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ΕΠΙΛΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΑΣ ΠΟΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
I . Γ ε ν ικ ώ ς .

’Ακόμη δέ καί τάς ποινάς κατά της περιουσίας έπηρέασεν ή χριστιανική φι
λολογία, ιδίως ο’ άφ’ ενός έν δψει τής δικαστικής έπιμετρήσεως, διότι θά έπρεπεν 
αδται νά έπιμετρώνται άναλόγως τής περιουσιακής καταστάσεως τοϋ καταδικαζό
μενου, άφ’ ετέρου ο’ έν οψει τής ποικιλοτρόπου ύποβοηθήσεως των διά χρέη κρα
τουμένων πρός άπελευθέρωσιν.

II. Θέμα έπιμετρήσεως.
1. Τό πρώτον θέμα δε τής έπιμετρήσεως έξεπήγασεν έξ αυτής ταύτης τής πα- 

ρατηρήσεως τοϋ Κυρίου περί των βαλλόντων δώρα εις τό γαζοφυλάκιον:
«Άναβλέψας δέ είδε τούς βάλλοντας τά δώρα αυτών εις τό γαζοφυλάκιον πλου

σίους. Είδε δέ καί τινα χήραν πενιχράν, βάλλουσαν έκεΐ δύο λεπτά, καί είπεν. ’Α
ληθώς λέγω ύμΐν δτι ή χήρα ή πτωχή αύτη πλεϊον πάντων εβαλεν. Ά παντες γάρ 
οΟτοι έκ τοΰ περισσεύοντας αύτοΐς έβαλον εις τά δώρα τοϋ Θεού, αύτη δέ έκ τοΰ 
υστερήματος αυτής άπαντα τόν βίον, όν είχεν, έβαλε».

«Καί καθίσας ό Ίησοΰς κατέναντι τοΰ γαζοφυλακίου έθεώρει, πώς δ όχλος 
βάλλει χαλκόν είς τό γαζοφυλάκιον. Καί πολλοί πλούσιοι εβαλλον πολλά. Καί έλ- 
θοϋσα μία χήρα, πτωχή έβαλε λεπτά δύο, δ έστι κοδράντης. Καί προσκαλεσάμενος 
τούς μαθητάς αύτοΰ, λέγει αύτοΐς, ’Αμήν λέγω ύμΐν δτι ή χήρα αύτη ή πτωχή 
πλεϊον πάντων βέβληκε των βαλόντων είς τό γαζοφυλάκιον. ΓΙάντες γάρ έκ τοΰ περισ
σεύοντας αύτοΐς έβαλον. Αύτη δέ έκ τής ύστερήσεως αυτής πάντα δσα είχεν εβαλεν, 
δλον τόν βίον αυτής».

2. Εύστόχως δ’ είς τήν σκέψιν ταύτην άνεφέρθη καί 6 Κ. Γ. Γαρδίκας έν τή 
-Σωφρονιστική» του.

III . Θέμα ύποβοηθήσεως κρατουμένων διά χρέη πρός άπελευθέρωσιν .
1. Ά φ ’ έτέρου δ’ επί τώ σκοπώ τής ύποβοηθήσεως των ένεκα περιουσιακών 

χρεών κρατουμένων τό χριστιανικόν μήνυμα έπανειλημμένως άπηύθυνε πρόσκλησιν 
πρός άρωγήν των χάριν τής άπελευθερώσεως αυτών.

2. Καί δέν πρόκειται μόνον περί τής γενικής προσκλήσεως πρός έλεημοσύνην: 
«Μακάριοι οι έλεήμονες δτι αυτοί έλεηθήσονται».

Διότι ύπάρχει καί ρητή πρόσκλησις πρός συμπαράστασιν των κρατουμένων 
έν τοϊς Τεροΐς Ινειμένοις:

«Έν φυλακή ήμην καί ήλθατε πρός με». «Κηρύξαι αίχμαλώτοις άφεσιν».
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΛΠΤΥΞΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΙΝ 
ΕΙΔΙΚΩΣ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» («ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ»)

ϊ ; Δ ιεισδυσις της χριστιανικής ηθικής διδασκαλίας έν τω  πλαισ ίω  τής 
προλήψεως τής ηθικής κοινωνικής νόσου τής έγκληματικότητος διά δια- 
μορφώσεως είδους «Ψ υχικής καί ’Η θικής'Υγιεινής τής κο ινω νίας».

ν ( συνεχεία η χριστιανική φιλολογία ανέπτυξε την διδασκαλ.ίαν του Κυρίου 
εν οψει τής ̂ διαμορφώσεως κλίματος καί ατμόσφαιρας ζωής των ανθρώπων ψυχικώς 
καί ηθικώς ύγιοϋς, μή έπιτρεπούσν/ς τήν άνάπτυξιν των παθογόνων αιτίων τής έγκλη
ματικότητος ή άλλης άναλόγου σαπρίας (είδος «Ψυχικής καί Ηθικής Υγιεινής 
καί Παιδαγωγικής») .

II. Ειδικά θέματα τής Χριστιανικής «Κ οινω νικής Υ γ ιε ινή ς» .
1. Ή  υ π α ρ ξ ι ς  τ ο ΰ  Θε ο ΰ :

, εή πρώ"οις η χριστιανική φιλολογία καί ή υπό ταύτης έμπνεομένη ανθρώ
πινη επιστήμη έχάρισεν εις τό γένος των ανθρώπων τήν άπόδειξιν καί τήν πε
ι. οιθησιν περί τής ύπάρςεως τοΰ Θεοΰ καί μετ’ αυτής έσκόρπισεν εις τήν άνθρω- 
πινην^ καρδίαν τήν λ ύ τ ρ ω σ ι ν από τής αγωνίας τοΰ σκεπτικισμού, δστις δημιουρ- 
γεϊ ^ιάς νευρώσεις καί τό φρενοκομεΐον, τήν απελπισίαν καί τήν αυτοκτονίαν, τήν 
υποδούλωσιν εις τάς αίσθητικάς απολαύσεις καί τήν άνηθικότητα, τέλος 0έ τον αλλη
λοσπαραγμόν καί τήν εγκληματικότητα.

2. Ο Θ ε ό ς  π α τ ή ρ .  0  ά ν θ ρ ω π ο ς  τ έ κ ν ο ν  τ ο ΰ  
Θ ε ο ΰ :

Και,ά δεύτερον λόγον ή χριστιανική φιλολογία έχάρισεν εις τήν άνθοωπίνην 
καρδιαν τήν αποκάλυψιν δτι είναι τ έ κ ν ο ν  τ ο ΰ  Θ ε ο ΰ  καί μετ’ αυτής 
εσκόρπισεν εις το ανθρώπινον γένος τήν εμπιστοσύνην, τήν ασφάλειαν, τό θάρρος 
και τήν χαράν, διότι αισθάνεται δτι υπάρχει εις φιλόστοργος καί τρυφερός παντο- 
ουναμος καί πανάγαθος Επουράνιος Πατήρ, δστις είναι έτοιμος να άκούση τήν φω
νήν πάσης ψυχής τοΰ ανθρωπίνου τέκνου του, άνατεινομένης πρός αυτόν. « '0  Θεό* 
άγάπη έστίν». '

Πρόκειται περί τής συναντήσεως τοΰ πεπερασμένου ανθρώπου μετά τοΰ ’Απεί
ρου Πατρικού πνεύματος.

Μεταφέρομεν τήν ύπέροχον άνάπτυξιν τοΰ θέματος έκ μέρους τοΰ καθηγητοϋ 
φιλοσοφίας εν τώ Πανεπιστημίω τής Κολωνίας Γιοχάννες Χέσσεν:
, «Τό νά είναι τις τέκνον τοΰ Θεοΰ σημαίνει δτι βιοΐ καί κατέχει τον Θεόν ως 

πατέρα. Σημαίνει δτι εντός τής καροίας έχει τήν μακαρίαν βεβαιότητα δτι είς τήν 
κυοερνησιν του κοσμου υπάρχει μία δύναμις, τής οποίας--τό βαθύτατον όνομα είναι 
«αγαπη», τής οποίας ή βαθύτατη φύσις καί ουσία είναι μία καλωσύνη, ή οποία ρέ
ω? δροσερά πηγή καί ώς. ποταμός καί ή όποια άκτινοβολεΐ. Τό να είναι τις τέκνον 
του Θεού σημαίνει δτι ούτος αισθάνεται δτι είναι βυθισμένος είς τήν άνάπην αυτήν 
αναπνέει εντός τής ατμόσφαιρας τής πατρικής καλωσΰνης τοΰ Θεοΰ, ζή εντός τήσ 
καρόιας τοΰ Θεοΰ». '°

- Λ 0τ,αν έ,στάθιήν ενώπιον των αιωνίων όρέων, τά όποια κηρύττουν τήν δόξαν 
ιου Αιωνίου,^ όταν^άντικρυσα τήν άπέραντον θάλασσαν, τής οποίας ή άπέραντος έ- 
κ ιασις επιτρεπει είς ημάς να διαισθανθώμεν τό άπειρον τοΰ Θεοΰ. “Οταν είς ώρας 
γαληνης έστρεψα τό βλέμμα μου είς τον έναστρον ουρανόν καί κατελήφθην υπό εύλα- 
οους οεους ενώπιον τοΰ μεγαλείου τοΰ παντοδυνάμου Δημιουργού, τότε κατενόησα 
τι σημαίνει: ο άπειρος Θεός, ό κραταιός καί υψηλός, ό πανάγιος, ένώπιον τοΰ Όποι
ου αι «αρχαι» προσφέρουν τήν προσκύνησιν καί λατρείαν των καί αί «δυνάμεις»:
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τρέμουν, Αυτός άγαπα, εμέ, εμέ, ό οποίος είμαι εν δημιούργημα, γεννηθέν έκ τοΰ 
χώματος, εμέ, δ οποίος είμαι ενώπιον Αύτοϋ εν μηδέν, καί μία απαξία.

Καί πώς Οδτος μέ άγαπα; Περισσότερον από δ,τι οίοσδήποτε άνθρωπος επί 
της γης μέ έχει αγαπήσει, ποτέ, μέ αγαπά καί θά μέ άγαπήση' περισσότερον από 
δ,τι εγώ αγαπώ καί δύναμαι νά αγαπώ τον έαυτόν μου. Μέ αγαπά τόσον, δσον δύ- 
ναται ό άπειρος Θεός νά άγαπα.

Τό αίσθημα ότι εϊμεθα τέκνα τοΰ Θεού σημαίνει δτι έχομεν την μακαρίαν γνώ- 
σιν δτι άγαπώμεθα υπό τοΰ Θεού κατά τοιοΰτον τρόπον. Δι’ αυτό το αίσθημα της 
θείας υιοθεσίας σημαίνει λύτρωσίΥ».

3. “Γ π α ρ ξ ι ς Θ ε ί α ς  ΙΙρ ο ν ο ί ας :
Έν συνεχεία ή χριστιανική φιλολογία άπεκάλυψε εις την καρδίαν τοΰ ανθρώ

που δτι πρέπει μέν νά έργάζηται καί νά άγωνίζηται έν τή ζωή του, αλλά πάντως 
μετ’ ηρεμίας καί χωρίς νά φοβήται καί νά αγωνία, διότι υπάρχει Θεία Πρόνοια, 
ήτις τον αγαπά, τον παρακολουθεί καί τον προστατεύει. Ύπό την έννοιαν δέ ταύ- 
την διαφωτίζει τάν άνθρωπον δτι πρέπει νά μή ύποδουλώνηται εις τήν μέριμναν καί 
εις τον μαμωνάν, άτινα όδηγοΰσι τήν άνθρωπίνην ψυχήν κυριολεκτικώς εις κατα- 
συντρίβουσαν αγωνίαν.

«Μή θησαυρίζετε ύμίν θησαυρούς επί τής γης». «Έμβλέψατε εις τά πετεινά 
τοΰ ούρανοΰ, δτι ού σπείρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις άποθήκας, καί 
δ πατήρ υμών δ ουράνιος τρέφει αυτά». «Καί περί ενδύματος τί μεριμνάτε; κατα
μάθετε τά κρίνα τοΰ άγροΰ, πώς αυξάνει. Ού κοπιά, ουδέ νήθει. Λέγω δέ ύμϊν δτι 
ούδέ Σολομών έν πάση τή δόξη αύτοΰ περιεβάλετο ώς έν τούτων. Εί δέ τον χόρτον 
τοΰ άγροΰ, σήμερον δντα, καί αυριον εις κλίβανον βαλλόμενον, δ Θεός ούτως άμφιέν- 
νυσιν, ού πολλώ μάλλον υμάς, ολιγόπιστοι; Μή οδν μεριμνήσητε λέγοντες: Τί φά- 
γωμεν ή τί πίωμεχ ή τί περιβαλώμεθα; Πάντα γάρ ταΰτα τά έθνη έπιζητει. Οίδε 
γάρ δ πατήρ υμών δ ούράνιος δτι χρήζετε τούτων απάντων. Ζητείτε δέ πρώτον τήν 
βασιλείαν τοΰ Θεοΰ καί τήν δικαιοσύνην αύτοΰ, καί ταΰτα πάντα προστεθήσονται 
ύμΐν».

Ύπό τήν έννοιαν ταύτην δ άνθρωπος ουδέποτε επιτρέπεται νά έχη τό συναί
σθημα τοΰ φόβου, διότι αισθάνεται δτι τον παρακολουθεί είς στοργικός «οφθαλμός, 
έν χαμόγελον, έν συμπονούν πρόσωπον», ή Θ ε ί α  Π ρ ό ν ο ι α .

Καί βεβαίως άναμφιβόλως ύπάρχουσιν έν τή άνθρωπίνη ζωή συμφοραί βαρυαλ- 
γεΐς, οίκονομικαί καταστροφαί, νόσοι σωματικαί καί ψυχικαί, θάνατοι προσφιλών 
προσώπων, θρίαμβοι άδικιών, έποχαί δημιουργοΰσαι οδυνηρά ηθικά καί ψυχικά 
τραύματα, καθ’ ας τά πάντα φαίνονται δτι συνώμοσαν, ίνα καταστρέψωσι τήν  ύστά- 
την άνθρωπίνην ελπίδα καί άλλεπαλλήλως μίαν πρός μίαν άπάσας τάς εύτυχίας τοΰ 
άνθρωπίνου πλάσματος, περιστάσεις, αί δποϊαι κατέβαλον δλόκληρον τό άνθρώπινον 
θάρρος καί εκλόνισαν ίσως τάς άγιωτέρας ημών πίστεις καί πεποιθήσεις.

Ούχ ήττον όμως από τής άλλης πλευράς δέν είναι άληθές δτι λησμονοΰμεν τήν 
Θείαν Πρόνοιαν είς έποχάς, καθ’ ας άμέριμνοι διαβιοΰμεν έν μέσιρ ευτυχών, ειρη
νικών καί γαληνιαίων περιστάσεων; Όμοίως δέν είναι άληθές δτι συναντώμεν είς 
τήν ζωήν ημών έπανειλημμένως άπροόπτους έπεμβάσεις, αϊτινες έξήγαγον ήμάς έκ 
δεινών άπελπισιών καί έξ οδυνηρών καταστροφών, καθ’ ας έκπληκτοι άντικρύζομεν 
τον εύεργετικόν δάκτυλον τοΰ έπουρανίου Πατρός; 'Ωσαύτως δέν είναι άληθές δτι 
πλειστάκις γεγονός τι, δπερ έφάνη είς ημάς ώς κακόν καί δεινόν άνεπανόρθωτον, έν 
συνεχεία μετεβλήθη είς πηγήν καλοΰ καί ώδήγησεν είς αίσιόδοξον έξέλιξιν; Ε π ί
σης οέν είναι άληθές δτι πολλάκις αίτημα ποθητόν τής ψυχής ημών, υπέρ τής πραγ
ματοποιήσεις τοΰ οποίου είργάσθημεν, έπονέσαμεν, έκλαύσαμεν καί προσευχήθημεν, 
έν τοσούτω όμως δέν κατωρθώσαμεν νά τό φέρωμεν είς πέρας, έκ τών υστέρων όμως,
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χαί έν τη πορείφ των πραγμάτων έδείχθη δτι, έάν τοϋτο έπραγματοποιεΐτο, ήθελε 
σκορπίσει εις ήμάς δυστυχίαν; Όμοίως δέν είναι αληθές δτι μεγάλα δυστυχήματα 
άπέβησαν τελικώς σωτήρια διά τήν ψυχικήν καί ηθικήν άνόρθωσιν ήμών;

Καί ίνα δμιλήσωμεν, άπδ συμφώνου πρός τον ήδη μνημονευθέντα ύπέροχον κα
θηγητήν τής Φιλοσοφίας Ιοχοννες Χέσσεν, πρέπει νά άναγνωρίσωμεν δτι «ή Ιδία ή 
ζωή, μέ τά ΰψη καί τά βάθη της, μέ τάς εξάρσεις καί τάς καταπτώσεις της μας 
φερει εις επικοινωνίαν μέ τόν Θεόν! "Ολως ιδιαιτέρως αί σκληρότητες καί αντιξοό
τατες τής ζωής, οί πόνοι καί τά κτυπήματα τής μοίρας έχουν ώς σκοπόν νά τοπο
θετήσουν τήν ψυχήν μας ένώπιον τής πραγματικότητος τοΰ Θεοϋ. “Οταν ή μοίρα 
μας δίδη κτυπήματα, δταν βαθύς πόνος άνασκάπτη τήν ψυχήν μας, τότε κατανοοΰ- 
μεν ακόμη περισσότερον τό πεπερασμένον καί τήν ασθένειαν μας, τήν μικρότητα 
καί τήν μηδαμινότητά μας. Τό αίσθημα δτι είμεθα δημιουργήματα, γίνεται εις ήμάς 
ζωντανόν καί μάς ωθεί μέσα εις τήν αδυναμίαν μας νά ζητησωμεν αρωγήν από μίαν 
δύναμιν, ή οποία σημαίνει δι’ ήμάς σωτηρίαν, βοήθειαν». Τέλος καταλήγομεν ύπο- 
σημειοϋντες οτι βεβαίως ό πεπερασμένος νους τοΰ ανθρώπου δέν δύναται νά άντικρύ- 
ση από προοπτικής καί νά έκτιμήση άξιολογικώς τήν συνάφειαν καί τό σχέδιον τής 
ανθρώπινης ζωής καί τήν υψηλήν σοφίαν τής Θείας έπεμβάσεως.

«Ώ  βάθος πλούτου καί σοφίας καί γνώσεως Θεοΰ. 'Ως ανεξερεύνητα τά κρίματα 
αυτού, καί άνεξιχνίαστοι αί οδοί αύτοΰ. Τίς γάρ εγνω νουν Κυρίου. ”Η τίς σύμβου
λος αυτού έγένετο; Ή  τίς προέδωκεν αύτφ καί άνταποδοθήσεται αύτφ; “Οτι έξ 
αυτού καί δι’ αυτού καί εις αυτόν τά πάντα. Αύτφ ή δόξα εις τούς αιώνας».

4. Ή  α ί ω ν ι ό τ η ς κ α ί  ά θ α ν α σ ί α τ ή ς  ψ υ χ ή ς .  Ή 
ά λ η θ ί ή ς  σ η μ α σ ί α  τ ο ΰ  γ η ί ν ο υ  θ α ν ά τ ο υ :

Έν συνεχεία ή χριστιανική φιλολογία έχάριαεν εις τό κατεχόμενον υπό τής 
φοβίας τοΰ θανάτου γένος τών ανθρώπων τό υψιστον θ ά ρ ρ ο ς  καί τήν ύ ψ ί σ τ η ν 
λ ύ τ ρ ω σ ι ν διά τής άποκαλύψεως δτι ή α ν θ ρ ώ π ι ν η  ψ υ χ ή  ε ί ν α ι ά θ ά- 
ν α το ς.

« Ινα ώσπερ ήγέρθη Χριχτός έκ νεκρών διά τής δόξης τού πατρός, ούτω καί η
μείς έν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν. Εί γάρ σύμφυτοι γεγόναμεν τώ δμοιώματι 
τοΰ θανάτου αυτού, αλλά καί τής άναστάσεως έσόμεθα». «Χριστός άνέστη έκ νεκρών 
θανάτφ θάνατον πατήσας καί τοϊς έν τοΐς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».

Καί υπό τήν έννοιαν ταύτην έρωτώμεν, δ φοβερός καί τρομερόν οΰτος θ ά ν α
τό ς, ορωμενος άπο χριστιανικής σκοπιάς, είναι άρά γε ανεπανόρθωτος μηδενισμός 
και φρικώοες γεγονος; II μήπως είναι άντιθέτως ά π ε ι ρ ο ς  ε ύ'τ υ χ ί α, έάν άνα- 
λογισθή τις άπλιΰς καί μόνον δτι δι’ αυτού θά μεταβώμεν εις τήν ουρανίαν κατοικίαν 
τής άλλης ζωής, καθ’ ήν θά ζώμεν πλέον αιωνίως έν τφ περιβάλλοντι τοΰ αγαπών
τας ήμάς ’Απείρου Έπουρανίου Πατρός καί έν ή θά έπανασυναντήσωμεν προσφιλε- 
στάτας θανούσας ύπεραγαπητάς υπάρξεις γονέων, τέκνων, συζύγου, αδελφών, φίλων 
ή άλλων, τους οποίους ένομίσαμεν δτι διά παντός άπωλέσαμεν καί μεθ’ ών τοΰ λοιπού 
θά συζώμεν άτελευτήτως καί αιωνίως χωρίς νά εχωμεν πλέον τόν φόβον καί τήν 
αγωνίαν ενός όδυνηροΰ αποχωρισμού άπ’ αυτών;

« 1 μεΐς λύπην μέν νΰν εχετε. Πάλιν δε δψομαι υμάς καί χαρήσεται υμών" η 
καρδία καί τήν χαράν υμών ούδείς αίρει άφ’ υμών» διακηρύσσει τό Εύαγγέλιον κα
τά Τωάννην (ις' 22) .

Καί ίνα δμιλήσωμεν από συμφώνου πρός τόν Hans Thoma, οστις έξέφρασε τήν 
χριστιανικήν του πίστιν διά τήν άνθρωπίνην αθανασίαν καί τό νόημα τοΰ θανάτου 
οιά τών έπομένων θαυμάσιων στοχασμών:

«Τό πώς θά γίνη τό μυστηριώδες αύτό γεγονός είναι άγνωστον είς ήμάς. ’Ίσως 
δ πανάγαθος Δημιουργός μάς τό έχει άποκρύψει διά νά μάς κάμη έκπληξιν κατά
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τήν ή μέραν τής μεταβολής, δπως εις επίγειος πατήρ θέλει νά κάμη εκπληξιν εις τά 
παιδιά του κατά τήν έσπέραν των Χριστουγέννων... Διά τον προαιώνιον Θεόν φυσι- 
κώς δέν είναι δυνατόν νά υπάρχουν εκπλήξεις. ’Ίσως ούτος δι’ αυτό έχει επιφυλάξει 
αυτας δια τά παιδιά του. Επίσης ίσως δέν ευχαριστείται, όταν ήμεΐς συμπεριφερώ- 
μεθα με πολλην περιέργειαν. Τοιουτοτρόπως ούδέν άλλο απομένει εις ήμάς παρά 
μόνον τό νά ίστάμεθα ώς παιδιά ενώπιον τοΰ αιωνίου μυστικοϋ, άναμένοντες καί πι- 
στευοντες ότι τοΰτο έχει μέσα του κάτι, τό όποιον είναι άνεκφράστως ώ ρ α ΐ ο ν ».

Εξ άλλου, ώς παραστατικώς ύπεγραμμίσθη υπό τοΰ σοφοϋ καί διακεκριμένου 
καθηγητοΰ Π.Ν. Τρεμπέλα, τό νόημα τοΰτο τής άθανασίας τής ανθρώπινης ψυχής 
«ακριβώς προσδίδει εις τήν επί τής γης  βραχυτάτην διατριβήν τοΰ ανθρώπου σπου- 
δαιότητα ανυπολόγιστον καί περιβάλλει έκάστην στιγμήν τοΰ'βραχυχρονίου επιγείου 
βίου μας μ ε  τ’ ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς  α ι ω ν ί ο υ » .

5. Ε ν τ ο λ ή  τ ή ς  δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς :
Ά λλ ’ ό χριστιανικός φωτισμός διελάλησε πρός τούς άνθρώπους καί τό αίτημα 

καί τον νόμον τής δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς .
Αίτημα, τό όποιον ένοστάλγησε καί ό μέγας στοχαστής, προφητικός καί οροάγ- 

γελος τής χριστιανικής ηθικής Σ ω κ ρ ά τ η ς ,  δστις προετίμησε «μάλλον τοΐς 
νόμοις έμμένων άποθανεΐν ή παρανόμων ζήν» καί δστις διελάλησε ώς θεμελιώδη νό
μον τά παραγγέλματα μή «άδικεΐν, ούδ’ αδικούμενου άνταδικειν» καί «εί αναγκαίου 
είη άδικεΐν ή άδικεΐσθαι, έλοίμην αν άδικεΐσθαι».

Καί δ όποιος νόμος τής δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς  χαρίζει εις τήν άνθρωπίνην 
υπαρξιν τό άπαραίτητον διά τήν ψυχικήν καί ηθικήν υγείαν της συναίσθημα τής 
α σ φ α λ ε ί α ς .

«Μακάριοι οι πεινώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην. "Οτι αυτοί χορτασθήσον- 
ται». «Μακάριοι οί δεδιωγμένοι ενεκεν δικαιοσύνης. "Οτι αυτών έστιν ή βασιλεία 
των ουρανών». «Λέγω γάρ ύμΐν δτι, έάν μή περισσεύση ή δικαιοσύνη ήμών πλέον τών 
γραμματέων καί φαρισαίων, ου μή είσέλθήτε εις τήν βασιλείαν τών ουρανών». «Ζη
τείτε δέ πρώτον τήν βασιλείαν τοΰ Θεοϋ καί τήν δικαιοσύνην αύτοΰ». «Καί δ δεχό- 
μενος δίκαιον εις δνομα δικαίου μισθόν δικαίου λήψεται». «Ούτως έσται έν τή συν 
τελεία τοΰ αίώνος. Έξελεύσονται οί άγγελοι καί άφοριοΰσι τούς πονηρούς έκ μέσου 
τών δικαίων καί βαλοΰσιν αυτούς εις τήν κάμινον τοΰ πυρός. Έκεΐ έσται ό κλαυθ
μός καί ο βρυγμος τών οδόντων». «Οί δέ δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον». «Άπόστητε απ’ 
εμοΰ πάντες οί έργάται τής άδικίας». «Καί δ έάν ή δίκαιον λήψεσθε». «Άνταποδο- 
θήσεται γάρ σοι έν τή άναστάσει τών δικαίων». «Ό έν έλαχίστψ άδικος καί έν πολλώ 
άδικός έστιν».

6. Ε ν τ ο λ ή  τ ή ς  Ε ι ρ ή ν η ς .
Όμοίως έξέχουσαν θέσιν έν τή χριστιανική διδασκαλία καταλαμβάνει καί ό 

ν ό μ ο ς  τ ή ς  « ε ι ρ ή ν η ς » ,  ό όποιος διψά νά χαρίση εις τήν ανθρωπότητα 
τήν ηρεμίαν, τήν πραότητα, τήν ησυχίαν, τήν άνακούφισιν, τήν γαληνιαίαν ατμό
σφαιραν τής ατομικής, τής οικογενειακής, τής κοινωνικής καί τής παγκοσμίου αν
θρώπινης ζωής. "Οραμα τής νοσταλγίας τής γαλήνης.

«Δόξα έν ύψίστοις Θεφ καί έπί γης  ε ι ρ ή ν η ,  Έν άνθρώποις ευδοκία». 
«Μακάριοι οΐ πραεϊς. "Οτι αύτοί κληρονομήσουσι τήν γην...». Μακάριοι οί είρηνοπόιοί. 
"Οτι αυτοί υιοί Θεοΰ κληθήσονται». (Μουσική τών μακαρισμών) . Καί έάν μέν ή ή 
οικία αξία έλθέτω ή ειρήνη υμών έπ’ αυτήν». «Δεΰτε πρός με οί κοπιώντες καί πεφορ- 
τισμένοι, κάγώ αναπαύσω υμάς. "Αρατε τον ζυγόν μου έφ’ υμάς καί μάθετε απ’ 
έμοΰ οτι πραός είμι καί ταπεινός τή καρόία. Καί εύρήσετε άνάπαυσιν τής ψυχής 
υμών. Ό γάρ ζυγός μου χρηστός, καί τό φορτίον μου έλαφρόν έστιν». «Πορεύου εις 
ειρήνην». «Ειρήνη ύμΐν». «Ειρήνην άφίημι ύμΐν, ειρήνην τήν έμήν δίδουμε ύμΐν». τΕΐς
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ήν δ άν οικίαν είσέρχησθε πρώτον λέγετε: Ειρήνη τώ οίκω τούτω». «Τοΰ κατευθΰ- 
ναι τούς πόδας ημών εις όδόν ειρήνης». «Ειρηνεύετε εν άλλήλοις».

Φιλοσόφων επί τής εντολής τοΰ Θείου ΐίοιμένος περί ειρήνης δ Σταύρος Ά . Νι- 
κολαίδης άναφέρεται εις τον « ε ι ρ η ν ι σ μ ό  ν».

«Καί επί γής ειρήνη»!
«Ή χαρμόσυνη αυτή έκπληξις για. τούς απλοϊκούς ποιμένας τής Βηθλεέμ δεν 

αποτελεί άρά γε για την ταλαιπωρημένη ανθρωπότητα μιά παρήγορη, μια ανακου
φιστική οασι; Δέν είναι δ ύμνος αυτός δ αντίλαλος τής παγκοσμίου ειρήνης, πού 
μας φθάνει καί σήμερον από τά βάθη των αιώνων, από τις πηγές τής μυστικοπαθούς 
παραδόσεως;

«Βουβή καί αμίλητη Νιόβη ή ανθρώπινη ψυχή εμπρός ατούς αμέτρητους σταυ
ρούς καί τά μελαγχολικά κυπαρίσσια των πολεμικών ιδίως κοιμητηρίων, ανήσυχη 
από τήν αγωνία των νέων διεθνών εξοπλισμών τής ξηράς, τής θαλάσσης, τοΰ άέρος 
μέ τά πλέον εξολοθρευτικά μέσα, δέν σκιρτά καί τώρα στό άκουσμα τοΰ σεραφειμι- 
κοΰ ύμνου καί δέν νοσταλγεί τήν ένσάρκωσι τής αληθινής ειρήνης;

«Άλοίμονο δμως! Ή  νοσταλγία αυτή τής ειρήνης, ή ιδανική, ή πλατωνική 
προς αυτήν συμπάθεια δέν είναι αρκετή για να δδηγήση τήν ταλαίπωρη ανθρωπό
τητα στό παρήγορο σπήλαιο τής παγκοσμίου ειρήνης.

«Εφόσον δ σωβινισμός μαίνεται στήν ψυχή τών Κραταιών καί τών Κρατών τής 
γής καί τό μιλιταριστικόν ρωμαϊκόν δόγμα «άν θέλης τήν ειρήνην, ετοίμαζε τον 
πόλεμον» κυριαρχή παντού, εφόσον δλα τά Κράτη «ακονίζουν τά μαχαίρια τοΰ πολέ
μου έπάνου σ’ αυτές τις πέτρες τοΰ ναοΰ τής ειρήνης» καί δαπανούν ενα τουλάχι
στον έκατομμύριον στερλινών λιρών γιά τούς πυρετώδεις εξοπλισμούς, εφόσον άκόμη 
τήν ώραν αυτήν σκορπίζει ή δύναμις τής σκαιάς βίας ενός πολιτισμένου δήθεν λαοΰ 
τον όλεθρό στις πεδιάδες ενός άλλου λαοΰ, πού λατρεύει τήν ελευθερία του καί απει
λείται από στιγμή σέ στιγμή ή παγκόσμιος σύρραξις, δ ειρηνισμός θά είναι ώραΐον, 
αλλά πλάνον δνειρον.

Τί σημαίνει, άν υπέροχοι απόστολοι τής ειρήνης μέ τό ρωμαλέον σύνθημα «πό
λεμος κατά τοΰ πολέμου» βροντοφωνοΰν τολμηρά τό κήρυγμα τής άντιδράσεως κατά 
τοΰ πολέμου καί τής συναδελφώσεως τών λαών; Τί, άν σοφοί διεθνολόγοι σχεδιά
ζουν τό συγκινητικόν ονειροπόλημα τής «Παγκοσμίου Κοινωνίας» μέ τις ύπερκρα
τικές του αρμοδιότητες, πού θά κατηύθυνε τό παγκόσμιον σκάφος στον ποθητό λιμέ
να τής θεάς ειρήνης; Τά κύματα τοΰ έγωισμοΰ καί τοΰ μίσους, τά παφλάσματα τής 
αρπαγής καί τής κατακτήσεως, συγκεκαλυμμένα εδώ, ασυγκάλυπτα άλλου, έχουν 
έξαπολυθή από παντοΰ καί πλευροκοπούν αμείλικτα τό σκάφος— δνειροφάντασμα 
τής ειρήνης.

»Θά τό βυθίσουν άρά γε;...
»Άλλά «δΰναι ού Θέμις!» θά ήτο οριστική χρεωκοπία τοΰ Πολιτισμού.
»”Ω καί νάβλεπε Ιπί τέλους ή άνθρωπότης στή μυστική Βηθλεέμ όχι μονάχα 

«ποίησιν μέ τό μαγικό της άστρο, μέ τούς απλοϊκούς της ποιμένας καί μέ τόν αγγε
λικόν ύμνον», αλλά αληθινήν «πηγήν ζωής!» Θά διέφευγε τούς σκοπέλους καί θά 
έφθανε σέ γαλήνια νερά. 'Η «χαρά ή μεγάλη» θά ήτο δ κλήρος της. Καί τά Χρι
στούγεννα θά ήσαν πραγματικά γενέθλια τής ειρήνης: Καί επί γής ειρήνη!». _

(Συνεχίζεται)



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
---------------------------'Υπό -του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ_________________

(Συνέχεια άπό τδ προηγούμενο)

Καί όσο τό μυστήριο γινόταν πυκνότερο, τόσο οργίαζαν οί διαδόσεις στο Μα
ρούσι. καί για τούς δράστες καί για τις άφρρμές. Γιά τα δσα ανεξήγητα πού πα
ρουσίαζε τό περίεργο αυτό καί χωρίς φαινομενικά αίτια διπλό κακούργημα δινόν
τουσαν οί πιο παράξενες εξηγήσεις.

Διεδόθη, λοιπόν, δτι τάχα οί δράσται ήθελον να κλέψουν τίποτε μυστικά γιά 
σκάνδαλα ή τίποτε ενοχοποιητικά ντοκουμέντα γιά τούς δολοφόνους. Μά τί μυ
στικά καί τί ντοκουμέντα μπορούσε νά κατέχη δ Καραγιαννόπουλος ή ή γυναίκα 
του; ’Άλλη διάδοσις. Μήπως είχαν γίνει καταχρήσεις εις τήν διαχείρισιν τής πε
ριουσίας τής... εκκλησίας καί τις ήξερε δ κλησάρης καί γ ι’ αύτό έδολοφονήθη 
αυτός καί ή γυναίκα του... Μά αστείο καί νά τό ύποθέση κανείς. Γιατί τό μικρό 
τό εκκλησάκι μόλις κατάφερνε νά βγάλη τό μισθάκο τού εφημέριου καί τού κλησάρη 
— κανδυλανάφτη καί είχε πάντα ελλείμματα τά δποϊα έκάλυπτε έξ ιδίων δ επίτρο
πος κ. Ήλιόπουλος καί δχι νά έχη πλεονάσματα γιά σκανδαλώδεις καταχρήσεις.

Ακόμη πιά φοβερώτερη καί ακόμα πιό αστήρικτη διάδοσις: Μήπως ή κυρά 
Μαρία στο καμαράκι της έδέχετο κρυφά ερωτικά ζεύγη καί παρείχε άσυλο γιά πα
ράνομο έρωτα καί κάποιος πατέρας ή αδελφός άποπλανηθείσης εκεί νέας, εκδικού
μενος, σκότωσε τό νεωκόρο καί τή γυναίκα του; Μά δέν θά σκότωνε πρώτα τό δια
φθορέα καί ύστερα τον παρέχοντα τό άσυλο; Άπό τήν άνάκρισι έβγαινε πραγματικά 
ένας έρωτας στη μέση. Ό έρωτας τού νεωκόρου καί τής γυναικός του στην Ε κκλη
σία πού τής είχαν άφοσιωθή μέ δλη τους τήν ψυχή καί μέ δλο τους τό σώμα.

Ακόμα κυκλοφόρησε καί ή πιό τερατώδης ακόμα διάδοσις: Μήπως δ εφημέ
ριος ήταν δυσαρεστημένος μέ τον απότομο τρόπο τού νεωκόρου του... καί έβαλε νά 
,τόν σκοτώσουν ή τούς σκότωσε δ ίδιος; Μά γιά τδνομα τού Θεού. Πρώτα-πρώτα 
δέν είχε προκόψει κανένα τέτοιο πράγμα γιατί αν ήταν καί τόσο δά θά τό ήξερε 
καί θά τό κατέθετε δ επίτροπος κ. Ήλιόπουλος. 'Ύστερα προσωπική άνάμιξις τού ίε- 
ρομονάχου Αρχιμανδρίτη στη διπλή δολοφονία έπρεπε νά παρουσιάζη σαφή ίχνη 
εις τό σώμα του. Αμυχές, γρατζουνιές, μικροτραύματα άπό τήν πάλη καί τομές στά 
δάκτυλα των χεριών άπό τά μαχαίρι μέ τά σφοδρά χτυπήματα πού έδινε, δσο καί 
νά ύποτεθή δτι τό κράταγε άπό τή λαβή, άπό τό χερούλι.

Καί δμως. Αυτή τήν ήλίθια έκδοχή γιά τον αρχιμανδρίτη μοΰ τήν υποστήριξε 
τότε κάποιος υπομοίραρχος, ανακατεμένος στην έρευνα γιά τό έγκλημα καί δταν τού 
είπα δτι τήν έκδοχή αυτή τήν άπέρριπτα μέ άγανάκτησι, μοΰ είπε:

—’Έπρεπε τό έγκλημα αύτό νά είχε γίνει σέ κανένα χωριουδάκι... Θά βού- 
ταγα τον παπά, θά τού έδινα κανένα στιλιάρι γερό, θά τού έβγαζα κανένα δόντι καί 
κανένα νύχι καί θά δής αν θά ομολογούσε ή δχι...

Νοοτροπία τής εποχής καί τού ανθρώπου. 'Ομολογώ δτι έφριξα. Γιατί μέ τέ
τοιες μεθόδους όμολογώ δτι κΓ εγώ μπορούσα νά ομολογήσω τον έαυτό μου γιά δρά
στη τής διπλής δολοφονίας.

“Ολες λοιπόν αυτές οί διαδόσεις, δσο κωμικές καί άν φαινόντουσαν, ερευνήθη- 
καν άπό τόν ανακριτή καί άποδείχθηκαν δτι ήσαν τελείως αστήρικτες καί δτι δέν ο
δηγούσαν σέ τίποτε. Τό μόνο νεώτερο κάπως στοιχείο προσέθεσε μιά ύπηρετριούλα 
ενός γείτονος Σκόκκου, ή οποία κατέθεσε δτι, δυό μέρες πριν άπό τό έγκλημα, ή κυ
ρά Μαρία τής φάνηκε πολύ στενοχωρημένη. Αυτή τήν έρώτησε τί έχει καί εκείνη 
τής άπήντησε:
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— Νά, είναι κάποιος πού άπειλεΐ τό Νίκο καί μένα νά μάς σκοτώση.
Η μικρή αυτή υπηρέτρια είπε δτι ή κλησάρισσα δυστυχώς δεν τής είπε άν 

τούς απειλούσαν Άρμένηδες ή άλλος κανείς.
Εις τήν άνάκρισι προσήλθε αύθορμήτως έ χωρικός I. Βουγάς, κάτοικος ’Αμα

ρουσίου, τό όποιο είχε τότε χωράφια ακόμα. Αυτός καθότανε στή συνοικία τής Νε- 
ραντζιώτισσας καί είπε δτι τήν παραμονή τής Παναγίας κατά τις 10.30 ή ώρα τη 
νύχτα, ενώ γύριζε στο σπίτι του καί έπέρασε έξω από τήν Νεραντζιώτισσα, άκουσε 
βογγητά από τό καμαράκι του νεωκόρου. Δέν έδωσε σημασία καί ύπόθεσε δτι δ 
Καραγιαννόπουλος ή ή γυναίκα του θά ήταν άρρωστοι καί έφυγε. Ασυναίσθητα ό
μως κύτταξε τό ρολόι του καί είδε δτι έδειχνε ακριβώς 10.30.

Επίσης άλλοι πού πέρασαν απ' έκεϊ κατά τις 11.30 τήν νύχτα ακόυσαν τά 
ούρλιαχτά τού μικρού σκύλου τού νεωκόρου. Τό έγκλημα πια είχε γίνει. Καί τά 
κατέθεσαν. ’Ακόμη παρουσιάσθη ένα παιδάκι, τότε, 15 χρόνων, δ Γιάννης Τσουκλί- 
δης καί κατέθεσε δτι, 15 ημέρες πριν από τό έγκλημα, δ νεωκόρος τού είπε δτι 
«μιά νύχτα πέντε άγνωστοι ήθελαν νά τον σκοτώσουν γιά νά κλέψουν τήν εκκλησία».

Καί ή άνάκρισις άρχισε νά ύποπτεύεται δτι οί ιστορίες αυτές των Άρμένηδων 
και των 5 αγνώστων τού Ιναραγιαννόπουλου ήταν αποκυήματα τής φαντασίας του 
ή μάλλον τής μανίας του νά βλέπη καί νά φαντάζεται δτι κάθε νυκτερινός διαβάτης 
είναι καί ένας υποψήφιος κλέπτης τού βυζαντινού ναϊδρίου. Μά δμως εδώ είχαμε 
μιά διπλή στυγερή καί μυστηριώδη ακόμα δολοφονία. Πώς νά τήν έξηγήση κανένας;

’Αλλά προσετέθη καί άλλος ουσιώδης μάρτυς, δ Ιδχρονος I. Βλάχος, υιός ια
τρού, δ όποιος είπε δτι το περασμένο Σάββατο ή κυρά Μαρία πήγε καί τού ζήτησε 
νά τής δώση δανεικά φυσέκια γιά τό κυνηγετικό δίκαννο τού άνόρός της καί τού 
είπε δτι δέν είχε λεπτά περισσευούμενα γιά νά άγοράση. ’Από άλλους μάρτυρας ε
πίσης κατετέθη δτι τήν Κυριακή, πριν από τό έγκλημα, δ νεωκόρος είχε βγάλει 
δίσκο γιά τον εαυτό του στην εκκλησία καί μάζεψε 84 δραχμές. “Γστερα δ Ιναρα- 
γιαννόπουλος καί ή γυναίκα του παραπονιόντουσαν δτι δ δίσκος τους επιασε πολύ 
λίγα χρήματα καί τούς παρακαλοΰσαν νά ρίχνουν κάπως μεγαλύτερα ποσά γιά νά 
τά φέρνουν βόλτα.

Πέρασαν ακόμα δυο τρεις μέρες καί άνακριτικώς δέν έβγαινε απολύτως τίποτε 
γιά τό έγκλημα. Ό ανακριτής Ζάννος πηγαινοερχότανε στό Μαρούσι μά κανείς δέν 
ερχότανε πιά σ’ αύτόν γιά νά καταθέση τίποτε καινούργιο. Καί τότε άπεφάσισε νά 
συνέχιση μόνος τήν προανάκρισι καί τήν έρευνα δ τότε σταθμάρχης Χωροφυλακής 
Αμαρουσίου, ανθυπομοίραρχος Χερουβειμίδης, αξιωματικός ό δποϊος είχε προηγου
μένως υπηρετήσει εις τό Β ' τμήμα Καταδιώξεως, δηλαδή τρόπον τινά εις τήν «έμ- 
πιστευτική ύπηρεσία» τής Χωροφυλακής, μιά υπηρεσία πού τήν άπασχολοΰσε ειδικά 
ή παρακολούθησις τού κομμουνισμού, τών ξένων προπαγανδών καί τών πολιτικών. 
Ό Χερουβειμίδης, λοιπόν, έπληροφορήθη από ένα μπακάλη δτι, τη νύκτα τού δι
πλού έγκλήματος τής Νεραντζιώτισσας, έφιλοξενήθησαν σέ μιά ξύλινη παράγκα τού 
εργάτου Σπύρου Μπιρμπίλη δύο κακοποιοί καί έξέφρασε ύπονοίας μήπως αύτοί είναι 
άνακατεμμένοι είς τό φοβερό κακούργημα. Ό σταθμάρχης έψαξε αμέσως νά τούε 
βοή καί επειδή δέν τούς βρήκε μέ τό πρώτο φαντάσθηκε δτι αύτοί είχαν έξαφανισθή 
ακριβώς γιατί είχαν μπλέξει μέ τό έγκλημα. Έξηκρίβωσε δμως δτι από τούς-δυό 
«κακοποιούς» ή μάλλον γιά τήν ακρίβειαν από τούς δυό έκείνους πού είχαν πάει 
στην παράγκα τού Μπιρμπίλη δ ένας ήταν δ κουνιάδος τού Μπιρμπίλη, δραπέτης 
τών φυλακών καί δτι πιθανόν μόνον διότι ήτο δραπέτης έκρύπτετο.

’Αμέσως έγινε λεπτομερεστάτη έρευνα είς τήν παράγκα τού Μπιρμπίλη χωρίς 
νά βρεθή τίποτε τό αποκαλυπτικόν. Δέν εύρέθη ούτε καν δ ίδιος δ Μπιρμπίλη; καί 
δ σταθμάρχης διεπίστωσε από τήν ερευνά του δτι δ Μπιρμπίλης είχε νά έμφανισθή 
από τήν Πέμπτη, πριν δηλαδή από τό έγκλημα καί δτι, είχε πή δτι θά έφευγε γιά
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τήν ιδιαιτέρα του πατρίδα, τήν Κρήτη. Έθεωρήθη λοιπόν καί αυτός μέ τη  σειρά 
του ύποπτος καί άνεζητήθη.

Ό Μπιρμπίλης δμως δέν είχε φύγει. ΤΗταν έδώ εις τήν ’Αθήνα καί πληροφο- 
ρηθείς από τά δημοσιεύματα των εφημερίδων δτι κατεζητεϊτο από τη  Χωροφυλακή 
’Αμαρουσίου, ώς ύποπτος για τό διπλό έγκλημα, παρουσιάσθη μόνος του τήν Τρίτη 
1 ’Απριλίου, εις τον σταθμάρχη Χωροφυλακής, εις τό Μαρούσι, καί έδήλωσε στον 
ανθυπομοίραρχο Χερουβειμίδη δτι δέν είχε καμμιά άπολύτως σχέσι μέ τό έγκλημα 
καί έπέδειξε τό «άλλοθι». Παρουσιάσθη αμέσως καί ό κουνιάδος του δραπέτης των 
φυλακών καί δ φίλος αύτοΰ, οί δύο «ύποπτοι κακοποιοί» τοϋ μπακάλη. ’Απέδειξαν 
καί οί τρεις τους περίτράνως τό «άλλοθι» καί άφέθησαν ελεύθεροι. ’Άλλως τε ή πα- 
ράγκα τοϋ Μπιρμπίλη ήταν στην άλλη άκρη τοϋ Μαρουσιοϋ καί απείχε από τη  Νε- 
ραντζιώτισσα περί τό χιλιόμετρο.

Στο έν τψ μεταξύ ό ανακριτής Ζάννος είχε στείλει τηλεγραφήματα στις δικα
στικές αρχές Πύργου ’Ηλείας καί τις παρακάλεσε νά βρουν τίποτε συγγενείς τής 
κυρά - Μαρίας καί νά τούς εξετάσουν μήπως ξέρουν άν τό ζεύγος Καραγιαννοπού- 
λου είχε τίποτε έχθρούς ή άν είχε τίποτε μεγάλη περιουσία κρυφή ή τιμαλφή βαρύ
τιμα καί έκανε τό μισοκακόμοιρο γιά νά αποσπά περισσότερα χρήματα από τήν 
εκκλησία καί τούς ένορίτας. Ή  άπάντησις δμως δέν ύπήρξε καθόλου διαφωτιστική 
γιά τήν άνάκρισι. Ούτε έχθρούς είχε τό ζεύγος, ούτε μυστηριώδη ζωή έκανε, ούτε 
θησαυρούς καί περιουσία είχε.

Άνεζητήθη άκόμη καί ένας καραγκιοζοπαίκτης Λάτσας. Προς Θεού, δχι ώς 
^ύποπτος» δ άνθρωπος. Α λλά επειδή πρό διετίας είχε συνδεθή μέ τον Καραγιαννά- 
πουλο γιά λίγο διάστημα, θέλησαν νά μάθουν καί απ’ αυτόν άν αλήθευαν οί φήμες 
περί μυστικού θησαυρού τού ζεύγους ή περί τίποτε έχθρών ή ανθρώπων πού από μί
σος ή από συμφέρον μπορούσαν νά κάνουν τό στυγερό κακούργημα. Α λλά καί αυ
τού ή κατάθεσις δέν ύπήρξε περισσότερο διαφωτιστική από τις άλλες.

Καί δσο δέν διελευκαίνετο τό έγκλημα, τόσο καί οί πιο εξωφρενικές διαδόσεις 
εκυκλοφοροΰσαν γύρω άπ’ αυτό. Περί τη δεκάτη ήμερα, άπό στόμα σέ στόμα, έκυ- 
κλοφόρησε άλλη διάδοσις στό Μαρούσι. "Οτι & Καραγιαννόπουλος, σκάφτοντας σέ 
ένα χωράφι, είχε βρή αρχαία αγγεία μέ άφθονα χρυσά νομίσματα τής αρχαιότητας 
καί δτι τά έφερε κρυφά καί τά καταχώνιασε σπίτι του ζητώντας τήν ευκαιρία νά 
τά πουλήση σέ άρχαιοκαπήλους ή σέ άρχαιολάτρας καί συλλογείς νομισμάτων. Καί 
οί άρχαιοκάπηλοι τάχα έβαλαν καί τούς έδολοφόνησαν γιά νά αρπάξουν τό «θη
σαυρό τού καντηλανάφτη», χωρίς νά τον πληρώσουν. 'Ο δυστυχής ανακριτής ύπε- 
χρεώθη, έλλείψει άλλης, νά άσχοληθή καί μέ τήν εκδοχή αυτήν. Βρήκε ένα πού 
τήν είπε σέ άλλον καί τον ύπεχρέωσε νά πή άπό ποιόν τήν άκουσε. Έξήτασε κ ι’ 
αυτόν, βρήκε άλλον πού τήν είχε πή σ’ εκείνον καί έφτασε στον πρώτο πού τήν 
είπε καί πού δέν μπορούσε νά πή δτι τήν άκουσε άπό κάποιον. Καί αΰτός έδιυσε 
τήν άπάντησι:

— Μόνος μου τό φαντάσθηκα. Τί άλλο μπορεί νά πή κανείς γ ι’ αυτό τό έγ
κλημα; Κάποιο μεγάλο μυστήριο υπάρχει. Καί φαντάσθηκα μήπως είχαν βρή θη
σαυρό άπό αρχαία νομίσματα. Πάντως δέν ακόυσα τίποτε...

Πέρασαν καί άλλες μέρες χωρίς νά προστεθή τίποτε μά τίποτε άλλο. 'Π Διεύ- 
θυνσις Έγκληματολογικών Υπηρεσιών διά τού τότε διευθυντοΰ της, αειμνήστου ά- 
στυνομικοΰ διευθυντοΰ Κασιμάτη, ύπέβαλε στόν ανακριτή Ζάννο λεπτομερή έκθεσι 
μέ φωτογραφίες καί σχεδιαγράμματα άπό τήν αυτοψία. Είχαν βρεθή ένα σωρό δα
κτυλικά αποτυπώματα, άλλα ήταν δλα τών θυμάτων. Δέν βρέθηκε κανένα αποτύ
πωμα κακοποιού ούτε καί άλλο πού νά μπορούσε έστιο καί μελλοντικά καί κάποτε 
νά χρησιμοποιηθή. Έπιστρατευθήκαμε ακόμα καί οί δημοσιογράφοι καί δημοσιεύ
σαμε εκκλήσεις σέ δποιον ξέρει κάτι, έστω καί ελάχιστο, γιά τό έγκλημα, γιά τούς
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δράστες ή τά θύματα, νά προσέλθη καί νά τό καταθέση. Δέν βαρυέστε δμως. Δεν 
φάνηκε κανένας καί πέρασαν καί άλλες μέρες.

Μά δταν είχαν περάσει 17 ολόκληρες μέρες από τό έγκλημα, μάθαμε οί αστυ
νομικοί συντάκται κάτι πού τό είχε κρατήσει μυστικό τό τμήμα Χωροφυλακής Κη
φισιάς για νά μη δυσφημισθή καί πού ήταν μια θρασυτάτη απόπειρα ληστείας. Καί 
αναγκασθήκαμε, έστω καί αργά, δταν την μάθαμε, νά την φέρουμε στη δημοσιό- 
τητα, γιατί μπορούσε νά είχε κάποια σχέσι μέ τό έγκλημα τής Νεραντζιώτισσας.

Μάθαμε λοιπόν δτι λίγες μέρες πριν από τό έγκλημα τοΰ Μαρουσιοΰ, στην 
Κηφισιά είχε γίνει μιά φοβερή ληστεία. Μιά νύκτα γύριζε στό σπίτι του, στην Κη
φισιά, στην οδόν Πύρνας, ό Χρηστός Παπασημακόπουλος, ταχυδρομικός υπάλληλος 
καί συνοδός τοΰ κινητού σιδηροδρομικού ταχυδρομείου ’Αθηνών — Πατρών καί 
Αθηνών—Θεσσαλονίκης, δ όποιος καί άντελήφθη δτι, ενώ περνούσε από ερημικούς 
καί μισοφωτισμένους δρόμους, παρηκολουθεΐτο από πίσω κατά πόδας από έναν 
άγνωστο. Αμέσως έτάχυνε τό βήμα καί τότε δ άγνωστος πού τόν παρακολουθούσε 
τού πέταξε από μακρυά ένα σχοινί φτιαγμένο σε λάσσο, δπως έκεΐνο πού κάνουν οί 
κάου - μπόϋς γιά νά πιάνουν τά άλογα καί τά βόδια. Τό λάσσο δμως άπέτυχε καί δ 
Γίαπασημακόπουλος τό έβαλε στά πόδια καί άρχισε νά τρέχη γιά νά ξεφύγη. ’Αλ
λά στάθηκε άτυχος γιατί σκόνταψε σε μιά πέτρα καί επεσε απάνω καί χτύπησε. Ό 
κακοποιός αυτός, δ όποιος ήταν καμμιά τριανταριά χρόνων πάνω -■ κάτω, έβγαλε 
από την τσέπη του ένα τράπεζομάχαιρο καί τόν χτύπησε στο πίσω μέρος τοΰ λαιμού. 
Τό τραπεζομάχαιρο χάλασε καί στράβωσε κάπως καί δ Παπασημακόπουλος γιά νά 
σωθή άρχισε νά στριφογυρίζη δεξιά καί αριστερά τό κεφάλι του καί καταβάλλοντας 
μιά ύστατη προσπάθεια, άν καί τραυματισμένος, πετάχτηκε δρθιος.

Ό άγνωστος κρατώντας τό στραβωμένο μαχαίρι τού φώναξε τότε:
— Τά λεφτά σου γρήγορα γιατί θά σέ σφάξω.
— Αυπήσου με, δέν έχω απάνω μου παρά μόνο 250 δραχμές, απάντησε δ 

Παπασημακόπουλος. Νά πάρ’ τες.
Ό ΙΙαπασημακόπουλος έκανε νά βγάλη τό πορτοφόλι του, άλλά δ γκάγκστερ 

φοβήθηκε δτι τό θύμα του ήταν ώπλισμένο καί θά έβγαζε περίστροφο, καί οπισθο
χώρησε. Ό ταχυδρομικός υπάλληλος τότε είχε τό θάρρος νά τού άρπάξη τό στρα
βωμένο μαχαίρι από τά χέρια καί νά χτυπήση τόν γκάγκστερ. Αυτός τραυματισμέ
νος ελαφρά στό στήθος τό έβαλε στά πόδια, ενώ δ Παπασημακόπουλος έβαλε τις 
φωνές κραυγάζοντας μέ δλη τη δύναμι τών πνευμόνων του βοήθεια. Είχε προηγη- 
θή μιά κάποια πάλη καί έπεσε δ κούκος, δηλαδή ή τραγιάσκα τοΰ ληστοΰ, δ όποιος 
τό έβαλε στά πόδια. Καί έξηφανίσθη μέσα στη νύχτα.

Στις κραυγές τοΰ τραυματισθέντος ταχυδρομικού, έτρεξαν αμέσως δ θυρωρός 
τής έπαύλειος Διομήδους Γιάννης Καρκέλης καί άλλοι περίοικοι καί μετέφεραν τόν 
τραυματισμένο καί αίμόφυρτο Παπασημακόπουλο στην ’Αθήνα, στον «Ευαγγελισμό». 
Καί παράδωσαν τά εις τόν τόπον τής ληστείας πειστήρια, δηλαδή τό σχοινί μέ τό 
λάσσο, τό στραβωμένο τραπεζομάχαιρο καί τόν κούκο τού δράστου, εις τό τμήμα 
Χωροφυλακής Κηφισιάς, τό όποιον δέν είπε λέξι γιά τη ληστεία. Καί μετά κάμπο- 
σες ημέρες νά τό έγκλημα τοΰ ’Αμαρουσίου. Μιά διπλή δολοφονία.

Ό μακαρίτης δ συνάδελφός μου Βενιζέλος Ζερβέας, δ έν ένεργεία ακόμη άστυ- 
νομικός ρεπόρτερ κ. Σεβαστιανός Άρνέλλος καί δ γράφων τώρα τά παληά έκείνα 
εγκλήματα, μόλις μάθαμε τό πράγμα, τρέξαμε αμέσως στόν «Ευαγγελισμό» καί βρή
καμε εκεί νοσηλευόμενο τόν δυστυχή τόν Παπασημακόπουλο. Είχε δέκα έν συνόλω 
τραύματα στό σβέρκο μέ τό τραπεζομάχαιρο. Σώθηκε ώς έκ θαύματος γιατί τό 
τραπεζομάχαιρο στράβωσε.

( Συνεχίζεται)



ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, Ο ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Κατά μετάφρασιν έκ του ’Αγγλικού υπό 
του Άρχιφύλακος κ. ΚΩΝ. ΑΑΨΑΝΗ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

"Οταν κάποτε προεκλήθη μεγάλη αναστάτωση τοΰ Κοινού, λόγω της δημοσι- 
εύσεως στις εφημερίδες ολόκληρης σειράς έγκλημάτων βίας, εγώ ακολούθησα την 
ασυνήθιστη μέχρι τώρα τακτική καί ανήγγειλα δτι σέ δυο ή τρεις περιπτώσεις 
δημοσιεύσεως έγκλημάτων στον Τύπο, ή ανάκριση κατέδειξε δτι δεν υπήρχαν καν 
έγκλήματα.

Σέ μια άπό τις περιπτώσεις αυτές, μία κοπέλα περιέγραψε έντονα δτι ύπέστη 
τάχα στό δρόμο επίθεση, έκ μέρους κακοποιού, ενώ στην πραγματικότητα έπενόησε 
αυτή τή σκηνή, γιά νά δικαιολογήση στούς γονείς της τήν παραμονή της έξω άπό 
τό σπίτι ως άργά τή νύκτα.

Σέ μιά άλλη περίπτωση, ένας νυκτοφύλακας, γιά νά καλύψη τις συνέπειες τής 
άμελείας του, προσεποιήθη δτι υπήρξε θύμα έπιθέσεως εγκληματιών κατά τή νύκτα.

Είναι βέβαια εύκολη ή κριτική κατά τοΰ Τύπου, χωρίς νά λαμβάνη κανείς 
ύπ’ οψη του τις δυσμενείς συνθήκες υπό τις όποιες έκδίόεται μία έφημερίδα, δταν 
δέ εγώ πότε - πάτε λέγω δτι ορισμένα πράγματα θά μπορούσαν νά διευθετηθούν 
κατά καλύτερο τρόπο, δέν κινούμαι άπό πνεύμα κριτικής κατά τού Τύπου. Όμολογώ 
δτι θά ήμουν άγνώμων αν έπεδείκνυα τέτοιο πνεύμα άπέναντι στον Τύπο, γιατί δ 
Τύπος ήταν εκείνος μέ τάν όποιο κατόρθωσα καί έπέτυχα νά γνωρίση τό Κοινό με
ρικά άπό τά προβλήματα, μας καί νά κερδίσω τή συμπάθεια καί κατανόησή του στά 
ειδικά προβλήματα πού μά.ς έδημιούργησε ή μεταπολεμική περίοδος, λόγω τού 
ανεπαρκούς τής δυνάμεώς μας σέ άνδρες.

Ή  δημοσιότητα πράγματι έγινε ένα απαραίτητο  κομμάτι τοΰ έξοπλισμοΰ μας 
καί ουδέποτε έμποδίσαμε την πλήρη  ενημέρωση τοΰ καθημερινού Τύπου. Έβοηθή- 
σαμε επίσης ποικιλοτρόπιυς τούς συντάκτες άρθρων σέ διάφορα περιοδικά καί είχαμε 
ατενή συνεργασία μέ τούς αρμοδίους παράγοντες, γιά τήν  παρουσίαση ορισμένων 
προγραμμάτων άπό τό ραδιόφωνο καί τήν τηλεόραση.

Μεγάλη έπιτυχία μπορώ νά πώ δτι είχε μία σειρά εκπομπών τού ραόιοφώνου, 
πού οργανώσαμε, μέ τον τίτλο: «Τά χρήματά σας προσπαθούν νά αρπάξουν οί κακο
ποιοί». Στις έκπομπές αυτές μετεδόθησαν διάφορα περιστατικά άπάτης σέ βάρος 
αφελών πολιτών. Μέ τόν τρόπο αυτό ένημερώνεται τό Κοινό σχετικά μέ τό πώς νά 
προφυλαχθή άπό τούς παντός τύπου κακοποιούς.

Ό κινηματογράφος επίσης μας έβοήθησε πάρα πολύ στην προσπάθεια αυτή. Ό 
κινηματογράφος, έκτος τοΰ δτι μας διευκόλυνε στό νά προβάλουμε διάφορα «ντοκυ- 
μαντέρ» (ταινίες δηλαδή μικρού μήκους, οί όποιες παρουσιάζουν πτυχές άπό τήν 
ατομική ή κοινωνική ζωή καί δραστηριότητα, όπως π.χ. τή ζωή τών ψαράδων, 
διάφορες έξερευνήσεις, τήν διάρθρωση καί τήν δραστηριότητα μιά.ς δημοσίας υπη
ρεσίας κ.λ.π.) μέ τά όποια έδώσαμε στό Κοινό μιά εικόνα τοΰ άστυνομικοΰ καί τής 
Ιργασίας του, κατά τήν έξιχνίαση ενός εγκλήματος συνταρακτικού, πολλές δέ σκη
νές λαμβάνονται έκ τοΰ φυσικού κατά τήν πορεία τής έξιχνιάσεως τοΰ εγκλήματος. 
Αυτές οί ταινίες - ντοκυμαντέρ έχουν προβληθή διεθνώς καί είναι ανεκτίμητες άπό 
τής άπόψεως τής ένημερώσεως τής κοινής γνώμης όσον αφόρα τήν πο ιότητα  τής 
Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας καί τά υψηλά ιδανικά καί παραδόσεις αυτής.

Παράλληλα προς τις παραπάνω μεθόδους δημοσιότητας, οργανώσαμε καί δια
φόρους εκθέσεις στά μεγάλα καταστήματα, στά φουαγιέ τών κινηματογράφων, στις 
ειδικές δημόσιες αίθουσες, προσπαθώντας νά δώσουμε μιά εικόνα τής αστυνομικής
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δραστηριότητας καί νά υποδείξουμε τούς δυνατούς τρόπους προφυλάξεως τοΰ Κοινού 
από τούς κακοποιούς, δπως παραδείγματος χάριν τό ασφαλές κλείσιμο των παρα
θύρων κατά τή νύκτα καί ή χρησιμοποίηση καλών κλείθρων.

Κάποτε ρώτησα ένα διαρρήκτη: «Γιατί απήκες μέρα μεσημέρι στο σπίτι αυτό 
σπάζοντας τή θύρα;». Καί εκείνος μοϋ άπήντησε: «'Απλούστατα, γιατί είδα αναμ
μένο φως καί σκέφθηκα δτι γιά νά ύπάρχη αναμμένο φώς καί μάλιστα μέρα μεση
μέρι καί επί πολλή ώρα, θά πή δτι οί ένοικοι απουσιάζουν καί έχουν αφήσει τό φώς 
αναμμένο». Κάτι τέτοιες άπροσεξίες πολλές φορές άνοίγουν τό δρόμο στους κακο
ποιούς.

Οί ανωτέρω τρόποι ένημερώσεως τού Κοινού δέν υπάρχει αμφιβολία δτι είχαν 
ευχάριστα αποτελέσματα, μέ τή διαφορά δμως δτι ή ένημέρωση αυτή τοΰ Κοινού 
πρέπει νά είναι αδιάκοπη καί συνεχής, γιά τήν αντιμετώπιση τής άμεριμνησίας 
καί τής απροσεξίας του, πού είναι οί καλύτεροι σύμμαχοι των κακοποιών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οί κλέπτες κατορθώνουν νά μποΰν στά σπίτια 
από τις θύρες καί τά παράθυρα, πού έχουν ξεχαστή ανοιχτά ή κλείνονται, αλλά δέν 
κλειδώνονται.

Παρά τις έπανειλημμένες προειδοποιήσεις τής ’Αστυνομίας, πολλοί — πάρα 
πολλοί — ένοικοι, κατά κάποιον τρόπο, διατυμπανίζουν, θά μπορούσε νά πή κανέ
νας, τήν απουσία τους από τό σπίτι τους, μέ τό νά αφήνουν τήν αλληλογραφία καί 
τις έφημερίδες τους νά συσσωρεύωνται μπροστά στήν έξώθυρα τοΰ σπιτιού τους ή μέ 
τό νά επικολλούν σημείωμα στήν έξώθυρα περί τής άπουσίας τους γιά ορισμένες 
ημέρες, μέ τό νά παραμένουν κοντά στήν έθώθυρα οί μπουκάλες μέ τό γάλα επί 
ολόκληρες ημέρες.

Τό άκρο άωτο τής απροσεξίας τό παρουσίασε μιά κυρία, ή όποια έξέχασε τά 
μπιζού της μέσα στό αυτοκίνητό της, πού παρέμεινε καθ’ δλη τή νύχτα στο προαύ
λιο τής πολυκατοικίας της, στό Γουέστ ”Εντ τοΰ Λονδίνου. "Οταν, δπως άνεμένετο 
άλλωστε, τά μπιζού της είχαν κλαπή, ήρθε καί μάς τό άνέφερε καί με τή βοήθεια 
τής τύχης μπορέσαμε νά τά βρούμε σέ ένα κλεπταποδόχο τού Γουέστ ’Έντ. 'Ύστερα 
άπό αύτό θά περίμενε κανένας τό πάθημα νά γινόταν μάθημα στήν κυρία αυτή. 
Δυστυχώς δμως ή έν λόγω κυρία καί πάλι άφησε τά μπιζού της στό αύτοκίνητό της, 
ύστερα άπό λίγες ημέρες καί όταν πήραμε τήν πληροφορία δτι καί πάλι τής έκλά- 
πησαν, πρέπει νά ομολογήσω δτι τό σχόλιό μου ήταν: «Τής άξιζε νά τής τά ξα- 
νακλέψουν».

Δεν είναι δε μόνον οί οικοδεσπότες εκείνοι πού προσφέρουν, χωρίς βέβαια νά το 
θέλουν, ευκαιρίες στούς κλέπτες γιά νά τούς κλέψουν, άλλα καί πάρα πολλές εμ
πορικές επιχειρήσεις μέ τον τρόπο παραδείγματος χάριν μέ τον όποιο κάνουν άναλή- 
ψεις χρημάτων άπό τις τράπεζες, στέλνουν δηλαδή τόν ίδιο πάντα ύπάλληλό τους 
καί σέ ορισμένες ήμέρες καί ώρες ακόμα. Αύτό δμως μπορεί πολύ εύκολα νά ύπο- 
πέση στήν άντίληψι τού κακοποιού καί προσφέρεται σάν μιά πρώτης τάξεως ευκαι
ρία δράσεώς του.

"Ενα άπό τά άνεγνωρισμένα μελήματα τής Υπηρεσίας Έγκληματολογικών 
’Αναζητήσεων ή τής ’Ασφαλείας είναι καί ή έπισήμανση των διαφόρων κινδύνων 
πού διατρέχουν οί διάφορες εμπορικές επιχειρήσεις καί ή υπόδειξη τών καταλ
λήλων ενεργειών γιά τήν έξουδετέρωσή τους.

Πολλές μεγάλες εμπορικές εταιρίες έχουν έφαρμόσει στις διάφορες εγκατα
στάσεις τών γραφείων καί άποθηκών τους διάφορα συστήματα αυτομάτου συναγερ
μού, γιά τις περιπτώσεις διαρρήξεων.

Εύρίσκεται σέ εφαρμογή ένα σύστημα αυτομάτου συναγερμού, κατά τό όποιο, 
όταν μία θύρα ή ένα παράθυρο άνοιξη, μία αυτόματος συσκευεή θέτει σέ λειτουργία 
τήν κλήση τοΰ 999 (τού αριθμού κλήσεως τής Υπηρεσίας Πληροφοριών τής Σκώτ-
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λαντ^ Γυάρντ) , ένφ συγχρόνως ένας δίσκος γραμμοφώνου μεταδίδει τήν διεύθυνση 
της έπιχειρήσεως καί τήν πληροφορία δτι διαρρήκτες έχουν είσέλθει στις έγκατα- 
στάσεις της έπιχειρήσεως. Τότε ειδοποιούνται πάραυτα από τον αξιωματικό ύπηρε- 
σίας τής Αμεσου Δράσεως περιπολικά αυτοκίνητα, τά όποια σπεύδουν έπί τόπου 
καί οι άνδρες τους πιάνουν επ’ αύτοφώρω τούς διαρρήκτες.

Κάποια νύκτα, στο ίδιο εργοστάσιο, έσήμανε συναγερμός τρεις φορές, γιατί 
τρεΐς  ̂διαφορετικές σπείρες διαρρηκτών έπεχείρησαν, τήν αυτή νύκτα, στο αυτό έρ- 
γοστάσιο, διάρρηξη και οί τρεις σπείρες των διαρρηκτών συνελήφθησαν.

Ιό τηλέφωνο, λοιπον, είναι εκείνο που τόσο πολό φοβήθηκε δ αστυφύλακας 
τής παλιάς σχολής και το οποίο σήμερα αποτελεί τό σπουδαιότερο μέσο ταχείας 
ενεργείας τής Αστυνομίας, ώστε τό κακό νά χτυπιέται έγκαίρως καί νά αποφεύγε
ται σπατάλη χρόνου καί δυνάμεως, γιά τή σύλληψη π.χ. ένός διαρρήκτου, ό όποιος, 
χωρίς τή βοήθεια τοϋ τηλεφώνου, θά διέφευγε τή σύλληψή του.

Η σημασία τής έπ’ αύτοφώρω συλλήψεως ένός κακοποιού είναι τεραστία, γιατί 
η σύλληψη ένός κακοποιού ,δχι μόνο θέτει τέρμα στήν παραπέρα δράση του, αλλά, 
όταν αυτός συλλαμβάνεται έπ’ αύτοφώρψ, εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος καί δύ
ναμη σε άνδρες, οί όποιοι διαφορετικά θά έπρεπε νά αρχίσουν από ορισμένα ίχνη, 
πού άφησε ό κακοποιός καί ίσως, γιά τήν ανακάλυψη καί σύλληψή του, νά χρεια
ζόταν νά ασχοληθούν πολλοί αστυνομικοί γιά πολλές μέρες.

Εκμεταλλεύομαι κάθε ευκαιρία πού μοΰ δίνεται, ώστε νά δώσω, όσο τό δυ
νατόν, μεγαλύτερη δημοσιότητα στήν αξία τού συστήματος 999 καί πάντοτε παρο
τρύνω τό Κοινό νά καλή τό 999, όταν παρίσταται ανάγκη.

Οί πληροφορίες καταφθάνουν από δλα τά μέρη καί τά αποτελέσματα υπήρξαν 
θαυμάσια. Μία περίπτωση, πού μέ έχαροποίησε δλως ιδιαιτέρους, ήταν εκείνη τών 
δύο μικρών παιοιών, ηλικίας περίπου οκτω ετών, τα οποία συνήθιζαν νά παίζουν 
στά δρόμο, κοντά στήν είσοδο μιας μεγάλης καί γεμάτης κίνηση αποθήκης τροφί
μων, στό Ήστ ’Έντ τού Λονδίνου.

Οί όοηγοί τών αυτοκινήτων πού φόρτωναν καί ξεφόρτωναν στήν αποθήκη αυ
τή, είχαν γνωριστή μέ τά παιδιά αυτά καί δταν απομακρύνονταν άπό τήν αποθήκη, 
τά χαιρετούσαν καί τούς χαμογελούσαν.

Κάποια μέρα, ένα μεγάλο φορτηγό γεμάτο τρόφιμα ξεκινούσε άπό τήν άποθή- 
κη καί τά παιδια, αντί να δεχθούν απο τον οδηγο τον καθιεριυμένο ήδη χαιρετισωο 
καί τό χαμόγελο, είδαν τον τελευταίο νά τούς κάνη μιά γκριμάτσα καί νά τούς 
βρίζη. Τό μεγαλύτερο παιδί γιά μιά στιγμή είπε στό φίλο του: «Αυτό είναι πε
ρίεργο, κάτι κακό πρέπει νά συμβαίνη έδώ αυτή τή φορά. Πάρε τόν αριθμό τού 
αυτοκινήτου καί εγώ θά καλέσω τό 999». Τό αποτέλεσμα τής ένεργείας αυτής τών 
παιδιών ήταν: Ενα περιπολικό νά σταματήση τό φορτηγό αυτοκίνητο πού, ώς απο
δείχθηκε, ήταν φορτωμένο μέ κλεμμένα τρόφιμα. Τό περιστατικό αυτό είχε ένα 
ώραιο αποτέλεσμα γιά  τά παιδιά. Λίγες μέρες αργότερα, ύστερα άπό εντολή μου, 
ένας υπαστυνόμος έπισκέφθηκε τό σχολείο τών παιδιών καί τά ευχαρίστησε μπροστά 
σε ολους τους δάσκαλους και τους μαθητας τού σχολείου καί τούς προσέφερε άπό 
ένα μικρό δώρο, σάν αναγνώριση καί ανταμοιβή τής έξαιρετικής αυτής πράξεώς τους.

Τό Γραφείο Πληροφοριών, πού βρίσκεται στό ισόγειο τής Σκώτλαντ Γυάρντ, 
αποτελεί τό κέντρο τού συστήματος επικοινωνίας τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομία 
τού Λονδίνου. Τό Γραφείο Πληροφοριών έχει ιδιαίτερη τηλεφωνική σύνδεση μ 
δλες τις αστυνομικές ύπηρεσιες, τα όδικα αστυνομικά τηλέφωνα καί τούς τηλεφωνι
κούς θαλάμους, ύπάρχουν δέ τετρακόσια περίπου όδικά τηλέφωνα καί τηλεφωνικοί 
θάλαμοι, εγκατεστημένα στά πιο έπίκαιρα σημεία τής περιοχής τού Λονδίνου, συν
δέονται δέ κατ’ εύθεΐαν τά όδικά αυτά τηλέφωνα μέ τά άστυνομικά τμήματα τής 
περιφερείας, στήν όποια είναι εγκατεστημένα. Μέ τις τηλεφωνικές αυτές έγκατα-
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στάσεις, ό αστυφύλακας τής σκοπιάς μπορεί νά άναφέρη στό τμήμα του κάθε τί πού 
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ένφ, αντίστροφα, από τις τηλεφωνικές αυτές εγκατα
στάσεις καλείται καί δ αστυφύλακας τής σκοπιάς μέ τό φως πού αναβοσβήνει στην 
κορυφή τής οδικής τηλεφωνικής έγκαταστάσεως. Τό Γραφείο αυτό Πληροφοριών 
είναι συγχρόνως καί τό κέντρο τοΰ τηλετυπικοΰ δικτύου, πού εκτείνεται σ’ ολόκλη
ρη την περιοχή τοΰ Λονδίνου. ’Από τό δίκτυο αυτό διαβιβάζονται οδηγίες ταυτόχρο
να σέ διάφορες περιοχές καί σέ δση ακτίνα είναι αναγκαίο, ενώ συγχρόνως έχει τό 
πλεονέκτημα νά μάς έφοδιάζη μέ άντίγραφα δλων τών διαβιβαζομένων διαταγών 
καί οδηγιών.

Αυτό το Γραφείο Πληροφοριών έχει τηλεφωνική επικοινωνία μέ όλα τά μη
χανοκίνητα αστυνομικά μέσα, ήτοι μέ ολα τά άσυρματοφόρα αυτοκίνητα τής ’Αμέ
σου Δράσεως, επανδρωμένα μέ δυό ως τρεις αστυφύλακες, τά οποία περιπολοΰν σ’ 
όλες τις περιοχές καί καθ’ δλη την διάρκεια τοΰ εικοσιτετραώρου, μέ τό μηχανο
κίνητο τμήμα τροχαίων δυστυχημάτων, μέ τις μοτοσυκλέττες διώξεως τής τροχαίας, 
καθώς επίσης μέ τις ατμακάτους διώξεως τοΰ ποταμοΰ Τάμεση καί μέ τό μηχανο
κίνητο τμήμα τής υπηρεσίας Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων.

Στό Γραφείο Πληροφοριών υπηρετούν μέρα καί νύχτα αστυνομικοί έμπειροι, 
πού δέχονται ένα συνεχή χείμαρρο από πληροφορίες, προερχόμενες άπό αστυνομι
κά τμήματα, αστυφύλακες διατεταγμένους σέ υπηρεσία περιπόλου ή σκοπιάς, μο- 
τοσυκλεττιστές τής τροχαίας κινήσεως ή γενικώς διώξεως, άπό τις ατμακάτους τοΰ 
ποταμοΰ Τάμεση καί άπό ιδιώτες πού καλούν τό 999.

Στό Γραφείο Πληροφοριών τής Σκώτλαντ Γυάρντ υπάρχουν τέσσερες τερά
στιοι τοπογραφικοί χάρτες, οί όποιοι καλύπτουν ολόκληρη τήν περιοχή τής Μητρο- 
πολιτικής ’Αστυνομίας τοΰ Λονδίνου. Πάνω σ’ αυτούς τούς χάρτες υπάρχουν μικρο- 
σκοπικά πιόνια, δπως τοΰ σκακιοΰ, μέ διάφορα χρώματα καί απεικονίσεις, τά όποια 
αντιπροσωπεύουν τά παντός τύπου σέ διατεταγμένη ύπηρεσία αστυνομικά οχήματα.
Οταν ένα αστυνομικό όχημα καλήται νά έκτελέση τήν Α ' ή Β ' άποστολή, ή όταν, 

λόγω βλάβης, ή γιά όποιοδήποτε άλλο λόγο δέν μπορεί νά χρησιμοποιηθή, τοποθε
τείται ένας χρωματιστός κρίκος πάνω άπό τό άντίστοιχο πιόνι του, ώστε οί αστυ
νομικοί τοΰ Γραφείου Πληροφοριών, μέ μιά ματιά, νά είναι σέ θέση νά γνωρίζουν 
ποιές μονάδες είναι διαθέσιμες καί ποιές είναι πλησιέστερα στό σημείο εκείνο, στό 
όποιο χρειάζεται αστυνομική δύναμη γιά νά δράση. Κατά τον ίδιο τρόπο καί τά 
αυτοκίνητα τής τροχαίας είναι δυνατόν νά αλλάζουν θέσεις καί νά στέλνωνται σέ 
διάφορα σημεία, στά όποια ή κυκλοφορία τών τροχοφόρων παρουσιάζει άνωμαλία, 
λόγω αυτοκινητιστικοΰ δυστυχήματος ή άλλης αιτίας.

Τον Απρίλιο τοΰ 1953, συνέβη μία μεγάλη σύγκρουση δύο σιδηροδρομικών 
συρμών τοΰ «Μέτρο» τοΰ Λονδίνου, ανάμεσα στούς σιδηροδρομικούς σταθμούς Στράντ- 
φορντ καί Λέητον. Δέκα άτομα έφονεύθησαν καί πενήντα άλλα έτραυματίσθησαν 
σοβαρώς. ’Από τό Γραφείο Πληροφοριών ειδοποιήθηκαν πάραυτα ή Πυροσβεστική 
Γπηρεσια, η αρμόδια υγειονομική ύπηρεσία, πού διαθέτει ασθενοφόρα αυτοκίνητα, 

ενώ ολόκληρη ή αστυνομική δύναμη τής περιοχής αυτής έτέθη αμέσως επί τό έργον 
και άρχισε νά φερη στον τόπο τής συγκρούσεως γιατρούς, νοσοκόμους, τραυματιοφο- 
ρείζ) με το απαραίτητο υλικό. ΤΙ αστυνομία έθεσε σέ λειτουργία συνεργείο φορητών 
ασυρμάτων λήψεως καί διαβιβάσεως καί παρά τό γεγονός ότι, συνεπεία ύπάρξεως 
μεγάλης ποσότητας μετάλλου μέσα στό τοΰννελ, ή διαβίβαση καί λήψη πληροφο
ριών ήταν δυνατή σέ μικρή μόνο ακτίνα, παρά ταΰτα τό συνεργείο τών ασυρμάτων 
επέτυχε ικανοποιητικά άποτελέσματα, έργάσθηκε δέ αποδοτικά όλη τη νύχτα ώς τη 
δεκάτη πρωινή τής επομένης ημέρας, όπότε απελευθερώθηκε τελείως ή σιδηρο
δρομική γραμμή.

(  Συνεχίζεται)
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«ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»
Ύπο τοΰ Ύπκστυνόμου Α' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ-

χ ..-Είναι περασμένα πια μεσάνυχτά... Ησυχία γύρω... Κατάμαυρος ό ουρανός...
Ερημοι οι ορεγμενοι δρόμοι... Σιγοβρεχει... Ακουγονται οι στάλες της βροχής κα- 

θώς χτυπούν ρυθμικά τά τζάμια, τά υπόστεγα, τούς τσίγκους... Ή  ’Αθήνα παίρνει 
το μπάνιο της μέσα στην σκοτεινή άπεραντωσύνη τής βροχερής νύκτας πού τήν κυ
κλώνει... Μια νύκτα ταπεινή, πού σέ γεμίζει ρεμβασμό...

Είμαι μονάχος στο φτωχικό, τετράγωνο γραφείο μου... Μονάχος, μέ συντροφιά 
ενα φλυτζάνι καφέ. Τίποτε δεν άκούγεται, παρά μονάχα κάπου - κάπου ό θόρυβος 
κάποιου αύτοκινήτου,^πού περνά βιαστικά κάτω στό δρόμο. Είμαι μονάχος καί θυμού
μαι μιά σκηνή πού έζησα δυο ώρες πρίν. Δυο ώρες πρίν. Νύκτα ήταν καί πάλι. ΚΓ 
εβρεχε μάλιστα πιό δυνατά. "Ολα τά σκέπαζε δ θόρυβος τής βροχής. Μαρμαρωμένη 
θαρρείς ή ^γειτονιά μου, άφουγκραζότανε μέ δέος τή μπόρα πούνε ξεσπάσει.

xa- 
ίραυγές

, · · ερχόταν ό
θόρυβος. Τί είχε^συμβή; Μά, δχι μεγάλα πράγματα. "Ενα μωρούλη είχε γεννηθή, 
σαν τόσα άλλα αυτήν τήν νύκτα. "Ενα παιδί γεννήθηκε στη γειτονιά  μου. "Ενα άγο- 
ράκι̂ . ΚΓ έτρεξαν όλοι οί γείτονες νά βοηθήσουν. ’Έτσι γίνεται στον τόπο μας. Ευλο
γημένος αυτός δ λαός, κΓ ας γκρινιάζη κάποτε - κάποτε...

ώαναγυρισα στό γραφείο μου βρεγμένος. Κάθησα νά γράψω, άνάβοντας ένα 
τσιγάρο, ενώ η οροχη ολοένα και αδυνάτιζε, μέχρι πού έμεινε σάν αδύνατο άκκο- 
πανιαμεντο στους θόρυοους τής νυκτερινής ζωής. Μά, οί φωνές τοΰ μικρού δέν μ’ 
άφηναν ήσυχο. Γκρινιάρικο πού είναι!

Εκλεισα τό παράθυρα. Αλλά, οί φωνές δέν έλεγαν νά σταματήσουν. Τότε κα- 
ι,αλαβα. Μοϋ ζήτοΰσε να το προσέξω. Ισως ναθελε μ αυτό ν’ αρχίσω τήν πρώτη 
επικοινωνία^ μαζί σας, υστέρα από τόσο καιρό. Καί τό πρόσεξα. Γεννηθείτω τό θέλη
μά του. Καί τό πήρα σάν θέμα μου, σ’ αυτήν τήν ταπεινή μελέτη μου...

Τό παιδί! Τί δύσκολη λέξη. Μέσα στήν ακαταστασία τοΰ καιρού μας, αυτό 
είναι τό πιό τραγικό θύμα. ΙΙοιός τό προσέχει; Ποιος στέκει ν’ άσχοληθή μαζί του; 
ΚΓ δμως αυτό δέν είναι τό Α ύ ρ ι ο;...

τα
ά
άλ
στ

"Ενα παιδί γεννήθηκε. Πόσες χαρές, πόσες ελπίδες, πόσα όνειρα! Τδχει κον- 
τα της η μαννα του, μωρουλι κι ασχημάτιστο, κι η καρδιά της κοντεύει νά σπάση 
χπό τούς κτύπους. Ευτυχία! Γπέρτατη ευτυχία, πού δέν συγκρίνεται μέ καμμιά 
”λλη ! "Ενα μωρούλι όμορφο, ανήσυχο, χαριτωμένο. Καλό είναι τό βάρος του. Ά ρ ι- 
^τη η σωματική του κατάσταση. "Ολο υγεία. ’Έτσι είπεν δ γιατρός. Μά, τό παιδί 
δέν είναι μονάχα βάρος, ομορφιά, χάρη, παιχνίδι. Είναι, πρό πάντων, ένας ’Άνθρω
πος, μέ κεφαλαίο άλφα. "Ενας Καινούργιος Άνθρωπος. ΚΓ αύριο θάρθή νά μάς 
άλλαξη σ<.η σκοπιά τής οιοπαλης. Θαρθή. Αλλα, με τι εφόδια; Αυτό είναι τό μεγά
λο και αγωνιώδες πρόβλημα. Κι αυτό το πρόβλημα άρχίφει μόλις ή μητέρα του 
άφήση τό μαιευτήριο καί βρεθή στό σπίτι της. ΚΓ δλοκληρώνεται καθώς τό παιδί 
μεγαλώνει.
^  Ενα παιδί μεγαλώνει. ΙΙώς όμως; Μια ζύμη. Θά πάρη τό σχήμα πού θά τής 
σώσουμε. Πανιο σιους ολόλευκους παρθενικους κοσμους του, εμείς θά χαράξουμε τά
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-ρώτα ανεξίτηλα σκίτσα. Σκίτσα διάφορα για τή ζωή, γιά την αγάπη, για μάς, γιά 
τούς άλλους, για τήν Κοινωνία. Κι’ αυτά τά σκίτσα θά μείνουν έκεΐ γιά πάντα. Σ 
δλη του τή ζωή. Μπορεί νά ξεθωριάσουν άπό τδ Χρόνο, μπορεί να σκεπαστούν από 
τις σκόνες τής βιοπάλης. ’Αλλά, δέν σβήνουν. Θά μείνουν γιά  πάντα. Γιά νά επη
ρεάζουν καί νά κατευθύνουν, γιά νά τρομοκρατούν ή νά ένθαρρύνουν τό παιδί πού 
σιγά - σιγά γίνεται έφηβος, γίνεται Άνδρας. Κάτω άπό τή σκιά τους ζοΰμε δλοι, 
δεμένοι μέ τά παιδικά μας χρόνια έως τό θάνατο. Είναι τό εικονοστάσι του μέσα στο 
πέρασμα των καιρών.

Σκίτσα γιά τή ζωή. Εμείς τά φτιάξαμε. Είναι ανάλογα μέ τή δική μας Πίστη. 
Καί επιδρούν πάνω του κατά θετικό καί αρνητικό τρόπο. Μιά άσχημη εικόνα γιά 
τήν Κοινωνία, μιά άσχημη εικόνα μέ άδικους άνθρώπους, μέ βαρυγγόμιο καί μίσος, 
φέρνει κατάθλιψη στήν παιδική καρδιά. Φέρνει φόβο, αδυναμία, άρνηση. Διώχνει 
τή διάθεση γιά δουλειά. Άρνιέται τό χτεσινό φοβισμένο παιδί νά ύπηρετήση τήν 
άδικη κοινωνία. Γίνεται παράσιτο κοινωνικό. Εμείς τό κάναμε, μέ τή γκρίνια μας, 
μέ τήν αφόρητη κριτική μας εναντίον τών πάντων, μέ τό αδιάκοπο κατηγορώ μας.

“Ενας γαλάζιος ουρανός, πάνω σ’ ένα χαρούμενο Παρθενώνα. ΚΓ ολόγυρα 
άνθρωποι καλωσυνάτοι, πού χτίζουν τραγουδώντας, πού μοχθούν ελπίζοντας. Είναι 
μιά ομορφη εικόνα, πού φέρνει αισιοδοξία στήν παιδική καρδιά. Φέρνει θάρρος καί 
δύναμη καί πίστη. Γεμίζει ώραΐα ιδανικά τήν καρδιά. Καί στρώνεται τό χτεσινό 
χαμογελαστό παιδί στή δουλειά. Γιά νά καλυτερεψη τη ζωη του με τον ιορωτα τού 
προσώπου του καί γιά νά συνέχιση τά έργα εκείνων πού πέρασαν. Εμείς πάλι εφτια- 
ξαμε αυτόν τόν ώραϊο μαχητή τής ζωής, μέ τήν πίστη μας, μέ τήν καλωσύνη μας, 
μέ τή φιλοπατρία μας, μέ τού Ευαγγελίου τά θεία παραγγέλματα. Λοιπόν; Τί θά τού 
πούμε τού παιδιού μας; Τί λόγια θά βρούμε γιά  νά περιγράφουμε τόν γύρω κόσμο; 
Ά π ’ αυτό θά έξαρτηθοΰν πολλά πράγματα. Καί, πρώτα άπό δλα, δ χαρακτήρας του. 
ΙΙόσο βαρειά είναι ή ευθύνη μας! Μά, δέν φτάνει νά τού λέμε μονάχα. ΙΙρεπει νά δί
νουμε έμεϊς οί ίδιοι πρώτοι ένα ζωντανό παραάδειγμα! Νά τού δίνουμε κάθε μέρα, κά
θε ώρα, κάθε λεπτό. Αυτό είναι τό πιό σπουδαίο άπό δλα τά άλλα. Αυτό είναι τό 
Π ά ν. Σκεφθήτε νά μιλάη μιά μητέρα στό παιδί της γιά τήν ομορφιά, γιά τή θαλ
πωρή καί τή γαλήνη τής οικογενειακής ζωής, καί τήν άλλη ώρα ν’ άνταλλάσση βα- 
ρειές φράσεις μέ τόν άντρα της καί νά πιάνεται καί στά χέρια, μπροστά στο παιδί. 
Θά ξεχάση ποτέ έκεΐνο δ,τι βλέπει;

’Αδυσώπητα είναι τά χρόνια μας. ’Αδυσώπητα γιά τούς ανήμπορους, γιά τούς 
αδυνάτους, γιά τούς ασθενικούς... Καί πιό πολύ είναι άδυσώπητα γιά τά παιδιά μας, 
πού υπόκεινται σε τόσους καί τόσους κινδύνους. Καί αυτό γιατί ή σημερινή ζωή 
πλαισιώνεται άπό βαρύ άγχος, άπό οικονομικά προβλήματα, άπό πολλή αβεβαιότη
τα, άπό σκληρότητα, άπό ακαταστασία ιδεών, άπό άρνηση όσων πιστεύαμε, αιώνες 
καί αιώνες τώρα, σάν φυλή. "Ενας αγέρας αναρχίας, ένας αγέρας καταλυτής πνέει 
μέ μανία παντού. Στό . σπίτι, στό δρόμο, στό σχολείο, σέ κάθε τομέα τής ζωής. Τό 
κλίμα είναι καταστρεπτικό γιά τό Παιδί. Παγωνιά τριγύρω. Πρέπει τά μικρά αυτά 
δεντράκια νά τά μεγαλώσουμε μέσα στό θερμοκήπιο θεσμών, ιδανικών, άγάπης. 
"Ετσι μονάχα θά γίνουν πελώρια πλατάνια, μέ γερές ρίζες καί πλατειά φύλλα, πού 
τίποτα καί κανείς δέν θά μπορέση νά τά ξεριζώση. Τό Π α ι δ ί !  Τό μεγαλύτερο 
καί τό πιό σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα στήν εποχή μας. Είναι ανάγκη νά τό μελε
τήσουμε ψύχραιμα, σοβαρά, προσεκτικά, χωρίς προκατάληψη. Κ’ υστέρα, τά συμπε- 
ράσματά μας νά τά κάνουμε ζωή καθημερινή καί σκοπό στή ζωή μας. Είναι άνάγκη 
νά συνειδητοποιήσουμε μιάν άπλή αλήθεια: "Ο,τι δηλαδή γιά τό κατάντημα τών 
παιδιών μας, φταίμε εμείς οί ίδιοι. Εμείς οί ίδιοι πού δέν τά έπιβλέπουμε, πού δέν 
τά προσέχουμε, πού δέν τά ελέγχουμε, πού δέν τά κατευθύνουμε, πού άδιαφοροΰμε. 
Αδιαφορούμε γιά τά βιβλία πού διαβάζουν, γιά τά κινηματογραφικά έργα πού βλέ
πουν, γιά τις συναναστροφές τους, γιά τόν τρόπο πού ζοΰν. ’Εμείς οί ίδιοι τά κατα-
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στρέφουμε με την ατελείωτη πολιτικολογία μας πού σκοτώνει τόν ένθουσιασμό τού 
παιδιού, καί σπερνει μέσα του ενα σιορό φονικές αμφιβολίες, μέ τις κυοφορούμενες 
έπαναστατικες ίδεες, ικανές να σωριάσουν σ’ ερείπια τό αστικό μας οικοδόμημα, μέ 
ι.ην άσταματητη κριτική μας, πού ξερριζώνει από την καρδιά του τόν ενθουσιασμό 
καί την όρεξη γιά δημιουργία. Εμείς οι ίδιοι γκρεμίζουμε από μέσα του θεσμούς, 
πού αποτελούν ευγενικά κίνητρα γιά ωραίους καί δημιουργικούς άγώνες «Εθνική 
υπόθεση». Ετσι ώνόμασε τά προβλήματα τού παιδιού ένας εκλεκτός έκπαιόευτικός. 
Και δεν έχει άδικο. I ιατ'ι απο τη λύση που θά δώσουμε στό πρόβλημα αυτό έξαρ- 
τάται τό μέλλον τής φυλής μας.

Γά μηνύματα έρχονται ανησυχητικά άπό παντού. Φόβος, αγωνία καί ανησυ
χία πλακώνει τή καρδιά τής μάννας, καθώς βλέπει τό παιδί της, πού άνάθρεψε μέ 
στερήσεις, ν’ ακόλουθή παράξενους δρόμους. Τό βλέπει νά μιλή καί νά φέρεται μέ 
ακατανόητο τροπο, νά απομακρύνεται ψυχικά άπό τό σπίτι του, νά γίνεται κάθε μέ
ρα καί πιο σκληρό, πιό ρηχό, πιο φυγόπονο, νά έκδηλώνη αισθήματα απαράδεκτα. 
Καί τοχει κρυφό μαράζι.

Τά παιδιά. Πιθηκίζουν. Μιμούνται. Κάνουν δ,τι βλέπουν. ’Έτσι ήταν πάντα 
ή φύση τού παιδιού. Μά, σήμερα ή πνευματική τροφή πού τού δίνουμε είναι συνή
θως δηλητηριασμένη. Κι’ έτσι, έχουμε κάποιες φοβερές εικόνες πού μάς αναστατώ
νουν και μάς φοβίζουν. Νάτον ο νεαρός μας στο δρόμο. Μέ πέτσινο σακκάκι, μπλοΰ 
τζίν πανταλόνι, καί άκούρευτος. ’Έχει σκληρό βλέμμα, τσιγάρο νά κρέμεται· στην 
άκρη των χειλιών, τά χέρια στις τσέπες. Μόλις βγήκε άπό τόν κινηματογράφο. Τό 
ξέρουν οϊ γονείς του δτι πήγε σέ ακατάλληλο έργο. Κάποτε μάλιστα έκαναν καί φα
σαρία στόν άρμοδιο υπάλληλο, γιατί απαγόρευε την είσοδο σέ παιδιά, γιατί τό έργο 
ήταν ακατάλληλο.

’Εκεί, λοιπόν, μέσα στήν σκοτεινή αίθουσα, μέ την υποβλητική σκηνοθεσία καί 
τήν ανάλογη μουσική υπόκρουση, χόρτασε δύο ώρες πιστολίδι, χόρτασε γροθιές, 
χόρτασε φιλιά κι ελεύθερο έρωτα. Κι’ έζησε μέ τή φαντασία του γοητευμένος τή 
μεγάλη ζωή. Καί, βγαίνοντας άπό τήν σκοτεινή αίθουσα, έχει τήν εντύπωση, δτι 
τό έργο δέν τέλειωσε, δτι συνεχίζεται στή ζωή. Μιμείται τόν ήρωα τής ταινίας. Τόν 
σκληρό, τόν κακό, τόν γόη. Καημένο πα ιδ ί!

Νά τά παιδιά μας σέ κάποιο πάρτυ. Τί, εικόνα! Σχίζουν ρούχα, βγάζουν πα
πούτσια, πετοΰν σακκάκια, ουρλιάζουν, βογγοΰν, ώρύονται. Είναι ή μουσική πού τά 
αναστατώνει. Η υστερία πού βγαίνει απο κάποιους μουσικούς φθόγγους άπίθανους, 
πού ξεσηκώνει βαρβαρο πρωτογονισμό. Τί σόϊ μουσική είναι αυτή; Καημένα παιδιά. 
Παιδιά τής Ελλάδος. ’Απόγονοι -ηρώων, φιλοσόφων, μαρτύρων, ήμιθέων. Δέν βλέ
πετε; "Ενας παρθένος ωραίος κόσμος δημιουργίας σάς καρτερεί νά τόν κατακτήσετε, 
νά διακριθήτε, νά πάρετε ήγετική θέση, νά φτιάξετε τήν Ελλάδα μας καλύτερη καί 
ωραιότερη άπό σήμερα. Ή πατρίδα έχει στηρίξει επάνω σας χιλιάδες έλπίδες. Κι’ 
εσείς; Τί κρ ίμα !! !

Νά ή κοπέλλα, ή δροσερή κοπέλλα, μέ τόν πλούσιο συναισθηματικό κόσμο της. 
Τόν γεμίζουμε εμείς οί ίδιοι, άθελά μας, μικρόβια καί δηλητήρια. Νά την μέ τά 
φτηνό ρομάντζο στά χέρια της. Διαβάζει κ ι’ άναστενάζει. Διαβάζει καί ονειροπολεί. 
’Εκείνη ή γόησσα τού μυθιστορήματος. Κι’ εκείνος δ μελαγχολικός γόης τής ιστο
ρίας! Είναι οί καλοί της σύντροφοι. ’Ένοχοι δεσμοί. Πάθη. Μίση. Περιπέτειες. Μά, 
στό τέλος, δ έρωτας θριαμβεύει. "Ολα αυτά μοιάζουν μ’ ένα φοβερό έγκλημα. "Ενα 
αδίστακτο έγκλημα, πού τ’ άνεχόμαστε άδιαμαρτύρητα. Καί φροντίζουμε νά τό υπο
γραμμίζουμε, μέ τό ντύσιμο των κοριτσιών μας, μέ τή μόδα πού διαφθείρει, μέ τούς 
χορούς πού ξεσηκώνουν ποταπά ένστικτα, μέ τήν άναζήτηση τού πλούσιου γαμβρού, 
πού γίνεται σιοστός εφιάλτης άπό τά πολύ μικρά χρόνια τού κοριτσιού. Τί μελαγχο
λική εικόνα !!!

Νά τά παιδιά μας στά σφαιριστήρια, στά καφενεία, στά κλάμπ. Σέ κέντρα
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αταίριαστα γιά τή δροσιά τους. Μέσα στους καπνούς, στις αναθυμιάσεις, μέσα σε 
μιά άποπνικτική ατμόσφαιρα πού αποβλακώνει. Αέν προβληματίζονται. Δέν κουβεν
τιάζουν γιά τό μέλλον τους. Δέν σκέπτονται γιά τό Αύριο. Κάνουν κρίσεις πάνω 
ατά καινούργια τραγούδια των Μπήτλς. Κουβεντιάζουν γιά τις ερωτικές κατακτή
σεις τους. Χορεύουν σφιχταγκαλιασμένοι χορούς απίθανους. Κι’ άλλοτε πάλι τούς 
πιάνει αμόκ χορευτικό. Καί τά κάνουν δλα άνω - κάτω. Κι’ ύστερα, μετά τή δια
σκέδαση, την άλλη μέρα, κατακρίνουν τούς πάντες. Βρίζουν τήν κοινωνία. Παιδιά 
χωρίς ιδανικά. Χαμένα σκυλιά χωρίς περιλαίμιο. ’Έτσι τά χαρακτήρισε ένας μεγά
λος γάλλος διηγηματογράφος. Δέν έχουν διάθεση γιά δουλειά. Ούτε ενθουσιασμό 
γιά τό μόχθο τής βιοπάλης. Δέν έχουν αισιοδοξία γιά τίποτε. Τί θά κάνουν αυτά 
τά παιδιά σαν μεγαλώσουν; Τί θά γίνουν; Ό  Θεός νά βάλη τό χέρι Του.

Νά τά παιδιά μας στους δρόμους. Φωνάζουν. 114. Τί είναι αυτό τό 114; Είναι 
τό μάθημα τού σχολείου τους; ’Ό χι. Είναι ένα άρθρο άπό τό Σύνταγμα τής Ελλά
δος. Μά, μόνο ένα άρθρο έχει τό Σύνταγμα; ’Ό χι δά... ’Έχει άλλα 113. ΓΙοΰ είναι 
τά άλλα εκατόν δέκα τρία; Εκείνα πού μιλούν γιά τή θρησκεία των Ελλήνων, γιά 
τή Βασιλευομένη Δημοκρατία, γιά τις ’Αρχές καί τούς Νόμους; Αυτά δέν έχουν αξία; 
Δέν λαμβάνονται υπόψη; Τί δουλειά έχουν τά παιδιά μας στους πολιτικούς αγώνες; 
Δέν φτάνουν οί υστερισμοί καί τά μίση των μεγάλων; Τί φοβερό έγκλημα κ ι’ αυτό!

ΙΙώς ψυχαγωγούνται τά παιδιά μας; Μέ τί ασχολούνται τις ελεύθερες ώρες 
τους; Πώς πηγαίνουν στά μαθήματά τους ή στή δουλειά τους; Τί κάνουν; Πού πάνε; 
ΙΙοιούς συναναστρέφονται; Δέν βαρυέσαι. Ποιος νοιάζεται γιά τέτοια πράγματα! Ε 
μάς τούς μεγάλους μάς απασχολούν άλλα πράγματα. Καί τά παιδιά παίρνουν τον 
κατήφορο. Μά, τί κάνει τό σπίτι; Τί κάνει ή εκκλησία; Τί κάνει τό σχολείο; Τί κά
νουμε δλοι μας; Τών οικιών ήμών έμπιπραμένων ημείς άδομεν. Καί καυγαδίζομεν. 
Καί άεροβατούμεν. ’’Αδομεν τραγούδια συμφοράς. 'Ως πότε όμως;

Κρυφό μαράζι τδχουν οί γονείς. Μά, γιατί «κρυφό»; Φοβούνται νά δώσουν φα
νερά τή μάχη; Δυστυχώς, ναί. Σκληρή αλήθεια, άλλά αλήθεια. Τά παιδιά μας 
έχουν επαναστατήσει. Κ ι’ δλοι σκύβουμε τό κεφάλι μοιρολατρικά. Δέν βλέπετε 
στους δρόμους, στά λεωφορεία, στά κέντρα; Δέν βλέπετε τί γ ίνετα ι; “Οταν συναν
τήσουμε παιδιά αφηνιασμένα, πού περιπαίζουν, πού ένοχλοΰν, πού χαλούν τον κόσμο, 
τί κάνουμε; “Ενας φόβος μάς κυριεύει. Κάτι σάν πανικός. Καί βιαζόμαστε νά φύ
γουμε. Φεύγουμε. Μά, τί βγαίνει άπό αυτό; Κι’ άν κλείσουμε τά μάτια ή πραγματι- 
κότης δέν άλλάζει. Ή  άνταρσία προχωρεί, απειλεί τούς πάντες καί τά πάντα. Κι’ 
έμείς υποχωρούμε. ’Αλλά, γ ι α τ ί ;

Πώς ντύνονται τά παιδιά μας; Πώς συμπεριφέρονται; Ποιούς θαυμάζουν; Τί 
σκέπτονται; Τί πιστεύουν; Θά έχουν τήν ευκαιρία οί άναγνώσται ν’ ακούσουν τις 
γνώμες τών ειδικών. Θά τούς δοθούν παραλλήλως στατιστικές. Στατιστικές πού 
εκπέμπουν μηνύματα κινδύνου.

Κι’ υστέρα φθάνουμε στο παραστρατημένο παιδί! Εμείς τού ετοιμάσαμε τον 
εύκολο δρόμο. Πόσα παραστρατημένα παιδιά! Πόσα έγκλήματα παιδιών! Γιατί; 
Παιδιά πού κλέβουν αυτοκίνητα, πού κάνουν διαρρήξεις, πού απασχολούν αδιάκοπα 
τήν ’Αστυνομία, τά Δικαστήρια, τό Κράτος. “Ενα θλιβερό στράτευμα. Πάνω-·σ’ αυτό 
θά στηρίξουμε τήν αυριανή Ε λλάδα;

Φίλος δέν είναι εκείνος πού κολακεύει, ά.λλά εκείνος πού ανησυχεί, πού δια
γράφει κινδύνους, πού υψώνει τή φωνή του γιά νά διαμαρτυρηθή, πού θέλει νά προ- 
φυλάξη άπό κάποιο κακό.

ΚΓ έμείς ανησυχούμε. Καί θέλουμε νά μεταφέρουμε τις ανησυχίες μας. Μέ 
ειλικρίνεια καί άγάπη.

Γι’ αυτό άπό σήμερα τό περιοδικό μας, μαζί μέ τήν εκπομπή τής ’Αστυνομίας



ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

ΤΑ Ι Λ Α Ν Ι Κ Α  Τ Η Σ  « Ν Ε Ο Λ Α Ι Α Σ  Λ Α Μ Π Ρ Α Κ Η »
----------------------------- 'Ύπδ τοϋ κ. ΠΕΛΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗ____________________

Γράφει ή πρωινή έφημερίς των Κομμουνιστών σέ σχόλιό της, πού έδημοσιεύθη 
στις 21 ’Απριλίου 1966, ΰμνους υπέρ τής «Νεολαίας Λαμπράκη». Καί διατείνεται 
ότι τά μέλη τής όργανώσεως αυτής διώκονται παρανόμως καί δτι ή δίωξις αυτή 
«προκαλεΐ τήν αγανάκτηση ολοκλήρου τοΰ δημοκρατικού κόσμου».

Καί τό περιεχόμενο των ύμνων είναι ανακριβές. Καί ή κατηγορία περί διώ- 
ξεως είναι ανακριβής. Και (ανακριβέστατο είναι δτι ή ανύπαρκτος δίωξις «προκαλεΐ 
αγανάκτηση ολοκλήρου τοΰ δημοκρατικού κόσμου».

Υμνούσα ή πρωινή έφημερίς τής ’Άκρας Άριστεράς τήν όργάνωσι των Λα- 
μπράκηδων γράφει τά εξής:

«Ή Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη είναι ή μεγάλη δργάνωση τής Ε λληνι
κής Νεολαίας πού τά ιδανικά της καί ή δράση της γιά τήν δημοκρατία, τόν εκπο
λιτισμό, τήν υπεράσπιση των ελληνικών παραδόσεων έχουν τήν επιδοκιμασία τής 
συντριπτικής πλειοψηφίας τοϋ Ελληνικού Λαοΰ καί ειδικά τής νέας γενιάς.

Τό περιεχόμενο ολοκλήρου τής φράσεως αυτής τής κομμουνιστικής έφημερίόος 
αποτελεί ένα άσύστολο, άλλά καί προκλητικό ψευδός.

Π ρ ώ τ ο ν :  Ή  «Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη» είναι όργάνωσις τής ’Ά 
κρας Άριστεράς. Αυτό θά πή δτι τά ιδανικά τών Κομμουνιστών είναι καί ιδανικά 
τής όργανώσεως τών Λαμπράκηδων.

ΙΙοιά είναι τά ιδανικά τών Κομμουνιστών είναι γνωστά από τόν πόλεμο, άπό 
τήν κατοχή, άπό τόν Δεκέμβριο, άπό τόν Συμμοριτοπόλεμο, άπό τό Κυπριακό, άπό 
τόν καθημερινό πολιτικό καί Εθνικό βίο.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  Έάν τά ιδανικά τών Λαμπράκηδων είναι ή Δημοκρατία, ή ύπε- 
ράσπισις τών Ε λληνικών παραδόσεων καί δ εκπολιτισμός, τότε οφείλουν τά μέλη 
τής όργανώσεως αυτής νά δηλώσουν έπισήμως καί κατηγορηματικώς έάν άποκη- 
ρύσσουν ή δχι τόν Κομμουνισμόν ως άντιδημοκρατικήν καί άντιλαϊκήν θεωρίαν. Δη
μοκρατία καί Κομμουνισμός είναι έννοιες έκ διαμέτρου άντίθετες.

“Οπου έκυριάρχησε δ Κομμουνισμός κατελύθη ή Δημοκρατία. Καί δπου κυ
ριαρχεί δ Λαός βέν κυριαρχεί δ Κομμουνισμός. Δημοκρατία θά πή νά κυβερνούν οι 
πολλοί καί νά έλέγχουν οί ολίγοι. Εις τόν Κομμουνισμόν κυβερνούν οί ολίγοι καί 
δέν δύνανται νά έλέγχουν οί πολλοί.

Δημοκρατία θά πή : Ελευθερία τοϋ Τύπου, έλευθερία τοΰ συνδικαλισμού, ε
λευθερία στή διακίνηση τών ιδεών. Στον Κομμουνισμό καμμιά άπ’ αυτές τις έλευθε-

Πόλεων, άρχίζει μιά μεγάλη ερευνά, στήν οποίαν έκλήθησαν καί θά λάβουν μέρος 
προσωπικότητες διεθνούς κύρους καί άκτινοβολίας, δικοί μας καί ξένοι.

Οί ειδικοί αυτοί, πού είχαν τήν καλωσύνη μέ προθυμία νά βοηθήσουν τήν ερευ
νά μας αυτή, θά μάς μιλήσουν γιά τό Παιδί, τό σημερινό Παιδί, καί τά προβλήματά 
του — δπως τό βλέπουν άπό τή σκοπιά τους. Τούς ευχαριστούμε θερμότατα γΓ αυτό. 
Ή  βοήθειά τους μάς τιμά καί προσθέτει κϋρος καί έπιστημονική σοβαρότητα στήν 
ερευνά μας. Καί ή έρευνα θ’ άρχίση άπό τό άλλο τεΰχος τοΰ περιοδικού μας. Γιατί 
δ χώρος πού είχα στή διάθεσή μου εξαντλήθηκε.

Σάς ευχάριστά) πού μέ διαβάσατε.
ΣΠ . Π ΗΛΟΣ
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ρίες είναι υπαρκτές. Ό Τύπος κατευθύνεται αύστηρώς από τό Κόμμα. Ό συνδικαλι
σμός είναι ταυτισμένος μέ τό Κόμμα. Καί ή διακίνησις των ιδεών εύρίσκεται είς 
καταναγκαστικά έργα μαζί μέ τούς Ντάνιελ καί Σινιάφσκυ. Επομένως εάν ιδανικό 
της... «Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη» είναι ή Δημοκρατία, δπως γράφει ή 
κομμουνιστική έφημερίς, τότε πρέπει ν’ αποκήρυξή τον Κομμουνισμό. Έάν πάλι 
ιδανικό των Λαμπράκηδων είναι ό κομμουνισμός — όπως είναι — τότε ψεύδεται 
άσυστόλως ή κομμουνιστική έφημερίς δταν γράφη δτι ιδανικό τών Λαμπράκηδων 
είναι ή Δημοκρατία. Καί ασφαλώς ψεύδεται, αφού αυτός ό πρόεδρος τής Όργανώ- 
σειος Λαμπράκη, δ γνωστός μουσικοσυνθέτης, έχει έπισήμως δηλώσει δτι είναι κομ
μουνιστής. Τό ίδιο ψεύδεται ή κομμουνιστική έφημερίς δταν ύποστηρίζη πώς ή όρ- 
γάνωσις τής Νεολαίας τής Ά κρας ’Λριστεράς είναι άφοσιωμένη στις Ελληνικές 
παραδόσεις. Ελληνική παράδοσις, τριών χιλιάδων έτών, είναι ή άφοσίωσις στήν πα
τρίδα, στήν έλευθερία καί τήν ανεξαρτησία- τής χώρας.

Άποκηρύσσουν οί «Λαμπράκηδες» τον συμμοριτοπόλεμον; Άποκηρύσσουν τόν 
Δεκέμβριον καί τούς έγκληματίας δημιουργούς του;

Μέχρι στιγμής δέν τό έχουν πράξει. Άντιθέτως ή ηγεσία τής όργανώσεως τών 
Λαμπράκηδων υμνεί δλες τις έναντίον τοΰ ’Έθνους καί τής πατρίδος κομμουνιστι
κές έπιθέσεις. Επομένως ούτε ή δημοκρατία, ούτε οί ελληνικές παραδόσεις είναι τά 
ιδανικά τής «Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη». ’Ιδανικό της είναι ή εγκαθίδρυ
ση τοΰ Κομμουνισμού. ’Αλλά Κομμουνισμός καί Δημοκρατία ή Κομμουνισμός καί 
Ελληνικές παραδόσεις είναι σχήμα όξύμωρον. Είναι έννοιες αντίθετες.

Τό ψευδός δμως τής κομμουνιστικής έφημερίδος συνεχίζεται.
«Οί "Λαμπράκηδες” δέν διώκονται, παρά μόνον δταν παρανομούν. Διώκονται 

δπως δλοι οί άλλοι πολίτες δταν παραβιάζουν τούς Νόμους. Καί 6 Νόμος είναι τό 
βάθρον τής έλευθερίας, τής ασφαλείας καί τής γαλήνης τοΰ Λαοΰ.

Επειδή δμως ή «Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη» δέν είναι Δημοκρατική, 
αλλά Κομμουνιστική κι έπειδή δέν διώκεται — δέν είναι διιογμός ή εφαρμογή Νό
μων, αλλά ευνομία καί δικαιοσύνη — γ ι’ αΰτό καί ούδείς δημοκρατικός πολίτης α
γανακτεί από τήν «δίωξιν» αυτήν πού άναφέρει ή κομμουνιστική έφημερίς.

Γράφει δτι ή δίωξις αυτή «προκαλεΐ τήν αγανάκτηση ολοκλήρου τοΰ δημοκρα- 
τικοϋ κόσμου».

Ψεύδεται καί -είς αυτό τό σημείο ή έφημερίς τών έγχιορίων Κομμουνιστών. 
Έάν ύπάρχη άγανάκτησις «δλοκλήρου τοΰ δημοκρατικού κόσμου», δέν ύπάρχει ε
πειδή διώκονται οί Λαμπράκηδες, αλλά έπειδή δ έ ν  δ ι ώ κ ο ν τ α ι .  Καί 
είναι αληθές δτι έπί τοΰ προκειμένου ή Δημοκρατία μας υπερβαίνει τά όρια τής 
επιείκειας καί τής μεγαλοθυμίας. Παραβαίνει τούς Νόμους της δχι διώκουσα, αλλά 
μή διώκουσα τούς συνεχώς παρανομοΰντας κομμουνιστάς.

Έάν αυτό έγραφε ή κομμουνιστική έφημερίς θά έλεγε πράγματι αλήθεια. ’Αλ
λά πότε έγραψε αλήθεια ή έφημερίς τής ’Άκρας ’Λριστεράς γιά νά γράψη καί 
τώρα;

ΠΕΛΟΣ ΚΟ ΥΤΟ ΥΠ Η Σ

* Τό σχόλιον τοϋτο μετεδόθη έκ τοΰ Ραδιοφων. Σταθ. ’Ενόπλων δυνάμεων τήν 22/4/l966i
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-----------------------------------Υττο «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»________________________

Συγκινητική ύπήρξεν ή πραγματοποιηθεΐσα, πρωτοβουλία τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου τής Πανελληνίου Λνώσεως Άποστράτων ’Αξιωματικών Αστυνομίας Πό
λεων, ίδια τοϋ Προέδρου ταύτης, βετεράνου τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος %. Νικολάου 
Νερη, συνεστιασις των Απομάχων ’Αξιωματικών τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος 
εις τό εστιατόριον «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ» παρά τήν 'Ομόνοιαν, κατά 'τό έσπέρας τής 25 - 
5 -  1966. 'Ως διηυκρινίσθη, ή συνεστιασις περιωρίσθη μεταξύ των Άποστράτων ’Α
ξιωματικών, άνευ συμμετοχής οικογενειών ή άλλων επισήμων προσώπων ή έν ένερ- 
γεια Αξιωματικών τοϋ Σώματος, εξαιρέσει βεβαίως τοϋ Άρχηγοΰ τής Αστυνομίας 
κ. Ευάγγελου Καραμπέτσου, επιφυλασσόμενης τής Ένώσεως νά πραγματοποίηση έν 
εύθέτω χρόνω μέ εύρυτέραν συμμετοχήν καί επισημότητα.

Κατ’ αυτήν παρέστησαν, δ Πρόεδρος κ. Ν. Νέρης καί τά μέλη τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου, κ.κ. I. Δασκαλάκης, Αντιπρόεδρος, Γ. Κοντογεώργος, Γεν. Γραμμα
τείς, Δ. Μιχαηλίδης, Ταμίας, Μιχ. Κελένης, Επίτιμος Νομικός Σύμβουλος, Ευάγγ. 
Αναστασίου, Σύμβουλος, Γ. Πολίτης, Σύμβουλος, Γ. Παπαδόπουλος, Σύμβουλος, δ 
Επίτιμος Πρόεδρος τής Ένώσεως καί πρώτος ’Αστυνομικός Διευθυντής τών τεσσά
ρων Πόλεων, εις ας διαδοχικώς έπεξετάθη δ θεσμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τ. 
Ά ρ Χ ή τήζ Αστυνομίας κ. I. Καλυβίτης μετά τών έπίσης παλαιμάχων συνεργα
τών του τ. ’Αρχηγών καί ’Αστυνομικών Διευθυντών Γ. Παπαδημητρίου, Άριστ. Κου- 
τσουμάρη, Γ. Αιαρομμάτη, Δ. Βρανοπούλου, ήδη Βουλευτοΰ ’Αθηνών, Γ. Πράττη, 
Ήρ. Πετούνη, Θ. Καρυώτου, I. Γιαννούτσου, Δ. Ζαγκλή, Δημ. Παπασταμέλου, Έμμ. 
Κόκκινη, Άνδρ. Ά γγελίδη, Δ. Κόλλια, Σπυρ. Κουτσουρούμπα, I. Μπερσή, Λαυο. 
Μπάκλη, Ά θ. Μπότσου, ώς έπίσης καί οί Ά . Άδαμόπουλος, Δ. Καρανάσος, Ν. Βερε- 
λής, Κ. Τουζένης Άβρ. Μαρκόπουλος, Π. Δραγουμάνος, Κ. Υφαντής ,  Γ. Ίγγλε- 
ζάκης, I. Σακελλαρίου, Π. Μαριόλης, Δ. Μώρος, Γ. Οίκονομόπουλος, Χρ. Γραμμέ
νος, Ά ν . Κανελλόπουλος, Χρ. Λεκατσάς, Παντ. Χριστοδούλου, Ν. Βενετσιάνος, Εύστ. 
Βασιλείου, I. Μελετιάδης, Άνδρ. Δόσης, Ά λ . Μπογδάνος, Ήρ. Λύρας, Δημ. Μη- 
τσάκης, Ν. Χουρδάκης, Δ. Παπαϊώαννου, Γ. Λάππας, Κ. Παπακώστας, Προκ. Δαφ- 
νής, Δήμος Μπακλαγής, Γ. Παπαγιαννάκος, Σ. Άλεξανδρής, Μιχ. Μιχάλογλου, Φ. 
Τσόκανος, I. Ροΰσσος, Ά θ. Ποτσόλης, Δ. Σαμαράς, Μ. Κανακάκης, Δ. Καραμπάς, 
Γ. Καρκούλιας, Πάϊκος Βλάχος, Νικ. Γιαννακάπουλος, Κ. Παπαγεωργίου, Π. Ά γ- 
γελάκος, Δημ. Λεβέντης, Ήλ. Γεωργουλόπουλος, Κ. Βοσκάκης, Π. Βουδούρης, Γ. 
Λιόγκας, Γεώργ. Σέττας, Ίωάν. Χατζηγεωργίου, Στεργ. Γεωργίου, II. Βλογιαννίτης, 
Λουκάς Κοκκινάκης, Στεφ. Κουρής, Παναγ. Μπούρας, Ίωάν. Ζαφειρόπουλος, Πλατ. 
Τσιμπικούκης, Ά γησ. Κοτρώτσος, I. Χυτήρης, Δ. Καθάρειος, Ήλ. Παπαϊωάννου, 
Π. Τσιγκρής, Μιλτ. Κλήμης, Άνδρ. Καλόθετος, Μιχ. Ζεμπερλΐγκος, Α. Σισμάνης, 
Σπύρ. Ζερβόπουλος, Νικ. Κωνσταντάκης, Ν. Πρασάς, Δημ. Κουμπής, Γεώργ. Γερα- 
νέας, ώς καί δ παλαίμαχος. Δημοσιογράφος καί Διευθυντής τής έφημερίδος «ΕΛΛΠ- 
ΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» κ. Νικόλαος Γεωργακάκος καί άλλοι πολλοί Αξιωματικοί.

'Ωρισμέναι στιγμαί υπήρξαν τώ δντι συγκινητικαί έν τή αιθούση τοϋ εστιατο
ρίου, διότι μετά πάροδον, ίσως πολλών έτών, συνηντήθησαν τό πρώτον, προϊστάμε
νοι μετά υφισταμένων, καί συνάδελφοι συναγωνισταί άπαντες επί ΙΟετηρίδας αστυ
νομικού βίου καί δή έν τή πλέον ταραχώδει περιόδω τής Ελληνικής Ιστορίας.

'Ολόκληρος ή ιστορία τής Αστυνομίας Πόλεων, από τής ίδρύσεώς της μέχρι 
σήμερον, ήτο ζωγραφισμένη είς ένα τεράστιον πίνακα, τόν όποιον έπλαισίωναν μορ- 
φαί στεφανωμέναι από χιονάτα μαλλιά, αύλακωμέναι από τους αγώνας, διά τήν υπό-
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στάσιν της σημερινής Πατρίδος μας, καί των σημερινών γενεών. Βαθειά ήτο ή συγ- 
κίνησις, ζωγραφισμένη εις τά μάτια τών πάλαι ποτέ είκοσιετών νέων καί σήμερον 
ηλικιωμένων, άλλ’ ανθηρών άποστράτων αξιωματικών τής ’Αστυνομίας, πολλοί τών 
όποιων άφηναν δάκρυα συγκινήσεως νά κυλοΰν διά την συνάντησιν αυτήν, την πρώ- 
την, τήν τόσον αυθόρμητον, καί φιλικήν. Παλαιαί διααοραί, άδικοι κρίσεις, σκληρά 
γεγονότα, έλησμονήθησαν από δλους ενώπιον τοϋ ζωντανού πίνακος, τής ιστορίας 
τής ’Αστυνομίας, εις τά 45 αυτά χρόνια.

Συγκινητικά! υπήρξαν αί προσφωνήσεις τών, ’Επιτίμου Προέδρου Ίωάννου 
Καλυβίτου, άναμνησθέντος τοϋ παρελθόντος καί ζητήσαντος τήν τήρησιν σιγής ενός 
λεπτού υπέρ τών απάντων ’Αστυνομικών οί'τινες έπεσαν έν τώ καθήκοντι, καί τοϋ τ. 
συνεργάτου του Άριστοτέλους Κουτσουμάρη τοϋ κυρίως ίδρυτοϋ τής Γενικής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών, τοϋ δώσαντος τάς πρώτας κατευθύνσεις επί τών νεωτέρων μεθόδων 
προς δίιοξιν τοΰ κοινού εγκλήματος, σημειώσαντος τελικώς δτι εις τήν επιτυχίαν 
τοϋ θεσμοΰ συνέτειναν άποκλειστικώς ή πίστις καί ή άφοσίωσις πρός τό καθήκον 
τών πρώτων ’Αστυνομικών καί ούχί τά ύποτυπώδη μέσα τής τότε εποχής.

'Ο ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, παλαιός 
συνεργάτης τών ανωτέρω καί δ μόνος άπομένων έκ τής παλαιάς φρουράς, συνέχαρη 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Ένώσεως διά τήν πρωτοβουλίαν του καί μέ άκραν 
συγκίνησιν άπηυθύνθη πρός τούς παρισταμένους πάλαι ποτέ προϊσταμένους καί συν
αδέλφους του ευχηθείς υγείαν καί μακροζωίαν, δηλώσας, περαίνων, δτι ή συμπαρά- 
στασις τών έν ένεργεία ’Αστυνομικών πρός τούς πρωτεργάτας τοΰ ’Αστυνομικού θε
σμοΰ θά είναι πλήρης.

Τέλος μετά ομιλίαν τοϋ έκ τών συνεστιαζομένων I. ά. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας 
κ. Δημ. Καρανάσου, προσεφώνησαν τούς συνεστιαζομένους, δ ακάματος καί πάντα 
πρωτοπόρος πρός παν εύγενές καί ώραΐον, Πρόεδρος τής Ένώσεως κ. Νέρης καί δ 
τ. συνάδελφος καί φίλος του κ. Δημ. Βρανόπουλος, δ τόσον τιμήσας τό ’Αστυνομικόν 
Σώμα καί έπαξίινς ήδη εκπρόσωπων τούς ’Αθηναίους έν τή Βουλή τών Ελλήνων, 
άναφερθέντες άμφότεροι εις τήν Ιστορίαν τοΰ θεσμοΰ καί τών δεσμών, οΐτινες συνδέ
ουν τούς παρισταμένους καί άπόντας, σφυρηλατηθέντας μέ αγώνας θυσιών έν κοινώ 
άγώνι, δηλώσαντες τελικώς απόλυτον συμπαράστασιν πρός τούς έν ένεργεία συναδέλ
φους, άποτελοΰντας βλαστούς τών ήδη απομάχων τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

—ο—
Π ροσψώνησις τοΰ επ ιτίμου Προέδρου τής Π ανελληνίου ‘ Ενώσεως Ά -  

ποστράτων ’Α ξιω μ ατικώ ν ’Α στυνομίας Πόλεων κ . Ί .  Κ αλυβ ίτο υ .
’Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μέ ανυπόκριτη χαρά έδέχθηκα τήν πρόσκλησή σας καί θεωρώ τον έαυτόν μου 
πολύ ευτυχή, πού στή δύση τοΰ βίου μου, μοΰ έδόθη ή ευκαιρία νά παρευρεθώ σ’ 
ένα κοινό τραπέζι, μέ δλους έκείνους τούς αγαπητούς φίλους καί συναδέλφους, μέ 
τούς οποίους έθέσαμε τό θεμέλιο λίθο ενός νέου κοινωνικού φαινομένου, τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων.

Γυρίζω πίσω καμμιά σαρανταριά χρόνια καί ένθυμοΰμαι δλους τούς άγώνας 
μας καί τούς κόπους μας, γιά τήν ευτυχία τοΰ νέου θεσμοΰ.

Είναι αναμφισβήτητο δτι αντιμετωπίσαμε δυσκολίας καί δυσχερείας. Έπαλαί- 
σαμε, έμοχθήσαμε καί στό τέλος ένικήσαμε. Καί τώρα πιά, ηλικιωμένοι καί γέροι, 
μακρυά άπό τήν ενεργό ύπηρεσία, καμαρώνουμε τούς συνεχιστάς καί νέους συνα
δέλφους μας καί εΐμεθα υπερήφανοι γιατί τό έργο μας έξετιμήθη άπό τήν Πολιτεία, 
τό Κοινό καί τον Τύπο.

Πίνω εις υγείαν όλων σας καί τών οικογενειών σας.
Καί τώρα θά παρακαλέσω νά τηρήσιομεν ενός λεπτού σιγή εις μνήμην τοΰ πρώ

του αρχηγού καί όργανωτοΰ, αειμνήστου Φρέντερικ Χαλλίντεύ.
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Π ροσφώνησις τονί Προέδρου τής Π ανελληνίου ‘ Ενώσεως Ά π οστρά-  
τω ν  ’Α ξιω μ ατικώ ν ’Αστυνομίας Πόλεων κ . Νικολάου Νέρη.

"Ολοι οί παλαιοί αξιωματικοί, οι βετεράνοι, οι ίορυταί καί οί στυλοβάται τής 
’Αστυνομίας των Πόλεων, από τοΰ 1921 έως τό 1966, παρακαθήμεθα σέ κοινό τρα
πέζι από τοΰ πρώτου Διευθυντοϋ τής ’Αστυνομίας, τοΰ σεβαστού μας προϊσταμένου 
καί ’Αρχηγού κ. Ί .  Καλυβίτη μέχρι καί τοΰ σημερινού ’Αρχηγού τοΰ Σώματος κ. 
Εύαγ. Καραμπέτσου εν τώ προσώπω τοΰ όποιου παρακάθηται καί ολόκληρον τό σύγ
χρονον ’Αστυνομικόν Σώμα.

'Υπάρχουν καί οι απόντες, οί μεγάλοι μας Νεκροί, είτε στά πεδία των μαχών 
τής ’Αστυνομίας, είτε από τάς άσθενείας πού οί σκληροί αγώνες έρριξαν στά κρε
βάτια τοΰ πόνου. Γι’ αυτούς τούς νεκρούς μας από τον πρώτο μας ’Αρχηγό καί ιδρυ
τή τής ’Αστυνομίας, τον Φρ. Χαλλίντεϋ, μέχρι τον τελευταίο αστυνομικό πού πέθανε 
ώς την ώρα αυτή, όλων εκείνων τών Ηρώων τής Ειρήνης, άς τηρήσωμεν ενός λε- 
πτοΰ σιγήν.

Καί τώρα άς μοΰ έπιτραπή, σαν ένας άπό τούς πρωτεργάτας τοΰ Σώματος πού 
έτιμήθη άπό δλους αυτούς καί τούς εκπροσωπώ, νά άπευθυνθώ προς τό σύγχρονον 
’Αστυνομικόν Σώμα, καί δλους τούς αξιωματικούς καί ιδιαιτέρως τούς νέους, ώς έπί- 
σης καί άπό τοΰ παλαιοτέρου άστυφύλακος μέχρι τοΰ νεωτέρου δοκίμου καί νά τούς 
πώ μερικά λόγια σάν παρακαταθήκες τοΰ παρελθόντος εις τό μέλλον τοΰ Σώματος.

Τό ’Αστυνομικόν Σώμα, Κύριοι, ή ’Αστυνομία τών Πόλεων, άγαπητοί συνάδελ
φοι καί παιδιά μας, δέν άνήκει είς τό παρόν, έχει την ρίζαν του εις τό παρελθόν, 
έχει ολόκληρον ιστορίαν 45 χρόνων τήν οποίαν δέν γνωρίζετε, διότι δ καθένας σας 
νομίζει δτι τό Σώμα ήρχισε άπό τότε πού κατετάγη αυτός καί αυτό δέν είναι άλή- 
θεια.

Δέν είναι έπίσης δίκαιο νά νομίζετε δτι ένας κόσμος ολόκληρος πού έδωσε τήν 
ζωήν του, γιά τήν επιβίωση τοΰ θεσμοΰ, μπορεί νά μένη άδιάφορος γιά τήν τύχη 
αυτοΰ τοΰ Σώματος, πού είναι καρπός Ομαδικής προσπάθειας χιλιάδων νεκρών καί 
ζώντων βετεράνων τής ’Αστυνομίας.

Κάθε καλή σας πράξη, κάθε πολιτισμένη σας ένέργεια, διαταγή ή έκτέλεσις 
μάς κάνει περήφανους γιά σάς. ’Αντίθετα κάθε κακή σας ενέργεια, διαταγή ή εκτέ
λεση, καί κάθε παρέκκλιση, άπό τον κανόνα δτι ή ’Αστυνομία ανήκει είς το ’Έθνος 
καί δχι είς τά κόμματα, μάς ευρίσκει σκεπτικούς διά τούς κόπους μας, καί τά χρό
νια μιας ζωής πού έδώσαμε δλοι γιά νά ύπάρχη αυτό τό Σώμα.

’Από μάς τούς παλαιούς νά αντλήσετε σάν άπό πηγή καί άπό τις καλές μας 
πράξεις παραδείγματα, νά μάς συγχωρήσετε δέ όπως καί μεϊς συγχωρήσαμε άπό 
τούς συναδέλφους μας τις τυχόν κατοχές μας ενέργειες.

"Ομως ένα ά.ς μένη τά συμπέρασμα άπό αυτή τήν συγκέντρωση τών ιδρυτικών 
ζώντων στελεχών τής ’Αστυνομίας δτι, κατά τάς ένεργείας σας, είναι επόμενον, εν 
τώ προσώπω ενός άγνώστου πολίτου, νά κρύπτεται τό δνομα ένός Καλυβίτου, ενός 
Σπύρου, ένός Παπαδημητρίου, ένός Κουτσουμάρη, ένός Πράτη, ένός Ά γγελίδη καί 
τόσων άλλων αγνώστων σας, οι όποιοι έδωσαν μαζί μας δλη τους τή ζωή γιά τό θε
σμό πού σήμερα δίκαια καί μέ τόση υπερηφάνεια υπηρετείτε. ’Ά ς είναι ή συμπερι
φορά σας ανάλογη, διότι δλοι οί πολΐται, άλλα ιδιαιτέρως οί πολΐται πού υπήρξαν 
προϊστάμενοι καί καθηγηταί τών σημερινών προϊσταμένων σας, δικαιούνται τής τι
μής καί τοΰ σεβασμού σας, ουδέποτε δέ θά κάμουν χρήσιν αυτοί τών ονομάτων των 
απέναντι σας.

Πηγή τής ιστορίας 45 χρόνων ήμεΐς, πηγή χαράς καί υπερηφάνειας γιά μάς, 
Σείς, άλλά καί κάποτε πικρίας δταν λησμονήσετε, τί τό παρόν οφείλει είς τό παρελ-
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/ια.ριοος μας. Μια μικρογραφία, δηλαδή, ολοκλήρου τοΰ δυναμικού τής Χώρας.
Πενήντα δύο σπουδαστές (29 αξιωματικοί τοΰ Σ.Ξ., 2 τοΰ Β.Ν., 2 τής Ε.Β.Α., 

Η - Ε . Β . Χ . ,  1 τοΰ Λ.Σ., 1 τής Α.Π., 1 τοΰ II.Σ. καί 14 υπάλληλοι δλων των 
1 αουργείων,^πλην τοΰ των Εξωτερικών), άδελφωμένοι για ενα χρόνο στά θρανία 

τής Σχολής Εθνικής Αμύνης, είναι οί συνδετικοί κρίκοι πού θά στερεώσουν γερά 
τό οικοδόμημα πού λέγεται Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ,  γιά το καλό τής Κοινωνίας μας. Αύ-

γύησι γιά τήν επιτυχία των εθνικών μας σκοπών
vfr* *

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ επιτακτική τήν ύποχρέωσι, πριν άπ’ δλα, νά έκφράσουμε 
τήν ευγνωμοσύνη μας στον σεβαστό μας Διοικητή τών ’Αστυνομικών Σχολών, ’Α
στυνομικό Διευθυντή Α ' κ. II. Λυκούση, πού είχε τήν καλωσύνη νά μας προσκαλέση 
στή Σχολή Αστυνομίας γιά νά πάρουμε μέρος στή δεξίωσι πού ώργάνωσε πρός 
τιμήν των σπουδαστών τής Σχολής Εθνικής Άμύνης, ύστερα από τήν καθιερω
μένη πιά διάλεςι προς αυτους. Μάς έδωσε έτσι τήν ευκαιρία νά φέρουμε στο νοΰ 
μας^παληες γνωριμίες μέ τήν Σχολή Εθνικής ’Αμύνης, γιατί δέν είναι ή πρώτη 
φορά πού δ υποφαινόμενος άσχολεΐται μ’ αυτήν.

-*# *
ΟΤΑΝ στις 12.30 μ.μ. τής 17)5) 1966, μπαίναμε στό προαύλιο τής Αστυ

νομικής  ̂ Σχολής (Φιλοθέη) , τρία λεωφορεία αυτοκίνητα τής Σχολής Εθνικής Ά- 
μύνης απεβίβαζαν τούς σπουδαστές της. Τμήμα τής Σχολής Ύπαστυνόμων καί τήε 
Φιλαρμονικής τής Αστυνομίας, απέδωσαν τις κεκανονισμένες τιμές, καθώς δ κ. Λυ

θούν καί τούς Νεκρούς καί ζώντας βετεράνους τής ’Αστυνομίας, οί όποιοι, δμως τι
μών™!· καί είναι σεβαστοί μεταξύ τής κοινωνίας πού τούς γνωρίζει.

/'Αν δ σεβασμός ̂ πρός τούς προϊσταμένους σας είναι καθήκον, δ σεβασμός πρός 
τήν Ιστορίαν καί τούς Ιδρυτάς τοΰ θεσμού είναι τό μέτρον πού θά κρίνη καί τήν 
μελλοντικήν πορείαν καί τήν έπιβίωσιν τοΰ Σώματος.

Σείς θα έλθετε  ̂κάποτε πρός ημάς καί σάς τό εύχόμεθα, ένώ ήμεϊς δέν θά ελθω- 
μεν ποτέ πρός τά δπίσω..

-υάς εύχόμεθα νά υγιαίνετε, νά ευτυχήτε καί νά όδηγήτε τό Σώμα σέ καλύτερο 
μέλλον.

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
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κούσης, μετά τοΰ Ύποδ) τοϋ τής Σχολής, Άστυν. Δ) ντοΰ Β ' κ. Κ. Πολίτη, τοΰ Κ ο- 
σμήτορος, ’Αστυνόμου Α ’ %. Λ. Παπαθανασίου, τοϋ Διοικητοΰ τοΰ Παραρτήματος 
τής Σχολής ’Αστυφυλάκων (Ν. Φιλαδέλφεια) , ’Αστυνόμου Α ' κ. Α. Ντουφεξή καί 
τοϋ Ύπασπιστοΰ, ’Αστυνόμου Β' κ. Π. Βλαχάκη, υποδέχονταν εγκάρδια τόν Διοι
κητή τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης ’Αντιναύαρχο κ. X. Φούφα, τόν Υποδιοικητή, 
Ταξίαρχο κ. Δ. Κοντόγκωνα, τόν Διευθυντή Σπουδών, Ταξίαρχο κ. Β. Γιαννημάρα, 
τούς σπουδαστάς τής Σχολής καί τόν Υπασπιστή αυτής, Λοχαγό κ. Ε. Παπανα- 
στασάτο.

“Υστερα από τις γνωστές σέ παρόμοιες περιστάσεις συστάσεις, οι προσκεκλη
μένοι μπήκαν σ’ ένα διδακτήριο τής Σχολής, οπού δ κ. Λυκούσης, μέ τήν γνωστή 
του πειστικότητα καί παραστατικότητα, ανέπτυξε, σέ γενικές γραμμές, τήν άποστο-

Ό διοικητής τών Σχολών ’Αστυνομίας Πόλεων, αστυνομικός διευθυντής Α' κ. Π. Λυκού
σης υποδέχεται τόν διοικητήν τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης, αντιναύαρχον κ. X. Φούφαν.

λή καί το έργο τής ’Αστυνομίας. Συγκεκριμένα ό κ. Αυκούσης, άφοΰ στήν αρχή άνε- 
φέρθη στά τής συστάσεως τοΰ θεσμού τής Αστυνομίας Πόλεων, ώμίλησεν έν συνεχεία 
γιά τήν αποστολή τής ’Αστυνομίας, άναφέροντας, μεταξύ άλλων, τά εξής:

«Εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων έχουσιν άνατεθή πολλά καί ποικίλα καθήκοντα, 
άναφερόμενα λεπτομερώς εις τό άρθρον 2 τοΰ ’Οργανισμού αυτής. Τά κυριώτερα 
τούτων είναι:

1. Ή  έφαρμογή τών ’Αστυνομικών Διατάξεων καί γενικώς τής κείμενης Νο
μοθεσίας. ·ή

Κατά τήν έπαφή του μέ τούς παραβάτας, ό αστυνομικός δέον νά συμπεριφέρε- 
ται ψυχραίμως καί λίαν εύγενώς. Νά έχη ύπ’ δψιν του πάντοτε δτι δέν είναι άντίδι- 
κος τοϋ πολίτου. Νά έφαρμόζη τόν Νόμον μέ λογικήν καί σύνεσιν. Διά μικροπαρα- 
βάσεις έπιβάλλεται νά προηγούνται συστάσεις, προφορικαί ή έγγραφοι.

2. Ή  έξυπηρέτησις τών πολιτών προθύμως καί ταχέως.
Πολλοί είναι οΐ λόγοι ένεκα τών οποίων δ πολίτης καταφεύγει εις τόν αστυ

νομικόν ή είς τινα ’Αστυνομικήν Υπηρεσίαν. Εΐ: τήν ’Αστυνομίαν επικρατεί πάν-
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τότε πνεΰμα έξυπηρετήσεως τοΰ πολίτου καί πρόθεσις δπως οδτος εις τοιαύτας πε
ριπτώσεις απομακρύνεται λίαν ικανοποιημένος. Μας δίδεται μία κατάλληλος ευκαι
ρία διά νά έπιτύχωμεν την αγάπην καί έκτίμησιν αύτοΰ, ής τόσην ανάγκην εχομεν. 
Αί άστυνομικαί θύραι είναι άνοικταί καθ’ δλας τάς ώρας τοΰ 24ώρου».

Στη συνέχεια δ κ. Λυκούσης άνεφέρθη στό έργο της ’Αστυνομίας τό σχετικό 
μέ την δίωξι τοΰ εγκλήματος γενικώς, των άπηγορευμένων παιγνίων καί τοΰ έμ- 
πορίου των ναρκωτικών, τήν δίωξι τής αισχροκέρδειας καί τον έλεγχο τής καταλ
ληλότητας τών τροφίμων, τήν τήρησι τής δημοσίας τάξεως στις δημόσιες συναθροί
σεις καί συγκεντρώσεις, τις εορτές, τις τελετές ή τούς διεξαγόμενους αθλητικούς 
καί ποδοσφαιρικούς άγώνες, τήν άντιμετώπισι τών αντεθνικών προπαγανόών καί 
ιδιαίτερα τής κομμουνιστικής, τήν ρύθμισι τής κυκλοφορίας καί τόν έλεγχο τής

Στιγμιότυπου άπό τήν δοθεΐσαν εις τήν αστυνομικήν Σχολήν δεξίωσιν, πρός τιμήν 
τών σπουδαστών τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης.

κινήσεως τών πεζών καί τιών οχημάτων, τήν διασφάλισι τής ζωής, τής υγείας, τής 
σωματικής άκεραιότητος, τής ησυχίας καί τής περιουσίας τών κατοίκιυν.

Συνεχίζοντας δ δμιλητής άνεφέρθη σέ άλλα είδικώτερα καθήκοντα τής ’Αστυ
νομίας, δπως είναι ή πρόληψις απωλειών καί ζημιών από τις πυρκαγιές καί ή πα
ρακολούθησή τών αλλοδαπών καί ανέπτυξε σύντομα τήν δραστηριότητα τής ’Αστυ
νομίας στο διάστημα τής εμπολέμου περιόδου 1940—41, της κατοχής, τοΰ κινήμα
τος καί τοΰ συμμοριτοπόλεμου, τονίζοντας τήν συμβολή τών αστυνομικών υπαλλήλων 
στήν πάταξι τοΰ κομμουνισμού, ως καί τήν αυτοθυσία τους γιά τήν έδραίωσι τής 
ασφαλείας, πού μεταφράζεται σέ πολλά θύματα πού έπεσαν πολεμ,ώντας ηρωικά 
γιά τήν διατήρησι τών αιωνίων ιδανικών τής Φυλής μας.

Τελειώνοντας δ κ. Λυκούσης άνεφέρθη γενικά στά τής όργανώσεως σήμερα 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, στά τής λειτουργίας τών ’Αστυνομικών Σχολών καί έ
κλεισε τήν διάλεξί του ώς εξής:
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«Ή Αστυνομία Πόλεων κατά τά πρώτα έτη τής έγκαταστάσεώς της (1921— 
1925) εις ας πόλεις λειτουργεί σήμερον, διεξήγαγε σκληρόν καί άπεγνωσμένον 
άγώνα διά νά επιτυχή την έμπέδωσιν τής τάξεως καί ασφαλείας, λόγω τής απρο
βλέπτου αύξήσεως τοϋ πληθυσμού τών πόλεων αυτών, τής μεταβολής τών κοινωνι 
κών συνθηκών, τής αύξήσεως τών μέσων συγκοινωνίας, τής άκριβείας τοϋ βίου εκ 
τοϋ πολέμου, τής επικοινωνίας τών εγκληματικών στοιχείων μετά τών έγκληματιών 
τοϋ εξωτερικού, τής έκλύσεως τών ηθών, τής τάσεως προς χαρτοπαιξίαν, τής αύξή
σεως τής κινήσεως εις τάς οδούς καί άλλων είσέτι παραγόντων τής μεταπολεμικής 
καταστάσεως.

»’Έκτοτε ήδραίωσε τό αίσθημα τής τάξεως καί ασφαλείας τών πολιτών, μετέ- 
σχε δλων τών έθνικών δοκιμασιών καί διά τής εφαρμογής συγχρονισμένων καί επι
στημονικών μεθόδων καί νέων κατευθύνσεων έπί τών αστυνομικών θεμάτων, παρέ- 
σχε σημαντικάς υπηρεσίας είς τό Κράτος καί συνετέλεσε τά μέγιστα εις την έξύψω- 
σιν τοϋ πολιτιστικού έπιπέδου τής Ελληνικής Κοινωνίας. Σήμερον ή ’Αστυνομία 
Πόλεων μετά τοΰ Σώματος τής Βασιλικής Χωροφυλακής αποτελούν έγγύησιν διά 
την τάξιν καί ασφάλειαν !ν  τώ έσωτερικώ τής Χώρας καί πολύτιμον συμπαραστά
την τών ’Ενόπλων Δυνάμεων είς πάσαν περίστασιν».

Την τόσον έμπεριστατωμένη διάλεξι τοΰ κ. Λυκούση έκάλυψαν τά ζωηρά χει
ροκροτήματα τών ακροατών, οί όποιοι, στή συνέχεια, υπέβαλαν στον ομιλητή διά
φορες έρωτήσεις καί απορίες σχετικές μέ αστυνομικά θέματα. Διεξήχθη έτσι μιά 
διαλογική συζήτησι μέ αποτέλεσμα νά μείνουν ικανοποιημένοι τόσον οί ακροατές, 
δσον καί δ ομιλητής.

Έπηκολούθησε δεξίωσις, στήν μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων τής Σχολής. Τά 
κύρια γνωρίσματα τής δεξιώσεως, πού κράτησε πάνω από μιά ώρα, ήταν ή άκρί- 
βεια, ή τάξις, ή λεπτομέρεια καί τό μελετημένο πρόγραμμα γενικά, σέ τρόπο ώστε 
νά δημιουργηθή μιά εγκάρδια, χαρούμενη καί εύθυμη γιορταστική ατμόσφαιρα καί 
ένα κέφι ζωηρό καί άμείωτο ως τήν ώρα πού φύγαμε.

Θερμότατα συγχαρητήρια σ’ δσους καθ’ οίονοήποτε τρόπο συνέβαλαν στήν 
άπόλυτη έπιτυχία τής παραπάνω έκδηλώσεως τής ’Αστυνομικής μας Σχολής.

7. ΡΑ Ι  Κ Ο Σ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α », μέ τήν πλουσίαν 
Ιπιστημονικήν καί Εγκυκλοπαιδικήν ύλην των , κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι- 
κώ ν, οι όποιοι Ινδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τω ν.



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μ ιά  έ κ δ ρ ο μ ή
'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΑΝΑΣΤ. ΣΥΦΑΝΤΟΥ

' Ηταν μία επιτυχής σκέψις, ή πραγματοποίησις εκδρομής υπαλλήλων τής ’Α
στυνομικής Διευθύνσεις Κέρκυρας, στην Πάτρα.

Καί ή επιτυχία τής σκέψεως αυτής, δφείλεται εις τδ γεγονός δτι διά πρώτην, 
νομίζω, φοράν, από τής συστάσεως τού Σώματος, υπάλληλοι των δύο αυτών Διευθύν
σεων, πού είχαν τήν ευτυχίαν να θέσουν πρώτες τις βάσεις γιά τήν άνάπτυξιν του 
Θεσμού τής ’Αστυνομίας ΙΙόλεο)ν, ήλθαν σέ μιά «έ π ί σ η μ η», νά πή κανείς, 
επαφή.

Μέ χαρά τούς περιμέναμε νά τούς καλωσορίσουμε καί νά κάνουμε «κάτι» γι' 
αύτούς. Νά εκδηλώσουμε τήν συναδελφική μας αγάπη.

Αυτή τή φορά, έν συγκρίσει μέ άλλες, παρεμφερείς, περιπτώσεις, είχαμε όπλι- 
σθή δχι μόνον μέ τήν διάθεσιν, άλλά καί μέ τά μέσα γιά νά εκδηλωθούμε.

Είχαμε τήν Αέσχη μας, πού χάρισε ατούς υπαλλήλους τής ’Αστυνομίας Πα- 
τρών ή πολιτισμένη οιάθεσις, τόσον τού Διευθυντοΰ μας κ. ’Αθανασίου Καφαράκη, 
όσον καί τού τέως Τποδιευθυντού μας καί Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας Κέρκυρας, 
κ. Κωνσταντίνου Παπασπυροπούλου.

Μέσα σ’ αυτή τήν «πολιτισμένη γωνιά μας», έλαβαν χώραν τόσες πολιτισμένες 
εκδηλώσεις μεταξύ των ύπαλλήλων καί των δύο Διευθύνσεων πού θά μείνουν αξέ
χαστες σέ όσους τις έζησαν.

Τούς εκδρομείς συναδέλφους τής Κέρκυρας, τούς άντικρύσαμε χαρούμενους καί 
γεμάτους κέφι, όταν έφθασαν τις εσπερινές ώρες τής 20 ’Απριλίου.

Η όψις τους έδειχνε ενθουσιώδεις ανθρώπους. ’Ανθρώπους πού έζησαν μία δια
δρομή ξεκούραστη καί άνετη πού χόρτασε τό «μάτι» τους ανοιξιάτικη φύση καί 
πράγματα, πρωτόγνωρα, γιά τούς πιο πολλούς.

Αυτή μας τήν αντίληψη, τήν έξεδήλωσαν καί οί ίδιοι αργότερα στις έπαφές
μχς·

Λίγο μετά τήν άφιξί τους, στή Λέσχη τής Αστυνομίας Πατρών, δ Διευθυντής 
κ. ’Αθανάσιος Καφαράκης καί οί άξιωματικοί τής Διευθύνσεως παρέθεσαν γεύμα 
πρός τιμήν τών εκδρομέων συναδέλφων τής Κερκύρας.

Άνθοστόλιστη καί μεγαλόπρεπη ή Λέσχη, έδέχθη τούς φιλοξενουμένους της 
μαζί μέ τούς κ.κ. ’Αξιωματικούς τής Διευθύνσεως καί τάς συζύγους των, μέ επικε
φαλής τον κ. Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας.

Κατά τό έπακολουθήσαν γεύμα, ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Πατρών κ. 
Αθανάσιος Καφαράκης, λαβών τον λόγον κατά τήν πρόποσιν ευχαρίστησε τούς εκ

δρομείς ύπαλλήλους, διότι έπισκεφθέντες τήν πόλιν τών Πατρών συνετέλεσαν εις τό 
νά έλθουν εις στενήν επαφήν μέ τούς ύπαλλήλους τής Διευθύνσεως τής όποιας π-ροι- 
σταται, άλλά καί γενικώτερον εις τό νά γνωρίσουν μίαν πολιτισμένην πόλιν, ώς 
αί ΙΙάτραι, τής οποίας οί κάτοικοι σέ κάθε περίπτωσιν έδειξαν κατά τρόπον συγκι
νητικόν αισθήματα αγάπης πρός τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Συνεχίζων δ 
κ. Καφαράκης. άνεφέρθη εις τό πρόσωπον τού Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας Κερκύ
ρας κ. Κωνσταντίνου Παπασπυροπούλου, & όποιος, κατά τήν έν Πάτραις παρουσίαν 
του ώς Τποδιευθυντού τής ’Αστυνομίας, περιέβαλε μέ τόσην θέρμην τήν όλην προσ
πάθειαν διά τήν ίδρυαιν τής ’Αστυνομικής Λέσχης, ώστε νά θεωρήται ότι είναι έ
νας έκ τών κυριωτέοων συντελεστών τής προσπάθειας αυτής, τής όποιας τά άγαθά
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αποτελέσματα,  ̂έπι την ύπόθεσιν της άναπτύξεως των σχέσεων τόσον μεταξύ των 
Αστυνομικών υπαλλήλων, δσον καί μεταξύ αυτών καί τών πολιτών, υπήρξαν τόσοντυνομι 
εκδηλα. 

Έ ^νεχεία , λαβών τόν λόγον ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Κέρκυρας : 
Κωνσταντίνος Παπασπυρόπουλος, άφοϋ ηύχαρίστησε τόν κ. Καφαράκην διά τά τ
οον κολακευτικά, δια το πρόσωπον του, λόγια, άνεφέρθη εις την ανάγκην άναπτύ- 

”ώ'ή σχεσεων μεταξύ τών Αστυνομικών υπαλλήλων, σκοπόν τόν όποιον έπε- 
οιωξε καί επέτυχε ή̂  πραγματοποιηθεϊσα εκδρομή, είπών δτι άνευ τής ύπάρξεως 
αυτών τών καλών σχέσεων, δέν είναι δυνατόν νά αναπτυχθούν καί αί σχέσεις τών 
αστυνομικών προς τούς πολίτας. Ό δείκτης τών σχέσεων μεταξύ τών αστυνομικών 
υπαλλήλων^ καί τού Κοινού, είπεν ό κ. Παπασπυρόπουλος, είναι ό βαθμός τών σχέ
σεων μεταξύ τών Αστυνομικών υπαλλήλων καί τών οικογενειών των. Τέλος, ευ
χαρίστησε^ τόν κ. Καφαράκην καί τούς υπαλλήλους τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως. 
Καιρών, διά τήν έπιφυλαχθεισαν ώραίαν καί θερμήν υποδοχήν πρός τούς άστυνο- 
μικούς υπαλλήλους τής Κέρκυρας καί έξέφρασε τήν ευχήν δπως μία από τάς προ- 

εκδρομας των υπάλληλων τών Πατρών προγραμματισθή διά τήν νήσον τής 
Κέρκυρας.

Εν συνεχεία οί κ.κ. Καφαράκης καί Παπασπυρόπουλος ήνοιξαν τόν χορόν με 
θαυμάσια Δημοτικά τραγούδια τού Μόριά, τής Ρούμελης καί τής Κερκύρας καί ε
πακολούθησε ενα θαυμάσιο καί πολιτισμένο «γλέντι» μέχρι τών πρώτων πρωινών 
ωρών.

Τήν έπομένην 21— 4— 1966, οί εκδρομείς υπάλληλοι τής Κερκύρας, άφοϋ έ- 
πεσκέφθησαν διαφόρους μεγάλας Βιομηχανίας τής πόλεως, μετέβησαν έν συνεχεία 
st, Ολυμπία προς επισχεψιν τών αρχαιολογιών χώρων καί έπανήλθον τάς άπο- 
γευματινάς ώρας τής αυτής.

Αστυνομικής Διευθυνσεως Κερκύρας κ. Θεόδωρος Κιττούσης καί έπεξήγησε ο κ. 
Παπασπυρόπουλος.

Ηταν όμολογουμένως μία θαυμασία προβολή, πολύ κατατοπιστική. ’Αξιέπαινη 
ή προσπάθεια τού Αστυφύλακος κ. Ινιττουση καί εκπληκτική ή γνώσις τών ιστο
ρικών λεπτομερειών καί τής ήθογραφίας τών κατοίκων τής νήσου, έκ μέρους τού 
κ. ΙΙαπασπυροπούλου.

Με ιά τήν προβολην οί εκδρομείς, ανεχώρησαν άτμοπλοϊκώς έπιστρέφοντες εις 
Κέρκυραν. Τους κατευοδώσαμε με χίλιες ευχές γιά νάναι καλοτάξιδοι καί νά τούς 
ξαναδοΰμε.

Τώρα, απ αυτό το ταξίοι τους στην Πατρα, έμεινε σέ μάς μιά ζινηρή ανά
μνηση τής αγάπης τους, τής καλωσύνης τους καί τής λεπτής συμπεριφοράς τους.

Μία ανάμνηση πού την ζωηρεύει, πάντοτε, ή θέα τού καραβιού τού Αίαντα 
πού ασημένιο τ’ απέθεσε στο τζάκι τής Αέσχης μας, τό χέρι τού κ. Παπασπυρο- 
πουλου, δώρον και ενθύμημα τών Αστυνομικών ύπαλλήλων τής Κερκύρας.

Λ. ΣΥΦΑΝΤΟΣ
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«...Εύλαβικό προσκύνημα στο Δερβένι...»
'Xπό τοϋ Άστυφύλακος κ. ΒΑΣ. ΜΗΤΡΟΚΟΛΛΙΑ

Τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων έχει προ
γραμματίσει μια σειρά από εκπαιδευτικές καί ψυχαγωγικές εκδρομές για τό έτος 
αυτό. Ή. σκοπιμότης καί ή πνευματική ωφέλεια αυτών των εκδηλώσεων είναι γνω
στές. “Οπιος επίσης είναι γνωστόν ότι, μέ τις μετακινήσεις αυτές (όπως μάλιστα 
είναι έτσι καλά σχεδιασμένες καί πειθαρχημένες) τό κέρδος τοϋ ’Αστυνομικού Σώ
ματος είναι μεγάλο.

'Π πρώτη εκπαιδευτική εκδρομή τοϋ Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων τοϋ ’Αρχη
γείου, έπραγματοποιήθη, μέ μεγάλη επιτυχία, τον περασμένο ’Απρίλιο στην Άρά- 
χωβα — ’Ιτέα — ’Άμφισα — Λαμία. 'Η δευτέρα εκπαιδευτική εκδρομή επραγμα- 
τοποιήθη τήν Κυριακή, 8 Μαίου, στον νομό Κορινθίας. Τό πρόγραμμα περιελάμ- 
βανε: Κόρινθο — Κιάτο — Δερβένι — Στυμφαλία — Βασιλικό — Λουτράκι. Καί 
όσοι πήραν μέρος σ’ αυτήν τήν τόσο ωφέλιμη κι’ ευχάριστη εκδρομή, θά τήν θυ
μούνται άσφαλώς, γιά πολλά χρόνια.

Μά, έκεΐ πού οί εκδρομείς πέρασαν τις πιο συγκινητικές στιγμές τής ζωής των, 
ήταν άσφαλώς στό Δερβένι Κορινθίας...

Δερβένι... “Ενας σταθμός πένθιμος στό χαρούμενο εκδρομικό μας καραβάνι. 
Μά, καί μιά ευκαιρία να θυμηθούμε μιά αίματοβαμένη σελίδα τής ιστορίας τοϋ ’Α
στυνομικού Σώματος.

Πόση ανακούφιση αίσθανθήκαμε μέ τήν εκτέλεση τοϋ ίεροΰ καθήκοντος άπέ- 
ναντι ατούς σφαγιασθέντας συναδέλφους μας πριν 22 χρόνια!!!

’Αλλά, άς έρθουμε στη χαρούμενη συντροφιά μας...
Πρόσωπα σχεδόν τά ίδια, όπως την περασμένη εκδρομή. Σήμερα, όμως, προσ- 

ετέθη στη συντροφιά μας καί ό Έλληνοαμερικανός ευεργέτης κύριος Στήβ Κούτρης. 
’Έπε ιτα από μισό αιώνα άπουσίας, ξαναγύρισε στην πατρική γή, καί είναι κατα
χαρούμενος μέ τό πολιτισμένο καί καθαρά Ελληνικό περιβάλλον στό όποιο βρέθηκε, 
καί θυμήθηκε πάλι τά παιδικά του χρόνια.

’Εμπρός, λοιπόν, γιά τό Δ ερβένι... Κόρινθος... Π ερ ιγ ιά λ ι... ’Ά σσος... 
Βραχάτι. . . Κιάτο. . . Δημινιό. . . Συκιά. . . Ξυλόκαστρο. . . Καμάρι. . . Λυκο- 
π ο ρ ιά ... Στόμιο... Περνούν όλοι αυτοί οί τόποι σάν σέ κινηματογραφική ταινία, 
μέσα στις καλλιεργημένες καί πλούσιες εκτάσεις τής Βόχας... Μά, δεν σταματάμε 
πουθενά. . . Μέ λίγα ανέκδοτα καί δίσκους στό πίκ άπ, μέ εύθυμες παιδικές ιστο
ρίες καί ποιήματα, καί μέ ξεναγήσεις στό δρόμο από τούς συναδέλφους κ.κ. Γιαννό- 
πουλον Δημ., Φιλιππαΐον ’Ιωάν., καί Καλπαξίδη Νικόλαον, περνά ή  ώρα χωρίς 
νά τό καταλάβουμε.

Καί νά . . . Φθάσαμε στό Δερβένι. . . Κατεβήκαμε μέ τάξη . . . Κατεβήκαμε 
συγκινημένοι. . . Καί σταθήκαμε ευλαβικά στό μνημείο τών σφαγιασθέντων συνά
δελφων μας, γιά νά κάνουμε τήν προσευχή μας, πριν αρχίση  ή αλησμόνητη τελετή. . .

Τά πάντα ήταν έτοιμα. . . Είχαν προετοιμασθή άπό τούς συναδέλφους κ.κΓ'Πι- 
πιτόν Αλέξανδρον καί Άνδρεούλην ’Αθανάσιον. Μικρόφωνα, ένισχυταί, μεγάφωνα, 
καθαριότης τοϋ χώ ρου ... Ό εύγενέστατος καί δραστήριος Πρόεδρος τής Κοινότη- 
τος Δερβενιού κ. Ήλίας Καροϋζος, μάς βοήθησε μέ πολλή ευγένεια, πού ποτέ δέν 
θα τήν ξεχάσουμε. . . Μεταξύ τών πρώτων, μάς ύπεδέχθησαν, μέ συγκινητικό καί 
φιλικό τρόπο, οί κ.κ. Διοικηταί τών Τμημάτων Χωροφυλακής Κιάτου καί Ξυλοκά
στρου, καθώς και ο Διοικητής τοϋ Σταθμού Β. Χωροφυλακής Δερβενιού, τούς όποιους 
νοιώθουμε χρέος μας θερμά νά ευχαριστήσουμε γιά όλα. Σέ λίγο, καθώς τελείωσε
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ή εκκλησία, συγκεντρώθηκαν όλες οί τοπικές αρχές Δερβενιού, οί συγγενείς των 
σφαγιασθέντων, σχολεία καί πλήθος κόσμου.

Και η σεμνή τελετή άρχισε μέ τήν επιμνημόσυνο δέηση. . . Εύλάβεια καί κα
τάνυξη ένωνε όλους τούς παρισταμένους, 'Αστυνομικούς καί πολίτας, ’Αθηναίους καί 
Κορινθίους. Πόσο όμορφη εικόνα! "Αστέρα, ό υποφαινόμενος προσπάθησε μέ λίγα 
λόγια νά έξιστορήση τήν τραγική περιπέτεια των 45 συναδέλφων. ’Αλλά, κάθε προσ
πάθεια ήταν μάταιη, άφοΰ δεν είναι δυνατόν νά βρεθούν λόγια για νά περιγραφή π ί
στα το μαρτύριο των συναδέλφων μας, μέχρι τήν στιγμή τής θυσίας των.

"Ας θυμηθούμε αυτήν τήν τραγική ιστορία έδώ, κάπως πιό εκτεταμένα.
Η ιστορία αυτή άρχισε τήν 9η ’Απριλίου 1944, όταν μιά αποστολή πού άπε- 

τελεΐτο από ενα Γπαστυνόμο, επτά άρχιφύλακες καί 37 αστυφύλακες, ξεκίνησε 
από τήν Αθήνα προς τήν Πάτρα, για νά συμπληρώση τις έλλείψεις τής έκεΐ Διευ- 
θυνσεως. Οι περισσότεροι παιδιά τής Σχολής πού μόλις είχαν όνομασθή αστυφύ
λακες, λίγοι παλαιοτεροι καί μετατιθέμενοι έκεΐ, καί μερικοί έπιστρέφοντες από 
κανονική άδεια. Μαζί μέ αυτούς έτυχε νά συνταξιδεύσουν καί ένας ’Ανθυπομοίραρ
χος, δύο άνθυπασπισταί, ένας υπενωμοτάρχης, δύο χωροφύλακες, ώς καί ένας ιδιώ
της ηλικίας 20 ετών, ό όποιος τούς παρεκάλεσε καί τον πήραν μαζί τους, μέ απο
τέλεσμα να βρή κι αυτός τον ίδιο φρικτό θάνατο μέ τούς αστυνομικούς.

Ή  αμαξοστοιχία ξεκίνησε στις 7 τό απόγευμα τής 8ης ’Απριλίου καί όλη τή 
νύκτα ταξίδευαν μέ καθυστέρηση στήν Κόρινθο. Τά ξημερώματα τής 9ης ’Απρι
λίου, Κυριακής των Βαΐων, έφθασαν στο Δερβένι. Ξεκίνησαν από τον σταθμό Δερ
βενιού στις επτά τό πρωί'. Λίγα λεπτά μετά τήν αναχώρηση τής αμαξοστοιχίας, καί 
τήν ώρα πού οί καμπάνες των εκκλησιών καλούσαν τούς πιστούς νά ψάλλουν τό: 
«Εύλογημένος ό Ερχόμενος», μία τρομακτική έκρηξις ακούστηκε, ή αμαξοστοιχία 
εσταματησε καί πυκνοί πυροβολισμοί άρχισαν νά ρίπτωνται κατά των αστυφυλάκων. 
Τέσσερις αστυφύλακες καί ένας χωροφύλακας έτραυματίσθησαν, οί δε λοιποί, μέ 
άπειλάς όπλων καί μαχαιριών συνελήφθησαν ύστερα άπό γενναία αντίσταση τών 
αστυνομικών καί κατόπιν σφοδρής μάχης. Τότε οί άνταρτοκομμουνισταί έπεδόθησαν 
εις τήν λεηλασίαν τής αμαξοστοιχίας. Οί συλληφθέντες ώδηγήθησαν εις τήν Ζάχω- 
λην, όπου καθ’ οδόν άρχισεν ή συστηματική λήστευσίς των άπό χρήματα μέχρι ρο
λόγια, δακτυλίδια καί κάθε άντικείμενο αξίας πού είχαν μαζί τους. Στή Ζάχωλη 
παρέμειναν οί τέσσερις τραυματίαι πού δέν ήμποροΰσαν νά βαδίσουν, ένας χωροφύ
λακας καί ό έκ Δερβενιού καταγόμενος αστυφύλακας Σταματόπουλος Γρηγόριος. 
Αυτοί, έσφαγιάσθησαν — όπως θά δούμε — τήν Μεγάλη Πέμπτη, 13 ’Απριλίου, 
κατά τόν πλέον απαίσιο καί φρικτό τρόπο, άπό τόν άπαισίας μνήμης καπετάν Τράγο.

Μετά τήν Ζάχωλη άρχισε ή μαρτυρική πορεία, διά τών χωρίων Σαραντάπηχο 
και Ταρσός, τών υπολοίπων, οια να καταλήξουν στήν Γκούρα, όπου, ύβριζόμενοι 
καί προπηλακιζόμενοι, νηστικοί καί καταπτοημένοι, άκουγαν τούς δημίους τους νά 
ώρύωνται καί νά καγχάζουν μέ σατανικό τρόπο. Μετά άπό αυτά, άρχισαν νά τούς 
άφαιρούν υποδήματα καί χλαίνας, καί, υπό συνεχή βροχήν, ώδηγήθηκαν εις τό χω- 
ρίον Μουσιά, γιά νά συνεχίσουν τήν πορεία τους, μέ τις ίδιες συνθήκες, μέχρι τού 
χωρίου Φαιστός.

Σ’ αύτό τό χωριό, οί καννίβαλοι άνταρτοκομμουνισταί έμάζευσαν τά άγάρια 
καί τά κορίτσια πού βρήκαν καί τά ύπεχρέωσαν, υπό τήν άπειλή τών όπλων, νά 
χορέψουν μπροστά στούς μάρτυρες άστυνομικούς, χορό μακάβριο καί φοβερό. Έν 
συνεχεία τούς ώόήγησαν, μέ ατέλειωτες πορείες, στο χωριό Καλύβια Φενεού, όπου, 
άφοΰ τούς άπεγύμνωσαν τελείως, τούς έδωσαν διάφορα ράκη νά καλύψουν τή γυ- 
μνότητά τους καί τά πληγιασμένα άπό τήν πορεία γυμνά πόδια τους. Δυο άστυφύ- 
κακες και ο ιδιώτης που προαναφεραμε, εοέροντο όλη τήν ημέρα, ώσπου τυμπανιαί- 
ους τούς έβαλαν σέ πρόχειρα φορεία.
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Στις 13 τού ’Απριλίου συνεχίσθηκε καί πάλι ή τραγική πορεία πρός άγνωστη 
κατεύθυνση, άφοΰ έξω από τό χωριό Καλύβια Φενεοϋ, οί αστυφύλακες Φειδάς καί 
ΙΙετρινιώτης, ώς καί ό 20ετής ιδιώτης πού δέν μπορούσαν νά περπατήσουν, έξετε- 
λέσθησαν μέ τον πιό άγριο τρόπο.

Μετά ολοήμερη πορεία, ώδηγήθηκαν στά χωριά Παγκράτι καί Κρινόφυτα, οί 
κάτοικοι τών οποίων έπεχείρησαν νά τούς δώσουν λίγα τρόφιμα καί τσιγάρα, μά 
δέν τά κατάφεραν γιατί, οί βάρβαροι άνταρτοκομμουνισταί τούς έμπόδισαν καί τούς 
έξυλοκόπησαν αγρίως. Έν συνεχεία, οί εθνομάρτυρες αστυνομικοί ώδηγήθηκαν στο 
χωριό Κάτω Κλειτοριά Καλαβρύτων, καί την επομένη, Μεγάλη Παρασκευή, ώδη
γήθηκαν πρώτα στο χωριό Σουρμπάνι καί έπειτα στο χωριό Κέρτεζη. Την άλλη 
μέρα (Μέγα Σάββατο) , ώδηγήθηκαν, ύπό συνεχή πάντα βροχή, στά χωριά Λαγο- 
βούνι καί Σγούνι. Έκεΐ συναντήθηκαν μέ δμιλο 10 γυναικών, μελλοθανάτων καί 
αυτών, από την Κορινθία, οί όποιες, από τις κακουχίες, δεν διεκρίνοντο σέ ποιο 
φύλο ανήκαν. Στό χωριό Βεσίνι έτοποθετήθηκαν μέσα ο’ ένα σταΰλο, ό ένας πάνω 
στον άλλο, γιά νά ζεσταίνωνται. Τά μεσάνυκτα άρχισαν νά κτυποΰν οι καμπάνες 
πού ανήγγειλαν την ’Ανάσταση τού Κυρίου, ενώ οί καταβεβλημένοι από τις κακου
χίες εθνομάρτυρες, έψιθύριζαν: «Χριστός Άνέστη» καί έκαναν μέ εύλάβεια τό ση- 
μειον τού σταυρού. Τό μεσημέρι τής άγιας αυτής ήμέρας τού Πάσχα, τούς έβγα
λαν άπό τόν σταΰλο καί τούς συγκέντρωσαν σέ μιά αυλή, οπού γιά πρώτη φορά 
τούς ρώτησαν καί κατέγραψαν τά όνόματά τους, πράγμα τό όποιον άποδεικνύει 
οτι επί 8 μέρες οέν ήξεραν ούτε κάν τά ονόματα τών θυυ,άτων τους, καί μέ ατέ
λειωτες πορείες είχαν προσπαθήσει νά σπάσουν τό ήθικό τους καί νά ικανοποιή
σουν τά βάρβαρα ένστικτά τους καθώς παρακολουθούσαν γελώντες τό μαρτύριό 
τους. Τέλος, τούς χώρισαν σέ μικρές ομάδες καί τό μεσημέρι, διά μέσου άποκρήμνων 
χαραδρών, τούς ώδήγησαν στή θέση «Μάη τ’ αλώνι», μέ αυστηρή εντολή νά μην 
μιλούν στό δρόμο. Τέλος δέ, τούς ώδήγησαν στήν τοποθεσία «Σουληνάρι», κάτω 
άπό το χωριό Βάχλια ’Αρκαδίας. Ήταν ή ώρα πέντε τό άπόγευμα, δταν — έπειτα 
άπό μικρή στάση — ρώτησε ένας συνοδός άν έφθασαν δλες οί ομάδες.

’Αφού περίμεναν επί πέντε λεπτά, τούς είπαν πάλι νά ξεκινήσουν. Μόλις όμως 
ξεκίνησαν καί έστρεψαν τά νώτα πρός τούς δημίους τους, άρχισαν αυτοί αμέσως νά 
βάλλουν έναντίον τους μέ αυτόματα δπλα καί νά έκτελοϋν ομαδικά τούς πάντες. 
Μπροστά τους υπήρχε απότομο βάραθρο καί έν συνεχεία δύσβατος γκρεμός. "Ενας 
αστυφύλακας πού έπέζησεν έλεγε: «’Άκουγα τις γοερές κραυγές τών γυναικών 
καί έβλεπα τούς συγκρατουμένους μου νά πέφτη ό ένας μετά τόν άλλον. Κόλαση 
σωστή». Ό αστυφύλακας αότός, όνόματι ΙΤαπαδάς Μιχαήλ, δ όποιος άφηγήθη την 
σκηνή της έκτελέσεως, συνελήφθη καί πάλι κατά τήν διάρκεια τού Δεκεμβριανού 
εθνοκτόνου κινήματος καί κυριολεκτικά έτεμαχίσθη, γιατί τόλμησε νά άφηγηθή 
τά έργα τών αιμοσταγών κακούργων τού Σωληνάριου.

Έκεΐ, στό Σωληνάρι, στον τόπο τής ομαδικής έκτελέσεως τών συναδέλφων 
μας, τό ’Αρχηγείο ’Αστυνομίας Πόλεων, μέ έρανο δλων τών ’Αστυνομικών 'Επαλ
λήλων, έχει ανεγείρει καλλιμάρμαρο μνημείο, εις μνήμην τών ηρωικών ’Αστυνο
μικών, πού έθυσίασαν τη ζωή τους στον βωμό τού Καθήκοντος.

’Αλλά, ας γυρίσουμε καί πάλι στό Δερβένι. ’Ή μάλλον στή Ζάχωλη, οπού οί 
έγκληματίαι άνταρτοκομμουνισταί, αφού έξετέλεσαν τούς τραυματίας ’Αστυνομικούς, 
άφησαν τά κορμιά τους άταφα, γιά νά τά φάνε τά όρνια. Οί κάτοικοι, τού Δερβενιού 
καί τών γύρω χωριών, μέ κίνδυνο τής ζωής τους, πήραν κρυφά τά σώματα τών 
Μαρτύρων καί τά έθαψαν μέ τιμές στό νεκροταφείο Δερβενιού. ’Αργότερα, τό ’Αρ
χηγείο ’Αστυνομίας Πόλεων, έπήρε τά οστά τους καί άνήγειρε ένα ώραιότατο μνη
μείο, στήν είσοδο τού Δερβενιού, στό 141 χιλιόμετρο τής όδοΰ ’Αθηνών — Πατρών. 
Αυτό τόν μνημείο έπισκέφθηκαν οί υπάλληλοι τού Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων



513« . . . Εύλαβικό προσκύνημα στό Δερβένι. . .»

Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων, γιά ν’ άποτίσουν φόρο τιμής πρός Εκείνους πού 
έμαρτυρησαν καί εθυσιάσθησαν, για νά ζήση καί νά μείνη ελεύθερη ή Πατρίδα μας.

Μια συγκινητική τελετή. Αξέχαστη. Ό υποφαινόμενος άνέφερε τό ιστορικό, 
κι υστέρα, μέσα σέ μια ευλαβική σιγή καί κατάνυξη, πλησίασε στό μικρόφωνο ό 
ϊπαστυνόμος κ. Πηλός πού — καταφανώς συγκινημένος — έχαιρέτησε τούς Νε

κρούς καί ανέλυσε τό βαθύτερο νόημα τής θυσίας τους.
«Δεν ήρθα έδώ για νά έκφωνήσω λόγο, αγαπημένοι, ηρωικοί συνάδελφοι. Μάρ

θα, σταλμένος από τον Αρχηγό τού Σώματος, γιά νά σάς φέρω τό μήνυμα τής αγά
πης μας καί τής ευγνωμοσύνης μας καί νά σάς διαβεβαιώσω δτι ή θυσία σας δεν 
πήγε χαμένη. Τούτη τήν ώρα, καθώς μάς φιλοξενείτε στό ταπεινό αυτό σπιτάκι 
σας, γεμίζει ή φαντασία μας από εικόνες εκείνης τής αλησμόνητης εποχής. Σάς

Μία άττοψι; του χώρου καί τοϋ σνγκεντρωθέντο; ττλήθου;, κατά τήν διάρκειαν Trjs
τελετή;.

βλέπουμε χαμογελαστούς νά ξεκινάτε άπό τήν ’Αθήνα γιά νάρθετε στήν Πάτρα, νά 
υπηρετήσετε τό λαό, τή θρησκεία, τήν Πατρίδα μας. Σάς βλέπουμε νά κάνετε όνει
ρα μέσα στό τραίνο, νά σχεδιάζετε πώς θά μπορέσετε καλύτερα νά βοηθήσετε το 
λαό μας σ’ έκείνη τή δύσκολη ώρα. Κι’ ύστερα βλέπουμε τό τραίνο νά έκτροχιά- 
ζεται, κάννες οπλών βλέπουμε μπροστά σας, βρώμικα κ ι’ αξύριστα πρόσωπα άντι- 
κρύζουμε, άκοϋμε ριπές πολυβόλων καί πυροβολισμούς. Κι’ εμφανίζονται ε κ ε ί -  
ν ο ι. . . εκείνοι πού ποτέ δεν πίστεψαν στήν Ελλάδα, έκεΐνοι πού μόνο δνομα 
έχουνε Ελληνικό καί πού τίποτε δέν τούς ένώνει μ’ αυτήν τήν ένδοξη καί ήρωϊκή 
γ ή . . . Τούς βλέπουμε εκεί σκληρούς, άνάλγητους, απάνθρωπους, νά σάς συλλαμ
βάνουν, νά σάς περιπαίζουν, νά σάς λοιδωροΰν, νά σάς βασανίζουν, κ ι’ ύστερα νά 
σάς δολοφονούν άνανδρα. νΗτανε Μεγάλη Εβδομάδα. Κι’ αυτό είναι μεγάλη τιμή 
γιά Σάς, καλοί μας συνάδελφοι. ’Ακολουθήσατε τά ίχνη τού Θεανθρώπου, άνεβήκατε 
τό δικό Σας Γολγοθά, φορέσατε τό δικά Σας ακάνθινο στεφάνι κ ι’ ύστερα τό άγιο 
αίμα Σας έπότισε τή φιλόξενη τούτη γ ή . . .

»Συνάλεφοι,
»’Έχει ξεχωριστή σημασία αυτή ή ευλαβική συγκέντρωση, μπροστά στό μνη-
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μεΐο Σας. Κι’ έχει ξεχωριστή σημασία, γιατί αυτοί πού σας δολοφόνησαν τότε άναν
δρα, είναι καί πάλι σήμερα κοντά μας. Μιλάνε για λευτεριά, μιλάνε για δικαιοσύνη, 
πολιτικολογούν, εμφανίζονται σαν πατέρες τού ’Έθνους καί θέλουν νάρθοΰν στα ίδια 
αυτα χώματα πού τά έβαψαν μέ τό τίμιο αίμα Σας καί νά στήσουν τά ντροπιασμένα 
λάβαρά τους τού εγκλήματος καί τής προδοσίας. Οί ίδιοι άνθρωποι, τά ίδια πρόσω
πα, τα ίδια συνθήματα. Καί τότε εκείνοι μιλούσαν γιά λευτεριά, μιλούσαν για δικαιο
σύνη, δπως σήμερα... Μιλούσαν γιά μιά δήθεν ωραιότερη ζ ω ή . . .» .

Ετσι άρχισε τήν ομιλία του ό κ. Πηλός. Καί συνέχισε, δακρυσμένος, λέγον
τας μεταξύ άλλων καί τά έξης:

«. . .Δεν πεθάνατε. . . Δεν μπορεί νά πεθάνατε. . . Δέν πεθαίνουν οί μάρτυρες. 
Λοΰν. Είσαστε δίπλα μας. . . Είσαστε κοντά μας ετούτη τήν ώρα κι’ ενώνετε τις 
δικές Σας προσευχές στις δικές μας: νά σώση ό καλός Θεός τήν Πατρίδα μας. Εί- 
σθε ζωντανοί. Εισθε μέσα στις καρδιές μας. Μέσα σέ τούτον τον ιερό χώρο περιπλα- 
νάται ή ψυχή Σας. Εχετε κερδίσει μιά τιμητική θέση στην ιστορία μας. Κι’ είσθε 
καί φωτεινό παράδειγμα... ένα παράδειγμα δμορφο πού θά τό θυμώμαστε, πού θά 
μάς έμπνέη, πού θά μάς κατευθύνη, πού θά μάς θυμίζη δσα ποτέ δέν πρέπει νά 
ξεχασουμε. . . Δέν κλαίω. . . Δέν κλαΐνε τούς ήριυες. Τούς χαίρονται. Νέα παλλη- 
καρια ήσαστε... Κακό σέ κανένα δέν κάνατε... Ήταν γεμάτη ή ευγενική καρ
διά Σας από Χριστιανική ’Αγάπη καί Φιλοπατρία. Αυτά ήταν τό έγκλημά Σας. Καί 
γ ι’ αυτό Σάς δολοφόνησαν. . .

»· · ■ Καί νοιώθουμε τήν υποχρέωση νά σάς δώσουμε ένα δρκο: 'Ότι δ τόπος 
αΰτος δεν θά πέση ποτέ στά χέρια των δολοφόνων Σας. Γιατί τον τόπο αυτόν δέν 
τόν φυλάνε μονάχα οί ζωντανοί. Τόνε φυλάνε κΓ .οί Νεκροί. Πετάγονται κΓ ’Εκεί
νοι μέσα απο τους τάφους τους για να τον υπερασπιστούν οποτε ή ανάγκη τό απαί
τηση. . . Είναι ή Παναγία μαζί μας, είναι ή 'Ιστορία μας, είμαστε εμείς οί ζων
τανοί, εισθε κι Εσείς κ.οντά μας. . . ενα ατέλειωτο στράτευμα, πού αρχίζει χιλιά
δες χρόνια πριν καί γράφει μέ ίδρωτα καί αίμα τήν Ελληνική 'Ιστορ ία ...» .

. . .ΚΓ ύστερα, μέ φανερή συγκίνηση, κατέθεσεν δ κ. Πηλός δάφνινο στε
φάνι, γιά λογαριασμό τού Αστυνομικού Σώματος... Καί έτηρήθη ενός λεπτού σιγή...

Μετά, δ συνάδελφος κ. ΙΙιπιτός Αλέκος, απήγγειλε ένα ωραιότατο καί συγ- 
κινητικωτατο ποίημα, πού έγραψε δ ίδιος, καί πού άρχιζε έτσι:

«. . .Σέ Σάς, αδέλφια, έπεσε δ κλήρος τού Θανάτου. . .
Ενός Θανατου άδικου κΓ απάνθρωπου συγχρόνως.

Έπέσατε ηρωικά γιά τήν ’Ελευθερία.
Καί γράψατε, μέ τό αίμα Σας, μιάν ένδοξη 'Ιστορία. . .».

Στή συνέχεια, γιά λογαριασμό τού ηρωικού Σώματος τής Ελληνικής Βασιλι
κής Χωροφυλακής, δ κ. Διοικητής τής Χωροφυλακής Κιάτου, κατέθεσε ένα δάφνι
νο στεφάνι.

Τελ°Α π ΘΡξ το λογο ο Πρόεδρός τής Κοινότητος Δερβενιού κ. Ήλίας Κα
ροΟζος, δ δποίος είπε τά εξής:

, Πλημμυρισμένος απο εθνικήν συγκίνησιν καί από εύγενές χρέος, άτε-νίζο) 
με θαμβός καί έξαρσιν τούτη τήν ανοιξιάτικη στιγμή, τήν άτίμητη προσφορά Σας, 
ηρωικοί άνδρες τής Ελληνικής ’Αστυνομίας των Πόλεων, στο βωμό τής Θυσίας. 
Θι λογοι μου αδυνατούν νά καλύψουν τό ύπέροχον φρόνημα καί τόν άδικον χαμό 
" “,5* ^ μνήμη μου, ^δμως, καθώς καί ή μνήμη δλων των συμπολιτών Δερβενιού 
κα, περιχώρων, θά Σάς συμπαρακολουθή ■ στο αμίμητο παράδειγμα τής θυσίας, υπέρ 
των ιδανικών τής φιλτάτης Πατρίοος καί ή απέριττη τούτη δάφνη, δείγμα άγά- 
πης καί σεβασμού προς τις μεγάλες θυσίες' καί ποτισμένη από τήν άδολη .πρωινή 
δροσιά τής Κορινθιακής Γής, άς γίνη δεύτερη κορώνα εις τάς κεφαλάς Σας. Καί
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μέ φωνή, βγαλμένη άπό τά μύχια αγνά στήθη τοΰ έθνικόφρονος λαού μας, σάς 
άναφωνοϋμεν: Αίωνία Σας ή μνήμη».

Καί ή σεμνή αυτή τελετή έκλεισε μέ τόν Εθνικό 'Ύμνο, πού έψαλλε καλλίφω
νη χορωδία των μαθητών καί μαθητριών τοΰ Γυμνασίου Δερβενιού, υπό τήν διεύθυν- 
σιν τοΰ κ. Γυμνασιάρχου των.

’Ey συνεχεία δ κ. Πηλός άπηύθυνε άπό μικροφώνου τόν ακόλουθο χαιρετισμό:
« . . .  Τό δικό μας το έκδρομικό πούλμαν θά συνέχιση τήν επίσκεψή του στό 

νομό αυτό, τόν δμορφο νομό Κορινθίας. Μά, πριν ξεκινήσουμε άπό εδώ, θέλουμε 
ιδιαίτερα, μ’ δλη μας τήν καρδιά, να ευχαριστήσουμε πρώτα άπό δλα τούς εκλεκτούς 
συναδέλφους τοΰ ηρωικού Σώματος τής Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής, γιά 
τήν πολύτιμη βοήθειά τους. Επίσης θέλουμε νά ευχαριστήσουμε μ’ δλη μας τήν 
καρδιά τόν εκλεκτό σας καί αγαπημένο μας Πρόεδρο τής Κοινότητος, ευγενικό καί 
δραστήριο κ. Ή λία Καροϋζο, ό όποιος τιμά, τό Δερβένι καί τιμάται άπό τούς κα
τοίκους του. Ευχαριστούμε άκόμα θερμά τόν απεσταλμένο τής 'Αγιωτάτης τοΰ Χρι- 
στοΰ μας Εκκλησίας, τόν αίδεσιμώτατο ιερέα, δ όποιος κατανυκτικά μάς μετέφερε 
στις ουράνιες χώρες τής 
αιώνιας γαλήνης, γιά ν ’ 
ανταμώσουμε τούς νε
κρούς συναδέλφους μας 
καί νά τούς κουβεντιάσου
με. . . Τέλος, ευχαριστού
με μ’ δλη μας τήν καρ
διά τούς εκπροσώπους ό
λων των κοινωνικών τά
ξεων, οργανώσεων, συ λ 
λόγων, υπηρεσιών, τούς έ- 
παγγελματίας, βιοτέχνας, 
έπιστήμονας καί εκπρο
σώπους τών εργατικών 
σωματείων Δερβενιού, 
τούς κ.κ. Διευθυντάς τών 
σχολείων, κοί δλους εκεί
νους πού είχαν τήν καλω- 
σύνη νά μάς συνδράμουν 
κάί νά μάς τιμήσουν μέ 
τήν παρουσία τους. Τις 
’ίδιες ευχές άπευθύνουμε,

Οί έττΐ κεφαλής τών Τμημάτων Β. Χωροφυλακής καί ’Α
στυνομικού Σώματος μετά τήν κατάθεσιν τών στεόάνων.

έξ ονόματος τοΰ ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ευαγγέλου Κάάαμπέτσου 
καί ολοκλήρου τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, προς τό κοινό, πού παρηκιλούθησε 
αύτή τη σεμνή τελετή. Σάς εύχαριστοΰμέ μ’ δλη μας τήν φαρδιά καί σάς ευχό
μαστε πάντοτε χαρά, , υγεία, πρόοδο καί ευτυχία. Χαίρετε>>. ■

Έπηκολούθησε δεξίωση τών εκδρομέων έκ μέρούς τού κ. Προέδρου τής Κοι- 
νότητος Δερβενιού' σέ παραλιακό κέντρο, όπου έπεκράτησε συγκινητική άτμόσφαι- 
ρα έγκαρδιότητος.

Μέ τήν εκδρομή αύτή τοΰ Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ’Αρχηγείου ’Αστυ
νομίας Πόλεων άσχολήθηκεν ό Κορινθιακός καί Πατραϊκός τύπος, ό όποιος έπή- 
νεσε τήν έκόήλωση αύτή, μέ συγκινητικά γιά τήν ’Αστυνομία σχόλια.

Χαρακτηριστικόν είναι καί τό κατωτέρω άναδημοσιευόμενον σχόλιον τής έφη- 
μερίδος «Σημαία τής Κορινθίας», ή οποία γράφει τά εξής:

«Τάς πρωϊνάς ώρας τής Κυριακής, 8ης Μαΐου έ.ε., οι ’Αστυνομικοί τοΰ έν
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Αθήναις Τμήματος τώ,ν Δημοσίων Σχέσεων ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, κα
τόπιν έντολής του ’Αρχηγού των κ. Ευαγγέλου Καραμπέτσου, έπραγματοποίησαν 
ήμερησίαν έκπαιδευτικήν εκδρομήν εις τόν νομόν μας. Οί εκδρομείς έπεσκέφθησαν 
διαδοχικώς την πόλιν μας, την Άρχαίαν Κόρινθον, τήν Άκροκόρινθον, τό Κιάτο, 
τό Ξυλόκαστρον, τό Δερβένιον, τήν Στυμφαλίαν, τήν Καστανιάν καί τό Βασιλικόν. 
Παντού έγένοντο δεκτοί μέ μεγάλον ένθουσιασμόν καί ήκούσθησαν λίαν ευμενή σχό
λια διά τήν άψογον συμπεριφοράν των, τήν πολιτισμένην των έμφάνισιν καί τάς 
θαυμασίας ξεναγήσεις των, τάς όποιας παρηκολούθησε πλήθος κόσμου. Οί ’Αστυ
νομικοί έκδρομεΐς, οί όποιοι έξετέλεσαν κατ’ ιδιαιτέρως επιτυχή τρόπον, χρέη ξε
ναγών, ένεθουσίασαν, προξενήσαντες άρίστας έντυπώσεις.

Τούς έκδρομεΐς είχεν από τάς Αθήνας εφοδιάσει τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας 
Πόλεων μέ θαυμάσιους εκδρομικούς δδηγούς, τουριστικού περιεχομένου.

Εις τό Δερβένι, όπου — ως γνωστόν — εύρίσκεται τό μνημεΐον των έκτελε- 
σθέντων τώ 1944 από τούς κομμουνιστάς ’Αστυνομικών, οί εκδρομείς ώργάνωσαν 
μίαν σεμνήν καί συγκινητικήν τελετήν, κατά τήν διάρκειαν τής οποίας έπεκράτησε 
κατάνυξις καί εθνικός παλμός. Τήν τάξιν έτήρησε δύναμις τής Χωροφυλακής, κα
τά τρόπον υποδειγματικόν.

Κατ’ αρχήν εψάλη επιμνημόσυνος δέησις εις τόν προ τού μνημείου χώρον καί 
έπηκολούθησεν άνάπτυξις, υπό τού Άστυφύλακος κ. Μητροκόλλια Βασιλείου, τού 
ιστορικού τής δολοφονίας τών ’Αστυνομικών, ώς καί απαγγελία ώραιοτάτου ποιή
ματος από τόν ’Αστυφύλακα κ. Πιπιτόν ’Αλέξανδρον, ίδικής του συνθέσεως. Μετά 
ταΰτα, τόν λόγον ελαβεν δ επί κεφαλής τών εκδρομέων, γνωστός λογοτέχνης Ύπα- 
στυνόμος κ. Σπυρίδων Πηλός, τού Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ’Αρχηγείου ’Α
στυνομίας Πόλεων. Οϋτος διά τής, άνευ χειρογράφου, εμπνευσμένης καί συναρπα
στικής ομιλίας του, άπηύθυνε χαιρετισμόν κατανυκτικόν προς τούς τιμιυμένους ήρωϊ- 
κούς νεκρούς καί ύπεγράμμισε τό βαθύτερον νόημα τής θυσίας των, ενώ οί παρι- 
στάμενοι, καταφανώς συγκεκινημένοι, έδάκρυζον καί πολλοί κατελήφθησαν από 
λυγμούς.

Έν συνεχεία, δ Ύπαστυνόμος κ. Πηλός κατέθεσε δάφνινον στέφανον καί έτη- 
ρήθη ενός λεπτού σιγή. Ήκολούθησε ωραιότατη δμιλία τού κ. Προέδρου τής Κοι
νότητας Δερβενιού, δστις καί κατέθεσε στέφανον έκ μέρους τα>ν κατοίκων τής Κοι
νότητάς του.

’Επίσης, κατέθεσε στέφανον δ κ. Διοικητής Χωροφυλακής Κιάτου, έκ μέρους 
τού Σώματος τής Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής.

Καί ή σεμνή τελετή έκλεισε μέ τόν ’Εθνικόν "Γμνον, τόν όποιον έψαλαν οί 
μαθηταί τού Γυμνασίου Δερβενιού. . .».
πος, μέ κεφαλαίο άλφα. “Ενας Καινούργιος “Ανθρωπος. Κι’ αύριο θάρθή νά μάς 
Ή  τέρψις καί ή διδαχή συνδυάστηκαν μέ τρόπο απόλυτα έπιτυχημένο.

Ή  έπομένη έκδρομή τού Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ’Αρχηγείου ’Αστυνο
μίας Πόλεων θά είναι διήμερη καί θά γίνη στή Θεσσαλία στις 18 ’Ιουνίου. Μέ χαρά 
θά σέ δεχτούμε στή συντροφιά μας, άγαπητέ αναγνώστη.

ΒΑΣ. ΜΗΤΡΟΚΟΛΛΙΑΣ



— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Π. Καθρής, έτών 20, συνελήφθη άπό τήν ’Αστυνομία 
γιατί κίνησε υποψίες δταν κατασπατάλησε σέ «ντόλτσε - βίτα» 200.000 δραχμές. 
Εξακριβώθηκε δτι είχε κάνει πολλές κλοπές, πού οί κυριώτερες ήταν οί έξης: κλο
πή 150 λιρών άπό το γενικό κρατικό μονοπώλιο τής όδοΰ Ήπίτη. Κλοπή 70 χρυ
σών λιρών άπό τά ασφαλιστικά γραφεία όδοΰ ’Ακαδημίας 86. Διαρρήξεις σέ 4 διά
φορα γραφεία τής όδοΰ Έμμ. Μπενάκη 16.

— ΤΡΕΙΣ διαρρήκτες συνελήφθησαν ατό Αιγάλεω, οί Χρ. Κοσμίδης, Ν. ΠοίΚ- 
τοα. Το. Τριανταφυλλίδης, πού είχαν διαρρήςει στον Πειραιά πρακτορείο αύτοκιν^- 
των καί έκλεψαν είδη αξίας 20.000 δραχμών.

— ΑΠΑΤΕΣ μέ τή μέθοδο τής μνηστείας διέπραξαν οί Σ. Κοσμ-άς, έτών 32 
καί Γ. Μάντζαρης. Συνελήφθησαν.

— ΤΙΜΑΛΦΗ μεγάλης αξίας έκλεψε, σέ έλβετικά αεροδρόμια, δ Α. Καρα- 
κζάς, δ όποιος, μέ τή βοήθεια τής ’Ασφαλείας, συνελήφθη στή Θεσσαλονίκη καί 
κατεσχέθησαν πολλά κλοπιμαία, άπό πέντε Ελβετούς άστυνομικούς.

— ΛΗΣΤΕΙΑ αναπήρου διέπραξαν, στις 15-4-66, στο Μοσχάτο, οί συλλη- 
αθέντες Ν. Μουζάκης, έτών 19 καί Α. Κουτσαύτης, έτών 23, οί όποιοι άπέσπασαν 
βιαίως άπό Ανάπηρο έπαίτη 400 δραχμές, άφοΰ τον έφίμωσαν μέ τά χέρια τους.

— ΣΚΟΤΩΣΕ μέ μαχαίρι τον Χρ. Παππάν, έτών 62, δ Δ. Τερνέζης, στό χω
ριό Χόϊκη Θράκης, ύστερα άπό ούζοποσία στό καφενείο καί έπειδή διεφώνησαν για 
ασήμαντο πράγμα.

— ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΕ τόν γέροντα άντρα της, έτών 80, ή Σταμάτα Γκοτζε- 
πουΛου, έτών 75 (μέθυσος καί έπαΐτις) , στήν Ξάνθη.

— Η ΒΙΤΡΙΟΛΙΣΤΡΙΑ Ελένη Ζιώνα, έτών 23, κατεδικάσθη άπό τό κακουρ- 
γιοδικεΐο Ξάνθης σέ δυόμισι έτών φυλάκιση, γιατί μέσα στό γραφείο τοΰ εισαγγε
λέων Δράμας έρριξε βιτριόλι στό πρόσωπο τοΰ έραστοϋ της Α. Σωτηροπούλου κα 
τόν έτύφλωσε στό ένα μάτι.

— 63 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είχε λεηλατήσει δ Κ. Κανελλάτος, έτών 20, στήν 
περιοχή Παγκρατίου — Βύρωνος. Συνελήφθη άπό τήν ’Ασφάλεια καί ήταν σεση
μασμένος διαρρήκτης.

— ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ σέ 2 χρόνια φυλακή δ Στυλ. Ματζανάκης, οδηγός αυ
τοκινήτου, πού ράπισε, στα Χανιά Κρήτης, τόν εισαγγελέα κ. Λιάπη κατά τήν έκ- 
τέλεση τών καθηκόντων του.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ σοβαρά μέ χαχαίρι τήν Άθηνά Πανταζή ή Ναυσικά Κα- 
τσώνη, έτών 32, στό χωριό Ζωφριά, γιατί τήν έπιασε μέ τόν άντρα της σέ έρωτικό 
ραντεβού.

— ΣΚΟΤΩΣΕ τή γυναίκα του Φρόσω, έτών 30, δ Β. Πάγκαλος, έτών 42, στό 
Ξυλόκαστρο, χτυπώντας την στό κεφάλι μέ ένα σίδερο. Αιτία: φιλονικίες οικογε
νειακές.

— ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ μέ αυτοκίνητο δ Ε. Χαστουκάκης, συνελήφθη καί δμο- 
λόγησε κλοπή στό αρτοποιείο τοΰ Γ. Γιαπαπά, στήν δδό Τριπόδων.
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— ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ μέ μαχαίρι στό πρόσωπο τό φίλο του Γ. Κατσάκο, ετών 
18, b Ε. Κουβαράς, ετών 25, σε ταβέρνα τοϋ συνοικισμού «'Αγία Σοφία» Πειραιώς.

— ΒΙΑΣΜΟ της 25έτιδος καθαρίστριας κλινικής Δράμας διέπραξαν οι συλ- 
ληφθέντες Στ. Τόμτζης, Δ. Σκαρλατίδης, Ά θ. Καλτσίδης, Γ. Μάγιας, Γ. Ζαφει- 
ριάδης, I. Μεχλιβανίδης καί Κ. Μπακιρτζής. Ό βιασμός έγινε σέ ερημική θέση, 
δπου μέ τη βία καί άφοΰ εκακοποίησαν οί νεαροί τη γυναίκα, την έβίασαν άλλη- 
λοδιαδόχως δλοι καί τής άφήρεσαν τά ροΰχα της, ένα δακτυλίδι, ένα χρυσό βρα
χιόλι, ένα ρολόγι, καί τή τσάντα της, τά παπούτσια της καί την άφησαν αναίσθητη.

— ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ναρκωτικών, ήτοι 7 κιλά χασίς καί 5 κιλά οπίου, κα- 
τεσχέθησαν στά χέρια τοϋ Φωτ. Πούρα, πού συνελήφθη άπό τήν ’Ασφάλεια Άλε- 
ξανδρουπόλεως, ενώ μετέφερε μέ αυτοκίνητο τά λαθραία, κρυμμένα μέσα σέ κιβώ
τια, στή Θεσσαλονίκη. Επίσης συνελήφθη καί ο Χρ. Μπουγιούκλας, συνεργάτης 
τοϋ Πούρα.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ στο μέτωπο τήν Ελένη Τουλούμη, ετών 19, ό Δημ. Ά - 
δαμόπουλος, επειδή άπέκρουσε τον έρωτά του. Ό δράστης συνελήφθη.

— ΦΥΛΑΚΙΣΗ δύο ετών έπεβλήθη άπό τό πλημμελειοδικεΐον Θεσσαλονίκης 
στον εργολάβο οικοδομών I. Κωνσταντινίδη, γιατί πούλησε σέ δύο άτομα ανύπαρκτα 
διαμερίσματα καί πήρε 240.000 δραχμές προκαταβολή.

— ΟΙ ΙΕΡΟΣΥΛΟΙ Δ. Καραλής καί Μ. Καλογερόπουλος συνελήφθησαν στήν 
Πύλο, γιατί μπήκαν στό μοναστήρι τής Παναγίτσας Έγρόπας καί έκλεψαν χρυσά 
καί άσημένια αφιερώματα, αξίας 200.000 δραχ. τά όποια βρέθηκαν.

— ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ τή γυναίκα του ό Κ. Σπίνος, ετών 39, χτυπώντας την μέ 
μανία μέ ένα μαχαίρι 24 φορές, στήν κοιλιά, στήν πλάτη, στόν λαιμό, στό στήθος 
καί στήν καρδιά. Τό έγκλημα έγινε στό τέρμα αυτοκινήτων Κυνοσάργους, δπου ό 
δολοφόνος συνάντησε τή γυναίκα του καί ζητούσε άπό αυτήν νά ζήσουν πάλι μαζί 
γιατί είχαν χωρίσει. Ό δράστης συνελήφθη.

— ΚΛΟΠΗ 2,500 δραχμών καί κοσμημάτων 5.000 διέπραξεν ή Δήμητρα 
Φ:Σ ετών 17, υπηρέτρια, ή όποια μετέσχε σέ «πάρτυ» πού έδωσε ή υπηρέτρια, τής 
κ. Ν. Νεοφύτου, δταν αΰτη έταξίδευσε στό Εξωτερικό. Στό «πάρτυ» αυτό τής υπη
ρέτριας, στό Φυχικό, μετέσχον καί άλλες υπηρέτριες μέ τούς φίλους των, οπότε σέ 
βλονύκτιο γλέντι κατανάλωσαν δλα τά ποτά καί τρόφιμα τής οικογένειας Νεοφύτου.

— ΛΗΣΤΕΙΑ διεπράχθη, στή διασταύρωση των οδών Μαυρομιχάλη καί Δι- 
γενή ’Ακρίτα, δπου δύο αδελφοί, γνωστοί, βοηθούμενοι καί άπό δύο αγνώστους, 
επετέθησαν εναντίον τοϋ Δ. Ίατρίδη, ετών 80, συνταξιούχου συμβολαιογράφου καί 
άφοΰ τον ακινητοποίησαν, τοϋ πήραν 70.850 δραχμές, τις όποιες είχε είσπράξει ένω- 
ρίτερα άπό τήν Τράπεζα τής Ελλάδος ώς μερίδα του άπό τό ταμείο Άσφαλίσεως 
Συμβολαιογράφων. Οί δράστες καταζητούνται άπό τήν ’Αστυνομία.

— ΕΔΗΑΗΤΗΡΙΑΣΕ μέ παραθείο, ό Γ. Ιναλογιαννίδης τον ομοχώριο του I'. 
Γκόρα, δταν οϋτος έφαγε κονσέρβα στήν οποία ό εγκληματίας, άπό μιά μικρή τρύπα 
είχε ρίξει τό δηλητήριο. Σκοπός τοϋ δράστου ήτο νά δηλητηριάση τον Γ. Πούζα, ό 
όποιος δέν τοϋ επέστρεφε 3.900 δραχμές πού τοϋ είχε δανείσει καί δέν έδέχετο νά 
παντρευτή ό δολοφόνος τήν αδελφή του. Γι’ αυτό τοϋ έδωσε τήν κονσέρβα άπό'τήν 
οποία έφαγε ο Πούζας μαζί μέ τά θΰμα. 'Ο ΙΙούζας μετεφέρθη εγκαίρως στό νοσο
κομείο καί έσώθη. Ό δράστης συνελήφθη καί ομολόγησε τήν πράξη του. Τό έγκλη
μα έγινε στήν περιοχή τής Κατερίνης.

— ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ αμερικανικών σιγαρέττων καί καλλυντικών συνε
λήφθησαν ό Κομνηνός Σκλαβοΰνος καί ό συνεταίρος του Ντουντουλάκης, έστιάτο- 
ρας. Κατεσχέθησαν 15 περίπου δέματα λαθραίων.

— ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΑ έφεραν παρανόμως οί τουρίστες Φράνκ Νοστράζα, έτών
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26, άμερικανός φοιτητής καί Πήτερ Ρόρλακ, ετών 18, Γερμανός εργάτης, πού συ- 
νελήφθησαν στον ξενώνα τής οδού Δελφών 2.

— ΚΛΟΠΗ αυτοκινήτου πού ανήκει σέ Γάλλο έκαμε από τήν περιοχή τής 
Γλυφάδας άγνωστος Πολωνός. Άναζητεΐται.

— ΚΛΟΠΕΣ δέκα αυτοκινήτων έκαναν ot Ν. Γαϊτάνος, ετών 19, Β. ’Ολύμπιος 
ετών 18 καί Ν. Πιτσίκας, ετών 17, πού αποτελούσαν σπείρα καί συνελήφθησαν.

— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ τσαντών Χρ. Σταυράκης συνελήφθη γιατί έκλεψε τήν τσάν
τα τής Σοφ. Κουκουβή μέ 150 δραχμές, μέσα σέ μπαρ τής οδού Κάνιγγος.

— ΕΠΕΤΕΘΗΣΛΝ κατ’ αστυνομικών ή Έλ. Κρίσαλη, ίδιοκτήτρια τού μπαρ 
παρά τήν πλατεία Κολωνακίου καί ή Μαρία Βουδούρη, όταν τούς έζήτησαν νά τούς 
αναφέρουν σχέτικώς μέ έπεισόδιο πού έγινε στό μπάρ.

— ΑΠΟΠΕΙΡΛ παιδοκτονίας καί συζυγοκτονίας διέπραξεν δ Δ. Βερικάκης, 
στα Χανιά, δπου έκλεισε μέσα σ’ ένα δωμάτιο τή γυναίκα του καί τά δύο ανήλικα 
παιδιά του, αφού προηγουμένως είχε διαβρέξει τούς τοίχους καί τά ρούχα μέ πε
τρέλαιο καί έβαλε φωτιά. Στις φωνές τών θυμάτων τρέξανε οί γείτονες καί τούς 
έσωσαν. 'Ο δράστης πού συνελήφθη, κατέθεσε δτι στήν απόπειρα τού τρομερού εγκλή
ματος του προέβη, γιατί φιλονίκησε μέ τή γυναίκα του.

— ΑΠΑΤΗ μέ τή μέθοδο πωλήσεως ανυπάρκτων οικοπέδων στή Ν. Μάκρη, 
διέπραξε δ κτηματομεσίτης, δ δποΐος έμηνύθη από τούς Κ. Καπούζην, Κ. Καλαμπά
καν, Θ. Καπουντήν καί Ε. Καπουντήν, από τούς οποίους δ μεσίτης είχε πάρει προ
καταβολή 39.000 δραχμές.

—ΜΕ ΜΙΑ μαχαιριά καί 18.000 δραχμές πλήρωσε δ Λέων. Ίωσηφίδης τήν 
έπιθυμία του νά παίξουν τά μπουζούκια στό κέντρο «Φαντασία», όταν είχε πληρώ
σει άλλος γιά τήν προτεραιότητα, οπότε δ λαϊκός τραγουδιστής Μιχ. Καλογράνης 
τού έπετέθη.

— ΕΠΙΘΕΣΗ διεπράχθη από τον κουλουροπώλη Χρ. Οικονόμου έναντίον τού 
άστυφύλακος Ν. 595, δ δποΐος τον δδηγοϋσε στό ’Αστυνομικό Τμήμα, όπότε έπε- 
νέβη νά τον έλευθερώση, δ Γ. Σπηλιωτάκης. Καί οί δύο παρεπέμφθησαν στον εισαγ
γελέα.

— ΑΠΟΠΕΙΡΑ φόνου μέ χειροβομβίδα έκανε σέ συνοικισμό τών Ίωαννίνων 
δ Α. Σ. Λεβέντης, δ δποΐος έρριξε μέσα σέ καφενείο χειροβομβίδα «μίλς» γιά νά 
σκοτώση τούς A. Β. Λεβέντη καί Α. Γ. Λεβέντη, Α. Παπαλεξίου καί Α. Καραπάνο, 
θέλοντας νά τούς έκδικηθή, επειδή πρό καιρού έβιαιοπράγησαν κατά φιλικών του 
προσώπων. Ό δράστης συνελήφθη καί διατελοΰσε έν μέθη.

— ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ τραγική έγινε στό χωριό Περιστέρι — Πύργου, δπου δ I. 
Μιχαλόπουλος, έτών 19, έξ ένέδρας, έπετέθη κατά τής Γκόλφως συζ. Σωτηρίου Φω- 
τοπούλου, ετών 40 καί μέ μιά κασάρα (είδος δρεπάνι) τής έκοψε τό λαιμό. Τό έγ
κλημα έγινε γιά εκδίκηση, επειδή ή γυναίκα αυτή είχε καταθέσει πρό καιρού στό 
δικαστήριο, δτι δ πατέρας καί δ αδελφός τού δράστου έκαναν έναν έμπρησμό.

— ΣΠΕΙΡΑ διαρρηκτών άπεκαλύφθη καί δλα τά μέλη της συνελήφθησαν 
από περιπολικά τής αστυνομίας, τά δποΐα έκαναν κλοιό, στή διασταύρωση τών δδών 
Μεγίστης — Λήμνου (Κυψέλη) , δπου έπεσήμαναν τό 5611 Ι.Χ καί συνέλαβαν τούς 
τρεις έπιβαίνοντες,-τόν δδηγό Λουκά Τούρη, 22 ετών, τή γυναίκα του ’Ά ννα, έτών 
27 καί τή μαθήτρια Κλεάνθη Κοχύλη, έτών 17. Στή σπείρα μετείχαν καί δύο άλλοι 
νέοι, ο.ί I. Κατσαβρίας, 19 έτών, καί Δημ. Κένος, 28 έτών, πού είχαν διαρρήξεε' τό 
185324 Ι.Χ. καί προσπαθούσαν νά τό θέσουν σέ κίνηση, αφού προηγουμένως" τό 
λεηλάτησαν.

Ν. Α.



Ύ πά  τοΰ Ύτταστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ·Ι·ΚΟΥ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά χών οδών Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν,
Πλαπούτα Δημητρίου.

„Πάροδος τής δδοϋ Καλλιδρομίου 92, απέναντι στο άγαλμα της Άθηνάς (Πεδ’'ον 
τοΰ Αρεως) .

0  Δημήτριος Πλαπούτας, μέλος της έκ Γορτυνίας γνωστής οικογένειας αγω
νιστών, ήταν γυιός τοΰ Κάλλια Πλαπούτα καί γεννήθηκε το 1786. "Ενας άπό τούς 
αρχηγούς τής Επαναστάσεως τοΰ 1821 στην Πελοπόννησο, δ Δημήτριος Πλαπούτας 
υυωσε την σημαία στήν έπαρχία τής Καρυταίνης καί άντεκατέστησε πολλές φορές, 
σνήν γενική αρχηγία, τον Θ. Κολοκοτρώνη. Διεκρίθη στις μάχες Αάλα καί Βαλτε- 
σιου, στήν πολιορκία τώ νΠατρών, στήν άλωσι τής Τριπόλεώς κ.λ. Άπέθανε τον ’Ι
ούλιο τοΰ 1864 στήν Παλούμπα τής Γορτυνίας. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στά Πε
ριστέρι) . '

Πλαστήρα Νικολάου.
_ Πρώτη, προς την πλευρά τοΰ «'Αγίου Σώστου», παράλληλος τής λεωφ. Συγ- 

γροϋ, αρχίζει περίπου άπό τον «"Αγιο Σώστη» καί τελειώνει στήν οδό Ραιδεστοΰ, 
κοντά στούς «'Αγίους ’Αναργύρους».

Ο Νικόλαος Πλαστήρας, στρατιωτικός καί πολιτικός τής νεωτέρας Ελλάδος, 
γεννήθηκε^ τό 1883 στήν Καρδίτσα. Μετέσχε των πολέμων 1912—1913 καί τής Μι
κρασιατικής έκστρατείας. Οντας συνταγματάρχης, κατά την κατάρρευσι τοΰ μικρα
σιατικού μετώπου, ήγήθη, μαζί μέ τόν Στ. Γόνατά, έπαναστάσεως καί τον Νοέμβριο 
τοΰ 1922 άνέλαβε τήν άρχηγία αύτής μέχρι τής συγκλήσεως τής Δ' Εθνοσυνελεύ
σεις, στήν οποία παρέδωσε τήν έξουσία (Δεκέμβριος 1923) . Ή  Εθνοσυνέλευσή 
τόν άνεκήρυξεν «άξιον τής πατρίδος» καί τόν προήγαγε σέ άντιστράτηγο. Έκτοτε 
0 Πλαστήρας δεν άνεμιχθη στήν πολιτική καί ιδιώτευε στήν Γαλλία, μέχρι τής άπε- 
λευθερώσεως τής χώρας μας άπό τήν κατοχή των Γερμανών, οπότε έκλήθη καί έ- 
σχημάτισε, ύπό τήν προεδρία του, κυβέρνησι (5 ’Ιανουάριου — 10 ’Απριλίου 1945) 
Τό 1950 ίδρυσε τήν «’Εθνικήν Προοδευτικήν Ένωσιν Κέντρου», ή όποια καί έπλει- 
ονοψήφισε στις εκλογές τής 5 Μαρτίου 1950. Τήν 15 ’Απριλίου 1950 άνέλαβε καί 
παλιν πρωθυπουργός, ώς καί μετά τις εκλογές τής 9 Σεπτεμβρίου 1951, γιά ενα 
χρόνο. Απέθανεν, άπό καρδιακή προσβολή, τήν 26 ’Ιουνίου 1953. (Συνώνυμη όδός 
υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) . *
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Πλαταιών.
Πάροδος τής δδοΰ Πειραιώς 88, απέναντι στην «'Αγία Τριάδα» του «Κέρα

μέ ικοΰ».
Αί Πλαταιαί, αρχαία πόλις τής Βοιωτίας, ήταν πιστή σύμμαχος των ’Αθηνών, 

μετέσχε στή μάχη τοϋ Μαραθώνος (490 π.Χ.) καί τό 480 π.Χ. έπυρπολήθη υπό 
τού Ξέρξου. ’Έγινε περιώνυμη για την μάχη πού διεξήχθη έκεΐ τό 479 π.Χ. καί 
κατά τήν όποιαν δ στρατός τών Ελλήνων, ύπό τον Σπαρτιάτην βασιλέα Παυσανίαν 
καί τόν Άθηναϊον Άριστείοην, κατετρόπωσε τό πολυάριθμον, ύπό τον Μαρδόνιον, 
περσικόν στρατόν. Σ’ άνάμνησι τής νίκης οί 'Έλληνες άπέθεσαν ατούς Δελφούς χρυ
σού τρίποδα καί ίδρυσαν στις Πλαταιές, άπό τά λάφυρα, ναόν τού Διός Ελευθερίου. 
(Συνώνυμη οδός ύπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .

Πλατυπόδη Βάρδα.
Πάροδος τής οδού ’Ιωσήφ Μομφεράτου 103, στις φυλακές «Άβέρωφ».
'0  Βάρδας Πλατυπόδης, πρωτοσπαθάριος καί στρατηγός έπί Ρωμανού τού Λε- 

καπηνοΰ (920—944) . Έτοποθετήθη στήν Πελοπόννη σ’ άντικατάστασι τού στρα
τηγού Κρητίνου καί έξεδίωξε τούς Σλαύους.

Π λάτωνος.
’Αρχίζει άπό τήν πλατεία «Ράμνες» (έλαιοτριβείων) τού Μεταξουργείου καί 

διασχίζει τήν γνωστήν συνοικίαν ’Ακαδημία Πλάτωνος.
Ό Πλάτων, δ μέγιστος φιλόσοφος τής αρχαιότητας, καί έκ τών μεγαλυτέρων 

τής ιστορίας, γυιός τού Άρίστωνος καί τής Περικτιόνης, γεννήθηκε στήν ’Αθήνα 
τό 428 π.Χ. ’Αρχικά ώνομάζετο Άριστοκλής, αργότερα δμως μετεκλήθη «Πλάτων» 
Ιξ αιτίας τής ευρύτητας τού στέρνου καί τού μετώπου του! 'Όταν ήταν νέος ήσχο- 
λήθη μέ τήν ποίησι, γρήγορα δμως τήν έγκατέλειψε γιά νά άφοσιωθή στήν φιλοσο
φία. Γιά 19 χρόνια υπήρξε μαθητής τού Σωκράτους. Έταξίδευσε εις τήν Αίγυπτο, 
τήν Κυρήνη, τήν Κάτω ’Ιταλία καί στήν Σικελία καί έδίδαξε στήν ’Αθήνα, στήν 
ύπό τού ίδίου ίδρυθεΐσα σχολή, τήν «Άκαδήμεια» έπί 42 χρόνια. Άπέθανε τό 347 
π.Χ. καί έτάφη στόν Κεραμεικό.

Κέντρο τής φιλοσοφίας τού Πλάτωνος είναι ή «περί ιδεών» διδασκαλία. Εκτός 
άπό τόν κόσμο τών αισθήσεων, δ Πλάτων παραδέχεται ένα κόσμο πνευματικό, τών 
ιδεών πού δυνάμεθα νά συλλάβωμεν μόνον μέ τήν σκέψιν. ’Αντικείμενο τής φιλοσο
φίας του είναι μόνον ή ούσία, δ κόσμος τών αιωνίων ιδεών, πού νοούνται ώς ιδιαί
τερα, άπό τά αισθητά πράγματα, δντα καί είναι τά αρχέτυπα, τά παραδείγματα αυ
τών. Ό άνθρωπος λαμβάνει γνώσιν τών ιδεών μέ τήν άνάμνησι. Μ’ αυτήν ή ψυχή 
ενθυμείται τις ιδέες πού είδε πριν συνδεθή μέ τό σώμα τότε πού αυτή προϋπήρχε 
τών ιδεών στόν κόσμο. Ή  μεγαλυτέρα ιδέα είναι ή ιδέα τού αγαθού, πού περιλαμ
βάνει καί διέπει δλες τις άλλες καί πού συμπίπτει πρός τήν θεότητα. Ό θεός πάλιν, 
αποβλέποντας πρός τις ιδέες ώς παραδείγματα, κατεσκεύασε τόν κόσμο. Τήν ψυ
χήν αποτελούν τρία μέρη: α) τό λογιστικόν, μέ τό όποιον έπικοινωνεΐ μέ τις ιδέες, 
καί τού όποιου αρετή είναι ή φρόνησις καί ή σοφία, β) τό θυμοειδές, τού όποιου α
ρετή είναι ή ανδρεία καί γ) τό έπιθυμικό πού έχει ώς αρετή τήν σωφροσύνη. Ή 
τετάρτη άρετή, ή δικαιοσύνη, απεργάζεται τήν αρμονία τών τριών αρετών τής ψυ- 
-/ής. Σκοπός τοϋ ανθρώπου είναι ή ευδαιμονία, πού έπιτυγχάνεται μέ τήν άσκησι 
τών ώς άνω αρετών στήν πολιτεία.

Ή  Πολιτεία, κατά τόν Πλάτωνα άποτελεϊται άπό τρεις τάξεις, πού άντιστοι- 
χούν στά τρία μέρη τής ψυχής, ήτοι: α) τό μεγάλον μέρος τοϋ λαού (έπιθυμητι- 
κό) , στό όποιο κυριαρχεί ή έπιθυμία πρός τά αισθητά καί τό κέρδος, 2) τών δπλιτών 
(θυμοειδές) πού έχουν ώς εργον τήν έξωτερική καί εσωτερική ασφάλεια τής Πο
λιτείας, σύμφωνα μέ τις επιταγές τών άρχόντων καί γ) τών άρχόντων (λργιστικόν) ,
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πού σκοπός τής ζωής των είναι ή πνευματική δραστηριότης καί ή ευημερία τοΰ 
Κράτους. Αυτοί τοποθετούν καί διοικούν. ’Απαγορεύεται σ’ αυτούς δ γάμος καί ή 
ιδιοκτησία, γιά νά είναι απερίσπαστοι στην έκπλήρωσι των μεγάλων καθηκόντων 
των. Την διακυβέρνησι πρέπει νά αναλαμβάνουν οί φιλόσοφοι καί οί άριστοι κατά 
τό ήθος καί θά πρέπει νά περιβάλλωνται μέ απεριόριστη εξουσία.

Τά έργα κάθε τάξεως είναι αύστηρώς καθωρισμένα, καί γιά την έκπλήρωσί 
των χρειάζεται μεγάλη καί επίμονη προπαιδεία. ’Επειδή τό πνεύμα αποτελεί τό 
εύγενέστερο μέρος τής ψυχής, πρέπει νά εξασφαλίζεται, μέ τήν αγωγή, ή κυριαρ
χία του στην ψυχή κάθε άτόμου. ’Αλλά καί τό σώμα πρέπει νά γίνεται, μέ τήν ά
σκηση πειθήνιο όργανο τού πνεύματος.

Ή  σαφής γνώσις τοΰ αγαθού είναι δ σκοπός πρός τον όποιον οφείλει καί κατευ- 
θύνεται ή ανθρώπινη ζωή. ’Αρχή τού κόσμου δέν είναι μόνον δ λόγος, αλλά καί τό 
αγαθόν. Ευδαίμων είναι εκείνος πού αποβλέπει πρός δλον τον κόσμον των ιδεών και 
διαβιοΐ κατ’ αρετήν.

Ό ΙΙλάτων έπίστευε στην θεία καταγωγή τής ψυχής, πού μετά θάνατον επι
στρέφει στήν ουράνια πατρίδα της. Τό έργο του, πού άποτελεί τό πρώτο καθολικό 
σύστημα στήν ιστορία τής φιλοσοφίας, είχε τεραστίαν άπήχησι σ’ όλο τόν μεταγε
νέστερο κόσμο. ’Έργα του είναι: Συμπόσιον, Πολιτεία, Φαίδων, Φαιδρός, Κρίτων, 
Γοργίας, Πρωταγόρας, Λάχης, Εύθύφρων, ’Απολογία, Κρατύλος Θεαίτητος, Σοφι
στής, Πολιτικός, Παρμενίδης, Φίληβος, ’Αλκιβιάδης Α ', ’Αλκιβιάδης Β ', “Ιππαρ
χος, Έρασταί, Θεάγνις, Χαρμίδης, Λύσις, Εύθύδημος, Μένων, Ιππ ίας Μείζων, 
’Ιππίας Έλάσσων, ’Ίων, Μενέξενος, Κλειτοφών, Τίμαιος, Κριτίας, Μίνως, Νόμοι, 
Επινεμις, καί Έπιστολαί. (Συνώνυμη όδός υπάρχει σε προάστια, των ’Αθηνών) .

Πλειάδος.
Πάροδος τής δδοΰ Καλλισθένους, στήν πλατεία «Μερκούρη» (τέρμα λεωφο

ρείων «Φιλοπάππου») .
Πρόκειται γιά τήν ονομασία δμάδος επτά τραγικών ποιητών πού ήκμασαν τήν 

εποχή τοΰ Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου, καί ήσαν οί: Λυκόφρων δ Χαλκιδεύς, ’Α
λέξανδρος δ Αΐτωλός, Σωσιφάνης δ Συρακούσιος, Σωσίθεος δ Άλεξανδρεύς, Διονυ- 
σιάδης δ έκ Ταρσού, “Ομηρος δ Βυζαντινός καί Φιλίσκος ό Κερκυραίος.

Π λειάδων.
Πάροδος τής δδοΰ 'Αγίου ’Αλεξάνδρου 78, στο Παλαιό Φάληρο.
Πρόκειται γιά τις επτά θυγατέρες τοΰ Ατλαντος καί τής Πλειόνης, αί όποΐαι 

ήσαν: ,Αλκυόνη, Μερόπη, Ινελαινώ, Ήλέκτρα, Στερόπη, Ταϋγέτη, καί τήν ώραιο- 
τέρα όλων Μαία. (Συνώνυμη δδός υπάρχει στήν Κηφισιά).

Πλειόνης.
’Αρχίζει από τήν διασταύρωσι τών όδώυ Κεδρηνοΰ — Πανόρμου καί εύρίσκε- 

ται στήν συνοικία «"Αγιος Δημήτριος» ’Αμπελοκήπων.
Ή  ΙΙλειόνη, κόρη τού ’Ωκεανού καά τής Τηθύος καί σύζυγος τού ’’Ατλαντος, 

ήταν μητέρα τών Πλειάδων.
Πλέσσα Μ ιχαήλ.

Πάροδος τής δδοΰ Ξενοφώντος 123, στις «Τζιτζιφιές».
Ο Μιχαήλ Πλέσσας, άντισυνταγματάρχης τού Πεζικού, έλαβε μέρος στον Έλ- 

ληνοϊταλικό πόλεμο τοΰ 1940—1941 καί στον αγώνα κατά τών κομμουνιστοσυμμο- 
ριτών, όπου και εφονευθη στο ορος «Ταμπούρι» (1873 μ.) , πού πρός τιμήν του με- 
τωνομάσθη σέ Ταμπούρι — Πλέσσας.

(  Συνεχ ίζετα ι)



— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ σοβαρά ή προϊστάμενη τοϋ Γενικού Κρατικού Νοσο
κομείου ’Αθηνών, στην είσοδο τοϋ Νοσοκομείου, δταν την παρέσυρε το 113972 Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο, μέ οδηγό τόν Βασ. Μαρκοπουλιώτη.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Δ. Άρχοντής, οδηγός μοτοποδηλάτου, πού πα- 
ρεσύρθη άπό τό Ι.Χ., μέ οδηγό τόν Δ. Βαγενά, στό 45ο χιλιόμετρο της δδοΰ Λα- 
ρίσης — νΥαμίας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ε. Χατζής, οδηγός γεωργικού έλκυστηρος, όταν άνετράπη, στή 
θέση «Κόδρα» Καρδίτσης.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οί Καλαδήμας, Κ. Καρφής καί Αύρα Άποστολο- 
πούλου, δταν συνεκρούσθη λεωφορείο τοϋ ΚΤΕΑ Ευρυτανίας, παρά τό 141ο χιλιό
μετρο της δδοΰ Λαμίας — ’Αθηνών μέ Ι.Χ.

— ΝΕΚΡΟΙ πέντε, οί Π. Σεραφείδης, Νίκη Λεβαντη, ετών 19, Τζίμης ΙΙα- 
σχάλης, Γ. Χριστάκος καί Βασ. Ινούκουρας, δταν δύο αυτοκίνητα Ι.Χ. συγκρούσθη- 
καν στην δδό Μεσογείων (άριθ. 50) . Ή  σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε τά 
δύο αυτοκίνητα διαλύθηκαν τελείως.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Καρανίκας, δταν άνετράπη στην Ελασσόνα δ γεωργικός 
έλκυστήρας του.

— ΝΕΚΡΑ ή 9έτις Σεφήστ Χουσαμεντήν την οποία παρέσυρε φαρτηγό, στην 
περιφέρεια Κοίτης Μικροποτάμου Ροδόπης. Ό οδηγός Ν. Μαυρόπουλος συνελήφθη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Μουστέρης, δταν άνετράπη δ γεωργικός έλκυστήρας του, 
στην δδό Ν. Χαλκηδόνος — Παρθενίου Θεσσαλονίκης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Κοντοκώστας, καί τραυματισμένος δ Γ. Άθανασόπουλος, 
δδηγός μοτοποδηλάτου, δταν τοϋτο συνεκρούσθη μέ τό Ι.Χ. 87787,, πού οδηγούσε δ 
Ε. Ψημάδης, έξω άπό τη  Λαμία.

— ΝΕΚΡΟΣ δ ύποσμηναγός Χρ. Ντάρμος καί τραυματισμένοι οί Ε. Συκής 
καί Μ. Ψιμόπουλος, κατά τήν τριπλή σύγκρουση τοϋ Ι.Χ. 149796 φορτηγού, μέ τό 
Ι.Χ. 138070 καί τό I .X. 146269, στό 110ο χιλιόμετρο τής εθνικής δδοΰ ’Αθηνών 
■— Λαμίας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Παπαδόπουλος, δδηγός μοτοποδηλάτου, τόν όποιο παρέ
συρε τό ΞΑ 1710, μέ οδηγό τόν Κ. Σ. Μπάτλερ, κοντά στό Διόνυσο.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τέσσερες, οί Άνδρ. Μαυρογένης, δδηγός, Α. Ρω
τάς, Μαρία Φιλιππαίου, Γεώργ. Φιλιππαΐος καί ή κόρη τους, δταν ή μοτοσυκλέττα 
τής οποίας έπέβαιναν άνετράπη στό Ν. Ηράκλειο.

— ΤΡΑΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θαάνισμα δ Κ. Κατσαρός, δδηγός μοτοποδηλάτου, τό 
όποιο παρέσυρε, στό 5ο χιλιόμετρο τής δδοΰ Ηρακλείου — Αασηθίου, τό ΞΑ 4501 
αυτοκίνητο, μέ οδηγό τόν ’Αμερικανό Πώλ Κάρεν.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Άποστολόπουλος, δδηγός Ι.Χ. τό όποιο συνεκρούσθη μέ τό 
124543 πούλμαν, μέ οδηγό τόν Κ. Σ. Κραουδάκη, στην παλαιά έθνική δδό ’Αθη
νών — Κορίνθου.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Καμπάσης, ετών 50, δδηγός τοϋ 19633 φορτηγού, δταν τοΰ- 
το, έξω άπό τη Ν. Μαγνησία Θεσσαλονίκης, προσέκρουσε πάνω σε δέντρο.



N. A.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Ν. Νάσης, έτών 50, δταν στο χωριό Προμάχων Εδέσσης, έπε- 
χείρησε νά κατέβη από φορτηγό, στό όποιο έπέβαινε, ενώ αυτό έκινεΐτο.

— ΝΕΚΡΑ ή Ελένη Ευαγγέλου, σύζυγος τοΰ έπιάτρου Γρ. Ευαγγέλου, πού 
έπέβαινε Ι.Χ., τό όποιο όδηγοΰσε ό ιατρός Κ. Σαμαράς, δταν τοΰτο, στό 65 χιλμ. 
της όδοΰ Τωαννίνων — Ήγουμενίτσης, παρεξέκλινε της πορείας του καί έγκρεμί- 
στηκε σέ βάραθρο 150 μέτρων. Τραυματισμένοι ό κ. Ευαγγέλου καί ό όδηγός Σα
μαράς.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Β. Κωστούλας, ετών 30, τον όποιο παρέσυρε στην όδό Ήγου
μενίτσης — Μαργαριταριού ανατρεπόμενο φορτηγά, πού όδηγοΰσε ό Άρ. Καταβίτης.

ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Πυρπιλίτης, έτών 24, οδηγός μοτοσυκλέττας, δταν έπεσε 
σέ στύλο της ΔΕΗ, στή συνοικία Άμφιπόλεως Πατρών.

ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά τρεις, ό Έμ. Χναράκης, (όδηγός) , Σεβα
στή Κληροπουλου καί Θ. Στεργίου, δταν τό Δ.Χ. 163812 φορτηγό άνετράπη στό 
60ο χιλμ. τής εθνικής όδοΰ Λαμίας — ’Αθηνών.

ΝΕΚΡΑ ή Εύσταθία Σταθοπούλου, ή Πανοπούλου, έτών 5, την όποια παρέ
συρε στό χωριό Βριστός Ολύμπου στρατιωτικό αυτοκίνητο, μέ δβηγό τον στρατιώ
τη Ά ντ. Άσημακόπουλο.

ΘΑΝΑΣΙΜΑ τραυματισμένοι οί Π. Μαραβέλος, όδηγός έλκυστήρος, καί 
ή Αγγελική Σκούντζου, επιβάτις, δταν τό μηχάνημα, λόγω βλάβης τοΰ έλκυστήρος, 
έπεσε πάνω σέ τοίχο, στούς Γαργαλιάνους.

_— ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ σοβαρά οί Άγγλίδες Στέλλα Μάρκορ, έτών 22, 
Μαρία χΔοΰπερ, ετών 17 και ο Ανορεας Βοΰτσος, έτών 19, δταν, έξω άπό τον Πλα- 
ταμώνα, άνετράπη τό αυτοκίνητά τους.

ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά τρεις ό Γ. Ίωαννίδης, όδηγός Ι.Χ. καί οί 
θ . Σαοβιδης καί δ αδελφός του έπιβάτης τοΰ Ι.Χ., δταν τοΰτο, έξω άπό τις Σέρρες, 
συνεκρούσθη μέ τάνκ πού όδηγοΰσε ό στρατιώτης Καλιακούδας.

e "— ΝΕΚΡΑ ή Αίκ. Μελά, την όποια παρέσυρε τό Ι.Χ. 199246 αυτοκίνητο, 
μέ οδηγό τον Σ. Γιαννακούρα, μπροστά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» τής όδοΰ Μεσο
γείων.

ΝΕΚΡΟΣ ό Εύστρ. Μαυρόπουλος, τον οποίο παρέσυρε το 159503 φορτη
γό, μέ οδηγό τόν Ν. Φωτίου, στή Θεσσαλονίκη.

; ΝΕΚΡΟΣ ό Ν. Λαγκαδινός, όδηγός μοτοποδηλάτου, καί θανάσιμα τραυμα
τισμένος ο συνεπιβάτης Α. Κουλουγλιωτης, όταν τοΰτο συνεκρούσθη μέ φορτηγό εξω 
άπό την Άμαλιάδα.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά έξι επιβάτες λεωφορείου ΚΤΕΛ Άχαίας, 
μέ όδηγό τόν Π. Καραβιώτη, τό όποιο άνετράπη, στην όδό Πατρών — ’Αθηνών. Οί 
τραυματίες είναι: οί Ν. Μάλλιος, Δ. Τζελέκης, Ελ. ΙΙαπαγεωργίου Έλ Μάλλιο' 
Κ. Οικονόμου καί Κ. Βάρλας.

ΝΕΚΡΑ ή Ελ . Γιαννιτοπουλου και τραυματισμένοι σοβαρά., ό οδηγός A 
Μπαρτζελέτος καί ή Δήμητρα Μιχαηλίοου, δταν τό Ι.Χ. 207235, στή λεωφόρο Σου
νίου, παρεξεκλινε τής πορείας του καί έπεσε σέ κρημνό βάθους 25 μέτρων.
, Τ ~  έ Ν· Νικολαίδης, τόν όποιο παρέσυρε, στή λεωφόρο ’Αλεξάνδρας

το Ι.Χ. 116589, μέ οδηγό τόν Σ. Παυλίδη.
5 ~ ΝΕΚΡΟΣ δ δετής Στέργιος Βαρισμπάδης, τόν όποιο παρέσυρε φορτηγό 

έςω από την Πτολεμαΐδα, μέ όδηγό τόν Στ. Σχινά.
, — ΝΕΚΡΟΣ ό 14ετής μαθητής I. Σαραφίδης, τόν όποιο παρέσυρε Ι.Χ., μέ ό

δηγό τόν Α. Άθανασιάδη, στή Δράμα.
, ~  ΝΕΚΡΟΣ ό Ε. Μαυρόπουλος, όδηγός μοτοποδηλάτου, τόν όποιο παρέσυρε 

στη Θεσσαλονίκη, φορτηγό, μέ όδηγό τόν Μ. Φωτίου.
- ΝΕΚΡΑ ή Δ. Πιστολίδου, καί τραυματισμένα σοβαρά 4 άτομα, δταν στό
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54 χλμ. της όδοΰ Θεσσαλονίκης — Βερροίας, Ι.Χ. με όδηγό τον Α. Χατζόγλου πα 
ρεξέκλινε της πορείας του καί έπεσε πάνω σέ δέντρο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ σμηνίτης Ά λ . Κάλιστρος, τόν όποιο παρέσυρε άγνωστο αυτο
κίνητο, στην 4η στάση ’Αργυρουπόλεως καί ο οδηγός τοΰ όποιου έγκατέλειψε τό 
θΰμκζ. του καί έξηφανίσθη. Εξακριβώθηκε δτι δράστης ήτο δ ’Αμερικανός σμηνίας 
’Όσκαρ Μάαν.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά οί Β. Κωνσταντόπουλος, δδηγός φορτηγού 
καί Π. Γεωργικόπουλος, δταν τούτο, στο 40ο χιλιόμετρο τής εθνικής όδοΰ ’Αθηνών 
— Κορίνθου, παρεξέκλινε τής πορείοις του καί έπεσε σέ χαράδρα.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Π. Παναγόπουλος καί τραυματισμένος σοβαρά δ Ν. Παπαλεω- 
νίδας, δταν άνετράπη, έξω από τό χωριό Βαρνιώτικα Πύργου, δ γεωργικός έλκυστή- 
ρας τοΰ όποιου έπέβαινον.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, δ Άρτ. Μπονιάζος, δδηγός Ι.Χ. καί οί άδελ- 
φές ’Όλγα καί Σοφία Τριανταφυλλίδου, έπιβάτιδες, δταν προσέκρουσε μέ σφοδρό- 
τητα πίσω από τό αυτοκίνητο αυτό, τό πολυτελές αυτοκίνητο τού υιού Σαούντ, στη 
λεωφόρο Συγγροΰ, κοντά στη γέφυρα Κουκακίου.

— ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ δ δδηγός Ι.Χ. Σ. Τσουκαλάς, δταν τούτο άνετράπη, 
στις Κουκουβάουνες.

— ΝΕΚΡΟΣ δ ΙΟετής μαθητής Στυλ. Φίλος, τόν δποϊο παρέσυρε στή Στυλί- 
δα, έξω άπό τό Δημοτικό Σχολείο, φορτηγό στρατιωτικό, πού τό όδηγοΰσε δ Εύγ. 
Σγατζούρης.^

— ΤΑΞΙ έπεσε άπό ύψος 25 μέτρων στή θάλασσα παρά τό Καστράκι Ναυπλίου. 
Ό δδηγός Δ. Οικονόμου διεσώθη τραυματισμένος.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Μπασδούκας, οδηγός αυτοκινήτου, δταν τούτο έπεσε άπό 
τή γέφυρα Κηφισσοϋ, κοντά στόν "Αγιο ’Ιωάννη Ρέντη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Β. Μέλκοβας, λοχίας, δδηγός μοτοποδηλάτου, δταν τούτο συνε- 
κρούσθη μέ Ι.Χ., στήν δδό Π. Τσαλδάρη (Περιστέρι) , τό δποϊο όδηγοΰσε ή Μαρία 
Ι'ολεμάκη, πού συνελήφθη.

— ΝΕΚΡΑ ή Ζαφ. Δούκα, καί τραυματισμένη σοβαρά ή Σοφίτσα Μουζίκο, 
πού τις παρέσυρε στόν Κορυδαλλό μοτοποδήλατο, μέ όδηγό τόν Κ. Άρβανιτάκη, πού 
συνελήφθη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Γεωργόπουλος, δ όποιος έτραυματίσθη σέ τροχαίο δυστύχη
μα στο Αίγιο.

— ΝΕΚΡΑ ή Σοφία Γεωργιάδου, ετών 5, τήν οποί α περέσυρε, στήν Κομοτινή, 
λεωφορείο, μέ όδηγό τόν Ά π . Τσαμπάζην.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ έπτά, οί Εΰθ. Μανωλόπουλος, δδηγός, ή κόρη του 
Ελένη 2/2 ετών, ή αδελφή του ’Ασπασία, 25 ετών, ή Μαλάμω Δελή, ετών 22, ή 
Βαρβάρα Μανωλοπούλου, 25 ετών καί οί αδελφοί Άνορέας Πανόπουλος καί Λεμο
νιά, δταν τό Ι.Χ., 114555 παρεξέκλινε τής πορείας του, ανέβηκε στή νησίδα ασφα
λείας καί παραμορφώθηκε στήν δρμητική πρόσκρουσή του πάνων σέ στύλο τής ΔΕΗ. 
Τό δυστύχημα έγινε στή λεωφόρο Κηφισίας, δ δέ δδηγός έτρεχε μέ ύπερβολική ταχύ
τητα, υστέρα άπό οινοποσία.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ίσίδ. Γουτζοΰλκος καί τραυματισμένοι ή σύζυγός του Δήμητρα 
καί τό δετές άγοράκι τους ’Ιωάννης, δταν τό Ι.Χ. 111533 έπεσε πάνω στό σταθμευ- 
μένο, λόγω βλάβης, φορτηγό 128709.

— ΝΕΚΡΟΣ ό ποδηλάτης Ά ν . Ροΰσος, έτών 10, δταν συνεκρούσθη, στό 
Χαλάνδρι κοντά στή Μεταμόρφωση, μέ μοτοποδήλατο πού οδηγούσε δ Σ. Τζωρτζά- 
κης, δ όποιος έτραυματίσθη.

A. Α.
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Χρηστός Σγουρίτσας

Μεγάλε μας δάσκαλε! Σέ είδαμε γιά στερνή φορά, ένα πρωινό τού Απρίλη.
Οπως παντα, έτσι καί τότε, φωτοβολούσες μέ τής γνώσης σου τον άσβεστο 

φάρο, όπως παντα, έτσι καί τότε, πότιζες μέ τής γνώσης σου τά νάματα τις διψα- 
σμένες καρδιές μας.

Σε θυμάμαι, σα να είναι τώρα δά, δπως έστεκες εκεί στην έδρα τοΰ δασκά
λου, μεγαλοπρεπής σαν Ρωμαίος συγκλητικός, μέ μια τούφα χιόνι στο κεφάλι σου. 

Παντα μιλούσες με καλωσύνη! Ποτέ από τά χείλη σου δέν έλειψε τό χαμό-

...----- , , u,/wjuciu. οε περιμεναμε! m  όταν καμμια φορά,
κάτω από τό̂  βάρος των ετών σου δέν σέ θωρούσαμε στην έδρα σου, νοιώθαμε τήν 
καρδιά μας άδεια. Καί άνυπομονούσαμε νά σέ ίδοΰμε. Καί δταν πρόβαλλες στην 
/.ορτα τής σχολής μας καί μόνη ή παρουσία σου ήταν αρκετή για νά μάς δώση δύ
ναμη, νά μάς δώση κουράγιο γιά τή ζωή.
. Μιλούσες έισι, πουμοιαζες αρχαίος φιλοσοφος. Στο τέλος τής διδασκαλίας σου, 

£ίχεζ( ΧωΡ̂ ζ  ̂αμφιβολία βάλει ένα πετράδι στό οικοδόμημα των γνώσεών μας. Ζε
σταμένος από τής πατρίδος τή φλόγα, πάντα ξέφευγε μέσα από τή διδασκαλία σου 
μια νότα γιά τήν Ελλάδα.

Αλήθεια! "Ολα τά είχες γιά τήν Ελλάδα! Στις δύσκολες ώρες της, βρέθη
κες στην πρώτη γραμμή καί άγωνίσθηκες γιά τή λευτεριά της. Καί ύστερα, πριν 
Λίγο ακόμα, σκόρπιζες τή σοφία σου στά παιδιά τηε.
, _ Μετρούσαμε τις μέρες, μετρούσαμε ακόμη τις ώρες νά φθάση ή Τετάρτη, γιά 

να ξανακούσουμε τή φωνή σου, νά πιούμε από τό νέκταρ τής σοφίας σου. Περιμέναμέ 
και την Γεταρτη τής 18ης Μαΐου. Καί ξάφνου, ήλθε ή μεγάλη' είδηση. Πέρασε σάν 
κρύα ανατριχίλα από τά κορμιά μας. Μά είναι αλήθεια; ’Ή  μήπως καμμιά μούσα, 
καμμια νεραιδα, θελει να παιξη μέ τόν πόνο μας, καί περιδιαβαίνει σιμά μας μέ
ειδήσεις κακές και πικρόχολα τραγούδια;

Αλλοίμονο!  ̂ Ο Χρηστός Σγουρίτσας, ό δάσκαλός μας, δέν υπάρχει πιά! Έ 
φυγε για παντα απο κοντά μας. 'Ο γνήσιος "Ελληνας, ό ωραίος άνθρωπος, ό γελα
στός καθηγητης, θα μεινη πιά στή θύμησή μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι. "Ολοι„ Λ ■ °1' υλ01 σει«> οσο[ γνωρίσατε τόν μεγάλο δάσκαλο τττ 
σχολής μας, ολοι οσοι μελετήσατε τά έργα του, ελάτε μέ τής ψυχής σας τά μάτια,

ητ° μεϊ α^° του ταξίδι. Ελάτε νά ράνουμε μέ άγριολούλου- 
;επασε. Ας δεηθοΰμε στό μεγάλο Θεό, νά άναπαύση τήν

νά τόν κατευοδώσουμε 
οα το χώμα πού τόν σκέπασε 
ψυχή του

Χρηστό Σγουρίτσα, σ ο φ έ  μ α ς  διδάσκαλε] Α ίω νία  σου ή ψινήμη !

Δόκιμος νπαστυνόμος
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Διά Β. Δ. έκδοθέντος έν Άθήναις τήν 21—4— 1966 καί δημοσιευθέντος 
εις τό ύπ’ άριθ. 147 Φ.Ε.Κ. (Τ. Γ )  της 26—4—1966, προήχθη, έκ των εν ίσχύι 
πινάκων προακτέων τοΰ έτους 1965, δ Αστυνόμος Β ' τάξεως ά. Χουρδάκης ’Ιωάν
νης τοΰ Γεωργίου, εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Α' τάξεως, κατ’ εκλογήν, προς 
πλήρωσιν υφιστάμενης κενής οργανικής θέσεως.

— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, έκδοθείσης έν ’Αθήναις 
τήν 16— 4— 1966 καί δημοσιευθείσης εις τό ύπ’ άριθ. 147 Φ.Ε.Κ. (Τ. Γ ') τής 
26—4— 1966, προήχθη, έκ των έν ίσχύι πινάκων προακτέων τοΰ έτους 1965, δ 
Τπαστυνόμος Α ' τάξεως κ. Άλεξόπουλος Κοσμάς τοΰ Βασιλείου, εις τον βαθμόν 
τοΰ ’Αστυνόμου Β ' τάξεως, κατ’ εκλογήν, προς πλήρωσιν υφιστάμενης κενής ορ
γανικής θέσεως.

— ΔΓ άποφάσειυς τοΰ κ. 'Γπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, έκδοθείσης έν Άθή- 
ναις τήν 29—3— 1966 καί δημοσιευθείσης εις τό ύπ’ άριθ. 119 Φ.Ε.Κ. (Τ. Γ ') 
τής 5—4—66, προήχθη δ έν Μονίμω Διαθεσιμότητι καί εις τήν κατηγορίαν Α' 
τελών Τπαστυνόμος Α ' τάξεως κ. Διαμαντόπουλος Σπυρίδων τοΰ Ά γγελή , εις τον 
βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β ' τάξειυς, άναόρομικώς άπό 31—12—1965, άφ’ ής προ- 
ήχθη δ άμέσως νεώτερός του, διά πάσας τάς περιπτώσεις, πλήν τής λήψεως άπο- 
δοχών καί εντάσσεται οΰτος πρό τοΰ τότε συναδέλφου του καί ήδη ’Αστυνόμου Β ' 
τάξεως κ. Μπαλάσκα ’Ελευθερίου.

— Διά Β.Δ. έκδοθέντος έν Άθήναις τήν 8—4—1966, προήχθη δ έν Μονίμω 
Διαθεσιμότητι καί εις τήν κατηγορίαν Β ' τελών ’Αστυνόμος Β ' κ. Χαλκιάς Μάρ- 
κελλος τοΰ Δημοσθένους, εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Α ' τάξεως, άναδρομικώς 
άπό 31—12—1965, άφ’ ής προήχθη νεώτερός του, διά πάσας τάς περιπτώσεις, 
πλήν τής λήψεως άποδοχών καί έντάσσεται οΰτος πρό τοΰ τότε συναδέλφου του 
καί ήδη ’Αστυνόμου Α ' τάξεως κ. Τριανταφυλλοπούλου Χαραλάμπους τοΰ Ά γγελή .

k
AMQIBAI ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική καί 
υλική άμοιβή εις τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Μπούραν Ίωάννην, Σπυρούλιαν Ίωάννην, 
Άρχοντάκην ’Αντώνιον, Κυριάκον Παναγιώτην, Καρκατζούλην Σπυρίδωνα, Μπού- 
φαν Παναγιώτην καί Γεωργακόπουλον Ταΰγετον, διότι, έργασθέντες μετ’ έξαιρε- 
τικοΰ ζήλου καί άναπτύξαντες, έξαιρετικήν δραστηριότητα, κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ 
καθήκοντος των, έπέτυχον τήν σύλληψι,ν Ιίμελοΰς. σπείρας κακοποιών., διαπρα- 
ξάντων σωρείαν κλοπών.

Διά τής αυτής ως άνω άποφάσεως, έπηνέθησαν, ωσαύτως, οι κ.κ. 1) ’Αστυ
νόμος Β ' Γεωργακόπουλος Γεώργιος, 2) Τπαστυνόμος Α Λ Χοχτοΰλας ' Δημήτριος, 
,3)· ,Άρχιφ’ύλάξ; Χριστόπουλος, Αημήτριρξ ,καί .4). Αστυφύλακες -Άγρογιάννης ’Α
ναστάσιος, .Γιαννοΰκος Κωνσταντίνος, Κακάσης Δημήτριος, Ζήκος Θεόδωρος καί 
,Μπιτσικόλης Στέφανος, διότι, έργασθέντες μετ’ έξαιρετ,ικοΰ .ζήλου καί έντονου υπη
ρεσιακού ένδιαφέροντος, ύπό τήν άμεσον καθοδήγησιν τοΰ άνωτέρω, Προϊσταμένου 
τοΰ Γ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έπέτυχον, διά τοΰ καταλλήλου χειρι-
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_ιμσύ τής δλης ύποθέσεως, νά έξιχνιάσουν τριάκοντα τρεις (33) κλοπάς διά ρης-ως, 
διαπραχθείσας ύπό τής ανωτέρω σπείρας, τήν άνακάλυψιν καί κατάσχεσιν μέρους 
των κλοπιμαίων καί τήν άπόδοσιν τούτων εις τούς δικαιούχους.

— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική καί
ύλική άμοιβή είς τον 'Αστυφύλακα κ. Λουκόπουλον Σπυρίδωνα τοΰ Γεωργίου, διότι, 
χάρις είς τήν άναπτυχθεΐσαν ύπ’ αυτού πρωτοβουλίαν, τήν έκτακτον δραστηριότη
τα καί τήν άφοσίωσιν είς τό καθήκον, έπετυχε τήν 2—3— 1966 καί ώραν 2 30' 
τήν σύλληψιν τοΰ Καβαλιεράτου Κωνσταντίνου, κλέπτου τοΰ ύπ’ άριθ. 113186 .X.
αυτοκινήτου, προκαλέσας ούτω, διά τής επιτυχίας του ταύτης, τά ευμενή σ' ' \ΐα 
τόσον τοΰ Κοινού, δσον καί τοΰ Τύπου υπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

*
ν  '!·

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ—ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ

— Παρητήθη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος δ ’Αστυνόμος Α ’ τάξεως κ. Κωστό 
πουλος Πέτρος τοΰ Βασιλείου. Είς τοΰτον, διά τήν μακροχρόνιον έν τώ ’Αστυνο
μικά) Σώματι εύδόκιμον ύπηρεσίαν του, 6 κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασεν 
τήν ευαρέσκειάν του.

— Παρητήθη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος δ Άνθυπαστυνόμος κ. Χρ -.-'ύ
πουλος ’Αθανάσιος τοΰ Γεωργίου καί άπενεμήθη αύτώ δ βαθμός τοΰ Υπαστυ ιου 
Β ' τάξεως, λόγω συμπληρώσεως 25ετοΰς πραγματικής ύπηρεσίας, ές ής ,.οΰς 
τοιαύτης είς τδν βαθμόν τοΰ Άνθυπαστυνόμου. Διά τήν μακροχρόνιον έν τώ Αστυ
νομικά) Σώματι εύδόκιμον παραμονήν του, δ κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρα- 
σεν αυτώ τήν ευαρέσκειάν του.

— Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος οί Τπαρχιφύλακες κ.κ. Πιλάλης 
’Ελευθέριος τοΰ Δημητρίου καί Καραχάλιος ’Αναστάσιος τοΰ Χρήστου καί οί ’Αστυ
φύλακες κ.κ. Διπλάρης Ευάγγελος, Θερμογιάννης Νικόλαος, Τζέκος Σπυρίδων, 
Σαμπροβαλάκης Νικόλαος, Μαυρέλης Χρηστός, Μωυσιάδης Κυριάκος, Καταραχιάς 
Λεωνίδας, Άναστασόπουλος Σεραφείμ καί ΙΙαπασταμούλης Δημήτριος.

— Διεγοάφησαν τής δυνάμεως τού ’Αστυνομικού Σώματος οί κ.κ. Ύπαρχιφύ- 
λαξ Γαρύφαλλος ’Ιωάννης καί ’Αστυφύλακες Φραγκόπουλος ’Ιωάννης, Παπαβασι- 
λείου Ευστάθιος καί Τόγκας Χρήστος, κριθέντες άπολυτέοι, διά λόγους υγείας, ώς 
καταστάντες σωματικώς ανίκανοι, πρός περαιτέρω έκτέλεσιν αστυνομικής ύπηρε- 
σίας.

— Άπελύθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Αστυ
φύλακες κ.κ. Άντωνόπουλος Σπυρίδων, Γίγας Γεώργιος καί Φλέγκας ’Αναστάσιος.

— Άπελύθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Αστυ
φύλακες κ.κ. Ρόδης ’Αθανάσιος τοΰ Κωνσταντίνου καί Ψαλλίδας Περικλής τοΰ Πα- 
ναγιώτου.

— Άπελύθη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος δ μαθητευόμενος Άστυφύλαξ κ. Πε- 
τρόπουλος Ευάγγελος, κριθείς άκατάλληλος πρός μονιμοποίησιν.

** *
ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΕΑΙ

— Ύπό τής κυρίας Φανής Σαρλή, έδωρήθησαν 500 δραχμαί ύπέρ τοΰ Κλά
δου Υγείας ύπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων καί 500 δραχμαί ύπέρ τοΰ Πρεβαντο- 
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