεύγει τό ποιους κόπους κατέβαλεν ό κ. Υπουργός, ποιους μόχθους καί 
μέ πόσην θερμήν συνηγορίαν ύπέρ τών αιτημάτων μας ήγωνίσθη, ώστε νά κατα
στούν ταΰτα ή πραγματικότης τής σήμερον.

'Ο άστυνομικός κόσμος Ικφράζει καί από τών στηλών τού περιοδικού μας τήν 
ευγνωμοσύνην του πρός τήν Πολιτείαν, είδικώτερον δέ πρός τον έπί τής Δημοσίας 
Τάξεως Υπουργόν κ. X. ’Αποστολάκον, ό όποιος ένεστερνίσθη τούς πάθους καί τάς 
προσδοκίας του καί τάς κατέστησε νόμους τού Κράτους. Καί εύχεται — καί ανα
μένει — δπως καί τά άλλα δικαιότατα αιτήματα του, δπως τό τής νυκτερινής καί 
κατά τάς έξαιρεσίμους ήμέρας έργασίας καί τό τής αύξήσεως τών δργανικών θέσεων 
ιδίως τού Σώματος τών αξιωματικών, ευρουν λίαν συντόμως τήν έπίλυσίν των.

Οί ψηφισθέντες ύπό τής Βουλής νόμοι 4.500 καί 4.501, δημοσιευθέντες είς τό 
ύπ’ άριθ. 47 φύλλον τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως (τεύχος πρώτον) έχουν ώς 
εξής:

Α \  ΝΟΜΟΣ Π Γ  ΑΡΙΘ. 4.500

Περί διαθέσεως ποσοστού 2,5°/0 έκ τον αντιτίμου τών εισιτηρίων ποδοσφαιρικών 
αγώνων υπέρ τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων τών Σωμάτων Άσφαλείας και 
τον Πυροσβεστικού Σώματος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής, άποφασίζομεν καί διατάσσομεν:
Ά  ρ θ ρ ο ν 1.

1. Έ πί τού άντιτίμου έκάστου εισιτηρίου, παντός άνά τήν έπικράτειαν τελου- 
μένου ποδοσφαιρικού άγώνος, ποσοστόν δύο καί ήμισυ τοΐς έκατόν (2,5%) περιέρ
χεται είς τούς πόρους τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων Ελληνικής Βασιλικής Χώρο-
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φυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων, κατά λόγον τής ύφ’ έκαστου των Ανωτέρω Σωμά
των, άστυνομευομένης περιοχής.

2. Τό κατά τήν προηγουμένην παράγραφον άνήκον είς τό Σώμα τής Ελλη
νικής Βασιλικής Χωροφυλακής χρηματικόν ποσόν, περιέρχεται έν τώ συνόλψ του 
είς τό Επικουρικόν Ταμεΐον Χωροφυλακής. Τό έκ τής αυτής πηγής άνήκον είς τό 
Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων χρηματικόν ποσόν, περιέρχεται έν τψ συνόλω του 
είς τό Ταμεΐον ’Αρωγής Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων.

3. Ποσοστόν τρία τοΐς έκατόν (3%) , έπί τών κατά τήν παράγραφον 1 δλικών 
δικαιωμάτων Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων περιέρχεται είς τούς πόρους 
τοϋ ’Επικουρικού Ταμείου 'Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.

’Ά  ρ θ ρ ο ν 2.
Αιά κοινής άποφάσεως τών έπί τών Οικονομικών καί Δημοσίας Τάξεως 'Υ

πουργών, καθορισθήσονται τά τής είσπράξεως καί άποδόσεως τών κατ’ άρθρον 1 
δικαιωμάτων, ώς καί πάσα αναγκαία διά τήν έφαρμογήν τού παρόντος λεπτομέρεια.

’Ά ρ θ ρ ο ν  3.
Ή  ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεΰσεως είς τήν Εφημερίδα τής 

Κυβερνήσεως.
Ό  παρών Νόμος ψηφισθείς υπό τής Βουλής καί παρ’ Ημών σήμερον κυρω

θείς, δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως καί έκτελεσθήτω ώς νόμος 
τού Κράτους.

Έν Άθήναις τή 1 Μαρτίου 1966 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β . Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χ Ρ . ΑΠΟΣΊΌΛΑΚΟΣ

Έθεωρήθη καί έτέθη ή μεγάλη τού Κράτους σφραγίς.
Έν Άθήναις τή 3 Μαρτίου 1966

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Κ .Σ Τ Ε Φ Α Ν Α Κ Η Σ

Β '. ΝΟΜΟΣ ΓΠ’ ΑΡΙΘ. 4.501

Περί τής Ιατρικής - φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως τών εν ένερ-
γεία άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Φηφισάμενοι δμοφώνως μετά τής Βουλής, άποφασίζομεν καί διατάσσομεν:

’Ά ρ θ ρ ο ν  1.
Αί παράγραφοι 2 καί 3 τοϋ άρθρου 84 τοϋ Κ.Ν. 2458) 1953 «περί ’Οργανισμού 

Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων» Αντικαθίστανται, ώς Ακολούθως:
2. Οί έν ένεργεία Αστυνομικοί ύπάλληλοι, άπό τής δημοσιεΰσεως τοϋ παρόν

τος, νοσηλεύονται, δαπάναις τοϋ Δημοσίου, είς τά Γενικά Κρατικά Νοσοκομεία, τά 
Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα τά λειτουργοΰντα υπό μορφήν Ν.ΙΙ.Δ.Δ. ή Ι.Δ. άγαθοεργοΰ 
πρωτοβουλίας, τά Στρατιωτικά καί είς τάς Ίδιωτικάς Κλινικάς.

Ή  εισαγωγή πρός νοσηλείαν ένεργεΐται είς μέν τήν περιφέρειαν τής τέως Διοι- 
κήσεως Πρωτευούσης δι’ άποφάσεως τοϋ Διευθυντοϋ τής Διευθύνσεως Υγειονομικής
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Περιθάλψεως τοΰ 'Υπουργείου 'Υγιεινής, εις δέ τάς πόλεις Πατρών καί Κέρκυρας, 
δι’ άποφάσεως τοΰ οικείου Νομάρχου, έπί τή βάσει εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις, 
ιατρικής γνωματεύσεως τών 'Υγειονομικών άξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

3. Έ κ  τούτων οί έχοντες βαθμόν άστυνομικοϋ Διευθυντοΰ β' καί άνω νοσηλεύ
ονται έν τή Α ' θέσει, οί αστυνόμοι α ' καί β' έν τή Βα θέσει καί οί υπαστυνόμοι 
καί άνθυπαστυνόμοι, οί άρχιφύλακες, ύπαρχ) κες καί άστυφύλακες έν τή Ββ' θέσει. 
Ελλείψει κλίνης είς τήν άντιστοιχοΰσαν προς τον βαθμόν τοΰ άσθενοΰς θέσιν, ούτος 
έφ’ δσον υπάρχει άνάγκη αμέσου εισαγωγής του είς Νοσοκομεΐον, νοσηλεύεται είς 
άνωτέραν θέσιν.

Ά  ρ θ ρ ο ν 2.

Ή  παράγραφος 3 τοΰ άρθρου 85 τοΰ ανωτέρω Νόμου, αντικαθίσταται ως ακο
λούθως:

Είς τούς έν ένεργεία αστυνομικούς υπαλλήλους παρέχεται πλήρης έξωνοσοκο- 
μειακή περίθαλψις, όμοια τή παρεχομένη είς τούς λοιπούς τακτικούς δημοσίους 
πολιτικούς ύπαλλήλους.

Οί Υγειονομικοί άξιωματικοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί οί Οδοντίατροι τής 
’Αστυνομίας Πόλεων καθίστανται οί μόνοι αρμόδιοι διά τήν διαπίστωσιν τής ανάγκης 
οίκοι ή έν ίατρείψ περιθάλψεως των έν ένεργεία αστυνομικών υπαλλήλων, άποκλειο- 
μένων πάντων τών λοιπών ιδιωτών ιατρών.

Είς έξαιρετικάς περιπτώσεις καθοριζομένας διά Β. Α. προκαλουμένου υπό τοΰ 
'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως επιτρέπεται ή διαπίστωσις τής ανάγκης οίκοι ή έν 
ίατρείψ περίθαλψις παρ’ ιδιωτών ιατρών. Είς τάς περιπτώσεις ταύτας ένημεροϋται 
ή όγειον. ύπηρεσία Άστυν. Πόλεων, ήτις καί επιλαμβάνεται.

Καθήκοντα ιατρών καί δδοντιάτρων έλεγκτών διά μέν τούς είς ’Αθήνας καί 
Πειραιά ύπηρετοΰντας έν ένεργεία άστυνομικούς ύπαλλήλους έκτελοΰσιν 'Υγειονομι
κοί άξιωματικοί καί δδοντίατροι τής ’Αστυνομίας Πόλεων, κατά τά διά κοινής άπο
φάσεως τοΰ Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως καί 'Υπουργοΰ 'Υγιεινής οριζόμενα, διά δέ 
τούς ύπηρετοΰντας είς Πάτρας καί Κέρκυραν, οί οικείοι Έλεγκταί τοΰ Δημοσίου.

”Α ρ θ ρ ο ν 3.
Αί περί τής υγειονομικής περιθάλψεως τών τακτικών δημοσίων πολιτικών υπαλ

λήλων ίσχύουσαι έκάστοτε διατάξεις εφαρμόζονται καί έπί τών έν ένεργεία άστυνο- 
μικών υπαλλήλων, ύπό τούς άνωτέρω ειδικούς περιορισμούς καί έφ’ δσον δέν άντί- 
κεινται είς έτέρας ίσχυούσας διατάξεις, άφορώσας τούς ύπαλλήλους τούτους.

’Ά  ρ θ ρ ο ν 4.
Καταργοΰνται τά άρθρα 24 καί 27 τοΰ Κ.Ν. 2458) 53 «περί ΟΣΑΠ», ως καί 

το δι’ αυτών συσταθέν ’Αστυνομικόν Νοσοκομεΐον καί ή διαχείρισις χρηματικοΰ καί 
ύλικοΰ τούτου. ’Εκ τοΰ έν γένει ύλικοΰ τοΰ Άστυνομικοϋ Νοσοκομείου τό απαραίτη
τον διά τήν λειτουργίαν τής ύγειονομικής ύπηρεσίας τοΰ Σώματος ’Αστυνομίας Πό
λεων θά παραδοθή είς τήν διαχείρισιν ύλικοΰ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθη
νών, είς τά οικεία βιβλία τής όποιας καί θά χρεωθή, τό δέ ύπόλοιπον ύλικόν θά 
παραδοθή είς τό ύπό τοΰ 'Υπουργείου 'Υγιεινής δρισθησόμενον Κρατικόν Νοσοκο
μεΐον. —

Έ κ τών ύπό τοΰ άρθρου 1 τοΰ άπό 29) 29.12.53 Β.Δ. περί έφαρμογής τοΰ 
άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 2500) 53 έπί τοΰ προσωπικοΰ τών ύπηρεσιών τοΰ 'Υπουργείου 
Εσωτερικών, προβλεπομένων θέσεων ύπό τον τίτλον: «III ΓΕΝ. Δ) ΝΣΙΣ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ καί ’Αλλοδαπών Β: ’Ιατρικόν, Νοσηλευτικόν καί 'Υπηρετικόν 
προσωπικόν Νοσοκομείου ’Αστυνομίας Πόλεων».
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α Καταργοΰνται:
,Γ Κατηγορία,-^μία θέσις μαγείρου επί βαθμοΐς 10 ή 9, μία θέσις βοηθού μαγεί

ρου επι βαθμοΐς 13 η 12, μία θέσις τραπεζοκόμου έπί βαθμοΐς 13 ή 12.
Α κα;τ* δημοσίευσιν τού παρόντος καταργούμεναι ώς άνω θέσεις μονίμου 

προσωπικού βρίζονται ώς προσωριναί θέσεις τού Κλάδου Κλητήρων τής Γ ''Κ ατηγο
ρίας, καταργούμεναι άμα τή καθ’ οίονδήποτε τρόπον αποχωρήσει των κατεχόντων 
ταυτας εκ τής υπηρεσίας. Λ

β ’ Διατηρούνται:
Α Κατηγορία: δυο θέσεις βοηθών ιατρών έπί βαθμοΐς 9ψ, 8ω ή 7ω.
ρ , Κατηγορία: μία θέσις διευθυνούσης αδελφής έπί βαθμοΐς 9ψ, 8ω ή 7ω.
, Κατηγορία: δύο θέσεις αδελφών Νοσοκόμων έπί βαθμοΐς 11ω, ΙΟω ή*9ω 

υπαγομεναι είς την Υγειονομικήν υπηρεσίαν τού Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων. "

”Α ρ θ ρ ο ν 5.
Δια^τήν από τής οημοσιεύσεως τού παρόντος καί εφ εξής  παροχήν ιατροφαρ

μακευτικής καί νοσοκομειακής περιθάλψεως είς τούς έν ένεργεία αστυνομικούς υ
πάλληλους εγγραφεται σχετική πίστωσις είς τόν προϋπολογισμόν τών έξόδων τής 
υπηρεσίας υγ^ίον. περιθάλψεως Δημοσίων ύπαλληλων του Υπουργείου Υγιεινής.

5Ά  ρ θ ρ ο ν 6.
Δια Β. Δ) των, προκαλουμένων ύπό τού Υπουργού Δημ. Τάξεως, θέλουσι ρυθμι- 

σθη αι λεπτομερειαι τής έφαρμογής του παρόντος, ώς καί δ τρόπος τής ιατρικής έξε- 
τασεως τών εν ενεργεία αστυνομικών ύπαλλήλων.

’Ά  ρ θ ρ ο ν 7.
, Ε At διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 καί 5 τού παρόντος Νόμου έχουσιν εφαρ

μογήν και δια την υγειονομικήν περίθαλψιν τών έν ένεργεία πυροσβεστικών ύπαλ
λήλων.

Ίουιων η εισαγωγή προς νοσηλείαν είς μέν τήν περιφέρειαν τής τέως Διοική- 
σεως Ηρωτευουσης ένεργεΐται δι’ άποφάσεως τού Διευθυντοΰ Διευθύνσεως Υγειονο
μικής Περιθάλψεως τού Υπουργείου Υγιεινής, είς δέ τάς λοιπάε πόλεις τής Χώρας 
οι αποφασεως τού οικείου Νομάρχου.

.  p· 0που έν τΨ παρόντι Νόμω άναφέρεται άρμοδιότης ’Ιατρών καί έλεγκτών 
των Υγειονομικών Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων νοείται καί άρμοδιότης 
δια τους Πυροσβεστικούς ύπαλλήλους τών Υγειονομικών ’Αξιωματικών τού Πυρο- 
σοεστικου Δόγματός. Γ

; 3. Καθήκοντα οδοντιάτρων - έλεγκτών διά τούς Πυροσβεστικούς υπαλλήλους 
θα εκτελωσιν οι τοιοΰτοι τής ’Αστυνομίας Πόλεων, δπου δέ δεν ύφίστανται όδοντία- 
τροι τής Αστυνομίας Πόλεων, τά καθήκοντα ταΰτα θά έκτελώσιν οί κατά τόπους 
οικείοι ελεγκταί του Δημοσίου.

, 4 · π δ λ ε ^  δέν εΧει έπεκταθή δ θεσμός τής διά βιβλιαρίων νοσηλείας ή έν
γενει νοσηλεία τών πυροσβεστικών ύπαλλήλων θά ένεργήται, ώς καί τών λοιπών Δη
μοσίων Υπαλλήλων ύπό μόνους τούς περιορισμούς τού παρόντος Νόμου

δ. Είς τό άρθρον 145 τού Κ.Ν. 2458)53 (Φ.Ε.Κ. τ. Α ' 11)58) περί ’Οργα
νισμού τού Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων, προστίθεται διάταξις ύπό παρ. 2 ένουσα 
ουτω: Λ

«2) Οί Υγειονομικοί ’Αξιωματικοί καί ’Οδοντίατροι τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
ούνανται κατά τάς έκτος Υπηρεσίας ώρας νά άσκώσι τό έπάγγελμά των».

6. Δια Β. Δ) τος προκαλουμένου ύπό τών 'Γπουργών Υγιεινής καί Δημοσίας 
Ίαςεως θολεί ρυθμίσθή πάσα λεπτομέρεια διά τήν έφαρμογήν του παρόντος άρθρου.
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Ά  ρ θ ρ Ο V 8 .

Αί έκάστοτε ίσχύουσαί διατάξεις αί άφορώσαι εις την υγειονομικήν περίθαλ- 
ψιν έν γένει τών τακτικών δημοσίων πολιτικών ύπαλλήλων, έφαρμόζονται καί διά 
τούς άνδρας τοΰ Σώματος τής Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής, κατά^ τά είδι- 
κώτερον διά Βασιλικού Διατάγματος, προκαλουμένου υπό τών Γπουργών Γγιεινής 
καί Δημοσίας Τάξεως οριζόμενα.

Ά  ρ θ ρ ο ν 9.

1) Ή  παρ. 2 τού άρθρου 26 τού Κ.Ν. 2458)53 (Φ.Ε.Κ. τ.Α ' 11)58) τρο
ποποιείται ως κάτωθι:

2) Ταύτας καταλαμβάνουσι, κατόπιν διαγωνισμού κατά τά δι αποφασεως ο̂υ 
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως καθοριζόμενα οί έκ τών κατωτέρων Αστυνομικών 
'Γπαλλήλων ή Διοικητικών τοιούτων άρμοδιότητος Αστυνομίας Πόλεων,^ κρινομε- 
νοι Ικανοί υπό τών καθ’ Ιεραρχίαν προϊσταμένων των, κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής 
’Οδοντιατρικού σχολείου ή ’Οδοντιατρικού τμήματος αυτής Πανεπιστημίου ημεδαπής 
ή αλλοδαπής καί εχοντες 3ετή εύδόκιμον υπηρεσίαν έν τή ’Αστυνομία έξ ής ένιαύ- 
σιον τοιαύτην παρά τή 'Ιγειονομική 'Υπηρεσία. Η προγωγη τών βοηθών Αξιωμα
τικών ’Οδοντιάτρων είς άνώτερον βαθμόν πραγματοποιείται κατά τάς κειμενας περί 
προαγωγών 'Υγειονομικών ’Αξιωματικών διατάξεις καί κατα τα ε’ιοικω ιερόν διά 
Β. Δ. έκδιδομένου τή προτάσει τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως οριζόμενα.

2. Έν τέλει τού άρθρου 53 τού Ν. Δ. 4101)60 «περί τροποποιήσεως καί συμ- 
πληρώσεως τού Ν. Δ. 3365)55 «περί Κωδικός τού Σώματος τής Ελληνικής Βασι
λικής Χωροφυλακής, προστίθενται τά κάτωθι:

Οί δυνάμει τού παρόντος μονιμοποιούμενοι οδοντίατροι έξελίσσονται βαθμολογι
κούς ώς καί οί λοιποί 'Υγειονομικοί ’Αξιωματικοί τού Σώματος κατα τας διατάξεις 
τού* άρθρου 129 παρ. 1 τοΰ Ν.Δ. 3365)55 «περί Κώδικος τής Ελληνικής Βασι
λικής Χωροφυλακής, καταργουμένης τής παρ. β' τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν. Δ. 3365)55 
περί έξελίξεως ’Οδοντιάτρων.

Ό  παρών Νόμος ψηφισθείς υπό τής Βουλής καί παρ’ 'Ημών σήμερον κυρω
θείς, δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνησεως και εκτελεσθητω ως νο
μός τοΰ Κράτους.

Έν Άθήναις τή 1 Μαρτίου 1966 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β # Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χ Ρ . ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

Έθεωρήθη καί έτέθη ή μεγάλη τοΰ Κράτους σφραγίς.

Έν Άθήναις τή 3 Μαρτίου 1966
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Κ . ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ



ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΣΙΣ

Η ΠΟΛΥΚΡΟΤΟΣ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
ΤΟ ΚΥΜΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝ ΤΙΔΡΑΣΕΩ Ν ΚΑΙ ΤΑ ΕΞ ΑΥΤΗ Σ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

■ Ύ πά  τοϋ Ύ παστυνόμου Α ' χ. Χ Α Ρ Α Λ . ΣΤΑΜΑΤΗ-

<r Ο λογος διά τόν όποιον κατατρέχουν καί έμενα καί εσένα καί όλους 
^ας £ ω, ε ναι διότι δεν ονμβιβαζόμεθα, διότι δεν έχουμε την νοοτροπία 
δουλών. Α εν έχουμε την θέση μας εις αυτήν την άθλίαν χώ ραν.. .»

(  -Από το αυτό βιογραφ ικόν μυθιστόρημα «Θ άλα
μος 7» τοϋ Ρώσου σνγραφέως Βαλέριου Ταρσή).

ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΒ . ΕΝΩΣΙΝ ΤΟΥ 1965—66

Π  I p 1 τα „μεσα Φε6ΡουαΡ;°υ 1966, μέ τό αίτιολογικόν ότι' έφυγάδευσαν άντισο- 
Οιετικαερχα  των εις τό έξωτερικόν καί τά έδημοσίευσαν ύπό τά ψευδώνυμα 

μΤ μ  , εΡχζ καί Νικολαϊ Άρζάκ, δύο Ρώσοι συγγραφείς κατεδικάσθησαν ύπό 
του Ανώτατου Δικαστηρίου της Μόσχας είς έπταετη καί πενταετή στέρησιν τής 
λευθ^ριας των και απεσταλησαν είς στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Μέ τον τρόπον 

αυτόν αί σοβιετικαί άρχαί έξετέλεσαν τήν απειλήν των περί έφαρμογής άντιποίνων 
έ^αναον ένος^φιελευθερου - προοδευτικού κινήματος διανοουμένων, τό όποιον κίνη
μα ουδέποτε επαυσε νά ύφίσταται άπό τής έποχής έγκαθιδρύσεως τοϋ κομμουνισμού 
Στά)ΤΓ PWataV Χα π °υ έγνωρισε τών -λέον άγριον διωγμόν έπί των ήμερων τού

, Η δίκη και καταδίκη τών δύο Ρώσων συγγραφέων, τοϋ Άντρέϊ Σινυάφσκι 
και του 1 ιουλι Ντανιελ, έρχεται τώρα νά άναβιώση τόν σταλινισμόν. Αύτό κατα
φαίνεται απο την συγγένειαν τών μεθόδων καί τρόπων πού έχρησιμοποιήθησαν κα- 
τα τήν μετά τό I960 εποχήν τού σταλινισμού καί τώρα. Τότε, τό 1938 συγκεκρι- 
μενως, δ είσαγγελεύς Βισίνσκυ κατά τήν περίφημον δίκην τού Μπουχάριν καί τών 
άλλων, αφού διεκηρυξεν δτι «όλόκληρος ή χώρα ζητεί δπως οι προδότες καί οί κα
τάσκοποι, που πουλουν τήν χώραν τους είς τόν εχθρόν, τουφεκισθοΰν ώς βρωαό- 
σκυλα>η κατέληξε: «Τα χρόνια θά περάσουν. Τά μνήματα τών μισητών προδοτών 
θα καλυπτωνται με την αίωνίαν περιφρόνησιν τών Σοβιετικών πολιτών, αλλά ύπε- 
ρανω ημών υπεράνω τής χώρας μας, δ ήλιος θά λάμπη μέ ακτίνας φωτεινάς τόσον 
λαμ,,ρα και χαρούμενα, δπως καί πρώτα...». Τώρα, μέ τήν ύπόθεσιν τών δύο συγ
γραφέων καί δλιγον πρό τής δίκης των, ή έφημερίς «Τσβέστια» έπισημαίνει, έπα- 
ναλαμοανοντας Λ  γνωστά, δτι «άπό δλην τήν χώραν καταφθάνουν έπιστολαί διά 
τών Οποιων ζητείται ή καταδίκη τών δύο προδοτών»... Περαιτέρω ή αυτή έφημε
ρίς, άν καί έδημοσίευσε πρό ένός έτους άρθρον τού προέδρου τού ’Ανώτατου Σο
βιέτ, Γκόρκιν, καταοικάζουσα ως «ξεπερασμένο κακό» τήν παλαιάν σοβιετικήν συ
νήθειαν νά θεωρήται δ κατηγορούμενος ένοχος πριν κάν έκδικασθή ή ύπόθεσίς του 
λαμοανει ώς τελείως οεδομένην τήν ένοχήν τών Σινυάφσκι - Ντάνιελ καί αφού τούς 
καθυβρίζει κατά τόν τρόπον πού έχρησιμοποιεΐτο είς τά ζοφερώτερα χρόνια τών έκ- 
καθαρισεων άπό τού 1930 καί μετέπειτα, καταλήγει είς πρωτοφανές διά τήν βιαιό
τητα του άρθρον καί έπαναλαμβάνοντας σχεδόν τούς λόγους τού είσαγγελέως Βι- 
σίνσκυ̂ : «Ό καιρός θά περάση καί κανείς δέν θά ένθυμήται τίποτε άπό αυτούς! Σε
λίδες οιαποτισμένες^ με πίκρα, θα διαλυθούν είς τόν σωρόν τών σκουπιδιών. Ή  ιστο
ρία μάς έδιδαξεν έπανειλημμένως δτι ή συκοφαντία, ’όσον άφθονη καί κακόβουλη 
καί άν είναι, θά διαλυθή άναπόφευκτα κάτω άπό τήν καίουσαν πνοήν τής άλη- 
θείας. Αύτό θά συμβή καί τώρα...».

Απλή σύγκρισις τών μέσων καί μεθόδων τών σταλινικών διωγμών καί τών 
μέσων καί μεθόδων πού έχρησιμοποιήθησαν τώρα αέ τούς δύο συγγραφείς" πείθει 
δτι δ σταλινισμός άνεβίωσεν είς τήν Σοβιετικήν Ένωσιν. Ό  συγγραφεύς τού’άρθρου
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της «Ίσβέστια» συνεχίζει την τακτικήν καί τό πνεύμα τής εποχής τοΰ Στάλιν και, 
δπως καί τότε, έκτρέπεται είς θορυβώδεις ύβρεις. «Άμφότεροι, γράφει, αντιπροσω
πεύουν την έσχάτην παρακμήν. Άμφότεροι πιτσιλίζουν τό χαρτί με κάθε χυδαΐον 
καί βρωμερόν. Είς ποιον άπύθμενον βόρβορον βδελυγμίας πρέπει να εχη βυθισθή 
ένας άνθρωπος τών γραμμάτων, ώστε νά κηλιδώνη μέ τήν πένναν του ένα όνομα το 
όποιον θεωροΰμεν ως τό πιο ιερόν. Είναι αδύνατον νά άναδημοσιεύσωμεν εδώ τάς 
σχετικάς παραγράφους! Τόσον κακόβουλον, τόσον έπονείδιστον καί τοοον ορωμερον 
είναι τό συγγραφικόν αυτό έκτρωμα!»...

Τό «ιερόν» όνομα είναι τοΰ Λένιν, βεβαίως. Καί, όπως γράφει ο κ. Edward 
Crankshaw: «Αί παράγραφοι δέν ήμποροΰν νά άναδημοσιευθοϋν διότι, άπλούστατα, 
δέν υπάρχουν. ’Ακόμη καί τά εδάφια πού προσεφέρθησαν, παραποιήθηκαν. Ετσι, 
λόγια καί σκέψεις πού απορρέουν από χαρακτήρες είς μυθιστορήματα, παρεστάθη- 
σαν ώς έκφρασις τών απόψεων τών συγγραφέων. 'Ο ρωσικός λαός δέν θά τό μάθη 
ποτέ αυτό. Δέν τοΰ έπιτρέπεται νά ίδή τά προσβλητικά βιβλία, καταδικασμένα ώς 
προϊόντα «αποστατών, οί όποιοι έμπήκαν είς τήν υπηρεσίαν τών πιο αχαλίνωτων 
εχθρών του κομμουνισμού». Πολλοί άπό τούς νεωτέρους Ρώσους θά συγκλονισθοΰν 
από τήν έπίθεσιν τής «Ίσβέστια». Οί παλαιότεοοι θά απορήσουν δι εκείνα πού 
πρόκειται νά επακολουθήσουν...» ώ ) .

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΩΝ .—ΤΑ 
ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

0 1 ΔΓΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, ό Άντρέϊ Σινυάφσκι καί δ Γιούλι Ντάνιελ, συνελή- 
φθησαν τον Σεπτέμβριον τού 1965 καί οί σταλινικοί προετοιμάσθησαν διά τον 

μεγαλύτερον πανηγυρισμόν των άφ’ ότου, πρό 16 έτών, άπέθανεν δ αύθέντης των. 
Ή  τετραήμερος δίκ.η των, άπό 10— 14 Φεβρουάριου 1966, εγινε «κεκλεισμενων τών 
θυρών» διά τό ευρύ ρωσικόν κοινόν καί τούς δυτικούς δημοσιογράφους καί άνταπο- 
κριτάς —παρευρέθησαν εκατόν μόνον άτομα τής «Σοβιετικής πατρίδος»— μέ απο
τέλεσμα τήν καταδίκην τοΰ Σινυάφσκι είς επταετή καί τοΰ Ντάνιελ είς πενταετή 
στέρησιν τής ελευθερίας των. Μέ τον θόρυβον πού ήγέρθη έκ τής δίκης καί κατα
δίκης, οί δύο Ρώσοι συγγραφείς έγιναν οί περισσότερον διάσημοι, οί περισσότερον 
παράδοξοι καί γενναίοι — μετά τον θάνατον τοΰ Πάστερνακ—  «έκτος νόμου» Σοβιε
τικοί λογοτέχναι. "Ας ίδωμεν λοιπόν ελάχιστα περί τήν προσωπικότητά των, την 
κατηγορίαν καί τήν μεταχείρισίν των, καί έν συνεχεία τό κΰμα τών διεθνών αντι
δράσεων πού ή πολύκροτος καταδίκη των έξεσήκωσε άνά τον κόσμον καί ιδίως είς 
τήν Ευρώπην.

Τόσον δ Σινυάφσκι όσον καί δ Ντάνιελ δέν είναι ευρέως γνωστοί είς τό εςω- 
τερικόν. Καί είναι αμφίβολον εάν οί Δυτικοί άναγνώσται των έπηρεάσθησαν με- 
γάλως είς τάς γνώμας των περί Ρωσίας είτε υπό τής στάσεως τών συγγραφέων 
είτε υπό τών εκδοτών ή τοΰ δυτικοΰ τύπου. Έ να  πράγμα όμως είναι βέβαιον: Οί 
δύο αυτοί συγγραφείς έξησφάλισαν τώρα εύρύτερον καί θερμότερον κύκλον ανα
γνωστών μεταξύ τών απλώς περίεργων, απο εκείνους τούς οποίους είχαν ήδη απο
κτήσει.

Καί οί δύο συγγραφείς είναι 40 ετών, νυμφευμένοι καί γνωστοί πνευματικοί 
παράγοντες είς τήν χώραν των μέ τό πραγματικόν των όνομα. Ό  Σινυάφσκι, ένας 
λεπτοκαμωμένος άνδρας καί μέ γένεια, είναι μαθητής τοΰ Πάστερνακ καί γνωστός 
κριτικός τής λογοτεχνίας. Μέ τό όνομα ’Άμπραμ Τέρτζ δ Σινυάφσκι έγινε γνωστός 
είς τήν Δύσιν άπό τά βιβλία του «Ή δίκη αρχίζει», ένα φιλοσοφικόν μύθον διά τήν 
σοβιετικήν κοινωνίαν κατά τήν τελευταίαν περίοδον κυριαρχίας τοΰ Στάλιν, καί άπό 
μίαν πρωτότυπον καί θαυμασίαν αλληγορίαν διά τήν πολιτικήν ιστορίαν τής Ρωσίας

(1) ΈφημερΙς «Βήμα» τής 28-1-1966, άνταπόκρισις, έκ Λονδίνου.
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εις τον εικοστόν αιώνα. '0  Ντάνιελ, ένας ψηλός καί μελαχροινός, είναι όλιγώτερον 
γνωστός εις τήν πατρίδα του ώς ποιητής καί μεταφραστής. ’Έ χει έκδώσει δλιγώ- 
τερα έργα από τον Σινυάφσκι, τό γνωστότερον δέ εργον του εις τήν Δύσιν είναι τό 
«Σας δμιλεΐ ή Μόσχα», μία εντελώς φανταστική ιστορία περί τοϋ τί θά συνέβαινε 
εάν, ξαφνικά, ένα δικτατορικόν καθεστώς καθιέρωνε «μίαν ημέραν νομίμων δο
λοφονιών»...

Η κυρία κατηγορία εναντίον των δύο συγγραφέων είναι δτι υπήρξαν «κρυφοί» 
αντισοβιετικοι. Τοΰτο διότι κατ’ έπίφασιν έπιτρέπεται εις τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν, 
από τής εποχής τοΰ Κροΰστσεφ, ή έντός τής χώρας άσκησις κάποιας κριτικής κατά 
τοΰ καθεστώτος. Αυτό βεβαίως πόρρω άπέχει τής αλήθειας. 'Η άπόφασις περί τής 
καταδίκης των, «βαρυτάτη καί παράλογος» διά τά κομμουνιστικά κόμματα τής Δύ- 
σεως, «είναι μία αυστηρά προειδοποίησις περί τοΰ δτι τό κομμουνιστικόν κόμμα 
εξακολουθεί να άξιοι από τούς συγγραφείς όπως συμβάλλουν, ώζ άπαντες οί άλλοι 
έργάται, εις τήν ένδυνάμωσιν τής ισχύος τοΰ κράτους καί τήν διασφάλισιν των 
κομμουνιστικών προτύπων συμπεριφοράς. Μόλις προ δώδεκα μηνών, δ κ. Ρουμνάν- 
τσεφ, δ αρχισυντάκτης τής «Πράβδα», ύπέμνησεν ενα διάταγμα τοΰ 1925, τό δποΐον 
ήκολούθησε τήν εισαγωγήν τής Νέας Οικονομικής Πολιτικής τοΰ Λένιν. Τό διά
ταγμα εκείνο ήτο μία προειδοποίησις πρός τούς συγγραφείς δτι δέν πρέπει νά παρα
χωρήσουν εις εαυτούς ίδεολογικάς έλευθερίας επειδή υπήρχε μεγαλυτέρα έλευθε- 
ρία εις τό έμπόριον καί τήν παραγωγήν. Τώρα δπου ή ζωή είναι καί πάλιν από 
πολλών απόψεων άνετωτέρα, ή προειδοποίησις εκείνη θεωρείται καί πάλιν ώς έπί- 
καιρος» ώ ) .

Ή  μεταχείρισις αυτή τών συγγραφέιυν αποδίδεται από τούς δυτικούς παρατη- 
ρητάς εις τον περιοριστικόν καί στενόν Ορισμόν πού έχει δώσει ή σοβιετική κυβέρ- 
νησις επί τοΰ ρόλου τής λογοτεχνίας. ’Αλλά καί εις τόν φόβον της πρός τήν προπα
γανδιστικήν δύναμιν τής τέχνης. Δέν παραγνωρίζεται από τό σοβιετικόν καθεστώς, 
δτι από τούς νεαρούς καί μή έπαναστάτας φιλοσόφους καί διανοουμένους αρχίζουν 
πάντοτε οί εξεγέρσεις τών υπό καταπίεσιν λαών. Αυτός είναι κυρίως δ λόγος τής 
βαρείας καταδίκης τών δύο συγγραφέων, δπως αυτός υπήρξε καί δ λόγος τής βα
ρείας επίσης καταδίκης εννέα φοιτητών εις Λένινγκραντ, κατά τόν παρελθόντα 
Νοέμβριον, ώς ενόχων έκτυπώσεως καί διαδόσεως λαθραίας έφημερίδος. Έ κ  τών 
φοιτητών αυτών, δ εις κατεδικάσθη εις επταετή στέρησιν τής έλευθερίας του καί 
οί δκτώ υπόλοιποι, μεταξύ τών όποιων καί δύο νέαι, κατεδικάσθησαν εις ποινάς 
φυλακίσεως από δύο έως πέντε έτών. Ή  καταδίκη αυτή τών εννέα φοιτητών έφερεν 
εις φώς τήν πληροφορίαν — ή όποια παρεσχέθη μέ πάσαν έπιφύλαξιν, διότι ό σο
βιετικός τύπος ούδέν τό σχετικόν μέ τήν ώς άνω δίκην άνέγραψεν—  ότι μία πρα
γματική μυστική όργάνωσις άποτελουμένη έκ 250 μελών, διέθετε μυστικόν τυπο- 
γραφεΐον εις τό όποιον έξετυπώθησαν τά δύο φύλλα τοΰ λαθραίου εντύπου «Κολοχόλ» 
(Κώδων) εις άνάμνησιν τοΰ περιοδικοΰ τοΰ έκδοθέντος περί τά μέσα τοΰ παρελ
θόντος αίώνος εις Λονδίνον ύπό τοϋ πολίτικου έξορίστου Χέρτσεν. Οί νεαροί φοιτη- 
ταί χαρακτηρίζουν εαυτούς ώς οπαδούς τοΰ φιλελευθέρου - προοδευτικού αύτοϋ οια- 
νοητοΰ, φαίνεται δέ δτι πρόθεσίς των είναι νά καταπολεμήσουν όχι τόν κομμουνι
σμόν, αλλά τά υπόλοιπα τοΰ σταλινισμού καί ώρισμένας σοβιετικάς μορφάς λενινι
σμού - μαρξισμού.

Ή  αυτή πρόθεσίς αποδίδεται καί εις τούς δύο καταδικασθέντας κατά τόν Φε
βρουάριον συγγραφείς, τόν Σινυάφσκι καί τόν Ντάνιελ. Καί μεταξύ τών άλλων, 
τόσον οί φοιτηταί όσον καί οί δύο συγγραφείς τής έρεύνης μας παρουσιάζονται ώς 
πρόμαχοι τής έλευθερίας έκφράσεινς, πράγμα τό δποΐον συνετέλεσε μεγάλως εις 
τήν ένώπιον τής δικαιοσύνης τής χιϋρας των παραπομπήν των. ’Ά ν σκεφθώμεν ότι 
πάντα ταΰτα, ήτοι ή παρά τά δρακόντεια μέτρα τοΰ σοβιετικού αστυνομικού κρά-

(1) ’Από κύριον άρθρον των «Τάϊμς» τοΰ Λονδίνου, «Καθημερινή τής 17-2-1966.
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τους κυκλοφορία εντός καί έκτος της Ρωσίας παρανόμου τύπου τολμήσαντος να έπι- 
κρίνη σοβαρώς τό Κρεμλΐνον, ή παρά τά δρακόντεια έπίσης μέτρα ΰπαρξις δύο τά
σεων λογοτεχνών ή φιλοσόφων: των «μετριοπαθών φιλελευθέρων» οί όποιοι γίνονται 
ανεκτοί μέχρις ώρισμένου σημείου, καί των «έπαναστατών» οί όποιοι διώκονται, 
συνέβησαν εις μεγάλην σχεδόν κλίμακα κατά τό τελευταΐον χρονικόν διάστημα, 
τότε θά δικαιώσωμεν τάς άπόψεις τών δυτικών παρατηρητών δτι «πολύ κακά ση
μάδια» αναφαίνονται όπισθεν τοΰ Σιδηρού Παραπετάσματος. Καί αυτά τά «πολ,ύ 
κακά σημάδια» εις πείσμα της κυβερνητικής καταπιέσεως τών Σοβιέτ καί εις πεί
σμα της τάσεως τών «δογματικών» συγγραφέων, οί όποιοι δογματικοί αποτελούν 
τήν «τάσιν» εκείνην πού ύπερασπίζει παντί σθένει τό Σοβιετικόν καθεστώς.

Φαίνεται πράγματι δτι ό Σοβιετικός πρωθυπουργός κ. Κοσύγκιν είναι αιχμά
λωτος μιας όμάδος «σκληρών», οί όποιοι έπί Κροΰστσεφ παρέμεναν εις τήν σκιάν 
άλλα τώρα κινούνται συνεχώς περισσότερον εις τό προσκήνιον. 'Ως μία άπόδειξις 
τοΰ πνεύματος της επιστροφής πρός τήν σκληράν γραμμήν τοΰ σταλινισμού χαρα
κτηρίζεται ή δράσις τών υπηρεσιών ασφαλείας, αί όποΐαι ένέτειναν τελευταίως τήν 
έπαγρύπνησίν των εις τούς κύκλους τών μή κονφορμιστών διανοουμένων τής Μό
σχας καί Ιδιαιτέρως έπί εκείνων πού έδειξαν κάποιαν συμπάθειαν διά τούς δύο 
συγγραφείς. Αξιόπιστοι πηγαί αναφέρουν, δτι ένας νεαρός συγγραφεύς τοΰ Λένιν- 
γκραντ πού έπεχείρησε νά παρακολούθηση χωρίς άδειαν τήν δίκην, συνελήφθη από 
τήν μυστικήν αστυνομίαν καί άπεστάλη εις άσυλον ψυχοπαθών. Ή το ό Γιασεσλάβ 
Παρχούντωφ. Φίλοι του, οί όποιοι τον είδαν νά όδηγήται από τήν όπισθίαν θύραν 
τού δικαστηρίου, είπαν δτι έκαμε μέ τον δάκτυλον είς τον λαιμόν μίαν κίνησιν πού 
έδείκνυε τήν απελπισίαν του. ’Άλλα άτομα πού έδειξαν έπίσης συμπάθειαν πρός 
τούς δύο συγγραφείς, καί πού έθεάθησαν είς μίαν δδόν πλησίον τού δικαστηρίου, 
ύπεβλήθησαν είς άνάκρισιν κατά τήν οποίαν έζητήθη νά κατονομάσουν φίλους των 
καί νά δικαιολογήσουν τό ειδικόν ένδιαφέρον των διά τούς Σινυάφσκι καί Ντάνιελ.

'Οπωσδήποτε, αί έπιβληθεΐσαι έπί τών δύο συγγραφέων τιμωρίαι είναι μοι- 
ραΐον ν’ αποθαρρύνουν άλλους Ρώσους συγγραφείς από τοΰ νά γράψουν ή νά δημο
σιεύσουν παρόμοια έργα, παρ’ δλον δτι αί διαδηλώσεις αί όποΐαι έπηκολούθησαν 
τήν σύλληψιν τών δύο λογοτεχνών περί τά τέλη τού παρελθόντος έτους καί τά έκ- 
τυλιχθέντα γεγονότα κατά τήν δίκην μαρτυροΰν δτι ούτοι έχουν πολλάς συμπάθειας 
μεταξύ τών συναδέλφιον των καί τών φοιτητών. ’Αλλά μοιραΐον είναι, έπίσης, τά 
τυχόν βραχυπρόθεσμα ωφελήματα τά όποια ίσως άπεκόμισε τό καθεστώς είς τό 
εσωτερικόν νά έξουδετερωθοΰν έκ τής ζημίας τήν οποίαν ύπέστη ή Σοβιετική Ένω- 
σις είς τό έξωτερικόν. «Ή είκών, γράφουν οί «Τάϊμς» τοΰ Λονδίνου, ή όποια ήρχισε 
νά κατακτά έδαφος περί τής Ρωσίας ώς οίκονομικώς ανεπτυγμένης Δυνάμεως, ικα
νής νά αντιμετώπιση μέ ευρύτητα πνεύματος τάς ζυμώσεις έντός τής ιδίας της κοι
νωνίας, ύπέστη απότομον άμαύρωσιν».

ΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ
ΡΙΩ Ν ΠΟΥ ΔΙΕΡΡΕΥΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ .—ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΗΓΟΡΟΥ

ΜΕΝΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ κ . ΕΛΕΝ ΠΕΛΤΙΕ

Δ ΙΑ ΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ τών δύο συγγραφέων έλάχιστα διέρρευσαν. Γεγονός 
είναι δτι τόσον δ Σινυάφσκι δσον καί ό Ντάνιελ άνεγνώρισαν δτι έξέδωσαν τά 

έργα τους είς τό έξωτερικόν μέ ψευδώνυμα, αλλά καί οί δύο ήρνήθησαν τήν κυρίαν 
κατηγορίαν, δτι έσκεμμένως διέδωσαν άντισοβιετικήν προπαγάνδαν.

Είδικώς διά τήν απολογίαν τοΰ Σινυάφσκι, ούδεμία λέξις αυτής έδόθη είς τήν 
δημοσιότητα από σοβιετικάς πηγάς. Τό αυτό σχεδόν συνέβη καί διά τήν απολογίαν 
τοΰ Ντάνιελ, έκ τής όποιας έδόθη είς τήν δημοσιότητα μέρος μόνον τοΰ τελικού 
τμήματός της είς τό όποιον ούτος παραδέχεται δτι υπήρξε λάθος τό νά άποστείλη
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τά έργα του νά έκδοθοΰν εις τό εξωτερικόν. Δι’ άμφοτέρας όμως τάς απολογίας 
ώμίλησεν έν όλίγοις ή κ. Λαρίσσα Ντάνιελ, σύζυγος τού ποιητοΰ - μεταφραστοΰ 
πού έγραφε μέ τό ψευδώνυμον Νικολάϊ Άρζάκ καί εις τήν όποιαν επετράπη νά πα
ρακολούθηση τήν δίκην μαζί μέ τήν κ. Σινυάφσκι. Ή  κ. Ντάνιελ, άφοΰ έδήλωσεν 
εις τούς έπισκεφθέντας αυτήν δημοσιογράφους δτι είδε τον σύζυγόν της μόνον δύο 
φοράς εις τάς φυλακάς πολιτικών κρατουμένων τοΰ Λεφέρτοβο — οπού οί δύο συγ
γραφείς έκρατοΰντο είς ξεχωριστά κελλιά καί δέν είχαν έπαφήν μεταξύ των—  καί 
δτι είναι πιθανόν νά μή τον έπανίδη, «διότι θά μεταφερθή ίσως είς κάποιο στρατό
πεδο τοΰ Βορρά», είπε διά τόν Σινυάφσκι τά έξης: 'Ό τι έν άρχή υπεστήριξεν δτι 
ή πράξις του δέν αποτελεί έγκλημα. "Οτι άκολούθως υπεστήριξεν δτι ώς σατιρι
κός συγγραφεύς, δέν θά ήδύνατο νά προσαρμόση τά έργα του πρός ένα δεδομένον 
υπό τοΰ νόμου κανόνα. 'Ό τι καί αυτός δ Σαίξπηρ έάν εύρίσκετο ένώπιον παρόμοιας 
καταστάσεως, δέν θά ήδύνατο νά γνωρίζη έάν ό «’Άμλετ» ή ,δ  «Μάκβεθ» δέν θά 
εύρίσκοντο αντιμέτωποι των παραδεδεγμένων πολιτικών ιδεολογιών τής εποχής των. 
'Ό τι τό δικαστήριον διέστρεψε πλήρως τήν σημασίαν των έργων των, δταν επί πα- 
ραδείγματι έδέχθη δτι τό βιβλίον τοΰ συγκατηγορουμένου του Ντάνιελ — Νικολάϊ 
Άρζάκ—  «Σάς δμιλεΐ ή Μόσχα» έδικαιολόγει τάς δολοφονίας, ενώ είς τήν πραγμα
τικότητα έστρέφετο εναντίον των, κ.λ.

Ό  Γιούλι Ντάνιελ, κατά τάς δηλώσεις τής συζύγου του, είπεν είς τήν απολο
γίαν του: «Δέν είμαι όπαδός τοΰ σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Δέν είμαι μαρξιστής. 
Είμαι ιδεαλιστής, αλλά δέν είμαι έχθρός τής Σοβιετικής Ένώσεως». Περαιτέρω ό 
Ντάνιελ άνεφέρθη είς τήν ιστορίαν τής ρωσικής σατίρας μέχρι τοΰ Μιχαήλ Σαλ- 
τίκωφ - Στσεντρίν, σατιρικού τοΰ 19ου αίώνος άπολαύοντος καί σήμερον μεγάλης 
έκτιμήσεως είς τήν Ρωσίαν, καί έτόνισεν δτι καί δ ίδιος έγραψε τά δσα έγραψε κατά 
τόν ίδιον τρόπον. Άνεφέρθη επίσης είς τάς έκκαθαρίσεις προσωπικοτήτων των σο
βιετικών γραμμάτων ώς οί Λέϊμπ Μ. Κβίτκοώ), Όσίπ Ε. Μαντελστάμ^2), Βσεβο- 
λόντ Ε. Μέγιερχολντ^3) καί Ισαάκ Μπάμπελ^4), καί ήρώτησε: «Ποιος είναι ύπεύ- 
θυνος διά τόν θάνατόν των; Υπεύθυνος είμαι έγώ, είσθε έσεΐς. 'Όλοι είμεθα υπεύ
θυνοι. ’Ίσως νά έχω άδικον ώς πρός αυτό, αλλά δέν ήμπορώ νά εδρω άλλην άπάν- 
τησιν...».

(  Συνεχίζεται)

(1) Εβραίος ποιητής έκτελεσθείς τό 1952.
(2) Άπέθανεν είς στρατόπεδον συγκεντρώσεως τό 1940.
(3) Άπέθανεν είς στρατόπεδον συγκεντρώσεως τό 1942.
(4) Άπέθανεν ένδ ε&ρίσκετο υπό κράτησιν τό 1941.



ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ

ΕΝΕΡ Γ ΗΤΙ ΚΟΝ

Τράπεζα Ελλάδος 
Εθνική Τράπεζα 
Δ ά ν ε ι α  
’Ακ ί ν ητ α

Μεϊον αποσβέσεις

Β ι β λ ι ο θ ή κ η  
Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί 
’Ενυπόθηκα δάνεια

16ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙ

5.111.676,25
1.235.233,20
3.840.120,50

1.005.000—
351.135.— 653.865.—

2.625.—
14.174.382.—

827.715,55

25.845.617,50

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
Τ α κ τ ι κ α I

Έκ κρατήσεως 2% έπί τοϋ λαμβανομένου παρ’ έ- 
κάατου μετόχου μην. βασ. μισθ. (Όργ.)

’Εξ ήμίσεος βασικοΟ μισθ. παρ’ έκάστου μετόχου 
’Εκ διαφοράς μισθοΟ ένός μηνός συνεπ. προαγ., 

απονομής μισθ. άνωτέρου βαθμού ή οικονομι
κής διαβαθμίαεως το0 μετόχου

Ε ΐ δ ι κ α I

Κράτηαις έπί άποζημιώσεως εκτός έδρας 
Κράτησις έπί άποζημ. Συμβουλ. καί Έπιτρ. 
Ινράτησις έπί άμοιβ. Νόμου «περί λαθρεμπ.» 
Κράτησις έπί δικαιώμ. έκτελ. Ποιν. Δικογρ. 
Κράτησις έπί άμοιβ. 8Γ έκτέλ. Είδ. 'Γπηρεσ.

Κ ο ι ν ω ν ι κ ά !  Ε ι σ φ ο ρ ά !
Έ κ τής διαθέσεως Άστυν. Ενσήμου 
Έ κ δικαιωμ. σφραγ. Μέτρ. καί Σταθμών 
Έ κ δωρεών
Έ κ παραβόλων θεάτρων καί Κινηματογράφων 
Έξ άπομενόντων κλασματ. υπολοίπων έκ των ά- 

ποδ. έπί τών άμοιβ. στοιχ. 'Ιπποδρόμου

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΓΣΙΑΣ 

Τόκοι καταθέσ. δψεως παρά τή Τραπ. Ελλάδος 
Τόκοι τοκοχρεωλ. δόσεων Δανείων 
Τόκοι Ένυποθήκων Δανείων 
Ενοίκια διαμερισμάτων

" Ε λ λ ε ι μ μ α  χ ρ ή σ ε ω ς  1 9 6 5

'Ο Διευθυντής 
ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΟΠΟΓΑΟΣ 
Άστυν. Διευθυντής Β'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟ 

’Από 1ης ’Ιανουάριου μέ

3.884.200,60
3.522.387,60

3.188.161,90
190.335,70

143.890.—

361.813.—

32.125,70
40.271,80
45.855.—

2.503,30
241.057,20

5.580.301,60
2.762.210.—

485.418,90
164.783,10
42.350.—

2.125.539,60

61.325,40
562.396,10

185.473,10
162.109,45
79.915,55

134.900.—

1.744.979,90

11.833.205,60

Έν Άθήναις τή 
Ό  Πρό 

Ε. ΚΑΡΑ 
’Αρχηγός Άστυ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 1965
Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν

Κ ε φ ά λ α ι ο  V 
' Γ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  
Κ λ ά δ ο ς  Τ γ  ε ί α ς 
Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί

11.472.348,70
173.454,80
25.432.—

14.174.382.—

25.845.617,50

ΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1965

χ ρ ι 31ης Δ εκ εμ β ρ ίο υ  1965
ΠΑΡΟΧΑΙ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ

ΠΑΡΟΧΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 11.086.053,90
Χορήγησις έφ’ άπαξ βοηθήμ. εις 208 διαγρα-

φέντας μετόχους 11.061.696.—
Επιστροφή κρατήσεων εις 8 διαγραφέντας με

τόχους μή δικαιούμενους βοηθήματος 24.357,90

ΔΑΠΑΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Άποζημίωσις μή Άστυν. μελών Διοικ. Συμβ. 
Γραφική δλη
Ένοίκιον κατά τό 1/3 μετά τοΰ Κλάδ. 'Γγείας 
Προμήθεια Έντυπων, Σφραγίδων κ.τ.τ.
Κοινόχρ. κατά τό 1/3 μετά τοΰ Κλάδου 'Γγείας 
Ήλεκτρ. ρεϋμα κατά τό 1/3 μετά τοΰ Ιίλ. Τ γ . 
Διάφορα Έξοδα 
Τηλεφωνικά τέλη

72.991,70
4.875.—

139,50
48.720.—

4.002.—
7.433,65
3.865,95

187.—
3.768,60

ΔΑΠΑΝΑΙ ΠΕΡΙΟΓΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Συντήρησις ακινήτου 
’Ασφάλιστρα πυρός ακινήτου 
Μισθοδοσία προσωπικού ακινήτου 
Φορολογικά! υποχρεώσεις ακινήτου

63.655.—
1.162,50

638.—
304,70

61.549,80

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΙ" 26.010.—
ΔΑΠΑΝΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ 584.495.—
Ένίσγυσις ’Αστυνομικού Νοσοκομείου

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΑ! ------

11.833.205,60

31η Δεκεμβρίου 1965 
εδρος
ΜΠΕΤΣΟΣ 
νομικοί! Σώματος

Ό  Λογιστής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

’Αστυνόμος Α'



ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡ Γ ΗΤΙ ΚΟΝ

'Εθνική Τράπεζα 
Τράπεζα τής Ελλάδος 
Χρεωστικοί Λογαριασμοί 
'Γπουργεΐον 'Γγιεινής 
Νομαρχία Άχαΐας 
Νομαρχία Κέρκυρας 
’Έπιπλα καί Σκεύη 
Εκκρεμείς Λογαριασμοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙ

1.319.584,70
7.268.053,25

196.121,10
1.485.536,85

130.323,70
49.862,80

131.600.—
188.540,05

10.769.622,45

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ε Ξ Ο Δ Α  3.417.908.—
1ΤΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΕΡΙΘΑΛΦΊΣ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 2.694.224,55

Δαπάνη έξων. Φαρμ. Περιθάλφεως 
Δαπάνη Νοσηλείας εις Ίδιωτ. Κλινικάς 
Δαπάνη Νοσηλείας εις Δημ. Νοαηλ. 'Ιδρύματα 
Δαπάνη Νοσηλείας εις Νοσ. 'Ιδρύματα IΔ All 
Δαπάνη Νοσηλείας εις Φ’υχιατρεΐα, Άντικαρκι- 

νικά Νοσ., Νοσ. Παίδων κλπ.
Δαπάνη ’Οδοντιατρικής, Θεραπευτ. περιθάλφεως 
Δαπάνη Μελών οικογένειας συνταξιούχων 
Δαπάνη Νοσηλείας έν τψ Έξωτερικφ

ΔΑΗΑΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Άποζημίωσις μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Άποζημίωσις καθαρίστριας
Διάφορα Έξοδα
"Εντυπα, Βιβλία, Σφραγίδες
Ένοίκιαν
Γραφική Βλη
Σύνδρομα! εφημερίδων
Τηλεφωνικά, Ταχυδρομικά τέλη
Ένίσχυσις παιδικών κατασκηνώσεων
ΙΤαράρτημα Κλάδου Τγείας Πατρών
Παράρτημα Κλάδου Τγείας Κέρκυρας
’Αστυνομικόν Νοσοκομείου
Κοινόχρηστα
’Ηλεκτρικόν ρεύμα
ΙΙρομήθειαι
Χαρτόσημον

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Ε1ΙΙΠΛΩΝ - ΣΚΕΤΩΝ

Πλεόνασμα Χρήσεως 1965

928.945,40
730.430.60 
119.517,20
455.819.60

110.751.— 
11.167,50 

312.746,25 
24.844.—

715.012,05
2.875.—

20.278,90
6.758.80 
8.203,50

97.440.—
4.013.—

20 . —

24.742,95
270.870.—

1.155,15
1.885,10

204.919,90
15.784,70
7.730,75
2.370.80 

45.963,50

8.671,40

2.846.512,75

6.264.420,75

'0  Διευθυντής 
ΤΙΛΙΑΣ ΙΑΤΡΟΙΙΟΓΛΟΣ 

Άστυν. Διευθυντής Β ’

Έν Άθήναις τή

'Ο Πρό 
Ε. ΚΑΡΑ 

’Αρχηγός Άστυ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 1965
Π Α θ  Η Τ 1 Κ 0 Ν

Κ ε φ ά λ α ι ο ν 10.467.354,50
Επικουρικόν Ταμεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων 10,80
Τ  π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς ‘232.499,65
Άποσβεσθέντα ’Έπιπλα καί Σκεύη 55.376,50
Καταβολαΐ Ήσφαλ. έπομένης χρήσεως 14.381.'

10.769.622,45

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1965»

Ε Σ Ο Δ Α
ΚΑΤΑΒΟΛΑ1 ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

Κρατήσεις έν ένεργεία 4.753.799,05
ο. 780.356,65

’Αστυνομική Δ)νσις ’Αθηνών 
’Αστυνομική Δ)ναις Πειραιώς 
’Αστυνομική Δ)νσις Πατρών 
’Αστυνομική Δ)ναις Κέρκυρας

3.401.260,45
967.063,90
244.030,60
141.444,10

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΣΓΝΤΑΞΙΟΓΧΩΝ 1.026.557,60

’Αστυνομική Δ)νοις ’Αθηνών 
’Αστυνομική Δ)ναις Πειραιώς 
’Αστυνομική Δ)νσις Πατρών 
’Αστυνομική Δ)νσις Κέρκυρας

827.204,80
140.282,70

24.674,20
34.395,90

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ 
Δωρεαί 4.935,20

4.935,20

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 
' Γποχρεώσεις
Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων 
Δικαιούχοι όιαφορας τοκετού

452,80
3.600.—

55.739,60
4.052,80

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΓΣΙΑΣ 
Τόκοι Τραπεζών
Δικαιολογητικά Περιθάλψεως ΰκό έκκαθάρισιν

268.769,50
268.769,50

150.567.—

6.264.420,75

31 Δεκεμβρίου 1965 

εδρος
ΜΠΕΤΣΟΣ 
νομικού Σώματος

Ό  Λογιστής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 

’Αστυνόμος Α'



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1966

Α) Κατά τον μήνα ’Ιανουάριον έ.έ. και άπο 1-31 εις ’Αθήνας-Π ειραιά-
καί Κέρκυραν :
1. Έξητάσθησαν άπο ιατρούς τής εκλογής tojv οίκοι 1.886
2. » εις ιατρεία » » » 2.417
3. Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς εξετάσεις ή θερα

πείας εις ΐδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά εργαστήρια 1.106
4. Ίπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις

καί Κερκύρα 23
5. Εΐσήχθησαν εις Ν/μεΐα καί Κλινικάς τής έκλογής των 231
6. Έγεννήθησαν εις Μαιευτήρια 19 νέα
7. Παθολογικαί καί παρακλινικαί εξετάσεις ποαγμα-

τοποιηθεΐσαι εις τά ιατρεία καί εργαστήρια του Ν / 
μείου ’Αστυνομίας Πόλεων καί Κλάδου 'Υγείας 
’Αθηνών - Πειραιώς 3.180

8. Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξίας δραχ. 3.980 εις 8

’Ή τοι το Ταμείον περιέθαλψεν έν συνόλω 8.870
9. Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής έκλογής των 6530 συνταγαί.

Ά πο οικονομικής πλευράς ό μην Δεκέμβριος 1965 έ'χει ώς έξής :
’Έσοδα τακτικά Δρχ. 516.051,70

» έκ συμμετοχής Δημοσίου » 247.861 —

Σ ύ ν ο λ ο ν Ε σ ό δ ω ν » 763.912,70
Ε Ξ Ο Δ Α » 1.234.871,85

Ε Λ Λ Ε I Μ Μ A » 470.959,15

Πάτρας

Μέλη
»

»

»
»
»

»
»

»

Β) Κατωτέρω παραθέτομεν συνολικόν πίνακα κινήσεως ασθενών 
1965 προς γνώσιν :
1. Έξητάσθησαν άπο ιατρούς τής έκλογής των οίκοι 24.473
2. » εις ιατρεία » » » 33.708
3. Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς έξετάσεις ή θερα

πείας εις ΐδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά έργαστήρια 13.962
4. Ύπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας 278
5. Εΐσήχθησαν εις Νοσοκομεία καί Κλινικάς τής έκλο

γής των 2.584
6. Έγεννήθησαν εις Μαιευτήρια 406
7. Παθολογικαί καί παρακλινικαί έξετάσεις πραγματο-

ποιηθείσαι εις τά ιατρεία καί έργαστήρια του Ν / 
μείου Άστυν. ΓΙό? ε̂ων καί Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών - 
Πειραιώς 43.621

8. Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη άξίας δραχ. 129.051
εις ‘ ' 382

κατά '~"~0ς

Μέλη
»

»
»

»
νέα »

»

»

’Ή τοι τό Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω 119.434
9. Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία της έκλογής των 81.961 

συνταγαί.
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Γ)' Η οικονομική κίνησις του Ταμείου 
’Έ  σ ό δ α  τ α κ τ ι κ ά

» έκ συμ/χής Δημοσίου

Σ  ύ ν ο λ ο ν Ε σ ό δ ω ν
Ε Ξ Ο Δ Α

Π Λ Ε Ο Ν Α Σ Μ A

κατά το έτος 1965 είχεν ώς άκολούθως ί 
Δρχ. 5.719.597,65

» 7.873.511,85

13.593.109,50
10.961.773,85

2.631.335,65

Δ ) 2 πομιμνήσκομεν ύμΐν τήν προς άπάσας 'Υπηρεσίας κοινοποιηθεΐσαν ύπ’ άριΟ. 
5657Φ1 /2 άπο 16.11.65 ήμετέραν εγκύκλιον Διαταγήν, άφορώσαν εις τήν θεώρη- 
σιν των βιβλιαρίων νοσηλείας των μελών του Κλάδου 'Υγείας καί παρακαλοΰμεν 
διά την κοινοποίησιν ταύτης εις πάντας τούς παρ’ ύμΐν ύπηρετούντας υπαλλήλους, 
καθ όσον πλεΐστοι όσοι προσερχόμενοι εις τον Κλάδον 'Υγείας, δηλοΰσιν άγνοιαν 
ταύτης, με αποτέλεσμα, νά μή καθίσταται εφικτή ή έξυπηρέτησις τούτων άφ’ ενός 
καί νά δημιουργώνται προστριβαί καί έ'ριδες άφ’ ετέρου.

Ο .Α ΡΧ Η ΓΟ Σ
Ώ ς  Πρόεδρος τον Κλάδου ' Υγείας 
Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Κ Α Ρ Α Μ Π Ε Τ Σ Ο Σ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1966
Α) Κατά μήνα Φεβρουάριον έ.έ. καί από 1— 28 εις ’Αθήνας —  Πειραιά — 

Πάτρας καί Κέρκυραν:
1. Έξητάσθησαν από ιατρούς τής έκλογής των οίκοι 1.877 Μέλη
2. Έξητάσθησαν εις ιατρεία τής έκλογής των 2.708 »
3. Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς εξετάσεις ή θερα

πείας εις ίδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά έργαστήρια 1.186
4. Ύπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις

καί Κέρκυρα 23 »
5. Είσήχθησαν εις Νοσοκομεία καί Κλινικάς τής έκλο

γής των 159 »
6. Έγεννήθησαν εις Μαιευτήρια 29 νέα »
7. ΙΙαθολογικαί καί παρακλινικαί έξετάσεις πραγματοποιη- 

θείσαι εις ιατρεία καί έργαστήρια τοΰ Νοσοκομείου Ά -
στυν. Πόλεων καί Κλάδου 'Γγείας ’Αθηνών— Πειραιώς 3.541 »

8. Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη άξίας 2.550 εις 4 »
’Ήτοι τό Ταμείον περιέθαλψεν έν συνόλψ 9.527 »
9. Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής έκλογής των 6.280 συνταγαί.

’Από οικονομικής πλευράς δ μήν Ιανουάριος 1966 έχει ώς έξής: 
Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά Δρχ. 591.887,70
’Έ  σ ο δ α έκ συμμετοχής Δημοσίου » 520.049 —
Σ ύ ν ο λ ο ν  ’Ε σ ό δ ω ν  » 1.111.936,70
Ε Ξ Ο Δ Α  » 865.470,05
Π Λ Ε Ο Ν Α Σ Μ Α 246.466,65
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Β) ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Επείγον
ΓΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έν Άθήναις τή 22.6.62
ΓΕΝ. Δ) ΝΣΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ηρός: “Απαντα τά Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα
ΥΉΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Δημ. Ίδιωτ. Δικαίου, Τ. 'Υγείας, ΙΚΑ κλπ.
Άριθ. Ηρωτ. ΕΑγ 9224 Έ γκ. 488
Θέμα: Τρόπος διαθέσεως αίματος.
Ένδειξις: Αίμα (Τρόπος διαθέσεως) , Διάθεσις αίματος, Τρόπος διαθέσεως 

αίματος.
ΙΙεριήλθεν είς γνώσιν ημών δτι ώρισμένα Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα χρεώνουν εις 

τούς ’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς την παρεχομένην προς τούς νοσηλευομένρυς πο
σότητα αίματος, ανεξαρτήτως τού γεγονότος ότι τά Κρατικά Κέντρα Αιμοδοσίας 
τυγχάνει νά διαθέτουν ικανήν ποσότητα αίματος προς κάλυψιν των άναγκών.

Επειδή τούτο άντίκειται προς τον Νόμον, όστις προβλέπει τήν δωρεάν χορή- 
γησιν αίματος πρός πάντας καί κατ’ έξαίρεσιν τήν άγοράν καί τήν διάθεσιν έπ’ 
αμοιβή αυτού μόνον έφ’ δσον δέν έπαρκεΐ τό διατιθέμενον υπό των Κέντρων Αιμο
δοσίας αίμα, έντελλόμεθα, όπως τού λοιπού γίνεται χρέωσις αίματος μ ό ν ο ν  ε I ς 
ά ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  β ε β α ι ο ΰ τ α ι  υ π ό  τ ω ν  Κ έ ν τ ρ ω ν  α ι 
μ ο δ ο σ ί α ς  δ τ ι  δ έ ν  δ ι α τ ί θ ε τ α ι  ή ά π α ι τ ο υ μ έ ν η  π ο σ ό -
τ η ς ·

Ιΐάσα παράβασις τής παρούσης θέλει έλεγχθή αύστηρώς.
'Ωσαύτως ύπενθυμίζεται πρός τά Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα καί τούς Άσφαλ. 

Οργανισμούς δτι δέον, δπως ένστερνισθοΰν τήν ιδέαν τής έθελοντικής αιμοδοσίας 
κ α ί  κα τ α β ά λ λ ο υ ν π ά σ α ν  π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν  δ π ω ς  τ ό ά ν α γ- 
κ α ΐ ο ν  α ί μ α  π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι  υ π ό  τ ω ν  σ υ γ γ ε ν ώ ν  τ ω ν  
ά σ θ ε ν ώ ν ,  κ α τ α φ ε ύ γ ο υ ν  δέ  ε ί ς  τ ή ν  ά γ ο ρ ά ν  α υ τ ο ύ  μ ό 
ν ο ν  ε ί ς  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  εκ τ ά κ τ ο υ ά ν ά γ  κ η ς.

Ό  'Υφυπουργός 
I. ΨΑΡΡΕΑΣ

Τά τυχόν δικαιολογητικά διά τήν άναγνώρισιν τής δαπάνης αγοράς αίματος 
δέον νά ύποβάλλωνται οπωσδήποτε διά τού Κλάδου Υγείας είς τό Ύπουργεΐον Υ γ ι
εινής, άλλως ή αναλογούσα είς τόν Κλάδον 'Υγείας συμμετοχή δέν θά άναγνωρίζη- 
ται έλλείψει απαραιτήτων στοιχείων.

Γ) Καθίσταται γνωστόν δτι, μέλη τού Κλάδου Υγείας Α.ΙΙ. ευρισκόμενα ή δια- 
μένοντα είς Επαρχίαν καί είσαγόμενα εκτάκτως είς Νοσοκομεία ή Κλινικάς, οσάκις 
βεβαίως δικαιολογείται ή έκτακτος εισαγωγή, όφείλουσιν δπως, είτε ταΰτα είτε συγ
γενείς αυτών είδοποιώσιν έντός 24 ωρών τό βραδύτερον τήν Υγειονομικήν 'Υπηρε
σίαν τής οικείας Νομαρχίας, άλλως πάσα δαπάνη νοσηλείας των δέν άναγνωρίζεται. 
Διά τήν καταβολήν τού βαρύνοντος τόν Κλάδον 'Υγείας ποσοστού συμμετοχής δέον νά 
προσκομίζωνται υπό τών ενδιαφερομένων κανονικαί άποδείξεις Νοσοκομείων ή Κλινι
κών. "Αλλου τύπου αποδείξεις δέν γίνονται δεκταί. Κατά τήν ύποβολήν τών άνωτέρω 
αποδείξεων δέον νά προσκομίζηται καί Αναλυτικόν άντίγραφον λογαριασμού νοση
λειών.

Ο Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ
Ώ ς  Πρόεδρος τον Κλάδου  ' Υγείας 
Ε Υ Ά Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Κ Α Ρ Α Μ Π Ε Τ Σ Ο Σ



Ύπό τόϋ κ. Ν . A .

—ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ πέφτοντας από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας νήπιο 16 μηνών, 
•ή Έλισσάβετ Ζούνα, που, παίζοντας μέ τή γιαγιά της, κατώρθωσε να ξεφύγη άπό 
τήν έπιτήρησί της καί ν’ άνέβη σε μια καρέκλα καί κοιτώντας κάτω νά πέση. Το 
τραγικό δυστύχημα έγινε στή Θεσσαλονίκη, δδός Β. Γεωργίου 23.

—  ΜΕ ΔΑΚΡΓΓΟΝΟ βόμβα κατώρθωσε ή υπηρεσία ’Αμέσου Δράσεως τής 
Αστυνομίας νά έξουδετερώση τόν ισοβίτη κατάδικο Μ. Λογοθέτη, 6 όποιος κλεί- 

σθηκε σ’ ένα δωμάτιο τοΰ Άντικαρκινικοΰ Ινστιτούτου καί καταληφθείς άπό μανία, 
έσπαζε τά έπιπλα καί τά τζάμια. Μετεφέρθη στις φυλακές Άβέρωφ.

—  Ο ΚΛΕΠΤΗΣ πορτοφολίων Μ. Παπαδάκης ή Κρητικός, συνελήφθη στην 
άφετηρία τών λεωφορείων Κορυδαλλού, ενώ άφαιροϋσε άπό τό πανταλόνι τοΰ Γ. 
Π. Σαμαρτζίδη 1.950 δραχμές.

—  ΦΟΝΟΣ τοΰ χωροφύλακος Κ. Βολτεράκη καί αυτοκτονία τοΰ δράστου 
επίσης χωροφύλακος Β. Γαλέρου, έλαβε χώραν στον κοιτώνα τοΰ οικήματος Συντά
γματος Μακρυγιάννη τής Χωροφυλακής. Τά αίτια δεν έξηκριβώθησαν.

—  ΠΓΡΑΓΛΟ έφτιαξε 6 μαθητής I. Χαριτιδάκης στο Φ’υχικό. Μά όταν τόν 
άναψε έξερράγη, μέ άποτέλεσμα, ευτυχώς, νά σπάσουν μόνο τά τζάμια στά γύρω 
σπίτια. Ό  πύραυλος ήταν μήκους 0,90 τοΰ μέτρου.

— ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ δύο παιδάκια, ό Ν. Ηαχρόπουλος καί Ξ. Άβδουλάς, 
όταν ό πρώτος μέ τόν χαρταετό του έπεσε σέ χαράδρα στά λατομεία καί δ δεύτε
ρος άπό τήν ταράτσα τοΰ σπιτιού του (Σπαρτάκου 10) , όπου πετοΰσαν τούς χαρ
ταετούς.

—  ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΤΗΣ δ Β. Κατσανάγης πού στο χωριό Ράχη Κατερίνης 
έβαλε παραθείο στο ψωμί πού έφαγε ή γυναίκα του Ευαγγελία, πού πέθανε άμέσως.

—  ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΕ τόν άντρα της ή Χαρ. Βασιλάκη ή γυναίκα του μέ τά 
χέρια της στό Λασήθι Κρήτης.

—  ΕΠΤΑ κλοπές ώμολόγησαν οί Γ. Βούκας, Κ. Σαβάνος, Κ. Ά γραπίδης καί 
Ναήλ Χάντ, πού συνελήφθησαν άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια, πουλώντας κλοπιμαία. 
Τά είχαν κλέψει μπαίνοντας σέ σπίτια.

—  Τ ΡΕ ΙΣ  διαρρήξεις διέπραξεν άγνωστος καί τρεις κλοπές δΓ εισόδου έπί- 
σης άγνωστος σέ διάφορα καταστήματα καί σέ εκκλησίες τής περιοχής ’Αθηνών 
καί περιχώρων. Άναζητοΰνται οί δράστες.

—  ΡΙΦΙΦΗΔΕΣ άγνωστοι έν δράσει. Διέρρηξαν δύο καταστήματα τοΰ Πει
ραιώς, μπαίνοντας άπό τή στέγη τοΰ ενός καί άνοίγοντας τρύπα στον τοίχο γιά νά 
μποΰν στό κατάστημα φανοποιΐας τοΰ Κ. Άγγελοπούλου, όπου διέρρηξαν τό χρη
ματοκιβώτιο.

— ΕΣΦΑΞΕ μέ εννέα μαχαιριές στό λαιμό τόν Κ. Γεραμάνη δ βοσκός Ν. Καβα- 
θάς στό Ναύπλιο, γιατί τό θΰμα είχε έρωμένη τήν γυναίκα του.

—  ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ πέντε άφελεΐς χωρικούς, τούς Π. Μιχόπουλο, Π. Παναγιω- 
τίδη, Γ. Τέο, Σπ. Ντριά καί I. Τζαβέλλα, άτομο πού παρουσιάσθη μέ τό όνομα I.
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Κουντζίδης, πού παρουσιάσθη ώς εκπρόσωπος τού Ο.Γ.Α. καί άπέσπασε ποσόν 
100— 5.000 δραχμές, με τήν ύπόσχεσι δτι θά μεσολάβηση γιά νά πάρουν άποζη- 
μίωσι ώς πληγέντες άπβ παγετώνες κλπ.

—  ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ 4 φορές κατεδικάσθη δ Α. Παγκρατίδης, δ γνωστός δράκος 
τοΰ Σέϊχ Σοΰ. ’Έτσι, πήρε τέλος, μέ τήν επιβολή τοΰ νόμου γιά εναν εγκληματία 
πού τρομοκράτησε τήν Θεσσαλονίκη επί τρία χρόνια.

—  ΕΠΙΘΕΣΙΣ μέ ανήθικους σκοπούς εκαμεν δ Α. Νευρίδης στήν Α. Καναρο- 
πούλου, ή δποία τον κατήγγειλε στήν ’Αστυνομία καί συνελήφθη.

—  ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ μέ αστυνομικό συνεπλάκησαν, δταν δ δεύτερος θέλησε νά 
τόν ελέγξη, δπότε πέταξε μιά τσάντα καί έτράπη εις φυγήν, αλλά δ άρχιφύλαξ τόν 
συνέλαβε υστέρα από άγρια πάλη. 'Η τσάντα είχε διαρρηκτικά εργαλεία καί δ 
διαρρήκτης λέγεται Ε. Παπαγεωργίου, ετών 20, πού μόλις άπεφυλακίσθη.

—  ΑΠΑΤΕΩΝ εμφανιζόμενος ώς δικηγόρος δ X. Δούνιας, συνελήφθη. Άνε- 
λάμβανε υποθέσεις καί δταν είσέπραττε τήν προκαταβολή τής αμοιβής, Ιξηφανί- 
ζετο.

—  Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ X. Ζαμπέτας, ετών 26, συνελήφθη στο Βόλο από τήν 
Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών. Είχε διαπράξει τήν κλοπή στό χρυσοχοείο τοΰ Χρ. 
Χαβριλάκη, στήν δδό Μπενάκη, άφοΰ έσπασε τό κρύσταλλο μέ πέτρα. Επίσης 
μπήκε από τό φεγγίτη, ύψους 5 μέτρων στό κατάστημα Μεϊμαρίδη, έπί τής δδοΰ 
Παλλάδος 22 καί πήρε από τό ταμείο 200.000 δραχμές. ΟΕ αστυνομικοί ένήργησαν 
μεθοδικώτατα γιά τήν άποκάλυψι καί τή σύλληψί του.

— Ο ΣΑΤΓΡΟΣ Σ. Ξανθόπουλος συνελήφθη στήν Κοζάνη, γιατί έβίασε υπό 
τήν απειλή μαχαίρας, τήν Δ. Φίλκα, έτών 20, μέσα στό σπίτι της.

— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ δΓ άντικλεΐδος Γ. Κοντός συνελήφθη καί ώμολόγησε τήν 
κλοπή 50.000 δραχμών από τό φωτογραφεΐον τοΰ Θ. Μπαράκου, έπί τής δδοΰ 
Παιωνίου 122.

— ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ Ν. Άθανάς, ετών 20, Γ. Άποστολόπουλος, έτών 20, 
Κ. Πολίτης, έτών 19, Θ. Τζήμας, έτών 18, Στ. Ράνος, έτών 32 καί δ Ο. Μ. Ξε- 
νάκης, έτών 24, συνελήφθησαν άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια καί ώμολόγησαν πολ
λές διαρρήξεις τις όποιες διέπραξαν.

— ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ παρεπέμφθησαν 12 νεαροί διαρρήκτες (δλοι ηλι
κίας 16— 20 έτών) , πού ανήκαν σέ τρεις συνεργαζόμενες σπείρες. Είχαν λεηλα
τήσει 16 αυτοκίνητα καί 60 καταστήματα καί σπίτια, τά κλοπιμαία αποθήκευαν 
σέ μιά κοινή γκαρσονιέρα, πού είχαν στήν δδόν Δορυλαίου 31, στά Πετράλωνα.
Εκεί γλεντούσαν καί μέ κοινές γυναίκες. Άπεκαλύφθησαν άπό τήν Γενική ’Ασφά

λεια ’Αθηνών.
—  ΕΚΛΕΨΑΝ τό αυτοκίνητο ΞΑ2364 οι I. Άλβέρης, έτών 19, Χρ. ΙΙράγ- 

κας, έτών 18 καί Μ. Ρώτας, έτών 18. Ό  πρώτος συνελήφθη καί καταζητούνται 
οΕ άλλοι.

—  Ο ΨΕ Γ Τ 0  Π ΑΠΑΣ Ν. Κατσουνάκης συνελήφθη καί εστάλη στον εισαγ
γελέα, γιατί φορούσε ράσα, ένώ άπεσχηματίσθη 4 φορές.

Ν. Α.
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΖΠΕΡΙΣ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

'Τ πο  τοϋ Ύ παστυνόμου Α ' χ. ΧΑΡΑΛ . [ΣΤΑΜΑΤΗ

p  ΙΣ ΓΗΝ ευρυχωρον αίθουσαν τοΰ Πειραϊκοΰ Συνδέσμου (πλατεία Δημοτικού
Θεάτρου) εοόθη καί εφέτος μέ ιδιαιτέραν λαμπρότητα ή έτησία χοροεσπερίς της 

Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς. Διήρκεσεν άπό της 9.30' ώρας της Πέμπτης, 
ο Μαρτίου, μέχρι της 4ης πρωινής της έπομένης καί κατά κοινήν ομολογίαν άπε- 
τελεσε ένα απο τα μεγαλύτερα κοσμικοκαλλιτεχνικά γεγονότα· τοΰ επινείου καί της 
πρωτευούσης, άφοΰ την έτίμησαν διά τής παρουσίας των πολλαί προσωπικότητες 
της πειραϊκης κοινωνίας καί άφοΰ άπό της σκηνης τοΰ Πειραϊκοϋ Συνδέσμου παρή- 
λασε ένα πρωτοφανές πλήθος Ελλήνων καί ςένων καλλιτεχνών καί πασίγνωστων 
διεθνώς μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων καί «άτραξιόν». Οί 450 περίπου Αστυ
νομικοί υπάλληλοι της γείτονας μετά τών προσκεκλημένων των έγνώρισαν κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον μίαν σπανίαν όλονύκτιον παιδαισίαν καί, δπως καί κατά τάς με- 
γάλας χοροεσπερίδας τοΰ 1965 εις τήν ’Αστυνομικήν Λέσχην Πειραιώς, έμειναν καί 
εφέτος μέ τάς πλέον κολακευτικάς έντυπώσεις διά τήν ύπ’ αριθμόν 1 κοσμικοκαλλι- 
τεχνικήν έκδήλωσιν της μεγάλης αστυνομικής οικογένειας καί εις τάς τέσσαρας 
μεγαλουπόλεις της χώρας. Είναι δΓ αυτό πολύ δίκαιοι οί έπαινοι καί τά θερμά 
συγχαρητήρια πού άπηύθυνε τό εκλεκτόν κοινόν τής χοροεσπερίδος πρός τόν ’Αστυ
νομικόν Διευθυντήν Πειραιώς κ. Δ. Βασιλάκον καί τούς άξιους συνεργάτας του, διά 
τήν σπανιωτάτην πράγματι εις τά ελληνικά καί είδικώτερον τά αστυνομικά χρονι
κά έκδήλωσιν αυτήν τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πειραιώς η οποία άφησε πρα
γματικά μεγάλην εποχήν.

Μεταξύ τών πολλών παρευρεθέντων: Ό  ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, δ τέως υπουργός καί Πρόεδρος τοΰ «’Ολυμπιακού» κ. 
I ’. Άνδριανόπουλος, δ βουλευτής κ. I. Παπασπύρου, δ Δήμαρχος Πειραιώς κ. Γ. 
Κυριακάκος, δ Γενικός Γραμματεύς τοΰ Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας κ. Γ. 
Τζατζάνης, δ ’Αρχηγός τοΰ Λιμενικοΰ Σώματος Υποναύαρχος κ. Ν. Σταμπολής, 
δ Είσαγγελεύς Πριυτοδικών κ. Γ. Πολυχρονόπουλος, δ Διευθυντής Νομαρχίας Πει
ραιώς κ. I. Ξανθούλης, δ Πρόεδρος Γηγενών Πειραιώς καί πρώην βουλευτής, βιο- 
μήχανος κ. Κρίτων Δηλαβέρης, ή Πρόεδρος τοΰ 'Ομίλου Κυριών Φίλων ’Αστυνο
μίας Πειραιώς καί Πρόεδρος τής Εταιρείας Προστασίας ’Ανηλίκων Ιίειραιώς κ. 
Άθηνά Κρίτωνος Δηλαβέρη, δ Πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας Έπαγγελματιών καί 
Βιοτεχνών Πειραιώς κ. Γ. Σπέντζος, δ ΙΙρόεδρος τοΰ Δικηγορικοΰ Συλλόγου Πει
ραιώς κ. Ν. Πειρουνάκης, δ Πρόεδρος τοΰ Ίατρικοΰ Συλλόγου Πειραιώς κ. Μ. Μπα- 
κούρης, δ Πρόεδρος τοΰ ’Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της γείτονος κ. Π. Πα- 
παμαρινόπουλος, δ Πρόεδρος τοΰ Έμπορικοΰ Συλλόγου Πειραιώς κ. Δ. Κούμς, δ 
Πρόεδρος τοΰ Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων κ. Π. Λεβέντης, δ Πρόεδρος τοΰ Πει- 
ραϊκοΰ Συνδέσμου κ. Ευάγγελος Περράκης, δ Πρόεδρος τής Ένώσεως ’Εφοπλιστών 
Ελλάδος κ. Λ. Νομικός, δ Διευθυντής τοΰ Ταμείου Πληρωμών κ. Β. Βλάχος, δ 
’Έφορος Προσκόπιυν Σαρωνικοΰ κ. Γ. Λένος, δ Διευθυντής της Προτύπου Ίωνι- 
δείου Σχολής Πειραιώς κ. X. Κεφάλας, ή Γενική Γραμματεύς τοΰ Ο.Κ.Φ.Α. Πει
ραιώς κ. Μ. Γερανέα μετά κυριών - μελών τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τοΰ 'Ομί
λου, οί δημοσιογράφοι κ.κ. Σ. Παπαδόπουλος, Σ. Σταυρακόπουλος, I. Καραμήτσος, 
X. Σταματόπουλος, Γ. Τζουνάκος, Δ. Πανίτσας, Γ. Πιτσάκης, Κ. Φραγκούλης καί 
Γ. Καραγιάννης, κ.λ. κ.λ.

’Από Αστυνομικής πλευράς, πλήν τοΰ κ. Άρχηγοΰ παρευρέθησαν καί δ Διευ-
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θυντής ’Αστυνομίας Πειραιώς κ. Δ. Βασιλάκος, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Ν. 
Μπιτούνης, Κ. Σπυριούνης, Δ. Τσάδαρης, Γ. Άγγελόπουλος, X. Νικολουλέας και 
I'. Βλητάκης, ο 'Υπασπιστής τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς κ. Κ. Πα- 
παλυμπέρης καί μέγα βεβαίως πλήθος άλλων αστυνομικών που επίνειου μετά τών 
οικογενειών των.

Λόγοι υγείας ήνάγκασαν τόν, πάντοτε παρόντα εις παρομοίας μεγάλας στιγμάς 
τής αστυνομικής οικογένειας, Τπουργόν Δημοσίας Τάξεως κ. X. Άποστολάκον να 
μή παρευρεθή. Τοϋτο ανήγγειλε άπό μικροφώνου ό κ. ’Αρχηγός τοϋ Αστυνομικού 
Σώματος προς τό πολυπληθές κοινόν, όιαβιβάσας έν ταυτψ τάς θερμάς ευχάς τοϋ κ. 
Υπουργού μας, ότε τα χειροκροτήματα καί αί έπευφημίαι πού ήκούσθησαν μετέ
φεραν προς τόν άκάματον κ. Υπουργόν τά εύγενή συναισθήματα τών συγκεντρω- 
θέντων διά τήν πλήρη άνάρρωσίν του. Ήσαν τά χειροκροτήματα αυτά συνέχεια 
τών άλλων θερμών χειροκροτημάτων πού, προηγουμένως, συνώδευσαν συγκινητι
κήν προσφώνησιν τοϋ Διευθυντοϋ ’Αστυνομίας Πειραιώς κ. Δ. Βασιλακου καί ευχα
ριστίας αύτοΰ προς τό κοινόν πού ύπερπλήρωσε τήν αίθουσαν τοϋ Πειραίκοΰ Συν
δέσμου.

* *

Ο ΠΩΣ ΑΝΕΜΕΝΕΤΟ, τό πλουσιώτατον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα παρουσίασε 
— καί δχι βεβαίως μόνον λόγω... τοπικής αρμοδιότητας—  δ πανελληνιως γνω

στός Πειραιώτης καλλιτέχνης κ. Ινίμων Άρέτας. "ύστερα άπό τούς μοντέρνους ρυ
θμούς τής διεθνούς φήμης ιταλικής ορχήστρας Ρενάτο Γκρόσσο (τοϋ κέντρου «Κουίν- 
τα») , πού έσκόρπισε ρίγη χορευτικής υστερίας εις τήν νεολαίαν αλλα και εις πολ
λούς... παρψχημένης ηλικίας, ή άλλη πασίγνωστος ορχήστρα τών «Τσάμπιον» πα- 
ρηκολούθησε επί πεντάωρον τάς αλλεπαλλήλους εμφανίσεις μεγάλων ξένων καί έλ- 
ληνικών καλλιτεχνικών συγκροτημάτων καί, φυσικά, καί τήν τέχνην τής Τερψι
χόρης πάσης ηλικίας. ’Από τάς πλέον έντυπωσιακας και πλέον καταπληκτικας αι 
εμφανίσεις τής περιφήμου άνά τόν κόσμον άκροβάτιδος Κορνέλια —  ήκούσθη καί 
μέγα πλήθος... αναστεναγμών επί τή θέα τής σπανιωτάτης αυτής καλλονής— , τοΰ 
ισπανικού χορευτικού συγκροτήματος «Λός Ιναμπέρος» πού τιμάται διεθνώς, τών 
πασιγνώστων άνά τήν ύφήλιον συγκροτημάτων τής Παραγουάης «Λός ’ Ιντιος» καί 
Άός Κουαρένιος», τοΰ γιουγκοσλάβικου «Ντοϋο Τσάρυ» εις ώραιοτάτας άποδόσεις 
ασμάτων... Ελλήνων συνθετών — άλήθεια: διατί δεν μάς είπαν καί ενα έστω τρα
γούδι τής χώρας τινν;— , τοΰ άπιθάνου εις τας «ζογκλερικας» δημιουργίας του 
«Ντοΰο Σκχνέλλερ» κ.λ. κ.λ. Καί επίσης αί εμφανίσεις τοΰ Ρουμάνου άκροβάτου Μί- 
λος Μιλάν, τοΰ περιφήμου ταχυδακτυλουργού Πίκολο Σατάν πού άφησε πολλούς 
κεραυνόπληκτους καί μέ... άνοικτό τό στόμα, τών λαμπρών τριών Ελλήνων λαϊκών 
χορευτών πού πρώτοι έδίδαξαν τό θρυλικόν «συρτάκι» εις τόν «Ζορμπά» — Άντονυ 
Κουήν—  καί -ήν Μελίνα Μερκούρη, τοΰ Έλληνος μίμου Πάρι Λαβράκου καί τοΰ 
συναδέλφου του Τ. Γιαννοπούλου, καί, εις έπίπεδον πανελληνίου καί διεθνούς εν
διαφέροντος τοΰ μεγάλου λαϊκοΰ καλλιτέχνου Πάνου Γαβαλά και τής Ριας Κούρδη, 
κ.λ. κ.λ. Καί επί πλέον ή έμφάνισις ένός πολύ καλοΰ τραγουδιστού δημοτικών σκο
πών τής χώρας μας, τοΰ Ύπαστυνόμου Β ' κ. Μ. Φελώνη, πού κατεγοήτευσε καί 
εδωσε τό γενικόν σύνθημα διά τούς δημοτικούς χορούς τής πατρίδος μας.

“Ενας μεγάλος λοιπόν, ένας τεράστιος εις τας καλλιτεχνικας του επιδόσεις 
διεθνής «Γαλαξίας», έσκόρπισε ρίγη ένθουσιασμοΰ καί συγκινήσεως εις τό κοινόν 
πού κατέκλυσε τήν αίθουσαν τοΰ Πειραϊκοΰ Συνδέσμου. ’Αξίζει έπί τοΰ σημείου 
αύτοΰ ενα μεγάλο εύγε εις τον άφανή ηρώα τοΰ επιτεύγματος, εις τόν αστυφύλακα 
κ. Άβούρην τοΰ Κέντρου ’Αλλοδαπών ’Αθηνών, δ δποϊος έπεμελήθη τής «συγκεν- 
τρώσεως» τόσων καλλιτεχνικών διασημοτήτων διά τήν καταπληκτικήν χοροεσπε
ρίδα τοΰ Πειραιώς. (Παρένθεσις δραματική: ’Ενώ δ καλός άστυφύλαξ εύρίσκετο
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μεταξύ των καλλιτεχνών κ,αί έπεμελεϊτο της μεγάλης επιτυχίας τήν νύκτα εκεί
νην, εις την οικίαν του απεθνησκεν ή μήτηρ του...) . "Ενα πολύ μεγάλο εύγε ελαβε 
βεβαίως, και μάλιστα κατα τρόπον σύσσωμον από τούς παρευρεθέντας, ό 'Υπασπι
στής της Αστυνομικής Διευθυνσεως Πειραιώς, δ ’Αστυνόμος Β κ. Κ. ΓΙαπαλυμπέ- 
ρης οια την μεγαλην προσφοράν του εις δ,τι άφεώρα δλα σχεδόν τά ζητήματα της 
χοροεσπερίδας. Ιναί αι στήλαι αυταί τά επαναλαμβάνουν μέ τήν σειράν των, μαζί μέ 
τα συγχαρητήρια πού απευθύνουν πρός δλους δσοι, ύπό τήν γενικώς άναγνωρισθεΐ- 
σαν αξίαν πάσης έξάρσεως καθοδήγησιν τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Πειραιώς κ. 
Δ. Βασιλακου, συνέτειναν δια τής εργασίας των εις τήν θαυμαστήν επιτυχίαν τής 
μεγάλης κοσμικοκαλλιτεχνικής εκδηλιοσεως τοΰ επινείου. Εις αυτούς πρέπει άναν- 
τιρρήτως νά συμπεριληφθοΰν δ Άνθυπαστυνόμος κ. Γ. Μπερδούσης καί δ Ύπαρχι- 
φυλας κ. Α. Πετρόπουλος, οί όποιοι όμολογουμένως κατά πολύ συνέτειναν εις τήν 
επιτυχίαν τής εσπερίδας.

i i  ΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ: Εις τήν έπικαιρότητα τοΰ προηγουμένου τεύχους, αί
στήλαι οιετύπωσαν τήν ευχήν όπως δλαι αί ’Αστυνομικά! Διευθύνσεις καθιε

ρώσουν απο τοΰ χρονου τούς αποκριάτικους χορούς των καί παρόμοιας εκδηλώσεις 
κατά τας μεγαλας έορτάς Χριστουγέννων καί Νέου ’Έτους. ’Από τήν ευχήν - ευσεβή 
υπόδειςιν εκείνην πρέπει να εξαιρεθή ή Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς, ή δποία 
έχει καθιερώσει ήδη τήν μεγάλην έτησίαν της χοροεσπερίδα, πού κατά κανόνα συμ
πίπτει μέ την περίοδον τών Απόκρεω. Αλλως βεβαίως έχει τό ζήτημα, εάν, πέραν 
τής ετήσιας αυτής χοροεσπερίδας, καθιερωθούν καί άλλαι παρόμοιαι εκδηλώσεις 
διά τήν γείτονα...

Καί μία επιβεβλημένη προσθήκη... επί τοΰ πιεστηρίου: Μέ τήν αυτήν σχεδόν 
επιτυχίαν καί άπό ώρας 21 εως 3ης πρωινής τής 11 πρός 12-3-1966, έδόθη' καί 
δευτέρα χοροεσπερίς τής Διευθύνσεως Πειραιώς εις τό αυτό μέρος (αίθουσα Πει- 
ραϊκοΰ Συνδέσμου) . ’Έλαβον μέρος 350 περίπου υπάλληλοι μετά τών οικείων των 
καί δ Πειραιεύς έγνώρισε πάλιν μίαν άπό τάς ώραιοτέρας στιγμάς του. Αί στήλαι 
συγχαίρουν καί εύχονται... καί τοΰ χρόνου!...

Χ Α Ρ Α Λ . Σ Τ Α Μ Α ΊΉ Σ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Ά ν α κ ο ι ν ο ΰ μ ε ν  δτ ι διά τή ν  β ιβ λ ιο δ εσ ία ν  τ ώ ν  
« Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν »  οί ε ν δ ια φ ερ ό μ εν ο ι  
δ ύ ν α ν τ α ι  ν ’ ά π ε υ θ ύ ν ω ν τ α ι  ε ις  τό  επ ί  τή ς  όδοΰ Κ α λ -  
λ ιδ ρ ο μ ίο υ  7 β ιβ λ ιο δ ε τ ε ΐο ν  τοΰ  κ .  Ί ω ά ν ν ο υ  Τ α ουσά νη  
( τ η λ .  6 3 4 - 6 9 1 ) .  Τ ιμή κ α τά  τ ό μ ο ν ,  κ α τ ό π ιν  σ υ μ φ ω ν ία ς  
τή ς  υ π η ρ εσ ία ς  ή μ ώ ν  μ ετ ά  τοΰ  β ιβ λ ιο δ έ τ ο υ ,  δ ρ χ .  17  
διά τ ο ν  π α ν ό δ ε τ ο ν  καί δ ρ χ .  27 διά τ ό ν  δερ μ ατόδετον  , 
ή το ι αί α ύ τ α ί  ώ ς  καί κ α τά  τά  π α ρ ελ θ ό ν τ α  έτη τ ι μ α ί .
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ΤΡΟΧΑΙΑΣ1

Ύπό τοΰ κ. Ν . A .

^  ΝΕΚΡΟΣ ό II. Ίχτιάρογλου καί τραυματισμένοι βαρεία τρεις, δταν Ι.Χ. 
έπεσε πάνω σέ φορτηγό, στό Δημ. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

ΝΕΚΡΑ ή "Αννα Φεϊζόγλου, την όποια παρέσυρε, στή Ν. ’Ιωνία, τό 128. 
475 φορτηγό, μέ οδηγό τον Κ. Μποΰγο.

<̂> ΝΕΚΡΟΣ δ II. Βέλιος, δταν έπεσε από γεωργικό μηχάνημα σέ κρημνό 
βάθους 150 μέτρων, στό 13 χιλ. όδυϋ Σπάρτης.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά τρεις, ή Δ. Ευστρατίου, ό X. Ευστρατίου 
καί ό Α. Μπάχαρης, δταν τό Ι.Χ. 165508, τρέχοντας μέ υπερβολική ταχύτητα, 
έπεσε πάνω σέ ηλεκτρικό στύλο, στην πλατεία Δαβάκη Καλλιθέας. Ό  σωφέρ έγκα- 
τέλειψε τούς έπιβάτες καί έξηφανίσθη.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο σοβαρά, ό Ν. Βάκερ καί ή γυναίκα του Ειρή
νη, δταν τό Ι.Χ. 106896 πού ώδηγοϋσε στό νέο δρόμο Ψυχικού Πολυγώνου, πα- 
ρεξέκλινε τής πορείας του καί έπεσε από ύψος 15 μέτρων, αφού έσπασε τό προ
στατευτικό κιγκλίδωμα.

<-> ΝΕΚΡΟΣ ένας καί τραυματίες τρεις, δταν τό Ι.Χ., στό 125 χιλ. οδού Ά - 
ραχώβης - ’Αθηνών, παρεξέκλινε τής πορείας του σέ στροφή καί έπεσε σέ χαντά
κι βάθους 2 μέτρων. Νεκρός είναι ό οδηγός του Γ. Άποστολόπουλος, δημοσιογρά
φος, καί τραυματίες ή γυναίκα του Κάκια, ό Θ. Γατόπουλος καί ή σύζυγός του 
Ελένη.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δέκα πέντε έπιβάτες τοΰ λεωφορείου 109310, δταν 
τούτο άνετράπη καί έπεσε σέ χαράδρα, κοντά στό Κιάτο. 'Ο οδηγός Β. Τουρνα- 
τζής καί ή γυναίκα του είναι σοβαρά τραυματισμένοι.

Ο  ΝΕΚΡΟΣ ό Ε. Καρυωτάκης, τόν όποιο παρέσυρε στή λεωφόρο Κωνσταν
τίνου, κοντά στή Ριζάρειο, τό Ι.Χ. 97689, μέ δδηγό τόν Ν. Πασαλοΰτο.

Ο  ΝΕΚΡΟΣ δ Ε. Σγουρός, έτών 4, τόν όποιο παρέσυρε, στα Ν. Λιόσια, δί- 
κυκλο μέ δδηγό τόν Π. Γιαννακόπουλο.

Ο  ΝΕΚΡΟΣ ό Π. Σκαρβέκης, δδηγός φορτηγού πού έπεσε σέ βάραθρο 15 
μέτρων, στό χωριό Γεροπλάτανος Χαλκιδικής.

Ο  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, οί Τζοβαρίδης, Μαυρές καί Π. Καλαϊτζό- 
γλου, δταν τό Ι.Χ. 163353 άνετράπη στήν δδό Θεσσαλονίκης - Κατερίνης.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ δέκα επτά, δταν συνεκρούσθη λεωφορείο τών ΚΤΕΛ Λα
κωνίας, μέ δδηγό τόν I. Γρηγορίου, μέ φορτηγό 157465, έξω από τό Χιλιομόδι 
Κορινθίας.

<> ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ τό θύμα του ασυνείδητος δδηγός τού Ι.Χ. 90322, δταν 
συνεκρούσθη μέ σούστα στό Περιστέρι, δπότε σκοτώθηκε τό άλογο καί τραυματί
σθηκε σοβαρά δ δδηγός του Ε. Παλογιάννης. Άναζητεΐται δ δδηγός.

ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ άσυνείδητος δδηγός πούλμαν, δταν παρέσυρε καί τραυμά
τισε σοβαρά έπιβάτη μοτοποδηλάτου, Σ. Βαλάνη, στήν δδό Άχαρνών - Νιρβάνα, 
έτράπη εις φυγήν καί καταζητείται.

ΝΕΚΡΑ ή Ε. Κανατέλια, δταν τήν παρέσυρε, στό Ηράκλειο, μοτοποδή
λατο μέ δδηγό τόν I. Χακαδάκη.
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^<> Σ1ΓΚ Ρ0Υ ΣΙΣ αύτοκινηταμάξης μέ φορτηγό έγινε στην ισόπεδο οιάβα- 
σ  ̂ Καλοχωριου Σερρών μέ άποτέλεσμα τόν τραυματισμό τοϋ I. Σάββα, δδηγοϋ τοϋ 
αυτοκινήτου.

■ Ί  ΡΑ1 ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 5 πεζοί πού περίμεναν στή στάσι λεωφορείων, στη 
διασταυρωσι τής λεωφόρου Ποσειδώνος καί Καραολή, στο Π. Φάληρο, δταν τό 
Ι.Χ. 116627 με δδηγό τόν Αγγελόπουλο, γιά ν’ αποφυγή σύγκρουσι μέ τό 115795 
Ι.Χ. μέ δδηγό τόν Μ. Γρυμάνη, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο.

- ΝΕΚΡΑ ή Ε. Φραγκάκη, την όποια παρέσυρε στρατιωτικό όχημα στό 'Ηρά
κλειο Κρήτης μέ δδηγό τόν Δ. Ιναρχιδάκη.

ΝΕΚΡΟΣ δ ιερέας Φ. Οικονόμου, τόν όποιον παρέσυρε αυτοκίνητο άγνω
στο, τόν άφησε δ δδηγός αβοήθητο καί εξαφανίσθηκε. ’Έ γινε'στή Ν. Φιλαδέλφεια.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ βαρεία δ Δ. Τυραλιάκης, πού τόν κτύπησε το αυτο
κίνητο τοϋ I. Παναγιωτοπουλου, στην δδό Μεσογείων, έξω από τό Πεντάγωνο.

—- ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Ήλιόπουλος καί τραυματισμένοι δ Ν. Φιλιππίδης καί δ Ν. 
Φουρίδης, πού Ιπιβαίνοντες μοτοποδηλάτου περέσυραν τό θύμα.

ΧΕΙνΡΟΣ δ 3ετής Σαρρής, δταν τό αυτοκίνητο τής οικογένειας, πού τό 
ωοηγοΰσε δ πατέρας του άνετράπη στό 109 χιλιόμετρο τής δδοΰ Κορίνθου —  Πα- 
τρών.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ 12ετής Ίσμέτ Νακή, πού τόν παρέσυρε στή Θεσσαλονίκη λεω
φορείο μέ δδηγό τόν Κ. Σταθιά.

ΝΕΚΡΑ ή 4έτις Σ. Φωτιάδη, πού τήν παρέσυρε στό συνοικισμό Σταυρου- 
πόλεως δ Δ. Περιάδης μέ τό αυτοκίνητό του.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ I. Φουντουλάκης καί τραυματισμένος δ αδελφός του II. Φουν- 
τουλακης, πού δοηγοΰντες μοτοποδήλατο συνεκρούσθησαν μέ ιδιωτικό αυτοκίνητο, 
πού τό ώδηγοΰσε δ Μ. Χατζάκης.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Τέλος, πού τόν παρέσυρε μέ Ι.Χ., στό 500ό χιλιόμετρο 
τής δδοΰ Θεσσαλονίκης —  Βερροίας δ Δ. Ζημιάδης.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Γαβουλίδης, δταν άνετράπη δ έλκυστήρας πού ώδηγοΰσε 
στό Κιλκίς.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 3, οί Χασάν Χατίπογλου, δ Ραΐφ Μεχμέτ καί δ Ίμ- 
πραήμ Όγλοΰ, σέ σύγκρουσι αυτοκινήτων, στό 5 χιλιόμετρο τής δδοΰ Κομοτινής 
—  Ξάνθης.

—  1ΡΑ1 ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ βαρειά 2, οί Σταμόπουλος καί Κ. Σπυριδάκος, έξιο 
από τήν Πάτρα, δταν άνετράπη τό όχημά τους.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα οί Κ. Πολίτης, Μ. Πολίτου, Α. Πολίτου 
καί ή ΙΟέτις μαθήτρια Μ. Ρεμούνδου, δταν τό Ι.Χ. πού ώδηγοΰσε δ πρώτος συνε- 
κρούσθη μέ άντικανονικώς πορευόμενο λεωφορείο, στή λεωφόρο ’Αμαρουσίου, κον
τά στόν Παράδεισο.

—  ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜ ΕΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (Σάββατο —  Κυ
ριακή καί Δευτέρα) , νεκροί 12 καί τραυματισμένοι 110.

—  ΝΈΚΡ0Σ δ 4ετής I. Άναγνωστόπουλος, πού θέλοντας νά μιμηθή τό θείο 
του, άνέβηκε στόν γεωργικό έλκυστήρα, έθεσε σέ κίνησι τή μηχανή καί έπεσε σέ 
βάραθρο πού ήταν εκεί κοντά.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά οί Μ. Τζουγανάκας καί Κ. Τσουπάκη, τούς 
όποιους παρέσυρε στήν δδό Σούδας (Κρήτη) αυτοκίνητο τοΰ Β.Ν. μέ δδηγό τόν 
Α. Βεντούρη, δ δποΐος έγκατέλειψε τά θύματά του καί έξηφανίσθη.

—  ΝΕΚΡΟΙ οί Γ. Γκρίζος καί Γ. Ρουγκιάρης, δταν δ γεωργικός έλκυστήρας 
πού ώδηγοΰσαν άνετράπη έξω άπό τό χωριό Μαρανθέα Καρδίτσης.

—  ΚΛΟΠΗΝ αυτοκινήτου ύπ’ άριθ. ΔΣ7 διέπραξαν δύο 18ετεΐς νεαροί, οί 
όποιοι συνελήφθησαν στούς 'Αγίους ’Αναργύρους άπό τήν ύπηρεσία ’Αμέσου Έπεμ- 
βάσεως Χωροφυλακής.
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—  ΕΡΡΑΠΙΣΑΝ αστυφύλακα και χωροφύλακα ή Ευτέρπη Κορρέ καί προέ- 
βαλε άντίστασι ή Ά ν. Καρπανάκη, δταν τίς ήλεγξαν γιά τροχαία παράβασι. Ό  
χωροφύλαξ είχε έπέμβει για νά βοηθήση τον αστυφύλακα.

—  ΝΕΚΡΑ ή 2ετίς I. Παγκεράκη, δταν τό 3909 υδροφόρο μέ οδηγό τον Α. 
Καποδίστρια έτέθη σέ κίνησι ενώ ή μικρά είχε κρυφθή κάτω από τό όχημα παί
ζοντας μέ άλλα μικρά παιδιά, στη Γλυφάδα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Ίωαννίδης, πού τον παρέσυρε βέσπα μέ οδηγό τόν II. Ζα- 
χαρίου, στην οδόν 'Ηλιουπόλεως.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά 3, οί Ε. Βουτσινάς, Μαργαρίτα Βουτσινά καί 
’Αντωνία Βασαλίκη, πού έπέβαιναν τρικύκλου μοτοσυκλέττας, ή οποία συνεκρούσθη 
μέ τό Ι.Χ. 136852 στη λεωφόρο Καβάλας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ε. Γαλαζούλας, τόν δποΐο παρέσυρε στο 104 χιλιόμετρο τής 
δδοϋ Άντιρρίου —  Ίωαννίνων τζιπ μέ οδηγό τόν Δ. Ζαμπλαούρα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Σκούρτης καί τραυματισμένοι θανάσιμα οί Γ. Ζαχαράκης, 
Ν. Άράπογλου καί Γ. Σταθόπουλος, δταν τό Ι.Χ. «Βόλβο» έπιστρέφοντας από τόν 
Πειραιά στήν ’Αθήνα, ύστερα από διασκέδαση, έπεσε μέ σφοδρότητα πάνω σέ στύλο 
τής ΔΕΗ καί διελύθη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Στ. Κατσιγιάννης, ετών 13, τόν όποιον παρέσυρε στήν όόό 
Πειραιώς μοτοσυκλέττα μέ οδηγό τόν Κ. Κουνάβη.

— ΝΕΚΡΑ ή Καλ. Βλάσση, την όποια παρέσυρε στον Πειραιά ταξί μέ οδηγό 
τον Α. Ααγογιώργη.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ σοβαρά ή Αίκ. Κανέλλη, δταν την παρέσυρε μοτοπο
δήλατο μέ οδηγό άγνωστον, πού έξηφανίσθη.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά δ Εύγ. Φράγκος, δδηγός δικύκλου πού άνε- 
τράπη στήν Ελευσίνα, γιατί ήταν μεθυσμένος.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Χριστάκος, πού παρεσύρθη στό 5 χιλιόμετρο τής όδοΰ 
Δράμας —  Παρανεστίου από στρατιωτικό αυτοκίνητο μέ δδηγό τόν Γ. Σασυλίδη.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 6, οί δδηγοί Ν. Πέτσης, Κ. Κρασσας καί οί επιβά
τες Σ. Μπορλή, Διαμαντής Σινιθρής, Εύγ. Μπαξεβάνης, Ε. Κριτσιώτης, δταν συ- 
νεκρούσθησαν στήν Έκάλη δύο Ι.Χ. τό 90437 καί 95977.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ θετής Ν. Σαρούκας, τόν όποιο παρέσυρε λεωφορείο μέ οδηγό 
τόν Δ. Μακράκη, στήν 'Αλικαρνασσό Ηρακλείου.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Β. Κόκκινης, δδηγός μοτοποδηλάτου πού συνε
κρούσθη στήν Ελευσίνα μέ τό Ι.Χ. Γ20617 μέ οδηγό τόν Γ. Μπούμπουλη.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή 4έτις Ζωή Μαρνιοπούλου, την όποια, παρέσυρε στό 
30ό χιλιόμετρο της δδοΰ Τριπόλεως —  Σπάρτης αυτοκίνητο μέ οδηγό τόν Α. Λαδά..

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά δ I. Κυρίτσης, ετών 10, τόν όποιον παρέ
συρε στή Μακρακώμη μοτοσυκλέττα μέ οδηγό τόν I. Ψυχογυιό.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ σοβαρά ή Α. Μαγκούρη, έτών 7, πού παρεσύρθη 
άπό τό 108070 Ι.Χ. μέ δδηγό τόν Γ. Σαβαλά, μπροστά στό σπίτι της, ενώ έπαιζε.

—  ΝΕΚΡΑ ή Δέσπ. Κατωπόδη, πού ένοσηλεύετο στον «Ευαγγελισμό» γιά 
τροχαία τραύματα.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Η. Θεάκος, τόν όποιο παρέσυρε στό χωριό Άρφαρά Καλαμά
τας φορτηγό μέ δδηγό τόν Π. Μουστεβαλα.

—  ΝΕΚΡΟΣ ό I. ’Ιακώβου καί 2 τραυματισμένοι, δταν τό Ι.Χ. 172344 μέ 
οδηγό τόν Α. Παπανδρέου άνετράπη κατά τήν έξοδο εκ τής γεφύρας ’Αχελώου 
επί τής δδοΰ ’Αγρίνιου —  Ίωαννίνων καί έπεσε στήν κοίτη τοϋ ποταμού.

IV. Ί .



ΤΟ ΔΙΑΣΕΛΟ... ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ
'Υπό του κ. X  . Σ  .

Τ ΟΛΕΓΕ καί τό ξανάλεγε ή Κατερινιώ εκείνο το βράδυ, στο χιοοιό της τό 
Διάσελο:
— Αχ, τί πάθαμι, άχ τί πάθαμι Δημητρό μ’ !! Μωρέ νά μάς πουν τά ζαγάρια 

δτ’ είνι θαματουργό, δτ’ κάνει καλά τούς κάλλους απ’ τά ποδάρια κι’ δτ’ μ’ αυτό 
θά κάνωμι καί παιδί, κι’ ούτ’ οί κάλλοι νά φύγουν τόσον καιρό τώρα κι’ ούτι παιδί 
νά φανή! Καί νά τό πληρώσουμι, μαθές, τέσσιρα κουλλαριστά κατοστάρικα αυτόνου 
τού παλιομπουκάλι! Τσ! τσ! Χάλασι ού κόσμος, Δημητρό μ’, χάλασι!!...

’Έξυνε τό φαλακρό του κεφάλι δ Δημητρός καί κάθε τόσο απαντούσε:
— ’Άστα αυτά οόρέ γυναίκα καί πίγαινι νά έτοιμάσης αυτά τά έρμα τά πρά

ματα πού θά πάρωμι κουντά μας! Φεύγει τού λιωφορεΐο πουρνό - πουρνό κι’ ακόμα 
δεν έκαμις τίποτα βρέ κουζουλή!!...

— Μωρέ Δημητρό μ’ πού θά πάμ ι; Τού καλουσκέφτηκις; Ίδώ  μάς πήραν τά 
λεφτά μας γιά τού «θαματουργό υγρό», ίδώ μάς πούλησαν ίκείνου τού καραβόπανου 
γιά ίγγλέζικου κασμήρ’ — οχτακόσιες δραχμές εδωσις καί δέν κάνει ούτε διακό
σιες!—  ίδώ...

—  Σκασμός! την άποπήρε ό Δημητρός. Ίτοίμασι τά πράματα σοϋ είπα Κατι- 
ρινιώ κί παράτα τις φιλουσουφίες σου! Δέν είμαστι οά ούτι οί πρώτ’ ούτ’ οί τιλιυ- 
ταϊοι! Ού Σκουρουκώστας δέν έδωσι ένα χιλιάρικου σ’ έκεΐνις τις τσιγγάνις γιά νά 
λύσουν τά μάγια τ’ς γυναίκας του, κι’ εκείνη ή έρμη κάθιται ακόμα στού κρεβάτ’ 
καί χιλιουπουνάει; Κ ι’ ή Κοντύλω δέν έδιοσι τρία χιλιάρικα σέ κείνον τό νεαρό, 
νά τά πάει στό παιδί τ’ς πού σπουδάζ’ μηχανικός στην ’Αθήνα, κι’ ακόμα πανί τά 
κατακαημένα;

— ’Έ χεις δίκιο Δημητρό μ’! Δέν είμαστι ούτι οί πρώτ’ ούτι οί τιλιυταΐοι!! 
’Αλλά πού θά πάμι Δημητρό μ’ μέσα σ’ έκείν’ τη σφηκουφωλιά πού τή λένε ’Αθή
να; "Αμα ίδώ στην «αγνή επαρχία» κατά πώς λένε ού παπάς κι’ ού δάσκαλους 
συμβαίνουν αυτά, τότι τι μάς περιμέν’ στην ’Αθήνα Δημητρό μ’ :

— "Οτ’ καί νά μάς πιριμέν’ πρέπει νά πάμι Κατιρινώ! ’Έμουχε τόσις άνάγ- 
κις νά πάμι κί τού κυριώτερου πρέπει νά ίδοϋμι τί θά κάνουμι γιά νά άπουχτήσωμι 
παιδί!... Τά ίδια άλλουστι συνβαίνουν κι’ εκεί, μη σκιάζεσαι! Θάχωμι τά μάτια 
μας δεκατέσσιρα τού λοιπόν, κ’ εξόν απ’, αυτό, έχω ίγώ κί τού σκοπό μου! ! Θά 
ίδής τί θά πάθουν τ’ άλάνια άμα κατιβοϋμι στην πρωτεύουσα, θά ίδής! Χέ! χέ! 
Ά ντι τώρα, φτιάξε τά πράματα καί μή άστουχήσης ίκεΐνα τά όσπρια κί τούν τρα
χανά. Ίγώ  θά ίτοιμάσου τού αρνί κί τού κρασί καί θά τά πούμε άμα πέσουμι νά 
κοιμηθοϋμι. ’Έχου τού σκοπό μ’ σοϋ λέου, έχου τού σκοπό μ’!!... ’Ά ντι γλήγουρα!...

** *

Α ΦΗΣΑΝ μέ τά χαράματα τό Διάσελο καί το απόγευμα βρέθηκαν στην Αθήνα.
Πήραν ταξί καί σέλίγο χτυπούσαν τό κουδούνι μιας μονοκατοικίας στό Παγκράτι. 

Πήραν ταξί καί σέ λίγο χτυπούσαν τό κουδούνι μιάς μονοκατοικίας στό Παγκράτι.
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Τους άνοιξε ή υπηρεσία, χάρηκαν... πολύ δταν τούς είδαν δ Γιάννης δ λογι- 
άοελφός τού Δημ,ητροΰ— καί ή γυναίκα του, καί τδ ίδιο βράδυ αναστατώ

θηκε ή γειτονιά άπο τά τραγούδια καί τά γέλια. Τό «μπρούσικο» καί τδ αρνί τοϋ 
ζευγαριού άπδ τό Διάσελο είχαν κάμει τδ θαύμα τους.

Πέρασαν τρεις ημέρες χωρίς νά συμβη τίποτα. Πέρασαν άλλες επτά, κανόνισαν 
ολ*ς τις δουλείες τους στήν Αθήνα καί στδν Πειραιά, καί πάλι δεν είχε συμβη 
τίποτα επιφανειακά τουλάχιστον. ΚΓ δταν πέρασε καί ή δωδέκατη ημέρα καί 

άκόμα και στό φέρσιμο τού Γιάννη τού λογιστή καί περισσότερο τής γυναί
κας του—  έδειχναν δτι καιρός ήταν νά φύγουν γιά τό χωριό τους, δ Δημητρός 
σκέφτηκε:

« Αμα δέν πηγαίν’ οι Μωάμεθ στού βουνό, πάει έκειό σ’ αυτόν, λένι κι’ ιδώ 
κι στού χωριό. Χ μ!!».

Αφησε το απόγευμα εκείνο την Κατερινιώ στό σπίτι τού αδελφού του καί 
πήρε μονος του το τρολλεύ. Κατέβηκε στην ’Ομόνοια καί πήρε τήν Άθηνάς σφυ
ρίζοντας. Περπάτησε, έστριψε δεξιά, μπήκε αριστερά, πήγε πιο κάτω καί βρέθηκε 
σε μιά μικρή πλατεία μέ θλιβερές καρέκλες. Κάθησε καί παρήγγειλε μια λεμονάδα 
για νά οροσιστή, βάζοντας καί τά δυό του πόδια σέ μιά καρέκλα γιά νά τά ανα
κούφιση από τούς κάλλους πού τόν σούβλιζαν.

Θά μοΰ τό δώσης! άκουσε σέ λίγο κάποιον δίπλα του ν’ απευθύνεται σ’ 
έναν άλλον. Θά μοΰ τό δώσης Άδάμη καί μή μέ ταλαιπωρείς!! Σέ παρακαλώ!!...

Αποκλείεται Βενέτο! Δέν στό δίνω δσο καί νά μέ παρακαλάς!..., άντέτεινε 
δ «Άδάμης» καί πήγε καί κάθισε δίπλα του.

Τούς κύτταξε καλά - καλά δ Δημητρός καί χαμογέλασε κάτω από τά μου
στάκια του.

—  Μά γιατί ρέ ’Αδάμη; ρώτησε μέ παράπονο ό «Βενέτος». Νά σοΰ δώσω δυό 
χιλιάρικα ρέ ψυχή μου, δυό δλόκληρα χιλιάρικα!!...

—  Οσα καί νά μοΰ δώσης, δέν στό δίνοΠ Σέ άλλον τό δίνω καί μέ ένάμισυ 
χιλιάρικο μόνον, σέ σένα δμως ούτε μέ δέκα!! Καί σύ δέν είχες τότε, καί δέν μοΰ 
έδινες; Αντε, πήγαινε τώρα γιά νά μή φας καί καμμιά καρέκλα στό κεφάλι!!...

Είπε δ Αδάμης καί σηκώθηκε. Έ φυγε καί κάθησε αρκετά «σεκλετισμένος» 
στις καρέκλες τού απέναντι καφενείου.

—  ΙΙές του ρε πατριωτάκι καί σύ νά μοΰ τό δώση, τόση ώρα μέ παιδεύει! πα- 
ρεκαλεσε τότε ψιθυριστά δ Βενέτος τόν Δημητρό. Είναι μιά «λοσιόν» πού θεραπεύει 
τήν φαλάκρα, πού κάνει καί τόν άνδρα νά έχη πάντοτε!...

Τοΰ ψιθύρισε κάτι στό αυτί κι’ ό Δημητρός άνοιξε διάπλατα τά μάτια του.
— Αές, όρέ! Λές; τόν ρώτησε. ’Αλήθεια;
— ’Αλήθεια πατριώτη, άλήθεια! ’Οποιαδήποτε στιγμή, αρκεί νά πάρης ένα 

κουταλάκι τοΰ γλυκού μόνον!...
— Χμ! Καί πόσου άξίζ’ μωρέ αύτό τού πράμα;
— ’Αξίζει καί δυό χιλιάδες, άλλά έχει πεισματώσει καί δέν μοΰ τά πουλάει 

γιά κάποια άλλη δουλειά... Καί είναι, ξέρεις, τό τελευταίο μπουκαλάκι πού έχει... 
Θ’ άργήση τό καράβι νά ξαναφέρη λαθραίο άπό τή Μασσαλία... Λοιπόν, άκουσε 
πατριώτη: Πήγαινε καί πέστου δτι τό αγοράζεις μέ ένα χιλιάρικο, ούτε δεκάρα 
παραπάνω, πρόσεξε! Θά στό δώση οπωσδήποτε, μήν αμφιβάλλεις! Πάρτο,λοιπόν 
μ’ ένα χιλιάρικο, κι’ άν θές έλα νά μοΰ τό δώσης μέ δύο!... Θά κερδίσης, αν δέν 
σοΰ κάνει γ ι’ αυτά πού είπαμε, ένα χιλιάρικο μέ τό τίποτα πατριωτάκι!...

Σκέφτηκε καλά δ Δημητρός, έξυσε τό κεφάλι του καί απάντησε:
—  Νά σ’ πώ: Τό θέλου γιά τούν έαυτό μου τόσου καλό π ’ κάνει γιά τις γυ- 

ναΐκις καί τήν καράφλα, άλλά δέν έχου λεφτά, φτωχός χωρικός είμαι κατά πώς 
βλέπεις. ’Έχου μόνον 300 δραχμές γιά τά εισιτήρια... Λοιπόν, γιά νά σέ έξυπηρι- 
τήσου, δώσι μου εσύ εφτά κατοστάρικα, νά βάλω κΓ ϊγώ τά τρία μου, κΓ άμα γυ-
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ρισου μοΰ δίνεις λίγου απ’ τού υγρό. Κάτι θά κάνου γιά τά εισιτήρια... "Αμα πάλι 
Οεν θελεις, στο δίνου δλου καί μ’ δίνεις τις 300 δραχμές μου. Συμφωνείς;

Σκεφθηκε καλά κι’ ό Βενέτος, άνοιγόκλεισε πολλές φορές τά μάτια του κυτ- 
τάζοντας τον Δημητρό από πάνω ώς κάτω, καί συμοώνησε.

— Εν τάξει, είπε καί τοΰ έδωσε εφτακόσιες δραχμές. Πήγαινε πάρτο, καί σέ 
περιμένω νά γυρίσης...

Εφυγε ό Δημητρός κι’ ό Βενέτος κατευθύνθηκε σάν βολίδα στό τηλέφωνο 
του καφενείου. Σχημάτισε έναν άριθμό καί είπε:

— Αδάμη, έ'ρχεται!... Πρόσεξε! Ούτε ένα φράγκο κάτω από τό χιλιάρικο, 
γιατί μόνο 300 δραχμές βγάνουμε! Κι’ έχω δώσει...

Δεν αποτελείωσε τή φράσι του γιατί ένα «υπεραστικό παρακαλώ» τον διέκο
ψε. Γύρισε αμέσως στη θέσι του καί είδε τον Άδάμη νά στέκεται άκόμα κοντά στο 
έξωτερικο τηλέφωνο τοΰ απέναντι καφενείου καί νά κυττάζη ανυπόμονος πρός τό 
μέρος του. Ερεύνησε τότε μέ τή ματιά του δλόκληρη τήν πλατεία, δέν είδε που
θενά τον «πατριώτη» καί... ψυλλιάστηκε. Τοΰ έκαμε μερικά νοήματα καί όταν 
έκεΐνος κούνησε μέ απορία τούς ώμους του, έτρεξε κοντά του.

— Δέν ήρθε; τον ρώτησε ίδρωμένος.
— ’Ό χι! Τόν βλέπεις πουθενά; Μάς τόσκασε!...
Ερεύνησαν τήν πλατεία μέ τή ματιά τους, πρόσεξαν δλες τις γωνιές καί ύστε

ρα άρχισαν νά τόν άναζητάνε τρέχοντας. Τόν βρήκαν σ’ ένα στενό νά τρέχη δσο 
μπορούσε κΓ αυτός, τόν πρόφτασαν, τοΰ ρίχτηκαν καί... έφαγαν τής χρονιάς τους 
από τόν χειροδύναμο Διασελιώτη. Κατέφθασε κΓ ένα περιπολικό μέ τά πολλά καί 
τήν άλλη μέρα βρέθηκαν δλοι στό Αυτόφωρο, γιά νά καταθέσουν οι άστυνομικοί 
δτι έπρόκειτο περί δύο «άσσων» καί μάλιστα μέ «πολυετή ευδόκιμον υπηρεσίαν» εις 
τό «επάγγελμα», καί περί ενός «αφελούς έπαρχιώτου». Μόνο πού έκεΐνοι οί «άετοί» 
κατεδικάσθησαν σέ φυλάκισι δύο μηνών ο καθένας, παρά τις διαμαρτυρίες τους δτι 
αύτή τή φορά ήταν αυτοί τά θύματα καί δχι ό τρίτος άφελής, ένώ ό Δημητρός άπηλ- 
λάγη «διά λόγους δεδικαιολογημένης άγανακτήσεως» δταν άφηγήθηκε τό τί έπαθε 
στό Διάσελο καί «φάνηκε» τό κίνητρο τής πράξεώς του. Τόν βοήθησε βέβαια πολύ 
στήν απαλλαγή του καί τό γεγονός δτι προηγουμένως είχε παραδώσει τις 700 δρα
χμές στούς άστυνομικούς...

** *

Ο ΤΑΝ τό λεωφορείο γιά τό Διάσελο βγήκε άπό τήν ’Αθήνα, ό Δημητρός είπε 
βαρύθυμα στήν Κατερινιώ:
— ”Αν ήξιρα καλά τήν προυτεύουσα, κΓ άν δέν είχα κΓ αυτούς τούς άναθε- 

ματισμένους κάλλους, τώρα θάχαμι τις 700 δραχμές Κατιρινιώ μ’... ’Αλλά πιλά
λαγα, πιλάλαγα κΓ δλου στούς ίδιους δρόμους βρισκόμουνα κΓ δλου μί σούβλιζαν 
περισσότιρου οι κάλλοι! ’Έτσ’ μί πρόλαβαν τ’ αλάνια κί πάνι τά λεφτά!... Κρΐμας!...

—  Μή σικλιτίζισαι Δημητρό μ’, μή στιναχωριέσαι πουλί μ’ !... τού ψιθύρισε 
ερωτιάρικα ή Κατερινιώ. Γκιζέρα κατά δω, γκιζέρα!...

’Έλυσε μέ τρόπο τόν κόμπο άπό τό μαντήλι της καί φάνηκαν τρία πεντακο- 
σιάρικα. Καί βλέποντας τόν Δημητρό νά τήν κυττάζη μ’ άνοιχτό τό στόμα, πρόσθεσε: 

—  Τά δύου μοΰ τάδωσαν δυο κυράδις, τοΰ γιατροΰ π ’ κάθετι ζερβά άπό τοΰ 
Γιάνν’ κί τ’ ζαχαροπλάστ’, γιά νά ξεκουμπώσω τούς άντρις τους κί νά μή τρέ- 
χουνι πίσου άπού κάτ’ σουσουράδις! Κί τού άλλου μοΰ τδδωσι έκειός ού ψιλικατζής 
στή γωνιά, γιά νά ξιματιάσου τού παιδί τ ’ προυψές!... ’Ά ιντε Δημητρό μ’, έχουν 
κουζουλούς κι’ οϊ μιγάλις πουλιτείες!... ’Έχουν κουζουλούς νά φάνι κΓ οί κόττις 
μας στού χουριό!!!...

X . Σ - ς
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Παπανδρια Κοκοσιώτου .
Πάροδος της δδοΰ Μεγαλοπόλεως 5, κοντά στην εκκλησία των 'Αγίων Γεωργίου 
καί Φανουρίου, στό τέρμα των λεωφορείων «Πολύγωνον».

Ό  Παπανδριάς Κοκοσιώτης, Εερεύς καί αγωνιστής τοϋ 1821, έττολέμησε στην 
’Αλαμάνα, Γραβιά, Βασιλικά κ.ά. καί έπέδειξεν ηρωισμόν καί αύταπάρνησιν. 

Παπανικολή Δημητρίου.
Πάροδος τής δδοΰ Μιαούλη 15, κοντά στην πλατεία «Μοναστηράκι».

'Ο Αημήτριος Παπανικολής, ό γνωστός ναυμάχος τοΰ 1821 καί διάσημος πυρ
πολητής, γεννήθηκε στά Ψαρά τό 1790. Λιεκρίθη στίς ναυμαχίες Έρεσσοϋ, Γέ
ροντα κ.ά. Την εποχήν τοΰ ’Όθωνος διετέλεσεν ανώτερος αξιωματικός τοΰ Ναυτι
κού, πληρεξούσιος Ψαρών (1843) καί πρόεδρος τοΰ Ναυτοδικείου (1846— 1865) . 
Άπέθανε τό 1855. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών) . 

Παπαντωνίου Ζαχαρία.
ΙΙάροδος τής δδοΰ Άχαρνών 345, στον παλιό «'Άγιο Ελευθέριο» τής δδοΰ Άχαρνών.

Ό  Ζαχαρίας Παπαντωνίου, ποιητής, πεζογράφος, τεχνοκριτικός καί άκαδημαϊ- 
κός (1938) , γεννήθηκε στό Καρπενήσι τό 1877. Είργάσθη ώς δημοσιογράφος καί 
διετέλεσε νομάρχης (1911) καί διευθυντής τής Εθνικής Πινακοθήκης (1918) . 
Τό 1923 έτιμήθη μέ τό άριστεΐον γραμμάτων καί τεχνών.

Ευρυθμία, νοσταλγία, φυσιολατρεία, λεπτή ερωτική διάθεσις καί ώραιοπά- 
θεια ανάμικτη μέ θρησκευτική εύλάβεια, μελαγχολία καί την μόλις διακρινομένη 
απαισιοδοξία, είναι τά χαρακτηριστικά τοΰ ιδιότυπου πεζογραφικοΰ έργου τοΰ Πα- 
παντωνίου. Ό  γνήσιος ρωμαντισμός, ή ευγενική μελαγχολία, ή έκστασις καί ή- κατα- 
νυκτική δέησις είναι τά κύρια στοιχεία τής βαθύτερης ουσίας τών λυρικών του ποι
ημάτων, στοιχεία πού συνδέονται μεταξύ τους κατά τρόπον τεχνικώς άψογο. 'Ο 
Ζαχαρίας Παπαντωνίου άπέθανε στήν ’Αθήνα τό 1940.

Παπαρ(ρ)ηγοπούλου Ίω ά ννου .
Πάροδος τής δδοΰ Τσώρτσιλ (Σταδίου) 25, στήν πλατεία «Κλαυθμώνος».

Ό  Ιωάννης Παπαρ (ρ) ηγόπουλος, Φιλικός καί άγιονιστής τοΰ 1821, γεννήθη-
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κε στή Νάξο τό 1780. Σέ ήλικία 25 ετών διεκρίθη κατά τήν άλωσι τοΰ φρουρίου 
της Τενέδου υπό τοΰ Νικοτσάρα, ’Ολυμπίου κ.α. Ό  Παλαιών Πατρών Γερμανός τόν 
έτίμα ιδιαίτερα καί τόν έχρησιμοποίει σέ έμπιστευτικές αποστολές μεγάλης σημα
σίας γιά τήν Έπανάστασι πού έπρόκειτο να γίνη σέ λίγο. Συνδεόμενος φιλικά με 
ώρισμένους Τούρκους άξιωματούχους, επέτυχε τήν αναίμακτη παράδοσι τοΰ Αντιρ- 
ρίου τής Ναυπάκτου καί τοϋ Μεσολογγίου (1829) . Άπέθανε στην Αθήνα το 1874, 
μέ τούς τίτλους τοΰ μυστικοσυμβούλου τής Επικράτειας καί τοΰ Γενικού Προξένου 
τής Ρωσίας.

Παπαρ(ρ)ηγοπούλυυ Κωνσταντίνου.
Πάροδος τής λεωφόρου ’Αλεξάνδρας, απέναντι στά «Παναθήναια».

Ό  Κωνσταντίνος Παπαρ (ρ) ηγόπουλος, ό μεγαλύτερος ιστορικός τής νεωτέρας 
Ελλάδος, γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολή καταγόμενος από τήν Γορτυνία, τό 
1815. Τό 1851, έξελέγη καθηγητής στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, ήρχισε δέ νά εκ- 
δίδη τό μέγα ιστορικό του έργο τό 1860, πού ώλοκληρωθη, σε 5 τόμους, το 1872. 
Το 1877 έδημοσίευσε τόν «Επίλογον» (σύνοψι τοΰ δλου έργου) . Με το έργο του, 
ήτοι τήν «'Ιστορίαν τοΰ 'Ελληνικού Εθνους», συνεβαλεν, οσον κανένα άλλο οιβλιο, 
στήν μορφωτική καί εθνική εξύψωσι τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Με το έργο του: «Περί 
έποικίσεως σλαυϊκών τινών φυλών εις Πελοπόννησον» κατερριψε τις θεωρίες τοΰ 
Φαλμεράϊερ. Άπέθανε τό 1891. (Συνώνυμη δδος υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .

Παπαστράτου.
Πάροδος τής όδοΰ Άμφείας, κοντά στον « Αγιο Στυλιανό» τοΰ Γκυζη.
’Οφείλει τήν όνομασία στούς τέσσερες αδελφούς Παπαστράτου, Ευάγγελο, Ε

παμεινώνδα, ’Ιωάννη καί Σωτήριο, τούς γνωστούς καπνοβιομηχάνους, πού είναι οί 
ίδρυταί καί οί χορηγοί πολλών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, όπως «Παπαστρατειον 
Άσκληπιεΐον Βούλας», «Παπαστράτειος Δημοσία Επαγγελματική Σχολή 'Ιμηττοΰ» 
καί άλλα.

Παπατσώνη Δημητρίου.
Πάροδος δδοΰ Σορβόλου 21, στό «Μέτς».
Ό  Δημήτριος Παπατσώνης, στρατιωτικός καί πολιτικός τοΰ 1821 από την 

Άνδρούσα τής Μεσσηνίας, διετέλεσεν γερουσιαστής καί έπολέμησε στις μάχες τής 
Τριπόλεως καί Βαλτετσίου. Άπέθανε τό 1825.

Παπατσώρη Δημητρίου .
Πάροδος τής όδοΰ 'Ιπποκράτους 197, στό τέρμα «Ίπποκράτους».
Ό  Δημήτριος Παπατσώρης, κληρικός καί οπλαρχηγός κατά τό 1821 από τήν 

Μεσσηνία, έπολέμησε στήν παρά τό Σουληνάρι τής Πυλίας μάχη, καθώς καί στις 
μάχες τοΰ Νεοκάστρου καί έξιυθι τοΰ φρουρίου τής Μεθώνης.

Π απαφλέσσα.
Πάροδος τής όδοΰ Αθανασίου Διάκου, κοντά στον « Αγιο Γεώργιο» τοΰ Κα- 

τσιποδίου.
Παπαφλέσσας είναι ή προσωνυμία τοΰ αρχιμανδρίτου Γρηγορίου Δικαίου ή 

Φλέσσα, πού γεννήθηκε τό 1788 στήν Πολιανή τής Μεσσηνίας. Αγωνιστής καί 
πολιτικός τοΰ 1821 ήταν ενθουσιώδης απόστολος τής Φιλικής Εταιρίας, στήν οποία 
έμυήθη υπό τοΰ Π. Άναγνωστοπούλου, δταν μετέβη στήν Κων)πολι. Μετά τήν μύησι 
του στήν Φιλική Εταιρία περιώδευσε στις παραδουνάβιες χώρες, γιά τήν διάδοσι 
τών σκοπών αυτής μεταξύ τών εκεί Ελλήνων. Κατά τήν επιστροφή του στήν Πε
λοπόννησο (Δεκέμβριος 1820) , είργάσθη μέ ζήλο γιά τήν προπαρασκευή τοΰ 
Άγώνος, τοΰ όποιου τήν εναρξι έκήρυξε στήν Καλαμάτα (23 Μαρτίου) μαζί μέ 
τόν Πετρόμπεη κ.α.

Άποβάλοντας αργότερα τό ράσο, μετέσχε διαφόρων πολεμικών επιχειρήσεων,
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ό ίδιος δέ κατέλαβε τό φρούριο τοϋ ’Άργους, στο δποϊο ένεκλείσθη καί έπολέμησε
πολύν καιρό. Μετέσχε της Α ' Έθνοσυνελεύσεως της Επίδαυρου, έπολέμησε 

δε στόή Αγιο Σώστη καί Άγιονόριο Δερβενακίων κατά τήν επιδρομήν τοΰ Δρά- 
μαλη ( Ιούνιος 1822). Ιστερα από τήν Β ' Έθνοσυνέλευσι τοϋ ’Άστρους (1823), 
εξελέγη υπουργός Εσωτερικών καί αργότερα (1825) Εσωτερικών καί ’Αστυνο
μίας. Αντιμετωπίζοντας μέ άποφασιστικότητα τήν εισβολή τοΰ Ίμπραήμ στήν Πε
λοπόννησο, εφονεύθη πολεμώντας στό Μανιάκι, μαζί μέ 200 άλλους "Ελληνες (20 
Μαΐου 1825) .

«...Στό Μανιάκι, ραγδαία περίληψη καί πρόλογο τοΰ Μεσολογγίου, ό ΓΙαπα- 
φλεσσας ανάστησε τήν Ελλάδα. Εκεί βρήκε κι’ άγκάλιασε τέλος μέ λαχτάρα τόν 
αληθινό εαυτό του. ΙΙετώντας από πάνω του τά παράσιτα πού βασανίζανε τήν άπο- 
πλανημενη ψυχή του, βρήκε τέλος τήν πραγματική του φύση. Ποτέ δέν υπήρξε 
οϋτε πολιτικός, ούτε στρατιωτικός, ούτε τίποτα άπ όσα παράστησε στό δράμα τής 
ζωής του. Ητανε κι εμεινε στό βάθος ό φλογερός καί μεγάλος απόστολος τής λευ
τεριάς μας... Ο θάνατός του ήταν το φλογερώτερο δαυλί πού μπορούσε νά μετα
χειριστεί για ν ανάψει άλλη μια φορά τήν Ελλάδα». (’Απόσπασμα σκιαγραφίας 
τοΰ ΙΙαπαφλέσσα άπό τόν Ακαδημαϊκό κ. Σπ. Μελά. Βλέπε έργο του «Ματωμένα 
ράσα», σελ. 131) . Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών.

Παπούλα Άναστασί ·υ.
Πάροδος τής δδοΰ Άρτάκης 135, κοντά στήν πλατεία «Σκαντζουράκη» τής ’Άνω 

Νέας Σμύρνης.
Ό  Αναστάσιος Παπούλας, άντιστράτηγος, διατελέσας άρχιστράτηγος τοΰ ελ

ληνικού στρατού κατά τήν μικρασιατική εκστρατεία (Νοέμβριος 1920—  Μάϊος 
1922) , γεννήθηκε στό Μεσολόγγι τό 1857. Ύπήρξεν ένας τών σπουδαιοτέρων στρα
τιωτικών παραγόντων τής έπαναστάσεως τοΰ 1909 καί τών πολέμων 1912— 13 καί 
προήχθη επ άνδραγαθία σέ υποστράτηγο. Άντετάχθη στήν έξοδο τής Ελλάδος 
απο την ουοετεροτητα κατά τόν Α παγκ.όσμιο πόλεμο καί ώργάνωσε, μετά τήν 
έκθρόνισι τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου, τά στρατιωτικά κινήματα θηβών καί Πελο
πόννησου (1917), Γιά τις ένέργειές του αυτές κατεδικάσθη σέ θάνατο, πλήν όμως 
με την προσωπική έπεμβασι τοΰ Ε. Βενιζέλου δέν έξετελέσθη ή άπόφασις καί πα- 
ρέμεινεν έγκάθειρκτος στό Ίντζεδίν μέχρι τών έκλογών τοΰ 1920, δπότε τοΰ άνε- 
τεθη η αρχιστρατηγία στή Μ. Ασια. Διαφωνώντας μέ τόν βασιλέα Κωνσταντίνο, 
σχετικώς μέ τήν περαιτέρω προέλασι τοΰ στρατού πρός ’Άγκυραν, παρητήθη. Τό 
1935, κατηγορηθείς γιά τό γνωστό τότε κίνημα, κατεδικάσθη σέ θάνατο καί έξετε
λέσθη τήν 24 Μαρτίου 1935.

Παππά ’Αλεξάνδρου.
Πάροδος τής δδοΰ Τιμολεοντος Φιλήμονος 3, άπέναντι στό μαιευτήριο «Έλενας 

Βενιζέλου».
Ό  Αλέξανδρος Παππάς, χειρουργός, καθηγητής τοΰ τουρκικού Πανεπιστημίου 

μέχρι τό 1922, γεννήθηκε στήν Κων) πολι τό 1877. Μετά τήν μικρασιατικήν εκ
στρατείαν έγκατεστάθη στήν Αθήνα καί διετέλεσε, γιά πολλά χρόνια, διευθυντής τοΰ 
«Κυανοΰ Σταυροΰ». Εξελεγη βουλευτής ’Αθηνών καί έγένετο υπουργός 'Γγιεινής 
στήν κυβέρνησι Ε. Βενιζέλου (1929— 1932). Διετέλεσεν επίσης ύπουργός Παιδείας 
στήν κυβέρνησι Κονδύλη, διευθυντής χειρουργικής κλινικής στον «Ευαγγελισμό» 
καί τό 1934 έξελέγη μέλος τής Χειρουργικής ’Ακαδημίας Παρισίων. Άπέθάνε 
το 1942.

Παππούλια Δημητρίου.
Πάροδος τής δδοΰ Κουρτίδου, στις «Τρεις Γέφυρες».
Ό  Δημήτριος Παππούλιας, νομομαθής, καθηγητής τοΰ ’Αστικού Δικαίου στό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (1911) καί ακαδημαϊκός (1926) , γεννήθηκε τό 1878 στήν
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Αθήνα, δπου καί άπέθανε τό 1932. Διετέλεσε πρόεδρος τής ’Αρχαιολογικής Ε τα ι
ρίας άπό τοΰ 1917 μέχρι τοΰ θανάτου του. Συνέγραψε πολλές μελέτες καί πραγμα
τείες στην ελληνική καί την γερμανική γλώσσα.

Παραδείσου.
Πάροδος τής όδοϋ Άναλήψεως 29, κοντά στην πλατεία «Σμύρνης» τοΰ Βύ

ρωνος.
0  Παράδεισος ή Παράδεισος είναι προάστιο τής Σμύρνης στην περιοχή τού 

Οποιου εύρισκεται αεροδρόμιο καί ιππόδρομος. Ηρό τής μικρασιατικής καταστροφής 
διέμενον έκεΐ αρκετοί Έλληνες. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθη
νών) .

Παράλου.
Πάροδος τής όδοϋ Δεκελέων 46, στό «Γκαζοχώρι».
Ή  Πάραλος ήταν μια των δύο ιερών τριήρων τών ’Αθηνών καί έχρησιμοποιεΐτο 

ιδίως σέ σημαντικές δημόσιες ύπηρεσίες, δπως στην άποστολή πρεσβειών, την μετα
φοράν εγκληματιών, τήν μετακόμισι φόρων κ.ά. Ή  άλλη τριήρης ώνομάζετο «Σα- 
λαμινία».

Παραμυθίας.
Πάροδος τής όδοϋ Θερμοπυλών 59, κοντά στην πλατεία «Μεταξουργείου».
Η Παραμυθία ή Παραμυθιά, κωμόπολις τής επαρχίας Σουλίου, έχει σήμερα 

περί τούς 2.800 κατοίκους. Ή  έπαρχία Σουλίου παλαιότερα ώνομάζετο επαρχία 
Παραμυθίας. Εύρισκεται στό νομό Θεσπρωτίας, στις υπώρειες τοΰ όρους Χορύλα.

Παραπαμίσου .
Πάροδος τής όδοϋ Δουνάβεως 4, στό τέρμα τών λεωφορείων «’Άνω  Ήλύσια».
Κοντά στόν Παραπάμισο, ποταμό τής Μ. ’Ασίας, ό Μ. ’Αλέξανδρος κατήγαγε 

μία τών πολλών νικών του.
Παρασκευοπούλου Ευαγγελίας.

Πάροδος τής όδοϋ Βουλιαγμένης 28, κοντά στό Α ' Νεκροταφείο.
Η Εύαγγελία Παρασκευοπούλου, δραματική ηθοποιός, πρωταγωνίστρια αθηναϊ

κών θιάσων τοΰ παρελθόντος αίώνος καί τής «Νέας Σκηνής» τοΰ Κ. Χρηστομάνου 
(1904) , γεννήθηκε στην Κρήτη τό 1866 καί άπέθανε στην ’Αθήνα τό 1938.

Παρασκευοπούλου Λεωνίδου .
Πάροδος τής όδοϋ 'Αγίου Μελετίου 168, στη γέφυρα τών όδών ’Ιωνίας και 

'Αγίου Μελετίου.
Ό  Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, αντιστράτηγος, άρχιστράτηγος τοΰ έλληνικοΰ 

στρατοϋ (1918— 1920) , γεννήθηκε στην Κύθνο τό 1860. ’Επί άρχιστρατηγίας του 
έγιναν οΐ επιχειρήσεις μέ τις όποιες κατελήφθησαν ή ’Ανατολική Θράκη καί στη 
Μ. ’Ασία ή Σμύρνη μέ τήν ένδοχώρα της μέχρι τής Προύσης καί τοΰ Ούσάκ. Τό 
1929 έξελέγη γερουσιαστής καί πρόεδρος τής Γερουσίας. Άπέθανε τον Μάιο τοΰ 
1936. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στη Ν. Σμύρνη καί στό Περιστέρι) .

Παράσχου Ά χ ιλ λ έω ς .
’Αρχίζει άπό την όδό Βραΐλα (Πεδίον τοΰ Άρεως) καί τελειώνει στις φυλα

κές «Άβέρωφ».
Ό  Άχιλλεύς Παράσχος, ποιητής, κυριώτερος εκπρόσωπος τής ρομαντικής σχο

λής, γεννήθηκε στό Ναύπλιο τό 1838, καταγόμενος άπό τό Ναύπλιο. ’Ανήκοντας 
στην όμάδα τής «χρυσής νεολαίας» κατεδιώχθη καί έφυλακίσθη γιά τούς έναντίον 
τοΰ ’Όθωνος στίχους του. Άπέθανε τό 1895. Προτομή του έχει στηθή στόν κήπο 
τοΰ Ζαππείου. Τά ποιήματά του κατέταξεν δ ίδιος σέ Ιρωτικά («Μυρσίναι») , πα-
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τριωτικά («Δάφναι») , έλεγειακά («Ίτέαι») , παιδαγωγικά. («Χλόη») καί ανάμι
κτα («Φύλλα») . Συνώνυμη οδός υπάρχει στο Χαλάνδρι καί στό Ψυχικό.

Πάργας.
Πάροδος της δδού 'Αγίου Θιυμά 22, απέναντι στην είσοδο τού νοσοκομείου 

Βασιλεύς Παύλος» (Λαϊκόν) .
Ή  ΙΙάργα, ή γνωστή κωμόπολις τής επαρχίας Νικοπόλεως καί Πάργας στό 

νομό Πρεβέζης, εχει σήμερα περί τούς 1.500 κατοίκους. ’Από τόν ΙΕ ' μ.Χ. αιώνα 
διετέλεσε υπό την κυριαρχία των Ενετών, υπό των όποιων καί ώχυρώθη. Τό 1800 
έκηρύχθη αυτόνομη επικράτεια, τό 1807 περιήλθε στούς Γάλλους, τό 1815 στους 
Ά γγλους καί τό 1819 στον Ά λή Πασά, κατόπιν παραχωρήσεως σ’ αυτόν υπό των 
’Άγγλων καί άποζημιώσεως των κάτοικο)ν πού έγκατέλειψαν την Πάργα μέ 150 
χιλ. λίρες. Στά χέρια των Τούρκων παρέμεινε μέχρι τό 1913, όπότε μετά την πτώσι 
των Ίωαννίνων, παρεδόθη άμαχητί στούς "Ελληνες.

Πάργας Δημουλίτσα (Βλέπε Δημουλίτσα Πάργας).
Παρθενόπης.

Πάροδος τής οδού 'Ωρομέδοντος 17, κοντά στό τέρμα των λεωφορείων «’Άνω 
Κυψέλη».

'Η Παρθενόπη ήταν μιά από τις Σειρήνες, ή οποία αποτυγχάνοντας νά παρα- 
σύρη μέ την γοητεία τής φωνής της τόν Όδυσσέα, έρρίφθη στη θάλασσα καί έπνί- 
γη. ’Από τό δνομά της ελαβε την ονομασία καί ή συνώνυμη αρχαία πόλις τής 
Ιταλίας, σήμερα Νεάπολις, οπού καί εύρίσκετο δ τάφος της.

Παρθενώνος.
Πάροδος τής όδοΰ Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι στό «Ήρώόειον» θέατρο.
Πρόκειται γιά τόν σημαντικώτερο καί μεγαλοπρεπέστερο ναό τής Πολιάδος 

Άθηνάς, πού εύρίσκεται στην Άκρόπολι καί ίδρύθη μέ πρωτοβουλία τού Περικλέους 
κατά τά χρόνια 447— 438 πέΧ.

Τό περιώνυμο αυτό μνημείο τής αττικής τέχνης έκτίσθη μέ πεντελικό μάρμαρο 
υπό των αρχιτεκτόνων ’Ικτίνου καί Καλλικράτους καί έλαμπρύνθη μέ ώραιότατον 
γλυπτόν διάκοσμον υπό τού Φειδίου καί τών μαθητών του. Ό  Παρθένων είναι δω
ρικός άμφιπρόστυλος ναός, περιβάλλεται υπό πτερού 46 κιόνων καί διαιρείται έσω- 
τερικά: 1) στον πρόναο, 2) στον σηκόν, μήκους 100 αττικών ποδών (γι’ αυτό καί 
< έκατόμπεδος» ώνομάζετο) , μέσα στόν όποιον υπήρχε τό χρυσελεφάντινο άγαλμα 
τής Άθηνάς, 3) σέ τετραγωνικήν αίθουσαν στολισμένην μέ ιωνικούς κίονες, πού εκα
λείτο ιδιαίτερα «Παρθένων» καί 4) στόν όπισθόδομο. Τούς έξωτερικούς τοίχους τού 
ναού έκάλυπτεν ή περίφημη ζωφόρος, πού άπεικόνιζεν ανάγλυφα τήν πομπή τών 
ΙΙαναθηναίων. Οί 92 μετόπες τού πτερού είχαν ανάγλυφες παραστάσεις από τήν Γι
γαντομαχία (Α πλευρά) , τήν Άμαζονομαχία (Δ πλευρά) , τήν Κενταυρομαχία 
(Ν πλευρά) καί τήν άλωσι τής Τροίας (Β πλευρά) . Τά γλυπτά άριστουργήματα 

τών αετωμάτων απεικόνιζαν στήν μέν Α πλευρά τήν γέννησι τής Άθηνάς, στήν 
δέ Δ πλευρά τήν φιλονικία Άθηνάς καί Ποσειδώνος. Ή  ποικιλία τών χρωμάτων 
πού έκάλυπταν τις γλυφές καθώς καί τά περισσότερο τών αρχιτεκτονικών μελών 
τού Παρθενώνος, προσέδιδεν ιδιαίτερη λαμπρότητα στό περικαλλές μνημείο. (Συ
νώνυμη όδός ύπάρχει στό Π. Φάληρο καί στό Ν. Ηράκλειο) .

(Συνεχίζεται)
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ  
Τ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  ΠΟΛΕΩΝ
_________________ ' j’—ό τοϋ ’Αστυνόμου Α ' κ. ΒΑΣ . ΚΡΥΟΥ-------------------------

Σ κ ο π ο β ο λ ή .

Μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν διεξήχθησαν την 13-2-66 καί 7-3-66 οί όργανω- 
θέντες ύπό τής Π .Σ .Ε . καί Π.Α.Ο. διασυλλογικοί Σκοπευτικοί αγώνες, εις τούς 
όποιους έλαβεν μέρος καί ή ’Αστυνομική Σκοπευτική Ό μάς εις όλα τά διεξαχθεν- 
τα άγωνίσματα, ήτοι :
1. Τυφέκιον άκριβείας 0,22 πρηνηδόν των 60 βολών.
2. » » » τρεις στάσεις (όρθ. γων. πρην.) βολαί 120
3. Πιστόλιον άκριβείας ’Ολυμπιακόν 50 μ. καί
4. » ταχυβολίας » τών 25μ.

Άναλυτικώτερον τά άποτελέσματα έχουν ώς έξης :
16.1.66 α. Τυ φ έ κ ι ο ν ά κ ρ ι β ε ί α ς  π ρ η ν η δ ό ν  60 β ο λ ώ ν :

1ος Άρχιφύλαξ Καλφακά.κος Δημ. β α θμ ο ί.................................  587 /600
β. Π ι σ τ ό λ ι ο ν  ά κ ρ ι β ε ί α ς  ’Ο λ υ μ π ι α κ ό ν  50 μ :
1ος Άρχιφύλαξ Κιτσάκης Δ ημή τρ ιος.............................  513/600
2ος Άστυφύλαξ Νακάκης ................................................... 504/600

23.1.66 Τ υ φ έ κ ι ο ν  ά κ ρ ι β ε ί α ς  ε ι ς  τ ρ ε ι ς  [ σ τ ά σ ε ι ς :
Ιος Άστυφύλαξ Σκαραφίγκας Ιω ά ν ν η ς .................................  1107 /1200
2ος 'Τπαρχιφ. Τριανταφυλλόπουλος Ν ....................................... 1092/1200

30.1.66 α. Τ υ φ έ κ ι ο ν ά κ ρ ι β ε ί α ς  π ρ η ν η δ όν :
1ος Άρχιφύλαξ Καλφακά.κος Δημ..................................... 590/600
2ος Άστυφύλαξ Σκαραφίγκας Ίωάνν................................  583/600
β. Π ι σ τ ό λ ι ο ν  ά κ ρ ι β ε ί α ς :
Ίος Άρχιφύλαξ Κιτσάκης Δημ...................................................... 525 /600
3ος Αστυφύλαξ Παπαχρήστου Εύθ..............................................  499/600

6.2.66 α. Τ υ φ έ κ ι ο ν ά κ ρ ι β ε ί α ς  τ ρ ι ώ ν  σ τ ά σ ε ω ν :
Ίος. 'Τπαρχιφ. Τριανταφυλλόπουλος Ν ..................................  1092/1200
β. Π ι σ τ ό λ ι ο ν  τ α χ υ β ο λ ί α ς :
4ος Άστυφύλαξ Σιώμος Δημήτριος ..........................................  565/

13.2.66 α. Τ υ φ έ κ ι ο  ν ά κ ρ ι β ε ί α ς  π ρ η ν η δ ό ν :
1ος Άρχιφύλαξ Καλφακάκος Δημ.................................................  588/600
3ος. 'Τπαρχιφ. Τριανταφυλλόπουλος Ν.......................................  586/600
β. Π ι σ τ ό λ ι ο ν  ά κ ρ ι β ε ί α ς  50 μ.
Ίος Άρχιφύλαξ Κιτσάκης Δημ...................................................... 526/600
3ος Άστυφύλαξ Παπαχρήστου Εύθ..............................................  517 /600

Οί άγώνες ούτοι, έκτος τής συνεχούς άγωνιστικής, σκοπούν καί εϊς τον κα
ταρτισμόν τής ’Εθνικής Όμάδος, ήτις θά έχη προσεχώς συναντήσεις μετά τής 
Ιταλικής τοιαύτης, τών Λατινικών Xojpolv καί τού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

’Ανώμαλος δρόμος ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Μέ ιδιαιτέραν λαμπρότητα καί έπιτυχίαν διεξήχθη τήν 20.2.66 τό Πρωτάθλη- 

αα Ανωμάλου δρόμου ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σοηυ.άτων Ασφαλείας εις τήν Πε-
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ριοχήν τοΐί Εθνικοί) 'Ιδρύματος 'Αγ. ’Αναργύρων (Πύργος Βασιλίσσης) έπί άπο- 
στάσεως 6.000 μ.

Ο άγων ωργανώθη ύπό της Α.Σ.Ε.Α.Ε.Δ. μέ συμμετοχήν έν συνόΛω 125 
αθλητών των Οπλων και Σωμάτων, ήτοι : Στρατού, Ναυτικού, ’Αεροπορίας, Χω
ροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων καί Λιμενικού Σώματος.

Οί νικητα ί τού πρωταθλήματος ανωμάλου 
δρόμου των ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σω
μάτων ’Ασφαλεία; αστυφύλακες κ. κ. Ε. 
Παύλου ( Ιο ; )  καί Ν. Ζέτπτο; (3ο;), κατά 

τήν απονομήν των έπάθλων.

Ή  συμμετασχοϋσα τού πρωταθλήματος 
ανωμάλου δρόμου των ’Ενόπλων Δυνά
μεων καί Σωμάτων ’Ασφαλεία; ’Αστυνο

μική όμάς.

Τά έ 
Ά τ

πιτευχθέντα ά 
ο μ ι κ ώ ς :

ποτελέσματα των δέκα πρώτ ων νικητών έχουν ώς

1ος Άστυφύλαξ Παύλου Εύάγγελος Χρόνος 18.01,8
2ος Λιμενοφύλαξ Ξανθάκης Α. » 18.09
3ος Άστυφύλαξ Ζέππος Ν. » 18.10
4ος Λιμενοφύλαξ Μουρκόγιας Γ. » 18,31
5ος Χωροφύλαξ Γραμματικόπουλος Κ. » 18.41
6oc Στρατιώτης Πούρος Δ. » 18,49
7ος Άστυφύλαξ Μανίκας I. » 19.09
8ος Στρατιώτης Μήλας Σ. » 19:09,6
9ος Άστυφύλαξ

Χωροφύλαξ
Παπακωνσταντίνου Δ. » 19.28

10ος Μπεθάνης » 19.30
Η επιδοσις τού αστυφυλακος Παυλου Ευαγγέλου αποτελεί νέον ρεκόρ επί 

τής άποστάσεως 6.000 μ.
Ό  μ α δ ι κ ώ ς :
Εις την ομαδικήν κατάταξιν ή 'Ομάς τής ’Αστυνομίας ίσοβάθμησεν είς τήν
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’Α ντώ ν ιος Χριστοδουλάκης
Λ ΠΕΒΙΩΣΕ τάς άπογευματινάς ώρας της 28.2.1966 ό τέως άρχιφύλαξ Άντώ- 

Τ*. νιος Χριστοδουλάκης. Τήν κηδείαν του, ή δποία έγένετο την 16ην ώραν της 
έπομένης έκ τοϋ ίεροϋ ναοϋ "Αγίου Θωμά ’Αμαρουσίου, παρηκολούθησαν πλεΐστοι 
αστυνομικοί υπάλληλοι έν ένεργεία καί συντάςει καί πλήθος συγγενών καί φίλων, 
παρα των οποίων δ μεταστάς ύπερηγαπάτο καί έξετιμάτο διά τόν άδολον χαρακτή
ρα του καί τον πλούσιον εις εύγενή ιδεώδη ψυχικόν του κόσμον.

Ό  αείμνηστος ’Αντώνιος Χριστοδουλάκης έγεννήθη έν έτει 1903 εις τδ χω- 
ρίον Λίμνες Αασηθίου Κρήτης. Κατετάγη εις τδ ’Αστυνομικόν Σώμα τδ έτος 1928 
καί τδ 1943 προήχθη εις τον βαθμόν τοϋ Άρχιφύλακος, άποχωρήσας μέ τόν βα
θμόν τούτον τδ 1955 λόγω καταλήψεώς του ύπδ τοϋ ορίου ηλικίας. Καθ’ δλον τδ 
διάστημα τής υπηρεσίας του έπέδειξε ζήλον καί άγάπην προς τον αστυνομικόν θε
σμόν καί ύπηρέτησεν εύόρκως, τιμίως καί ευσυνειδήτως τήν κοινωνίαν καί τήν Πα
τρίδα, δι’ δ καί ύπερεξετιμάτο τόσον ύπδ τών άνωτέρων του δσον καί παρά τών συ
ναδέλφων του. καί κατωτέρων.

Ά ς  είναι ή μνήμη του αίωνία καί έλαφρδν τδ χώμα πού τόν έκά- 
λ υ ψ ε.

Γεώργιος Σταδόπουλος

Τ ΗΝ 14ην ώραν τής 8.3.1966, είς τδ θεραπευτήριον «Ευαγγελισμός» άπεβίωσεν 
τό τρίτον κατά σειράν θύμα (διά τδ έτος 1966) τής μεγάλης αστυνομικής 

οικογένειας έξ αύτοκινητιστικών δυστυχημάτων: δ τέως Άνθυπαστυνόμος Γεώργιος 
Σταθόπουλος. 'Π κηδεία του έγένετο τήν έπομένην έκ τοϋ ίεροϋ ναοϋ Ευαγγελί
στριας Πειραιώς, παρηκολουθήθη δέ υπό πλείστων έν ένεργεία καί συντάξει αστυ
νομικών καί πλήθος συγγενών καί φίλων, παρά τών όποιων δ έκλιπών ύπερηγαπάτο 
καί έξετιμάτο διά τα σπάνια ψυχικά του προσόντα καί τόν άδαμάντινον πράγματι 
χαρακτήρα του.

'Ο αείμνηστος Γεώργιος Σταθόπουλος έγεννήθη τό έτος 1910 έν Άθήναις. 
Κατετάγη νέος είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, τό 1932 καί τό 1944 προήχθη είς 
τούς βαθμούς τοϋ Άρχιφύλακος καί τοϋ Άνθυπαστυνόμου, άποχωρήσας έν έτει

πρώτην θέσιν, μέ τήν 'Ομάδα τής Ε.Β. Χωροφυλακής, έπιτυχοΰσα 79 βαθμούς.
3η 'Ομάς Στρατού βαθμοί 93
4η » Ε.Β. ’Αεροπορίας » 120
5η » Λ. Σώματος » 132
6η » Β. Ναυτικού » 163
Μετά την εξαγωγήν τών αποτελεσμάτων, άπενεμήθησαν είς τούς νικητάς καί 

τάς νικήτριας 'Ομάδας τά άθλοθετηθέντα κύπελα καί διπλώμ,ατα.
Τόν αγώνα παρηκολούθησαν, ό 'Τπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. ’Αντιστράτηγος κ. 

Μανέττας, ’Ανώτεροι καί Κατώτεροι ’Αξιωματικοί έξ όλων τών 'Όπλων καί Σω 
μάτων, ’Αντιπροσωπεία'. 'Οπλιτών, Πολιτικαί Άθλητικαί Ά ρχαί καί πλήθος Φι
λάθλων.

Τής ’Αστυνομικής Όμάδος συμμετεΐχον,πλήν τών άνωτέρω άναφερομένων, 
καί οί ’Αστυφύλακες Χαριλόγης Γεώργιος, Κατσαρής Σπυρίδων καί Φωτόπουλος 
Άνδρέας. Β. ΚΡΤΟΣ
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1963 ώς καταληφθείς υπό τού ορίου ηλικίας. Καθ’ δλον τό διάστημα της ύπηρ 
σίας του έπέδειξε ζήλον καί αύταπάρνησιν έν τή έκτελέσει τοΰ καθηκοντο< 
μήθη δέ διά σειράς αμοιβών καί επαίνων καί ετυχεν τής όμοθύμου άγαπι 
έκτιμήσεως των προϊσταμένων του καί των ύπ’ αυτόν.

Αίωνία του ή μνήμη . Καί τό χώμα πού τον έκάλυψε ας είναι έλα- 
φρόν .

X. Σ.

Παύλος Παπαδόπουλος
Τ Ο ΣΩΜΑ τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί ιδιαίτερα ή Ύποδ) νσις Τροχαίας Κι- 

νήσεως ’Αθηνών θρηνούν τόν χαμό ενός ακόμη έν ένεργεία υπαλλήλου των. Στις
13.3.66 άπέθανε ο Άστυφύλαξ Τ214 Παύλος Παπαδόπουλος, ύποκύπτοντας στήν 
επάρατη νόσο τής έποχής μας. Την κηδεία του, πού έγινε την Κυριακή 13.3.66 
καί ώρα 4 μ.μ. στον ιερό ναό τών 'Αγίων ’Αναργύρων, παρηκολούθησαν φίλοι καί 
συνάδελφοι τού άποθανόντος, δ Δ) ντής, Ύποδ) ντής καί άξ) κοί τής Τροχαίας, κα
θώς καί αντιπροσωπεία αυτής μέ επικεφαλής τον ’Αστυνόμον Β ' κ. Τζαμτζήν. ’Επί 
τής σοροΰ τού έκλιπόντος κατετέθη στέφανος έκ μέρους τής Ύποδ) νσεως Τροχαίας 
υπό τού υποφαινομένου, πού καί αποχαιρέτισε τόν νεκρό, λέγοντας μεταξύ άλλων 
τα εξής:

«Βαρύ καί θλιβερό καθήκον είναι ό τελευταίος, δ νεκρώσιμος αποχαιρετισμός 
ένός εκλεκτού καί αγαπητού φίλου. "Ομως δεν μπορούμε νά κάνουμε διαφορετικά. 
Μολονότι ό πόνος καί ή θλίψις σφίγγουν τα φυλλοκάρδια μας, νοιώθουμε επιτα
κτική τήν άνάγκη νά αποχαιρετίσουμε τόν προκείμενο νεκρό, γιατί είναι ή στερνή 
φορά πού βρίσκεται κοντά μας...

...Ό  Παύλος Παπαδόπουλος, ό ευθυτενής καί άψογος στήν έμφάνισι τροχο
νόμος πέθανε. Δεν θά τόν βλέπουμε πιά στο γνωστό του στέκι νά προσφέρη τις υπη
ρεσίες του μέ τό χαμόγελο στά χείλη. Θρηνούμε είλικρινά τήν πρόωρη απώλεια του, 
πλήν δμως έμπνεόμενοι από τήν προσωπικότητά του καί τήν αγνότητα τής ψυχής 
του, θά ζοΰμε μέ τήν σκέψι, δτι βρίσκεται πάντοτε κοντά μας. Θά άποτελή γιά 
δλους μας παράδειγμα ιδανικού δημοσίου λειτουργού καί εξαιρετικού άνθρώπου... 

Ό  Παύλος Παπαδόπουλος γεννήθηκε τό 1925 στή Μάλτα τής Μεσσηνίας. 
Οντας απόφοιτος Γυμνασίου τόν Δεκέμβριο τού 1948 μπήκε στή Σχολή Αστυφυ

λάκων καί τόν ’Ιούνιο τού 1949 ώρκίσθηκε ώς αστυφύλακας. Τοποθετήθηκε στήν 
Ύποδ) νσι Τροχαίας ’Αθηνών, οπού καί εκτοκτε υπηρέτησε συνεχώς μέχρι τού 
θανάτου του...

Στο διάστημα τής αστυνομικής του υπηρεσίας έκλεισε μέσα στήν καρδιά του 
τήν Ελλάδα καί τήν αποστολή τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων κΓ ήταν πάν
τοτε πρόθυμος νά θυσιάση καί τήν ζωή του ακόμη γιά τήν επιτυχία τών ιδανικών 
μας. Καί πράγματι, τήν θυσίασε. Ξεκίνησε γεμάτος όνειρα, άλλά γρήγορα χάθηκε 
από κοντά μας καί γέμισε τις ψυχές μας μέ απέραντη λύπη...

’Αλησμόνητε Παύλο,
Τά καυτά από τόν πόνο δάκρυά μας θά ραντίσουν σέ λίγο τόν νιόσκαφτο τάφο 

σου. Τό νεκροκάντηλο τής λύπης μας, πού θά καίη γιά πάντα πάνω από τήν ταφό
πλακα σου, θάναι ή αιώνια έκφρασις τής τρανής μας γιά σένα αγάπης...

Τήν στερνή τούτη καί θλιβερή στιγμή, εμείς οί μέχρι χθές συνεργάτες σου 
στήν Τροχαία ’Αθηνών, από τόν Δ) ντήν της μέχρι καί τόν τελευταίο συνάδελφό 
σου καταθέτουμε στήν σεπτή σορό σου τούτο τό στεφάνι, σάν μικρό δείγμα απέραν
της έκτιμήσεως. Το χώμα τής ’Αττικής γής, πού σέ λίγο θά σέ σκεπάση, άς μή βρα- 
νή ποτέ από σταγόνες λήθης κΓ άς είναι έλαφρά. Ή  μνήμη σου αίωνία άς είναι...»

I. ΡΑΪΚΟΣ
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— Δ ι’ άποφάσεως του 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη έπαινος καί 
ενεκριθη ή χορήγησις υλικής αμοιβής εις τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους :
L) Αστυνομικούς Διευθυντάς Β' κ.κ. Κρίνταν Δημήτριον καί Θάνον Παναγιώτην, 
2) Αστυνόμον Β' κ. Καραγιαννόπουλον Δημήτριον, 3) ' Υπαστυνόμους Α' κ. κ. 
Κολωνίαν Χρηστόν, Ματσάγγαν ’ Αν δ ρέαν, Ποΰλον Εύστάθιον καί Παπαϊωάννου ’Α
πόστολον, 4) Άρχιφύλακα κ. Κοντοπύργιαν Νικόλαον, 5) 'Υπαρχιφύλακα κ. Σα- 
γωναν Χρηστόν, 6) ’Αστυφύλακας κ.κ. Οΐκονομάκον Παναγιώτην, Ποταμιάν Ά -  
λεςανδρον, Σταυρόπουλον Σπυρίδωνα, Παπαδόπουλον Δήμον, Λόντζην Σταμάτιον, 
Μανιον Δημήτριον, Πέππαν Νικόλαον, Κάκον Σπυρίδωνα, ’Ανδριόπουλον Σταύρον, 
Σικολαν Κωνσταντίνον, Άναστασάκην ’Εμμανουήλ, ’Αθανασίου Δημήτριον, Βέρ- 
γην Αχιλλέα καί Κυριακάκον Κυριάκον, διότι άπαντες οί άνωτέρω. ύπό τήν έπιδε- 
ςιαν καθοδήγησιν των προαναφερθέντων ’Αστυνομικών Διευθυντών κ.κ. Κρίντα 
Δημητριου καί Θάνου Παναγιώτου, παρά τή 'Υποδιευθύνσει Γενικής ’Ασφαλείας
Αθηνών, εργασθέντες μετά ζήλου, προθυμίας, ζωηρού ένδιαφέροντος καί πολύ πέ

ραν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας, έπέτυχον τήν 20-4-65 τήν άνακάλυψιν καί 
συλληψιν μελών διεθνούς σπείρας λαθρεμπόρων χασίς, ύπό τον Λίβανόν υπήκοον 
Κραγιέν Μουσταφά καί κατάσχεσιν εις χεΐρας του μεγάλης ποσότητος χασίς, προ- 
καλεσαντες ουτω ευμενή σχόλια τού τύπου καί τού κοινού.

— Δ ι’ άποφάσεως τού κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη έπαινος 
και ενεκριθη ή χορήγησις υλικής αμοιβής εις τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους : 
I )  ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Θάνον Παναγιώτην, 2) ’Αστυνόμον Β' κ. Γιαν- 
νημαραν Κωνσταντίνον, 3) 'Υπαστυνόμους Α' κ.κ. Καρυώτην Λέανδρον καί Λιολί- 
τσαν Κωνσταντίνον, 4) Άνθυπαστυνόμον κ. Παπακωνσταντίνου Νικόλαον, ο)
Λρχιφύλακα κ. Άντωνόπουλον Δημήτριον, 6) ’Αστυφύλακας κ.κ. Μιχαλόπουλον 

Νικόλαόν, Καραΐσκον Λεωνίδαν, Καλλιόπουλον Ίωάννην, Ά δάμ Βασίλειον καί Δρά- 
λαν Βασίλειον, διότι άπαντες οί άνωτέρω, ύπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τών προανα- 
φερομένων ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β' κ. Θάνου Παναγιώτου καί ’Αστυνόμου Β' 
κ· Γιαννημάρα Κωνσταντίνου, παρά τή Υ.Γ.Α. ’Αθηνών, εργασθέντες μετά ζήλου, 
προθυμίας, ζωηρού ένδιαφέροντος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργα- 
σΐας, επετυχον τήν 29-5-65 τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών επικινδύνων κακοποιών 
άδελφιυν Άνδρεοπούλου Παναγιώτου καί Γεωργίου καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτών 
διαπραχθεισών κλοπών, προκαλέσαντες ουτω εύμενή_σχόλια παρά τή κοινή γνώμη.

Διά τής αυτής άποφάσεως, έπηνέθησαν καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Φραγκούλης 
βιργιλιος, Μπραουδάκης Νικόλαος, Ματσιώτας Νικόλαος, Λάμπρου ’Αριστείδης, 
Λουκόπουλος Σπυρίδων καί ’Ά μπος Μιχαήλ, διότι συνέβαλον σπουδαίους εις τήν 
επιτυχή έκβασιν τού άνωτέρω άποτελέσματος.

— Δ ι’ άποφάσεως τού κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη έπαινος καί 
ένεκρίθη ή χορήγησις υλικής άμοιβής εις τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους : 
1) 'Υπαστυνόμον Α' κ. Κωνσταντακόπουλον Γεώργιον, 2) Άνθυπαστυνόμον κ. Ά -  
ρώνην Κωνσταντίνον, 3) ’Αστυφύλακας κ.κ Κωνσταντινόπουλον ’Απόστολον, Φώ- 
φολον Ίωάννην, Στεφανόπουλον Χοήστον, Διαμαντόπουλον Διονύσιον καί Καρμίρην 
Πέτρον, διότι άπαντες οί άνωτέρου, ύπηρετοΰντες εις τό Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας 
Πατρών καί εργασθέντες έκαστος εις τον κύκλον τής άρμοδιότητός του, μετά ζήλου,
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μεθοδικότητος καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών εργασίας, έπέτυχον τήν 
ανακαλυψιν καί σύλληψιν μελών σπείρας τοξικομανών καί εμπόρων ναρκωτικών 
ύπό τούς Κοντογιάννην Νικόλαον, Άντωνόπουλον Ήλίαν κ.λ. τήν 5-5-65. Το απο
τέλεσμα τούτο έσχεν εύμενεστάτην άπήχησιν παρά τη κοινή γνώμη.

— Δι’ αποφάσεως του κ. 'Γπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη έπαινος καί 
ένεκρίθη ή χορήγησις υλικής άμοιβής εις τον ’Αστυφύλακα κ. Γαλιώτην Κυριάκον, 
διότι ούτος, μετά σειράν καταλλήλων καί μεθοδικών ενεργειών, ζήλου καί ενδιαφέ
ροντος προς την υπηρεσίαν, συνετέλεσεν άποτελεσματικώς εις τήν άνακάλυψιν τήν 
6-11-65 σπείρας λαθραίας εξαγωγής συναλλάγματος έκ τών Κούτρα Φιλίππου κ.λ., 
προς δέ διότι καί κατά τό παρελθόν είχε σημειώσει όμοιας επιτυχίας εις τήν 'Υπηρε
σίαν Προστασίας ’Εθνικού Νομίσματος, ένθα υπηρετεί. Διά τής αύτής άποφάσεως, 
άπενεμήθη έπαινος εις τούς ’Αστυνόμον Β' κ. Μακράκην Στυλιανόν καί ’Αστυφύλα
κας κ.κ. Άρχοντουλάκην Γεώργιον, Μικρονάσιον Κωνσταντίνον, Γεοιιργόπουλον 
Παναγιώτην, 1 αμιωλάκην Ίωάννην καί Παπαθανασίου Σωτήριον, διότι άπαντες 
καί έκαστος εις τον τομέα τής άρμοδιότητός του συνέβαλον σπουδαίως δι’ εύστοχων 
και φιλόπονων ενεργειών εις τήν άνακάλυψιν τής ανωτέρω σπείρας λαθραίας εξαγω
γής συναλλάγματος.

— Δι’ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη έπαινος καί 
ένεκρίθη ή χορήγησις υλικής άμοιβής εις τούς κάτωθι αστυνομικούς υπαλλήλους : 
1) Ά σ  τυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Θάνον Παναγιώτην, 2) ’Αστυνόμον Β' κ. Γιαν- 
νημάραν Κωνσταντίνον, 3) Ύπαστυνόμους Α' κ.κ. Καρυώτην Λέανδρον καί Λιο- 
λιτσαν Κωνσταντίνον, 4) Άνθυπαστυνόμον κ. Παπακωνσταντίνου Νικόλαον, 5) 
Άρχιφύλακα κ. Παναγιωτόπουλον Λεωνίδαν, 6) ’Αστυφύλακας κ.κ. Σιώρην ’Ανα
στάσιον, Καραγεώργον Μιχαήλ, Ζαλαχώρην ’Αναστάσιον καί Κύρκον Δημήτριον, 
διότι άπαντες, ύπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τού πρώτου, ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ 
Β' κ. Θάνου Παναγιώτου, προϊσταμένου τής Υπηρεσίας Διώξεως Κοινού ’Εγκλή
ματος εις Υ.Γ.Α. ’Αθηνών, ένήργησαν έκαστος εις τον κύκλον τής άρμοδιότητός του 
μετ’ εςαιρετικής δραστηριότητος, όξυδερκείας, λελογισμένου θάρρους, ϊδιαζούσης 
επιμελείας, ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργα- 
σιας και ούτω επέτυχαν τήν σύλληψιν τήν 13-6-65 τών κακοποιών Μανουσοπούλου 
Θεοδοσίου κ.λ. δραστών ληστείας καί σωρείας κλοπών, αίπνες καί έξιχνιάσθησαν μέ 
απετέλεσμα τήν εύμενεστάτην άπήχησιν τής επιτυχίας των ταύτης παρά τή κοινή 
γνώμη.

Διά τής αύτής άποφάσεως, έπηνέθησαν οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Μάνος Κωνσταντί
νος, Αδαμ Βασίλειος, Γιαννόπουλος ’Απόστολος, Σύριος ’Ιωάννης, Κολλιόπουλος 
’Ιωάννης, Λουκόπουλος Σωτήριος, Τάμπος Μιχαήλ, Σγουρός Δημήτριος καί Πλέ- 
τσιας Δημήτριος, διότι καί ούτοι έργασθέντες μετά ζήλου καί έκτελέσαντες μετά 
προθυμίας καί άκριβείας τάς διαταγάς τών προϊσταμένων των, συνέβαλον σπουδαίως 
εις τήν σύλληψιν τών άνωτέρω κακοποιών καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αυτών πραχθέν- 
των άδικημάτων.

— Δι’ άποφάσεως τού κ.'Υπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, έχορηγήθη ύλική άμοιβή 
καί έπηνέθησαν οί : ’Αστυνόμος Β' κ. Καλαϊτζάκης Τρύφων, Άρχιφύλακες κ.κ. Λε- 
βεντάκος ’Αθανάσιος καί Παπαδόπουλος Νικόλαος, ’Αστυφύλακες κ.κ. Βλαχάκης 
’Αλέξανδρος καί Φωκάς Γεράσιμος, διότι άπαντες, ύπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν 
τού πρώτου, προϊσταμένου τού ΚΕ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έργασθέν
τες μετ έξαιρετικοΰ ζήλου, δραστηριότητος καί άφοσιώσεως εις τήν υπηρεσίαν, έπέ
τυχον τήν έξιχνίασιν καί βεβαίωσιν άδικήματος σωματεμπορίας ύπό τού Κονδυλο- 
πούλου Άριστείδου, τήν 13-3-65.

— Δι’ αποφάσεως τού κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη έπαινος 
καί ένεκρίθη ή χορήγησις ύλικής άμοιβής εις τον ’Αστυφύλακα κ. Μαυρωνάν Γεώρ-



γιον, διότι ούτος την 26-10-65, έπιδείξας έξαιρετικόν θάρρος, ζήλον καί πρωτοβουλίαν, 
επετυχε την σύλληψιν του σεσημασμένου κακοποιού Κονιάκου Ίωάννου, μεταφέ- 
ροντος κλοπιμαία καί τυγχάνοντος μέλους σπείρας διαρρηκτών.

Δια τής αύτής άποφάσεως, έπηνέθησαν οί : 'Τπαστυνόμος Α 'κ . Γκιώνης Χρή- 
στος, Άρχιφύλαξ κ. Λιοϋκος ’Ιωάννης καί ’Αστυφύλακες κ.κ. Πίτιος Εύάγγελος 
Στεφάνής Λάμπρος, Σκαρμοΰτσος Έδουάρδος καί Σκιαδάς Παναγιώτης, διότι άπαν- 
τες, υπό την έπιδεξίαν καθοδήγησιν του πρώτου, 'Τπαστυνόμου Α' κ. Γκιώνη Χρή
στου, προϊσταμένου του ΙΗ ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έργασθέντες μετ’ 
έςαιρετικοΰ ζήλου, προθυμίας, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων 
ωρων εργασίας, επετυχον την σύλληψιν καί τών λοιπών μελών τής ώς άνω σπείρας 
κακοποιών καί τήν έξιχνίασιν τών ύπό τούτων διαπραχθεισών κλοπών ώς καί κα- 
τάσχεσιν καί άπόδοσιν τών κλοπιμαίων.

— Δ ι’ άποφάσεως του κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη έ'παινος καί 
ένεκριθη ή χορήγησις υλικής άμοιβής εις τούς κάτωθι άστυνο'μικούς υπαλλήλους : 
1) Ίπαστυνόμον Α' κ. Φιλιππακόπουλον Διονύσιον, 2) Άρχιφύλακα κ. Άδαμόπου- 
λον Παύλον καί 3) ’Αστυφύλακα κ. Χροΰσον Γεώργιον, διότι άπαντες, ύπό τήν έπι
δεξίαν καθοδήγησιν τού πρώτου, Προϊσταμένου τού ΚΓ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας 
’Αθηνών, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, έντονου υπηρεσιακού ένδιαφέροντος 
καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας,επέτυχαν τήν σύλληψιν τού ’Αν
τωνίου Λάμπρου, δράστου άπάτης 150.000 δραχμών εις βάρος τού Ζέρβα Νικολάου, 
τήν 16-3-65. Διά τής αύτής άποφάσεως, έπηνέθησαν οί : Άνθυπαστυνόμος κ. Παυλά- 
κης Κωνσταντίνος, Άρχιφύλαξ κ. Κουνέλης Χρήστος καί ’Αστυφύλακες κ.κ. Μπα- 
κούρης Γρηγόριος, Πανόπουλος Δημήτριος καί ’Αθανασίου Κωνσταντίνος, διότι 
άπαντες, εκτελέσαντες μετ’ άκριβείας τάς διαταγάς τού προϊσταμένου το^ν καί έρ
γασθέντες μετά ζήλου καί προθυμίας, συνετέλεσαν σπουδαίως εις τήν σύλληψιν τού 
άνωτέρω κακοποιού.

— Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη έ'παινος 
καί ένεκριθη ή χορήγησις υλικής άμοιβής εις τούς κάτωθι άστυνομικούς ύπαλλήλους : 
1) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Βλητάκην Γεώργιον, Διοικητήν τής Υ.Γ.Α. Πει
ραιώς, 2) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Δημητρόπουλον Κωνσταντίνον, 3) ’Α
στυνόμον Α' κ. Γιαννακόπουλον Ελευθέριον καί 4) ’Αστυνόμον Β' κ. Πιπερόπουλον 
Νικόλαον, διότι άπαντες, ύπό τήν καθοδήγησιν τού πρώτου καί έργασθέντες έκαστος 
έν τώ κύκλω τών καθηκόντων του μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, δραστηριότητος, ίδιαζού- 
σης έπιμελείας, όξυδερκείας καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, 
έπέτυχον τήν 28-2-65 τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν έν Πειραιεΐ τού ειδεχθούς δρά
στου άπαγωγής καί κακοποιήσεως 4ετοΰς κορασίδας Καπατσόγλου Χαραλάμπους. 
Ή  σοβαρωτάτη αΰτη επιτυχία προεκάλεσεν ευμενή σχόλια περί ών ήσχο?ά)θη ό 
ήμερήσιος τύπος κατά τον κολακευτικώτερον ύπέρ τής ’Αστυνομίας τρόπον.

Διά τής αύτής άποφάσεως καί διά τήν αύτήν αιτίαν, άπενεμήθη έπαινος καί 
ένεκριθη ή χορήγησις ύλικής άμοιβής εις τούς : Ύπαστυνόμους Α' κ.κ. Παπανδρέου 
Εύστάθιον καί Θωμόπουλον Γεώργιον καί ’Αστυφύλακα κ. Σταθακόπουλον Ίωάννην. 
Ωσαύτως, διά τής αυτής άποφάσεως καί διά τήν αύτήν αιτίαν, άπενεμήθη έπαινος εις 
τούς : ’Αστυνόμον Α' κ. Πατσιλίβαν Βασίλειον, ’Αστυνόμον Β' κ. Καψαρίδην Ίωάννην, 
Ύπαστυνόμους Α' κ.κ. Σχοινάν Σάββαν, Κουτέρην Γεώργιον, Κουτούγεραν Νικό
λαον καί Κότσιραν Δημήτριον, Ύπαστυνόμον Β' κ. Παντελάκην Γεώργιον, Ά ρχι- 
φύλακα κ. Νιαράκην Άνδρέαν καί ’Αστυφύλακας κ.κ. Τόγιαν Ίωάννην, Κοτονιαν 
’Αθανάσιον, Τζανετάκον Νικόλαον, Σταθόπουλον Βασίλειον, Κάρμην Γεώργιον καί 
Λιόκαρην Σταμάτιον.



Κάβε Σάββατο 

Ώ ρ α  12-12.30'μ. μ.

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή 

τής 'Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


