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Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Κ Α Ι  Π Ο Ι Ν Ι Κ Ο Ν  Δ Ι Κ Α Ι Ο Ν
'Υπό του Πρύτανεως καί Καθηγητοΰ τής Εγκλη
ματολογίας έν τή Παντείω Ά νωτ. Σχ. Πολιτικών 
Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Σ υ νέχ εια  έκ τοϋ προηγουμένου)

δ ) Περαιτέρω ή χριστιανική φιλολογία έστράφη εναντίον τής κ υ β ε ί α  ς, 
πηγής έγκληματικότητος, άνηθικότητος, αυτοκτονίας, πενίας καί διαλύσεως τής οι
κογένειας.

Τήν κυβείαν αντικρυζει ή χριστιανική φιλολογία ώς βαρύ ήθικόν νόσημα καί 
πάθος, «συντροφευόμενον υπό μανίας καί λύσσης» καί έμφανιζόμενον μέν ύπό τήν 
μορφήν τερψεως, αλλα αποτελούν πραγμ,ατικώς μέσον αίσχράς κερδοσκοπίας, άρα 
ασυμβίβαστον πρός τήν χριστιανικήν ηθικήν καί έπομένως απόβλητον.

Κατά τόν Ιωάννην τόν Χρυσόστομον πάσα ρυπαρά ψυχαγωγία συλλήβδην είναι 
■;αίσχρότης, πομπή διαβολική, μοιχείας μελέτη, πορνείας γυμνάσιον, ακολασίας δι- 
δασκαλεϊον». Εις ταύτην άναφερόμενος ό Ευάγγελος Δ. Θεοδώρου παρατηρεί δτι: 
«Τοιαϋται δυστυχώς είναι καί σήμερον πολλαί διασκεδάσεις (κατά τόν Κ. Καλ
λίνικον) «όργια αληθινής έκλύσεως καί Σατουρνάλια αναισχυντίας καί κούμουλα 
μαινάδων καί έκπόμπευσις τής άγνότητος. ’Από τοιαύτας καταχρήσεις προέκυψεν 
ό άκρος ασκητισμός καί δ Πουριτανισμός, καταντήσαντες άμφότεροι εις τό άλλον 
άκρον καί άποκηρύξαντες ώς διαβολικήν πομπήν καί αυτήν τήν αγνήν καί άθώαν 
διασκέδασιν». "Ωστε δ Χριστιανισμός, έναντι των τέρψεων καί διασκεδάσεων, δεν 
λαμβάνει άρνητικήν στάσιν, αλλά κριτικήν καί έκλεκτικήν». Τπό τήν έννοιαν δ’ 
ακριβώς ταύτην ρητώς ό ’Ιωάννης Χρυσόστομος λέγει: «Ουδέ εμποδίζω τέρπεσθαι, 
αλλά μετά σοαφροσύνης τούτο βούλομαι γίνεσθαι, ού μετ’ αισχύνης καί κατηγορίας 
καί μυρίων εγκλημάτων».

Ά λλ’ ας βαδίση ή ψυχή ημών καί εις τόν Γολγοθάν, τόν τραγικόν λόφον, ένθα 
έσταυρώθη ή Ζ ω ή  καί ή ’Α γ ά π η .  Καί ένώ δ Γιος τού ’Ανθρώπου «ήν κρεμάμε- 
νος εν μέσω κακούργων, καί έσταζεν αίμα, καί εστέναζεν, ένώ δ ουρανός αυνεκαλύ- 
πτετο καί οί άγγελοι έπένθουν, ένώ πολλοί έκ τού λαού έντρομοι ήτένιζον πρός τό 
πάθος τού Δικαίου, καί ή Μαρία, ή μήτηρ Αυτού, πετρωμένη τήν καρδίαν ύπό άφάτου 
θλίψεως, ίστατο παρά τώ θνήσκοντι Γίψ καί ή αδελφή τής μητρός αυτού, Μαρία ή 
τού Κλωπά καί Μαρία ή Μαγδαληνή, καί ’Ιωάννης δ μαθητής Αυτού έκλαιον καί 
περιεκύκλουν τήν μητέρα τού ’Εσταυρωμένου καί παρεμύθουν αυτήν, καίτοι αυτοί 
παραμυθίας δεόμενοι, ένώ γή καί ουρανός έθρήνουν τόν Θεάνθρωπον» ωμοί καί ψυ
χροί καί ήθικώς νεκροί άνθρωποι, έν μέσο) αιμάτων καί δακρύων, έφιέμενοι κέρδους, 
έκάθησαν καί έβαλον κλήρον έπί τά ίμάτια «τής ώμώς άναιρεθείσης άθφότητος». 
Ούτε τήν φρικτήν τού θανάτου άγωνίαν, ούτε τάς κατώχρους παρειάς, ούτε τούς 
δεδακρυσμένους καί πυροειδεΐς δφθαλμούς τής Μαρίας καί των φίλων αυτής είδον 
οί θηριώδεις έκεΐνοι στρατιώται. Είδον όέ μόνον τόν χιτώνα τόν άρραφον, τόν έκ 
τών άνωθεν ύφαντόν δι’ δλου, είδον τό έλεεινόν κέρδος, τόν κλήρον τής τύχης».
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«Σταυρώσαντες δέ αυτόν, διεμερίσαντο τά ίμάτια αύτοϋ, βάλλοντες κλήρον έπ’ 
αυτά, τίς τί άρη». «Διαμεριζόμενοι δέ τά ίμάτια αύτοϋ, έβαλον κλήρον». «Οί οδν 
στρατιώται, δταν έσταύρωσαν τον Ίησοΰν, έλαβον τά ίμάτια αύτοϋ, καί έποίησαν 
τέσσαρα μέρη, έκάστω στρατιώτη μέρος, καί τον χιτώνα. ΤΗν δέ δ χιτών άρραφος, 
έκ των άνωθεν υφαντός δι’ δλου. Είπον πρός άλλήλους. Μή σχίσωμεν αυτόν, αλλά 
λάχωμεν περί αύτοϋ, τίνος έσται. "Ινα ή γραφή πληρωθή ή λέγουσα, Διεμερίσαντο 
τά ίμάτιά μου έαυτοϊς καί επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον. Οί μέν οδν στρα- 
ηιώται ταΰτα έποίησαν».

ε ')  ’Επίσης ή χριστιανική φιλολογία έστράφη καί εναντίον πάσης έγκληματο- 
γόνου επικινδύνου ρ υ π α ρ ά ς  φ ι λ ο λ ο γ ί α ς  κ α ί  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς .

Ιπό τοιαύτην δ’ έννοιαν ώμίλησεν ή φιλολογία αυτή καί περί ψευδοπροφητών, 
ψευδοχριστών, ψευδαποστόλων, αίσχρότητος καί μωρολογίας κενών λόγων, ψευδο
ύ ιδασκάλων, πλαστών λόγων, πλάνων.

Καί ομοίως ύπδ τοιαύτην έννοιαν ό Ιωάννης ό Χρυσόστομος έστράφη κατά των 
κατά τήν έποχήν του ρυπαρών θεαμάτων, θεάτρου κλπ.

«Προσέχετε δέ άπό των ψευδοπροφητών, οί'τινες έρχονται προς υμάς έν ένδύ- 
μασι προβάτων, έσωθεν δέ είσί λύκοι αρπαγές. ’Από των καρπών αύτών έπιγνώνεσθε 
αυτούς. Μήτε συλλέγουσιν από άκανθων σταφυλήν, ή άπό τριβόλων σΰκα; Οΰτω παν 
δένδρον αγαθόν καρπούς καλούς ποιεί. Ού δύναται δένδρον αγαθόν καρπούς πονη
ρούς ποιεϊν, ούδέ δένδρον σαπρόν καρπούς καλούς ποιεΐν. Παν δένδρον μή ποιούν 
καρπόν καλόν έκκόπτεται καί εις πΰρ βάλλεται. ΤΑράγε άπό τών καρπών αύτών 
έπιγνώσεσθε αυτούς». «Καί πολλοί ψευδοπροφήται, έγερθήσονται καί πλανήσωσι 
πολλούς». «Έγερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφήται». «Έγερθήσονται 
γάρ ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφήται, καί δώσουσι σημεία καί τέρατα προς τό απο
πλανάν, εί δυνατόν, καί τούς εκλεκτούς». «Έποίουν τούς ψευδοπροφήτας». «Οί γάρ 
τοιοΰτοι ψευδαπόστολοι, έργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χοιστοΰ. 
Καί ού θαυμαστόν. Αύτός γάρ δ Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον αωτός, ού 
μέγα οδν εί καί διάκονοι αύτοϋ μετασχηματίζονται ως διάκονοι, ών τό τέλος έσται 
κατά τά έργα αύτών». «"Ινα μηκέτι ώμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καί περιφερόμενοι 
παντί άνέμω τής διδασκαλίας, έν τή κυβεία τών ανθρώπων, έν πανουργία, πρός τήν 
μεθοδείαν τής πλάνης». «Καί αίσχρότης καί μωρολογία ή ευτραπελία, τά ούκ άνή- 
κοντα». «Μηδείς υμάς άπατάτω κενοΐς λόγοις». «Έγένετο δέ καί ψευδοπροφήται έν 
τώ λαώ, ως καί έν υμΐν έσονται ψευδοδιδασκάλοι, οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις 
απώλειας, καί τον άγοράσαντα αύτούς δεσπότην άρνούμενοι, έπάγοντες έαυτοϊς τα- 
χινήν άπώλειαν. Καί πολλοί έξακολουθήσωσιν αύτών ταϊς άπωλείαις, δι’ οδς ή δδός 
τής άληθείας βλασφημηθήσεται. Καί έν πλεονεξία πλαστοϊς λόγοις υμάς έμπορεύ- 
σονται». «’Αγαπητοί, μή̂  παντί πνεύματι πιστεύετε, άλλά δοκιμάζετε τά πνεύματα, 
εί έκ τοΰ Θεοΰ έστίν. "Οτι πολλοί ψευδοπροφήται έξεληλύθασιν εις τον κόσμον». 
«Πολλοί πλάνοι είσήλθον εις τον κόσμον». «Ό πλάνος καί δ αντίχριστος».

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΙΝ 
ΤΗΣ «ΑΝΤΙΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

I. Δ ιεισδυσις τοΰ Χ ριστιανισμού εις τήν περιοχήν τής πολιτικής 
εναντίον τής «έγκληματικότητος».

1. Φυσικόν όμως ήτο η χριστιανική φιλολογία νά μή άρκεσθή μόνον είς τήν 
έρευναν τ ή ς  α ι τ ι ο λ ο γ ί α ς  τής κοινωνικής νόσου τής έγκληματικότη
τος, αλλα να θέληση να εισελθη καί είς τό αντίστοιχον πρόβλημα τής π ο λ ι τ ι- 
κ ή ς έναντίον τής έγκληματικής ταύτης νοσηρότητος.

2. Τοιουτοτρόπως δ αύτη διεισέδυσεν είς τήν περιοχήν τής καλούμενης «Ά  ν- 
τ ι ε γ κ λ η μ α τ ι κ ή ς  Π ο λ ι τ ι κ ή ς »  (Kriminalpolitik) .
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Πρόκειται περί της περιοχής εκείνης της έπιστήμης της Εγκληματολογίας, 
ήτις περιλαμβάνει άπαντα τά μέτρα, άτινα κατατείνουσιν εις την καταπολέμησιν 
της κοινωνικής καί ηθικής νόσου της έγκληματικότητος.

II. Κατευθύνσεις της « Ά ντιεγκλημ ατική ς πολίτικης».
1. «Κ ο ι ν ω ν ι κ ή Π ρ ό ν ο ι α »  καί  « Ί  α τ ρ ι κ ή» έ ν τ η  π ε 

ρ ι ο χ ή  τ η ς  έ γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς :
Καί έν πρώτοις υπό τήν έννοιαν ταύτην ή χριστιανική φιλολογία ύπεισήλθεν 

εις τό έδαφος της «Κ ο ι ν ω ν ι κ η ς Π ρ ο ν ο ί α ς» έν τη περιοχή τής έγ
κληματικότητος, ήτοι εις τό πεδίον τής περιθάλψεως παντός πάσχοντος συνανθρώ
που συνεπεία τής έγκληματικότητος.

2. «Άντιεγκληματική Υγιεινή» καί «Έγκληματολογική Θεραπευτική»:
Έξ άλλου ύπό παρομοίαν έννοιαν ή χριστιανική φιλολογία ύπεισήλθε κατά 

δεύτερον λόγον εις τό έδαφος τής «Ιατρικής τής έγκληματικότητος», ήτοι άφ’ ένός 
εις τήν περιοχήν τής «Άντιεγκληματικής Υγιεινής», τής άποσκοπούσης εις τήν 
πρόληψιν τής άναπτύξεως τής κοινωνικής νόσου τής έγκληματικότητος διά κατα
πολεμήσεων των έγκληματογόνων έσωγενών καί έξωγενών παραγόντων, άφ’ ετέ
ρου δ’ εις τήν περιοχήν τής «Έγκληματολογικής Θεραπευτικής», δηλονότι τής κα
λούμενης «Σωφρονιστικής» τής άποσκοπούσης εις τήν θεραπείαν άπό τής ηθικής ταύ- 
της νόσου τής έγκληματικότητος των έγκληματησάντων συνανθρώπων.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗιΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΙΝ ΕΙΑΙΚΩΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

I. Δ ιείσδυσις τής Χ ριστιανικής εντολής υπέρ τής αγάπης τοϋ πλησίον 
έν τή περιοχή τοϋ δράματος τής έγκληματικότητος.

1. Τοιουτοτρόπως ή χριστιανική εντολή τής αγάπης  τοϋ πλησίον κατέστη καί 
έντολή έν τή περιοχή τοϋ δράματος τής έγκληματικότητος, γεννήσασα τό Ιερόν αί
τημα τής συστηματικής καί ολοκληρωτικής άσκήσεως Επιστημονικής Κοινωνικής 
Ηρονοίας υπέρ παντός πάσχοντος συνανθρώπου συνεπεία τής έγκληματικότητος (θύ
ματος τραγικού τοϋ έγκλήματος ή πασχούσης οικογένειας τοϋ καταδίκου ή αδίκως 
καταδιωχθέντων ή άλλου τίνος πάσχοντος) .

«Έν τούι^ψ γνώσονται πάντες ότι έμοί μαθηταί έστε, έάν άγάπην έχητε έν 
άλλήλοις». «Διά τής άγάπης δουλεύετε άλλήλοις».

2. Πρόκειται περί τής Χριστιανικής έκκλησίας ως κοινωνίας τής άγάπης καί 
τού έλέους, ή οποία διελάλησε τό άϊτημα τής περιθάλψεως παντός θύματος έγκλήματος.

«Καί εί τινός τι έσυκοφάντησα, άποδίδωμι τετραπλοΰν» (Ζακχαίος) .
Λίαν διδακτική καί ή παραβολή τοϋ Σαμαρειτισμοΰ καί τοϋ Λευϊτισμοΰ, ήτις 

έδωκε τον φωτισμόν τοϋ τοιούτου αιτήματος:
«Ύπολαβών δέ ό Ίησοΰς είπεν:
«’Άνθρωπός της κατέβαινεν άπό 'Ιερουσαλήμ εις 'Ιεριχώ καί λησταΐς περιέ- 

πεσεν, οί καί έκδύσαντες αυτόν καί πληγάς έπιθέντες άπήλθον, άφέντες ημιθανή τυγ- 
χάνοντα. Κατά συγκυρίαν δέ ίερεύς τις κατέβαινεν έν τή οδψ εκείνη. Καί ίδών αυ
τόν άντιπαρήλθεν. 'Ομοίως δέ καί Λευίτης γενόμενος κατά τον τόπον έλθών καί ί
δών άντιπαρήλθε. Σαμαρείτης δέ τις δδεύων ήλθε κατ’ αυτόν καί ίοών αυτόν έσπλαγ- 
χνίσθη, καί προσελθών κατέδησε τά τραύματα αύτοΰ, έπιχέων έλαιον καί οίνον. Έ- 
πιβιβάσας δέ αυτόν έπί τό ίδιον κτήνος, ήγαγεν αυτόν εις πανδοχεΐον καί έπεμελή- 
θη αύτοΰ. Καί έπί τήν αυριον έξελθών, έκβαλών δύο δηνάρια έδωκε τω πανδοχεϊ 
καί είπεν αύτφ: Έπιμελήθητι αύτοΰ. Καί δ,τι αν προσδαπανήσης, έγώ έν τψ έ- 
πανέρχεσθέ με αποδώσω σοι.

»Τίς οϋν τούτων των τριών δοκεΐ σοι πλησίον γεγονέναι τοϋ έμπεσόντος εις 
τούς ληστάς; Ό δέ είπεν, Ό ποιήσας τό έλεος μετ’ αύτοΰ. Είπεν ούν αύτψ δ ’Ιη
σούς, Π ο ρ ε ύ ο υ  κ α ί  σύ  π ο ί ε ι δ μ ο ί ω ς » .
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3. Καί αναπτύσσει τήν παραβολήν ταύτην δ καλλιτέχνης τοϋ βιβλικού λόγου 
Σταύρος Α. Νικολαίδης:

« Ενας άνθρωπος — Ιουδαίος πιθανώτατα — κατέβαινεν από τήν 'Ιερουσα- 
λήμ, τήν «πόλιν των θυσιών», πρός τήν ’Ιεριχώ, τήν «πολίχνην των ρόδων». Ό δρό
μος επικίνδυνος: Βράχοι μέ κοιλώματα, χαράδρες ερημικές μέ δέντρα ήσαν μόνιμα 
καταφύγια των ληστών καί τόποι τής ένέδρας των. «Δρόμος αί'ματος», δπως τόν ώ- 
νόμαζον οί περίοικοι. ’ Εξαφνα μιά μικρά συμμορία έφύτρωσεν έμπρός του. Τού έ- 
πρότεινε νά παραδώση δ,τι έφερε μαζί του. Άντιστάθηκε: Πώς νά παραδώση «αμα
χητί» ένα σεβαστόν ποσόν — άντίτιμον τής παραγωγής του; Ή  πάλη ήτο άγρια 
καί άνιση... Ριγμένος τώρα σέ μιά χαράδρα τού δρόμου καί λιπόθυμος από τήν αι
μορραγία τών πληγών του έβογγοΰσε έπιθανάτια. Έπρόβαλεν έξαφνα ένας Ιερεύς 
έφιππος. Είχε τελειώσει, φαίνεται, τήν εβδομαδιαία υπηρεσία του στό ναό τής 'Ιε
ρουσαλήμ κι έγύριζε στή λευϊτική του πολίχνη. Τί ωραία σύμπτωσις καί γιά τούς 
δυό! Ο ένας θά έσωζε τή ζωή του καί δ άλλος θά έπεσφράγιζε τήν υπηρεσία του 
μέ τήν έμπρακτη στοργή σ’ έναν αδελφό του. ’Αλλοίμονον δμως! ’Από τό ύψος τού 
αλόγου μόλις τόν έκύτταξε, χωρίς καν νά τόν πλησιάση. Κι’ έκέντρισε τό ζώο του 
γιά ν’ απαλλαγή από τό δυσάρεστο θέαμα. ’Ακολουθεί σέ λίγα λεπτά ένας λευίτης. 
Αυτός τόν βλέπει, τον πλησιάζει, άλλ’ άσυγκίνητος σπεύδει νά άπομακρυνθή. Τρίτος 
έρχεται ένας Σαμαρείτης. Πηδά από τό ζώο του, τρέχει στον πληγωμένο. Τόν ση
κώνει. Βλέπει δτι ήτο κάποιος ’Ιουδαίος. Φρίκη! Όρμά νά φύγη. Ά λλ ’ ή ματιά 
τού ανθρώπου — ματιά ικετευτική — τόν αναστατώνει. Σταματά καί σκέπτεται: 
Ά ν  ήταν δ ίδιος στή θέσι τού πληγωμένου; Κι’ έπεσαν δλα τά τείχη τής φυλετι
κής καί θρησκευτικής άντιπαθείας. ’Έβλεπε τώρα δ άνθρωπος τόν άνθρωπον. Ή 
συμπόνοια έπλημμύρισε τήν ψυχή τοϋ Σαμαρείτη. Συνέπεια; "Ολη ή κατοπινή στορ
γική περίθαλψις κι’ έκεΐ καί στό πανδοχείο. Τί άν οιέτρεχε κίνδυνον καί δ ίδιος 
άπό τούς εκεί κάπου κρυμμένους ληστάς; Τί άν στό πανδοχεΐον εύρήκε συμπατριώ- 
τας τού πληγωμένου καί μπορούσε νά τόν παραδώση στην στοργή των; Τίποτε. "Ο
λα δ ίδιος. Καί τά έξοδα τής αποθεραπείας του ακόμη.

«Αευϊτισμός καί Σαμαρειτισμός.!
«Δύο αντίθετη πόλοι τής ανθρώπινης ψυχής. Σύνθημα τού πρώτου: δ μερκαντι

λισμός τών άγιων, τών ιδεών. "Οπλα του: δ φανατισμός, ή μισαλλοδοξία. Θύματά 
του: ο αθώος λαός. Στόν περίβολο τού λαού μέ βλοσυρή αυστηρότητα έκτελεϊ τις 
μακρές ιεροτελεστίες, κηρύττει τήν αρετήν. Μά δταν φθάση ή κρίσιμος ώρα τών έρ
γων, δταν ή συμφορά τού «πλησίον» ίκετεύη τήν στοργή του, δ γρανίτης είναι 
όλιγώτερον σκληρός άπό τήν ψυχή του: «άντιπαρέρχεται» άπαθής καί άδιάφορος. 
Στήν κοινωνία ή γλώσσα του στάζει μέλι. Τά βήματά του μετρημένα. Παντού πα
ρουσιάζεται παραστάτης τών συμφερόντων τών λαϊκών. Άλλα ποτέ δεν θυσιάζει τά 
ίδικά του συμφέροντα. Αυτά είναι δ μοναδικός στόχος του. Τά γενικά είναι τό άσφα- 
λές μέσον τής έπικρατήσεως τών άτομικών του επιδιώξεων.

«’Ενώ δ Σαμαρειτισμός; Δέν πιστεύει άπλώς στά ιδανικά. "Ολη ή ζωή του εί
ναι μιά άδιάκοπη άκτινοβολία των. Καί ακτινοβολία φυσική, άβίαστη. Πώς μοσχο
βολά δ άνθος; Πώς τραγουδούν τ’ άηοόνια; Μέ τήν ίδια φυσικότητα, χωρίς καμμιά 
ψευτιά καί υποκρισία, καί δ αιώνιος Σαμαρείτης σκορπά τριγύρω του τήν απέραντη 
καί άνυστερόβουλη στοργή.

« Αναμεσα στους δυο αυτους πολους: τόν λευϊτισμόν καί τόν σαμαρειτισμόν πα- 
λαίουν τά άτομα, παλαίει καί ή άνθρωπότης. Αλλοίμονον! Συνήθως νικητής είναι 
ό λευϊτισμός. Σπάνιος δ σαμαρειτισμός. Τί σημασίαν δμως έχει; Κάποτε θ’ άντι- 
στραφοΰν οί δροι. Καί τότε ή ζωή τών άτόμων καί τών λαών θ’ απόκτηση τήν πλη- 
ρότητά της. "Εως τότε άς περνούν σκληροί καί άναίσθητοι οί Λευιται έμπρός άπό 
τήν συμφοράν τού άοελφοϋ των. Οί Σαμαρεϊται άνεπηρέαστοι καί ενθουσιώδεις θά 
σκύβουν στις σκοτεινές χαράδρες τής ζωής νά περισυλλέγουν κάθε φορά τά θύματα
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των ληστών τής κοινωνίας καί θά τούς άποδίδουν τήν ζωή καί τό χαμόγελο. Υπάρ
χει σαγηνευτικώτερη αποστολή

II. Υ ιοθετησις τοϋ χριστιανικού αιτήματος τής συμπαραστάσεως ύπέρ 
τώ ν θυμάτων τω ν έγκλημάτω ν.

1. Σ χ ο λ α ί :
Το περίεργον δμως είς ολην αυτήν τήν κατάστασιν είναι δτι αί μέν ποινικαί 

σχολαι, αιτινες αφορμώνται από πνευματικών καί ηθικών ιδεωδών, άδιαφοροΰσιν 
ουσιαστικώς περί τής άποζημιωσεως τών θυμάτων τών έγκλημάτων καί άφήνουσι 
«τήν άνευ χρηματικών πόρων καί προστάτου χήραν καί τά όρφανά τοϋ άδικους φο- 
νευθεντος να καταφυγωσιν είς τήν πολυδαίδαλον βαρυτάτην καί δαπανηράν διαδι
κασίαν τών πολιτικών δικαστηρίων», ινα έπιτύχωσι πολιτικήν άπόφασιν έν πολλοϊς 
στενοκαρδον και άχρηστον, δεδομένου δτι οί έγκληματίαι στερούνται κατά κανόνα 
περιουσίας, καθ ην στιγμήν από τής άλλης πλευράς δ έχων εύγενή χριστιανικήν 
ψυχήν, άλλά περιέργως άκολουθήσας τήν συμπαθήσασαν τήν μηχανοκρατικήν καί 
ύλιστικήν κοσμοθεωρίαν ιταλικήν θετικήν σχολήν διάσημος δικαστής βαρώνος Raf- 
faele Garofalo διεκηρυξεν οτι η πολιτεία είναι ού μόνον ηθικώς, άλλά καί νομικώς 
όπόλογος διά τήν άποζημίωσιν παντός παθόντος έξ εγκλήματος διά τε τήν υλικήν 
του ζημίαν και την ψυχικήν του δδύνην. Διό καί κατέδειξεν οϋτος έν πρώτοις δτι ή 
πραγματική έπανόρθωσις οίασδήποτε φύσεως ζημίας παντός παθόντος έξ έγκλήμα- 
τος δέον νά θεωρηθή ώς αίτημα δημοσίου δικαίου, άσκούμενον έξ επαγγέλματος έπ’ 
δνόματι τής πολιτείας υπό τοϋ δικαστηρίου καί πραγματοποιούμενο'; δι’ ένεργείας 
ειδικής άνακρίσεως καί δι’ έκδόσεως ειδικής καταλογιστικής δικαστικής άποφάσε- 
ως, οευτερον οτι η έπανόρθωσις τών έν λόγω ζημιών θά ήτο δυνατόν νά διευκολυν- 
θή δι’ ίδρύσεως είδικοΰ κρατικοΰ Ιδρύματος κοινωνικής άσφαλίσεως κατά τών έκ 
τής έγκληματικότητος κινδύνων καί τέλος δτι κέκτηται άφθονον σωφρονιστικήν ση
μασίαν ή ύποχρέωσις τών έγκληματησάντων, δπως έκ τής ιδίας των έργασίας έπα- 
νορθώσωσι πάσαν προξενηθεΐσαν βλάβην είς συνάνθρωπον.

Είδικώτερον δ’ ή ’Ιταλική Θετική Σχολή προέτεινεν, δπως ή έπανόρθωσις 
τής αδικίας, ήν ύπέστησαν τά θύματα τοϋ έγκλήματος, διαμορφωθή ού μόνον ώς 
κύρωσις, ήτις θά ήδύνατο νά ύποκαταστήση τάς έλαφράς ποινάς, τάς απειλουμένας 
κατά τών τελούντων έλαφράς παραβάσεις, έάν καί έφ’ δσον οϋτοι είναι έκ περι- 
στάσεως έγκληματίαι, ενθεν δ’ ώς κοινωνική λειτουργία ανατεθειμένη είς τό Κράτος.

Τ πό άνάλογον πνεύμα ό Φράνσι ύπεστήριξεν δτι τό προϊόν τής αμοιβής έκ 
τής έργασίας τών καταδίκων έν ταΐς φυλακαϊς θά έδει νά άποτελή τούς πόρους ί- 
δρυθησομένου ταμείου προστίμων προς άποζημίωσιν τών έκ τών έγκλημάτων πλη- 
γέντων. Κατά τοιοΰτον τρόπον, άπό συμφώνου πρός τον Φράνσι, θά έθεμελιοΰτο 
μέσον πολιτικής άγωγής τής δμαδικής συνειδήσεως τούν ηθικώς νοσούντων έγκλη- 
ματιών, διότι ούτοι θά έμάνθανον τοιουτοτρόπως νά διαβλέπωσιν είς τό έγκλημα 
άνθρωπίνην συμπεριφοράν, ήτις ζημιοί δλόκληρον τήν κοινωνίαν τών συνανθρώπων.

2. Π ο ι ν ι κ ό ν  Δ ί κ α ι ο ν  ’Α ν η λ ί κ ω ν :
Ή έκ μέρους τοϋ δράστου ύποχρέωσις τής άποζημιώσεως τοϋ θύματος πάντως 

έχαρακτηρίσθη ήδη ώς αίτημα είδικώς έν τώ πεδίω τοϋ Είδικοΰ Π ο ι ν ι κ ο ί  
Δ ι κ α ί ο υ  ’Α ν η λ ί κ ω ν  προκειμένου περί ανηλίκων, ένδεχομένως έν τώ 
πλαισίω τοϋ παιδαγωγικού μέτρου «τής έπιβολής ειδικών υποχρεώσεων είς τον α
νήλικον» άφ’ ενός τής ύποχρεώσεως καταβολής πλήρους άποζημιώσεως είς πάντα 
παθόντα, άφ’ έτέρου δέ τής ύποχρεώσειος τοϋ ανηλίκου πρός αΐτησιν συγγνώμης 
παρά τοϋ παθόντος.

3. ’Α ρ γ ε ν τ ι ν ή :
Έν συνεχεία σημειοΰμεν τέλος, δτι ώρισμέναι χώραι, είδικώς καί ή ’Αργεν

τινή, έπεξέτεινον τήν κοινωνικήν προστασίαν καί είς τά θύματα τοϋ έγκλήματος 
(πολιτική προλήψεως καί κοινωνικής έξισορροπήσεως) . (Συνεχίζεται)
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ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
-----------------------—.'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ--------------------------

(Συνέχεια άπδ το προηγούμενο)

«Τό θέαμα, έγραφα τήν άλλη μέρα στην "Καθημερινή” , ήταν άνατριχιαστικόν, 
φρικώδες καί άπερίγραπτον. Τα μπαούλα δλα σπασμένα καί πεταγμένο στό δάπεδο 
τό περιεχόμενο. Τά στρώματα τόσον τοΰ κρεβατιού δσον καί τοϋ ντιβανιοΰ αναποδο
γυρισμένα, τά έπιπλα καί οί καρέκλες αναστατωμένα. Τό παν μαρτυρούσε δτι πριν 
άπό τό έγκλημα είχε διεξαχθή απεγνωσμένη πάλη μετά των δραστών, οί όποιοι 
προφανώς, ήσαν πλείονες τών δύο, οίτινες μετά τό έγκλημα είχον σπάσει καί έρευ- 
νήσει τό σόμπαν πρός άνεύρεσιν ίσως χρημάτων καί τιμαλφών. Πρώτη λοιπόν έντύ- 
πωσις άπό τό έγκλημα ή ληστεία ή ίσως τό πιθα'νώτερον νά δοθή ή έντύπωσις δτι 
αφορμή τοΰ έγκλήματος ύπήρξεν ή ληστεία άν ληφθή ύπ’ δψιν δτι τό ζεύγος τών 
νεωκόρων έστερεϊτο καί χρημάτων καί τιμαλφών καί δτι δ Καραγιαννόπουλος ήτο 
μισθοσυντήρητος».

Πραγματικά 6 επίτροπος Ήλιόπουλος μάς έβεβαίωσεν αμέσως δτι δ Νίκος Κα- 
ραγιαννόπουλος έπαιρνε μονάχα τετρακόσιες δραχμές τής εποχής εκείνης γιά μη
νιαίο μισθό, δτι τά «τυχερά» του ήταν έλάχιστα, δτι σπανίως, καί μάλιστα λόγω τής 
εποχής, μπορούσε νά βρή καί νά κάνη κανένα μεροκάματο καί δτι πρό ημερών ακό
μη, τού είχε παραπονεθή δτι ήταν άπένταρος καί τόν παρεκάλεσε νά τοϋ προκατα- 
βάλη 300 δραχμές άπό τό μισθό του, πού κανονικά θά τόν έπαιρνε στις 31 Μαρτίου, 
γιατί δεν είχε νά περάση αυτός καί ή γυναίκα του ούτε μιά πεντάρα.

Στή μέση τοϋ δωματίου καί κοντά στον ξύλινο στύλο πού υποβάσταζε τή 
στέγη ήταν νεκρός καί αίμόφυρτος δ νεωκόρος. Τό πτώμα του ύπτιο μέ τό κεφάλι 
πρός τήν πόρτα τής μικρής κάμαρας είχε τά δάκτυλα τών χεριών σφιγμένα σάν τήν 
ώρα πού τόν σκοτώνανε νά έδινε γροθιές καί τά πόδια του συμμαζεμένα πρός τήν 
κοιλιά. Φορούσε τά παπούτσια του, τό παντελόνι του καί γιλέκο μόνο, πράγμα πού 
άποδείκνυε δτι τό διπλό φονικό είχε γίνει πριν άπό τόν ύπνο, τήν παραμονή τό βρά
δυ. Ό δυστυχισμένος δ νεωκόρος είχε κατακρεουργηθή μέ ένα σωρό μαχαιριές, πού 
φαινόντουσαν μέ τήν πρώτη ματιά, αφού δμως προηγουμένως είχε γίνει άπόπειρα 
στραγγαλισμού του.

Ό ιατροδικαστής Γιωργαντάς πού έξήτασε τό πτώμα μάς είπε:
— Τόν κακομοίρη τόν κλησάρη. Πήγαν τό πρώτο νά τόν στραγγαλίσουν. Νά 

οί δακτύλιός πού φαίνονται άπάνω στό λαιμό, στό μπροστινό μέρος. Μάς τό δείχνει 
ακόμα καί τό κάπως ελαφρό μελάνιασμα τοΰ προσώπου. Ό δολοφόνος ή οί δολοφό
νοι, πού πήγαν νά τόν στραγγαλίσουν δέν τά κατάφεραν καί τότε εγκατέλειψαν 
τήν ιδέα τοΰ στραγγαλισμού καί τόν κτύπησαν άπό πίσω στό σβέρκο άπάνω μέ 
μαχαίρι. Τοΰ κατάφεραν καίριο τραύμα μέ μαχαίρι, δπως είπα, ή μέ άκονισμένη 
ξιφολόγχη, πού έκοβε ίσως καλύτερα κι’ άπό μαχαίρι, πίσω στό σβέρκο καί μέ τό
ση ορμή, ώστε νά σπάσουν δυο σπόνδυλοι. Κοιτάχτε τά χείλη τού τραύματος! Είναι 
τόσο μεγάλα καί τόσο άνώμαλα, ώστε είναι δλοφάνερο δτι αυτός πού κρατούσε τό 
μαχαίρι καί τόν χτύπησε είχε τόση λύσσα καί ήθελε τόσο νά τόν σκοτώση, ώστε 
αφού τόν χτύπησε στον αυχένα, έστριφογύρισε τό μαχαίρι αυτό ή τήν άκονισμένη 
ξιφολόγχη, τό «τέμνον καί νύσον δργανον», τό στριφογύρισε μέσα στό δυστυχισμένο 
κορμί του γ ι’ αυτό έδημιούργησε τά φοβερά αυτά χείλη. ’Ήθελε νά μή τοΰ ξεφύγη 
ζωντανό τό θύμα του. ’Έπρεπε νά τόν σκοτώση δπωσδήποτε. ’Ήθελε νά είναι σί
γουρος εκατό τοΐς εκατό.
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Καί ό ιατροδικαστής εξακολούθησε:
— Μά δ νεωκόρος σπαρταρούσε ακόμα καί δ δολοφόνος πού κρατούσε το μα

χαίρι εκείνο ή τήν ακονισμένη ξιφολόγχη τού έδωσε καί άλλο επίσης σοβαρό τραύμα 
στδ πίσω μέρος τού κρανίου. Μά νά καί άλλα τραύματα στο όεξί χέρι τοΰ Καραγιαν- 
νόπουλου. Αυτά προέρχονται γιατί δ νεωκόρος, μόλις κατώρθωσε νά σωθή άπδ τύν 
άπόπειρα τού στραγγαλισμού καί είδε τδν μέλλοντα φονηά του νά βγάζη τδ μα
χαίρι του, πήγε νά τοΰ τδ άρπάξη μέ τδ δεξί του χέρι καί νά τδν άφοπλίση. Τραυ
ματίσθηκε δμως καί τδ παράτησε καί τότε δ δολοφόνος τδν χτύπησε στδν αυχένα 
καί πίσω στδ κρανίο. Μά νά καί οί γραντζουνιές καί οί νυχιές στδ λαιμό, δίπλα 
στις μελανιασμένες δακτυλιές, που άποδεικνύουν ακόμα φανερώτερα τήν προηγηθε'ί- 
σα απόπειρα στραγγαλισμού.

Καί συνέχισε:
—’Ώ λαλά, ώ λαλά. Βρε τί λύσσα είχε δ φονηάς; 'Ορίστε, στην προηγηθεΐσα 

εδώ στδ μέσον τοΰ δωματίου πάλη τδν δάγκωσε στδ δεξί αυτί. Καί νά μάλιστα δαγ- 
κωματιές απάνω στδ τραγανό τού δεξιού αυτιού τού νεωκόρου.

— Καί ή καρέκλα πού βρίσκεται απάνω στδ πτώμα; ρώτησε κάποιος.
— Θά τδν κτύπησαν πρώτα μ’ αυτήν γιά νά τδν ζαλίσουν, είπε δ ιατροδικα

στής. Καί άφοΰ τδν κτύπησαν καί τδν ζάλισαν κάπως, προσπάθησαν νά τδν στραγ
γαλίσουν. Αυτός, δ μακαρίτης, συνήλθε καί έπρόβαλε άντίστασι. Καί τότε τδ έξέ- 
καναν μέ τδ μαχαίρι. Πάντως έγινε πάλη σώμα μέ σώμα. Καί κάποιος άπδ τούς 
φονηάδες πρέπει νά έχη τραύματα.

Δεξιά άπδ τδ πτώμα τοΰ Καραγιαννόπουλου, στά ποδάρια τοΰ κρεβατιού τού 
ζεύγους, άπάνω σ’ ένα παληοκαναπέ, βρέθηκε ξαπλωμένο ανάσκελα τδ πτώμα τής 
δυστυχισμένης γυναικός του, τής κυρά - Μαρίας. Αυτής τδ πτώμα είχε δύο τραύ
ματα μέ μαχαίρι ή μέ ξιφολόγχη, μέ «νόσον καί τέμνον» δργανον, πάλιν εις τδν 
αυχένα, ένα άλλο μεγάλο χαΐνον καί τεράστιο εις τδν λαιμόν. Αυτό ήταν βαθύτατο 
καί είχε κόψει τήν καρωτίδα μέ αποτέλεσμα νά πλημμυρίση τδ κρεβάτι μέ αίματα. 
Παρά τδ τεράστιο αυτό τραύμα, τδ απόλυτα θανατηφόρο, καί άπάνω καί κάτω 
άπδ τά χείλη του, στδ λαιμό, υπήρχαν γρατζουνιές καί μελανιάσματα καί επίσης 
καί ένα μαντήλι μέ κόμπο δεμένο, άπόδειξις δτι καί εις τήν κυρά - Μαρία, είχε έ- 
πιχειρηθή πρώτα καί αυτής δ στραγγαλισμός, μετά ό άποπνιγμδς μέ βρόχο καί 
υστέρα έδούχεψε τύ μαχαίρι.

Μόνοι μάρτυρες, δπως είπαμε καί στην  άρχή, ήταν δ φλώρος καί μιά καρδε
ρίνα, τδ σκυλάκι πού έγλυφε τά αίματα, δυδ κόττες δεμένες άπδ τά πόδια μιας 
καρέκλας μέσα στδ δωμάτιο καί τδ άκόμα άναμμένο μπροστά στις “Αγιες εικόνες 
καντήλι, πού φώτιζε μέ τδ τρεμουλιαστό φώς του τούς δολοφόνους στδ άπαίσιο 
έργο τους.

Οί δυδ κοττοΰλες ήταν μέρος τής γλίσχρης περιουσίας τοΰ ζεύγους καί ή 
κυρά Μαρία δέν τις άφινε τη  νύχτα δίπλα στδ κοτέτσι, γιατ φοβόταν μήπως τις 
τής κλέψουν οί κλεφτοκοττάδες.

’Απάνω στδ πτώμα της κυρά Μαρίας υπήρχε ή τσάντα της. Καί μέσα της 
βρέθηκαν χαρτονομίσματα καί κέρματα. Μέσα εις την τσάντα, τής γυναικδς ύπήρ- 
χαν καί τά κλειδιά τής έκκλησίας. Καί αύτδ μπέρδευε τά πράγματα φοβερά γιατί 
δέν μπορούσε κανείς πια νά παραδεχθή, παρά τά σπασίματα τών μπαούλων καί 
τη γενική έρευνα, δτι ελατήριο τοΰ εγκλήματος ήταν ή ληστεία.. Γιατί τί είδους 
ληστεία  πρέπει νά ήταν, δταν οί δολοφόνοι είχαν στά χέρια τους την τσάντα, τού 
ενός των θυμάτων καί δέν έπήραν τά λεπτά καί δέν ένδιαφέρθησαν γιά τά κλειδιά 
τής έκκλησίας, εις τήν όποιαν μέ αυτά μπορούσαν ωραιότατα νά μπουν καί νά 
κλέψουν τά αφιερώματα, πού δέν ήταν καθόλου άξιοκαταφρόνητα; Καί αύτδ ήταν 
μιά άπδ τις σπουδαίες σπαζοκεφαλιές πού θά μάς δημιουργούσε τδ φοβερό έγκλη
μα, πού είχαμε μπροστά στά μάτια μας.
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Εξετάσαμε τά παραβιασθέντα μπαούλα τοϋ ζεύγους. Μέσα σ’ αύτά δέν βρή
καμε τιμαλφή ή χρήματα, μά καί δέν μπορέσαμε νά μάθουμε άν ή μακαρίτισσα ή 
κυρά Μαρία είχε τίποτε κοσμήματα πού νά είχαν καμμιά αξία. Για μετρητά βέ
βαια αμφιβάλλαμε, άφοΰ δ Καραγιαννόπουλος είχε λάβει προκαταβολή τδ μισθό 
του καί απ’ αυτόν στη τσάντα τής γυναίκας του βρέθηκαν τά χαρτονομίσματα καί 
κέρματα. Πάντως στά μπαούλα δέν βρέθηκε το  π ε ρ ίσ τ ρ οφ ο  τού νεωκόρου πού τό 
είχαν πάρει ο ΐ δράσται δταν έφευγαν. ’Αλλά, — άλλο παράξενο πράγμα — ένώ 
έπήραν τό περίστροφο, άφοΰ έσπασαν τό μπαούλο γιά νά τό βρουν, άφησαν τά δύο 
δίκαννα δπλα τού Καραγιαννόπουλου — μανιώδους κυνηγού δπως είπαμε — πού 
βρέθηκαν στούς τοίχους. Καί μάλιστα τό ένα άπ’ αύτά ήταν γεμάτο καί μπορούσε 
νά τό χρησιμοποιήση δ Καραγιαννόπουλος, άν μπορούσε νά προλάβη καί νά τό 
άρπάξη.

Μά άπ’ αυτή ακριβώς τη λεπτομέρεια έβγαινε καί ένα άλλο συμπέρασμα α
κόμη. ' Οτι οί δράσται έπρεπε νά ήταν κάπως γνωστοί εις τον Καραγιαννόπουλον 
καί τη γυναίκα του γιά νά τούς άνοίξουν νύχτα ή ώρα καί νά τούς μπάσουν μέσα 
στο σπιτόπουλό τους. Καί άκόμη δτι οί δολοφόνοι, άφοΰ, ώς γνωστοί μπήκαν μέσα, 
έπετέθησαν αιφνιδιαστικά καί άρχισε ή έκτέλεσις τού έγκλήματος. Καί φυσικά θά 
επρεπε πρώτο νά έπετέθησαν στον άντρα καί νά τον έσκότωσαν μπροστά στά μάτια 
τής γυναικός του καί νά έδρασαν τόσον κεραυνοβόλα, ώστε αυτός νά μήν προλάβη 
νά άρπάξη τό γεμάτο δίκαννό του καί νά άμυνθή ή έστω νά ρίξη καί καμμιά 
ντουφεκιά πού ασφαλώς θά τήν άκουγε δ παπάς πού κοιμώτανε στό δικό του καμα
ράκι, πού δέν απείχε από τό σπιτόπουλο τού νεωκόρου ούτε δέκα μέτρα. ’Επίσης 
δέν έπρόλαβε νά χρησιμοποιήση καί τό μαχαίρι του. Γιατί μέσα στις τζίβες τού 
στρώματος βρέθηκε χωμένο καί τό μαχαίρι τού Καραγιαννόπουλου φτιαγμένο κι 
αυτό από κάποια παληά ξιφολόγχη. Στό μαχαίρι μάλιστα αυτό βρέθηκαν κάτι σάν 
σκουριές, κάτι σάν αίματα άπάνω καί άπεφασίσθη νά δοθή στό Χημείο τού ιατρο
δικαστικού εργαστηρίου πρός έξέτασι. Πάντος καί αίματα νά ήταν, ήταν παληά 
καί οχι πρόσφατα καί διεπιστώθη δτι τό μαχαίρι αύτό δέν είχε χρησιμοποιηθή γιά 
τη σφαγή τών δύο θυμάτων.

Ή  αυτοψία καί ή έρευνα έπερατώθησαν χωρίς νά προκύψη άλλο τί καί τά 
δύο πτώματα μετεφέρθησαν στό ιατροδικαστικό εργαστήριο, δπου ένεκροτομήθη- 
σαν από τον τότε υφηγητή καί ύστερα καθηγητή τής ιατροδικαστικής, μακαρίτη 
Γρηγόρη Κάτσα, πού άμέσως προσδιώρισε δτι τό έγκλημα μέ τά δύο θύματα πρέ
πει νά έγινε γύρω στις 10 ή ώρα τό βράδυ τής προηγουμένης, δηλαδή τής παρα
μονής τού Ευαγγελισμού καί λίγο μετά τό βραδυνό φαί τού νεωκόρου καί τής γυ
ναίκας του, φαί άποτελούμενο άπό βραστά χόρτα καί αυγά.

Ή  άνάκρισις άρχισε. Καί νά τί προέκυψε άπ’ αυτήν. Ό Νίκος Καραγιαννό- 
πουλος ήταν από τήν Κωνσταντινούπολι καί είχεν έλθει άπό έκεϊ πρόσφυγας καί 
είχεν έγκατασταθή δέκα χρόνια πριν άπό τήν δολοφονία του στό Μαρούσι. Δηλαδή 
πρέπει νά είχεν έλθει γύρω στά 1920 καί άφοΰ υπηρέτησε στρατιώτης σχεδόν 
άμέσως παντρεύτηκε τη  κυρά Μαρία, τή γυναίκα του πού ήταν άπό τό Πύργο τής 
’Ηλείας. Ηταν φτωχός, πολύ φτωχός, χωρίς συγγενείς καί στήν άρχή δούλευε 
μεροκάματα στά κτήματα. Λίγο μετά τον ερχομό του καί τό γάμο-του, διωρίσθηκε 
νεωκόρος στη Νεραντζιώτισσα καί έξασφάλισε εκείνο τό μισθάκο τών 400 δραχ
μών καί στέγη, καί καθώς είπαμε καί πάρα πάνω, συμπλήρωνε τό ποσόν αύτό δου
λεύοντας καί τίποτε μεροκάματα σέ κτήματα Άμαρουσιωτών. Καί κυρίως γιατί 
ήθελε λεπτά για να ίκανοποιή δύο πάθη του. Γιατί δ νεωκόρος είχε δύο πραγμα
τικά μεγάλα πάθη, δπως τά λέγαμε τότε , πριν μιμηθοΰμε τούς ’'Αγγλους, ή «χό- 
μπυ» δπως τά λέμε σήμερα πού άγγλοφέρνουμε. Τό τού ζωγράφου καί τού κυνηγού.
Ο,τι κατάφερνε νά τού μείνη άπό τό μισθό τά ελάχιστα «τυχερά» καί τά άκόμη μι-
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κρότερα κέρδη του άπό τούς καφέδες καί τά λουκούμια πού πούλαγε ατούς προσκυ
νητές ή τούς διαβάτες, τά ξόδευε γιά να άγοράση φυσέκια για τά δυο ντουφέκια 
του καί νά πηγαίνη δταν ευκαιρούσε στό κυνήγι καί γιά νά άγοράζη πινέλα καί 
λαδομπογιές καί νά ζωγραφίζη. Ζωγράφιζε καί φανταστικά τοπία καί δ,τι τοΰ κα
τέβαινε άπό τό μυαλό καί ακόμη καί εικόνες αγίων. Τή γυναίκα του τή λάτρευε, 
αλλά 6 Καραγιακνόπουλος είχε καί ένα άλλο μεγάλο έρωτα στη ζωή του.

Τόν έρωτα γιά τήν έκκλησία πού φύλαγε. Εκτός τοΰ δτι αυτός καί ή γυναίκα 
του τήν είχαν καί έλαμπε άπό τήν πάστρα, τήν φύλαγε πραγματικά καί τις νύχτες 
ξενύχταγε άπ’ έξω, ή έκανε ακόμα καί περιπολίες γιά νά προλάβη κλοπή. Τό ό
νειρό του ήταν νά μπόρεση νά πιάση κανένα κλέφτη τής εκκλησίας ή ιερόσυλο 
καί νά τόν παραδώση στή Χωροφυλακή.
Κατά τό νεωκόρο, όποιος νυχτοπερπατοΰσε έξω άπό τή Νεραντζιώτισσα ήταν ύπο
πτος κλέφτης καί δ Καραγιαννόπουλος, άφοΰ φώναζε στούς νυχτερινούς διαβάτες 
«άλτ» καί «τις εί», έρριχνε καί καμμιά ντουφεκιά στον αέρα γιά νά τούς τρομάξη 
καί νά τούς διώξη, καθώς έλεγε. "Οσοι κατοικοΰσαν σέ σπιτόπουλα στήν άραιο- 
κατωκημένη συνοικία καί άπεΐχαν έκατό καί διακόσια μέτρα άπό τό βυζαντινό εκ
κλησάκι’ ξυπνούσαν τή νύχτα άπό τις ντουφεκιές πού έρριχνε δ Καραγιαννόπουλος 
γιά νά τρομάζη τούς φανταστικούς κλέφτες. ’Αλλά τόσο είχαν συνηθίσει τούς 
νυκτερινούς αυτούς πυροβολισμούς, ώστε δέν έδιναν πιά καμμιά σημασία.

Μά γ ι’ αυτό ακριβώς έκανε μεγαλύτερη έντύπωσι πώς δ Καραγιαννόπουλος 
καί ή γυναίκα του άν καί δέν είχαν άκόμη γδυθή γιά νά πέσουνε νά κοιμηθούν «πιά- 
σθηκαν κυριολεκτικώς στον ύπνο» καί κατακρεουργήθηκαν στά καλά καθούμενα 
κατά τέτοιο φρικώδη τρόπο. Καί άπ’ αυτό έπρεπε κανείς νά ύποθέση δτι δ δρά
στης ή οί δράσται πρέπει νά ήσαν γνωστοί γιά νά τούς ανοίξουν οί Καραγιαννο- 
πουλαΐοι τήν πόρτα καί νά μή τούς ύποδεχθή μέ τίποτε ντουφεκιές δ λιγάκι έξαλ
λος νεωκόρος.

Καί πάλιν επρόβαλαν εις τούς ένεργοΰντας τήν άνάκρισιν διάφορες άπορίες 
πού δέν μπορούσαν νά λύσουν. Λεφτά ζήταγαν νά βρουν μέσα σ’ εκείνη τήν καμα
ρούλα οί δράσται ή άλλο τ ί ; Μά άν ζήταγαν λεφτά ή ύλικά οφέλη γιατί περιεφρό- 
νησαν τις 300 δραχμές τής τσάντας τής κυρά Μαρίας; ’Έσπασαν τά μπαούλα καί 
βρήκαν περισσότερα καί έπεριφρόνησαν τήν τσάντα καί τό περιεχόμενό της; 
Μά τί νά βροΰν δταν δ νεωκόρος δέν είχε λεφτά καί ζήτησε άπό τόν Ήλιόπουλο 
τήν προκαταβολή τού μισθού του: ’Έσπασαν τά μπαούλα καί άναστάτωσαν τό σό
μπαν γιά νά δώσουν τήν εικόνα τής ληστείας, ενώ ή πραγματική άφορμή ήταν 
άλλη; Μά άν τό δεχθούμε αυτό, πώς θά έξηγήσουμε τήν πεταγμένη άπάνω στό 
πτώμα τής γυναίκας τσάντα της, πού έκτος άπ’ τά λεφτά είχε καί τά κλειδιά τής 
εκκλησίας, τήν όποιαν μπορούσαν νά τήν άνοίξουν καί νά λεηλατήσουν οί δράσται 
καί δέν τό έπεχείρησαν; Τό κάθε τί έβγαινε σέ άοιέξοδο.

Μά άς συνεχίσουμε καί ας παρακολουθήσουμε τήν άνάκρισι στό επίπονο έργο 
της. Ή δλη περιουσία τού ζεύγους Καραγιαννοπούλου πού βρέθηκε μέσα στό κα
μαράκι, πού έγινε τό διπλό φρικτό έγκλημα, ήταν ένα παληοτράπεζο, ένας κανα
πές σέ άκόμη χειρότερη κατάστασι πού σ’ αυτόν βρέθηκε τό πτώμα τής κυρά Μα
ρίας, τρία μπαούλα παληά καί μπαλωμένα ρούχα καί άσπρόρρουχα, φτωχικά οι
κιακά σκεύη. ’Ά ν καί ζούσαμε σέ περίοδο δημοκρατίας δ Καραγιαννόπουλος ήταν 
φανατικός «βασιλικός», δηλαδή βασιλόφρων καί είχε στολίσει τό φτωχόσπιτό του 
μέ ένα σωρό λιθογραφίες των Βασιλέων Γεωργίου τοΰ Α' καί ’Όλγας Κωνσταντί
νου τού Στρατηλάτου καί Σοφίας. Αυτή ήταν ή μόνη διακόσμησι.

Μετά τήν αυτοψία, τή νεκροψία καί τήν έρευνα, άρχισε άμέσως τακτική 
πιά άνάκρισι άπό τόν άνακριτή Ζάννο καί άπό τόν Εισαγγελέα καί άξέχαστο φί
λο μου Σταμάτη Χυτήρη. Πρώτος φυσικά έξητάσθη δ μοναδικός γείτονας καί οό-
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σιαστικά προϊστάμενος τοϋ δολοφονηθέντος ζεύγους των νεωκόρων, ό έφημέριος 
αρχιμανδρίτης ’Ιωάννης Δημητριάδης, 6 όποιος καί άνεκάλυψε πρώτος τά κατα- 
ματωμένα πτώματα των δύο σκοτωμένων. Ό Δημητριάδης είπε δτι τήν παραμο
νή είχε νά δη τό νεωκόρο καί τή γυναίκα του από τον εσπερινό, από τό απόβραδο 
δηλαδή Μόλις σουρούπωσε, χωρίσθηκαν καί αύτός άποσύρθηκε στη καμαρούλα του. 
δπου, άφοΰ έφαγε τό νυκτερινό του καί διάβασε τό «άπόδειπνον», κάθησε λίγη ώρα 
διαβάζοντας καί πριν από τά μεσάνυχτα κοιμήθηκε βαθύτατα καί ξύπνησε τό πρωί, 
όταν τοϋ έκανε έντύπωσι δτι δέν είχε πάει πιο πρωί νά τον ξυπνήση ό νεωκόρος 
για τον δρθρο. Άφοΰ πλύθηκε, έρριξε τό ράσο του καί έτρεξε στην εκκλησία γιά 
νά πή νά σημάνουν τή καμπάνα γιά τόν δρθρο. Βρήκε δμως τήν πόρτα κλειδωμένη 
καί γύρισε καί μπήκε στό καμαράκι τοΰ νεωκόρου, δπου βρήκε τά δύο πτώματα 
καί ειδοποίησε τή Χωροφυλακή.

Ό εφημέριος δέν ακούσε τή νύκτα ούτε φωνή, ούτε κρότους, ούτε τό θόρυβο 
τής απεγνωσμένης πάλης πού έγινε εις τό καμαράκι τοϋ γείτονα του νεωκόρου. 
Ι.ΐροφανώς, δταν έγινε τό έγκλημα, ήταν στον πρώτο ύπνο ακόμη καί έκοιμάτο 
τόσο βαθειά, ώστε νά μήν ξυπνήση από αυτόν δλο τό σαματά πού γινόταν απάνω 
στο διπλό κακούργημα. 'Ο αρχιμανδρίτης δμως άποκάλυψε καί κάτι τό σημαντικό. 
Μιά ολόκληρη βδομάδα πριν από τό φόνο, ό νεωκόρος τοΰ είπε δτι τή νύχτα πού 
είχε περάσει καί δταν έκανε τό συνηθισμένο του αιφνιδιασμό, είδε δυο Άρμένηδες 
νά κάθωνται έξω από τήν εκκλησία καί δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές. Τούς 
θεώρησε υπόπτους καί τούς είπε νά φύγουν, αλλά αύτοί δέν τοϋ έδωσαν στήν 
αρχή καμμιά άπάντησι. Θύμωσε καί τούς έβρισε καί τούς διέταξε νά φύγουν καί 
τότε αύτοί, καθώς τουλάχιστον είπε στον έφημέριο, τόν επυροβόλησαν άνεπιτυχώς 
μέ περίστροφο. Τότε έβγαλε καί αύτός τό περίστροφό του καί έρριξε στον αέρα με
ρικές πιστολιές γιά νά τούς τρομάξη. Αύτοί έφυγαν καί φεύγοντας τοΰ φώναξαν δτι:

— Θά σοΰ φάμε τό μάτι...
Ό ’Αρχιμανδρίτης δμως προσέθεσε δτι ούτε τό επεισόδιο έκεΐνο άντελήφθη, 

ούτε τούς πυροβολισμούς τών Άρμένηδων καί τοΰ Καραγιαννόπουλου ακούσε. Έ- 
κοιμάτο, καθώς είπε, βαθύτατα.

’Άρχισαν αμέσως έρευνες γιά νά βρεθούν οί άγνωστοι αύτοί Άρμένηδες. Μά 
δέν βρέθηκε ούτε ίχνος τους.

Τήν άλλη μέρα καί ενώ εξακολουθούσε το μυστήριο γιά τό έγκλημα παρ’ 
δλες τις προσπάθειες νά είναι απαραβίαστο, έγινε καί μιά συμπληρωματική έρευ
να στό δωμάτιο πού έγινε τό διπλό φονικό καί πλήρης καταγραφή. Καί τότε βρέ
θηκαν καί άλλα λεπτά. Εις ένα κουτάκι βρέθηκαν 192 δραχμές καί 20 λεπτά, εις 
τό γιλέκο τοϋ Καραγιαννόπουλου άλλες 12 δραχμές καί εις τήν τσάντα τής κυρά - 
Μαρίας 361 δραχμές καί 50 λεπτά ακριβώς. Καί τότε πλέον διεπιστώθη δτι ή 
κυρά Μαρία είχε δικό της κομπόδεμα καί δτι οί 361,50 ήταν τό ιδιαίτερο κομπό
δεμά της καί δτι από τήν προκαταβολή πού πήρε 6 Καραγιαννόπουλος από τό μι
σθό του προήρχοντο οί 192 δραχμές καί τά 20 λεπτά, καθώς καί οί 12 δραχμές 
πού είχε στό τσεπάκι τοΰ γιλέκου του. Λεπτά, λοιπόν, παρ’ δλη τήν έρευνα τών 
μπαούλων καί τό γενικό άναστάτωμα, δέν πήραν καί δχι μόνον αύτό, αλλά απάνω 
στό πτώμα τής γυναικός επέταξαν τήν τσάντα της μέ τά λεπτά καί μέ τά κλειδιά 
τής εκκλησίας. Πάντως ήταν γεγονός δτι άρπαξαν τό περίστροφο τοϋ νεωκόρου. 
Μά γ ι’ αύτό μόνο έκαναν τό έγκλημα; Μυστήριο...

(  Συνεχ ίζεται)



ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, Ο ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
________________ Κατά μ,ετάφρασιν έκ τοΰ ’Αγγλικού ύ-ό

τοΰ Άρχιφύλακος κ. ΚΩ Ν . ΛΑΨΑΝΗ

0 Σέρ Χάρολντ Σκώτ, τέως ’Αρχηγός τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας τοΰ 
Λονδίνου, περιγράφοντας τις σχέσεις μεταξύ ’Αστυνομίας, Τύπου καί Κοινού, λέγει: 
«'Από τή στιγμή πού έγινα ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας, μοϋ έκανε μεγάλη εντύπωση 
τό έξαιρετικό ενδιαφέρον, πού έδειχνε για  τή δουλειά μου, σχεδόν κάθε άνθρωπος 
πού έγνώριζα. Συνεχώς μέ ρωτούσαν για τά πρόσφατα εγκλήματα, πολλές οέ φορές 
ο συνομιλητής μου, πού είχε έν τώ μεταξύ διαβάσει στις εφημερίδες, φαινότανε σαν 
νά γνώριζε περισσότερα από μένα, ακριβώς για τά εγκλήματα, για τά όποια μέ 
ρωτούσε. Είναι γεγονός δτι ή ’Αστυνομία έρχεται οέ στενώτατη επαφή μέ τόν 
μέσο ιδίως πολίτη, ώστε τό ενδιαφέρον, πού αναφέρω παραπάνω, νά είναι ευνόητο. 
Τό ενδιαφέρον αυτό απεικονίζεται καί στήν προέχουσα θέση, πού δίνει δ Τύπος 
κατά τις δημοσιεύσεις τών εγκλημάτων καί των επιτυχιών τής Αστυνομίας κατά 
τήν έξιχνίασή τους, πολλές όμως φορές συμβαίνει οί δημοσιεύσεις αυτές νά βρί- 
σκωνται μακρυά άπό τήν πραγματικότητα. ’Αστυνομία σημαίνει κατά μέγα μέρος 
«Νέα» καί μάλιστα μέ κεφαλαίο τό «Ν» καί ένα άπό τά πρώτα μελήματά μου ήταν 
νά φροντίσουμε νά άναγνωρισθή αυτό τό γεγονός καί κατόπιν νά τά έκμεταλλευ- 
θοΰμε. Σέ δποιοδήποτε περιστατικό είναι σχεδόν αδύνατο νά παρεμποδισθή ή δημο
σιότητα τών αστυνομικών ένεργειών καί κατά τις περιπτώσεις ακόμη αυτές, πού ή 
’Αστυνομία πολύ θά επιθυμούσε νά τό άποφύγη. Οί δημοσιογράφοι, βλέπετε, γνω
ρίζουν άριστα τόν τρόπο συλλογής ειδήσεων καί έχει περάσει πρό πολλοΰ ή εποχή 
εκείνη, κατά τήν οποία οί ενέργειες τής ’Αστυνομίας ή άλλης κρατικής υπηρεσίας 
έθεωροΰντο σάν κάτι τό ξεχωριστό καί απρόσιτο στο ευρύτερο Κοινό. Έκμεταλλεύ- 
θηκα κάθε ευκαιρία πού μοΰ δόθηκε, κυρίως δέ τις ειδικές διαλέξεις σέ διάφορες 
λέσχες καί οργανισμούς, αναπτύσσοντας τό έργο τής ’Αστυνομίας. Συνήθιζα δέ στις 
διαλέξεις αύτές νά αναφέρω τήν κατάπληξη πού δοκίμασε ένας παλιός αστυφύλακας, 
κας, τής παλιάς σχολής θά έλεγα, πού, δταν ακούσε δτι θά έγκαθίστατο, γιά πρώτη 
φορά, τό τηλέφωνο στή Σκώτλαντ Γυάρντ, κούνησε τό κεφάλι του απεγνωσμένα 
καί παρατήρησε: «Δέν καταλαβαίνω ποΰ πάμε, μέ τό τηλέφωνο πού τοποθετούμε 
δεν θά άργήση δ κόσμος νά μάς καλή μ’ αύτά». Δέν μπορούσε δηλαδή αυτός δ 
παλιός αστυνομικός μέ τήν παλιά νοοτροπία νά άντιληφθή τήν τεράστια χρησιμό
τητα τοΰ τηλεφώνου, γιά τήν εκτέλεση τών καθηκόντων τών αστυνομικών.

Αυτή ή παλιά νοοτροπία υπήρχε άκόμα, δταν έπήγα στή Σκώτλαντ Γυάρντ. 
’Ενθυμούμαι δέ τόν τρόμο, πού κατέλαβε ένα ά,στυνομικό υπάλληλο τής υπηρεσίας 
αυτής, δταν ανήγγειλα πώς είχα επιτρέψει σ’ ένα φωτορεπόρτερ νά πάρη φωτογρα
φίες, σέ μία πρωινή συνεδρίασή μας, στή Σκώτλαντ Γυάρντ, δυσκολεύθηκα δέ πολύ 
νά τοΰ άποσπάσω τό φάκελο άπό τά χέρια, μέ τόν όποιο προσπαθούσε νά κρύψη τό 
πρόσωπό του γιά νά μή φωτογραφηθή τήν ώρα πού δ φωτογράφος έπαιρνε φωτο
γραφίες.

’Εγώ όμως πίστευα όλόψυχα δτι ήταν σκόπιμο τό Κοινό νά ενημερώνεται γύρω 
άπό τήν δραστηριότητα τής ’Αστυνομίας, ώστε νά αντιλαμβάνεται δτι δίκαια ξοδεύ
ονται τεράστια χρηματικά ποσά γιά τή συντήρησή της, μία δέ άπό τις σπουδαιότε
ρες επιτυχίες μου, ήταν ή ίδρυση τοΰ Γραφείου Πληροφοριών. ’Ήδη στή Σκώτλαντ 
Γυάρντ υπήρχε ένα Γραφείο Τύπου, πού έδινε ένα περιωρισμένο άριθμό πληροφο
ριών, άλλά τό προσωπικό τοΰ γραφείου αυτοΰ δέν διέθετε τήν πείρα, πού διαθέτουν 
οί δημοσιογράφοι καί σκέφθηκα, δτι, γιά νά κρατήσω τις σχέσεις τής ’Αστυνομίας
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μέ τον Τύπο, σ’ ένα ευχάριστο επίπεδο, θά έπρεπε νά βρώ τά μυστικά τών ανθρώ
πων τής Φλήητ Στρήητ, τών δημοσιογράφων δηλαδή. Γιά προϊστάμενο τής 'Γπη- 
ρεσίςα αυτής, εξέλεξα τον Φήαρνλυ, πού είχε χρηματίσει γιά πολλά χρόνια δημο
σιογράφος καί ώς υπεύθυνος τύπου τοϋ B.B.C. (’Αγγλικού 'Ιδρύματος Ραδιοφωνίας) .

Στή συνέχεια έκάλεσα σέ σύσκεψη τούς έκδότες δλων τών ημερησίων έφημε- 
ρίοων τοϋ Λονδίνου καί άφοΰ τούς έδωσα μία ολοκληρωμένη καί ανάγλυφη εικόνα 
τής εγκληματικότητας τού Λονδίνου, τούς έδήλωσα δτι ή πολιτική μου συνίστατο 
στο νά παρέχω στον Τύπο, εγκαίρως, κάθε πληροφορία σχετική μέ την άστυνομική 
δραστηριότητα καί τούτο γιά νά άποφύγω τή δημοσίευση πληροφοριών, πού δπωσ- 
δήποτε θά έδυσχέραιναν τήν άνάκριση κατά τήν πορεία τής έξιχνιάσεως ενός εγκλή
ματος ή ένδεχομένως θά είχαν κακή επίδραση στήν άκροαματική διαδικασία ένώπιον 
τού δικαστηρίου.

Ή πολιτική αυτή, τής έγκαιρης δηλαδή καί επαρκούς ένημερώσεως τού Τύπου 
υπό τής ’Αστυνομίας, εξακολουθεί άπό τότε νά έφαρμόζεται, μέ πολύ ευχάριστα 
αποτελέσματα καί γιά τις δύο πλευρές.

Έξ αίτιας τής εμπιστοσύνης, πού έχει εδραιωθή άνάμεσα στις δυό πλευρές, 
τό κοινό απολαμβάνει τό ευεργέτημα τών αυθεντικών ειδήσεων, οχι βέβαια πάντοτε.

Κάποτε, κατά τήν έξιχνίαση μιας δολοφονίας, βρισκόμουνα στό Ντέβον, δια- 
νύοντας τήν άδειά μου, καί γιά μιά στιγμή ό σερβιτόρος τού ξενοδοχείου, στό όποιο 
είχα καταλύσει, μοΰ είπε, δτι, σύμφωνα μέ τά γραφόμενα στις εφημερίδες, τό με
σονύκτιον τής προηγουμένης νύκτας, βρισκόμουνα στή Σκώτλαντ Γυάρντ, συσκεπτό- 
μενος μέ τον διευθυντή τής Υπηρεσίας Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων. Περισ
σότερο έκπληκτική ήταν ή είδηση, πού διάβασα σέ μιά δλλανδική εφημερίδα, στό 
Σέβενίνγκεν, ένα πρωινό, δτι διέκοψα τις διακοπές μου στήν 'Ολλανδία καί πήγα 
στό Λονδίνο αεροπορικώς, τό προηγούμενο Σάββατο, γιά νά παραστώ σέ μιά άλλη 
μεταμεσονύκτιο σύσκεψη.

Ό Έντγκαρντ ήταν δ πρώτος άστυφύλακας, πού πυροβολήθηκε κατά τήν εκ
τέλεση τών καθηκόντων του, υστέρα άπό πολλά χρόνια, άν θυμάμαι καλά, κάτι 
τέτοιο είχε συμβή προ πενταετίας καί, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε μεγάλη έντύ- 
πιοση καί συγκίνηση ατούς συναδέλφους τού θύματος.

Οί αστυνομικοί δέν αισθάνονται ιδιαίτερο μίσος κατά τών εγκληματιών, δταν 
όμως συμβαίνη θύμα νά είναι άστυνομικός, φυσικό είναι τό ενδιαφέρον τους γιά τήν 
ανακάλυψη καί σύλληψη τού δράστη νά είναι μεγαλύτερο.

Ό αστυνόμος τής ’Ασφαλείας, πού καταπιάστηκε μέ τήν υπόθεση, εξακρίβωσε 
αμέσως δτι δράστης ήταν δ Τόμας Ντόναλντ, ένας λιποτάκτης, πού κατεζητεΐτο άπό 
τις 13-10-1947 καί πού, άναζητηθείς στό σπίτι του, δέν βρέθηκε.

Ενωρίς τό πρωί τής επομένης, συνάντησα τον διευθυντή τής Υπηρεσίας Έ γ
κληματολογικών ’Αναζητήσεων, στή Σκώτλαντ Γυάρντ, καί μαζί άποφασίσαμε νά 
δημοσιεύσουμε στόν Τύπο τήν στερεότυπη έκείνη φράση: «Ή ’Αστυνομία ζητεί 
επειγόντως τόν Ντόναλντ Τόμας γιά νά τήν βοηθήση στήν έξιχνίαση ενός εγκλή
ματος».

Τήν δημοσίευση αυτή τή διάβασε κάποιος κ. Στάνλεϋ Γουίνκλες άπό τό Κάμ- 
περγουέλ, δ όποιος έδήλωσε στήν ’Αστυνομία δτι ό Τόμας είχε έπισκεφθή τό σπίτι 
του μερικές φορές. Έν τφ μεταξύ ή γυναίκα του άπουσίαζε άπό τό σπίτι έπί τρεις 
εβδομάδες καί σκέφθηκε δτι πιθανόν νά ήταν μαζί μέ τόν Τόμας, μάς έδωσε δέ μιά 
φωτογραφία τής γυναίκας του, πού άποφασίσαμε νά δημοσιεύσουμε στις εφημερίδες.

Τά αποτελέσματα ήρθαν αμέσως. Τήν 7.30' πρωινή ώρα τής 17ης Φεβρουά
ριου, κάποια κυρία Σμήηντ, πού διατηρούσε οικοτροφείο στό Κλάραν, είδε τή φω
τογραφία τής κυρίας Γουίνκλες στήν εφημερίδα καί δείχνοντας την στό σύζυγό της, 
τού είπε: «Αυτή πρέπει νά είναι ή γυναίκα έκείνη πού διαμένει μέ κάποιον άνδρα
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ο ενα δωμάτιο τοϋ οικοτροφείου μας». Η κυρία Σμήηντ βρήκε ένα αστυφύλακα 
στόν οποίον ανεφερε τήν ύποψία της. Ό άστυφύλακας άμέσως ειδοποίησε τό Γραφείο 
Πληροφοριών της Σκώτλαντ Γυάρντ καί άμέσως έθεσε υπό παρακολούθηση τό οι
κοτροφείο.

Μέσα σέ έλάχιστο χρονικό διάστημα κατέφθασε περιπολικό αυτοκίνητο τής 
Γπηρεσίας Αμεσου Δράσεως μέ τρεις αστυφύλακες, ενώ από τό οικείο αστυνομικό 

τμήμα, κατέφθασε δ ύπαστυνόμος Μούντυ.
Ο υπαστυνομος συνέστησε στην κυρία Σμήηντ νά προσφέρη τό πρόγευμα στό 

ύποπτο ζευγάρι κατά τά συνηθισμένα, ένώ έκεΐνος την ακολούθησε μαζί μέ τούς 
τρεις αστυφύλακες. Ή  κυρία Σμήηντ άφησε τό δίσκο στό πάτωμα, έκτύπησε την 
πόρτα τοϋ δωματίου, άκουσε μια φωνή από μέσα νά λέη: «Έν τάξει», όπόταν έφυγε 
καί κατέβηκε κάτω. Οί άστυνομικοί άνέμεναν μέ προσοχή έξω από τήν θύρα τοϋ 
δωματίου ως τή στιγμή πού ακόυσαν τό κλειδί νά άνοίγη τή θύρα από μέσα. Ή 
θυρα άνοιξε λίγο καί δ Τόμας, πού φορούσε τό γιλέκο καί τό πανταλόνι του, κρυφο
κοίταξε από τό μικρό άνοιγμα τής θύρας, δταν δέ άντελήφθηκε τούς αστυνομικούς, 
την έκλεισε απότομα. Δεν πρόλαβε δμως νά δλοκληρώση τό κλείσιμο, γιατί οί 
αστυνομικοί ωρμησαν μέσα στο δωμάτιο. Ο Τόμας τότε έπήδησε στό κρεβάτι του 
καί εβαλε το χέρι του κάτω άπό τό μαξιλάρι. Πάραυτα καί μέσα σέ έλάχιστα 
δευτερόλεπτα οί τρεις αστυφύλακες έπεσαν επάνω του καί δ ύπαστυνόμος τοϋ έπιασε 
με δύναμη τό δεξί χέρι, στό δποΐο κρατούσε τό περίστροφο πού πήρε κάτω άπό τό 
μαξιλάρι. “Γστερα άπό πάλη, πού κράτησε δυό ώς τρία λεπτά τής ώρας, δ Τόμας 
άφοπλίσθηκε καί έτέθη υπό κράτηση. Ό ύπαστυνόμος τον ρώτησε: «Τό περίστροφο 
είναι γεμάτο;». «Ναί, άπάντησε έκεΐνος, καί δλες οί σφαίρες ήταν για σάς».

Ή  κυρία Γουίνκλες κατέθεσε άργότερα στην ’Αστυνομία, δτι δ Τόμας, δπως τής 
ομολόγησε, είχε πυροβολήσει τόν ’Έντγκαρντ.

Ό ίδιος δ Τόμας άρνήθηκε νά δμολογήση στην ’Αστυνομία, έδωσε δέ μιά 
περιγραφή γεμάτη άοριστίες σχετικά μέ τις κινήσεις του τή νύχτα τού έγκλήματος. 
Ή  έξέταση των σφαιρών πού βρέθηκαν στό σώμα τοϋ ’Έντγκαρντ, διαπιστώθηκε 
οτι προερχόντουσαν άπό τό περίστροφο τοϋ Τόμας.

Ό Τόμας κατατάχθηκε στό στρατό τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1945, άμέσως δέ μετά 
δυό εβδομάδες έλιποτάκτησε. Λιποτάκτης όντας επί δυό χρόνια, παραδόθηκε μόνος 
του στη στρατιωτική αστυνομία καί καταδικασθείς, παρέμεινε στις φυλακές γιά 
χρονικό διάστημα 160 ημερών. ’Αμέσως υστέρα άπό τήν άποφυλάκισή του, έλιπο- 
τάκτησε καί πάλι. ΙΙρίν άπό τή δολοφονία τοϋ ’Έντγκαρντ είχε έξαφανισθή γιά 
τρεις μήνες.

Στό δικαστήριο δ Τόμας έκηρύχθη ένοχος ανθρωποκτονίας έκ προθέσεως. ’Ε
πειδή δμως ήταν ή εποχή πού ή ποινή τοϋ θανάτου δέν είχε εφαρμογή, διότι είχε 
προηγηθή στη Βουλή τών Κοινοτήτων μιά ψηφοφορία κατά της θανατικής ποινής, 
ή σέ θάνατο καταδίκη τοϋ Τόμας μετετράπη σέ ισόβιο κάθειρξη.

Θά μπορούσα ν’ άναφέρω πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις κατά τις όποιες δ 
Τύπος καί τό Κοινόν προσέφεραν τήν βοήθειά τους στήν ’Αστυνομία έν τή έκτελέσει 
τών καθηκόντων της.

Ό Τζών ’Άλλεν, δολοφόνος ενός μικρού παιδιού, δ όποιος έδραπέτευσε άπό 
τις φυλακές τοϋ Μπρόντμούρ, κυκλοφορούσε έλεύθερος έπί δύο χρόνια, έως δτου 
δημοσιεύθηκε ή φωτογραφία του στις έφημερίδες καί τήν είδε ένας ιδιοκτήτης αρ
τοποιείου, στό δποΐο δ κακοποιός αυτός εργαζόταν μέ τό όνομα Κένεθ Γουώτς.

Σέ μιά άλλη περίπτωση, ή ’Αστυνομία τής Γλασκώβης είχε μεγάλη άνάγκη 
τής φωτογραφίας κάποιου άτόμου, πού καταζητούσε. ’Επειδή ή άποστολή τής φω
τογραφίας μέ τό ταχυδρομείο θά καθυστερούσε, μία ήμερησία έφημερίδα τού Λον
δίνου προσφέρθηκε νά άποστείλη ραδιοφωτογραφία τού καταζητουμένου άτόμου στήν
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Αστυνομία της Γλασκώβης, ή οποία μπόρεσε έτσι νά αναγνώριση καί να συλλαβή 
το άτομο αυτό.

"Από την άλλη δμως πλευρά μέ ποικίλους τρόπους εκδηλώνεται ή δυσφορία, 
εξ αφορμής τοΰ γεγονότος δτι πολλές εφημερίδες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση καί στις 
λεπτομέρειες ακόμη των εγκλημάτων βίας, που διαπράττουν κυρίως οί νέοι, στους 
οποίους έτσι προσφέρουν την αρνητική απόλαυση πού αισθάνονται, δταν βλέπουν τις 
ειδεχθείς εγκληματικές πράξεις τους νά πιάνουν έξέχουσα θέση στην πρώτη σελίδα 
εφημερίδων μέ μεγάλη κυκλοφορία καί άπολαμβάνουν πραγματικά τήν δημοσίευση 
των εγκλημάτων τους, γιατί τά θεωρούν σάν κατορθώματα. Δυστυχώς δέ υπάρχει 
άφθονο τέτοιο υλικό για δημοσίευση καί πολύ θά επιθυμούσα δ Τύπος, δταν δημο- 
σιεύη καί σχολιάζη εγκλήματα πού διεγείρουν τό λαϊκό αίσθημα, νά μη δίνη ιδιαί
τερη έμφαση καί νά μή άσχολήται γιά πολύ καιρό μέ αυτά, γιατί εκτός από τήν 
κακή επίδραση επί τής εγκληματικότητας των νέων, θεωρείται σάν αξίωμα μεταξύ 
των εμπείρων αστυνομικών τό γεγονός δτι: «"Οταν σ’ ένα άνατριχιαστικό έγκλημα 
δίνεται μεγάλη δημοσιότητα, τότε είναι σχεδόν βέβαιο δτι θά ακολουθήσουν καί άλ
λα παρόμοια εγκλήματα».

Δυστυχώς, είναι αναμφισβήτητο γεγονός δτι δ δείκτης τής εγκληματικότητας 
καί κυρίως τής σχετιζομένης μέ τά εγκλήματα βίας, κατά τήν μεταπολεμική περίο
δο, ανέβηκε σέ ανησυχητικό βαθμό καί κανένας δεν θά επιθυμούσε, πολύ δέ περισ
σότερο οι αστυνομικοί, τό τρομερό αυτό κοινωνικό φαινόμενο νά αντιμετωπίζεται 
μέ εγκληματική αδιαφορία καί απάθεια. Μόνον δταν γίνη κατανοητή ή σοβαρότητα 
τής καταστάσεως από δλους τούς άρμοδίους καί από τό Κοινό, θά μπορή νά έλπίζη 
κανένας στήν συνδρομή τοΰ Κοινού πρός την "Αστυνομία, γιά τήν τήρηση τής έννό- 
μου τάξεως. Παράλληλα δμως, προκαλώντας την προσοχή επί τού έν λόγω θέματος, 
είναι δυνατόν νά δημιουργηθή καί εσφαλμένη εντύπωση. Κάθε χρόνο υπάρχουν κα
λές καί κακές περίοδοι. Οί μακρές σκοτεινές νύχτες τοΰ χειμώνα εξασφαλίζουν ευ
νοϊκές συνΰήκες ατούς κακοποιούς, γιά τον άπλούστατο λόγο δτι στο σκοτάδι δ εγ
κληματίας επιδίδεται στό έργο του μέ λιγότερες πιθανότητες έπισημάνσεώς του. Ή 
εξαιρετικά πυκνή δμίχλη στις τέσσερες ημέρες τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 1952, προκάλεσε 
πραγματική επιδημία κλοπών τσαντών, βίαιων επιθέσεων καί διαρρήξεων, πράγμα 
πού έδιπλασίασε τον αριθμό τών αδικημάτων κατά τήν έβδομάδα αυτή τής ομίχλης.

"Οταν δμως αυτά τά έκ περιστάσεως αδικήματα έμφανίζωνται στον Τύπο σάν 
ένα κΰμα εγκληματικότητας, ενώ στήν πραγματικότητα πρόκειται, κατά τό μεγα
λύτερο μέρος, περί ελαφρών αδικημάτων χωρίς ιδιαίτερη σημασία, τό Κοινό ανα
στατώνεται σέ τέτοιο βαθμό, ώστε οί προχωρημένοι στήν ηλικία νά κλειδώνωνται 
κυριολεκτικά στά σπίτια τους, καί νά μή τολμοΰν οί περισσότεροι νά βγοΰν έξω 
τη νύκτα.

Ευτυχώς, δμως, οί ειδικές συνθήκες (δμίχλη, παγετός κλπ.) πού δημιουργούν 
εξαιρετικά ευνοϊκό κλίμα στούς εγκληματίες, δέν διαρκούν πολύ, αλλά παρέρχονται 
σύντομα καί δ δείκτης τής εγκληματικότητας μόνο προσωρινά ανεβαίνει καί υστέρα 
από μία ή δυο τό πολύ εβδομάδες, κατεβαίνει στη φυσιολογική του ένδειξη, οπότε 
καί ή δημοσιότητα της εγκληματικότητας χαλαρώνεται καί σιγά - σιγά εξαφανίζε
ται γιά πολύ καιρό.

Είναι επίσης γνωστό τό φαινόμενο κατά τό δποϊο πολλές φορές ή αναστάτωση 
τής κοινής γνώμης φθάνει στό κατακόρυφο εξ αιτίας όρισμένων εγκλημάτων, χωρίς 
τά πραγματικά περιστατικά νά δικαιολογούν μεγάλη ανησυχία.

(Συνεχ ίζετα ι)



ΜΙΑ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

1 0  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Ο  Μ Α Σ  « Ο Τ Ι »  Ε Ι Σ  Ϊ Ε Ι Ο Ϊ Ζ  Ε Ο Ι ί Ρ Ο ϋ Ε Ι Σ
( Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  1941 - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  1966)

Ύπό τοΰ Ύ-κστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ . ΣΤΑΜΑΤΗ

- ρ  ΚΑΕΙΣΑΝ 25 έτη άπ<3 την άποφράδα ήμερα της 27ης Απριλίου  1941, Ινυ-
ριακής τοΰ Θωμά, κατά την οποίαν αί σιδερόφρακτοι μεραρχίαι τοΰ Χίτλερ 

εισηρχοντο καί εις τήν πρωτεύουσαν τής 'Ελλάδος. Τό ίδιον, 25 έτη έκλεισαν καί 
άπο της 4ης Μαίου 1941, ημέρας πού δ Άδόλφος Χίτλερ, εις έκφωνηθέντα λόγον 
του οιά την εν γένει πολεμικήν κατάστασιν καί τά συμπεράσματα έκ των νικών τοΰ 
γερμανικού στρατοΰ, εξήρε την ανδρείαν τοΰ “Ελληνος στρατιώτου διά τής ακολού
θου ειλικρινούς φράσεως:

« Η ιστορική δικαιοσύνη επιβάλλει τήν ύποχρέωσιν νά διαπιστωθή, οτι από 
όλους τούς αντιπάλους τούς οποίους άντιμετωπίσαμεν, δ ελληνικός στρατός ιδίως 
έπολέμησε μέ ΰψιστον ήρωϊσμόν καί αυτοθυσίαν!»...

Η τύχη τής Ελλάδος είχε πλέον κριθή άπό τής 6ης ’Απριλίου τοΰ έτους εκεί
νου, μ̂έ τήν έναρξιν τής κατά τής Ελλάδος γερμανικής έπιθέσεως. ’Αλλά ή τύχη 
τής Ελλάδος, όχι καί των Ελλήνων, οί οποίοι συνέχισαν τον υπέρ πάντων αγώνα 
υπακουοντες εις το ύστατον επί ελληνικού εδάφους μήνυμα τοΰ αειμνήστου Βασι- 
λέως I εωργιου Β . « Ο λαός, είχεν εϊπει δ μάρτυς εκείνος Βασιλεύς, δεν έδουλώ- 
θη! Ο πόλεμος συνεχίζεται. Δεν θά τελειώση δ αγών των Ελλήνων παρά μόνον 
μέ τήν νίκην τής Ελευθερίας, δταν συντρίβουν αί δυνάμεις τοΰ ολοκληρωτισμού».

Ηυτυχησε η Ελλάς — καί δ λαός της — νά ίδη τήν Ελευθερίαν έπανερχο- 
μένην εις τήν κοιτίδα της μετά πάροδον τριών καί ήμίσεως ετών άπό τότε. Αί συν- 
θήκαι υπό τά όποιας ήγωνίσθημεν καί ήμεΐς καί οί σύμμαχοί μας κατά τήν περίο
δον αυτήν, είναι γνωσταί καί έχουν κατ’ έπανάληψιν έκτεθή. ’Ά ς ίδωμεν λοιπόν εν 
c/,ιγοις το μεγαλείον καί την δόξαν τών ήμερών πού ώδήγησαν εις τό άναπόφευ- 
κτον αλλά προσωρινόν τέλος, ώρισμένα δηλαδή δρόσημα τής περιόδου κατά τήν 
όποιαν ή Ελλάς έθαυμάσθη δσον ουδέποτε άλλοτε άπό φίλους καί Ιχθρούς καί πολύ 
δικαίως κατέδειξε δτι ή αθανασία τήν παραστέκει εις τούς αιώνας.

Λ ΤΑ ΔΕΙ ΤΕΡΑΝ φοράν την 6ην Απριλίου 1941 δ ’ Αξων μάς Ιπετέθη ταυτο- 
-ΔΑ χρονως σχεδόν μέ τήν επιδοσιν τοΰ τελεσιγράφου του. Ήτο καί ή ήμερα εκεί
νη Κυριακή, καί τό έγκλημα συνετελέσθη δταν εις τάς 5 τό πρωί δ πρεσβευτής 
πρίγκηψ Έρμπαχ, βραδυπορών απέναντι τοΰ Ίταλοΰ συναδέλφου του Γκράτσι, δ 
οποίος έφθασε πρώτος προ πέντε μηνών, έπέδινσεν εις τήν μαχομένην Ελλάδα τό 
οευτερον τελεσιγραφον. Αυτό άνευ όρων, καί μάλιστα ούτε προθεσμία έτάσσετο, 
ούτε παράπονα διετυπώνοντο, ούτε έζητεΐτο άπό τήν Ελλάδα τό παραμικρόν. 'Α
πλώς ειδοποιείτο ή Κυβέρνησις, δτι δ γερμανικός στρατός διετάχθη νά είσβάλη εις 
τήν Ελλάδα...

Τά γεγονότα ήκολούθησαν ραγδαία καί κατά έλληνικώτατον τρόπον. Ή  Ε λ
λάς, οια στόματός τοΰ αείμνηστου τότε πρωθυπουργού της Ά λ. Κορυζή καί άκο- 
λουθοΰσα τον δρόμον τής Τιμής καί τής Δόξης, έπληροφόρει τον πρίγκηπα ’Έρμπαχ 
ότι θα αντίστή και εις τήν νεαν κατά τοΰ πατρίου εδάφους καί τής ελευθερίας τοΰ 
ελληνικοΰ λαοΰ επιδρομήν. Καί ολίγον μετά τήν 8ην πρωινήν, γενικός συναγερμός 
έπληροφορει τον αθηναϊκόν λαόν περί τών εξαιρετικών γεγονότων τής ήμέρας έ-
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κείνης, τά όποια σχεδόν ταυτοχρόνως άνεκοίνου καί δ ραδιοφωνικός σταθμός Αθη
νών πρός δλόκληρον τον έλληνικόν λαόν. Ή  ιστορική έκείνη πρώτη έκπομπη περί 
τοϋ έλληνογερμανικοΰ πολέμου ήτο ή άκόλουθος:

«Τά γεγονότα, τα όποια άνεμένοντο άπό ήμερων, ήρξαντο να εξελίσσωνται ρα- 
γδαίως άπό τής αυγής τής σήμερον. Ή Ελλάς, θΰμα καί πάλιν μιας άδικου και 
απρόκλητου έπιθέσεως, όρθια επί των έπάλξεων, υπερασπίζει τά σύνορά μας εναν
τίον τοΰ νέου είσβολέως. Οί Γερμανοί, σύμμαχοι των Ιταλών, προσβάλλουν τά σύ
νορα τής Θράκης καί τής ’Ανατολικής Μακεδονίας. Ό Ελληνικός Στρατός μάχεται 
ύπερασπίζων τό πάτριον έδαφος δπως καί τήν αύγήν τής 28ης Οκτωβρίου 1940. 
Ζήτω τό ’Έθνος! Ζήτω δ Βασιλεύς! Ζήτω δ άήττητος έλληνικός στρατός!»...

’Ακολούθως δ ραδιοφωνικός σταθμός καί κατά συχνά χρονικά διαστήματα με
τέδιδε τάς λαμβανομένας πληροφορίας, μεταξύ τών όποιων έκ τών πρώτων άνεκοι- 
νοϋτο τό θΰμα τής άπροκλήτου έπιθέσεως κατέστη ταυτοχρόνως με την Ελλαδα και 
ή Νοτιοσλαυία. Έν τψ μεταξύ μετεδίδοντο δ Εθνικός μας Ύμνος καί οί ύμνοι τής 
Μεγάλης Βρεταννίας καί τής Νοτιοσλαυίας, ένώ ούρανομήκεις ήκούοντο αί κραυ- 
γαί τοϋ λαοϋ πού κατέκλυζε τάς οδούς:

«Δέν θά περάσουν! Κάτω δ Χίτλερ! Θά τούς φάμε!!»...
Τήν 10.30' πρωινήν έκυκλοφόρει τό πρώτον Διάγγελμα τοΰ αειμνήστου Βασί

λειος Γεωργίου Β '. Τό ιστορικόν τοΰτο κείμενον, μεγαλοπρεπές εις δλας αύτοΰ τάς 
διαστάσεις, έχει ώς έξής:

«“Ελληνες! Νέος εχθρός προσέβαλε σήμερον τήν πρωίαν τήν τιμήν τής πα
τρίους μας. Χωρίς καμμίαν προειδοποίησιν, τήν ιδίαν στιγμήν κατά τήν δποίαν έπε- 
δίδετο άπό τήν γερμανικήν κυβέρνησιν εις τήν έλληνικήν, εν έγγραφον άναγγέλον 
απλώς τήν ένέργειάν της, τά γερμανικά στρατεύματα έκτύπησαν τά σύνορά μας.

»Ό ηρωικός μας στρατός, φρουρός ακοίμητος τοΰ ίεροΰ μας εδάφους, τό προα
σπίζει ήδη διά τοΰ αίματός του.

»“Ελληνες! Ό Έλληνικός λαός, ό όποιος άπέδειξεν ήδη εις τόν κόσμον ότι 
θέτει υπέρ παν άλλο τήν τιμήν, θά τήν υπερασπισθή καί έναντι τοΰ νέου έχθροΰ μέ- 
χρις έσχατων. Ή  Ελλάς, ή τόσον μικρά, τήν δποίαν προσβάλλει σήμερον μία α
κόμη Αυτοκρατορία, είναι ταυτοχρόνως τόσον μεγάλη, ώστε νά μή δύναται νά έπι- 
τρέψη εις κανένα νά τήν θίξη.

»Ό άγών μας θά είναι σκληρός, τραχύς, αμείλικτος. Δέν θά όρρωδήσωμεν πρό 
ουδενός πόνου, δέν θά σταματήσωμεν πρό ουδεμιάς θυσίας. Ά λλ ’ ή νίκη μάς άνα- 
μένει εις τό τέρμα τοΰ δρόμου μας διά νά στεφανώση μίαν άκόμη καί δριστικήν φο
ράν τήν Ελλάδα. Είς τό πλευρόν μας ίστανται πανίσχυροι σύμμαχοι, ή Βρεταννική 
Αυτοκρατορία μέ τήν άκατάβλητον θέλησίν της καί αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τής 
’Αμερικής, μέ τούς άνεξαντλήτους πόρους των. Εις τό πεδίον τής μάχης άγωνιζό- 
μεθα άγκώνα προς άγκώνα μέ τούς άδελφούς μας Νοτιοσλαύους, οί όποιοι χύνουν 
καί αυτοί μαζί μας τό αίμα των διά τήν σωτηρίαν δλοκλήρου τής Βαλκανικής καί 
τής άνθρωπότητος.

»Θά νικήσωμεν! Μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ καί τήν ευλογίαν τής Παναγίας, 
θά νικήσωμεν! Ή ιστορία τών Εθνών θά γράψη άκόμη μίαν φοράν, ότι ή χώρα 
τήν δποίαν λαμπρύνει ό Μαραθών καί ή Σαλαμίς, δέν υποκύπτει, δέν κάμπτεται, 
δέν παραδίδεται.

»"Ολοι μαζί, “Ελληνες, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, υψώσατε τό άνάστημά σας, 
σμίξατε τούς γρόνθους σας καί σταθήτε είς τό πλευρόν Μου, προασπισταί τής Ε λ
ληνικής Πατρίδος, τής χθεσινής, τής σημερινής καί τής αυριανής, άντάξιοι τών προ
γόνων σας, παραδείγματα είς τού έπιγόνους σας, πρόμαχοι τής Ελευθερίας τής 
βγαλμένης άπό τά κόκκαλα τών Ελλήνων τά ιερά.

»Έμπρός, τέκνα τής Ελλάδος, είς τόν ύπέρ πάντων άγώνα!»...
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’Ακολουθούν τό Διάγγελμα τοΰ ΙΙρωθυπουργοϋ τής χώρας, ή ήμερησία διαταγή 
τοϋ ’Αρχιστρατήγου, αειμνήστου στρατάρχου Ά λεξ. ΙΙαπάγου, ή ήμερησία διατα
γή τοΰ ύπουργοϋ των Ναυτικών κ.λ. Καί 6 ενθουσιασμός τής ήμερας άποκορυφοΰ- 
ται μέ τό Διάγγελμα τής Ιεράς Συνόδου πρός τόν στρατόν καί τον λαόν, τό όποιον 
άνεγνώσθη από ραδιόφωνου υπό τοϋ ίδιου αειμνήστου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Χρυ- 
σάνθου, ώς προέδρου. ’Ιδού καί αυτό:

«’Από τής σήμερον ημέρας καί έτερος εχθρός, ή χιτλερική Γερμανία, αδίκως 
καί άνάνδρως έπιτίθεται κατά τής ιεράς ήμών χώρας. Ή  Α.Μ. 6 Βασιλεύς καί ή 
Εθνική Κυβέρνησις καλοϋσιν ημάς εις νέας θυσίας πρός ύπεράσπισιν τής πίστεως 
ήμών καί τοΰ δικαίου καί τής Ελευθερίας.

»Είς δμοιον αγώνα άποδύεται καί ό ομόδοξος ηρωικός λαός έτέρας ιεράς γής, 
τής γείτονος Νοτιοσλαυίας, καθ’ ής τήν αυτήν ήμέραν καί ώραν ήρξατο επιτιθέμε
νος δ κοινός πολέμιος. Αί δυνάμεις τής ύλης καί τοϋ σκότους συνώμοσαν κατά τής 
όυνάμεως τοΰ πνεύματος καί τοΰ φωτός.

»’Αλλ’ ό μέγας Θεός, δστις είναι ΙΙνεΰμα, Φως καί Ζωή, δέν θά έπιτρέψη τήν 
βασιλείαν τοΰ σκότους, καί όπως μέχρι τοΰδε ένίσχυσεν όπλα τά ιερά καί διά τής 
άπαραμίλλου ανδρείας καί γενναιότητος υμών κατέρριψε τόν έξ ’Ιταλίας άντίθεον 
Γολιάθ, ουτω θά συντρίψη καί τόν έκ Γερμανίας Έκατόγχειρα Τυφοέα, καί θά άνα- 
τείλη καί πάλιν εις τήν καθ’ ήμάς ’Ανατολήν καί δλην τήν οικουμένην τόν ήλιον 
τής Δικαιοσύνης καί ’Αλήθειας.

»Έπί τή πίστει ταύτη ή ’Εκκλησία τής Ελλάδος ευλογεί τούς νέους ιερούς 
αγώνας καί εύχεται, ϊνα δ ισχυρός τοϋ Κυρίου βραχίων κατευθύνη τούς πιστούς 
συμμάχους στρατούς εις νέα τρόπαια νίκης καί θριάμβιυν πρός διάσωσιν τοΰ κιν- 
ουνεύοντος χριστιανικού πολιτισμού, έν ώ καί μόνο) είναι δυνατόν νά ζώσι καλώς 
οί εύγενεΐς λαοί. «Ά λλ’ ή καλώς ζήν ή τεθνηέναι τόν εύγενή χρή».

»Ή χάρις τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ είη μετά πάντο)ν ήμών»...
** *

Α ΠΟ ΤΗΣ 11ης πρωινής τής πρώτης ημέρας τής έπιθέσεως, μαζί μέ τάς μυ
ριάδας τοΰ λαοΰ πού κατέκλεισαν τάς δδούς καί συνέρρεον πρός τήν πλατείαν 

Συντάγματος, πρός τό Γενικόν Στρατηγεΐον καί πρός τά ’Ανάκτορα, διά νά διαδη- 
λώσουν τήν θέλησιν όχι πλέον τής άμύνης, άλλά τής νίκης, έφάνησαν καί αί πρώται 
πινακίδες τών διαδηλωτών. Φράσεις - συνθήματα: «Κάτω δ Χίτλερ!», «Θά τούς 
φάμε», κ.λ. Μέ τήν πάροδον τής ώρας αί πινακίδες έπολλαπλασιάζοντο, πολλαί δέ 
δμάόες διαδηλωτών ήρχισαν νά κινούνται πρός τά γερμανικά καταστήματα καί 
πρός τήν γερμανικήν πρεσβείαν. ’Ιδιαιτέρως οί διαδηλο)ταί έκινήθησαν κατά τοΰ 
γνωστοΰ προπαγανδιστικού κέντρου τών Γερμανών εις τήν οδόν Ίπποκράτους,-όπου 
έστεγάζετο εις τό κτίριον τής Πανεπιστημιακής Λέσχης εν δήθεν γερμανικόν βι- 
βλιοπωλεΐον. 'Ομοίως καί κατά τής γερμανικής πρεσβείας, πού εύρίσκετο εις τήν 
δδόν Βασιλίσσης Σοφίας, άλλά ή ’Αστυνομία Πόλεων καί στρατιωτικόν απόσπασμα 
ήδυνήθησαν νά άναχαιτήσουν τούς διαδηλωτάς καί ουτω άπεφεύχθησαν αί κατα- 
στροφαί. Είδικώτερον ή ’Αστυνομία Πόλεων, από τής ήμέρας εκείνης άπεδύετο εις 
τόν νέον μεγάλον αγώνα κατά τών γνωστών καί ποικίλων καταστάσεων τοΰ έλλη- 
νογερμανικοΰ πολέμου καί τής έπακολουθησάσης κατοχής.

Εις τά βουνά τής Θράκης καί τής Μακεδονίας, από τών πρωινών ωρών έγρά- 
φετο έν άσύλληπτον έπος. 'Ολόκληρος ή ιστορία τής Ελλάδος, αυτή ή όποια ξε
κινά άπό τά βάθη τής άρχαιότητος, φθάνει εις τά κράσπεδα τής Βασιλευούσης καί 
πυρακτοΰται εις τάς φλόγας τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821, καί σύρεται πολυνίκης 
μέχρι τών Βαλκανικών πολέμων καί τοΰ έπους τοΰ 1940, δλόκληρος αυτή ή βαρύ-
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ρορ,ος οοξα υπεκλινετο τας στιγμάς έκείνας ευλαβής προ τής εκπληκτικής καί άλη- 
ϋο)ς αφάνταστου εποποιίας των συνόρων. Αί Ικ τοϋ έλληνογερμανικοϋ μετώπου πλη
ροφορίας μετεδιδον οτι δ ήρωισμός τόν όποιον έπεδείκνυον τά αα/όμενα στρατεύ
ματα μας υπερέβαινε καί τοϋ απίστευτου τάς διαστάσεις. Ο'ι "Ελληνες στρατιώται 
εμαχοντο ενάντιον οεκαπλασίων δυνάμεων καί εκατονταπλάσιων μηχανικών μέσων 
ως_Λεοντες, πρώτοι δέ̂ οΕ ύπερασπισταί τοϋ παρά τά έλληνοβουλγαρικά σύνορα όχυ- 
ρου Ιστιμπεη συνετριοον μέ άπαράμιλλον ηρωισμόν τάς γερμανικάς επιθέσεις καί, 
°1.  ύΡωικης εξορμησεως άπεδεκάτιζαν διά τής ξιφολόγχης μέγα αριθμόν Γερμα
νών στρατιωτών, συλλαμβάνοντες καί τάς πρώτας έκατοντάδας αιχμαλώτων τού γι- 
τλερικου στρατού. Λ

ΙΙερι τας έσπερινάς ώρας, ενώ κατά τούς υπολογισμούς τοϋ αντιπάλου θά έπρε
πε να ειχομεν άνατραπή εντός δύο τό πολύ ωρών, δ αγών συνεχίζετο σκληρός καί 
λυσσώδης, εις τρόπον ώστε καί τά επίσημα γερμανικά άνακοινωθέντα νά ομολογούν 
την εκπληξιν. Μέσα εις ένα φοβερόν δγκον πυρός, υπό αληθή καταιγίδα βομβών 
και ενψ εκατοντάδες εχθρικών πτωμάτων συνεσσωρεύοντο προ τοϋ εύστοχου πυρός 
του ελληνικού ^πυροβολικού, ή Ελλάς κατεδείκνυε οτι είναι ικανή διά θαύματα 
ακόμη και παρα την επί 160 ημέρας αιμορραγίαν τοϋ έλληνοϊταλικοΰ μετώπου. Καί 
ηλυεν η νύκτα, η πρώτη νύκτα από τής έπιθέσεως διά νά μεταβληθή ό Πειραιεύς 
εις αληθινήν κολασιν πυρός καί σιδήρου. Ή  γερμανική αεροπορία έπληξε διά μα- 
γνηακων τορπιλλών καί τό «Κλάν Φρέϋτζερ», αγγλικόν σκάφος πλήρες πολεμεφο- 
- 'Τ Λ ^  αποίελε5Ρ'α τρομεράν έκρηξιν καί καταστροφάς εις ολόκληρον σχεδόν τήν 
ao ιν. Μεταξύ τών πρώτων νεκρών, έκ τών βομβαρδισμών καί των εκρήξεων τοϋ 
επίνειου και δυο αξιωματικοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων: 6 ’Αστυνόμος Γ. Λεβέντης 
και ο 1 παστυνομος Α. Κουφός, πολυάριθμοι δέ οι τραυματίαι συνάδελφοί των καί 
κατώτεροι.^ Ολόκληρός ή Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς ήγωνίσθη ύπεοανθρώ- 
πως την νύκτα εκείνην εις τούς τόπους τών καταστροφών, μέ άκατάβλητον δέ ήρωϊ- 
σμον των υπάλληλων της επέτυχε νά διασώση πλεΐστα άτομα έκ τών ερειπίων, νά 
καταστειλη τας πυρκαϊάς καί νά διαφύλαξη τάς περιουσίας τών κατοίκων πού πανι
κόβλητοι εγκατελειπον οικίας καί καταστήματα διά νά σωθούν.

Την ίδιαν νύκτα, εις τήν δεινοπαθήσασαν πόλιν τοϋ Πειραιώς καί εις άντι- 
σιαθμισμα του δλεθρου, έφθανε ή εΐδησις οτι οΕ ύπερασπισταί τοϋ όχυροΰ Κελκα- 
για ε^ολοθρευσαν καί αυτοί τούς είσελθόντας εντός αύτοΰ Γερμανούς../

** ¥

Ο  ΑΝΙΣ° 2  ΑΓΩΝ εις τα σύνορα συνεχίζεται μέ τήν ιδίαν Ιντασιν καί τήν έπο- 
Πλ μενην. Οι εισβολείς προχωρούν άπό ώρισμένα σημεία, άλλα προκεχωρημένα 
ολληνικα τμήματα καταλαμβάνουν κατόπιν σκληρών αγώνων τά υψώματα 1016 
και 1031 και αιχμαλωτίζουν δλόκληρον γερμανικόν τάγμα μέ 550 άνδρας. Τό όνυ- 
ρον ^Ιστιμπεη όμως, έπειτα άπό λυσσώδη καί άπέλπιδα άντίστασιν πού έπροκάλε- 
σε τον θαυμασμόν των Γερμανών, πίπτει. Καί έκ παραλλήλου δώδεκα γερμανικαί 
Λ,υροβολαρχιαι βάλλουν^ κατα του ^οχυρού Έχινος, τό όποιον άπό τής προηγούμενης 
ανθιστατο με αφθασι,ον ηρωισμόν τών υπερασπιστών του.

Ή  8η ’Απριλίου 1941 εύρίσκει τάς έλληνικάς δυνάμεις εις μεγάλην άντεπί- 
θεσιν προς ανακαταληψιν του υψώματος τής Κρέστης, τό όποιον άπό τής νΤκτός 

Γερμανούς. Ή  ηρωική φρουρά του όχυροΰ Περιθώρι έξ άλ
λου, δια θυελλώδους εξορμησεως αποκρούει τούς Γερμανούς οΕ όποιοι τό είχαν πε- 
ρικυκλωσει πανταχοθεν καί προκαλεϊ εις αυτούς βαρυτάτας άπωλείας. Τριακόσιοι 
τουλάχιστον περίτρομοι Γερμανοί παρεδόθησαν αιχμάλωτοι καί άνω τών έκατό έωο- 
νευθησαν κατα την εξορμησιν έκείνην. ’Αλλά τό οχυρόν τής Νυμφαίας, τό οποίον
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επί διήμερον άνθίστατο ήρωϊκώτατα, ύπέκυπτε τάς ιδίας περίπου ώρας πρό τοΰ 
καταιγιστικού πυρός βαρέος πυροβολικού καί ίσχυράς αεροπορικής δυνάμεως καθέ
του έφορμήσεως. Και αυτό, άφοΰ είχον καταστραφή άπαντα τά πυροβόλα του καί οί 
χειρισταί των είχον φονευθή ή τραυματισθή.

Ή  επομένη, ή 9η ’Απριλίου, έχει τό μεγαλύτερον βάρος των πολεμικών ανα
μνήσεων καί επιφυλάσσει ύψίστην δόξαν καί τιμήν εις τούς «ήττημένους νικητάς». 
Διότι άφοΰ ύστερα από σφοδροτάτας επιθέσεις διά τής ξιφολόγχης καταλαμβάνεται 
το ύψωμα τής Κρεατής, καί άφοΰ οί ύπερασπισταί των οχυρών Περιθώρι, Μαλιάγκα 
καί Λύσσε ενεργούν θυελλώδεις εξορμήσεις παρά την ίσχυροτάτην πίεσιν τοΰ έχθροΰ 
καί συλλαμβάνουν έκατοντάδας Γερμανών αιχμαλώτων, λαμβάνει χώραν διάσπασις 
τής Γιουγκοσλαυϊκής άμύνης καί οί Γερμανοί προχωρούν πρός την Θεσσαλονίκην. 
Διατάσσεται κατόπιν τούτου κατάπαυσις τοΰ άγώνος εις τ η ν '’Ανατολικήν Μακεδο
νίαν καί οί Γερμανοί εισέρχονται εις τήν Θεσσαλονίκην, δπου εις την ύπογραφεΐσαν 
αυθημερόν συμφωνίαν οί εκπρόσωποι τοΰ Γερμανικού Στρατηγείου  τονίζουν μέ ίδι- 
κήν των πρωτοβουλίαν: «’Αναγνωρίζεται ρητώς, δτι μέχρι τής στιγμής τής έπι- 
τεύξεως τής συμφωνίας διά τήν συνθηκολόγησιν, τά ελληνικά στρατεύματα εις τήν 
’Ανατολικήν Μακεδονίαν επολέμησαν μέ ηρωισμόν εναντίον των γενναίων γερμανι
κών στρατευμάτων. Καίτοι τά ελληνικά στρατεύματα έκράτησαν μέχρι τής τελευ
ταίας στιγμής τάς θέσεις των, ό Διοικητής τοΰ Τομέως Στρατοΰ ’Ανατολικής Μακε
δονίας άπεφάσισε νά συνθηκολογήση κατόπιν τής από Σερβίας προελάσεως τών 
γερμανικών στρατευμάτων διά τής κοιλάδος τοΰ Άξιου, ίνα παρεμποδισθή περαι
τέρω αιματοχυσία»...

Τήν αυτήν ημέραν, εις τά διάφορα οχυρά λαμβάνουν χώραν μεγαλειώδεις 
σκηναί, άντάξιαι μόνον τών Ελλήνων. Εις τό οχυρόν Λύσσε, τό όποιον επί τετραή
μερον άντέστη εις τάς φοβέρας γερμανικάς επιθέσεις, οί ύπερασπισταί υποστέλλουν 
μέ δάκρυα τήν έλληνικήν σημαίαν, ένφ δ Γερμανός διοικητής τής επιτεθείσης με
ραρχίας παρατάσσει ολόκληρον τάγμα διά νά τούς άπονείμη τιμάς κατά τήν έξοδον 
καί άποχώρησίν των. Εις τό οχυρόν Ροΰπελ, ό παραλαβών τοΰτο Γερμανός αξιω
ματικός παρατάσσει πάλιν ολόκληρον τάγμα διά νά άπονείμη τιμάς κατά τήν έξο
δον τών υπερασπιστών του. Καί εις τό οχυρόν Παληοουροΰνες, δ Γερμανός Μέραρ
χος προσφωνεί τούς "Ελληνας έξοδίτας, έξαίρων τον ηρωισμόν των καί τονίζων δτι 
οί Γερμανοί στρατιώται είναι υπερήφανοι διότι αντιμετώπισαν τοιούτους αντιπάλους. 
’Ακολούθως παρατάσσει έν τάγμα καί παρακαλεϊ τον επί κεφαλής τοΰ δχυροΰ “Ελ
ληνα άξιωματικόν νά τό έπιθεωρήση...

Αί αύταί σκηναί λαμβάνουν χώραν καί εις πολλά άλλα δχυρά. Καί ή ημέρα, 
ή 9η ’Απριλίου 1941, κλείει μέ αναφοράν τοΰ διοικητοΰ τής LXXII γερμανικής 
μεραρχίας πρός τό Γερμανικόν Στρατηγεΐον, εις τήν όποιαν τονίζεται δτι ή γραμμή 
Μεταξά υπερείχε εις αμυντικήν αξίαν καί αυτής τής γραμμής Μαζινώ.

** *

Λ I ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΗΜΕΡΑΙ, μέχρι τής εισόδου τών Γερμανών εις τάς ’Αθήνας, 
Ά  χαρακτηρίζονται από τον άπελπι αγώνα τοΰ Στρατοΰ ’Ηπείρου καί τών άλλων 
δυνάμεων, έν οίς καί αί συμμαχικαί. Μερικά άπό τά γεγονότα τών ημερών εκείνων: 
Τήν 11ην ’Απριλίου αί έλληνοβρεταννικαί δυνάμεις αποκρούουν σφοδράς γερμανι
κάς επιθέσεις εις τήν περιοχήν Βεύης - Κλειδί, τήν έπομένην άλλαι έλληνοβρεταν- 
νικαί δυνάμεις άντεπιτίθενται καί συγκρατοΰν τον εχθρόν εις τήν περιοχήν Κοζά
νης, τήν 18ην αύτοκτονεί δ πρωθυπουργός ’Αλέξανδρος Κορυζής, τήν 19ην δ αεί
μνηστος ’Αρχιστράτηγος ’Αλέξανδρος Παπάγος συνιστά διά διαταγής του πρός τον 
στρατόν ’Ηπείρου άμυναν μέχρις εσχάτων, την 22αν δ Βασιλεύς Γεώργιος Β ' καί
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ή κυβέρνησις εγκαταλείπουν τάς ’Αθήνας καί μεταβαίνουν είς Κρήτην προς συνέ- 
χισιν του Άγώνος... Τήν 22αν τοΰ μηνός τριακόσιοι μαθηταί τής Α' καί Β' τά- 
ςεως τής Σχολής Εύελπίδων αναχωρούν μέ τήν σημαίαν των είς Κρήτην διά να 
συνεχίσουν τον αγώνα, ενώ τό είς τόν Ναύσταθμον ευρισκόμενον θωρηκτόν «Κιλ
κίς» βάλλεται υπό γερμανικών αεροπλάνων καί βυθίζεται. Καί τήν 26ην, ή τελευ
ταία πρό τών ’Αθηνών αναλαμπή: Σκληρά μάχη Ελλήνων καί Βρεταννών πρός 
τάς γερμανικάς έμπροσθοφυλακάς παρά τό Καλλίδρομον...

Οι Γερμανοί πρό τών πυλών τής πρωτευούσης λοιπόν τήν 26ην ’Απριλίου 1941. 
Καί ό αείμνηστος «Γ.Λ.Β.», ό πρύτανις τής δημοσιογραφίας Γεώργιος Α. Βλάχος, 
γράφει είς τήν έφημερίοα του διά νά άκουσθή είς δλόκληρον τόν ελληνικόν χώρον:

«"Ελληνες! Τά χέρια σφικτά ό ένας μέ τόν άλλον. Σταθήτε είς τό ύψος τής 
ιστορίας σας υπερήφανοι καί αξιοπρεπείς. ’Ανεγνώρισαν τήν γενναιότητα καο-τήν νί
κην τοΰ στρατού μας. Θά αναγνωρίσουν καί τό δίκαιόν μας. Έκάμαμε τό καθήκον 
μας ως τίμιος λαός!...». Καί είς άλλο σημεΐον: «Παιδιά! Κλείστε μέσα σας τήν 
Ελλάδα! Ζήσατε μέ τήν φλόγα τών τελευταίων θριάμβων της! Μέ τήν δόξαν τού 
στρατού μας ή Ελλάς θά ξαναζήση μεγάλη, διότι ήγωνίσθη τιμίως διά τό δίκαιον 
καί τήν έλευθερίαν της!... ’Αδελφοί! θάρρος, καρτερία καί υπομονή. Ψηλά τις 
καρδιές! Θά νικήσωμεν καί τήν δοκιμασίαν αυτήν!... "Ελληνες! Τά μάτια σας είς 
τήν Ελλάδα, μέ υπερηφάνειαν καί αξιοπρέπειαν! Ύπήρξαμεν τίμιος λαός καί γεν
ναίοι στρατιώται!...».

Τήν 27ην ’Απριλίου 1941 δ εχθρός είσήρχετο είς τήν πρωτεύουσαν τής Ε λ
λάδος. Ή  συνέχεια τής έποποιΐας έγράφη είς τήν Πελοπόννησον καί είς άλλας 
άκτάς μέ τήν άποχώρησιν τών συμμάχων Βρεταννών, έπεσφραγίσθη δέ είς τήν 
Κρητην από τής 30ής Απριλίου μέχρι καί τών αρχών τοΰ ’Ιουνίου μέ τήν ιστορι
κήν «Μάχην τής Κρήτης». Καί τήν 4ην ’Ιουνίου έγένοντο είς ’Αθήνας αί πρώται 
εκτελέσεις Ελλήνων πατριωτών ύπό τών Γερμανών...

** *

Λ/Γ ΕΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ από τού Μαίου 1941 — καί μετά πέντε έτη, οκτώ μή- 
-1V1 νας καί όκτώ ήμέρας άπό τής 1ης Σεπτεμβρίου 1939, δτε αί γερμανικαί μη
χανοκίνητοι φάλαγγες εϊσήρχοντο είς τήν Πολωνίαν — τήν 8ην Μαίου 1945, ή 
Γερμανία παρεδίδετο άνευ ορών είς ένα ταπεινόν σχολικόν κτίριον, τό όποιον έστέ- 
γαζε τό Στρατηγείον τού ’Αρχιστρατήγου τών Συμμαχικών Δυνάμεων Ντουάϊτ Ά ϊ- 
ζενχάουερ. Ή  περίοδος τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου έκλεινε κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
καί ολόκληρος δ κόσμος έπανηγύριζε τήν Νίκην τής ’Ελευθερίας. Μαζί μέ τόν κό
σμον αυτόν έπανηγύριζε καί ή Ελλάς, αυτή πού πρώτη έδωσε τό παράδειγμα τής 
θυσίας, τής δόξης καί τού ήρωϊσμοΰ καί έπλήρωσε τόν μεγαλύτερον φόρον αίματος, 
δακρύων καί καταστροφών. Ή  Ελλάς τής τιμιότητος είς τάς συνθήκας, τοΰ άφθά- 
στου μεγαλείου είς ψυχισμόν καί καρτερίαν, ή οποία, κατά τήν ιστορικήν έκφρασιν 
τοΰ Χαριλάου Τρικούπη, «προώρισται νά ζήση καί θά ζήση» διά νά δεικνύη τόν 
δρόμον τής ελευθερίας καί νά φωτίζη τάς έπερχομένας γενεάς...

ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«. . .  Μιά άξέχαστη έκδρομή... »
'Υπό τοϋδοκ. Ύπαστυνόμου κ. ΑΛΚΙΒ. ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ

Ή  ώρα είναι 6 παρά τέταρτο. Έτοϋτο τό Κυριακάτικο πρωϊνό ίσως για τούς 
άλλους δεν διαφέρει πολύ από τις άλλες μέρες. Είναι ένα ανοιξιάτικο πρωινό σαν 
δλα τ’ άλλα... Μά, γιά τήν χαρούμενη συντροφιά πού περίμενε έξω από τά γραφεία τοϋ 
«ΠΑΥΣΑΝΙΑ» στην πλατεία Κάνιγγος, έχει κάτι τό ξεχωριστό. Είναι μιά συντρο
φιά πού άποτελεϊται από κάθε τάξη καί ηλικία ανθρώπων. ’Αστυνομικοί, Υπάλλη
λοι, ’Εργάτες, ’Επιστήμονες, Καλλιτέχνες, Κυρίες, Δεσποινίδες, ’Άντρες, Παιδιά. 
Τί περιμένουν δλοι αυτοί οί άνθρωποι; Ποιοι είναι; Γιατί συγκεντρώθηκαν εδώ τέ
τοια ώρα;

Τήν απάντηση τήν δίνει τό μεγάλο, γαλάζιο αυτοκίνητο πού φτάνει σέ λίγο. 
Οί δυο πινακίδες πού τοποθετούνται μπροστά καί πίσω, μάς δίνουν τήν εξήγηση. ’Έ 
χουν έπάνω τό έμβλημα τής ’Αστυνομίας καί γράφουν μέ μεγάλα καλλιτεχνικά γράμ
ματα: «ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕ
ΣΕΩΝ».

Ναί. Πραγματοποιεί σήμερα τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ’Αρχηγείου ’Αστυ
νομίας Πόλεων τήν πρώτη έφετεινή έκπαιδευτική του εκδρομή. Καί δλοι αυτοί είναι 
καλεσμένοι του. «ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΟΛΕΩΝ». Πετά αμέσως ή σκέψη στήν δδό Καλλιδρομίου 12. Σ’ ένα συνηθισμένο 
κτίριο. Μά, πού είναι ένα άπό τά πιο αγαπημένα ’Αστυνομικά οικήματα. Γιατί εκεί 
μέσα υπάρχει ένας μικρός ναός άγάπης καί καλωσύνης. Εκεί μέσα λίγοι αστυνομι
κοί ύπάλληλοι, φωτισμένοι άπό τήν Αστυνομική ’Ιδέα, αγωνίζονται νά φέρουν τήν 
άνοιξι ακόμη καί μέσα στή βαρυχειμωνιά. Μοχθούν σκληρά, υπομένουν καρτερικά, 
δημιουργούν, δίνουν μάχες, εργάζονται. Αυτό είναι τό έμβλημα έτουτου τού γρα
φείου «ΕΡΓΑΣΙΑ—ΑΓΑΠΗ». Μιά έκπομπή, ή πιό καλή ανάμεσα στίς πιο καλές. 
"Ενα θαυμάσιο πνευματικό δημιούργημα πού τιμά τήν ’Αστυνομία καί μιλάει με 
ένα συναρπαστικό τρόπο στήν καρδιά το ϋπολίτου. Τοϋ κουβεντιάζει φιλικά. Τόν 
πείθει. Τόν κάνει φίλο. Μιά ιστορία δέκα τριών έτών αγώνων, στήν υπηρεσία τού 
’Αστυνομικού Σώματος. Μιά πνευματική Αμεσος Δρασις, πού τήν ευεργετική πα
ρουσία της τήν χαίρονται χιλιάδες άνθρωποι, άπό κάθε γωνία τής Ελλάδος. Ινι 
υστέρα τό Κινηματογραφικό Συνεργείο τής ’Αστυνομίας. Ενας κομψός πρεσβευτής 
πού κινείται άδιάκοπα άπό τόπο σέ τόπο, καθώς οί ρίζες του όλοενα και προχιυροΰν 
βαθύτερα, πλατύτερα μέσα στή λαϊκή συνείδηση... Καί τέλος, τό γραφείο έςυπη- 
ρετήσεως τού κοινού. Τί θαυμάσιο έργο! Πόση απήχηση βρίσκει στήν κοινή γνώμη! 
Καθένας έχει κάτι νά πή γ ι’ αυτό τό ταπεινό γραφείο. "Ενα καλό λόγο πού ακού
σε, μιά φιλική ενθάρρυνση σέ δύσκολες ώρες, ένα καλοσυνάτο χαμόγελο αισιοδοξίας. 
Πολλά τά πεπραγμένα τού γραφείου αυτού. Μά, ίσως νά βρούμε μιά άλλη φορά 
τήν ευκαιρία νά τά μνημονεύσουμε. Γιατί πρέπει νά τά μνημονεύουμε κάποτε - κά
ποτε, χωρίς προκατάληψη καί χωρίς διάθεση άρνητικής κριτικής.

«ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ». Μιά ιστορία ολόκληρη, πού βρίκαμε δ- 
λοι τήν ευκαιρία νά τήν κουβεντιάσουμε κ,αθώς περιμένουμε τό πούλμαν...

Κι’ δταν εκείνο εμφανίστηκε, ένόμισες γιά μιά στιγμή πώς δεν βρισκόσουν 
στήν Ελλάδα. Ταχύτατη καί πειθαρχημένη ή επιβίβαση, καθώς δ κ. Πηλός πα- 
ρακαλοΰσε ονομαστικά ένα - ένα μας, μέ τό χαμόγελο στά χείλη, νά πάρη τή θέση 
του, πού ήταν καθορισμένη άπό πριν.

Κι’ ύστερα, δ φίλος δδηγός, δ κ. Διαμαντής, βάζει μπροστά. Κάνουμε τό σταυ-
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ρό ^μας καί ξεκινάμε. ’Άγνωστοι οι περισσότεροι μεταξύ μας. Ό πάγος πρέπει νά 
λυωση. Αύτό^τό^εχει προβλέψει, όμως, ό %. Πηλός. Καί νά, παίρνει τό μικρόφωνο. 
Γί ανθρώπινα ευγενικά λόγια! Μας καλωσορίζει για λογαριασμό "τού ’Αστυνομικού 
κώματος, ^μάς μεταφερει τις ευχαριστίες καί την αγάπη τού κ. ’Αρχηγού, καί μάς 
εύχεται νά περάσουμε, μέ τή βοήθεια τού Θεού, μιά χαρούμενη κι’ ευχάριστη μέρα. 
Κι ύστερα άναγγέλλει ενα - ενα όλους τούς εκδρομείς, παρακαλώντας νά τούς χει
ροκροτήσουμε. Μια πρωτοτυπία, πού σχολιάζεται μ’ ενθουσιασμό. Τούρα δέν είμαστε 
πια άγνωστοι μεταξύ μας. Ό πάγος λυώνει. Έτυχε νά λάβουμε μέρος καί σ’ άλλες 
εκδρομές, μά τέτοια ^φιλόξενη ενθάρρυνση δέν θυμώμαστε ν’ ανταμώσαμε αλλού. 
Κι όχι μονάχα μάς αναγγέλλει, αλλά καί παρακαλεϊ ενα - ενα νά έρθη στο μικρό
φωνο, νά πή δυό λόγια. Ετσι καί γίνεται. Μέ πόση περηφάνεια παρουσιάζει τούς 
συνεργάτες του. Αυτό τό προσέχουν όλοι καί χειροκροτούν θερμά. Στή συνέχεια μάς 
αναγγέλλει τό δρομολόγιο πού θ’ ακολουθήσουμε καί μάς παρακαλεϊ θερμά νά τό 
ακολουθήσουμε με τάξη, ώστε ή έκδρομη μας νά εχη άπόλυτη επιτυχία. Δυό λόγια 
ακόμα λέει από τό μικρόφωνο γιά την ’Αστυνομία, καί ιδιαίτερα γιά τό ’Αρχηγείο 
τής Αστυνομίας Πόλεων. Πόσο ζεστά είναι τά λόγια του! Καί ύστερα δίνει 'τό σύν- 
θφμα για ξεφαντωμα, για τραγουοι. Δίνει πρώτος τό παράδειγμα. Τό δίνει μέ πολύ 
συγκινητικό τροπο, γιατί όλοι ξερουμε ότι δ μεγάλος του γυιός (ή πιό μεγάλη α
δυναμία στή ζωή του) έχει μείνει πίσω στην ’Αθήνα. Μόνος, μέ πυρετό 40. Δέν 
δείχνε, όμως, την αγωνία του του ό κ. Πηλός. Μεγαλείο ψυχής, πού τό πρόσεξαν 
όλοι.

Τό̂  αυτοκίνητο αφήνει τώρα τήν ’Αθήνα. Ρουφά λαίμαργα τις άποστάσεις. Σκα- 
ραμαγκάς - Ασπρόπυργος — Αγια Σωτήρα — Κάζα. Ή  μέρα είναι όμορφη. Ή 
φύση γύρω οργιάζει. Οί κατακόκκινες παπαρούνες μοιάζουν σάν ζωηρές πινελλιές 
μ.-σα στούς καταπράσινους αγρούς. Ή άνοιξη έχει μεταμορφώσει τά πάντα. ’Αγριο
λούλουδα κάθε λογής,  ̂κίτρινα, κόκκινα, άσπρα συνθέτους'ενα σπάνιο ζωγραφικό 
πίνακα... Τά σκηνικά αλλάζουν κάθε τόσο καί λιγάκι, ενώ, μέσα στο πούλμαν, καί
γεται τό πελεκούδι. Τραγούδια, αστεία, ανέκδοτα... Φαίνεται πώς θάχη μεγάλη 
^ατυχία ή εκδρομή μας. Η καλή μέρα άρχίζει από τό πρωΐ. Γύρω μας περνούν 
βιαστικά καί χάνονται λόφοι, κοιλάδες, βουνά, χαράδρες... Νά γιατί τό Ελληνικό 
τοπεΐο είναι απαράμιλλο σέ ομορφιά καί δέν μοιάζει μέ κανένα άλλο κομμάτι τής 
γής. Δέν κουράζει ποτέ τό μάτι. Σέ κάθε βήμα άντικρύζεις κάτι καινούργιο. Βρι
σκόμαστε τώρα στό πιό ψηλό σημείο τής Κάζας καί αρχίζουμε νά κατηφορίζουμε, 
ενώ τό κέφι άνηφορίζει ασυγκράτητο. Τό θέαμα είναι υπέροχο από τούτο τό ση
μείο, καθώς απλώνεται κάτωθέ μας ή Θηβαϊκή πεδιάδα. ’Αλλά, καιρός είναι 
πιά νά κάνουμε τήν πρώτη μας στάσι. "Ολοι άποζητούν τό πρωινό καφεδάκι. Έ - 
χουμε φθάσει^ στό Κριεκούκι. Ή αποβίβαση γίνεται γρήγορα καί μέ τάξη. Μερικοί 
ντόπιοι κυκλώνουν τό  ̂αυτοκίνητο καί διαβάζουν τήν πινακίδα. ’Αναλαμβάνουμε νά 
ιούς εξηγήσουμε ποιοι είμαστε. Ενας εύγενέστατος Ινωμοτάρχης μάς εξυπηρετεί 
πρόθυμα. Μαζί του̂  καί μαζί μέ άλλους καινούργιους φίλους πού γνωρίσαμε εκεί, 
παίρνουμε τό καφεδάκι μας. ΚΓ ύστερα ξανά στό-πούλμαν, καί... καλό μας ταξίδι.

Πλησιάζουμε τώρα στή Θήβα. Μιά άλλη έκπληξη μάς περιμένει.. Ξεναγοί οί 
Αστυφύλακες Δημοσίων Σχέσεων. Ναι! Οί ’Αστυφύλακες. Ό κ. Πηλός λέξη. Τούς 
παραδίνει τό μικρόφωνο καί τούς χειροκροτεί μέ καμάρι. Δέν είναι αυτό ωραίο παρά
δειγμα γιά μίμηση; Πόσο πολύ αυτό ανεβάζει τό ηθικό τους! Καί πόσο άνεβάζει 
επίσης τή φήμη καί τό δνομα τού ’Αστυνομικού Σώματος! Ό οδηγός Άστυφύλαξ 
(οδηγός τού Κινηματογραφικού Συνεργείου) δ κ. Καλπαξίδης έξηγεί από μικροφώ
νου τά των Θηβών. Τί καμάρι οί δικοί του! Πόση περηφάνεια νοιώθουμε όλοι μας, 
καθώς τον άκοΰμε νά μάς ξεναγή. Οί ’Αστυφύλακες τού' Τμήματος Δημοσίων Σχέ
σεων, κάθισαν, μελέτησαν καί τώρα μάς αποκαλύπτουν τον καλύτερο έαυτό τους.
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Μπράβο τους. Μπράβο χίλιες φορές στον κύριο ΙΙηλό μέ τήν πολιτισμένη πρωτοτυ
πία του. Στή Θήβα κατεβαίνουμε. Είναι ή δεύτερη στάση μας. Πηγαίνουμε ομαδικά 
στην εκκλησία. ’Ανάβουμε τό κεράκι μας, παρακολουθούμε τή Θεία λειτουργία, καί 
ύστερα γραμμή για τό Μουσείο των Θηβών. Ό υποφαινόμενος τώρα έχει τό λόγο, 
για ξενάγηση. Θαυμάζουμε τά πλούσια έκθέματα τοΰ Μουσείου καί γεμίζουμε ύπε- 
ρηφάνεια γιά τήν προγονική κληρονομιά. "Ενα δοξασμένο παρελθόν άνασταίνεται 
μέσα μας. Τό ζοΰμε συγκινημένοι.

Επιβίβαση καί πάλι. Καί δρόμο παίρνουμε, δρόμο άφήνουμε, ενώ τό τραγούδι 
ξαναρχίζει. Οί μουσικοί σκοποί διαδέχονται δ ένας τόν άλλον. Μιά κιθάρα στο βά
θος ακομπανιάρει νοσταλγικά. Ή  ώρα κυλάει καί φθάνουμε ,στή Λεβαδειά. Έδώ 
μας ξεναγεί δ άστυφύλαξ κ. Γιαννόπουλος. Μάς μιλάει γιά τήν παληά καί τήν και
νούργια ιστορία τού τόπου. Καί δ υποφαινόμενος συμπληρώνει. Κατεβαίνουμε καί 
τρέχουμε γιά τά σουβλάκια. Τό δροσερό αεράκι τής έξοχης μάς έχει ανοίξει τήν 
όρεξη. Μερικοί μάλιστα... διψούν. Καί κατεβάζουν καί κανένα ποτηράκι κοκκινέλι, 
πράγμα πού προκαλεί τά άθώα πειράγματα των άλλων. Θαυμάζουμε τή Λειβαδιά, 
καί ύστερα τήν άποχαιρετοΰμε, συνεχίζοντας τό δρομολόγιό μας. ’Ανεβαίνουμε τώ
ρα προς τόν Παρνασσό. Τά σκηνικά αλλάζουν καί πάλι. Γιά φόντο τώρα έχουμε 
τις χιονισμένες βουνοκορφές τού Παρνασσού. Τό κέφι συνεχίζεται αμείωτο. Μερι
κοί μάλιστα άναδεικνύονται καί δεινοί χορευταί. Δέν είναι καί τόσο εύκολο νά χο- 
οέψης μέσα στό στενό διάδρομο ενός πούλμαν. Μά, τά καταφέρνουν θαυμάσια καί 
δίκαια χειροκροτούνται.

Καί μιά ευχάριστη παρένθεση. ’Έχουμε μαζί μας ένα κορίτσι άπό τή Ρωσία, 
τή Βάλλια. Προέρχεται άπό οικογένεια Ρώσων εύγενών, πού φεύγοντας άπό τόν... 
κομμουνιστικό... παράδεισο, εγκαταστάθηκε στή χώρα μας. Τραγουδάει, μέ τή γλυ- 
κειά φωνή της, ένα παληό ρωσικό τραγούδι... ’Αφιερωμένο σ’ αυτούς πού κατέστρε
ψαν τή χώρα της. Καί καταχειροκροτείται.

Καί τό πούλμαν άνηφορίζει, δλο άνηφορίζει στις πλαγιές τοΰ Παρνασσού. Κά
ποιος αρχίζει τό τραγούδι τής Άράχωβας, καί τούς παρασύρει δλους. Κατακαημέ- 
νη Άράχωβα!... Τήν βλέπουμε σέ λίγο άπέναντί μας. Ό άστυφύλαξ κ. ’Αλέξανδρος 
Πιπιτός έχει τώρα τό λόγο. Οί φωνές καί τά τραγούδια παύουν, καθώς δ κ. Πιπιτός 
μάς εξηγεί μέ κάθε λεπτομέρεια τήν ιστορία τής Άράχωβας. Μάς θυμίζει ακόμα 
τή μάχη πού έδωσε δ Καραϊσκάκης στά 1826, δίνοντας δείγματα τής μεγάλης 
στρατιωτικής του μεγαλοφυΐας.

Κατεβαίνουμε άπό τό αυτοκίνητο. Οι φωτογραφικές μηχανές, επί τό εργον. 
Παίρνουμε δλοι πόζες, όπάτε άνακαλύπτουμε δτι κάποιος λείπει... Νά τος, δμως... 
’Έρχεται σέ λίγο. Καί μάς εξηγεί δτι πήγε νά φτιάξη τά μαλλιά του καί νά διορ- 
θώση τή γραββάτα του, πριν ν’ άποθανατισθή. Ή  καζούρα δίνει καί παίρνει. Πε
ριεργαζόμαστε ύστερα τά έργα λαϊκής τέχνης, άγοράζουμε διάφορα ενθύμια Άρα- 
χωβίτικα καί θαυμάζουμε τό γραφικό τοπίο. Ό ουρανός λές καί στηρίζεται επάνω 
στις πανύψηλες κορφές τού Παρνασσού. Τά σύννεφα κυνηγημένα άπό τό νοτιά τρέ
χουν... Καί οί ρομαντικοί τής παρέας μας (κΓ είναι πάρα πολλοί... οί πιό πολλοί) 
τό ρίχνουν στό ρεμβασμό. Κάτι γράφει δ κ. Πηλός .Τί γράφει άρα γε; Σέ λίγο 
τό «μυστικό» διαρρέει άπό τό συγγενικό του περιβάλλον: Ετοιμάζει ένα μυθιστό
ρημα. Καί ή φύση γύριο τόν εμπνέει γιά μιά καινούργια σελίδα.

’Αλλά, τό στομάχι άρχίζει νά διαμαρτύρεται. Σέ πρόχειρη σύσκεψη (στήν ό
ποιαν δλοι έκλήθηκαν νά πούνε τή γνώμη  τους) άποφασίζεται δμοφώνιυς νά φάμε 
στήν Άράχωβα. Ή  μικρή Βουλή διαλύεται, καί τό πρώτο εστιατόριο καταλαμβά
νεται. Δέν είμαστε καί λίγοι: 42 άτομα, μαζί μέ τά μικρά. Καθόμαστε δλοι. Ό  κ. 
Πηλός άναλαμβάνει νά έκτελέση χρέη... γκαρσονιού. Επιβλέπει, φέρνει ψωμιά, 
σαλάτες. ΚΓ ύστερα κάνει μιά πρόποση υπέρ τής Αστυνομίας, εύχεται σ’ δλους
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καλή όρεξη καί τό γεύμα αρχίζει μέ τούς καλύτερους οιωνούς. Ψητά, σαλάτες, 
τυριά, μαύρο αραχωβίτικο κρασί καί γιαούρτι. Αύτά περιλαμβάνει τύ μενού.

Κι ύστερα αρχίζει τύ γλεντάκι. Καί ανακαλύπτονται νέα ταλέντα... Ταλέντα 
τού τραγουδιού καί τού χορού, άλλα καί ταλέντα τού φαγητού καί τού κρασιού. Δί
πλα μας καί δ κ. Διαμαντής δ οδηγός μας, άξιος συνδαιτημών, αλλά δχι καί συμ
πότης, γιά λόγους ευνόητους.

Κι ύστερα από τήν χαριτωμένη αυτή ανάπαυλα, καί πάλι στύ πούλμαν. Ξεκι
νάμε. Τώρα τύ κέφι είναι πιύ ζωηρό. Λίγο τύ γεμάτο στομάχι, λίγο τύ άραχωβίτι- 
κ,ο κρασί, συντελούν στο ξεφάντωμα. Η καταιγίδα τού κεφιού μαίνεται, μά ξαφνι
κά όλοι σωπαίνουν. Μπροστά μας οί Δελφοί. Σταματούμε στην Κασταλία Πηγή, 
προσκυνηταί τής Δελφικής Ιδέας.

Από τό, γεμάτο μυστικισμό, μυχό πού βρίσκεται ή Κασταλία Πηγή, αρχίζου
με V ανεβαίνουμε σιωπηλοί τήν ιερά δδό, πού ήταν κάποτε γεμάτη κι’ άπύ τις δυό 
πλευρές άπύ αγάλματα, αφιερώματα των Ελληνικών πόλεων. Τίποτε δέν απομέ
νει σήμερα, έκτος άπύ μερικές βάσεις αγαλμάτων, γιά να θυμίζουν μελαγχολικά 
τύ μεγαλείο των Δελφών. ’Ανεβαίνοντας, συναντάμε τό Θησαυρό των ’Αθηναίων, 
άναστηλωμενο από τή Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. Νοιώθω μεγάλη συγκίνηση, 
καθώς καλούμαι νά ξεναγήσω τή συντροφιά μας. Ένα δέος πλημμυρίζει τις καρ
διές όλων μας. Τί νά πρωτοθυμηθώ; Μπροστά σε ποιο μνημείο νά σταθώ νά προ
σκυνήσω; Προχωρώντας, φθάνουμε τώρα στον Ναό τού ’Απόλλωνα. Δέν θά έλθουν 
σήμερα οι ιερείς νά μάς προϋπαντήσουν. Δέν θά μάς διίόση χρησμό ή Πυθία. «Είπατε 
τφ βασιλεί, χαμαί, πεσε Δαίδαλος αυλα, ουκετι Φοίβος έχει καλύβην, ού μάντιδα 
Δάφνην, ού παγάν λαλέουσαν, άπέσβετο καί λάλον ύδωρ».

Έδώ, σ’ αύτήν τήν μαγευτική θέση, στό μικρό έξώστη τού Παρνασσού, κάτω 
άπό τήν άγρια μεγαλοπρέπεια τών βράχων, μέ θέα πρός τό Κρισαίον πεδίον (τον 
κάμπο τής Ιτέας) και τη θαλασσα, λατρεύτηκε το Πνεύμα. Γιατί τίποτε άλλο δέν 
ήταν ή θεοποίησις τού ήλιου ως Φοίβου ’Απόλλωνα, παρά ή θεοποίησις τού Πνεύ
ματος. ’Αφήνουμε τή φαντασία μας νά τρέξη καί νά συμπληρώση τά κενά. Καί νά 
ή Πυθία, που ανεβασμενη στον Τρίποδα, τυλιγμένη μέσα στούς καπνούς καί μασ- 
σώντας φύλλα δάφνης, απαγγέλλει τούς χρησμούς της. Άκούγονται απόκοσμα τά 
λόγια της, πού ηχούν βαρειά μέσα στον ναό...

Κατηφορίζουμε συγκινημένοι κατά τό μουσείο. Τά ταπεινά χόρτα καί οί άνε- 
μώνες πού φυτρώνουν άνάμεσα στά γκρεμισμένα μάρμαρα, μάς γεμίζουν μελαγχο- 
/.ικές σκέψεις γιά τήν τύχη τών υπέροχων αυτών μνημείων. Σέ λίγο φθάνουμε στό 
Μουσείο. ’Ανεβαίνουμε σιγά - σιγά τις μαρμάρινες σκάλες καί συναντούμε τύ πρώ
το έκθεμα. Είναι τύ σύμβολο τού όμφαλού τής γής. 'Ένα κομμάτι ωοειδούς μαρμά
ρου σκαλισμένου. Βρισκόταν στό μέσον τού ναού. Κατά τό μύθο, δ Ζεύς είχε στεί
λει δυό αετούς άπό τούς Δελφούς νά βρουν τό κέντρο τής γής, πρός αντίθετες κα
τευθύνσεις. Εκείνοι πέταξαν γοργά καί, ξαναγυρίζοντας, συναντήθηκαν καί πάλι 
πάνω άπό τούς Δελφούς, πού θεωρήθηκαν τό κέντρο τής γής. ’Απόλυτη σιγή έπι- 
κρατεϊ. Βουβοί μένουμε μπρος στά θεϊκά τούτα έργα, πού βγήκαν άπό χέρια αν
θρώπων... ’Αλήθεια! ’Ανθρώπινα χέρια έφτιαξαν αύτά τά αριστουργήματα; Ή  τέ
χνη, άπό κόρη τής ανάγκης στά πρώτα βήματα τού ανθρώπου, έφθασε στύν ύψιστο 
βαθμό τής τελειότητος καί θεοποιήθηκε κάτω άπό τά χέρια τών Ελλήνων τεχνιτών.

Μέ λύπη μας αναγκαζόμαστε ν’ άφήσουμε τό Μουσείο καί τούς Δελφούς.
Τό αυτοκίνητό μας αρχίζει νά κατηφορίζη πρός τήν ’Ιτέα. Ό κ. Πηλός έχει 

τώρα τον λόγο, κατόπιν γενικής άπαιτήσεως. Παίρνει τον λόγο σάν ξεναγός. Καί 
μιλάει γι άτή σημασία τών Δελφών σάν πνευματικού κέντρου δχι μονάχα τής άρ- 
χαιας Ελλάδος, αλλα μιας πανανθρώπινης κοινωνίας βασισμένης επάνω στήν αρ
χαία Ελληνική φιλοσοφία. Μιλάει γιά τήν Δελφική ’Ιδέα. Μιλάει μέ πάθος. Πυ-
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ρετό έχουν τα λόγια του, καθώς άναφέρεται στην Ελληνική αρχαιότητα. Μας γοη
τεύει τόσο πού ξεχνάμε νά θαυμάσουμε τό υπέροχο τοπίο πού απλώνεται μπροστά 
μας. Τό τέλος τής όμιλίας του καλύπτουν θερμά, παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Σέ λίγο έχομε κατέβει στόν κάμπο τής ’Ιτέας, καί διασχίζουμε τόν έλαιώνα 
του. Τά αυτιά δλων είναι βουλωμένα άπό την κάθοδο. Φτάνουμε στην ’Ιτέα. Τό 
πρόγραμμα προβλέπει μικρή στάση έόώ. Μερικοί έπιμένουν νά κάνουν μπάνιο. Μά, 
γρήγορα παραιτούνται άπό τό σκοπό τους, καθώς σηκώνεται ένα αεράκι πού δρο- 
σίζει άρκετά. Γυρίζουμε ατούς δρόμους για νά γνωρίσουμε την όμορφη αυτή πό
λη, πού οί πιό πολλοί τήν Επισκέπτονται γιά πρώτη φορά. Ύστερα, ένα καφεδάκι, 
καί επιβίβαση στο πούλμαν. Ξεκινάμε γιά τήν ’Άμφισσα. Τό κέφι ξαναθρονιάζεται 
μ.έσα στο αυτοκίνητο. Τά θαλασσινά τραγούδια έχουν τώρα τόν λόγο. Τ’ ανέκδοτα 
δίνουν καί παίρνουν. ΚΓ ύστερα, πλησιάζει στο μικρόφωνο δ άστυφύλαξ κ. ’Αθα
νάσιος Άνδρεούλης. Μιλάει λεπτομερειακά γιά τήν ιστορία τής Άμφίσσης. Μάς 
συναρπάζει, καί τόν καταχειροκροτούμε. Κατεβαίνουμε στην ’Άμφισσα. "Ενας ακό
μα περίπατος ομαδικός, μέ τήν ίδια πάντα τάξη. Κάνουμε την γνωριμία μας μέ 
τήν πόλη. Μά, μερικοί έχουν μείνει πίσω. ’Έχουν ανοίξει τό ραδιόφωνο τού πούλ
μαν καί προσπαθούν νά ακούσουν ’Αθήνα ή Ενόπλων. Γιατί άραγε; Τό μυστήριο 
λύνεται γρήγορα. Είναι φίλαθλοι. Καί παίζουν οί ομάδες τους παχνίδια δύσκολα. 
Υπερτερούν πάντως οί Παναθηναϊκοί, μέ πρώτο φανατικό θαυμαστή του τον κ. Πη
λό καί ολόκληρη τήν παρέα του. Κρίμα πού στο τέλος απογοητεύτηκαν, άκούγον- 
τας τήν ήττα τής δμάδος τους.

’Επιβίβαση, καί δρομολογίου συνέχεια. Αρχίζουμε ν’ άνηφορίζουμε καί πάλι 
τη δυτική πλευρά τού Παρνασσού. Περνάμε τήν Τοπόλια, καί συνεχίζουμε. Τό τρα
γούδι έχει καί πάλι ανάψει. Ό κ. Πηλός, παρά τη  στεναχώρια του, μάς ετοίμασε 
καί μιάν άλλη έκπληξη. "Ορίζει μιάν έπιτροπή άπό πέντε άτομα, μέ πρόεδρο τόν 
κ. Μητροκόλλια, γιά νά έκλέξη τήν Μις Πούλμαν, τήν Στάρ Πούλμαν καί τις επι
κρατέστερες τής συντροφιάς. 'Όλο τό αυτοκίνητο υποδέχεται μέ χειροκροτήματα 
τήν πρότασή του. Είναι, όμως, δύσκολο, τό έργο τής έπιτροπής, γιατί δλες οί κο- 
πέλλες μας είναι ή μιά καλύτερη άπό τήν άλλη. 'Ύστερα άπό μιά θυελλώδη συνε
δρίαση καί άλλεπάλληλες ψηφοφορίες, ή έπιτροπή άποφασίζει ν’ άνακοινώση Απο
τελέσματα. Τό άκουσμα τής πρώτης έκλογής τό υποδέχονται όλοι μέ φωνές, χει
ροκροτήματα, σφυρίγματα. Ή άπονομή των επάθλων στις καλλονές μας άποφασίζε- 
ται νά γίνη, λίγο μετά τήν Γραβιά. Ή  διαδρομή συνεχίζεται μέ άνέκδοτα, άστεΐα 
καί τραγούδια. 'Όλοι πιά έχουμε γίνει φίλοι μεταξύ μας. Οί άγνωστοι πού συναν
τήθηκαν τό πρωί τυπικά, τώρα έχουν γίνει φίλοι μεταξύ τους. ’Αρχίζουμε νά κατη
φορίζουμε. Ή διαδρομή έδώ είναι μαγευτική. Περνώντας μέσα άπό τά αιωνόβια 
έλατα, νοιώθουμε τό δροσερό αεράκι νά μάς δίνη καινούργιες δυνάμεις. Καθώς κατη
φορίζουμε τώρα, ό κ. Πηλός διαβάζει τήν εργασία τού Ντίνου, τού γυιοΰ του καί 
ραδιοφωνικού του συνεργάτη, γιά τήν Γραβιά. Τήν είχε γράψει χθές, νομίζοντας 
πώς θά έρχόταν μαζί μας. ’Αλλά, ή αρρώστια του τόν έμπόδισε. ’Ακολουθεί στο 
μικρόφωνο δ πιό σοβαρός τής παρέας μας, δ έκλεκτός άστυφύλαξ κ. Μητροκόλλιας 
Βασίλειος, βαθύς γνώστης πολλών ιστορικών γεγονότων, καί μάς άναλύει τή σημασία 
τής μάχης τής Γραβιάς. Σέ λίγο φθάνουμε στη Γραβιά, στό ιστορικό Χάνι, ενώ τό 
δειλινό πέφτει πάνω στό βουνό απαλά. Εδώ κατεβαίνουμε γιά νά προσκυνήσουμε 
ευλαβικά στην προτομή τού ηρώα τής Γραβιάς τού Όδυσσέως Άνδρούτσου, πού μέ 
μόνη του τήν άνδρεία καί λίγους άντρες, κλεισμένος μέσα σ’ ένα πλινθόκτιστο χάνι, 
κατετρόπωσε τις ορδές των βαρβάρων καί τό μετέβαλε σέ ναό δόςης, γιά νά τονίζη 
στις έπερχόμενες γενεές πώς ή θέληση τών Ελλήνων γιά νά ζήσουν ελεύθεροι μπο
ρεί νά κάνη θαύματα.

Λίγο ύστερα, ξεκινάμε καί πάλι. Πάρα κάτω, γίνεται ή στέψη τών καλλονών
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με στεφάνια καί αγριολούλουδα. Οί επικρατέστερες περνούν από μια πρόχειρη γέ
φυρα ομορφιάς, ή επιτροπή φωνάζει τα ονόματα καί ό Πρόεδρος τις στεφανώνει. 
Φωνές, χειροκροτήματα, πανζουρλισμός. Καί τό πούλμαν σέ λίγο ξαναγεμίζει. Ξε
κινάμε για τή Λαμία, πού είναι καί ό τελευταίος σταθμός τής διαδρομής μας. Ό 
δρόμος γεμάτος από ανθισμένες «κουτσουπιές», μοιάζει σαν ολάνθιστο περιβόλι. Καί 
ξαφνικά, οί γυναίκες άντεπιτίθενται. Συγκροτούν αμέσως επιτροπή καί εκλέγουν 
τον Μίστερ Πούλμαν. Σπαρταριστά σκίτσα λαμβάνουν χώραν. ’Έτσι δέν καταλα
βαίνουμε πότε περνά ή ώρα, καί φθάνουμε στή Λαμία. Βράδυ πιά. Είναι μιά δμορ- 
φη, χαρούμενη πόλη. Σταματάμε στην πλατεία Λαού, για νά γευθοΰμε το κοκορέτσι 
της. Έόώ τρώμε μεγαλοπρεπέστατα, πίνουμε λαμιώτικο κρασί, κάνουμε μιά βόλτα 
στήν πόλη καί ξεκινάμε. Τό αυτοκίνητο τρέχει γοργά στον καινούργιο εθνικό δρό
μο. Φθάνουμε στις Θερμοπύλες. Μιά ακόμα στάση. Ή  τελευταία. 'Ο άστυφύλαξ 
κ. Ιωάννης Φιλιππαίος, απλά καί παραστατικά μάς ξεναγεί. Ήταν θαυμάσια τά 
λόγια του, καί καταχειροκροτήθηκε με ένθουσιασμό. Καί τώρα ή επιστροφή. Τά 
τραγούδια δίνουν καί παίρνουν. Τ’ ανέκδοτα δημιουργούν ένα σπάνιο κέφι.

Καμμένα Βούρλα... "Αγιος Κωνσταντίνος... Λάρυμνα... Κωπαίδα... Τά διαβαί
νουμε γοργά καί μπαίνουμε στήν ’Αττική. Τό ταξίδι μας πλησιάζει στο τέρμα του, 
καθώς πλησιάζουν τά μεσάνυκτα. Φθάνουμε... Τί κρίμα... Πόσο γρήγορα πέρασε ή 
ωρα... Δέν μάς κάνει καρδιά νά ξαναγυρίσουμε στήν ’Αθήνα. Μιά σιγή απλώνεται 
ξαφνικά μέσα στό πούλμαν. Οί σκηνές αυτής τής άλησμόνητης μέρας ξανάρ
χονται στο μυαλό μας, καθώς ό κ. Πηλός παίρνει καί πάλι τό μικρόφωνο, γιά νά 
μάς εύχαριστήση γιά τή συντροφιά μας, καί νά μάς μιλήση γιά μιά ακόμα φορά 
γιά την ’Αστυνομία, γιά την αγάπη, γιά τον απλό ’Αστυφύλακα τού δρόμου... Μάς 
παρακαλεΐ νά προσέξουμε νά μή ξεχάσουμε τίποτα μέσα στό αυτοκίνητο... Μάς πα- 
ρακαλεΐ νά ρίξουμε κάτι έπάνω μας γιά νά μήν κρυώσουμε... Μάς παρακαλεΐ νά 
προσέξουμε τά παιδιά πού έχουμε μαζί μας... Μάς ζητεί συγγνώμην αν δέν τά 
κατάφερε νά μάς εύχαριστήση. Καί μάς παρακαλεΐ νά ξαναβρεθοΰμε πάλι κοντά 
στό γραφείο του σέ μιά νέα έκδρομή... Τάν χειροκροτούν δλοι θερμά. Χειροκρο
τούν στό πρόσωπό του την ’Αστυνομία, πού είναι πραγματικά ό καθρέπτης τού πο
λιτισμού μας.

Ναί! II ’Αστυνομία κέρδισε ακόμα μερικούς φίλους. Κέρδισε την αγάπη  τους. 
Τούς έφερε κοντά της. Τούς έφερε χωρίς διατάξεις καί νόμους. Τούς έφερε μέ μιά 
καλά σχεδιασμένη εκδρομή. ’Απίστευτο, αλλά αληθινό! Θά θυμούνται δλοι οί εκδρο
μείς γιά πολύ καιρό τις ομορφες στιγμές πού πέρασαν ανάμεσα μας. ’Ανάμεσα σέ 
8 ’Αστυνομικούς υπαλλήλους, πού τούς ένωσε τό γραφείο Δημοσίων Σχέσεων τού 
’Αρχηγείου μας, μέ τά δεσμά τής αγάπης, τού αλληλοσεβασμού, των υψηλών ιδα
νικών.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ! ΑΣΤΓΝΟΜΙΑΣ ΠΟ
ΛΕΩΝ. Πρέπει δλοι νά τό παραδεχθούμε: Υπηρεσίες σάν κι’ αυτό τό Τμήμα των 
Δημοσίων Σχέσεων καί σάν την ’Άμεσο Δράση πλαταίνουν τό λαϊκό υπόβαθρο καί 
θεμελιώνουν την εκτίμηση καί την αγάπη  τού κόσμου προς τήν ’Αστυνομία.

Α. ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ



ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 1966
-  ΛΑΜΠΡΑ1 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΟΝ ΜΑΣ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ —

'Υπό τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ

Με ε γ ρ ε ια ν  συμμετοχήν αθλητών έξ ολοκλήρου τής Ελλάδος καί δή των 
Ενόπλων Δυνάμεων, τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί απάντων των αθλητικών 

σωματείων καί σκοπευτικών συλλόγων τής χώρας, διεξήχθησαν καί εφέτος από 
24—30 ’Απριλίου οΐ Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί ’Αγώνες. Καί ή κατάταξις τών απο
τελεσμάτων έφερε πρώτη τήν δμάδα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έπιβραβεύσασα κατ’ 
αύτόν τον τρόπον μίαν άθόρυβον καί εντατικήν προσπάθειαν πού κατεβλήθη από 
αστυνομικής αθλητικής πλευράς διά τον επίζηλον στέφανον τής νίκης.

Εις τόν χώρον τού Σκοπευτηρίου Καισαριανής καί κατά τήν στιγμήν τής ομιλίας τοϋ 
’Αρχηγού Σ.Ο.Α.Μ. κ. Ν. Παπαρρόδου. Διακρίνονται ό ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού Σώ
ματος κ. Εύάγγ. Καραμπήτσος, ό Διευθυντής τής Κ.Υ.Π. κ. Θ. ΤΤαπαγεωργόττουλος κ.ά.

Ή  συμμετοχή τών αθλητών μας υπήρξε καί έφέτος εύρυτάτη καί λίαν άποδο- 
τική. Οΰτω, τάς διαγωνισθείσας ομάδας άπετέλεσαν οϊ κάτωθι αστυνομικοί:

Α '. ’Αγωνίσματος τυφ εκ ίο υ  0,22 είς τρεις στάσεις:
1) Άρχιφύλαξ Καλφακάκος Δημήτριος, 2) Ύπαρχιφύλαξ Τριανταφυλλόπου- 

λος Νικόλαος, 3) Άστυφύλαξ Σκαραφίγκας ’Ιωάννης καί 4) Άστυφύλαξ Νικά- 
κος Γεώργιος. ’Αναπληρωματικοί: Άρχιφύλαξ Ρεντζής Δημήτριος καί Άστυφύλαξ 
Χριστάκης Χριστόδουλος.

Β'. ’Α γω νίσματος π ιστολιού 8” — 6 " — 4" :
1) Άρχιφύλαξ Κιτσάκης Δημοσθένης, 2) Άστυφύλαξ Φωτόπουλος Γεώργιος, 

3) Άστυφύλαξ Μπέλμπας Κωνσταντίνος καί 4) Άστυφύλαξ Σιώμος Δημήτριος. Α 
ναπληρωματικός ο Άστυφύλαξ Παπαχρήστου Εύθύμιος.
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Γ '. ’Αγωνίσματος καραμπίνας 0 ,22 ( 60 βαλαί ) :
1) Ύπαστυνόμος Β ' Δα,λιάνης Παναγιώτης, 2) Άρχιφύλαξ Καλφακάκος Δη- 

μήτριος, 3) Ύπαρχιφύλαξ Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος καί 4) Άστυφύλαξ Να- 
ραφίγκας ’Ιωάννης. ’Αναπληρωματικοί: ’Αστυφύλακες Νικάκος Γεώργιος καί Χρι- 
στάκης Χριστόδουλος.

Δ '. ’Αγωνίσματος ελευθέρου π ιστολιού'0,22 ( 60 βολα ί) :
1) Ύπαστυνόμος Α ' Ραυτόπουλος Παναγιώτης, 2) Άρχιφύλαξ Κιτσάκης Δη

μοσθένης, 3) Άστυφύλαξ Παπαχρήστου Ευθύμιος καί 4) Άστυφύλαξ Νακάκης Πα
ναγιώτης. Αναπληρωματικοί: Αστυφύλακες Ευαγγελίου Ευάγγελος καί Σταματό- 
πουλος Γεώργιος.

Ε '. ’Αγωνίσματος περιστρόφου ακρίβειας— ταχείας βολής :
1) Ύπαστυνόμος Α' Κακκαβάς Άδάμ, 2) Άρχιφύλαξ Κιτσάκης Δημοσθένης, 

3) Άστυφύλαξ Παπαχρήστου Ευθύμιος καί 4) Άστυφύλαξ Σκουτέλας Σταύρος. Α 
ναπληρωματικοί: Αστυφύλακες Σεργεντάνης Ιωσήφ καί Ευαγγελίου Ευάγγελος.

*❖  ^

Ε ΠΙ ΤΗ ΑΠΞΕΙ των Πανελληνίων Σκοπευτικών Αγώνων έτους 1966, την Ιην 
Μαΐου έ. έ. καί ώραν 12ην έλαβε χώραν σεμνή τελετή έν τώ Σκοπευτηρίω Και- 

σαριανής διά τήν άνακοίνωσιν των άποτελεσμάτων καί απονομήν των άθλοθετηθέν- 
των επάθλων. Κατ’ αυτήν παρέστησαν: Ό αρχηγός του Στρατιωτικού Οϊκου τής Α.

Μ. τού Βασιλέως Α ντι
στράτηγος κ. Ν. Παπαρ- 
ρόδου ώς Β ’ Αντιπρόε
δρος τής Σκοπευτικής 
'Ομοσπονδίας Ελλάδος, 
β Διευθυντής τής Κρατι
κής Υπηρεσίας Πληρο
φοριών Αντιστράτηγος' 
κ. Θ. Παπαγεωργόπου- 
λος ώς μέλος τού Διοι
κητικού Συμβουλίου τής 
ΣΚ.Ο.Ε., ό Αρχηγός 
τού Αστυνομικού Σώμα
τος κ. Ευάγγελος Καρα- 
μπέτσος, δ Υποστράτη
γος %- Χατζής ώς αντι
πρόσωπος τού άρχηγού 
Γεν. Επιτελείου Στρα
τού, δ Ταξίαρχος κ. Νί- 
νας ώς αντιπρόσωπος τού 
αρχηγού Γενικού Επιτε
λείου Εθνικής Άμύνης, 
δ έν συντάξει Αρχηγός 
Αστυνομίας Πόλεων κ. 
Παντ. Γεωργακόπουλος, 
δ Διευθυντής Αστυνομί
ας Αθηνών κ. Έμμα-

Ό  'Αρχηγός 'Αστυνομίας Πόλεων κ. Εύάγγ. Καραμπέτσος 
άπονέμων τό επαθλον εις τον Άρχιφύλακα κ. Δημ. Ρεντζήν.

νουήλ Άρχοντουλάκης, δ Συνταγματάρχης κ. Όδυσ. Παπαπελεκάνος ώς αντιπρό
σωπος τού Αρχηγού Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής, δ Διευθυντής τού Α ρ
χηγείου Αστυνομίας Πόλεων κ. Στ. Μανέττας, δ Άντισυνταγματάρχης κ. Σπυρ.
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Μαρκόπουλος ώς Γενικός Γραμματεύς Α.Σ.Ε.Α.Ε.Δ., δ ’Αντισμήναρχος κ. Άχιλλ. 
Παππάς ώς Διευθυντής Σωματικής ’Αγωγής Γενικού Επιτελείου ’Αεροπορίας, δ 
προϊστάμενος τής Υπηρεσ ία ς  Αθλητισμού ’Αστυνομίας Πόλεων Άστυν. Α ' κ. Βασ. 
Κρΰος, άντιπροσωπεΐαι αστυνομικών κ.ά.

Έν αρχή τής τελετής ώμίλησεν δ ’Αρχηγός τοΰ Σ.Ο.Α.Μ. ’Αντιστράτηγος κ. 
Δ. Παπαρρόδου, δ όποιος έξήρε τό φίλαθλον πνεΰμα γενικώς καί συνεχάρη τήν ’Α
στυνομίαν Πόλεων διά την άρίστην έπίδοσιν των αθλητών μας είς άπαντα γενικώς 
τά αγωνίσματα. ’Ακολούθως ήρξατο ή άνακοίνωσις τών τελικών αποτελεσμάτων καί 
ή απονομή τών επάθλων παρά τών ’Αρχηγού Σ.Ο.Α.Μ. κ. Ν. Παπαρρόδου, ’Αρχη
γού ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Εόαγγέλου Καραμπέτσου, Διευθυντοΰ Κ.Γ.ΙΤ. κ. Θ. Πα- 
παγεωργοπούλου, Υποστρατήγου κ. Χατζή, Ταξιάρχου κ. Νίνα, Διευθυντοΰ ’Αστυ
νομίας ’Αθηνών κ. ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκη καί Συνταγματάρχου Ε.Β.Χ. κ. Ό- 
ουσ. Παπαπελεκάνου. Τά άποτελέσματα, ώς καί τά άπονεμηθέντα έπαθλα έχουν ώς 
ακολούθως:

ΑΓΩΝΙΣΜΑ Α'

( Τυφεκίου 0,22 είς τρεις στάσεις, βολαί 120)
' Ο μ α δ ι κ ό ν  :
Πρώτη ή όμάς ’Αστυνομίας Πόλεων, μέ βαθμούς 4328) 4800 καί ύπό τήν προα- 

ναφερθεΐσαν σύνθεσιν. Έπαθλον ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων.
Δευτέρα ή όμάς τής Πανελληνίου Σκοπευτικής Εταιρίας, μέ βαθμούς 4235) 

4800 καί ύπό τούς κ.κ. Μάνθον, Γαβαλάν, Γιανναράκην καί Αποστόλου. ’Έπαθλον 
μετάλλιον δίπλωμα.

Τρίτη ή όμάς Σκοπευτικού Συλλόγου Βόλου, μέ βαθμούς 4235)4800 καί ύπό 
τούς κ.κ. Κιριτσιάν, Κουτσοΰκον, Τσαοΰτον καί Γούλαν. ’Έπαθλον μετάλλιον δίπλω
μα.

’Α τ ο μ ι κ ό ν  :
Πρώτος δ Άστυφύλαξ κ. Σκαραφίγκας ’Ιωάννης, μέ βαθμούς 1112)1200. ’Έ 

παθλον ’Ολυμπιακού.
Δεύτερος δ Τπαρχιφύλαξ κ. Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος, μέ βαθμούς 1107) 

1200. ’Έπαθλον μετάλλιον δίπλωμα.
Τρίτος ό Άνθυπασπιστής Δυνάμεων Καταδρομών κ. Μάνθος Ευλάμπιος (II.Σ. 

Ε.) μέ βαθμούς 1086) 1200. ’Έπαθλον μετάλλιον δίπλωμα.
ΑΓΩΝΙΣΜΑ Β'

(Τ υφεκίου 0,22 γονυπετώ ς, βολαί 40)
' Ο μ α δ ι κ ό ν  :

Πρώτη ή όμάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων, μέ βαθμούς 1444) 1600 καί ύπό τήν 
αυτήν σύνθεσιν. "Επαθλον Πανελληνίου Σκοπευτικής Εταιρίας.

Δευτέρα ή όμάς τοΰ Παναθηναϊκού ’Αθλητικού Όμίλου, μέ βαθμούς 1410) 1600 
καί ύπό τούς κ.κ. Πολίτην Λιβέρην, Μαρμαρίδην καί Δριμπέτην. ’Έπαθλον μετάλ- 
λιον δίπλωμα.

Τρίτη ή όμάς Σκοπευτικού Συλλόγου Βόλου, μέ βαθμούς 1410) 1600 καί ύπό 
τούς κ.κ. Κιριτσιάν, Κουτσοΰκον, Τσαοΰτον, καί Γούλαν. ’Έπαθλον μετάλλιον δί
πλωμα.

’Α τ ο μ ι κ ό ν  :
Πρώτος ό Άστυφύλαξ κ. Σκαραφίγκας Ιωάννης, μέ βαθμούς 376)400. ’Έπα

θλον ’Οργανισμού Προγνωστικών Ποδοσφαίρου.
Δεύτερος δ κ. Λιβέρης Γ. τοΰ Παναθηναϊκού Άθλητικοΰ Όμίλου, μέ βαθμούς 

375) 400. ’Έπαθλον μετάλλιον δίπλωμα.
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Τρίτος δ Ύπαρχιφύλαξ κ. Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος, μέ βαθμούς 369) 
400. Έπαθλον μετάλλιον δίπλωμα.

ΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ'
(Τυφεκίου 0,22 όρθίως, βολαί 40)

' Ο μ α δ ι κ ό ν  :

Πρώτη ή δμάς Αστυνομίας Πόλεων, μέ βαθμούς 1332) 1600 καί ύπό τήν αυ
τήν σύνθεσιν. ’Έπαθλον (έπαμειβ.) Σκοπευτικού Συλλόγου Βόλου.

Δευτέρα ή δμάς τού Σκοπευτικού Συλλόγου Βόλου, μέ βαθμούς 1323) 1600 
καί ύπό τούς κ.κ. Κιριτσιάν, Κουτσούκον, Τσαοΰτον καί Γούλαν. ’Έπαθλον μετάλλιον 
δίπλωμα.

Τρίτη ή δμάς Πανελληνίου Σκοπευτικής Εταιρίας, μέ βαθμούς 1306)1600 
καί ύπό τούς κ.κ. Μάνθον, Γαβαλάν, Γιανναράκην καί ’Αποστόλου. ’Έπαθλον μετάλ- 
λιον, δίπλωμα.

’Α τ ο μ ι κ ό ν  :
Πρώτος δ Ύπαρχιφύλαξ- κ. Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος, μέ βαθμούς 352) 

400. ’Έπαθλον Παναθηναϊκού ’Αθλητικού Όμίλου.
Δεύτερος δ Άστυφύλαξ κ. Σκαραφίγκας ’Ιωάννης, μέ βαθμούς 342) 400. ’Έ 

παθλον μετάλλιον δίπλωμα.
Τρίτος δ κ. Γαβαλάς Χαράλ. τής Πανελληνίου Σκοπευτικής Εταιρίας, μέ βα

θμούς 441) 400. ’Έπαθλον μετάλλιον δίπλωμα.
ΑΓΩΝΙΣΜΑ Δ'

(Πιστολιού ταχύτητος κατ’ ανδρεικέλων από 25 μέτρων, βολαί 60)
' Ομ α δ ι κ ό ν  :

Πρώτη ή δμάς ’Αστυνομίας Πόλεων, μέ βαθμούς 2232) 2400 καί ύπό τούς Άρ- 
χιφύλακα κ. Κιτσάκην Δημοσθένην, ’Αστυφύλακας κ.κ. Φωτόπουλον Γεώργιον, Σιώ- 
μον Δημήτριον καί Παπαχρήστου Ευθύμιον. ’Έπαθλον (έπαμειβ.) Ναυάρχου κ. Δ. 
Λούνδρα, Προέδρου τής ΣΚ.Ο.Ε.

Δευτέρα ή δμάς τής Πανελληνίου Σκοπευτικής Εταιρίας, μέ βαθμούς 2180) 
2400 καί ύπό τούς κ.κ. Πραπαβέσην, Τομαράν, Κουρήν καί Γιανναράκην. ’Έπαθλον 
μετάλλιον δίπλωμα.

Τρίτη ή δμάς τού Παναθηναϊκού ’Αθλητικού Όμίλου, μέ βαθμούς 1698)2400 
καί ύπό τούς κ.κ. Μαρμαρίδην, ΙΙαπαγεωργόπουλον καί Τράκαν.

’ Α τ ο μ ι κ ό ν  :

Πρώτος δ Ύπολοχαγός Δυνάμεων Καταδρομών (τού Π.Α.Ο.) κ. Παπαγεωργό- 
πουλος ’Αλκιβιάδης, μέ βαθμούς 587) 600 (ίσοφ. Πανελληνίου ρεκόρ) . ’Έπαθλον 
Α.Σ.Ε.Α.Ε.Δ.

Δεύτερος δ Άστυφύλαξ κ. Σιώμος Δημήτριος, μέ βαθμούς 577) 600. ’Έπαθλον 
μετάλλιον δίπλωμα.

Τρίτος δ Λοχαγός κ. Κασούμης Δημήτριος (τού 'Ολυμπιακού) μέ βαθμούς 
570) 600. ’Έπαθλον μετάλλιον δίπλωμα.

ΑΓΩΝΙΣΜΑ Ε' -
(Τ υφεκίου τω ν 0,22 πρηνηδόν, βολαί 60)

' Ο μ α δ ι κ ό ν :

Πρώτη ή δμάς ’Αστυνομίας Πόλεων, μέ βαθμούς 2332) 2400 καί υπό τούς Άρ- 
χιφύλακα κ. Ιναλφακάκον Δημήτριον, Ύπαρχιφύλακα κ. Τριανταφυλλόπουλον Νι
κόλαον, ’Αστυφύλακας κ.κ. Σκαραφίγκαν Ίωάννην καί Νικάκον Γεώργιον. ’Έπα
θλον Δήμου ’Αθηναίων.

Δευτέρα ή δμάς τού Παναθηναϊκού Αθλητικού Όμίλου, μέ βαθμούς 2311)2400
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■/αί υπό τούς κ.κ. Λιβέρην, Μαρμαρίδην, Πολίτην καί Δριμπέτην. ’Έπαθλον μετάλ
λων δίπλωμα.

Τρίτη ή δμάς της Πανελληνίου Σκοπευτικής Εταιρίας, μέ βαθμούς 2311)2400 
και υπό τους κ.κ. Μάνθον, Κυρίτσην, Γαβαλάν καί Γιανναράκην. ’Έπαθλον μετάλ- 
λιον δίπλωμα.

’Α τ ο μ ι κ ό ν :
Πρώτος δ Άστυφύλαξ κ. Εκαραφίγκας Ιωάννης, μέ βαθμούς 591) 600. ’Έ 

παθλον Γενικής Γραμματείας ’Αθλητισμού.
Δεύτερος δ Άνθυπασπιστής Δυνάμεων Καταδρομών (τής Π.Σ.Ε.) κ. Μάνθος 

Ευλάμπιος, μέ βαθμούς 589) 600. ’Έπαθλον μετάλλων δίπλωμα.

Οί σκοπευταί μας καί μεταξύ αυτών ό ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Εΰάγγ. Καρα- 
μπέτσος, ό Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Έμμαν. Άρχοντουλάκης, ό Διευθυντής τοϋ 
’Αρχηγείου κ. Στ. Μανέττας καί 6 προϊστάμενος Τμήματος ’Αθλητισμού κ Βασ. Κρύος.

Τρίτος δ Άνθυπολοχαγός κ. Μαρμαρίδης Γεώργιος (Π.Α.Ο.) μέ βαθμούς 
586) 600. ’Έπαθλον μετάλλων δίπλωμα.

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤ'
(’Ελευθέρου πιστολιού από 50 μέτρω ν, βολαί 60)

' Ο μ α δ ι κ ό ν :
Πρώτη ή δμάς ’Αστυνομίας Πόλεων, μέ βαθμούς 2034) 2400 καί υπό τούς 

Άρχιφύλακα κ. Κιτσάκην Λημοσθένην, ’Αστυφύλακας κ.κ. Παπαχρήστου Ευθύ
μιον, Ευαγγελίου Ευάγγελον καί Νικάκον Γεώργιον. ’Έπαθλον Γενικού Επιτελείου 
Στρατού.

Δευτέρα ή δμάς Πανελληνίου Σκοπευτικής Εταιρίας, μέ βαθμούς 2023) 2400 
καί υπό τούς κ.κ. Πραπαβέσην, Τατσόπουλον, Κουρήν καί Ζαχαράκην. ’Έπαθλον 
μετάλλων δίπλωμα.



464 Χαραλ. Σταμάτή

Τρίτη ή δμάς του Παναθηναϊκού ’Αθλητικού 'Ομίλου, μέ βαθμούς 2000) 2400 
καί ύπό τούς κ.κ. Παπαγεωργόπουλον, Μαρμαρίδην, Τσεπαπαδάκην καί Παπαοά- 
κην. ’Έπαθλον μετάλλιον δίπλωμα.

’Α τ ο μ ι κ ό ν :
Πρώτος δ Έπιλοχίας Δυνάμεων Καταδρομών κ. ΙΙραπαβέσης Θεοφάνης, με 

βαθμούς 536) 600. ’Έπαθλον τού καταστήματος «Ν. Μ. Καριότογλου & Σία».
Δεύτερος δ Λοχαγός κ. Κασούμης Δημήτριος (τού Ολυμπιακού) με βαθμούς 

532) 600. "Επαθλον μετάλλιον δίπλωμα.
Τρίτος δ Άρχιφύλαξ κ. Κιτσάκης Δημοσθένης μέ βαθμούς 526) 600. 'Επα

θλον μετάλλιον δίπλωμα.
ΑΓΩΝΙΣΜΑ Ζ' (Σ ύνθετον)

(Πιστολιού ή περιστρόφου, βολή ακρίβειας κα'ι ταχύτητος)
' Ο μ α δ ι κ ό ν :
Πρώτη ή δμάς ’Αστυνομίας Πόλεων, μέ βαθμούς 2216)2400 καί ύπδ τούς 1- 

παστυνόμον Β' κ. Κακαβάν Άδάμ, Άρχιφύλακα κ. Κιτσάκην, Δημοσθένην Αστυ
φύλακας κ.κ. Παπαχρήστου Ευθύμιον καί Σκουτέλαν Σταύρον. Επαθλον ΣΕΙΑΣ.

Δευτέρα ή δμάς τού Παναθηναϊκού ’Αθλητικού 'Ομίλου, μέ βαθμούς 2204) 
2400 καί ύπό τούς κ.κ. Παπαγεωργόπουλον, Παπαδάκην, Μαρμαρίδην καί Βίλλιαν. 
’Έπαθλον μετάλλιον δίπλωμα.

Τρίτη ή δμάς Πανελληνίου Σκοπευτικής Εταιρίας, μέ βαθμούς 2075)2400 
καί ύπό τούς κ.κ. Πραπαβέσην, Γατσιόπουλον, Κουρήν καί Σωτηριάδην. "Επαθλον 
μετάλλιον δίπλωμα.

’Α τ ο μ ι κ ό ν :
Πρώτος δ 'Γπολοχαγός κ. Παπαγεωργόπουλος "Αλκής (Π.Α.Ο.) μέ βαθμούς 

571) 600. ’Έπαθλον μετάλλιον δίπλωμα.
Δεύτερος δ Λοχαγός κ. Κασούμης Δημήτριος (’Ολυμπιακού) , μέ βαθμούς 571) 

600. ’Έπαθλον μετάλλιον δίπλωμα.
Τρίτος δ Έπιλοχίας κ. ΙΙραπαβέσης Θεοφάνης (τής Π.Σ.Ε.) μέ βαθμούς 

568)600. ** *

Ο ΠΙΝΑΞ τών αποτελεσμάτων, παρατεθείς έν πάση λεπτομέρεια, δμιλεϊ άφ εαυ
τού περί τής σημαντικωτάτης νίκης τής ’Αστυνομικής Όμάδος κατά τούς Παν

ελληνίους Σκοπευτικούς ’Αγώνας 1966. Αί στήλαι, καί μαζί μέ αύτάς σύσσωμος 
δ άστυνομικός κόσμος συγχαίρουν θερμώς τούς άθλητάς μας καί δλους οσους έκο- 
πίασαν καί έμόχθησαν διά τήν περιφανή νίκην. Καί εύχονται όπως τό « Α ί έ ν 
ά ρ ι σ τ ε ύ ε ι ν »  τούς ακολουθεί πάντοτε.

ΧΑΡΑΛ. Σ Τ  AM Α ΤΗΣ

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ :

Λ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ νά παρέλθη άπαρατήρητος από τάς στήλας μας — πέραν τής 
άστυνομικής έπικαιρότητος — μία άκρως ένδιαφέρουσα αθλητική έκδήλωσις 

τών ημερών αυτών καί μάλιστα έπί διεθνούς επιπέδου. Πρόκειται περί τής μεγάλης 
διεθνούς δπλομαχητικής συναντήσεως μεταξύ έπιλέκτων Γάλλων οπλομάχων, ύπη- 
ρετούντων εις τό γαλλικόν ναυτικόν καί τών πρωταθλητών οπλομαχίας τού Πανα
θηναϊκού ’Αθλητικού 'Ομίλου. Οί μεγάλοι αυτοί όπλομαχικοί αγώνες, οι δποϊοι 
έπραγματοποιήθησαν εντός τών πλαισίων τού έορτασμοΰ τής γαλλικής έβδομάόος, 
έλαβον χώραν άπό 7—8.30 μ.μ. ώρας τής 4ης Μαίου εις τό κλειστόν γήπεδον τού
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μπάσκετ τής λεωφόρου Αλεξάνδρας καί ή επιτυχία των ύπήρξε εκπληκτική. ’Άνω 
των 2.000 θεαται — μοναδικόν φαινόμενον διά τό άθλημα — καί πολλοί επίσημοι, 
ώς και αντιπροσωπεΐαι των Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας 
παρηκοΛουθησαν την συναντησιν μέ ζωηρόν ένδιαφέρον λόγψ τής μεγάλης αξίας 
καί δυναμικοτητος των I άλλων οπλομάχων, αλλά καί των Ελλήνων, μεταξύ των 
οποίων συγκατελέγοντο ό κ. I. Χατζησαράντος, διεθνής καί Πανελληνιονίκης καί δ 
δύο φοράς Πανελληνιονίκης των έφετεινών Πανελληνίων ’Αγώνων κ. I. Ίωαννίδης.

Τό συνολικόν αποτέλεσμα ΓΙ.Α.Ο. — Γάλλων ύπήρξεν 7 νίκαι τής ελληνικής 
όμαοος έναντι 6 τής γαλλικής. Ή  νίκη των Ελλήνων οπλομάχων υπήρξε εκπλη
κτική εκ τοΰ γεγονότος δτ·. άντεμετώπισαν θαυμάσιους οπλομάχους, οί περισσότεροι 
των οποίων μετέχουν των τελικών τοΰ γαλλικού πρωταθλήματος, άλλά καί έκ τοΰ 
γεγονότος ότι διά νά άποφευχθή ή ήττα οί Γάλλοι έχρησιμοποίησαν καί τον καθη
γητήν - προπονητήν δπλομαχίας, δ όποιος έσημείωσε δύο νίκας. Οΰτω: Εις τό ξίφος 
άσκήσεως δ Π.Α.Ο. ένίκησε μέ 3—1, τοΰ I. Χατζησαράντου έπιβληθέντος τοΰ Λομ- 
πες, τοΰ Πακέ έπιβληθέντος τοΰ Ίωαννίδη, τών Δ. Χατζησαράντου καί 1. Καπερώνη 
επιβληθέντων τών Ηαντέν καί Ένοΰ. Εις τό ξίφος μονομαχίας αί δύο ομάδες άνε- 
οείχθησαν ισόπαλοι μέ 3—3, τών Δ. Χατζησαράντου, I. ’Ιωαννίδη καί Σ. Παπα- 
σταθοπούλου επιβληθέντων τών Μπρόντζις, ΙΙακέ καί Λομπές, ενώ οί Ένοΰ, Πατέν 
καί Μπόρντ έπεβλήθησαν τών I. Χατζησαράντου, Γ. Παπαδοπούλου καί II. Άλεπου- 
δεα. Τέλος, εις τήν σπάθην οί Γάλλοι ένίκησαν μέ 2— 1, τών Ένοΰ καί Βέλτς έπι- 
βληθέντων τών I. Σκαρμούτσου καί Γ. Παππά, ενώ δ Γ. Καπερώνης έπεβλήθη τοΰ 
Αομπές. Σύνολον, ώς προελέχθη, 7—6 υπέρ τοΰ έλληνικοΰ συλλόγου.

X. Σ-ς.

Π Ο I Η Σ I Σ

Ε π ί σ κ ε ψ η
'Υπό τοΰ Άρχιφύλακος κ. Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

’Ακάλεστος
κ ι’ ολίγον άγενής
δ Θάνατος
μπήκε στην κάμαρά μας 
άπόψε
μέ πασουμάκια
καί φόρεμα τριανταφυλλί

Δεν καλησπέρησε! 
Περπάτησε στά νούφαρά μας 
κρΰος κι’ άρρυθμος!
Βουβός καί μεγαλόπρεπος 
προχώρησε
καί τσάκισε, στολίζοντας τό πέτο του, 
ένα κλωνί Βασιλικού 
άδιάφορος στό δάκρυ τής Βιολέττας 

πού κύλισε!
Δέν καληνύχτησε.
(Δικαίωμά του’ δέν πειράζει) .
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Λ) Κατά μήνα ’Απρίλιον έ.ε. καί από 1—30 εις ’Αθήνα;
1;— Έξητάσθησαν από ιατρούς τής εκλογής των οίκοι 
Η— Έξητάσθησαν εις Ιατρεία τής εκλογής των 
3· Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς εξετάσεις ή θεραπείας 

εις ίδιώτας ιατρούς ή Ιδιωτικά εργαστήρια 
'Ιπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις 
καί Κέρκυρα,
Εισήχθησαν εις Ν) μεϊα καί Κλινικάς τής εκλογής των 
Έγεννήθησαν εις Μαιευτήρια
ΙΙαθολογικαί καί παρακλινικαί εξετάσεις πραγματοποιηθεΐ- 
σαι εις ιατρεία καί έργαστήρια τού Ν) μείου Άστυν. Πό
λεων καί Κλάδου Υγείας ’Αθηνών — Πειραιώς 

8.— Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξίας 2.535 εις
’Ήτοι τό Ταμείον περιέθαλψεν έν συνόλφ

4 —

5. —
6. —
7.—

Πειραιά & Κέρκυραν: 
1.984 Μέλη 
2.891

1.194

25
274

30 νέα

4.077
7

9.—
10.482

Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής έκλογής των 6.842 συνταγαί.
Μέλη

Π) ’Από οικονομικής πλευράς δ μήν Μάρτιος έχει ώς εξής: 
Ε σ ο 

ν Ε
α τ α κ τ ι κ α

σ ο ο α  έκ συμμετοχής Δημοσίου
ΔΡΧ· 539.326,30

1.341.903.—
Σ ύ ν ο λ ο ν  ’ Ε σ ό δ ω ν  » 1.881.232,30
Ε Ξ Ο Δ Α  » 1.004.847,30
Π Α Ε Ο Ν Α Σ Μ Α  » 876.385.__

Γ) Κοινοποιοϋμεν κατωτέρω ώς έχει τήν ύπ’ άριθ. ΓΙΟ) 6840) 86) 1-2-66 εγκύκλιον 
τού Υπουργείου Υ γιεινής καί παρακαλοϋμεν διά τήν άνακοίνωσιν ταύτης εις 
τούς μετόχους τού Κλάδου Υγείας.

& Ε Μ Α : Βεβαίωσις περί τής έκτελέσεως ιατρικών πράξεων.—
Διεπιστώθη, δτι πολλάκις ή έκτέλεσις τών υπό συμβεβλημένων μετά τοΰ Δη

μοσίου ιατρών καί εργαστηρίων ένεργουμένων βάσει τοΰ βιβλιαρίου νοσηλείας ια
τρικών έπισκέψεων, παρακλινικών εξετάσεων καί ειδικών θεραπειών βεβαιοΰται καί 
υπό προσώπων μή άνηκόντων εις τήν οίκογένειαν τοΰ περιθαλπομένου, παρά τό δτι 
έν τή ύπ’ άριθ. 142501) 61 ερμηνευτική τοΰ ύπ’ άριθ. 665) 62 Β.Δ. έγκυκλίψ βρί
ζεται δτι ή βεβαίωσις αύτη γίνεται ύπό τοΰ περιθαλπομένου.

Κατόπιν τών άνωτέρω καί πρός διασφάλισιν τών συμφερόντων τοΰ Δημοσίου, 
δέον δπως έφ’ έξής ή έπί τών έγκριτικών εντολών γενομένη ειδική πράξις βεβαιώ- 
σεως τής έκτελέσεως τών έν αύταΐς ιατρικών έπισκέψεων παρακλινικών εξετάσεων 
καί ειδικών θεραπειών, υπογράφεται ή ύπό τοΰ άμέσως ήσφαλισμένου ύπαλλήλου 
ή συνταξιούχου, ή προκειμένου περί έμμέσως ήσφαλισμένου (προστατευομένου μέ
λους) , ύπό τοΰ προστάτου ύπαλλήλου ή συνταξιούχου ή ύπό τοΰ ίδιου τοΰ περιθαλ- 
πομένου καί έν άδυναμία τούτου είτε διότι είναι άνήλικος ή διότι ή κατάστασις τής 
υγείας του δέν τό έπιτρέπει, ύπό ετέρου μέλους τής οικογένειας αύτοΰ, άποκλειομέ- 
νου παντός ετέρου προσώπου. Κάτωθι τής ύπογραφής τοΰ βεβαιοΰντος θά τίθεται 
άπαραιτήτως τό όνοματεπώνυμον τούτου εύαναγνώστως καί θά άναγράφεται ή σχέ- 
σις αύτοΰ πρός τον περιθαλπόμενον (πατήρ, τέκνον, άβελφός κλπ.) ώς καί τά στοι
χεία τοΰ δελτίου ταυτότητος αύτοΰ (άριθ. Έκδοΰσα ’Αρχή) .

Αί Ύπηρεσίαι Υγειονομικής Περιθάλψεως καί αί τοιαΰται Έντελλομένων Έ-
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— ΒΙΑΣΜΟΙ’ άπόπειρα έπεχείρησε ό Α. Καψαμπέλης, ετών 31, έξω από τό 
κτίριο των φυλακών Άκροναυπλίας, δπου έπετέθη κατά της Βελγίδος τουριστρίας 
Μαρσέλ Γκόρλαντ, ή όποια άντέστη καί έζήτησε βοήθεια. Ό δράστης συνελήφθη, 
καί πρόκειται περί κακοποιού.

— ΔΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑΝ εις βάρος τοΰ I. Ιναραευστρατίου συνελήφθησαν από τό 
ΚΕ' Παράρτημα ’Ασφαλείας οί Κ. Μαρίνος καί Ιθετής φίλος του. Επίσης συνε
λήφθη δι’ απόπειραν άποπλανήσεως ανηλίκου δ ληστευθείς.

— ΑΠΟΠΕΙΡΑ φόνου έγινε στή θέση «’Αγία Παρασκευή» τής δημοσίας δδοΰ 
Ααρίσης ■— Καρδίτσης, δταν δ Θ. Μϊχος, δδηγός αυτοκινήτου, άπεπειράθη να 
σκοτώση γιά οικογενειακή διαφορά τόν Κ. Καρανιλάκην, ετών 27, κατευθύνας τό 
λεωφορείο πού οδηγούσε κατά τοϋ μοτοποδηλάτου τοΰ δποίου έπέβαινε δ δεύτερος. 
Ό δράστης συνελήφθη.

— ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΘΗ στό πρόσωπο από βεγγαλικό δ 14ετής μαθητής Στ. 
Χατζησταύρου στον Πειραιά.

— ΜΕ ΑΕΡΙΟΒΟΛΟ όπλο έτραυμάτισε σοβαρά, στό δεξιό μάτι, χωρίς νά τό 
θέλη, τόν 9ετή Μιχ. Άδάμ δ Ιθετής Δαν. Σπυρόπουλος, στήν δδό Ίώνων.

— ΕΠΙΘΕΣΗ κατ’ άστυνομικίον έκαμαν οί οικοδόμοι Γ. Ίωάννου, Α. Μακρυ- 
νιώτης καί Μ. Ψαριανός, δταν αστυνομικοί έπενέβησαν στον υπόγειο σταθμό Όμο- 
νοίας, δταν αυτοί συνεπλάκησαν μεταξύ τους. Στό περιπολικό αυτοκίνητο, μέ τό 
όποιο μετεφέρθησαν στό αστυνομικό τμήμα, έπροκάλεσαν βλάβες.

— ΕΞΥΒΡΙΣΕ άρχιφύλακα δ Κ. Μπόλης, δταν ούτος έπεχείρησε νά τόν συλ- 
λάβη στον κινηματογράφο «Άστόρια», δπου είχε έπιτεθή, γιά ασήμαντη αφορμή, 
κατά σερβιτόρου τοΰ μπάρ.

— ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ περίπτωση απόπειρας εγκλήματος διεπράχθη, δταν δ 
Κ. Τριβέλλας, δπλισμένος μέ δίκαννο, μπήκε στό σπίτι τοΰ Π. Περδικάρη, στήν 
δδό ’Αθηνών 95, καί τόν διέταξε νά βγάλη τό μάτι τής γυναίκας του, επειδή ήταν 
κόρη τοΰ Άτταλίδη, πού προ καιρού σέ συμπλοκή έβγαλε τό μάτι τοΰ άδελφοΰ του. 
Ευτυχώς, χάρις στήν ψυχραιμία τοϋ Περδικάρη, άφοπλίσθηκε καί συνελήφθη.

— ΠΡΟΑΓΩΓΟΣ συνελήφθη στό ξενοδοχείο «Σπάρτη» Πειραιώς γιατί έξέδι- 
δε τήν Μαργαρίτα Χατζηκωνσταντή, ετών 19. ’Ονομάζεται I. Μουζάκης, κάτοικος 
Καλαμάτας.

ξόδων καί Δημοσίου Λογιστικού Νομαρχιών θά άπορρίπτωσιν πάσαν ύποβαλλομέ- 
νην ύπό συμβεβλημένου Ίατροϋ ή Εργαστηρίου εντολήν προς πληρωμήν έφ’ δσον 
ή έπί ταύτης πράξις βεβαιώσεως περί έκτελέσεως των έν αυτή ιατρικών πράξεων 
δεν έχει γίνει κατά τά διά τής παρούσης δριζόμενα.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 'Ο Γενικός Δ ιευθυντής
'Ως Πρόεδρος τοϋ  Τ αμείου Υ γ ε ία ς  ΗΛ. ΜΑΡΟΥΛΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΑΙΠΕΤΣΟΣ
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— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Άθ. Τασούλας, ετών 20, πού συνελήφθη άπό τή Γεν. 
’Ασφάλεια, ομολόγησε ότι έλεηλάτησε οκτώ καταστήματα.

— ΠΝΙΓΗΚΕ ό ΙΙρ. Καλογήρου, ετών 85, όταν έπεχείρησε νά περάση μεθυ
σμένος ένα χείμαρρο, στις Φιλιάτες ’Ηπείρου.

— ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ από τή Συρία, οί ’Άμπντ Ματζία, Μ. Τζαμπασί, Α. 
Καόίρ καί Μ. Μιόχρι, κατεδικάσθησαν σέ ενα μήνα φυλάκιση για πώληση λαθραίων 
ειδών.

— ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΗΣ συνελήφθη, όνόματι Κ. Άντωνιάδης, γιατί έκαμε χρήση 
ναρκωτικών καί παρεπέμφθη στον εισαγγελέα.

— ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΑ πολλά στην κοιλιά, τά πόδια καί τα γεννητικά του όρ
γανα, μετεφέρθη στο «Τπποκράτειο» νοσοκομείο ό Ν. Καμούτης. Άρνήθηκε νά άνα- 
φέρη ποιος τάν ετραυμάτισε, λέγοντας ότι θά καθαοίση μόνος του τό ζήτημα. Γί
νονται άνακρίσεις.

— ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ, κλέπτης, καί λιποτάκτης συγχρόνως συνελήφθη στην ’’Αρ
τα, όνόματι Χρ. Μπούκας, ό όποιος γύριζε στά χωριά καί έπαιρνε από τους χωρι
κούς μικροποσά γιά νά τά παραδώση σέ συγγενείς τους στρατιωτικούς. Επίσης, όταν 
έφιλοξενεΐτο στά σπίτια, έκλεβε διάφορα αντικείμενα.

— ΑΠΟΠΕΙΡΑ εξαγωγής συναλλάγματος αξίας 900.000 περίπου δραχμών 
έκαμε ό I. Αούπης, έμπορος στην Τρίπολι, δ όποιος συνελήφθη άπό τήν Υπηρε
σία Προστασίας ’Εθνικού Νομίσματος στο Σκαραμαγκά με τό αυτοκίνητό του, μάρ
κας «Πεζώ», μέ τό όποιο είχε ξεκινήσει άπό τήν Τρίπολι μέ τήν κόρη του. Τό 
συνάλλαγμα ήταν τσέκς οολλαρίων καί μάρκιυν, άπό εμβάσματα ομογενών. Κατεδι- 
κάσθη σέ φυλάκιση 11 μηνών.

— ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ χρυσού έκανε ό Λιβανέζος Ταμένς Κεμπεϊσέ, ετών 33, 
πού συνελήφθη γιατί έφερε στην Ελλάδα καί πούλησε σέ άτομο, πού άρνεΐται νά 
κατονομάση, χρυσό σέ ράβδους, αξίας 1.516.000 δραχμών. Προφανώς ανήκει σέ 
διεθνές τράστ λαθρεμπορίας χρυσού καί συναλλάγματος. Έπελήφθη τής ύποθέσεως 
ή «Ίντερπόλ». Κατεδικάσθη σέ φυλάκιση 15 μηνών.

— ΣΚΟΤΩΣΕ μέ μαχαίρι δ Σωτ. Παππάς, κουλουροπώλης, τον Χρ. Καρα- 
γιάννη, επίσης κουλουροπώλη, γιατί τον συναγωνίζετο στο έπάγγελμά τους. Τό έγ
κλημα έγινε στήν Κόρινθο.

— ΟΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ χασίς Ά ντ. Κάλας, Κ. Άναστασάκος καί ή γυναίκα 
του Λασκαρίνα, συνελήφθησαν στήν Πάτρα καί κατεσχέθη μικρή ποσότητα χασίς.

— ΑΠΟΠΕΙΡΑ δωροδοκίας έκαμε ό Α. Θεοδωρίδης πού συνελήφθη τήν ώρα 
πού έδινε στόν ποδοσφαιριστή τού «Άτρομήτου» Κ. Πετράκο τρία μισά χιλιάρικα. 
Τά άλλα μισά θά τού τά έδιδε μετά τό μάτς. 'Ως συνεργός συνελήφθη καί δ σύμ
βουλος τής Α.Ε. Καλογραίζας Ν. Α. Ντούβας.

— ΚΛΕΜΜΕΝΟ αυτοκίνητο, μετά περιπετειώδη καταδίωξη, βρέθηκε άπό τά 
περιπολικά. Τό είχαν κλέψει οί στρατιώτες Ο. Φριλίγγος, Β. Μοσχάκης καί I. 
Διαμαντόπουλος, καί ανήκε στόν Π. Σταυρόπουλο. Τού αυτοκινήτου έπέβαινον δύο 
κορίτσια.

— ΚΑΙ ΑΛΛΟ αυτοκίνητο, τό 64326 GE, έκλεψαν τρεις νεαροί άπό τή λεω
φόρο Ποσειδώνος. Τούς άντελήφθησαν όμως καί υστέρα άπό καταδίωξη, μέ περι
πολικό τής ’Αστυνομίας, συνελήφθησαν οί δράστες: Κ. Ρήγος καί Βλ. Τζαβάρας. 
Καταζητείται ό τρίτος.

Ν. Α.
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Τοπωνυμικά τω ν  οδών ’Α θηνώ ν κα τ’ α λφ α β η τ ικ ή ν  σειράν.
Πέτα.
Πάροδος της όδοΰ Φιλελλήνων 26, άπεναντι στην Άγγλικανική εκκλησία.
Στο Πέτα, κωμόπολι τής έπαρχίας ’Άρτης, την 4 ’Ιουλίου 1822 διεξήχθη μά

χη μεταξύ επαναστατικών τμημάτων — Ελλήνων καί φιλελλήνων — υπό τον ’Α
λέξανδρον Μαυροκορδάτον καί Τούρκων, υπό τούς Κιουταχήν καί ’Ισμαήλ Πλιά- 
σαν. Οί απώλειες των πρώτων υπήρξαν μεγάλες καί ιδιαιτέρως άπό την πλευρά των 
φιλελλήνων, άπό τούς οποίους έφονεύθησαν τά 2) 3 αυτών. 'Ο Μαυροκορδάτος μέ τά 
λείψανα τού στρατού άπεσύρθη στο Μεσολόγγι. Ή  Δυτική Στερεά Ελλάς ύπετάχθη 
σχεδόν ολόκληρη. Οί Σουλιώτες έσυνθηκολόγησαν μέ τον Όμέρ Βρυώνη καί έγ- 
καταλείποντες τό Σούλι, κατέφευγον στα Ίόνια νησιά.

Πετμεζα ή Π ετιμεζα.
Πάροδος της λεωφ. Συγγροΰ 41, μετά την πλατεία «Τσόκρη».
’Οφείλει την ονομασία στην ομώνυμη οικογένεια τών Καλαβρύτων, πού κατή- 

γετο άπό τά Σουδενά τής ’Ηπείρου καί τής όποιας πολλά μέλη διεκρίθησαν ώς 
«■κλέφτες», ώς πολιτικοί καί στρατιωτικοί τού Άγώνος καί ώς έπιστήμονες. (Συνώ
νυμη οδός υπάρχει στό Περιστέρι) .

Πετράκη ’Αναργύρου.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αργεντινής Δημοκρατίας (Βουλής) 20, κοντά στό Υπουρ

γείο Παιδείας.
Ό ’Ανάργυρος Πετράκης, μέλος παλαιάς αθηναϊκής οικογένειας καταγομένης 

άπό τήν Δημητσάνα, γιατρός ατούς χρόνους τής Έπαναστάσεως, τό 1822 διωρίσθη 
δημογέρων άπό τόν Όδυσσέα Άνδροΰτσο. Μετά τήν άπελευθέρωσι καί τήν μετα
φορά τής πρωτευούσης άπό τό Ναύπλιο στην ’Αθήνα υπό τού ’Όθωνος, δ Πετράκης 
διωρίσθη πρώτος δήμαρχος ’Αθηνών (1835) . Πολύ άργότερα έξελέγη πληρεξού
σιος στην Β ' Έθνοσυνέλευσι, τό 1865 'έγινε υπουργός Δικαιοσύνης καί τό 1879 υ
πουργός Ναυτικών. Άπέθανε στην ’Αθήνα τό 1892.

Π έτρας.
’Αρχίζει άπό την  δδό Παλαμηδίου (Μεταξουργείο) καί τελειώνει στην δδό 

Δράμας (Κολωνό).
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Ή  Πέτρα, στενή δίοδος στην Βοιωτία, εγινε γνωστή άπό τήν μάχη πού διεξή- 
χθη εκεί τήν 12 Σεπτεμβρίου 1829 μεταξύ Ελλήνων καί Τούρκων. Πρόκειται γιά 
τήν τελευταία μάχη τού Άγώνος γιά τήν ’Ανεξαρτησία, στήν όποιαν οί "Ελληνες, 
ύπό τόν Δημήτριον Τψηλάντην, ένίκησαν κατά κράτος τούς Τούρκους καί τούς ή- 
νάγκασαν νά συνθηκολογήσουν ύπό τόν δρον νά εκκενώσουν τήν μέχρι. Λαμίας χώ
ρα καί νά αποχωρήσουν ελευθέριος προς Βορράν. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν 
’Άνω Σμύρνη) .

Πετρίδου Δημητρίου.
Πάροδος τής δδοΰ Σλήμαν, μετά τόν «"Αγιον Ελευθέριον» τής όδοΰ Άχαρνών.
Ό Δημήτριος Πετρίδης, εκπαιδευτικός καί πολιτικός, γεννήθηκε στά Τρίκαλα 

Κορινθίας τό 1838. Διετέλεσε γυμνασιάρχης στήν Καλαμάτα καί τήν ’Αθήνα καί 
τό 1875, δταν διωρίσθη διευθυντής τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, είσηγήθη τόν 
νόμο περί συστάσεως Διδασκαλείων. Τς 1885 έξελέγη βουλευτής Κορινθίας καί τό 
1895 διετέλεσε υπουργός Δημοσίας Έκπαιδεύσεως. Άπέθανε τό 1896.

Π ετροπουλάκη.
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων, κοντά στον κινηματογράφο «Δώρα».
’Οφείλει τήν ονομασία στήν δμώνυμη οικογένεια στρατιωτικών καί πολιτικών 

από τήν Μάνη, μέλη τής όποιας, κατά τούς πρό τής Έπαναστάσεως χρόνους, διεξή- 
γαγον μακρούς καί σκληρούς αγώνες κατά τών Βενετών καί των Τούρκων. ’Αρχη
γός τής οικογένειας ήταν ό Μιχαήλ Πετροπουλάκης, τόν όποιον οί Τούρκοι άπηγχό- 
νισαν στήν Τρίπολι. Ή  οικογένεια αυτή άνεφάνη τόν 17ον αιώνα καί διεκλαδίσθη 
σέ δύο πατριός: τούς Βοζήδες καί τούς Πετροπουλάκηδες.

Πέτρου καί Παύλου .
Πάροδος τής πλατείας «Υμηττού», στον Υμηττό.
’Οφείλει τήν ονομασία της στήν ομώνυμη εκκλησία πού βρίσκεται εκεί.

Π ετσόβου.
Πάροδος τής όδοΰ Ζωοδόχου Πηγής 79, στις υπώρειες τού λόφου «Στρέφη».
Στο ΙΙέτσοβο, πόλι τής Νοτιοσλαυίας, 20 χιλμ.. δυτικά τού ποταμού Στρυμόνος 

στό ύψος τής στενωπού τής Ινρέσνας, τόν ’Ιούλιο τού 1913 συνήφθησαν πολυήμερες 
μάχες μεταξύ Ελλήνων καί Βουλγάρων, μέ αποτέλεσμα νά άνακαταληφθή ύπό τών 
ελληνικών δυνάμεων.

Πήγα Μελετίου ( Βλέπε Μελετίου Πήγα ) .
Π ήγασου.

Πάροδος τού τέρματος τής οδού Πύθωνος, κοντά στήν πλατεία «Κυψέλης».
'Ο Πήγασος, περιώνυμος πτερωτός καί αθάνατος ίππος, σύμφωνα μέ τή μυθο

λογία, άνεπήδησε, μαζί μέ τόν Χρυσάορα, από τό σώμα τής Μέδουσας, πού είχε 
αποκεφαλίσει δ Περσεύς. Σ’ αυτόν επιβαίνοντας ό Βελλεροφόντης κατετόξευσε τήν 
Χίμαιρα. Συνδεθείς μέ τόν ’Απόλλωνα καί τις Μούσες, έθεωρεϊτο, από τούς ’Αλε
ξανδρινούς, ώς σύμβολο τής ποιητικής έμπνεύσεως. Γύρω από τόν Πήγασον ύπάρ- 
χουν διάφορες μυθολογικές παραδόσεις. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στις εργατικές 
πολυκατοικίες Άγιου Σώστου, στήν Άμφιθέα καί στήν Κηφισιά) .

Π Ά έ ω ς .
Πάροδος τής όδοΰ Μ. Αλεξάνδρου 82, στό «Μεταξουργείο».
Ό Πηλεύς, μυθολογικός βασιλεύς τών Μυρμιδόνων στήν Φθία τής Θεσσαλίας, 

ήταν γυιός τού Αιακού καί τής Ένδηίδος καί αδελφός του Τελαμώνος. Μετέσχε στό 
κυνήγι τού Ιναλυδωνίου κάπρου καί στήν Άργοναυτική έκστρατεία καί έκυρίευσε 
τήν Ίωλκό, φονεύσας τούς βασιλείς της μέ τήν βοήθειαν τού Ίάσονος καί τών Διο-
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σκούρων. ’Από τήν γυναίκα του Θέτιν τήν Νηρηίδα άπέκτησε τόν περιώνυμον ήρωα 
Αχιλλέα. (Συνώνυμη όδός υπάρχει στό Μπραχάμι καί στήν Κηφισιά) .

Πηλίκα Σπυρίδωνος.
Πάροδος της δδοϋ Φυλής 236, κοντά στή στάσι «Καμέλια» των λεωφορείων 

τής γραμμής «Άχαρνών» (6) .
Ό Σπυρίδων Πήλικας (1805—1861) , νομικός καί πολιτικός, τό 1837 διωρί- 

σθη καθηγητής τοϋ Ρωμαϊκού καί άργότερα τοΰ Ποινικού Δικαίου στό νεοσύστατο 
τότε Πανεπιστήμιο των ’Αθηνών. Τό 1851 διετέλεσε πρύτανις καί κατά τό διάστη
μα 1840—1844 άρεοπαγίτης. Τό 1853 μετέσχε στήν κυβέρνηση Κριεζή, ως υ
πουργός Δικαιοσύνης.

Π ηλίου.
Πάροδος τής δδοϋ Πατησίων 246, απέναντι στήν πλατεία «Κολιάτσου».
Πρόκειται γιά τό γνωστό όρος τής Θεσσαλίας πού εύρίσκεται ΝΑ τής ’Όασης 

καί έχει ύψος 1548 μ. Οί παρυφές τοϋ Πηλίου είναι κατάφυτες άπό δπωροφόρα 
δένδρα, ιδίως μηλιές. Τά χωρία Ζαγορά, Κισσός, Μηλέαι, Τσαγκράοα κ.ά. πού εύρί- 
σκονται επάνω στό Πήλιον, είναι στήν ιστορία γνωστά ώς σημαίνοντα πνευματικά 
καί έθνικά κέντρα τοΰ ύποδούλου Ελληνισμού.

Π ηνειού.
Πάροδος τής δδοϋ Όρφέως, στό τέρμα των λεωφορείων «Βοτανικού».
Πρόκειται γιά τούς γνωστούς δμωνύμους ποταμούς τής Ελλάδος, άπό τούς ό

ποιους δ μέν Θεσσαλικός, πηγάζοντας άπό τήν Πίνδο, εκβάλλει, υστέρα άπό ροΰν 
200 χιλμ., στόν Θερμαϊκό κόλπο, Ν τοΰ Πλαταμώνος, κοντά στά Τέμπη, δ δέ Ή- 
λειακός, πηγάζοντας άπό τόν ’Ερύμανθο, έκβάλλει, ύστερα άπό ροΰν 77 χιλμ., στό 
Ίόνιο πέλαγος, άπέναντι τής Ζακύνθου. (Κατά τήν μυθολογίαν, δ Πηνειός, ποτάμιος 
θεός, ήταν γυιός τοΰ Ώκεανοΰ καί τής Τηθύος) . Συνώνυμη δδός υπάρχει στό Ψυ
χικό.

Πηνελόπης.
Πάροδος τής δδοϋ Κολωνοΰ 78, όπισθεν τοΰ κινηματοθεάτρου «Περοκέ».
Πρόκειται γιά τήν πολυθρύλητη, δσον άφορά τήν συζυγική της πίστι καί τήν 

μητρική της άφοσίώσι, σύζυγο τοΰ Ώδυσοέως, κόρην τοΰ βασιλέως Ίκαρίου καί τής 
νύμφης Περιβοίας καί μητέρα τοΰ Τηλεμάχου. Κατά τό διάστημα τής μακροχρονίου 
άπουσίας τοΰ Όδυσσέως στήν Τροία ή Πηνελόπη, πιεζομένη άπό ισχυρούς μνηστή
ρες νά έκλέξη έξ αυτών τόν μέλλοντα σύζυγόν της, έξηπάτα αυτούς, δίνοντας τήν 
ύπόσχεσιν δτι θά ύπανδρευθή γιά δεύτερη φορά, όταν θά τελειώση τήν υφανσι τοΰ 
σαβάνου τοΰ πενθεροΰ της Λαέρτου. Ή  υφανσις δμως αυτή ποτέ δέν έτελείωνε, γιατί 
η Πηνελόπη κατά τό διάστημα τής νύκτας, έξύφαινε τό έργο τής ήμέρας. (Συνώ
νυμη δδός υπάρχει στήν Άμφιθέα) .

Πιερίας.
Πάροδος τής δδοΰ Κίμωνος 9, στό «Μεταξουργείο».
Πιερία ή Πιερίς ώνομάζετο κατά τήν άρχαιότητα ή μεταξύ τών εκβολών τοΰ 

Θεσαλικοΰ Πηνειού καί τοΰ Άλιάκμονος έκτεινομένη χώρα τής Μακεδονίας, ή δ- 
ποία παλαιά κατωκεΐτο υπό τοΰ Θρακικοΰ λαοΰ τών Πιέρων. Κυριώτερες πόλεις 
τής χώρας ήσαν: τό Δϊον, ή Πύδνα, ή Μεθώνη κ.ά.

Π λάτου Λ εοντίου.
Πάροδος τής δδοΰ Πετροπουλάκη, κοντά στόν κινηματογράφο «Δώρα» τής δ

δοΰ Λιοσίων.
Ό Λεόντιος Πιλάτος, Έλλην λόγιος τοΰ ΙΔ' αίώνος, εζησε στήν ’Ιταλία καί 

είναι ένας άπό τούς πρώτους άνδρες πού διέδωσαν στήν Δύσι τά έλληνικά γράμμα-
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τα. Υπήρξε φίλος τοΰ Πετράρχου καί τοΰ Βοκκακίου. Ό Πιλάτος έφονεύθη Από 
κεραυνό τό 1364, γυρίζοντας από τήν Κωνσταντινούπολή

Π ινδάρου.
Πάροδος της δδοΰ ’Ακαδημίας 10, απέναντι στό Στρατοδικεΐον ’Αθηνών.
'0  Πίνδαρος, ό έπιφανέστερος λυρικός ποιητής της αρχαίας Ελλάδος, ήταν 

γυιός τοΰ Δαϊφάντου καί τής Κλεοδίκης καί γεννήθηκε στό, κοντά στή Θήβα, χωριό 
Κυνός Κεφαλαί τό 518 π.Χ. Στή μουσική τέχνη, διετέλεσε μαθητής τοΰ θείου του 
Σκοπελίνου καί των ’Αθηναίων Άγαθοκλέους καί ’Απολλοδώρου. Στήν ποιητική τέ
χνη έδιδάχθη πολλά υπό τής συμπολίτιδός του Μύρτιδος. Ήσχολήθη μέ δλα τά είδη 
τής λυρικής ποιήσεως καί συνέθεσε στήν δωρική διάλεκτο ύμνους, παιάνες, διθυ
ράμβους, προσόδια καί παρθένια (πρός έξύμνησι των θεών) , επινίκια, εγκώμια, κ.ά. 
'0  Πίνδαρος άπέθανε τό 438 π.Χ. (Συνώνυμη δδός υπάρχει στό Περιστέρι) .

Π ίνδου.
’Αρχίζει από τήν οδό Κέας 29 (πλατεία «Κολιάτσου») καί τελειώνει στήν δδό 

Χατζηδάκη («Κλωναρίδου») .
Πρόκειται γιά τήν γνωστή μεγάλη δροσειρά τής έλληνικής χερσονήσου, πού 

έχοντας μήκος 150 περίπου χιλμ. έπεκτείνεται στήν ’Ήπειρο, τήν Θεσαλία καί τήν 
Αιτωλοακαρνανία. Ή  Πίνδος αποτελεί τήν ύδροκριτική γραμμή τών μεταξύ Ίονίου 
καί Αιγαίου πελάγους περιοχών. Διακλαδώσεις τής Πίνδου θεωρούνται δλα τά άπό 
τών έλληνοαλβανικών συνόρων μέχρι καί τής Πελοπόννησου ακόμη δρη τής Δ. Ε λ
λάδος, σπουδαιότερα τών όποιων είναι: Σμόλικας, Γράμμος, Μιτσικέλι, Βόϊον, Χά- 
σια, Καμβούνια, Τζουμέρκα, ’Ακαρνανία, Τυμφρηστός, ’Όρθρυς κλπ.

Κατά τήν διάρκεια τοΰ έλληνοϊταλικοΰ πολέμου (1940) , οί ’Ιταλοί, παρά τις 
ισχυρές δυνάμεις πού διέθεσαν (15.000 ’Ιταλοί, έναντι 2.000 Ελλήνων πού τούς 
έβοήθησαν οί γυναίκες τής Πίνδου) , δεν κατώρθωσαν νά καταλάβουν τήν Πίνδο. 
Ή  αποτυχία τους αυτή, κρίσιμη γιά τόν δλον αγώνα, έσημείωσε τήν οριστικήν έκ- 
βασι τών επιχειρήσεων υπέρ τών Ελλήνων. Σοβαρές επίσης συγκρούσεις διεξήχθη- 
σαν στήν περιοχή τής Πίνδου (Γράμμος, Βίτσι κλπ.) στό διάστημα τοΰ Ανταρτοπο- 
λέμου, μεταξύ τών ανταρτών καί τών ύπό τόν Αρχιστράτηγον Παπάγον έθνικών δυ
νάμεων. (Συνώνυμη δδός ύπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).

Πινότση Π αντελή.
Πάροδος τής δδοΰ Γενναίου Κολοκοτρώνη 14, μετά τήν «Παιδική Χαρά» τοΰ 

Κουκακίου.
Ό Παντελής Πινότσης, ναυτικός, Αγωνιστής τοΰ 1821, έλαβε μέρος σέ πολ

λές ναυμαχίες καί Ιδίως στήν Σούδα τοΰ 1824.
Π ιπίνου Ά νδ ρ έο υ .

’Αρχίζει Από τήν Αρχή τής δδοΰ Έπτανήσου («Κυψέλη») καί τελειώνει στήν 
οδόν Άδμήτου (πλατεία «’Αττικής») .

Ό Άνδρέας Πιπΐνος, Υδραίος ναυτικός, κατά τήν διάρκεια τοΰ Άγώνος τοΰ 
1821, Ανεδείχθη σέ Ατρόμητο πυρπολητή στό πλευρό τοΰ Κωνσταντίνου Κανάρη. 
'Ύστερα Από τήν ναυμαχία Σπετσών — Χελίου (8 Σεπτεμβρίου 1822) , μετέσχε 
τής καταδιώξεως τοΰ τουρκικοΰ στόλου τοΰ Καρά Ά λή, στήν δέ ναυμαχία τοΰ Γέ
ροντα (29 Αυγούστου 1824) έκαυσε τήν ναυαρχίδα τών Τούρκων, πληγωθείς σο
βαρά. Διέπρεψε σ’ δλες τις μέχρι τό 1828 πολεμικές έπιχειρήσεις. ’Αργότερα διω- 
ρίσθη Αρχηγός τής ’Ανατολικής μοίρας καί Αποστρατευθείς τό 1836 Απέθανε πολύ 
σύντομα. (Συνώνυμη δδός υπάρχει στό Αιγάλεω καί στήν ’Ά νω  Δάφνη) .

Π ισιδ ίας.
Πάροδος τής όδοΰ Άβύδου 22, στά «Κουπόνια», μιά στάσι πριν Από τόν «"Α

γιο Γεράσιμο».
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Ή  Πισιδία, άρχαία χώρα τής Μ. ’Ασίας, όριζομένη υπό τής Παμενλίας, τής 
Λυκίας, τής Φρυγίας, τής Ίσαυρίας καί τής Κιλικίας, στους βυζαντινούς χρόνους 
άπετέλει ιδιαίτερη έπαρχία, μέ σπουδαιότερες πόλεις τήν Κρέμνα, τήν Τερμησσό, 
τήν Σαλαγασσδ κ.ά. Σήμερα άποτελεΐ τμήμα τού νομού Ίκονίου καί κατοικεΐται 
άπό Καραμανίους. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στην ’Ά νω Σμύρνη καί τήν Ν. ’Ιωνία) .

Πίσσα Ε υστρατίου.
Αρχίζει άπδ τδ τέρμα τής δδοϋ Καλλιρρόης (ΦΙξ) καί τελειώνει στην δδδ 

Κασομούλη (Κυνοσάργους).
Ό Ευστράτιος Πίσσας (1797—1885) , στρατιιυτικός άπδ τις Κυδωνιές τής 

Μ. Ασίας, με τήν έκρηξι τής Έπαναστάσεως τού 1821, κατετάγη ώς απλούς στρα
τιώτης στδν ύπδ τού Γάλλου ταγματάρχου Βαλίστρα διοργανωθέντα στήν Καλαμά
τα τακτικό στρατό καί διακριθείς σέ διάφορες μάχες προήχθη σέ άξιωματικό. Με
τέχοντας στις έπιχειρήσεις τής Κρήτης έτραυματίσθη. Έπιστρέφοντας τδ 1824 στήν 
Ελλάδα κατετάχθη στδν τακτικό στρατό τού Φαβιέρου, μετέχοντας, ώς λοχαγός 
καί άργότερα ώς ταγματάρχης, σ’ δλες τις έκστρατεΐες του άπδ τού 1825 μέχρι τού 
1827. Μετά τήν λήξι τού Άγώνος, παρέμεινε στδ στρατό καί προήχθη μέχρι τού 
βαθμού τού άντιστρατήγου. Διετέλεσεν υπασπιστής τού Γεωργίου τού Α' καί φρού
ραρχος Αθηνών.

Π ιτθέως.
Πάροδος τής δδού Βασιλείου τού Μεγάλου 27, κοντά στδν «"Αγιο Βασίλειο» 

τού «Ρούφ».
Ό Πιτθεύς, σοφώτατος βασιλεύς τής Τροιζήνης, ήταν γυιδς τού Πέλοπος καί 

τής 'Ιπποδάμειας (ή τής Δίας) καί πάππος τού Θησέως. Μυθολογείται δτι είναι δ 
πρώτος διδάξας τήν ρητορική. Σ’ αυτόν άποδίδονται τά ρητά: «μηδέν άγαν» καί 
«μή δικάσης πριν άμφοΐν τδν μύθον άκούσης».

Πιττάκη Κ υρ ιάκου.
Πάροδος τής οδού Έρμοΰ 90, μετά τήν πλατεία «Μοναστηρακίου».
Ό Κυριάκος Πιττάκης (1793— 1863) , ’Αθηναίος άρχαιολόγος, διετέλεσεν έ

φορος τού Δημοσίου Κεντρικού Μουσείου (1836) καί γενικός έφορος άρχαιοτήτων 
(1848—1864) . Ύπήρξεν ένας των ιδρυτών τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας καί έκ
δοτης, μαζί με τόν Α. Ραγκαβή, τής «’Αρχαιολογικής Έφημερίδος» καί των «Άρ- 
χιαολογικών Πρακτικών». Διενήργησεν άνασκαφές καί αναστηλώσεις στήν Άκρό- 
πολι κ.ά.

Π ιττακοϋ.
Πάροδος τής οδού Περιάνδρου (λεωφ. ’Αμαλίας 48) , στήν Α.Σ.Δ.Ε.Ν., έναν

τι τής «Πύλης τού Άδριανοΰ».
Πιττακός δ Μυτιληναΐος (Ζ’—ΣΤ' π.Χ. αιών) , εις των επτά σοφών τής άρ- 

χαιότητος, κατέστη περιώνυμος για τήν σύνεσι καί τήν χρηστότητα του. Άνατρέ- 
ποντας, μέ τήν βοήθεια τοϋ ποιητοΰ ’Αλκαίου, τόν τύραννο Μελάγχρουν, έξελέγη 
ώς άρχηγός τού δήμου, ύπό τόν τίτλον τού «αϊσυμνήτου». Διεκρίθη καί ώς στρατη
γός κατά τόν πόλεμο μεταξύ Μυτιληναίων καί ’Αθηναίων γιά τήν κατοχή τού Σι- 
γείου. Στον Πιττακόν άποδίδονται έλεγειακά ποιήματα, πού δέν υπάρχουν σήμερα 
ώς καί πολλά γνωμικά, δπως τό «χαλεπόν έσθλόν έμμεναι» (είναι δύσκολο νά είναι 
κανείς αγαθός) καί τό «γίγνωσκε καιρόν», τό «’Αρχή άνδρα δεικνύει (δείκνυσι) » 
κ.ά. (Συνώνυμη δδός υπάρχει στήν Ν. ’Ιωνία) .

Π λακεντίας Δουκίσσης ( Βλέπε Δουκίσσης Πλακεντίας ) .
\ (  Συνεχ ίζετα ι)
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ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΣ ΣΧΟΛΩΝ κ. Κ. Π. ΔΕΜΕΡΤΖΗ

Λ II0  τόν έκδοτικόν οίκον I. Δ. Κολλάρου (βιβλιοπωλεΐον της «Εστίας») Ικυ- 
αλ . κλοφόρησε το βιβλίον «Μεθοδικές οδηγίες γιά τις λογοτεχνικές αναλύσεις» τοΰ 
κ. Κωνσταντίνου Π. Δεμερτζή, Γυμνασιάρχου καί καθηγητοΰ της Φιλολογίας εις 
τάς Άστυνομικάς μας Σχολάς καί την ’Ιταλικήν Σχολήν ’Αθηνών. Πρόκειται δΓ 
ενα σύγγραμμα βαθυτάτης τομής τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας καί μάλιστα εις 
τον περιωρισμένον χώρον τών 182 σελίδων, πράγμα πού κατατάσσει τήν εργασίαν 
τοΰ κ. Κ. Δεμερτζή μεταξύ τών σπανίων αριστουργημάτων τών Γραμμάτων καί τής 
τέχνης τοΰ Λόγου γενικώτερον καί επιτάσσει νά τοΰ άναγνωρισθή ή τεραστία προ
σφορά εις δ,τι καλοΰμεν σύγχρονον πνευματικήν διανόησιν τών έλαχίστων εκλε
κτών τοΰ τόπου.

Ή  συγγραφή τοΰ κ. Κ. Δεμερτζή χαρακτηρίζεται από τον ίδιον ώς «βοήθη
μα γιά τά ’Ακαδημαϊκό ’Απολυτήριο Α' καί Β ' τύπου καί γιά τή διδασκαλία τών 
Νέων Ελληνικών στό Γυμνάσιο καί ατό Λύκειο». Καί είναι βεβαίιος αυτό πού τό
σον μετριόφρονα τονίζει ό κ. Δεμερτζής, ενα βοήθημα, δηλαδή καί μία φιλική 
προσφορά «γιά τούς νέους καί τις νέες, πού βρίσκονται μπροστά σ’ ενα από τά καί
ρια προβλήματα τής ζωής τους: Τελειώνουν τό Λύκειο καί πρόθεσή τους είναι νά 
άξιοποιήσουν τις σπουδές τους περιβάλλοντάς τις μέ το κύρος τοΰ ’Ακαδημαϊκού 
’Απολυτηρίου», αλλά ο αναγνώστης, δ μελετητής μάλλον ευρίσκει συμπεπυκνωμέ- 
νον τον πλούτον δλων εκείνων πού τό κάλλος τοΰ ελληνικού λόγου μάς έφερε άπό 
τόν ΙΟον μ.Χ. αιώνα μέχρι τών ήμερων μας. Εις τάς 18 έπιστολάς του κατά πρώ
τον πρός τό ανώνυμον «’Αγαπητό του παιδί» — ή έπιστολογραφία έκρίθη ώς τό 
προσφορώτερον μέσον μεταφοράς μιας θερμής φωνής αγάπης πρός τόν νέον πού 
αντιμετωπίζει πληθώραν προβλημάτιον — υπάρχει μέγας πλούτος ιδεών καί κα
τευθύνσεων καί διά τόν «φθασμένον» ακόμη συγγραφέα καί λογοτέχνην, δΓ δλους 
εκείνους πού άσχολοΰνται είτε μέ τήν πεζογραφίαν είτε μέ τήν ποίησιν. ’Έπειτα, 
εις τάς αναλύσεις λογοτεχνημάτων — τό δεύτερον μέρος τοΰ βιβλίου — υπάρχει 
τόση σοφία καί κραυγαλέα αλήθεια άπό τάς πράγματι μεγάλας φυσιογνωμίας καί 
άπό τάς ίστορικάς εθνικάς μας στιγμάς, ώστε δ αναγνώστης καθηλώνεται εμπρός 
εις το μεγαλεϊον τοΰ Ελληνισμοΰ καί τοΰ Λόγου διά τοΰ οποίου έξωτερίκευσε τήν 
ψυχήν του. Καί εις τούς Πίνακας, πού παρατίθενται είς τό τρίτον μέρος τού βι
βλίου, δ αναγνώστης ευρίσκει πολλά άπό εκείνα πού άφοροΰν είς τήν άπό τοΰ 1000 
μ.Χ.. μέχρι σήμερον λογοτεχνίαν — καί πού εξετάζονται κατά τάς έξετάσεις τοΰ 
’Ακαδημαϊκού ’Απολυτηρίου (συγγραφείς, είδος λογοτεχνήματος, κεντρική ιδέα, μέ- 
τρον, χαρακτήρες) .

«Γράφτηκε άπό έναν άνθρωπο πού ζή καθημερινά τά προβλήματα τών παι
διών μαζί μέ τά παιδιά' πού κουβεντιάζει μαζί τους' πού πιστεύει πώς μπορεί καί 
άκούει τις φωνές τους, τά ερωτηματικά τους...», γράφει δ κ. Κ. Δεμερτζής είς τόν 
πρόλογον τοΰ θαυμάσιου αύτοΰ βιβλίου. Καί άκόμη δτι «ή φιλοδοξία τών κειμένων 
είναι περιωρισμένη, άλλά καί τήν ίδια ώρα εκτεταμένη». "Ας μάς έπιτραπή νά 
προσθέσωμε δτι δΓ αυτούς άκριβώς τούς λόγους τό βιβλίον αυτό δέν πρέπει νά 
λείψη άπό καμμία βιβλιοθήκη, τόσον τών νέων πού ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν 
των δσον καί τών μεγάλων πού έπιζητοΰν πληρεστέραν τήν πνευματικήν των ον
τότητα.

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
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— ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Φασούλας πού τόν παρέσυρε στρατιωτικό όχημα στή Λάρισα.
— ΝΕΚΡΑ ή Ελένη Καντύρη πού παρεσύρθη από Ι.Χ., μέ οδηγό τόν έφο- 

πλιστή I. Καρά, στο 206 χιλιόμετρο της δδοΰ ’Αθηνών—Κορίνθου.
— 63 ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ κατά τό διήμερο τού Πάσχα σέ τροχαία δυστυ

χήματα, οί έξης: 4 άτομα στην Ξάνθη, 4 άτομα1 στή Χαλκιδική, 1 άτομο στην Τρί- 
πολι από άνατροπή φορτηγού, 1 στά ’Ιωάννινα καί 3 άτομα στή Θήβα άπό συγ
κρούσεις μοτοποδηλάτων, 5 άτομα στά Καμμένα Βούρλα, 2 άτομα στά Τρίκαλα, 
43 άτομα στήν ’Αθήνα, άπό τά οποία 3 δταν άνετράπη ΞΑ στή λεωφόρο Ίλισσοΰ 
καί 5 άπό σύγκρουσι λεωφορείου καί ιδιωτικού στήν όδοό Άνδριανουπόλεως.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, δ άντισυνταγματάρχης Α. Μαγιόπουλος καί δ 
στρατιώτης Α. Ινρασσάς, δδηγός τζιπ, δταν τούτο, στό 40ό χιλιόμετρο τής δδοΰ ’Α
θηνών — Λαμίας, συνεκρούσθη μέ φορτηγό, τό όποιο δδηγοΰσε δ Δ. Καλαβρυτινός.

—Ν ΝΕΚΡΟΣ δ Θ. Γουγούσης, τόν όποιο παρέσυρε, στό 59ο χιλιόμετρο τής 
δδοΰ ’Αθηνών — Λαμίας, Ι.Χ. μέ δδηγό τόν Μ. Γραίγο.

— ΝΕΚΡΑ ή Εύαγ. Τσινοπούλου καί σοβαρά τραυματισμένος δ Στ. Τσινό- 
πουλος, δδηγός μοτοσυκλέττας, δταν συνεκρούσθη στό 3ο χιλιόμετρο τής δδοϋ Καρ- 
δίτσης — Τρικάλων μέ φορτηγό, πού δδηγοΰσε δ Α. Γιαννακόπουλος.

— ΝΕΚΡΟ βρέφος 18 μηνών τού Ν. Κάτση, τό όποιο συνέθλιψε, στό χιοριό 
Γιαννούλη (Λαρίσης) , φορτηγό μέ δδηγό τόν Α. Σπηλιώτη.

-— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά τρεις, δ Π. Χαδούμης, δδηγός, ή γυναίκα 
του καί ή έγγονή του, έτών 7, δταν άνετράπη τό τρακτέρ του, στό χωριό Διαβατά 
Βερροίας.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΗ σοβαρά ή Ειρήνη Κατσουλάκου, έπιβάτις τού ταξί 
7259, δταν τούτο συνεκρούσθη μέ τό φορτηγό Ι.Χ. 141212, μέ δδηγό τόν Δ. Σταυ- 
ρόπουλο, στή διασταύρωση τών δδών Μολιέρου καί Μ. ’Αλεξάνδρου.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ σοβαρά δύο γυναίκες, ή Ελένη Άντωνοπούλου καί 
ή Β. Ινλουβάτου, πού έπέβαιναν τού Ι.Χ. 38599, δταν τούτο έπέπεσε μέ ταχύτητα 
στό παρκαρισμένο φορτηγό, στήν δδό Έρμοΰ καί Άσωμάτων.

— 20 ΤΡΟΧΑΙΑ δυστυχήματα άνεκοίνωσε ή Τροχαία ’Αθηνών στό 24ο)ρο 
13 προς 14-4-66 μέ 21 τραυματίας ελαφρώς καί 4 βαρειά. ’Από αυτούς, 6 ήταν 
πεζοί, 6 οδηγοί καί 9 επιβάτες.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Έλ. Χαρακιώ-νης, τον οποίον παρέσυρε άγνωστο φορτηγό, στήν 
Αργυρούπολη. Ό  δδηγός άναζητείται.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ βαρειά τρεις, οί σμηνίτες I. Παπαγεωργίου, Εύ. 
Κοροβέσης, καί Γ. ’Αθανασίου, δταν, έξω άπό τή Γαστούνη, άνετράπη όχημα τής 
117 σμηναρχίας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ δδηγός Μ. Δρόσος, γεωργικού μηχανήματος, τό όποιον άνε
τράπη, στό δημόσιο δρόμο Κορίνθου ■— Σοφικοΰ.

— ΚΑΗΚΑΝ τά δυό αδέλφια ’Εμμανουήλ καί Βασίλης Βογιατζάκης, σκοτώθηκε 
δ δδηγός ταξί Ν. Ίωαννίδης, καί τραυματίσθηκαν βαρειά τρεις επιβάτες τού ταξί, 
δταν τούτο συνεκρούσθη μέ τό Ι.Χ., πού δδηγοΰσαν οί αδελφοί Βογιατζάκη, στήν
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bob ’Αμυνταίου — Καστοριάς. Τόσο σφοδρή ήταν ή σύγκρουση, ώστε τό Ι.Χ. πή
ρε φωτιά, άμέσως καί κάηκε μαζί μέ τούς επιβάτες του.

— ΝΕΚΡΟΣ ό μαθητής Άναστ. Καρνέσης, έτών 12, πού τόν παρέσυρε, στο 
ΙΙέραμα, βυτιοφόρο, μέ οδηγό τόν Μπογός Βισκορεσιάν.

— ΝΕΚΡΑ ί Αίκ. σύζ. Ζαμπέτα, τήν οποία παρέρυσε, στο 17ο χιλιόμετρο 
τής δδοΰ ’Αθηνών — Κορίνθου, τό 1190 άναπηρικό αυτοκίνητο, μέ δδηγο τόν I. 
Κάρκα.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ πέντε, οί Κ. Θεοδωρόπουλος, Ν. Τσιμοΰντος, I. Μα- 
κρίδης, ΙΙολυτίμη Άνδριοπούλου καί Παρασκευή Άνδριοπούλου, δταν, στη διασταύ- 
ριυση των δδών ’Ακαδημίας καί ’Αμερικής, τό 135626 ταξί συνεκρούσθη μέ τό 
ΒΡ15624 Ι.Χ. Τό ταξί έν συνεχεία ανέβηκε στο πεζοδρόμιο καί έπεσε πάνω στο 
περίπτερο, τό οποίο κατέστρεψε.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ Κ. Λάμπρου, τόν όποιον παρέσυρε, στην 
δδό Λιοσίων, τό 29707 ταξί, μέ οδηγό τόν Σ. Χαρέτη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Λάζ. Μπέκος, δταν άνετράπη δ γεωργικός έλκυστήρας πού 
οδηγούσε, στό χοσριό Στράτης ’Αγρίνιου.

— ΤΡΑ1 ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα ο Δ. Στρατηγόπουλος καί ή Βαρβάρα Παϊ- 
λίκου, ετών 21, δταν τό Ι.Χ. τού όποιου έπέβαινον συνεκρούσθη μέ στρατιωτικό 
όχημα, κοντά στην Πλαταμώνα. Όδηγός τού στρατιωτικού ήταν δ Ήλίας Γιαννό- 
πουλος.

— ΝΕΚΡΟΣ 6 Άθ. Καραμανώλας, τόν όποιο παρέσυρε, στο χωριό Σκοτεινή 
Πιερίας, τό 1895 αυτοκίνητο (άναπηρικό) , μέ δδηγο τόν Α. Νασόπουλο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ε. Πετρόπουλος, δταν άνετράπη δ γεωργικός έλκυστήρας του, 
στό χωριό ’Αστός Φλωρίνης.

— ΤΡΑ1 ΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 45 άτομα σέ ισάριθμα τροχαία δυστυχήματα είναι 
ό τροχαίος άπολογισμός τού Σαββατοκύριακου τής 16 - 17) 4) 66.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Τρ. Βιδάλης, όδηγός μοτοποδηλάτου, δταν τούτο συνεκρούσθη 
μέ τό επιβατηγό Ι.Χ. 195326, μέ δδηγο τόν Έλ. Κορώνα, στό 16 χιλιόμετρο τής 
δδοΰ Κομοτηνής — Άλεξανδρουπόλεως.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ μεταφέρθηκε μέ άεροπλάνο στην ’Αθήνα ή 7έτις Β. 
Πιπεριά, τήν οποία έτραυμάτισε, στό χωριό Σαρδαί Λήμνου, δ Έλ. Χαλικιάς, πού 
περνούσε έφιππος.

— ΒΑΡΕΙΑ τραυματισμένοι οί I. Παπαδημητρίου (οδηγός) καί οί έπιβάτες 
Χρ. Βασιλάς καί Α. Μακρής, δταν τό «”Οπελ» πού δδηγοΰσε δ πρώτος προσέκρου- 
σε τά μεσάνυκτα στά κιγκλιδώματα τής δδικής γεφύρας τού συνοικισμού Ιναλοχω- 
ρίου Θεσσαλονίκης.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Μ. Κωνσταντινίδης, πού τόν παρέσυρε, στήν δδό 
Μυλλέρου καί Πειραιώς, τό 41008 φορτηγό.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ 6 όδηγός τού ΞΑ 4259, πού προσέκρουσε σέ στα- 
θμευμένο αυτοκίνητο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Γκινοσάτης, όδηγός μοτοποδηλάτου καί τραυματισμένος δ 
Στ. Δημητρίου, δταν τούτο άνετράπη, στήν δδό Παλήνης Σπάτων.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Πετρίδης, δδηγός φορτηγού, τό όποιο, στό 18ο χιλιόμετρο 
τής δδοΰ Λαμίας — Λαρίσης, παρεξέκλινε τής πορείας του καί έπεσε σέ χαράδρα 
βάθους 60 μέτρων.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Στυλιανόπουλος, έτών 75, τόν όποιο παρέσυρε, στήν ”Ανω 
Γλυφάδα, άγνωστο αυτοκίνητο.

— ΤΡΙΠΛΗ σύγκρουση έγινε, στήν δδό Φορμίωνος στό Παγκράτι, μεταξύ 
τών 144999 ταξί, τού 104759 Ι.Χ. λεωφορείου καί τής 59654 μοτοσυκλέττας, πού 
οδηγούσε δ Μιχ. Φαμέλης, 6 οποίος τραυματίσθηκε σοβαρά.

ΛΓ. Π.
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V  ΤΗΝ «αγνή» επαρχία τής Ποταμιάς τίποτα δέν έμενε κρυφό. ’Έτσι δλα τα
στανοχώρια πρός τ’ ανατολικά, τά δυτικά, τα βόρεια καί τά νότια τοΰ Διάσε

λου ήξεραν τήν «πουμπη» τής Ηερασώς τοΰ Μάργαρη καί ράγιζαν οί καρδιές κάθε 
τόσο πού άκουγόταν:

«Μωρέ νά τ’ς πή τοΰ παληουλάν’ δτ’ τ’ν άγαπάη, δτ’ θά βάλη στιφάν’ κί νά 
τ’ς πάρή τόσα λεφτά κ ι’ νά γ ίν ’ καπνός!! Τσ! τσ! τ σ ! !!...» .

1 άκουγε κι δ Βάγγος ό λεβεντονιός καί χωρίς νά τά πολυπιστεύει γινόταν 
ανήμερο θεριό. Καί με τό δίκηο του. Γιατί εκείνος ό πρωτευουσιάνος «φοιτητής», 
πού ανέβηκε το καλοκαίρι «νά διαβάση στό ήσυχο καί ειδυλλιακό τοπίο τοΰ Διά
σελου» κατά πώς έλεγε, τά ήξερε δλα απ’ τόν ίδιον. Τοΰ είχε πή 6 Βάγγος δτι ή 
Κερασω άξιζε γι αυτόν περισσότερο κΓ απ’ τή στάνη του κι’ άπ’ τά ίδια του τά 
μάτια, δτι αγαπιόντουσαν από τότε πού πήγαιναν στό σχολειό άκόμα, δτι πολύ 
γρήγορα θά γίνονταν ζευγάρι στόν 'Άη - Λιά καί θάκαναν πολλά, πάρα πολλά 
παιδιά. ΚΓ έκεΐνος τοΰ είχε ύποσχεθή δτι δέν θά ξανασηκώση τά μάτια του νά ίδή 
τή μπιρμπιλοματα την Κερασω. Ε, τότε πώς έγινε καί χάθηκε ή Κερασω γιά ένα 
χρόνο άπ’ τό χωριό; Πώς έγινε καί πούλησε δ πατέρας της δλόκληρη τή στάνη 
του, μπήκε κΓ ή Κερασω στήν κλινική τής μεγάλης πολιτείας γιατί «άρρώστησε», 
κΓ υστέρα γύρισε στό χωριό καί κανέναν δέν ήθελε νά ίδή; Πώς έγινε καί δλοι 
ψιθύριζαν στά στανοχώρια γιά μιά τέτοια φοβερή «πουμπή» τής λυγερόκορμης 
τήςΚερασώς;

Βασάνιζε τό μυαλό του δ Βάγγος δ Πίρκουλας καί γιά πολύ καιρό δέν ήθελε 
νά πιστέψη δτι ή αλήθεια ήταν μέ τό μέρος τής «πουμπής». Μόνον δταν ένα βράδυ 
ή ίδια ή Κερασώ, μέ δάκρυα στά μάτια εκεί κάτω άπ’ τά πλατάνια τοΰ είπε δλη 
τήν αλήθεια, πίστεψε καί παραπίστεψε. Καί πήρε τή μεγάλη απόφαση: Νά μή 
σκοτώση τήν Κερασώ, όπως έκαναν οί άλλοι στήν ειδυλλιακή Ποταμιά σέ παρό
μοιες καταστάσεις, αλλά ν’ άφήση τά γιδοπρόβατα στόν ξάδερφο τό Θανάση, καί 
νά πάρη τών όμματιών του γιά τήν ’Αθήνα. Οί πέντε προβατίνες πού θάκλεβε άπ’ 
τό κοπάδι τοΰ Γκούρλα καί τά λιγοστά χιλιάρικα πού φύλαγε στό σεντοΰκι ή γριά
μάννα του θά τοΰ εξασφάλιζαν γιά λίγο καιρό τήν παραμονή του στήν πρωτεύουσα...

** *

Σ ΤΟ μισοσκόταδο τοΰ «Κουρσάρου» εκείνη τήν άνοιξιάτικη νύχτα επικρατούσε 
ή ίδια άτμόσφαιρα. Ή Μάριον είχε τελειώσει τό βραχνό της τραγούδι κατά

* Είχε γραφή τό διήγημα τοϋτο, είχε έγκριθή καί έπαιρνε τήν άγουσαν προς τό τυπογρα- 
φεϊον, δταν εις τις άθηναϊκές έφημερίδες έκαμε τήν εμφάνισή του ένας άλλος «κλέψας τοϋ  κλέ- 
ψαντος», πραγματικός αύτός. Πρόκειται, δπως θα είδαν πολλοί, γιά τήν «άτυχία» τοϋ διαο- 
ρήκτου καταστήματος τοϋ κ. Μαρινοπούλου, ό όποιος είδε τήν λεία του νά .. . κάμνη φτερά ύπό 
τις γνωστές συνθήκες. Τό πραγματικόν αύτό περιστατικόν ήλθε.. . δεύτερον άπό τό φανταστι
κόν τοϋ δικοϋ μου «κλέπ του  τοϋ κλέψαντος». Καί διδάσκει, διά μίαν άκόμη φοράν, δτι ουδέ
ποτε ή φαντασία είναι άνωτέρα τής πραγματικότητος. . .
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τΙς δυόμιση, μερικά νυσταγμένα βλέμματα τήν παρακολουθούσαν όπως πάσχιζε να 
έρεθίση τούς δύο τύπους πού έγερναν επάνω της καί ή μεσόκοπη γυναίκα τοΰ μπαρ 
είχε άποκοιμηθη στην καρέκλα της. Πίσω άπ’ το ταμείο στεκόταν σκυθρωπός ο 
Τζίμ δ Μερσαγιέζος» καί μετρούσε ανόρεχτα τις ισχνές εισπράξεις της βραδιάς...

’Από τη δυτική γωνιά σηκώθηκε βαρύς δ Μάνθος Κρόνιας, έπιασε από τό 
μπράτσο τή Μάριον πού είχε πέσει μισολιπόθυμη σε μια καρέκλα και δοκίμασε να 
τή σπρώξη ξανά πρός τήν πίστα. Εκείνη άντιστάθηκε, διαμαρτυρήθηκε μέ κραυγές 
καί παρ’ δλη τή μέθη της τού κατάφερε ένα ήχυρότατο χαστούκι. 'Ύστερα πήγε 
τρικλίζοντας πρός τό μέρος τοΰ πιανίστα, τοΰ παρήγγειλε ψιθυριστά κάποιο σκοπό 
καί τράβηξε από τό χέρι τον άνθρωπο πού έπινε μονάχος στη βόρεια πλευρά.

—’Έλα, λεβέντη μου, γιατί οί άλλοι δεν αξίζουν, τού φώναξε γελώντας μέ 
τόν απαίσιο τρόπο της. Δεν πίνεις μαζί μου βέβαια, άλλα να χορέψουμε δεν θάχης 
άντίρρησι, έ ;... ,

Τόν παρέσυρε στον κυκλικό σανιδένιο χώρο καί κρεμάστηκε ολόκληρη απ 
τό λαιμό του. ’Εκείνος έκαμε μερικά βήματα ατούς ήχους τής μουσικής καί άφησε 
τά χέρια του νά πλανιώνται ελεύθερα στις γυμνές της πλάτες, στή μέση καί ατούς 
γοφούς. Κατόπιν, βλέποντας δτι έγινε ένα άλλο «νούμερο» αυτός μέ τις άγαρμπες 
κινήσεις των ποδιών καί τού κορμιού του, πλήρωσε βιαστικά τό λογαριασμό κι' 
ανέβηκε σαν κυνηγημένος τά σκαλοπάτια. Διέσχισε μέ μεγάλα βήματα κάθετα τό 
δρόμο καί λίγο πιό πάνω λούφαξε σέ μια σκοτεινή γωνιά καί περίμενε.

«Ούόχι! !  ψιθύρισε πολλές φορές μέσα του δπως παρατηρούσε τήν είσοδο τοΰ 
«Κουρσάρου». Ούόχι! Δέν άξίζ’ τούν κόπου νά τ’ πάρου τ’ φιλενάδα τ’ !!...» .

Κοίταξε τά ρούχα πού φορούσε κι’ αν δέν έβλεπε τόν αστυφύλακα τής περι
πολίας θά γελούσε δυνατά. ’Ηταν κατάμαυρα, από κασμήρι διαλεχτό πού γυάλιζε 
καί μέ τρεις «αισθητικές» σχισμές στά πλάγια καί πίσω άπ’ τό σακκάκι. 'Η κόκ
κινη γραββάτα έπειτα, τοΰ έφερνε μεγάλη στενοχώρια καί νόμιζε πώς θά πνιγόταν 
άν δέν τήν ξέσφιγγε ξανά. Καί τά πόδια του, μέσα σ’ έκεΐνα τά μαΰρα δλοκαίνουρ- 
γα παπούτσια τοΰ φαινόταν πώς είχαν παραλύσει.

"Ομινς έπρεπε δλα νά τά άνεχθή, καί προ παντός νά μείνη έκεϊ δση ώρα κι’ 
αν χρειαζόταν γιά νά μή χάση τόν άνθρωπο πού παρακολουθούσε. Τόσον καιρό 
παιδεύτηκε νά τόν βρή στήν ’Αθήνα καί στον Πειραιά, τά λεφτά του τά είχε ξοδέ
ψει δλα σχεδόν καί σέ μιά - ουό ημέρες δέν είχε παρά νά φύγη γιά τό χωριό. ’Ά ν 
τόν έχανε τώρα, ποιος ξέρει άν καί πότε θά μπορούσε νά τόν ξαναβρή...

’Έφερε αρκετές φορές τό χέρι του στήν τσέπη τού παντελονιού, καί πάνω πού 
δοκίμασε νά περιεργαστή τό έξάσφαιρο πιστόλι ό Κρόνιας φάνηκε νά βγαίνη. 
Πίσω του ερχόταν κι’ ή Μάριον τρικλίζοντας. Τούς άφησε νά προχωρήσουν μέχρι 
τό ταξί πού στεκόταν πιό κάτιυ, είδε τή γυναίκα νά τοΰ δίνη δσα λεφτά βρισκόν
τουσαν στήν τσάντα της κ ι’ άνάσανε μέ άνακούφιση δταν τό αυτοκίνητο έφυγε χω
ρίς νά πάρη κι’ εκείνον. Αστέρα βγήκε άπ’ τήν κρυψώνα του καί τόν άκολούθησε.

Ό Μάνθος Κρόνιας διέσχισε τήν παραλιακή λεωφόρο, προχώρησε στό μικρό 
άλσος τοΰ Μουσείου κ ι’ άκολούθησε τό δρόμο πού έφερνε στον άρχαϊκό ναό. ’Εκεί 
σέ μιά πάροδο πού δέν φωτιζόταν, δ Βάγγος άπ’ τό Διάσελο τόν έχασε καί 
βλαστήμησε άπό οργή πού τόση ώρα δέν είχε τελειώσει μέ δαΰτον... Αίγες -στιγ
μές δμως καί τόν ξαναεϊδε πρός τή μεριά τού βυρσοδεψείου. Τά μάτια του γυάλισαν 
τότε, τό πιστόλι σφίχτηκε στή δεξιά του παλάμη καί τά πόδια του κινήθηκαν νευ
ρικά πρός τά εκεί.

’Αλλά όχι... Τί ήθελε εκείνο τό φως πού άναβόσβηνε συνθηματικά άπό τήν 
είσοδο τοΰ βυρσοδεψείου; Ποιός ήταν δ άλλος πού έκανε τώρα νοήματα στόν Κρό- 
νια νά πλησιάση;...
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Εβαλε πάλι το πιστόλι του στήν τσέπη καί κρύφτηκε στον τοίχο μιας μισοε- 
ρειπωμενης οικοδομής. Από εκεί είδε τον Κρόνια νά βγάζη μια αλυσίδα μέ κλει
διά, ν αγωνίζεται αρκετα καί κάποτε ν’ άνοίγη την πόρτα τοϋ βυρσοδεψείου καί νά 
μπαινη... Ο άλλος περεμενε στή γωνιά καί παρατηρούσε προς δλες τις κατευθύν
σεις. Περασε πάνω από ένα τέταρτο σέ νεκρική, απόλυτη ησυχία, δταν φάνηκε καί 
το ταξί πού πήρε τή Μάριον. Πήγε καί σταμάτησε μόλις τέσσερα μέτρα μακρυά 
άπό τό Βάγγο καί τά φώτα του έσβησαν...

Ρ  ®αϊ ϊ ° »  ένοιωσε σε δύσκολη θέση. 'Ο οδηγός ήταν μόνος του καί δεν τον 
είχε δή ευτυχώς, αλλα τα όσα εσκοπευε νά κάνη ναυαγούσαν μ’ αυτούς τούς δύο 
άνθρωπους που βρέθηκαν στο δρομο του. Σκέφθηκε πολύ τότε, έστιψε τό μυαλό του 
και εβγαλε το συμπέρασμα πιος κάτι άλλο τοϋ είχε φέρει ή̂  μοίρα. Κάτι άλλο ανα
πάντεχο, πού μπορούσε νά είναι καί μιά κάποια λύση...

Περιμενε καμποσα λεπτά ακόμα, κι όταν ό Μάνθος Κρόνιας φάνηκε νά βγαί- 
νη πρόσεξε οτι οι τσεπες του ήταν άρκετά φουσκωμένες. Τον άφησε νά πλησιάση 
στό ταξί μαζί μέ τον άλλον καί τότε άκριβώς αποφάσισε νά δράση. ’Έβγαλε τό 
πιστόλι, βρέθηκε μέ τρία πηδήματα μπροστά τους καί τούς σημάδεψε χωρίς νά μιλήση. 
Εκείνοι άκουσαν τό πρώτο «κλάκ» τής σκανδάλης καί δέν χρειάσθηκαν περισσό
τερα να καταλαβουν. Το ταςι κι ο άνθρινπος πού φύλαγε στή γωνιά έξαφανίσθΥμ 
καν, ο Κρονιας έογαλε καί πεταξε στό Βάγγο τις δεσμίδες μέ τά χαρτονομίσματα, 
άδειασε καί τις υπόλοιπες τσέπες μπροστά στήν... επιμονή του, κ ι’ ύστερα δοκί
μασε νά κάμη^τό ίδιο μέ τούς συντρόφους του. ’Αλλά ό Διασελιώτης δέν είχε τελειώ
σει άκομα μαζί του. Τον άρπαξε, τού καταφερε βροχή τά γρονθοκοπήματα στό πρό
σωπο κι δπου αλλού μπορούσε, καί μόνο δταν τον είδε άναίσθητον στό χώμα πήρε 
τά κλοπιμαία καί τ ’ άλλα καί προχώρησε στό δρόμο του...

«Χμ! κί δέν φώναξι ντίπ τού άλάν’ μί τέτοιου σουπάκι!!», ψιθύρισε δταν έφ
θανε στό ξενοδοχείο του νά κοιμηθή...

** *
/Λ ΑΣΤ1 ΝΟΜΟΣ Κλάδος στό ΙΕ' Παράρτημα Πειραιώς δέν άργησε νά βρή 

τον Κρόνια καί τούς συντρόφους του στή μεγάλη κλοπή τού βυρσοδεψείου, αλλά 
I.κείνο πού δυσκολεύθηκε νά πιστέψη ήταν ή «ιστορία» πού τού άράδιασαν σχετικά 
με τόν κλέφτη... τού κλέψαντος. Υπήρχαν βέβαια τά άφθονα «πειστήρια» στό πρό
σωπο και στο υπολοι^ο σιυμα <.ου Μ α̂νθου Κρόνια, αλλα αυτα δεν ήταν άρκετά. 
Μόνον δταν δ αστυφύλακας τής περιπολίας θυμήθηκε πώς είχε ίδή — μέ τήν άκρη 
τού ματιού του — έναν ύποπτο τύπο κοντά στόν «Κουρσάρο» νά ξεσφίγγη τή γοαβ- 
βάτα του, καί ή Μάριον μέ κάτι άλλες «αρτίστες» μίλησαν γιά κάποιον παράξενο 
επισκέπτη τής νύχτας εκείνης, τά πράγματα πήραν κάπως τό δρόμο πρός τόν Βάγ
γο τό λεβεντονιό. Σ’ αυτό βοήθησε βέβαια κ ι’ δ ίδιος ό Μάνθος Κρόνιας, δ «φοι
τητής» τού Διάσελου πού κάτι είχε ύποψιαστή άπ’ τόν «Κουρσάρο» ακόμα, κάτι 
είχε παρατηρήσει στό χέρι πού κρατούσε τό πιστόλι καί σε κάτι είχε αποδώσει 
τήν τόσο επίμονη χειροδικία...

Πέντε ημέρες άργάτερα, ό ύπαστυνόμος Γιαγκρής καί δύο αστυφύλακες έπαιρ
ναν τό λεωφορείο γιά τό Διάσελο τής Ποταμιάς. Ευτυχώς πού δ Βάγγος δέν είχε 
πραγματοποιήσει τή μεγάλη άπόφαση σ’ δλα της τά σημεία καί οί πέντε προβατίνες 
τού Γκούρλα έβοσκαν «.μέριμνες στό κοπάδι τους... Κι’ δ Βάγγος δ λεβέντης, τήν 
τελευταία του νύχτα στό κρατητήριο είδε όνειρο, λέει, πώς δ Μάνθος δ Κρόνιας πή
ρε τά διπλάσια χρόνια φυλακή άπ’ αυτόν. Κι’ δτι εκείνος πήρε γυναίκα του τή 
Μάριον καί δέν άπόχτησε πολλά, πάρα πολλά παιδιά...

X. Σ-ς.



“ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α ! ^

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Δι’ άποφάσεως τού %. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική καί 

όλική αμοιβή εις τούς κ.κ. 1) Άρχιφύλακα Μασαούτην Νικόλαον καί 2) ’Αστυφύ
λακας Χαράτσην Νικόλαον καί Μαυροειδόγκωναν Νικόλαον, διότι μέλη πληρώμα
τος περιπολικού αυτοκινήτου τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς τυγχάνον- 
τες, τήν 0.Β0 ώραν τής 13) 9) 1965, έπιδείξαντες αυτοθυσίαν, θάρρος, ϊδιάζοντα ζή
λον πρός τήν υπηρεσίαν καί έκθέσαντες τήν ζωήν των εις προφανή κίνδυνον, επέ- 
τυχον τήν σύλληψιν το ύΜανουσογιάννη Τωάννου, καθ’ δν χρόνον οδτος κατε- 
δίωκεν άτομον, πυροβολών κατ’ αυτού διά περιστρόφου, ουτω δέ άπετράπη το απει- 
λούμενον αποτέλεσμα, προκληθέντων εντεύθεν λίαν ευμενών σχολίων.

Διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως, έπηνέθησαν οί κ.κ. 1) Τπαστυνόμος Δαλιά- 
νης Παναγιώτης, 2) Άρχιφύλαξ Διαμαντάκος Χαρίλαος, καί 3) ’Αστυφύλακες Κυ- 
ριακούλης Κωνσταντίνος, Καρρόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουρας Γεώργιος, θωμα- 
κος Μιχαήλ, Τσάκαλος Γεώργιος, Τρίκας ’Αλέξανδρος, Ματσούκης Νικόλαος καί 
Φίλης Κωνσταντίνος, διότι καί ουτοι, έκαστος είς τόν τομέα τής άρμοδιότητός του, 
σπουδαίως συνέβαλον είς τήν επιτυχίαν τού ανωτέρω αποτελέσματος.

— ΔΓ άποφάσεως τού κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
υλική αμοιβή είς τούς κ.κ. 1) ’Αστυνόμον Β ' Παπατριανταφύλλου Στέφανον, 2) ’Α
στυφύλακα Γαλιώτον Κυριάκον. Διά τής αυτής άποφάσεως έπηνέθησαν οί κ.κ. Π 
Τπαστυνόμος Α' Φρυδάς Κωνσταντίνος, 2) Τπαστυνόμος Β ' Καλλέργης ’Αντώνιος 
καί 3) Άστυφύλαξ Παπαντώνης Χρίστος, διότι, άπαντες έργασθέντες μετ’ εξαιρε
τικού ζήλου, δραστηριότητας καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, 
έκαστος είς τόν τομέα τής άρμοδιότητός του, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλλη
ψιν σπείρας, άσχολουμένης μέ τήν αγοραπωλησίαν ξένου συναλλάγματος, προκαλέ- 
σαντες οϋτω, διά τής επιτυχίας των ταύτης, λίαν ευμενή σχόλια τού Τύπου ύπέρ 
τού ’Αστυνομικού Σώματος.

— ΔΓ άποφάσεως τού κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
υλική αμοιβή είς τούς κ.κ. 1) ’Αστυνόμον Β ' Παπαντριανταφύλλου Στέφανον, 2) Τ- 
παστυνόμον Α' Πάτσιον Χριστόφορον, 3) Τπαστυνόμον Α' Φρυδάν Κωνσταντίνον, 
4) 'Τπαστυνόμον Α ' Χαρκιολάκην ’Αναστάσιον, 5) Τπαρχιφύλακα Τσιφτσήν Γε
ώργιον καί 6) ’Αστυφύλακας Γαλιώτον Κυριάκον, Γεωργόπουλον Παναγιώτην καί 
Τσεκούραν Γεώργιον, διότι, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, δραστηριάτητος 
καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, έκαστος είς τόν τομέα τής άρ
μοδιότητός του, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπείρας λαθραίας έξαγω- 
γής συναλλάγματος καί τήν παραπομπήν ταύτης είς τήν Δικαιοσύνην.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Διά Β.Δ. έκδοθέντος έν Άθήναις τήν 21-3-1966 καί δημοσιευθέντος είς 

τό ύπ’ άριθ. 116 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ') τής 4-4-1966 προήχθη έκ τών έν ίσχύϊ πινάκων 
προακτέων έτους 1965, δ Άσστυνόμος Β ' τάξεως κ. Παπαδοπούλας ’Αθανάσιος τού 
Δημητρίου, είς τόν βαθμόν τού ’Αστυνόμου Α ' τάξεως, κατ’ έκλογήν, πρός πλήρω- 
σιν ύφισταμένης κενής δργανικής θέσεως.

-— ΔΓ άποφάσεως τού κ. 'Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, προήχθη έκ τών έν 
ίσχύϊ πινάκων προακτέων έτους 1965, δ Τπαστυνόμος Α ' τάξεως κ. Μοιρισκλάβος 
Νικόλαος τού Θεοδώρου, είς τόν βαθμόν τού ’Αστυνόμου Β ' τάξεως, κατ’ έκλογήν, 
πρός πλήρωσιν ύφισταμένης κενής δργανικής θέσεως.

— ΔΓ άποφάσεως τού κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, προήχθησαν έκ τών έν 
ίσχύϊ πινάκων προακτέων τού έτους 1966, οί κάτωθι Τπαστυνόμοι Β ' τάξεως, είς 
τόν βαθμόν τού Τπαστυνόμου Α ' τάξεως, ώς άκολούθως:



α) Κ α τ ’ έ κ λ ο γ ή ν : 1) Ρεβελάκης Εύάνθης, 2) Σωτήρχος Λουκάς,
3) Κόκκινος Γεώργιος, 4) Φωτόπουλος ’Ιωάννης, 5) Άρκουδέας Νικόλαος, 6) Πα- 
νουτσόττουλος Παναγιώτης, 7) Αντωνίου ’Αναστάσιος, 8) Ιΐόγιας Κωνσταντίνος, 
9) Άγλαμίσης Μιχαήλ, 10) Θεοδωρουλέας Κυριάκος, 11) Παυλόπουλος Γεώρ- 
γιος, 12) Γιαννακούρας Παναγιώτης, 13) Μπαρμπούνης Παναγιώτης, 14) Οικο
νόμου Γεώργιος, 15) Αντωνόπουλος Λάμπρος, 16) Ζαροδήμος Στυλιανός, 17) Βαί- 
τσης Χρίστος, 18) Γιαννούλιας ’Αθανάσιος, 19) Σαρρής Δημήτριος, 20) Κιαχτύπης 
Νικόλαος, 21) Αντωνιάδης Μιλτιάδης, 22) Μανδραγώνης Δημήτριος, 23) ίναρα- 
!-ΐνχσιος Γεώργιος, 24) Δημητρίου Δημήτριος, 25) Γιολδασέας Πέτρος, 26) Ινα- 
ρακανδάς Μιχαήλ, 27) ’Αντωνίου ’Αντώνιος, 28) ΙΙαπαδόπουλος Μιλτιάδης, 29) 
Φιλόπουλος Παναγιώτης, 30) Ρεντζής Παναγιώτης, 31) Μποΰτος Σωτήριος ,32) 
Βεργης Κωνσταντίνος, 33) Γεωργιόπουλος Βύρων, 34) Αντωνόπουλος ’Ιωάννης, 
35) Περράκης Χρίστος, 36) Κραβαρίτης ’Ιωάννης, 37) Ιήατσαμπέκης Μάρκος, 
38) Ραγκαβάς Γεώργιος, 39) Τσουραπάς Βλάσιος, 40) Παπασταματίου Κωνσταν
τίνος, 41) Καλογεράς ’Ιάκωβος, 42) Πολυχρονόπουλος Πολύβιος, 43) Λιακόπου- 
λος Γεώργιος, 44) Λάσκαρης Ήλίας, 45) Τσάκαλος ’Ιωάννης, 46) Παπακωστό- 
πουλος Χρίστος, 47) Καραμπάτος Ηρακλής, 48) Ρήγας Νικόλαος καί 49) Βα- 
καλάκης ’Αλέξανδρος.

β) Κ α τ α ρ χ α ι ό τ η τ α :  1) Τσουκαλής Χρίστος, 2) Σπάθής Γε-
ώργιος, 3) Μουρλάς Άνορέας, 4) Φελώνης Ματθαίος καί 5) Δήμου ’Αντώνιος.

— Δι αποφασεως τοϋ κ. 'Ιπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, προήχθη έκ των έν 
Ϊσχύϊ πινάκων προακτέων έτους 1965, δ Άρχιφύλαξ κ. Παντελιδς Κωνσταντίνος 
τοΰ Γεωργίου, εις τόν βαθμόν τοϋ Άνθυπαστυνόμου, κατ’ εκλογήν, πρός πλήρωσιν 
ύφισταμένης κενής οργανικής θέσεως.

*
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Παρητήθη εκ τοΰ βαθμού του καί τής έν τφ ’Αστυνομικά» Σώματι θέσεώς 
του, ο Αστυνόμος Α ταξεως κ. Σταύρου Ήλίας τοΰ Άνδρέου. Διά την μακροχρό
νιον εν τφ Σώματι εύδόκιμον ύπηρεσίαν του, δ κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέ- 
φρασεν αύτφ την ευαρέσκειάν του.

— Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Βογια- 
τζής ’Ιωάννης τοΰ Κωνσταντίνου, Κατσαράκης Εμμανουήλ τοΰ Νικολάου, Πετρά- 
κης Μιχαήλ τοΰ Γεωργίου, Μαυρεπής Ευθύμιος τοΰ Ευσταθίου, Καραλής ’Απόστο
λος τοΰ Νικολάου, Νανόπουλος Δημήτριος τοΰ ’Αναστασίου, Κουτλιάς ’Ιωάννης τοΰ 
Αθανασίου, Παλαιολογος Βασίλειος τοΰ Γεωργίου, Μαρουδιάς Παναγιώτης τοΰ Γε
ωργίου, Τσιφτσής Χαράλαμπος τοΰ Ίωάννου, Καντζηλέρης Δημήτριος τοΰ Γεωρ
γίου, Γιουσούφελας Βασίλειος τοΰ Δημητρίου, Άθανασόπουλος Ιωάννης τοΰ ’Αλε
ξίου, Κατσαράκης Κωνσταντίνος τοΰ Εμμανουήλ, Σαλέμης Κωνσταντίνος τοΰ Δη
μητρίου, Άναγνωστόπουλος Διονύσιος τοΰ Γεωργίου, Καβρουλάκης Νικόλαος τοΰ 
Χρίστου, Μπακατσέλος Δημήτριος τοΰ Τρύφωνος, Μποτούλας Νικόλαος τοΰ Γεωρ
γίου, Καλαθάς Χρίστος τοΰ Ίινάννου, Πατσιαλίδης Χρίστος τοΰ Γεωργίου.

** *
— Τά μέλη τής Πανελληνίου Ένώσεως Άποστράτων ’Αξιωματικών ’Αστυνο

μίας Πόλεων, συνελθόντα τήν 20-2-1966, εις γενικήν συνέλευσιν, εξέλεξαν τδ νέον 
διοικητικόν συμβούλιον, τό οποίον, άκολούθως, κατηρτίσθη εις Σώμα, ως έξής: Πρό
εδρος κ. Νικόλαος Νέρης, ’Αντιπρόεδρος κ. ’Ιωάννης Δασκαλάκης, Γενικός Γραμ- 
ματεύς κ. Γεώργιος Ινοντογεώργος, Ταμίας κ. Δημήτριος Μιχαηλίδης, Σύμβουλοι 
κ.κ. Ευάγγελος ’Αναστασίου, Γεώργιος Πολίτης, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Κων
σταντίνος ΙΙαπατριανταφύλλου. Επίτιμος Νομικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Ινελένης. 
Μέλη τής εξελεγκτικής ’Επιτροπής έξελέγησαν οί κ.κ. Δημήτριος Ζαγκλής, Δη- 
μήτριος Σαμαράς, ’Ιωάννης Πανέτσος, Παναγιώτης Δραγουμάνος καί Γεώργιος Μαγ- 
κλάρας.



Κάβε Σάββατο

Ώρα 12 -12.30' μ. μ.

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή 

τής ’Αστυνομίας Πόλεων άττό 

τόν Ραδιοφωνικό  ̂ Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


